
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 26/21, 2 Temmuz 2021)
Geçen hafta neler oldu?

● Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, “Vesayet altındaki yargısal akıl, adaleti
tesis edemez. Fikri ve vicdanı hür olmayandan hâkim olmaz. Aklını ve vicdanını
başkalarına kiralayan veya iradesine ipotek konmasına izin veren kişiden hâkim
olamaz. Hukuk devletinde, uzaktan kumandalı yargı da yargıç da düşünülemez” dedi.

● Anayasa Mahkemesi, kamu görevinden ihraç edilen 125 bin KHK’lıyı ilgilendiren bir
karara imza attı. Yüksek Mahkeme, Milli Güvenlik Kurulu’nca (MGK) devletin milli
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara
“üyeliği” ve “mensubiyeti” bulunduğu gerekçesiyle ihraç kararı verilmesini anayasaya
aykırı buldu. Yasadaki "Üyelik ve mensubiyet” ifadelerini iptal eden mahkeme, bir
kişinin yasadışı bir oluşuma üye sayılıp sayılmayacağına “olağan dönemde” MGK'nın
değil, yargının karar vereceğini; düzenlemenin masumiyet karinesine aykırı olduğu
görüşünü savundu.

● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “çılgın projesi” Kanal İstanbul'a tepkiler ve itirazlar
sürerken, projenin ilk köprüsü için ilk kazma vuruldu. Yaklaşık 10 yıldır tartışmaların
odağında olan Erdoğan’ın çılgın projesi, oldu bittiyle hayata geçirilmeye çalışılıyor.

● Türkiye, İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ve kadına yönelik şiddeti önlemeyi
amaçlayan uluslararası sözleşmeden 1 Temmuz itibariyle resmi olarak ayrıldı. Sadece
bir gün önce de Danıştay, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine dair
Cumhurbaşkanı kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebini 2’ye karşı 3
oyla reddetti. Erdoğan’ın Mart ayında bir geceyarısı sözleşmenin fesih kararını
vermesi üzerinden bugüne kadar en az 48 kadın erkekler tarafından katledildi.

● Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması,
bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli
kullanımına ilişkin 'tasarruf tedbirleri' genelgesi yayınladı. Ancak Cumhurbaşkanlığı
İdari İşler Başkanlığı ve TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği kapsam dışında
tutuldu. Yani Cumhurbaşkanlığı ile Meclis bu tasarruflara uymak zorunda olmayacak.

● Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) her yıl dünya ülkelerini işçi hakları
açısından değerlendirdiği ‘Küresel Haklar Endeksi Raporu’nu yayımladı. Türkiye, bu
yıl da Bangladeş, Belarus, Brezilya, Filipinler, Honduras, Mısır, Kolombiya,
Myanmar ve Zimbabve'yle birlikte işçiler için en kötü 10 ülke arasında yer aldı.
Ayrıntılar...

https://files.mutualcdn.com/ituc/files/ITUC_GlobalRightsIndex_2021_EN-final.pdf


Düşünce ve ifade özgürlüğü gündemini takip ettiğimiz haftalık video programımız
“COGİTO ERGO SUM” her hafta YouTube kanalımızda yayında...

Tüm video bültenlerimize erişim için tıklayınız…

AYM, Gergerlioğlu için ihlal kararı verdi

Anayasa Mahkemesi, milletvekilliği düşürülen
HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun "seçilme
ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi
hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine
karar verdi. Mahkeme ayrıca Gergerlioğlu
hakkında ilk cezayı veren Kocaeli Ağır Ceza
Mahkemesi'ne ivedilikle yazı gönderilerek
tahliye edilmesi için gerekli işlemin
yapılmasına karar verdi.

Hakkı Boltan’ın yargılandığı dava

Sokağa çıkma yasağı döneminde öldürülen
gazeteci Rohat Aktaş ile ilgili 2016 yılında
yaptığı açıklama nedeniyle Diyarbakır 12.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan
gazeteci Hakkı Boltan; “Cumhurbaşkanına
hakaret” suçlamasıyla 1 yıl 2 ay 17 gün hapis,
“kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”
suçlamasıyla da 10 ay hapis cezasına
çarptırıldı. Mahkeme cezayı ertelemedi.

İsmail Çoban’ın yeniden yargılandığı dava

2018 yılında mahkumiyetle sonuçlanan bir
davadan halen tutuklu bulunan gazeteci İsmail
Çoban, yeniden yargılandığı başka bir davada
da 4 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Diyarbakır
7. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan
Azadiya Welat gazetesinin eski Yazı İşleri
Müdürü Çoban’ı gazetede 2013 yılında
yayımlanan 15 haber ve yazı nedeniyle ‘örgüt

https://www.youtube.com/watch?v=Rb2qFie59x4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/watch?v=qrPaUjP1NIM&list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp&index=2


propagandası’ suçlamasıyla 5 yıl hapse mahkum etmiş, karar bozulmuştu.

Erdoğan’ın saçmaladığını düşünmek de suç

Sokak Kedisi isimli YouTube kanalının sokak
röportajında Erdoğan’ın “dünyanın en büyük
10 ekonomisi arasına gireceğiz” sözlerini
yorumlayan 30 yaşında işsiz Rize Pazarlı
yurttaş, Pazar Cumhuriyet Savcılığı’nın
talimatıyla gözaltına alındı. Sokak Kedisi
Youtube Kanalı Muhabiri Ebru Uzun da

savcılığa ifadeye çağrıldı.

Oğlunu tren faciasında kaybeden anneye bir
soruşturma daha açıldı

Çorlu'daki tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel’i
kaybeden Mısra Öz hakkında yeni bir
soruşturma daha açıldı. Öz, "mahkeme heyetine
hakaret" nedeniyle ifadeye çağrıldığını belirtti.
Oğlu için adalet talep eden ve sorumluların
yargılanmasını isteyen anne hakkında geçen 3
yılda 4 ayrı soruşturma ve 2 ayrı dava açıldı.

İzmir Barosu’na açılan soruşturma

İzmir Barosu; Baro Başkanı Özkan Yücel ile
10 Yönetim Kurulu Üyesi hakkında soruşturma
açıldığını, Adalet Bakanlığı’nın da soruşturma
izni verdiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın nefret
içeren ifadeleriyle ilgili baronun yaptığı
“Nefrete inat, yaşasın hayat” başlıklı basın
açıklaması suçlama konusu yapılıyor.

Gazeteci Deniz Yücel hakkında hazırlanan
iddianame

Gazeteci Deniz Yücel hakkında İstanbul eski
Başsavcı Vekili ve şimdiki Adalet Bakan
Yardımcısı Hasan Yılmaz'a hakaret ettiği
iddiasıyla yeni bir iddianame hazırladı.
Geçmişte Osman Kavala dosyası gibi birçok
kritik dosyaya bakan Yılmaz'ın, Yücel
hakkında hazırladığı iddianamenin konusu ise

sosyal medya paylaşımı.



Musa Çitil’in istinaf talebine red:
Gazeteciler tekrar beraat etti

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza
Dairesi, “Kuşatmanın adı ‘Bayrak 12’,
başındaki isim Musa Çitil” başlıklı haberi
sosyal medyada paylaştıkları için “terörle
mücadelede görev almış kişileri hedef
göstermek” ve “propaganda” iddialarıyla
yargılanıp beraat eden 7 gazeteci ile ilgili

Korgeneral Musa Çitil’in istinaf talebini esastan reddetti.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık
tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Grup
Toplantısı'ndaki konuşmasında "kul hakkı
yemek, hukuku kayıt dışına çıkarmak" gibi
ithamlarda bulunarak “kişilik haklarını ihlal
ettiği” gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi
tazminat davası açtı.

Cumhuriyet gazetesi haberine erişim engeli

İzmir’de yaşayan ve 5 yaşındaki çocuğunu
istismar ettiği adli tıp raporlarıyla kanıtlanan
AKP Selçuk Gençlik Kolları eski Başkanı
Refik Yakıt'ın tutuklanmasıyla ilgili
Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan 'Öz
oğluna istismarda bulunan AKP'li Gençlik
Kolları eski Başkanı baba tutuklandı' başlıklı
habere Selçuk Sulh Ceza Hakimliği tarafından

erişim yasağı getirildi.

İstanbul Onur Yürüyüşü’ne müdahale

Taksim’de düzenlenen İstanbul Onur
Yürüyüşü’ne müdahale edildi; en az 25 kişi
gözaltına alındı. Polisin sert müdahalesinde
AFP muhabiri Bülent Kılıç, boğazına basılarak
gözaltına alındı, gösteriyi takip eden başka çok
sayıda basın mensubunun görüntü alması
engellendi. Gözaltına alınanlar arasında, polis
müdahalesine tepki gösteren yurttaşlar ve

mahalle sakinleri de var.



Futbolcunun "Powered by pride" tişörtü
homofobik tepkilerin odağı oldu

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'nın
"Powered by pride" yazılı tişörtle Instagram
hesabından yayınladığı fotoğraf, Türkiye spor
medyasında homofobik tepkilere neden oldu.
Emre Bol ve Turgay Demir'in TV100 kanalı
canlı yayınında Antalyalı'nın kadro dışı
bırakılması gerektiğini söyleyecek kadar ileri
gitmeleri, pek çok spor yazarının ve spor

yorumcusunun tepkisini çekerken, pek çok sosyal medya kullanıcısı Antalyalı'ya destek
verdi.

Ankara ve Eskişehir’de Onur Yürüyüşüne
müdahale

Ankara Tunalı Hilmi Caddesi’nde Onur
Yürüyüşü için bir araya gelen LGBTİ+
aktivistlere, basın açıklaması ardından
yürüyüşe başlarken polis müdahale etti; en az
20 kişi gözaltına alındı. Eskişehir'de yapılmak
istenen Onur Yürüyüşü, polis tarafından
engellendi. Polis "makul şüphe" gerekçesiyle
"gözüne kestirdiği" çok sayıda kişiyi gözaltına

aldı.

20 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası
Meclis’te

Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu 15'i HDP'li 20
milletvekili hakkında hazırlanan 21 yeni
fezleke TBMM Başkanlığı’na sunuldu.
Mecliste, 900’den fazlası HDP’li vekiller
hakkında olmak üzere, 1300'den fazla fezleke
bulunuyor.

Kaymakamlıktan adrese teslim yasak

Boğaziçi Üniversitesi önünde gökkuşağı
bayrağı açtıkları için “Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”ten dava
açılan 12 öğrencinin 2. duruşması öncesinde,
Kağıthane Kaymakamlığı Çağlayan Adliyesi
çevresinde eylem ve etkinlik yasağı ilan etti.



Van ve Hakkari’de eylem yasakları

Van Valiliği, kent genelinde 3-17 Temmuz
tarihleri arasında eylem ve etkinlikleri 15 gün
süreyle yasakladı. Böylelikle kentte 1.685
gündür düzenli olarak uygulanan yasaklar, bir
kez daha uzatılmış oldu. Hakkari Valiliği, kent
genelinde basın açıklaması, oturma eylemi,
gösteri yürüyüşleri gibi her türlü eylem ve

etkinlikleri 15 gün süreyle yasakladı.

Erdoğan, Sezgin Baran Korkmaz ile
fotoğrafını yasaklattı

İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebi üzerine kara
para suçlamasıyla aranan, ABD’nin talebi
üzerine Avusturya’da tutuklanan firari iş insanı
Sezgin Baran Korkmaz ile Erdoğan’ın
fotoğrafını da içeren 55 URL’yi erişime
engelledi. Öte yandan, Ankara 7. Sulh Ceza
Hakimliği de Korkmaz‘ın Yargıtay üyesi

Tekman Savaş Nemli ile aynı masada yemek yemesiyle ilgili haberlere erişim engeli getirdi.
Hakimliklere göre söz konusu fotoğraflar Erdoğan ve Yargıtay üyesinin “kişilik haklarını”
ihlal ediyormuş!

Gazeteci, "Erdoğan ve Soylu'ya hakaret"ten
gözaltına alındı

Mafya lideri Sedat Peker’in yayınladığı
videolarla ilgili yorumları nedeniyle Bursa
Orhangazi Üçüncü Göz Gazetesi adlı haber
portalının imtiyaz sahibi İrfan Aydın,
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle
gözaltına alındı.

Grup Yorum’un internet konseri yasaklandı

Grup Yorum’un 1 Temmuz’da internet
ortamında vereceği konser, Beyoğlu
Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.
Kaymakamlıktan gönderilen belgede, konser
kaydının yapılacağı Ferhan Şensoy sahnesinde
çekimlere izin verilmeyeceği belirtildi.



Dargeçit Jitem Davası
Dargeçit (Mardin) 29 Ekim 1995 ve 8 Mart 1996 tarihleri arasında 3’ü çocuk 8 kişi ile ailelere bilgi
verdiği iddia edilen Uzman Çavuş Bilal Batır’ın kaybedilmesine ilişkin açılan dava...

Mahkeme: Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Mahkeme heyeti 6. kez değişti. Geçici heyet dosyaya ilişkin karar almadı;
davanın görülmesine 11 Ekim’de devam edilecek.

Boğaziçili Öğrencilere Açılan Dava
Boğaziçi Üniversitesi'nde tutuklu arkadaşları için eylem yapan ve "gökkuşağı bayrağı taşıdıkları
için" gözaltına alınan 4 öğrenci ve durumu protesto ederken gözaltına alınan 8 öğrenciye açılan
dava…

Mahkeme: İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Öğrencilerin beraat talebi reddedildi. Yurtdışına çıkış yasağı tedbirleri
kaldırıldı. Sonraki duruşma 13 Ekim’de görülecek.

Hatice Şahin Davası
Diyarbakır’daki 9 Ekim 2018’de yapılan operasyonda gözaltına alınıp serbest bırakılan Yeni Yaşam
gazetesi muhabiri Hatice Şahin hakkında; gazeteci olan meslektaşları ve haber kaynaklarıyla
yaptığı telefon görüşmeleri, gizli tanık ifadeleri, Diyarbakır-İstanbul uçak biletleri ve Demokratik
Toplum Kongresi (DTK) faaliyetlerine katıldığı gerekçesiyle “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla açılan
dava...

Mahkeme: Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Gizli tanık beyanında adı geçen gazeteci Kibriye Evren’in dosyası, Diyarbakır
5. Ağır Ceza Mahkemesi’nden istendi. Sonraki duruşma 11 Ekim’de görülecek.

Metin Lokumcu Davası
Dönemin Başbakanı Erdoğan’ın bölge ziyareti sırasında gerçekleşen protestolarda, Hopa’da 31
Mayıs 2011’de polisin kullandığı gaz bombası nedeniyle yaşamını yitiren Metin Lokumcu’nun
ölümüyle ilgili dava…

Mahkeme: Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Aile avukatlarının mahkemenin görevsizlik kararı talebi kabul edildi. Dosyanın
ağır ceza mahkemesine gönderilmesi bekleniyor...

Engin Eren Davası
Bölgedeki çatışmaların son bulması için 18 Eylül 2015 tarihinde Batman’ın Sason ilçesine bağlı
Kelhasan Köyü kırsalında düzenlenen “canlı kalkan eylemini” takip eden kapatılan Dicle Haber
Ajansı Batman muhabiri Engin Eren’in 75 kişiyle birlikte “örgüt üyeliği”, “örgüte yardım”,
“kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılmak”, “Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik
Bölgeleri Kanunu’na muhalefet”, “kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek
amacıyla, cebir veya tehdit kullanmak” suçlamalarıyla yargılandığı dava...

Mahkeme: Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Duruşma Sonucu: Esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosya savcılığa gönderildi. Bir
sonraki duruşma 8 Ekim’de görülecek.

Feminist Gece Yürüyüşü Davası
8 Mart 2020 Feminist Gece Yürüyüşü’ne katılan ve aralarında gazeteci Buse Söğütlü'nün de
bulunduğu 35 kişiye açılan dava...

Mahkeme: İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Sanıkların duruşmalardan vareste bulunma talebi kabul edildi; sonraki duruşma
29 Aralık'ta görülecek.

Hayri Demir Davası
Gazeteci Hayri Demir hakkında, 2016 yılında Suriye’nin kuzeyine giderek yaptığı haberler
nedeniyle “terör örgütüne üyelik” ve “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla açılan dava…

Mahkeme: Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 12 Ekim’de görülecek.

Abdullah Kaya Davası
Kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Ağrı muhabiri Abdullah Kaya’nın gazetecilik faaliyetleri ve
sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, “örgüt üyeliği” ve “propaganda” suçlamasıyla
yargılandığı dava…

Mahkeme: Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Mahkeme heyetinin koronavirüse yakalanması nedeniyle, duruşma ileri bir
tarihe ertelendi.

Caner Taşpınar Davası
OdaTV editörü Caner Taşpınar'ın “Damat: Fethullahçıların AKP’li Kayınpederleri” kitabı
nedeniyle TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman ve AKP milletvekili Ali İhsan Arslan’a “hakaret”
suçlamasıyla yargılandığı dava…

Mahkeme: İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 27 Ekim’de görülecek.

Deniz Yücel Davası
Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “devleti alenen
aşağılama” suçlamalarıyla açılan dava…

Mahkeme: İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Duruşma, hâkim izinli olduğu için görülemedi. Bir sonraki duruşma tarihi daha
sonra belirlenecek.

Özgür Gündem Davası
16 Ağustos 2016’da kapatılan Özgür Gündem gazetesinin binasına düzenlenen polis baskınında
darp edilerek gözaltına alınan 17’si gazeteci 22 kişi hakkında “kamu görevlisine hakaret” ve “kamu
görevlisinin görevini yapmasını engellemek” suçlamalarıyla açılan dava…

Mahkeme: İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, gazetecilerin “polislere görevlerini
yaptırmamak için mukavemet ettiğini” öne sürerek ceza talep etti; sonraki duruşma 23 Kasım’da.

İşkence Haberine Açılan Dava



Van’da iki yurttaşın işkence sonucu birinin ağır yaralanması ve diğerinin hayatını kaybetmesini
haberleştirmelerinin ardından tutuklanan ve 175 gün sonra geçtiğimiz Nisan ayında görülen ilk
duruşmada tahliye edilen gazeteciler Adnan Bilen, Cemil Uğur, Şehriban Abi ve Nazan Sala ile
birlikte gazeteci Zeynep Durgut’un “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla
yargılandıkları dava...

Mahkeme: Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Gazeteciler hakkında ayda bir imza verme ve yurtdışı yasağı şeklinde
uygulanan adli kontrol tedbirleri kaldırılmadı. Bir sonraki duruşma 21 Ekim’de görülecek.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

Boğaziçi Protestolarına Açılan Dava
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya yönelik protestolar kapsamında
düzenlenen bir sergide yer alan Kabe görseli ve LGBTİ+ bayrakları gerekçe gösterilerek 7 öğrenci
hakkında "“halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla açılan dava...

5 Temmuz Pazartesi, İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi

Ünyeli Köylüler Davası
Ordu'nun Ünye İlçesi Üçpınar Mahallesi’nde bir maden şirketinin yaptığı sondaj çalışmasını
protesto eden köylülere,  “mala zarar verme ve görevi yaptırmamak iddialarıyla açılan dava...

5 Temmuz Pazartesi, Ünye Asliye Ceza Mahkemesi

Derya Okatan Davası
Gazeteci Derya Okatan'a Etkin Haber Ajansı (ETHA) Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olduğu dönemde
yayınlanan Mayıs 2016 tarihli bir haber nedeniyle "hakaret" suçlamasıyla açılan dava..

6 Temmuz Salı, İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi

Cem Şimşek Davası
Evrensel Gazetesi eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cem Şimşek hakkında “Alman karikatüristler
Erdoğan’ı fena çizdi” başlıklı haber nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla açılan
dava...

8 Temmuz Perşembe, Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi

Karikatürist Öznur Kalender Davası
Çizdiği ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ karikatürü nedeniyle, “din büyüklerine hakaret ederek, toplumun
dini inançlarını rencide ettiği” iddiası ile yargılandığı dava...

8 Temmuz Perşembe, İstanbul Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi

RedHack Davası
RedHack’in yayınladığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a ait mailleri haber
yaptıkları için “terör örgütü propagandası yapmak”, “bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri
yok etme veya değiştirme”, “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunma” ve
“örgüt üyeliği” ile suçlanan gazeteciler Tunca Öğreten, Mahir Kanaat, Derya Okatan, Ömer Çelik,
Eray Sargın ve Metin Yoksu’nun yargılandığı dava...

9 Temmuz Cuma, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi



Ekonomi Haberine Açılan Dava
Türk Lirası’ndaki değer kaybı ile ilgili yaptıkları haber nedeniyle “ekonomiye zarar vermek”
iddiasıyla suçlanan Bloomberg muhabirleri Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç ile söz konusu
haberi Twitter’da paylaşan ve aralarında gazeteciler ve ekonomistlerin de olduğu 38 kişinin
yargılandıkları dava…

9 Temmuz Cuma,  İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi


