
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 39/21, 8 Ekim 2021)
Geçen hafta neler oldu?
● Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun (ICIJ) projesi Pandora Papers

belgeleriyle “vergi cennetlerine para transferi” yapanlar listesine her gün yeni birileri
ekleniyor. Pandora Papers'ta Türkiye'den 220'den fazla isim yer alıyor. Bu isimler
arasında AKP iktidarı döneminde hızla yükselen ve kamu ihalelerini neredeyse tek
başlarına kapatan Çalık, Cengiz ve Rönesans Holding başta geliyor. Rönesans Holding
vergi cennetlerine 210 milyon dolar aktarırken, Cengiz ve Çalık Holding'in de
hesaplarında milyon dolarlar olan offshore firmaları ortaya çıktı. Detaylar...

● TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon Eylül ayında yüzde 1,25 artış
göstererek yıllık bazda yüzde 19,58 oldu.

● Enflasyon oranının yüzde 20’nin altında olmasıyla övünen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
göre; işçi de, memur da halinden memnun. Muhalefetin ekonomiyle ilgili açıklamalarına
da değinen Erdoğan, sorunları kendilerinin çözebileceğini ileri sürdü.

● İktidarın “terör” listesi bu hafta güncellendi; üniversitesi öğrencileri ile kebapçılar aynı
gün iktidarın “terörist” suçlamasının hedefi oldu. İktidarın küçük ortağı MHP lideri
kebapçıları “terör” listesine dahil ederken, Erdoğan’ın hedefindeyse yine öğrenciler
vardı. Erdoğan’a göre; ülke genelinde barınma sorunlarını gündeme getiren öğrenciler
de, Boğaziçi’nde kayyım rektörü protesto edenler de “terörist”.

● Yeni yasama yılının ilk haftasında dokunulmazlık fezlekelerine yenileri eklendi. HDP
Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, HDP’li vekiller Hüda Kaya ve Garo Paylan ile
DBP Milletvekili Salihe Aydeniz’e ait 4 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı’na
sunuldu.

● Sayıştay’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda yaptığı denetimler sonucu hazırladığı
raporda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu inşaatı
için bin 111 kat fazla ödeme yaptığı belirlendi.

● MHP, yurtdışından fon alan gazeteler için Meclis’e yeni bir kanun teklifi verdi. MHP,
İçişleri Bakanlığı’nın fon alan gazetelerin tüm faaliyetini izlemesini istiyor. Teklife göre;
Basın organı istenen tüm belgeleri sunmak durumunda kalacak, tüm faaliyetler kayıt
altında tutulacak ve izlenecek. Tüm bilgileri İçişleri Bakanlığı ile paylaşmayanlara hapis
cezası verilecek.

● Türkiye’nin 2015’de imzaladığı Paris İklim Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin kanun
teklifi 6 yıl sonra TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Türkiye; anlaşmanın yürürlüğe
girdiği 2016'dan bu yana Eritre, İran, Irak, Libya, Yemen ile birlikte onaylama sürecini
tamamlamayan 6 ülke arasında yer alıyordu. Ayrıca Türkiye, anlaşmayı onaylamayan tek
G20 ülkesiydi.

● Dink ailesinin avukatları, kamu görevlilerinin yargılandığı ‘Hrant Dink cinayeti' davası
kararını istinafa taşıdı. Avukatlar; bazı sanıklar için verilen beraat kararlarına ve
soruşturmanın yürütülme şekline itiraz ederek, kararın bozulmasını talep etti. Detaylar…

● Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin AİHM kararını uygulaması ve Selahattin
Demirtaş ile Osman Kavala'yı serbest bırakması için Türkiye'ye verdiği süre doldu.

https://bianet.org/bianet/siyaset/251263-hdp-pandora-belgeleri-ni-meclis-e-tasidi
https://bianet.org/bianet/hukuk/251491-hrant-dink-cinayeti-davasi-bozma-istemiyle-istinafta


Kavala, 64. yaşına da Silivri Cezaevi’nde girdi. 47 aydır tutuklu olan Kavala’nın doğum
gününü dünyanın çeşitli yerlerinden sanatçılar, akademisyenler, gazeteciler ve kültür
sanat insanları ‘nice özgür yıllar’ dilekleriyle kutlarken, Kavala bu hafta bir kez daha
hakim karşısına çıktı. Kavala yine tahliye edilmedi...

● bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği
haberlere göre; erkekler Eylül’de en az 26 kadını öldürdü, 5 kadına tecavüz etti. Erkekler
en az 65 kadına şiddet uyguladı, en az 4 çocuğu öldürdü, en az 13 kız ve oğlan çocuğunu
istismar etti, en az 10 kadını taciz etti.

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

Tüm video bültenlerimize erişim için tıklayınız…

Gazetecilerin, aktivistlerin ve siyasetçilerin
“terör”le suçlanması artarak devam ediyor

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, 1 Ocak
– 15 Temmuz arasında izlediği 98 davanın 147
duruşmasıyla ilgili gözlem raporunu yayınladı.
Toplamda 562 sanığın yargılandığı davalarda,
yöneltilen suçlamaların %58’i terörizm ile ilgili
suçlamalar oldu. Bunun dışında, sanıklara en
çok “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması
yöneltildi. Davalarda gösterilen delillerin
%64’ü gazetecilik faaliyetleri ile ilgiliydi. 6

davada da dernek faaliyetleri suç delili olarak sunuldu. Kısacası gazetecilerin, aktivistlerin ve
siyasetçilerin “terör”le suçlanması artarak devam ediyor. Bunu "Erdoğan’a hakaret" takip
ediyor…

DFG’den Eylül ayı raporu:

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), 2021
Yılı Eylül Ayı Gazetecilere Yönelik Hak
İhlalleri Raporu’nu açıkladı. Derneğin
verilerine göre, Eylül ayı içerisinde 50 gazeteci
yaptıkları haberler ve düşünceleri nedeniyle
hakim karşısına çıktı ve yargılandı. 6’sı

https://bianet.org/1/20/251281-erkekler-eylul-de-26-kadini-oldurdu
https://www.youtube.com/watch?v=v5OSrJWJEOA
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp
https://www.mlsaturkey.com/dava-gozlem-temmuz-2021/


toplamda 27 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Bir aylık sürede 5 gazeteci gözaltına alınırken, 1
gazeteci tutuklandı. 6 gazeteci hakkında soruşturma, 7 gazeteci hakkında da dava açıldı. 3
gazeteci saldırıya uğrarken, 15 olayda gazetecilerin haber takibi engellendi. 28’i haber olmak
üzere 37 internet sitesine erişim yasağı getirildi.

AYM, Kürtçe marşı ‘örgüt propagandası’
saydı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Diyarbakır’da
şoförlüğünü yaptığı halk otobüsünde dinlediği
Kürtçe “Biji” isimli parça nedeniyle “örgüt
propagandası” iddiasıyla 2 yıl hapse mahkum
edilen Kadri Pervane’nin başvurusunda “ifade
özgürlüğünün ihlal edilmediğine” karar verdi.
Yüksek mahkeme, Pervane’ye verilen cezanın

“zorunlu toplumsal bir ihtiyaca karşılık geldiği, orantılı olduğu ve bu müdahalenin
demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmadığını” savundu.

Boğaziçi protestoları…

Boğaziçi Üniversitesi’nde atanmış rektör Naci
İnci’yi protesto eylemine katıldıkları için 5
Ekim’de gözaltına alınan 10 öğrenciden 2’si
tutuklandı. Tutuklanan arkadaşları için
Boğaziçi Üniversitesi’nde basın açıklaması
yapmak isteyen öğrencilere de polis müdahale
etti, 14 kişi gözaltına alınırken; polis,
gazetecilerin bulunduğu alanın etrafını çevirip

görüntü alınmasını da engelledi. Gazeteciler, bir saati aşkın süre polis ablukasında tutuldu.

Oyuncu Ezgi Mola hakkında açılan dava

Batman’da İpek Er’e tecavüz edip intiharına
sebep olduğu suçlamasıyla yargılanan uzman
çavuş Musa Orhan ile ilgili twitter paylaşımı
nedeniyle yargılanan oyuncu Ezgi Mola, 5 bin
200 lira adli para cezasına çarptırıldı. Ankara
31. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “basit
yargılama usulü” ile dosya üzerinden
duruşmasız görülen davada, tecavüz zanlısına

hakaret ettiği gerekçesiyle mahkum edilen Mola’nın cezasında hükmün açıklanması geriye
bırakıldı.

Yılmaz Odabaşı hakkında açılan dava

Şair ve yazar Yılmaz Odabaşı hakkında 2018
yılındaki bir twitter paylaşımı nedeniyle açılan
davanın ilk duruşması Yalova 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. “Türkiye, Erdoğan’ın
‘diktatör değilim, halk iradesiyle seçildim’



diyebilmesini sağlamak için seçime gidiyor. Başka bir nedeni olduğunu düşünmüyorum”
dediği paylaşım nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ile suçlanan Odabaşı’nın
yargılanmasına 13 Kasım’da devam edilecek...

Nu Jin belgeseline açılan dava

Haklarındaki mahkumiyet kararı istinaf
tarafından bozulmasının ardından yeniden
yargılanan Nu Jin belgeselinin yönetmeni Veysi
Altay ve filmin Batman’da gösterildiği
sinemanın müdürü Dicle Anter “örgüt
propagandası” iddiasıyla yine mahkum edildi.
Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Anter’i 10

ay hapse mahkum ederek, cezayı 6 bin TL’lik para cezasına çevirdi. Altay ise 1 yıl 15 gün
hapse mahkum edildi. Ceza ertelendi.

Ferit Şenyaşar hakkında açılan soruşturma

2018 yılında Urfa’nın Suruç ilçesinde AKP
Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve
yakınlarının saldırısı sonucu aile üyelerinden
3’ünü kaybeden ve adalet için 200 günü
aşkındır Urfa Adliyesi önünde oturma eylemi
yapan Ferit Şenyaşar hakkında bir soruşturma
daha açıldı. Şenyaşar, verdiği bir röportajda
“Saraydan korkuyorlar” dediği için

“Cumhurbaşkanına hakaret” ile suçlanıyor.

“Mor zincir” eylemine açılan dava

HDP Hakkari Kadın Meclisi'nin tecavüz sanığı
uzman çavuş Musa Orhan ile ilgili yaptığı
basın açıklaması nedeniyle haklarında dava
açılan kadınlar ilk duruşmada beraat etti.
Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
dava kapsamında Hakkari Kadın Meclisi
Sözcüsü Zeynep Kaya, HDP Şemdinli İlçe Eş
Başkanı Sozdar Atila ve HDP eski İl Eş
Başkanı Sipan Turan, HDP Merkez İlçe Eş

Başkanı Sinem Seven “örgüt propagandası” yaptıkları iddiasıyla yargılanıyorlardı.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle
yargılanan Polat Balkan beraat etti

‘68 kuşağı devrimci gençlik önderleri Deniz
Gezmiş ve Ulaş Bardakçı’yla ilgili sosyal
medya paylaşımları nedeniyle Antalya 33.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan
Antalya Barosu eski Başkanı Polat Balkan
beraat etti. Balkan, Bardakçı’nın ölüm



yıldönümünde T24’te yayınlanan haberi retweet etmesi ve Gezmiş’in doğum gününde attığı
tweetler nedeniyle “suçu ve suçluyu övmek” iddiasıyla yargılanıyordu.

Berkin Elvan haberine açılan dava

Gezi Parkı protestoları sırasında, 15 yaşındaki
Berkin Elvan’ın yaşamını yitirmesiyle ilgili
soruşturmaya ilişkin Cumhuriyet ve Birgün
gazetelerinde yayınlanan haberler nedeniyle
“terörle mücadelede görev almış kişileri hedef
göstermek” ile suçlanan gazeteciler Canan
Coşkun, Ali Açar ve Can Uğur’un İstanbul 34.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandıkları dava
beraatle sonuçlandı.

Erdoğan’ın damadından Birgün gazetesine
dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk
Bayraktar, Birgün gazetesinde yayınlanan
“TÜBİTAK damadın vakfına çalışıyor” başlıklı
haber ile ilgili tazminat davası açtı. Türkiye
Teknoloji Takımı (T3) Vakfı’nın düzenlediği
TEKNOFEST için 7,6 milyon TL
harcanmasına ilişkin haber ile ilgili gazete ve

gazetenin muhabiri İsmail Arı hakkında İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan
davada 250 bin lira manevi tazminat talep edildi.

ODTÜ Onur Yürüyüşü davası beraatle
sonuçlandı

ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması’nın düzenlediği
9. Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan 19
kişiye “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere
katılmak" suçlamasıyla açılan davanın karar
duruşması Ankara 39. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. Yaklaşık iki buçuk
yıldır süren dava, beraatle sonuçlandı.

Mehmet Özer’e hapis cezası

İşkencelerle hafızalardaki yerini alan ve
müzeye dönüştürülen Ulucanlar Cezaevi’nde
çekilmiş fotoğrafları ile 2012-2015 yılları
arasında yaptığı 6 Facebook paylaşımı gerekçe
gösterilerek “örgüt propagandası yapmak”
iddiasıyla yargılanan fotoğraf sanatçısı ve şair
Mehmet Özer, 1 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi hükmün

açıklanmasını geriye bıraktı.



Kaftancıoğlu hakkında 2 yıl 4 ay hapis
istemi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası
istemiyle iddianame düzenlendi. Kaftancıoğlu,
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin
Altun'un evinin yanında usule aykırı yapılaşma
yaptırması ve bu yapılaşmaya belediye
tarafından müdahale edilmesiyle ilgili yaptığı

açıklama nedeniyle “kamu görevlisine alenen hakaret'”e suçlanıyor.

İkizdereliler hakkında takipsizlik kararı

Kalkandere Cumhuriyet Savcılığı, Cengiz
İnşaatın İyidere Lojistik Merkezi inşaatında
kullanmak üzere İkizdere Eskencidere
Vadisinde kurmak istediği taş ocağına karşı
direnen yöre halkından 16 kişi hakkında
başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi.
Soruşturma, Jandarma Genel Komutanlığı
şikayeti üzerine “görevi yaptırmamak”
iddiasıyla başlatılmıştı.

Başak Demirtaş’ı konuk eden FOX TV’ye
RTÜK’ten inceleme

RTÜK, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin
Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın katıldığı
program gerekçesiyle FOX TV’ye inceleme
başlattığını duyurdu. 19 aydır eşiyle açık görüş
yapamadıklarını belirten Başak Demirtaş,
"Üzülerek söylüyorum, durum bir keyfiyete
dönüştü" demişti. Demirtaş, cezaevlerindeki

HDP'li siyasetçilere ve tüm mahpuslara selam yollamıştı.

HDP’li Şahin’in 7 yıl önce yaptığı
konuşmaya dava

Halkların Demokratik Partisi (HDP)
İskenderun İlçe Eş Başkanı Abdurrahim Şahin
hakkında 2014’te düzenlenen bir etkinlikte
yaptığı konuşma gerekçe gösterilerek dava
açıldı. Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi
tarafından kabul edilen iddianamede, o dönem
Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İskenderun

İlçe Eş Başkanı olan Şahin “örgüt propagandası yapmak”la suçlanıyor.



Roboski Anması Davası
Roboski'de katledilen 34 kişiyi andıkları için, "örgüt propagandası" yapmakla suçlanan 16 kişinin
yargılandığı dava...

Mahkeme: Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Eksik evrakların tamamlanması kararı ile, karar duruşmasının 24 Ocak 2022’de
görülmesine karar verildi.

Ruken Demir Davası
Mezopotamya Ajansı muhabiri Ruken Demir’in haber kaynaklarıyla yaptığı görüşmeler gerekçe
gösterilerek “örgüt üyeliği” iddiasıyla yargılandığı dava…

Mahkeme: İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Siber Suçlar Bürosu’ndan istenen raporun beklenmesine karar veren mahkeme,
davayı 12 Ocak 2022’ye erteledi.

Vedat Dağ Davası
HDP Diyarbakır İl Örgütü’nün Basın Danışmanı Vedat Dağ’ın haber takibini yaptığı HDP
etkinliklerine katılması, etkinlikleri sosyal medya hesabından paylaşması ve gizli tanık ifadeleri
gerekçe gösterilerek “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla yargılandığı dava…

Mahkeme: Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 15 Aralık’ta görülecek.

MİT Tırları Davası
Mit Tırları haberi nedeniyle “devletin gizli kalması gereken bilgilerini casusluk maksadıyla temin
etme” ve “örgüte yardım” ile suçlanan gazeteci Can Dündar’ın yargılandığı dava…

Mahkeme: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Mahkeme heyeti, "suçtan zarar görme ihtimali" nedeniyle Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın davaya katılan olarak kabulüne karar verdi. Bir sonraki duruşma 29 Aralık'ta.

Selman Keleş Davası
Aralarında KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı muhabiri Selman Keleş’in de bulunduğu 9 kişinin
“2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanunu’na muhalefet” ve “terör örgütü propagandası”
suçlamalarıyla yargılandığı dava…

Mahkeme: Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 3 Şubat 2022’de görülecek.

Ali Sönmez Kayar Davası
Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Ali Sönmez Kayar’ın “örgüt üyeliği” suçlamasıyla
yargılandığı dava...

Mahkeme: İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 10 Şubat 2022’de görülecek.

Meral Şimşek Davası



Sosyal medya paylaşımları ve aldığı iki ödül plaketinin üzerindeki Kürtçe yazılar nedeniyle “örgüt
üyeliği” ve “propaganda” suçlanan şair ve yazar Meral Şimşek’in yargılandığı dava...

Mahkeme: Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: “Üyelik” suçlamasından beraat eden Şimşek, “örgüt propagandası”
suçlamasıyla 1 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Mebya-Der Yöneticisine Açılan Dava
Dernek faaliyetleri ile katıldığı eylem ve etkinlikler gerekçe gösterilerek Medeniyetler Beşiğinde
Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma, Dayanışma, Birlik ve Kültür Derneği
(MEBYA-DER) yöneticisi Halime Topus hakkında “örgüt üyeliği" iddiasıyla açılan dava...

Mahkeme: Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Dava, ilk duruşmada beraatle sonuçlandı.

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: Bir sonraki duruşma 19 Kasım’da görülecek.

Yılmaz Özdil Davası
Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi Ebubekir Sifil’in kendisini
‘Öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın’ şeklinde hedef almasıyla ilgili kaleme aldığı
‘Yobazın Tehdidi’ başlıklı yazısıyla Sifil’e “hakaret” etmekle suçlanan Sözcü gazetesi yazarı
Yılmaz Özdil’in yargılandığı davanın ilk duruşması…

Mahkeme: İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Mahkeme, müştekinin beyanının alınması için duruşmayı erteledi.

Ferhat Tunç Davası
Sanatçı Ferhat Tunç'un sosyal medya paylaşımları nedeniyle "örgüt propagandası" suçlamasıyla
yargılandığı dava...

Mahkeme: İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Mahkeme, yurt dışında yaşayan sanatçı hakkındaki yakalama kararını devamına
karar vererek davayı 29 Nisan 2022'ye erteledi.

Gezi Davası
Gezi Parkı eylemleri ile ilgili aralarında Osman Kavala'nın da olduğu 16 kişinin İstanbul 30. Ağır
Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava ile Gezi Parkı eylemlerine katılan Çarşı taraftar grubundan
35 kişinin yargılandığı davanın birleştirilme kararının ardından yapılan yargılama...

Mahkeme: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Dosyanın hukuksuz bir şekilde bu noktaya getirildiğini söyleyen savunma
avukatları, dosyaların ayrılması talebi dahil tüm taleplerinin reddedilmesi üzerine duruşmadan
çekilme kararı alarak salonu terk etti. Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar veren
mahkeme heyeti duruşmayı 26 Kasım'a erteledi.



GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

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…

11 Ekim Pazartesi, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi

Rojda Oğuz Davası
Gazeteci Rojda Oğuz’un “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddiasıyla yargılandığı dava…

12 Ekim Salı, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Hayri Demir Davası
Gazeteci Hayri Demir hakkında Suriye'nin kuzeyinde yaptığı gazetecilik faaliyeti gerekçe
gösterilerek “terör örgütüne üyelik” ve “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla açılan dava...

12 Ekim Salı, Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi

İsminaz Temel ve Havva Cuştan Davası
Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabirleri İsminaz Temel ve Havva Cuştan, Ezilenlerin Hukuk
Bürosu (EHB) avukatları Sezin Uçar ile Özlem Gümüştaş ile Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP)
üyelerinin de aralarında bulunduğu 23 kişinin “silahlı terör örgütüne üyelik” ve “örgüt
propagandası” suçlamalarıyla yargılandığı dava…

12 Ekim Salı, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi

Onur Kocamaz Davası
Halk müziği sanatçısı Onur Kocamaz’a, 2019'da yaptığı bir sosyal medya paylaşımı gerekçe
gösterilerek “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasıyla açılan dava...

12 Ekim Salı, Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi

Roza Metina Davası
Demokratik Toplum Kongresi’nde faaliyet yürüttüğü, Kürt Yazarlar Derneği üyesi olduğu ve
evinde yasaklı yayınlar bulunduğu gerekçesiyle “örgüt üyeliği” ile suçlanan gazeteci Roza
Metina'nın yargılandığı dava…

12 Ekim Salı, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi

Ruşen Takva Davası
Takip ettiği Demokratik Bölgeler Partisi’nin 8 Ocak’ta düzenlediği basın açıklaması nedeniyle
yargılandığı dava...

12 Ekim Salı, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Derya Okatan Davası
Gazeteci Derya Okatan hakkında 2018 yılında o dönem Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olduğu Etkin
Haber Ajansı’nın (ETHA) sosyal medya hesaplarından paylaşılan Afrin operasyonu haberleri
gerekçe gösterilerek "örgüt propagandası" iddiasıyla açılan dava …



13 Ekim Çarşamba, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Boğaziçi Öğrencilerine 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…

13 Ekim Çarşamba, İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi

Ahmet Kanbal Davası
Mardin, Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediyeleri’ne kayyım atanmasınının ardından 20 Ağustos
2019’da Mardin’de düzenlenen protestoda gözaltına alınan gazeteciler Ahmet Kanbal, Mehmet Şah
Oruç, Rojda Aydın, Nurcan Yalçın ve Halime Parlak ile birlikte 8 kişinin "2911 Sayılı Kanuna
muhalefet" suçlamasıyla yargılandığı dava…

13 Ekim Çarşamba, Mardin 1. Asliye Ceza Mahkemesi

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

13 Ekim Çarşamba, Hakkari 2. Asliye Ceza Mahkemesi

"İzinsiz" Davası
İzinsiz mahlaslı sokak sanatçısı hakkında Devrim Erbil tablolarının olduğu paneller üzerine yaptığı
çizimler ve Twitter paylaşımları gerekçesiyle “Türk bayrağını alenen aşağılama” ve
“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla açılan dava...

14 Ekim Perşembe, İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi

Mehmet Aslan Davası
Mehmet Aslan’ın yaptığı haberler ve haber kaynaklarıyla yaptığı görüşmeler nedeniyle "örgüt
üyeliği" ve "kitleleri galeyana getirici/kışkırtıcı haber yapma" suçlamasıyla yargılandığı dava...

14 Ekim Perşembe, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi

Mehmet Şahin Davası
Kürtçe yayın yapan Xwebun gazetesi yazarı Mehmet Şahin hakkında DTK’de yürüttüğü faaliyetler
gerekçe gösterilerek “örgüt kurmak ve yönetmek” iddiasıyla açılan dava...

14 Ekim Perşembe, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi

Sonya Bayık Davası
Hasankeyf’i su altında bırakan Ilısu Barajı’nın su tutma işlemlerinin durdurulması talebiyle
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisi üyelerinin 12 Haziran 2019’da yapmak
istediği basın açıklaması sırasında gözaltına alınan Jiyan Haber Yazı İşleri Müdürü Sonya Bayık'a
ve 31 kişiye “2911 sayılı toplantı ve gösteri kanununa muhalefet” suçlamasıyla açılan dava…

14 Ekim Perşembe, Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesi

1 Mayıs Davası
2020 yılında 1 Mayıs için Taksim Meydanı’na yapılan yürüyüşe polis müdahalesinde gözaltına
alınan ve aralarında Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu



Çerkezoğlu’nun da bulunduğu 15 sendikacının “2911 sayılı toplantı ve gösteri kanununa
muhalefet” suçlamasıyla yargılandıkları dava…

15 Ekim Cuma, İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi


