
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 37/21, 24 Eylül 2021)
Geçen hafta neler oldu?

● ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, Marmara Denizi’nde yapılan güncel araştırma
sonuçlarını paylaştı. Açıklamaya göre, 22 metre altında oksijen kalmadı; yaşama
imkanı da… İstanbul, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ gibi sanayi bölgelerini barındıran
bölgenin tüm atıksuyu on yıllardır Marmara Denizi’nin derinlerine deşarj ediliyor.
Acilen kurulması gereken ileri biyolojik arıtma tesisleri için kaynak ayrılmazken;
Türkiye, New York’ta 291 milyon dolara 35 katlı TürkEvi yaptı. Erdoğan BM Genel
Kurulu’nda, Türkiye’nin -6 yıl sonra- Paris İklim Anlaşması’nı Meclis onayına
sunabileceğini açıkladı. Türkiye, anlaşmayı onaylamayan tek OECD ve G-20 ülkesi...

● Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Covid salgınına bağlı ölümler günlük 250 sınırının
üzerinde seyrediyor; vaka sayıları 30 bin sınırında…. CHP’li belediyelerin defin
işlemleri verilerinden elde edilen rakamlar ise, Mart 2020 ile Ağustos 2021 arasında
salgın hastalıktan -yalnızca bu belediyeler sınırlarında- ölen sayısının bakanlığın
açıkladığı sayıdan 8 bin 87 fazla olduğunu gösteriyor.

● Adliye binaları önünde “adalet arayanlara” Siverek Katliamı’nda yakınlarını
kaybeden Serdar İzol da katıldı. İzol, “geride kalan 2 yılda adalet sağlanmadığını”
söyleyerek Şenyaşar Ailesi ile birlikte Urfa Adliyesi önünde haftanın bir günü nöbet
tutacağını açıkladı.

● Muş'un Korkut ilçesine bağlı Vartinis (Altınova) beldesinde 3 Ekim 1993 tarihinde
aynı aileden 7’si çocuk 9 kişinin öldürüldüğü Vartinis Katliamı'na ilişkin davanın
Yargıtay’ın bozma kararı sonrası Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden
başlayan yargılamasında, dönemin Korkut İlçe Jandarma Komutanı Bülent
Karaoğlu’nun tutuklanması için yakalama kararı çıkarıldı. 4 Kasım’da görülmeye
devam edilecek dava, zamanaşımı tehdidi altında…

● ABD merkezli hak örgütü Freedom House, Adrian Şahbaz ve Allie Funk’un derlediği
“Freedom on the Net / 2021” raporunu yayınladı. “Küresel internet özgürlüğü
endeksinin 11 yıldır gerilediği” kaydedilen raporda, başat sorunun hükümetler ve
şirketler arasında yaşanan kullanıcı hakları bahsinde devam ettiği belirtildi. Çin 7.
yılda da “internet özgürlüğü için en kötü ortama sahip ülke” olurken, Türkiye 100
üzerinden 34 puan ile “internetin özgür olmadığı ülkeler” kategorisinde yer aldı.
Raporun tamamı için.. (İngilizce)

● Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması
talebiyle her cumartesi Galatasaray Meydanı’nda toplanan Cumartesi Anneleri’nin 25
Ağustos 2018 günü 700. hafta buluşmasına yapılan polis müdahalesinden bugüne
devam eden meydan ablukası kaldırıldı. Meydan, 160 haftadır annelere kapatılmıştı…

● Anayasa Mahkemesi, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Adli Tıp raporuna
rağmen, polisin “merdivenden düştü” beyanını esas alıp işkence başvurusunda
takipsizlik kararı verilmesinin hak ihlali olduğuna hükmetti. Yüksek Mahkeme, 27
Temmuz 2016’da gözaltında alınıp işkence edilen öğretmen Eyüp Birinci
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başvurusunda işkence yasağına ilişkin Anayasal ve uluslararası kuralı anımsattı:
“Kötü muamele yasağı mutlak bir yasak olup, ulusun varlığını tehdit eden genel bir
tehlike durumunda bile askıya alınamamaktadır. Terör ve örgütlü suçlarla mücadele
gibi en zor koşullarda bile kötü muamele kesin olarak yasaklanmıştır” dedi.

● 31 Mayıs 2011’de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın seçim mitingi için
Hopa’ya gideceği gün, bölgede yapılması planlanan hidroelektrik santrallerine (HES)
karşı ilçe meydanındaki protestolarda kullanılan biber gazı nedeniyle hayatını
kaybeden Metin Lokumcu davasının Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülme talebi kabul
edildi; sanık polislerin itiraz başvurusu reddedildi.

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

yayında...
Tüm video bültenlerimize erişim için

tıklayınız…

İnsan Hakları Eylem Planı İzleme
Raporumuzun  “Sivil Toplum İzliyor” video
programının ikincisi YouTube kanalımızda

yayında…

Programın oynatma listesinin tamamına
ulaşmak için tıklayınız...

Adana’da konser yasaklandı

Adana Valiliği; Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde
yapılacağı duyurulan, Grup Kaldırım ve Grup
Munzur’un sahne alacağı “Halk Buluşması
Konseri” etkinliğini, “...konsere 'örgütçülerin
geleceği ve Adana’ya ortalığı karıştırmaya
gelecekleri...” ihbarı nedeniyle yasakladığını
duyurdu.
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İlker Başbuğ’un 4 yıla kadar hapsi istendi

İlker Başbuğ’un katıldığı TV programında
“Fetönün siyasi ayağı yok dersek inkar olur”
açıklaması nedeniyle 6 AKP milletvekilinin suç
duyurusunda bulunması sonrasında hazırlanan
iddianamede, Başbuğ’un “kamu görevlisine
hakaret” suçlamasıyla 4 yıla kadar hapsi istendi.

AYM’ye bireysel başvuruların yüzde 62,3’ü
‘adil yargılanma hakkı’ ihlalinden
Anayasa Mahkemesi’nin üçer aylık periyotlarda
açıkladığı bireysel başvuru istatistiklerine göre
2012-2021 yılları arasında sonuçlandırılan bireysel
başvuruların yüzde 62,3’ünde 'adil yargılanma
hakkının ihlali' tespit edildi. İkinci sırada 19,3’le
'mülkiyet hakkının ihlali', üçüncü sırada ise 4,2 ile
‘ifade özgürlüğünün ihlali’ yer aldı. AYM, toplam
271 bin 727 başvurunun 14 bin 973’ünde en az bir

hak ihlali yapıldığına karar verdi. 2020 yılında 5 bin 658 bireysel başvuruda en az bir hakkın
ihlal edildiğine karar veren mahkeme, 2021’in ilk altı ayında yalnızca 667 başvuruda en az
bir hakkın ihlal edildiğine hükmetti.

AYM, Özgür Gündem gazetesinin “geçici
süreyle kapatılması” davasında ihlal kararı
verdi

AYM, 2016 yılında yöneticileri hakkında devam
eden yargılamalar gerekçe gösterilerek mahkeme
kararıyla “geçici süreyle kapatılan” Özgür Gündem
gazetesi başvurusuna ilişkin kararını açıkladı.
Yüksek Mahkeme, “geçici kapatma kararı” ile

Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin
ihlal edildiğine hükmetti.

Gazete yöneticilerinin “geçici kapatma” kararına ilişkin itiraz başvuruları reddedilmiş; gazete
yine 2016 yılında 675 sayılı OHAL KHK’sı ile “tamamen kapatılmıştı”. Sürekli kapatmaya
ilişkin TBMM OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na 2017 yılında yapılan başvuruya
ilişkin hala cevap verilmiş değil.

Linç girişimi davasında #cezasızlık

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi,
Muğla Seydikemer’de Eylül 2015’te linç edilmek
istenen İbrahim Çay davasında yargılanan
sanıklarından 7’sinin “para cezasına
çarptırılmasını” hukuka uygun buldu. Linçci grupta
bulunduğu ileri sürülen 16 kişi hakkında ise
savcılık  “takipsizlik” kararı vermişti.



“Bu kıyafeti giymek bile onurdur” notuyla Kürtlere ait yöresel kıyafetli fotoğrafını sosyal
medya hesabında paylaşması bahane edilerek komşusu ve beraberindekilerin linç etmek
istediği, Atatürk büstünü zorla öptürülen İbrahim Çay, linçe katılan komşusunu “tehdit”
suçlamasıyla yargılandığı davada 5 ay hapse mahkum edilmişti.

18 aylık Mehmet Uytun davasında #cezasızlık
Şırnak Cizre'de 2009'da evinin balkonunda annesinin
kucağındayken biber gazı kapsülüyle vurularak
yaşamını yitiren 18 aylık Mehmet Uytun'un
davasında sanık asker Hakan Alkan'a verilen üç yıl
hapis cezası, 18 bin 200 TL para cezasına çevrildi.

Beş gazeteci hakkında hapis cezası

Antalya'da, kapatılan Cihan Haber Ajansı ve Zaman
gazetesinin eski çalışanları ile yerel gazetecilerin
"örgüt üyeliği" ve “örgüte yardım” suçlamalarıyla
yargılandıkları dava, Antalya 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme; gazeteciler
Cihat Ünal, Ömer Özdemir ve Serhat Şeftali’nin
“örgüt üyeliği” suçundan 6 yıl 3 ay, Olgun Matur ve
Osman Yakut’un “örgüte üye olmamakla birlikte

yardım” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmalarına hükmederken, gazeteciler
Ali Orhan, Hasan Yavaşlar, Özkan Mayda, Kenan Baş ve Onur Fazıl Soydal’ın tüm
suçlamalardan beraatine karar verdi.

Barınma hakkı eylemine polis müdahalesi

Artan konut ve özel yurt fiyatları ve yetersiz kamu
barınma imkanlarına dikkat çekmek için 20 Eylül’de
Ankara İlhan Erdost Parkı’nda çadır kuran
öğrencilerin eylemine polis müdahale etti; en az 7
öğrenci gözaltına alındı. Eylemlere yönelik polis
müdahelesi hafta boyunca sürerken; İzmir, İstanbul
ve Ankara’da parklarda kalmaları engellenen

öğrenciler, polis tarafından gözaltına alınmakla tehdit edildi. Eskişehir’de ise 6 öğrenci
gözaltına alındı.

AYM, “Saray soytarısı” cezası için ihlal kararı
verdi

Anayasa Mahkemesi 1 Kasım 2015 Genel
Seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi’nden
Samsun’dan milletvekili adayı olan Şaban
Sevinç’in, dönemin bakanı Suat Kılıç hakkında
kullandığı “saray soytarısı” ifadesi nedeniyle



mahkum edilmesinin “ifade özgürlüğü ihlali” olduğuna “oy çokluğuyla” hükmetti. Karar,
yeniden yargılama yapılması istemiyle Ankara 30. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilecek.
Yerel mahkeme Sevinç’in “kamu görevlisine alenen hakaret” suçlamasıyla 4.700 TL para
cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetmişti.

Yargıtay, gazeteci Aziz Oruç’un ceza aldığı
dosyada hükmü bozdu

Gazeteci Aziz Oruç’un “örgüt üyesi olmamakla
birlikte örgüt adına suç işlemek” suçundan aldığı
ceza, Yargıtay’da bozuldu. Kürtçe müzik eşliğinde
halay çekmek, Demokratik Bölgeler Partisi’nin ofis
açılış etkinliklerine, 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’ne ve “örgüt adına ağaç dikme etkinliklerine
katılmak” cezaya gerekçe edilen deliller arasında

gösterilmişti. Gazeteci Oruç, 2010 ve 2011’de katıldığı eylemler gerekçe gösterilerek
yargılanmış, yargılama sonucunda aralarında Oruç’un da olduğu 36 öğrenciye toplamda 226
yıl ceza verilmişti.

AİHM içtihadına rağmen, AYM ihlal yok kararı
verdi

Anayasa Mahkemesi, katıldığı bazı toplantı ve
gösteri yürüyüşlerinde marş eşliğinde halay
çekmesi ve sloganlar atması nedeniyle “terör
örgütü propagandası” yapma suçundan
cezalandırılan öğrenci Erhan Urak’ın ifade
özgürlüğünün ihlal edilmediğine hükmetti.

Gazeteci Yelda Çiçek’e 1 yıl 8 ay hapis cezası

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen
kayyım operasyonuna karşı yapılan eylemi takip
ederken gözaltına alınan gazeteci Yelda Çiçek,
“2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü
Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla 1 yıl 8 ay
hapse mahkum edildi. Mahkeme, hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek
cezayı erteledi.

Vali ile görüşmek isteyen işçilere gözaltı

Tekirdağ Valisi ile görüşmek isteyen Tek Gıda İş’te
örgütlendikleri için işten atılan AdkoTurk işçileri ve
130 gündür grevde olan Bel Karper işçileri, Valilik
önünde polis tarafından darp edilerek gözaltına aldı.



Gazeteci Süleyman Gençel gözaltına alındı

A3 Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman
Gençel, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet
Hotar’ın şikayeti üzerine gözaltına alındı. Gençel,
2013’te İzmir’de saldırıya uğramıştı. Saldırıyı o
dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı olan
Hotar’ın azmettirdiği ileri sürülmüştü. Gençel,
geçen hafta Nükhet Hotar hakkında Anayasa
Mahkemesi'ne başvuru yapmıştı.

Serhat Albayrak’ın Yaman Akdeniz'e açtığı
davaya mahkemeden ret

İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, Paradise
Papers haberleri için açılan davanın reddedilmesini
konu edinen haberlere getirilen erişim engelini
sosyal medyada duyuran hukukçu Yaman
Akdeniz'e açılan 100 bin TL’lik tazminat davasını
reddetti. Söz konusu dava, Cumhurbaşkanı

Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak tarafından açılmıştı.

Rojbin Bor beraat etti

İpek Er isimli genç kadına tecavüz ederek intihara
sürükleyen asker Musa Orhan hakkındaki sosyal
medya paylaşımı nedeniyle “devlet organlarını
aşağılama” ve “halkı kin ve nefrete tahrik etme”
suçlamalarıyla Van 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
hakim karşısında çıkan Star Kadın Derneği
kurucusu Rojbin Bor beraat etti. Mahkeme;

görülen ikinci duruşmada, Bor’un paylaşımının “ifade özgürlüğü kapsamında
değerlendirilmesi gerektiğine” hükmetti.



Av. Oya Aslan Davası (Tutuklu)
Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi Av. Oya Aslan'ın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla
yargılandığı dava...

Mahkeme: İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Aslan’ın tutukluluk hali devam ediyor. Davanın görülmesine 13 Aralık’ta
devam edilecek.

Durket Süren Davası
Gazeteci Durket Süren’in “örgüte bilerek isteyerek yardım” ve “örgüt propagandası” iddiasıyla
yargılandığı dava...

Mahkeme: Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: El konulan dijital materyallere dair Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nden
istenen rapor beklenecek. Bir sonraki duruşma 13 Aralık’ta görülecek.

Mezopotamya Haber Ajansı Muhabirleri Davası
Mezopotamya Ajansı muhabiri gazeteciler Sadiye Eser ve Sadık Topaloğlu’nun “örgüt üyeliği”
suçlamasıyla yargılandıkları dava...

Mahkeme: İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Gazetecilerin yurtdışı çıkış yasakları devam edecek. Davanın görülmesine 18
Kasım’da devam edilecek.

Yazar Meral Şimşek Davası
Şair ve yazar Meral Şimşek’in “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla yargılandığı
dava...

Mahkeme: Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Dava, bilirkişi raporunun gelmemesi sebebiyle 5 Ekim’e ertelendi.

Gazeteci Fatih Gönül  Davası
Gazetecinin “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlamaları ile
yargılandığı dava...

Mahkeme: Ankara 25.Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Davanın görülmesine 9 Kasım’da devam edilecek.

Kameraman Rojhat Doğru Davası
Gelî Kurdistan TV eski kameramanı Rojhat Doğru’nun “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü
bozmak”, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamalarıyla yargılandığı dava...

Mahkeme: Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Dava, tanık ifadesi alınmak üzere 14 Aralık’a ertelendi.



KCK Ana  Davası
KCK Ana Davası’nda haklarında verilen hüküm Yargıtay tarafından bozulan ve aralarında HDP
milletvekilleri Tayip Temel ve Pero Dündar'ın da bulunduğu 36 Kürt siyasetçinin yargılandığı
dava...

Mahkeme: Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Mahkeme, yasama dokunulmazlığı olan Temel ve Dündar'ın yargılamasının
durdurulması yönündeki talebi  reddederek davayı 23 Aralık tarihine erteledi.

Rüstem Batum Davası
Gazeteci Rüstem Batum hakkında 2016 ve 2018 yıllarında yaptığı 20 Twitter paylaşımı nedeniyle
“Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarıyla açılan dava…

Mahkeme: İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Batum ve avukatları mazeret bildirdi. Davanın görülmesine 20 Ocak 2022’de
devam edilecek.

Ferhat Tunç Davası
Sanatçı Ferhat Tunç’un sosyal medya paylaşımları nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik"
iddiasıyla yargılandığı dava…

Mahkeme: Büyükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Yakalama emrinin devamına karar veren Mahkeme, davayı 2 Şubat 2022’ye
erteledi.

Ramazan Ölçen Davası
KHK ile kapatılan Azadiya Welat gazetesinin İmtiyaz Sahibi Ramazan Ölçen’in “örgüt üyesi
olmak” suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava…

Mahkeme: Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Belçika'da ikamet eden Ramazan Ölçen'in ifadesinin istinabe yoluyla alınması
için Adalet Bakanlığı’na yazılan yazının beklenmesine karar verildi. Davanın görülmesine 2 Şubat
2022’de devam edilecek.

Leyla Güven Davası (Başka bir dosyadan tutuklu)
16 Eylül 2020'de HDP Hakkari İl Örgütü önünde “Barış’a Çağrı” açıklamasında “Sayın Öcalan”
dediği için “Türkiye Cumhuriyeti Devletini itibarsızlaştırma”, “halkı kin ve düşmanlığa sevk” ve
“suçu ve suçluyu övme” gerekçesiyle yargılandığı dava dava…

Mahkeme: Hakkari 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Dava, SEGBİS bağlantısında yaşanan sorun nedeniyle 13 Ekim’e ertelendi.

Madımak protestosu Davası
2020'de Madımak Katliamı’nı protesto ederken gözaltına alınan 8 yurttaş hakkında açılan dava...

Mahkeme: Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Davanın görülmesine 9 Mart 2022’de devam edilecek.

Cengiz Çandar Davası
Gazeteci Cengiz Çandar’ın “suçu ve suçluyu övmek” suçlamasıyla yargılandığı dava…

Mahkeme: İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 8 Şubat 2022’de görülecek.

https://twitter.com/pancuniyoldas


Oktay Candemir Davası
Gazeteci Oktay Candemir hakkında, 2014-2015 yılları arasında Facebook hesabından yapılan 4
paylaşım ve 16 yıl önce çektiği haber videosunda yer alan sloganlar gerekçe gösterilerek “örgüt
propagandası” suçlamasıyla açılan dava…

Mahkeme: Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 18 Kasım’da görülecek

Beyza Kural Davası
Gazeteci Beyza Kural'ın görevini yapmasına engel olan polisler K.A., N.D. ve Y.Ş.’nin Türk Ceza
Kanunu’nun (TCK) 117/1 ve 119/1-e maddeleri uyarınca “iş ve çalışma hürriyetinin ihlali”
maddelerinden yargılandıkları dava

Mahkeme: İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Mahkeme, sanık bir polisin Diyarbakır’dan SEGBİS ile ifade vermesi için karar
aldı; gazeteciyi sürükleyen ve yurtdışında olduğu ifade edilen polisi duruşmadan vareste tuttu.
Davanın görülmesine 10 Aralık’ta devam edilecek.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

Nurcan Kaya Davası
Yazar Nurcan Kaya’nın sosyal medya paylaşımları sebebiyle zincirleme şekilde “örgüt
propagandası yapmak” ile suçlandığı dava…

27 Eylül Pazartesi, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi

Kenan Kırkaya Davası
Belçika merkezli Türkçe yayın yapan Med Nuce Televizyonu’nda “Ankara’ya Bakış” isimli
programın moderatörlüğünü yaptığı için “örgüt üyeliği” ile suçlanan gazeteci Kenan Kırkaya’nın 8
kişiyle birlikte yargılandığı dava…

28 Eylül Salı, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Gazeteci Nurcan Yalçın Davası
Gazeteci Nurcan Yalçın hakkında Rosa Kadın Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma
kapsamında “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla açılan dava...

29 Eylül Çarşamba, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi

Özgür Gündem Nöbetçi Yayın Yönetmenleri Davası
Haklarındaki beraat kararları istinaftan dönen Özgür Gündem Nöbetçi Yayın Yönetmenleri Şebnem
Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin’in yeniden yargılandıkları dava...

30 Eylül Perşembe, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Abdurrahman Gök Davası
Haber kaynaklarıyla yaptığı telefon görüşmeleri, sosyal medya paylaşımları ve yaptığı haberler
gerekçe gösterilerek “örgüt üyeliği” ve “propaganda” ile suçlanan gazeteci Abdurrahman Gök’ün
yargılandığı dava…

30 Eylül Perşembe, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi



Eren Tutel Davası
BirGün gazetesinin spor editörü Eren Tutel hakkında Türkiye Wushu Federasyonu (TWF)
hakkındaki haberleri nedeniyle “kamu görevlisine hakaret” iddiasıyla açılan dava…

30 Eylül Perşembe, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi

Kayyım Protestosuna Açılan Dava
Belediyelere atanan kayyımları protesto ettikleri için "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefet" ile suçlanan ve aralarında gazeteciler Taylan Öztaş ile Tunahan Turhan’ın da olduğu 38
kişinin yargılandığı dava...

30 Eylül Perşembe, İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi

Haftanın tüm haberlerine dusun-think.net;
bültenin pdf formata da dusun-think.net/bultenler adresinden erişebilirsiniz.

http://www.dusun-think.net
https://www.dusun-think.net/bultenler/haftalik-dusunce-ozgurlugu-bulteni-sayi-35-21-10-eylul-2021/

