
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 3/22, 21 Ocak 2021)
Geçen hafta neler oldu?

● Hatay EXPO tanıtım toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara
geldikleri takdirde “en geç iki yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davul zurna ile yolcu
edeceğiz, bunun alt yapısını oluşturacağız” dedi.

● İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşım yatırımlarına, Erdoğan iktidarının 2022
yatırımları arasında yer verilmedi. İBB’nin, Cumhurbaşkanlığının onaylamaması
nedeniyle finansmanını sağladığı 300 metrobüs alımı halen gerçekleşemezken,
finansmanı sağlanan yeni metro hattı yatırımına da onay çıkmadı. Erdoğan, yerel
seçimler sonrası verdiği “size İstanbul’u yönettirmeyeceğiz, topal ördek olacaksınız”
sözünün hakkını vermeye(!) devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı'nın 2022 yatırım
programında istihbarat, güvenlik ve cezaevi yapımları için ayrılan kaynaklarda ise
ciddi artış kayda geçti…

● Müzisyen Sezen Aksu, 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir
Şey Yaşamak' isimli şarkısında Adem ve Havva'ya hakaret ettiği ileri sürülerek sosyal
medyada hedef gösterildi. Milli Beka Hareketi isimli Türk-İslamcı bir grup, Aksu’yu
protesto etmek iddiasıyla evinin önünde toplanma çağrısı yaptı. Diyanet Sen ve MHP
lideri Bahçeli’nin yanısıra, iktidara yakınlığıyla bilinen çok sayıda gazete ve sosyal
medya hesabı da sanatçıyı “linç etme” kervanına katıldı.

● Van İnfaz Hakimliği, Gazeteci Nedim Türfent’in avukatlarıyla yapacağı görüşmelerin
üç ay süreyle sesli veya görüntülü olarak kaydedilmesine karar verdi.

● Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 15. yılında vurulduğu
yerde anıldı. Başta Dink ailesi olmak üzere Hrant’ın arkadaşları gazeteciyi hedef
gösterenlerin ve ihmalleri çok sayıda raporla ortaya çıkan kamu görevlilerinin de
yargılama sürecine dahil edilmesi taleplerini yineliyorlar…

● Aralarında DSKG sözcüsü Şanar Yurdatapan’ın bulunduğu 31 yurttaş, Aysel Tuğluk
için yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan HDP Milletvekili
Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu’na destek verdi.

● KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen tutuklu Nureddin Odabaşı’nın 16 yaşındaki oğlu
Bahadır intihar etti. Bahadır’ın ölümü KHK’lı binlerce yurttaşın ve ailelerinin
yaşadığı izolasyon, dışlanma ve “sessiz ölüm” gerçeğini hatırlatırken, ülkede artan
ekonomik buhran nedeniyle yaşanan intiharlarda artış olduğu düşünülüyor.

● Baro başkanlarının seçimleri sonucu TBMM’de 3 turda oylanan isimlerden Çorum
Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar, Anayasa Mahkemesi’nin yeni üyesi seçildi. Yaşar
AKP’nin milletvekili aday adayıydı…

https://www.dw.com/tr/mitin-yat%C4%B1r%C4%B1m-b%C3%BCt%C3%A7esinde-rekor-art%C4%B1%C5%9F/a-60447263
https://www.mlsaturkey.com/tr/tutuklu-gazeteci-nedim-turfentin-avukati-ile-gorusmeleri-sinirlandirildi/
https://t24.com.tr/haber/60-soruda-hrant-dink-cinayeti-dosyasi-15-yillik-adalet-mucadelesi-hala-sonuc-vermedi,1008960
https://bianet.org/bianet/insan-haklari/256429-sorusturma-acilan-hdp-li-gergerlioglu-na-yurttas-destegi
https://www.dw.com/tr/aym-%C3%BCyeli%C4%9Fine-kenan-ya%C5%9Far-se%C3%A7ildi/a-60487408


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

Tüm video bültenlerimize erişim için tıklayınız…

Geçinemiyoruz pankartına 18 bin TL ceza
'Geçinemiyoruz' eylemleri kapsamında Eskişehir
Halkevlerine asılan 'Geçinemiyoruz, zamlar geri
alınsın' pankartı için 18 bin TL idari para cezası
kesildi. Pankart, asıldıktan 45 dakika sonra valilik
genelgesi sebep gösterilerek gece yarısı indirilmişti.

Meşale Tolu beraat etti
“Terör örgütü üyeliği” ve “terör örgütü propagandası
yapmak” suçlamalarıyla yargılanan Etkin Haber Ajansı
muhabiri ve çevirmeni Meşale Tolu tüm suçlamalardan
beraat etti.

Kampüs Cadısı ve Mor Dayanışma üyesi kadınlar
gözaltına aldı
Ankara'da "regl ürünleri ücretsiz olsun" diyerek
TBMM'ye yürümek isteyen Kampüs Cadısı ve Mor
Dayanışma üyesi kadınlar polis müdahalesi ile gözaltına
aldı.

https://youtu.be/3yB2-NcFaf8
https://youtu.be/VWdcpRgA4TA
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp


İstanbul ve Ankara’da Enes Kara eylemlerine saldırı
Elazığ’da kaldığı cemaat evinde uğradığı baskı ve
gelecek kaygılarını anlattığı videoyu ardında bırakıp
intihar eden üniversite öğrencisi Enes Kara için İstanbul
ve Ankara yapılan gençlik eylemlerine polis saldırdı. 14
Ocak Cuma günü İstanbul’da yapılan eylemde 83, 17
Ocak Pazartesi günü Ankara’da yapılan eylemde 15
genç polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı.
İfadeleri alınan gençler serbest kaldılar.

AYM Bireysel Başvuru İstatistiklerini güncelledi
Anayasa Mahkemesi 2012-2021 dönemini kapsayan
bireysel başvurulara ilişkin istatistiklerini güncelledi.
Mahkeme 2021 yılında kabul edilebilir derdest 11.882’si
(%45,4) hakkında ihlal kararı verdi. Mahkemenin ilgili
dönemde verdiği ihlal kararlarının %76,8’ini tutan
20.084 başvuruda “adil yargılanma hakkı ihlali” hükmü
verildi. 663 başvuruda da “ifade özgürlüğünün ihlal

edildiğine” hükmedildi. AYM bireysel başvuru istatistiklerinin tamamına ulaşmak için…

Bismil’de eylem ve etkinlik yasağı
Diyarbakır Bismil Kaymakamlığı, “milli güvenlik ve
salgın” gerekçesiyle ilçe genelinde 15 gün süreyle tüm
eylem ve etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.

Koç Üniversitesi yayınlarından “Ermeni
Soykırımı” sansürü
Koç Üniversitesi Yayınları, Onur İnal ve Yavuz Köse
tarafından derlenen “Seeds of Power: Explorations in
Ottoman Environmental History” isimli kitabının
Türkçe baskısını yapmak için kitapta geçen “Ermeni
soykırımı” ifadesinin kaldırılmasını istedi. Editörlerin
bu isteği reddetmesi üzerine, yayınevi kitabı
basmaktan vazgeçti.

https://www.anayasa.gov.tr/media/7734/bb_2021_tr.pdf


Sarmaşık Derneği Başkanı’na hapis cezası

2016 yılında KHK ile kapatılan Diyarbakır’da faaliyet
gösteren Sarmaşık Yoksullukla Mücadele ve
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Mehmet
Şerif Çamçı, Demokratik Toplum Kongresi’ne yönelik
soruşturma kapsamında yargılandığı davada mahkum
edildi. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Çamcı’nın
örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada 6 yıl 3

ay hapis cezası verdi.

Cengiz şikayetçi oldu, öğrenciler ifadeye çağrıldı
Yeni yılla birlikte ağırlaşan ekonomik koşulları
protesto etmek için 9 Ocak’ta Cengiz Holding, Kolin
Grubu ve TÜSİAD önünde “Haramilerin Saltanatını
Yıkacağız” yazılı pankartla açıklama yapan Öğrenci
Dayanışma üyeleri, Mehmet Cengiz’in “tehdit hakaret”
iddiasıyla yaptığı başvurunun ardından ifadeye
çağrıldılar.

Hakkari’de eylem ve etkinlik yasağı uzatıldı
Hakkari Valiliği, tüm eylem ve etkinliklerin il
genelinde 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
Valilik -gelenek olduğu üzere- yasağa gerekçe olarak
“milli güvenlik ve salgın” şartlarını ileri sürdü.

Mezuniyet töreninden kınama cezası çıktı
28 Eylül’de düzenlenen İzmir Dokuz Eylül
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezuniyet töreninde
“İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” yazılı maske takan ve
LGBTİ+ bayrağıyla sahneye çıkan öğrenci Rozana
Urkun’a idari kınama cezası verildi. Urkun’a törende
özel güvenlik saldırmış ve bayrağı zorla elinden

alınmıştı.

RTÜK’ten Tepeli incelemesi
RTÜK, FOX TV Ana Haber programı sunucusu
Selçuk Tepeli’nin gündeme ilişkin yaptığı
değerlendirmeler nedeniyle inceleme başlattı. RTÜK
Başkanı Ebubekir Şahin, “sunucunun adeta ana



muhalefet partisi lideri gibi davranması kabul edilemez” dedi.

Çevre aktivistine “üyelik cezası”
Daha önce de katıldığı çevre eylemleri nedeniyle
köyüne girişi yasaklanan Munzur Çevre Derneği
aktivisti Özkan Arslan, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla
yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına
çarptırıldı. Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Özkan’ın
katıldığı eylemleri, sosyal medya paylaşımları ve

şiirlerini delil olarak değerlendirdi.

Twitch yayıncısına dans ettiği için soruşturma açıldı

Pqueen lakaplı Twitch yayıncısı Pelin Baynazoğlu’na,
yayın sırasında ‘Yaşasın Irkımız’ şarkısıyla yaptığı bir
dans sebebiyle “halkı kin ve düşmanlığa sevk etme”
suçlamasıyla soruşturma açıldı. Konuyla ilgili Twitter
hesabından açıklama yapan Pqueen, yaptığı yayında
hakkında bir de “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması
olduğunu söyledi.

Bataklık Operasyonu ile ilgili haberler erişime
engellendi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündeme
getirdiği “Bataklık” operasyonu ve soruşturması
kapsamında tutuklanan iş insanı Nevzat Kaya‘nın
adının geçtiği haberler erişime engellendi ve
silinmesine hükmedildi.

TİHV dört aylık ‘Bilgi Notu’ verilerini paylaştı
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) tarafından
hazırlanan "Türkiye’de İnsan Hakları Savunucularının
Karşılaştığı Baskı, Engel ve Zorluklara İlişkin Bilgi
Notu (1 Eylül – 31 Aralık 2021)" yayınlandı. Bilgi
notuna göre, 2021’in son dört ayında 1220 insan
hakları savunucusuna yönelik olarak yargısal taciz,

idari taciz, tehdit ve misilleme müdahalelerinden en az biri veya birkaçı birden uygulandı.
Aynı dönemde 519 insan hakları savunucusuna karşı ceza kovuşturması yapılırken, 214
kişiye yönelik mevcut ceza kovuşturmaları bu dönemde de sürdürülerek yargısal taciz devam
ettirildi. 21 kişi hakkında mahkumiyet hükmü verilerek hapis cezasına veya adli para
cezasına çarptırıldı, 15 kişi hakkında ise beraat kararı verildi.



Gülistan Doku’nun ablasına hapis cezası
Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku’ya, dosya
şüphelisi Zaynal Abakarov'un üvey babası Engin
Yücer'in şikayeti üzerine "mala zarar verme ve tehdit
ve hakaret etme" gerekçesiyle açılan davada 5 ay hapis
cezası ve 2 bin 250 TL idare para cezası verildi.

4 gün gözaltı 18 ay sonra takipsizlik
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, “Rosa Kadın
Derneği’ne yönelik soruşturma” kapsamında Temmuz
2020’de 4 gün gözaltında tutulan Mezopotamya Kadın
Gazeteciler Platformu Sözcüsü ve Jin News editörü
Ayşe Güney hakkında takipsizlik kararı verdi.

Öztürk Türkdoğan hakkında “örgüt üyeliği” davası
İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Av. Öztürk
Türkdoğan hakkında Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı’nın “örgüt üyeliği” suçlamasıyla başlattığı
soruşturmaya ilişkin davanın ilk duruşması Ankara 19.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde 22 Şubat’ta görülecek.
Türkdoğan, 2021 Mart’ında kamuoyunda Gare

Operasyonu olarak bilinen başarısız “rehin kurtarma operasyonu” sonrası derneğin yaptığı
açıklamalar nedeniyle gözaltına alınmıştı. Savcılık iddianamesinde, İHD Genel Merkezi’nin
açıklamaları, eylemler ve etkinlikleri “suç delilleri” arasında gösteriliyor. İHD Genel
Merkezi’nde Mülkiye Müfettişliği’nce yapılan denetimler sonucu açılan iki dava daha
bulunuyor.

Expression Interrupted’ın ifade ve basın özgürlüğü
raporu yayınlandı
Expression Interrupted 2021’in son üç ayını kapsayan
ifade ve basın özgürlüğü raporunu yayınladı. Rapora
göre, son çeyrekte 98 davada 203 gazeteci
yargılanırken 18 gazeteciye toplam 24 yıl 5 ay 9 gün
hapis cezası verildi. 17 gazeteciye yeni dava, 16

gazeteciye ise soruşturma açıldı. Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

https://expressioninterrupted.com/tr/uploader/uploader/ifade-ve-basin-ozgurlugu-gundemi-2021-4


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: Osman Kavala’nın
tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme,
duruşma için 12 Şubat’a gün verdi.

Boğaziçi Davası

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: Dava 24 Mart’a
ertelenirken, dosya bilirkişiye gönderildi.

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...

Mahkeme: Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Duruşma bilgisine
ulaşılamadı.

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: Davanın görülmesine 19
Nisan'da devam edilecek.

Abdurrahman Gök Davası

Haber kaynaklarıyla yaptığı telefon görüşmeleri,
sosyal medya paylaşımları ve yaptığı haberler
gerekçe gösterilerek “örgüt üyeliği” ve
“propaganda” ile suçlanan Mezopotamya Ajansı
editörü Abdurrahman Gök’ün yargılandığı
dava...

Mahkeme: Diyarbakır 5. Ağır Ceza
Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Mahkemenin önceki
duruşmada "örgüt propagandası" iddiasıyla
yaptığı suç duyurusu davaya dönüştürüldü ve
davalar birleştirildi. Birleştirilen dosyalar için
savunma hazırlanması için mahkeme 31 Mart'a
gün verdi.

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…

Mahkeme: Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Duruşma bilgisine
ulaşılamadı.



Vedat Örüç Davası

8 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşen bir eylemi
takip ederken gözaltına alınan gazeteci gazeteci
Vedat Örüç’ün “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” ve “kamu
görevlisine hakaret” suçlamalarıyla yargılandığı
dava…

Mahkeme: İstanbul 18. Asliye Ceza
Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Dava, Emniyet'ten gelen
görüntülerin avukatlar tarafından incelenmesi
için 1 Temmuz'a ertelendi.

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: Mahkeme, gazeteci Batum
hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazının
beklenmesine karar vererek davayı 29 Mart'a
erteledi.

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: Mahkeme, dava dosyasının
mütalaasını hazırlaması için yeniden iddia
makamına gönderilmesine karar vererek davayı
1 Nisan’a erteledi.

Taraf Gazetesi Davası

Kapatılan Taraf gazetesinde yayımlanan
“Egemen Harekât Planı” adlı belge nedeniyle
“örgüt üyeliği” ve “devletin güvenliğine ilişkin
gizli kalması gereken belgeleri açıklama, temin
etme ve yok etme” ile suçlanan gazetenin
yöneticileri Yasemin Çongar, Ahmet Altan,
Yıldıray Oğur ve Tuncay Opçin ile muhabir
Mehmet Baransu’nun yargılandıkları dava...

Mahkeme: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Mahkeme Tuncay Opçin
hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının
beklenmesine karar vererek davayı 4 Mart 2022
tarihine erteledi.



GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

Roboski Anması Davası

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

24 Ocak, Pazartesi; Şırnak 2. Ağır Ceza
Mahkemesi

2021 İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü
Davası

2021 İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nde
Cihangir'de gözaltına alınan 3 kişi hakkında
"2911 sayılı Kanuna muhalefet" iddiasıyla
açılan dava…

25 Ocak, Salı; İstanbul 14. Asliye 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…

25 Ocak, Salı; İstanbul 11. Asliye Ceza
Mahkemesi

Ferhat Tunç Davası

Sanatçı Ferhat Tunç’un 2016 yılında attığı 10
tweet gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına
hakaret” suçlamasıyla yargılandığı dava…

25 Ocak, Salı; Büyükçekmece 14. Asliye Ceza
Mahkemesi

Ramazan Akoğlu Davası

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

25 Ocak, Salı; Diyarbakır 4. Ağır Ceza
Mahkemesi

Mehmet Altan Davası

Akademisyen ve yazar Mehmet Altan’ın,
hakkındaki Anayasa Mahkemesi ve Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını
uygulamayan dönemin İstanbul 27. Ağır Ceza
Mahkemesi hâkimine açtığı tazminat davası...

25 Ocak, Salı; Yargıtay 4. Hukuk Dairesi

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 …

26 Ocak, Çarşamba; Ankara 4. Ağır Ceza
Mahkemesi

Hatice Şahin Davası

9 Ekim 2018’de Diyarbakır’da 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…

26 Ocak, Çarşamba; Diyarbakır 9. Ağır Ceza
Mahkemesi



Buse Söğütlü Davası

Gazete Yolculuk internet haber sitesi muhabiri
Buse Söğütlü hakkında ÇHD Davası’nın
görüldüğü mahkemenin hakimiyle ilgili 18 Mart
2019 tarihli bir Twitter paylaşımı gerekçesiyle
“terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef
göstermek” suçlamasıyla açılan dava...

27 Ocak, Perşembe; İstanbul 23. Ağır Ceza
Mahkemesi

Onur Haftasında Düzenlenen Pikniğe Açılan
Dava

2021 İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası
kapsamında Maçka Parkı’nda düzenlenen
pikniğe katılan bir kişi hakkında "kamu
görevlisine hakaret" suçlamasıyla açılan dava...

27 Ocak, Perşembe; İstanbul 44. Asliye Ceza
Mahkemesi

Vartinis Katliamı Davası

Muş'un Korkut ilçesine bağlı Altınova
beldesinde 3 Ekim 1993’te aynı aileden 7’si
çocuk 9 kişinin öldürüldüğü Vartinis Katliamı'na
ilişkin açılan dava…

27 Ocak, Perşembe; Kırıkkale 1. Ağır Ceza
Mahkemesi

Velat Öztekin Davası

Gazeteci Velat Öztekin'e sosyal medya
hesabından paylaştığı biri Carlos Latuff’a ait iki
karikatür nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret”
suçlamasıyla açılan dava.

27 Ocak, Perşembe; Diyarbakır 7. Asliye
Ceza Mahkemesi

Çetin Kurşun Davası

Gazeteci Çetin Kurşun'un "örgüt üyeliği" iddiasıyla yargılandığı dava…

27 Ocak, Perşembe; Mardin 2. Ağır 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-2-22-14-ocak-2022/

