
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 41/21, 22 Ekim 2021)

Geçen hafta neler oldu?

● CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bürokraside görev yapanlara seslendi “...18 Ekim
Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu
size de ait olmaya başlayacaktır. 'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden
sıyrılamazsınız” açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay bu
açıklama nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

● İçişleri Bakanlığı, 20 Haziran 2017’de Diyarbakır’ın Lice ilçesinde ejder tipi
jandarma zırhlı aracın çarptığı otomobilde yaşamını yitiren 5 kişinin varislerinden 250
bin Euro tazminat talep etti… Kolluğun kullanımındaki zırhlı araçların sebep olduğu
ölüm ve yaralanmalar ise devam ediyor. Urfa Viranşehir’de mahalle aralarında
dolaşan polis zırhlısı 5 yaşındaki çocuğa çarparak ağır yaralanmasına neden oldu.

● Aralarında ABD, Fransa ve Almanya’nın olduğu 10 ülkenin Türkiye büyükelçilikleri,
AİHM’nin Osman Kavala kararının uygulanması için çağrı yaptılar. “Türkiye’nin bir
hukuk devleti olduğunu ve bağımsız mahkemeleri olduğunu” iddia eden Adalet
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve saray sözcüleri açıklamaya tepki gösterdi,
büyükelçiler Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldılar. Erdoğan da günler sonra yaptığı
açıklamada “söyledim Dışişleri Bakanımıza, bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir
lüksümüz olamaz…” dedi.

● Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)’ın hazırladığı 'Geleceği İnşa'
başlıklı raporda laiklik, demokrasi ve ekonomiyle ilgili eleştirilerin yer alması; AKP
Genel Sekreteri Fatih Şahin tarafından “vesayet özlemi” olarak değerlendirildi.

● Türkiye’de siyaset-mafya-çıkar grupları arasındaki kirli ilişkilerin Kıbrıs’ta da
karşılığı olduğu biliniyor. Son olarak suç örgütü lideri Sedat Peker’in daha önceki
açıklamalarıyla ismi tekrar gündeme gelen Halil Falyalı’nın tutuklanmasıyla hızlanan
olaylar, K.K.T.C. Başbakanı Ersan Saner’in siyaseti bıraktığını açıklamasıyla devam
ediyor. Halil Falya’nın çok sayıda isme ait “seks kasetleri” yoluyla şantaj yaptığı iddia
edilmişti. Sedat Peker; “Falyalı’nın arşivi artık benim elimde” açıklamasının
ardından, Saner’e ait olduğu iddia edilen ilk kaydı Twitter’da yayınladı.

● Türk Sİlahlı Kuvvetleri’ne ülke sınırları dışında harekat yetkisini iki yıl daha uzatacak
“tezkere” önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulacak. Muhalefet partilerinden İYİ
Parti “tezkereye evet diyeceklerini” açıklarken, ana muhalefet partisi CHP “MYK’da
değerlendirdikten sonra kararlarını vereceklerini” açıkladı.

● Merkez Bankası’nın politika faizini 200 puan indirmesi sonrası Dolar/TL kuru rekor
kırarak 9,48'i aştı. İlk kez Euro/TL kuru 11'i, Sterlin/TL kuru 13'ü aştı.

https://www.karar.com/guncel-haberler/cumhurbaskani-yardimcisi-oktaydan-kilicdaroglu-hakkinda-suc-duyurusu-1636278
https://www.evrensel.net/haber/375838/zirhli-arac-5-kisiyi-ezdi-bakanlik-bir-de-tazminat-istedi
https://www.gazeteduvar.com.tr/urfada-mahalle-arasinda-dolasan-zirhli-arac-5-yasindaki-cocugu-ezdi-haber-1539076
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-58962960
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56743887?at_custom4=D0A865CC-3261-11EC-A409-DB8D96E8478F&at_custom3=BBC+Turkce&at_custom2=twitter&at_campaign=64&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7


Hafıza Odası Sergisi için...
Diyarbakır Ticaret Odası'nın desteğiyle Keçi Burcunda açılan Hafıza Odası sergisne gösterilen
tepkiler ifade özgürlüğü sınırlarını aşmış, şiddete dönüşmüş durumda.

Bir sanat çalışmasını beğenmeyebilir, eleştirebilir, yerebilirsiniz.
Ancak bu size hiçbir zaman onu tahrip etmek için şiddet kullanma hakkını vermez.

Akşener'in bir sergi açılışına tebrik mesajı göndermesi, o serginin içeriğini karalamak için neden
olabilir mi? Diyarbakır'ın çektiği zulmü anlatan bir sergiyi kutluyorsa bize sevinmek düşer. Gerisi
onun sorunu.

Tabii ki videoları izlemekle yetinmedik, geceye katılan güvendiğimiz kişilerle de konuştuk.
Tabutların üstünde halay çekildiğini kimse doğrulamadı!

Anlaşılan duygusal bir tepki, giderek rivayet üretmeye kadar varmış. Sonuç: şiddet.

Duygularımız bizi her zaman doğruya yöneltmeyebilir.
Aklımız en güvenilir rehberimiz olmalı.

Düşünce Suçu(!?)’na Karşı Girişim

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 Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı ile birlikte düzenlediğimiz aylık
video konferanslarla ülkede yaşanan ifade özgürlüğü ihlallerini kayıt altına almayı

sürdürüyoruz. Eylül ayında yaşananlar için tıklayınız.

https://youtu.be/cxSC6NyxQSk
https://www.youtube.com/watch?v=aZcOimfm4mE
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp
https://youtu.be/cZV2r7JeD6g


TÜGVA haberlerine erişim engeli getiren
hâkimin adı da TÜGVA listelerinde

TÜGVA’nın devlet içinde kadrolaşmaya
gittiğinin iddia edildiği belgelerle ilgili bir
haber, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişime
engellendi. Habere erişim engeli getiren
Osmaniye Sulh Ceza Hakimi’nin de TÜGVA
kadrosundan hakim olduğu ortaya çıktı.

Mezopotamya Kültür Merkezi’nin 30. yıl
konseri yasaklandı

Mezopotamya Kültür Merkezi’nin Bostancı
Gösteri Merkezi’nde yapmayı planladığı ‘30.
yıl’ konseri Kadıköy Kaymakamlığı tarafından
yasaklandı. Yaklaşık iki aydır planlanan ve
hazırlıkları sürdürülen konser için daha önce
İstanbul Valiliği’nden izin alınmıştı.

Sanatçı Hozan Canê’ye hapis cezası

Müzik klipleri ve sosyal medya paylaşımları
gerekçe gösterilerek Edirne 3. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde yargılanan Hozan Canê
olarak tanınan Kürt sanatçı Saide İnanç,
“örgüte yardım” suçlamasıyla 3 yıl 1 ay 15
gün hapse mahkum edildi.

“Cumhurbaşkanına hakaret cezası” hak
ihlali sayıldı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2014
yılındaki Facebook paylaşımları nedeniyle
“Cumhurbaşkanına hakaret”ten 11 ay 20
günlük hapis cezası verilen Vedat Şorli’nin
ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar
verdi. Mahkeme, Türk Ceza Kanunu’nun
(TCK) Cumhurbaşkanına hakaretin

cezalandırılmasıyla ilgili 299. maddesinin de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve
AİHM’nin ifade özgürlüğüyle ilgili içtihadına uygun biçimde değiştirilmesini istedi. Şorli,
2014 ve 2016’da paylaştığı görseller nedeniyle 2 ay tutuklu kalmış, 11 aylık cezası da daha
sonra 5 yıl süreyle ertelenmişti.



Oyuncu Berna Laçin: ‘Kiraz pahalı’
dediğim için beni ifadeye çağırdılar

Daha önce de muhalif paylaşımları nedeniyle
hedef gösterilen oyuncu Berna Laçin, sosyal
medya hesabından yaptığı açıklamada “kiraz
pahalı” dediği için ifadeye çağırıldığını
duyurdu. Laçin yaptığı paylaşımda Orhan
Veli’nin bir şiirine de atıfta bulunarak, “Beni
ifadeye çağırdılar yine Kiraz pahalı dedim
diye; kiraz alınmamış sana ne. Bilinen biri

değil isim vermeyeyim de harçlığını alamasın. Kısaca ‘pahalı’ diyene sopa Orhan Veli ne
demiş, ‘Bedava yaşıyoruz, bedava; Hava bedava, bulut bedava; kelle fiyatına hürriyet, esirlik
bedava” ifadelerini kullandı.

Suphiye Yakut davasında cezasızlık
tehlikesi

Mardin Dargeçit’te, 2018’de kullandığı zırhlı
araçla Suphiye Yakut’a çarparak sakat
kalmasına neden olan polis Savaş G.
hakkında “taksirle yaralama” suçundan açılan
davada yargılama durduruldu. Bilirkişi
raporunda Savaş G.’nin “tamamen kusurlu”
olduğu, “dikkatsiz manevra yaptığı”
belirtilmesine rağmen; önce mahkeme hakimi
değişti, sonrasında da sanık polisin

cezalandırılmasını isteyen savcı “dosyayı tekrar inceleyerek” yargılamanın “idari izne tabi
olduğuna” karar verdi. Dargeçit Kaymakamı sanık polisin yargılanmasına izin vermedi.

Evrensel’in üç içeriğine erişim engeli

Burdur Sulh Ceza Hakimliği, Burdur
Jandarma Komutanlığı’nın başvurusu üzerine,
aralarında Evrensel gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Fatih Polat’ın “Yaralı Yonca”
kitabına dair kaleme aldığı yazının da
bulunduğu üç içeriğe erişim engeli kararı
verdi. Gazetenin, IŞİD’le çatışmada yaşamını
yitiren 12 YPG’linin cenazesine ve tahrip
edilen PKK mezarlığına ilişkin haberine de
erişim engeli getirildi.

Mardin’de kayyım protestolarını takip
eden gazeteciler beraat etti

Aralarında gazeteci Ahmet Kanbal, Mehmet
Şah Oruç, JinNews muhabiri Rojda Aydın,
Nurcan Yalçın ve Halime Parlak’ın da
bulunduğu sekiz kişinin “2911 sayılı Gösteri



ve Yürüyüş Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla yargılandığı davanın karar duruşması 20
Ekim’de Mardin 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, tüm sanıklar hakkında
beraat kararı verdi.

Yapamadıkları basın açıklamasından dava
açıldı

Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili basın
açıklaması yapmak isteyen, ama güvenlik
görevlilerinin engeli ile karşılaşan Nükleer
Karşıtı Platform üyesi 30 kişiye dava açıldı.

Hamlet dizisinin afişine sansür

Gain’de yayınlanması beklenen Erdal
Beşikçioğlu ve Elit İşcan’ın başrollerinde yer
aldığı Hamlet dizisinin afişi sansürlendi.
Orijinalinde yarı çıplak olan Elit İşcan’ın
üzerine örtü konuldu.

Hafıza odası sergisine tepkiler saldırıya
vardı

Diyarbakır’ın tarihi Keçi Burcu’nda 16
Ekim’de açılışı yapılan sanatçı Ahmet
Güneştekin’in “Hafıza Odası” sergisi, protesto
edildi. Yaptıkları açıklamada “Amed uyuma,
hafızana sahip çık” diyen protestocular,
sergilenen tabutlardan birini surlardan aşağı
attı.

Gazeteci Vedat Örüç’e 1 yıl 6 ay 22 gün
hapis cezası verildi

“Terör örgütü propagandası yapmak”
suçlamasıyla yargılanan gazeteci Vedat
Örüç’e 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.
Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.



TJA Dönem Sözcüsü Ayşe Gökkan’a 30 yıl
hapis cezası

Hakkında “örgüt yöneticiliği” ve “örgüt
üyeliği” iddiasıyla dava açılan Özgür Kadın
Hareketi (TJA) Dönem Sözcüsü Ayşe
Gökkan’a, 2 kez “üyelik”, “propaganda” ve
“örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına
suç işlemek” suçlamasıyla 30 yıl hapis cezası

verildi.

Kürtçe tercüman ücreti de gazeteciye ödetildi

Yargılandığı davada 4 yıl 6 ay hapis cezası
verilen Azadiya Welat gazetesi eski Yazı İşleri
Müdürü İsmail Çoban’ın, dava dosyasına ilişkin
yaptığı Kürtçe savunmayı tutanaklara
“bilinmeyen bir dil” olarak geçiren mahkeme,
tercüman giderini de  Çoban’a ödetti.

Sendikacılara verilen ceza hak ihlali sayıldı

Anayasa Mahkemesi; Eğitim ve Bilim
Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) eski Genel
Sekreteri Sakine Esen Yılmaz ile Eğitim-Sen
Mersin Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Mahir
Engin Çelik’in 2012 Mersin Newrozuna çağrı
bildirisi dağıtmaları nedeniyle
cezalandırılmalarının “toplantı ve gösteri

yürüyüşü hakkının ihlali” olduğuna hükmetti. Yerel mahkemenin Çelik ve Yılmaz’a “toplantı
ve gösteri kanununa muhalefet etmek” iddiasıyla verdiği 3 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay
tarafından da onanmıştı. Sendikacılara 15 bin lira tazminat ödenecek.

Twitch yayıncısı Bahadır Telci, Erdoğan’a
hakaretten ifadeye çağrıldı

Canlı yayın platformu Twitch’te yayınlar yapan
Bahadır Telci, sosyal medya hesabından yaptığı
paylaşımda ‘Cumhurbaşkanına hakaret’
iddiasıyla ifadeye çağrıldığını açıkladı.



MEBYA-DER iddianamesi kabul edildi

Mayıs'ta Van’da ev baskınlarında gözaltına
alınarak, adli kontrol şartıyla serbest kalan
Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını
Kaybedenlerle Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği'nin (MEBYA-DER) üye ve yöneticisi
18 kişi hakkında “örgüt üyesi olmak”
iddiasıyla hazırlanan iddianame, Van 2. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. 7 buçuk

yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen davanın ilk duruşması 3 Aralık’ta görülecek.

Umut Kitabevi davasında beraat talebi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 9 Kasım
2005'te Umut Kitap Evi'ne yönelik yapılan
bombalı saldırıyla ilgili sanık astsubaylar Ali
Kaya ve Özcan İldeniz ile itirafçı Veysel
Ateş’in yeniden yargılandığı davanın
ondördüncü duruşmasında savcı 3 sanık için
“delil yetersizliğinden” beraat istedi.

Gerçek Gündem muhabiri Fırat Fıstık, Naci
İnci haberi nedeniyle ifadeye çağrıldı

Gerçek Gündem muhabiri Fırat Fıstık, Naci İnci
hakkında yaptığı haber nedeniyle İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan
soruşturmada ifadeye çağrıldı.

AYM, Fikri Sağlar başvurusunda ihlal yok
kararı verdi

AYM, kamuoyunda “Alevi Açılımı” olarak
bilinen çalıştaylar dizisinin Aralık 2009
oturumuna Maraş Katliamı sanıklarından Ökkeş
Şendiller’in çağrılmasını “ellerinde Alevi kanı
olanlar nasıl katlettiklerini mi anlatacaklar”
sözleriyle eleştiren Fikri Sağlar’a verilen

tazminat cezasının “ifade özgürlüğü ihlali olmadığına” oy çokluğuyla hükmetti. Aralarında
Başkan Zühtü Arslan’ın da olduğu 6 üye karara katılmadılar. Gerekçeler arasında “bir ceza
yargılamasında delil yetersizliğinden dolayı beraat etmenin kamuoyu açısından esas alınması
gerekmediğine” ve “hem Sağlar’ın, hem de Şendiller’in siyasetçileri olmalarının da göz
önünde bulundurulması gerekliliğine” dikkat çekildi.



Pucca'ya 'erkeklere hakaretten' 5 ay 18 gün
hapis cezası

'Pucca' olarak bilinen yazar Selen Pınar Işık'a "O
kadar eşcinselli dizi izledim, film üstüne film
bitirdim yok yok yok! Hala erkek denen
aşağılık, karaktersiz cinsiyetten
hoşlanmıyorum…” paylaşımı nedeniyle 5 ay 18
gün hapis cezası verildi.

Taraf Davası
Kapatılan Taraf muhabiri Mehmet Baransu ve yöneticileri Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Yıldıray
Oğur ve Tuncay Opçin’in “örgüt propagandası” ve “Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına
ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama” suçlamalarıyla yargılandığı dava…

Mahkeme: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Reddi hakim talebi reddedildi. Mehmet Baransu’nun tutukluluğu devam
edecek. Dava 12 Kasım’a ertelendi.

Las Tesis Eylemine Açılan Dava
Kadına yönelik şiddete karşı Şili’den başlayarak dünya geneline yayılan “Las Tesis” eylemleri
kapsamında 15 Aralık 2019 günü İzmir'de düzenlenen gösteri nedeniyle 24 kadın hakkında TCK
301. madde ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet“ suçlamasıyla
açılan dava...

Mahkeme: İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Davanın karara bağlanacağı duruşma 31 Mart’ta görülecek.

Ali Ekber Barmağıç Davası
Ekoloji aktivisti Munzur Çevre Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Ekber Barmağıç’ın
sosyal medya paylaşımları ve evinde bulunan yayınlar gerekçe gösterilerek “örgüt propagandası”
iddiasıyla yargılandığı dava…

Mahkeme: Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Duruşma bilgisine ulaşılamadı.

Hayko Bağdat Davası
Gazeteci Hayko Bağdat'ın “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik
etme” suçlamalarıyla yargılandığı dava...

Mahkeme: İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Duruşma bilgisine ulaşılamadı.



Ferhat Tunç Davası
2016 yılındaki sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle dönemin başbakanı Binali Yıldırım’a “kamu
görevlisine hakaret” suçlamasıyla yargılandığı dava...

Mahkeme: Büyükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Mahkeme Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarılmasına ve davanın 17
Mart’ta görülmeye devam edilmesine karar verdi.

Rüstem Batum Davası
Gazeteci Rüstem Batum hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla açılan dava…

Mahkeme: İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu:Duruşma bilgisine ulaşılamadı.

İşkence Haberine Açılan Dava
Van’da işkence sonucu iki yurttaşın ağır yaralanması ve birinin hayatını kaybetmesini haberleştiren
gazeteciler Adnan Bilen, Cemil Uğur, Şehriban Abi, Nazan Sala ve Zeynep Durgut’un “örgüt
üyeliği” ve “propaganda” suçlamasıyla yargılandıkları dava...

Mahkeme: Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Karar duruşması 6 Ocak’ta görülecek.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

Ramazan Akoğlu Davası
2014 yılında Diyarbakır’da gerçekleştirilen yol kesme eyleminin haber takibini yaptığı gerekçesiyle
yargılanan eski DİHA muhabiri Ramazan Akoğul’un davası...

26 Ekim Salı, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Osman Akın - Veysi Sarısözen Davası
Yeni Yaşam gazetesinin eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Osman Akın ve köşe yazarı Veysi
Sarısözen’in “örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılandıkları dava…

26 Ekim Salı, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Nimet Tanrıkulu Davası
Nimet Tanrıkulu’nun DTK (Demokratik Toplum Kongresi) Şahsiyet ve Kurum Delegesi olarak
faaliyet yürüttüğü, toplantılarına katıldığı, DTK Marmara Sorumlusu olduğu iddialarıyla “örgüt
üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı dava...

26 Ekim Salı, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi

Medya-"FETÖ" üyeliği Davası (Yeniden Yargılama)
Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Atilla Taş, Cemal Azmi Kalyoncu, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ünal Tanık,
Yakup Çetin, Yetkin Yıldız'ın “örgüte yardım”, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Devletin kurum ve
organlarını aşağılama” suçlamalarıyla yeniden yargılandıkları dava...

26 Ekim Salı, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi



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…

27 Ekim Çarşamba, İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi

Akkuyu Nükleer Santrali Davası
Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Mersin’de Akkuyu Nükleer Santrali’ne ilişkin Mart ayında
yaptığı açıklama nedeniyle 17 kişinin yargılandığı dava...

28 Ekim Perşembe, Gülnar Asliye Ceza Mahkemesi

Turgut Öker Davası
Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Kurucu Başkanı Turgut Öker’in Almanya’da 2015 yılında
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı protesto mitingindeki konuşması nedeniyle yargılandığı dava...

28 Ekim Perşembe, İstanbul Anadolu 10. Asliye Ceza Mahkemesi

TV10 Çalışanları Davası
KHK ile kapatılan TV10’un kameramanı Kemal Demir ve çalışanı Kemal Karagöz’ün “örgüt
üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı dava…

28 Ekim Perşembe, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi
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