
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 44/22, 11 Kasım 2022)

Geçen hafta neler oldu?
● Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına

göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısının 2022 yılı Eylül ayında bir
önceki aya göre 120 bin kişi artarak 3 milyon 482 bin kişi olduğu açıklandı.. İşsizlik
oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 10,1 seviyesine ulaştı. İşsizlik oranı erkeklerde
yüzde 8,8 iken kadınlarda yüzde 12,8 olarak tahmin edildi.

● İlki Eylül ayında İstanbul’da yapılan LGBTİ’leri hedef alan mitingler, şehir şehir
gezmeye devam ediyor. Urfa, Konya, Ankara ve son olarak İzmir’de düzenlenmeye
devam eden mitingler; şimdi de Antep, Batman, Mardin, Bitlis, Kayseri, Van ve
Diyarbakır’da “Ailen saldırı altında” adı altında yapılacak.

● TSK’nın Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığı iddiasını Meclis’e taşıyacağını
söyleyen ve "Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Bu iddialar karşısında açıklama
yapılmamış olması ilginç” diyen CHP’li vekil Sezgin Tanrıkulu hakkında ‘terör
örgütü propagandası yapmak’ suçundan fezleke hazırlandı.

● CHP’li eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın yargılandığı ve görevden
alınmasına gerekçe edilen davanın 24 Ekim’deki duruşmasında bilirkişi raporlarına
rağmen Salman’ı görevine iade etmeyen Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine
salondan çıkarken tepki gösteren CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun
ve Turan Aydoğan hakkında hazırlanan fezlekeler Adalet Bakanlığın’na gönderildi.

● Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı ve TİHV Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr.
Şebnem Korur Fincancı’nın tutukluluk haline 582 avukatın imzasıyla yapılan itiraz
reddedildi.

● AİHM, 2016’da dokunulmazlıkları kaldırılan ve tutuklanan HDP’li 13 vekil hakkında
‘hak ihlali’ kararı verdi. Vekillerin çoğulculuğu ortadan kaldırmak ve siyasi hayatın
serbestliğini sınırlamak için tutuklanarak yargılandığını tespit eden AİHM, hâlen
cezaevinde olan başvurucuların serbest bırakılmasını istedi, Türkiye’yi 183 bin euro
tazminata mahkûm etti.

● Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce referanduma işaret ettiği başörtüsünün yasal
güvence altına alınmasına yönelik anayasa değişikliğine ilişkin "Prensip olarak temel
hak ve özgürlüklerle ilgili konuların halk oylamasına götürülmesini doğru
bulmuyoruz"  dedi.

● Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında
YSK üyelerine "ahmak" dediği iddiasıyla açılan davaya ilişkin kaleme aldığı
yazısında, davaya bakan ve Haziran 2022’de yaz kararnamesiyle Samsun’a gönderilen
hâkimin “bazı savcılar aracılığıyla, İmamoğlu'na iki yıldan fazla ceza vererek, onu
siyasi yasaklı hâle getirmem telkin edildi" dediğini aktardı.

● Aleviliği ‘kültür’ ifadesiyle tanımlayan kanun teklifi Meclisten geçti. Görüşmeler
sırasında söz konusu düzenlemeyi protesto eden Alevi örgütlerinin TBMM önünde
yaptığı açıklamaya polis, biber gazıyla müdahale etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı

https://44mfd77j.r.eu-central-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Ftr.euronews.com%2F2022%2F11%2F08%2Faihm-hdp-milletvekillerinin-dokunulmazliklarinin-kaldirilip-tutuklanmasi-insan-haklari-ihl%3Futm_source=newsletter%26utm_medium=email%26utm_campaign=%25F0%259F%2592%258A%2B%25C4%25B0%25C5%259Fsizname/1/0107018457f9befc-4ebc744d-7cbc-4f37-9f84-a10d63681296-000000/1_TU5BPhOBW4mBOgbRIBUib4aX0=76


bünyesinde ‘Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’ kurulmasına ilişkin
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Resmî Gazete’de yayımlandı.

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

Haftalık video bültenlerimize erişim için tıklayınız…

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı
tutuklandı

Katıldığı Habertürk TV yayınında “Ekmek
aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim
toplum ekmek ile doyduğu için başında 20
senedir böyle yöneticiler duruyor” diyen
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan
Kolivar gözaltına alındı. AKP sözcüsü Ömer

Çelik’in, sözlerinin “nefret söylemi” olduğunu ileri sürdüğü Kolivar çıkarıldığı mahkeme
tarafından “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklandı.

“Adalet Nöbeti” nedeniyle yargılanan
tutuklu yakınları beraat etti

Hasta ve infazı yakılan tutukluların durumuna
dikkat çekmek amacıyla İstanbul’da her hafta
yapılan “Adalet Nöbeti” eylemi nedeniyle
haklarında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri
Kanunu’na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle
dava açılan tutuklu yakınları Fince Akman ve

Cemile Karakaş, İstanbul Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada
beraat ettiler.

Sol Parti ilçe başkanına dava açıldı

Sol Parti Ankara Keçiören İlçe Başkanı Emre
Ayduğan hakkında 5 yıl önce yolda yürürken
denk geldiği ve katılmadığı bir eylem nedeniyle
açılan soruşturma, sosyal medya
paylaşımlarında ‘terör örgütü propagandası

https://youtu.be/OVE3-tJz7ek
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp


yaptığı’ iddiasıyla davaya dönüştü. İddianamede, 2014-2019 yılları arasında yapılan 15 farklı
sosyal medya paylaşımı suçlamaya gerekçe gösterilirken, 68 öğrenci hareketinin liderlerinin
fotoğrafları da suç unsuru olarak sayıldı. Ayduğan hakkında siyasi yasak da istendi.

Slogana “Erdoğan’a hakaret”ten ceza

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun
(DİSK) 12 Şubat 2016’da düzenlenen 15.
Genel Kurulu’nda atılan “Hırsız, katil Erdoğan”
sloganı nedeniyle yargılanan ve aralarında
Halkevleri Genel Başkan Yardımcısı Zeynep
Çelik’in de bulunduğu 11 kişi
“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 11 ay
20’şer gün hapse mahkum edildiler. Cezalar
ertelendi.

“Kimyasal silah” protestolarında 150’yi
aşkın gözaltı

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Kuzey
Irak’ta sürdürülen askeri operasyonlarda
kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin
İstanbul Taksim’de ve Şırnak Silopi’de
düzenlediği “İnsanlık Yürüyüşü”ne polis ve
asker müdahale etti. İstanbul’da 121, Şırnak’ta
32 kişi gözaltına alındı.

ETHA’nın paylaşımlarına hapis cezası

Etkin Haber Ajansı’nın (ETHA) sosyal medya
hesabından yapılan haber paylaşımları
nedeniyle yargılanan ETHA Sorumlu Yazı
İşleri Müdürü Mehmet Acettin ve ajansın eski
editörü Serdal Işık mahkum edildi. İstanbul 24.
Ağır Ceza Mahkemesi, iki ismi “örgüt
propagandası” iddiasıyla ayrı ayrı 1 yıl 6 ay 22
gün hapis cezasına çarptırdı.

Demokratik Modernite dergisine “devleti
aşağılamak” suçlamasıyla açılan dava

Demokratik Modernite dergisi Sorumlu Yazı
İşleri Müdürü Ramazan Yurttapan ve editör
Haydar Ergül ile yazarlar Cihan Doğan, Musa
Şanak ve Zülal Nazan Üstündağ’a açılan
davanın ilk duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. Derginin 37.
sayısında yer alan yazılar nedeniyle “Türk

Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak” (TCK
301. madde) ile suçlanan 5 ismin yargılanmalarına 16 Mart’ta devam edilecek.



Gazetecilere “portatif tuvalet” haberi
nedeniyle açılan soruşturma

Tunceli Emek gazetesinin İmtiyaz Sahibi
Hüsniye Karakoyun ve Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü Mahmut Karakoyun hakkında
“Tunceli’de Beş Adet Portatif Tuvalet için
Resmi Açılış Töreni Düzenlendi” başlıklı haber
nedeniyle açılan soruşturma takipsizlikle

sonuçlandı. Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım’ın “gerçeğe aykırı, kurumu
ve kendisini küçük düşürücü” olduğunu öne sürdüğü haberle ilgili yaptığı suç duyurusunda
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı “haberin yayınlanmasında toplumsal ilgi ve kamu yararı
bulunmaktadır” diyerek takipsizlik kararı verdi.

Expression Interrupted’ın ifade ve basın
özgürlüğü raporu yayınlandı

Bağımsız Gazetecilik Platformu (P24)
bünyesinde çalışmalarına devam Expression
Interrupted, 2022 yılının üçüncü çeyreğini
kapsayan “İfade ve Basın Özgürlüğü Gündemi”
raporunu yayınladı. Rapora göre, 3 ayda 51
davada 73 gazeteci yargılandı. Yargılamalarda

gazetecilere “örgüt propagandası”, “örgüte yardım”, “örgüt üyeliği”, “2911 sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”, “kamu görevlisine hakaret” ve
“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamaları yöneltildi. 10 davada 11 gazeteciye toplam 30 yıl 11
ay 11 gün hapis cezası verildi. 14 gazeteci hakkında 9 yeni dava açıldı. En az 23 gazeteci
haber takibi esnasında polisin fiziksel şiddet ve tehdidine maruz kaldı. Raporun tamamına
ulaşmak için tıklayınız..

“Zalım” diyen Önder’e 5 ay hapis cezası

Bir soruşturma kapsamındaki ifadesi ve HDP’li
milletvekillerin tutuklanmasıyla ilgili
protestodaki konuşması nedeniyle “devleti
aşağılamak” (TCK 301. madde) ile suçlanan
HDP’li eski vekil Sırrı Süreyya Önder,
Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görülen davada 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, Önder’in kullandığı “zalım”

sözcüğünü aşağılama ifadesi saydı.

Gazetecilere ihale haberi nedeniyle ceza

Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan “Bilal
Erdoğan’ın şanslı arkadaşı” ve “Arkadaş ihale
zengini” başlıklı haberler nedeniyle “hakaret”
ile suçlanan gazetenin yöneticileri Serkan
Ozan, Olcay Büyüktaş Akça, Ozan Yurtoğlu ve

https://expressioninterrupted.com/tr/uploader/uploader/ifade-ve-basin-ozgurlugu-gundemi-2022-3


muhabir Hazal Ocak’ın yargılandıkları davada İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi
gazetecilerin, ayrı ayrı 2 bin 180 TL para cezası ödenmesine hükmetti.

Demirtaş’ın “kimyasal silah kullanımı”
açıklamasına soruşturma

Tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin
Demirtaş’ın 19 Ekim’de sosyal medya
hesaplarından paylaşılan kimyasal silah
kullanımının insanlığa karşı suç olduğunu
belirttiği açıklamaları nedeniyle Milli Savunma
Bakanlığı suç duyurusunda bulundu. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı, “örgüt propagandası”

ve “devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlamalarına ilişkin soruşturma başlattı.
Bakanlık ayrıca Demirtaş hakkında 100 bin TL değerinde manevi tazminat davası açtı.

Karikatür paylaşımı nedeniyle yargılanan
gazeteci beraat etti

Sosyal medya hesabından paylaştığı ve biri
dünyaca ünlü çizer Carlos Latuff’a ait iki
karikatür nedeniyle “Cumhurbaşkanına
hakaret” ile suçlanan gazeteci Velat Öztekin’in
Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
yargılandığı dava beraatle sonuçlandı.

ÇHD’li avukatlara hapis cezaları

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel
Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında
bulunduğu 3’ü tutuklu 22 avukatın, "terör
örgütüne üye olmak veya yönetmek" ve “örgüt
propagandası” suçlamalarıyla yargılandıkları
davada karar açıklandı. Mahkeme; tutuklu
yargılanan avukatlar Selçuk Kozağaçlı ve
Barkın Timtik'e 12'şer yıl, Oya Aslan'a 10 yıl 6
ay hapis cezası verdi. Nazan Betül Vangölü

Kozağaçlı, Güray Dağ, Efkan Bolaç, Serhan Arıkanoğlu, Gülbin Aydın, Güçlü Sevimli, Sevgi
Özer Sönmez'e 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verilen davada; Şükriye Erden, Özgür Yılmaz,
Naciye Demir “örgüt propagandası” iddiasıyla mahkum edildiler; hükmün açıklanması geri
bırakıldı. Açlık grevinde yaşamını yitiren avukat Ebru Timtik’ın davası düşürüldü.

Meslek nöbetine müdahale

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptali
istemini esastan görüşecek olan Anayasa
Mahkemesi önünde “meslek nöbeti” tutan
sendika temsilci ve üyelerine polis müdahale
etti; aralarında Eğitim Sen Merkez Kadın
Sekreteri Simge Yardım ve Genel Mali



Sekreter Ahmet Karagöz’ün de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Muhabirlerin görüntü
almasını engellemeye çalışan kolluk nöbetçileri bina önünden sürdü.

Demokratik Toplum Kongresi davasında 22
kişiye hapis cezası

Van’da Demokratik Toplum Kongresi (DTK)
delegesi olmaları gerekçesiyle 2019 yılında
gözaltına alınan ve “örgüt üyesi olmak”
iddiasıyla yargılanan 24 kişi hakkında açılan
davanın karar duruşması Van 5. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, 22 kişiyi 6
yıl 3’er ay hapse mahkum ederken 2 kişi

hakkında beraat kararı verildi.

ESP temsilcisi tutuklandı

Facebook paylaşımları gerekçe gösterilerek
gözaltına alınan Ezilenlerin Sosyalist Partisi
(ESP) Rize Fındıklı Temsilcisi Tugay Köse,
“örgüt üyesi” olduğu iddiasıyla tutuklandı.

Veli Saçılık Davası

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu ve MHP lideri Devlet
Bahçeli’nin şikayeti üzerine “kamu görevlisine
hakaret” ile suçlanan yazar ve KHK ile ihraç
edilen sosyolog Veli Saçılık’ın yargılandığı

dava…

Mahkeme: Ankara 30. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 22

Aralık’ta görülecek.

ETHA Muhabirleri Davası

Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabirleri
İsminaz Temel ve Havva Cuştan, Ezilenlerin

Hukuk Bürosu (EHB) avukatları Sezin Uçar ile
Özlem Gümüştaş ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi

(ESP) üyelerinin de aralarında bulunduğu 23
kişinin “silahlı terör örgütüne üyelik” ve “örgüt

propagandası” suçlamalarıyla yargılandığı
dava…

Mahkeme: İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma  2

Mart’ta görülecek.



Adalet Kaya Davası

Rosa Kadın Derneği Başkanı Adalet Kaya'nın
Demokratik Toplum Kongresi (DTK) delegeliği

iddiası, başkanı olduğu derneğin bir
açıklamasına katılması ve sosyal medya

hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle
yargılandığı dava....

Mahkeme: Diyarbakır 11. Ağır Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Davanın görülmesine 6
Şubat’ta devam edilecek.

Can Ataklı Davası

Tele1 kanalında 21 Mayıs 2021 tarihinde
yayınlanan “Gün Başlıyor” adlı programında,

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Rize’de
yaptığı ziyaretler sırasında çıkan olaylar
hakkındaki yorumu nedeniyle "halkın bir
kesimini alenen aşağılamak” ile suçlanan

gazeteci Can Ataklı’nın yargılandığı dava...

Mahkeme: İstanbul 16. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Ataklı’nın avukatının
mazeret bildirilmesi nedeniyle dava ileri bir

tarihe 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: Batum hakkındaki yakalama

emrinin infazının beklenmesine karar veren
mahkeme, davayı 28 Şubat’a erteledi.

Gazete Dağıtıcıları Davası

Özgürlükçü Demokrasi ve Azadiya Welat
gazetelerinin dağıtıcıları Mikail Tunçdemir ve

Ferhat Duman’ın “terör örgütüne bilerek ve
isteyerek yardım etmek” ve “örgüt

propagandası” suçlamalarıyla yargılandığı
dava…

Mahkeme: Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 22

Aralık’ta görülecek.

Ekrem İmamoğlu Davası

İptal edilen Mart 2019 yerel seçimleri ile ilgili
açıklamasıyla Yüksek Seçim Kurulu (YSK)

üyelerine “hakaret etmek” ile suçlanan İstanbul
Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem

İmamoğlu’nun yargılandığı dava...

Mahkeme: Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Duruşma savcısı en üst

sınırdan ceza ve siyasi yasak istedi. Dava 14
Aralık'a ertelendi.

HDP'li Kadınlara Açılan Dava

Katıldıkları etkinlik ve basın açıklamaları ile
medya organlarına verdikleri röportajlar

nedeniyle "örgüt üyeliği" ve "örgüt
propagandası" ile suçlanan Halkların

Demokratik Partisi (HDP) üyesi 11 kadının
yargılandıkları dava...

Mahkeme: Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bülten yayına hazırlandığı
sırada duruşma sonucuyla ilgili bilgiye henüz

ulaşılamamıştır.



GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

14 Boğaziçilinin Yargılandığı Dava

14 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin, Naci
İnci'nin "mağdur" olarak yer aldığı ve “kara
ulaşım araçlarını kaçırmak veya alıkoymak”

dahil birden çok suçlamayla yargılandığı
davanın dördüncü duruşması…

14 Kasım, Pazartesi; İstanbul 22. Asliye Ceza
Mahkemesi

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…

15 Kasım, Salı; Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Evrensel Gazetesi, Haberine Açılan Dava

Evrensel gazetesinde 15 Mart 2016’da
yayımlanan “Polis Nusaybin’de halkı taradı: 3

yaralı” başlıklı haber nedeniyle “devletin askeri
veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak”
(TCK 301. madde) ile suçlanan gazeteciler
Çağrı Sarı ve Arif Koşar’ın Yargıtay kararı

sonrası yeniden yargılandıkları dava...

15 Kasım, Salı; İstanbul 2. Asliye Ceza
Mahkemesi

Çağlar Demirel Davası

HDP eski Milletvekili Çağlar Demirel hakkında,
partisine yönelik IŞİD saldırılarını AKP’nin

organize ettiği yönündeki sözleri ve katıldığı 2
eylem nedeniyle “Türkiye Cumhuriyeti devleti

ve hükümetini aşağılama” iddiasıyla açılan
dava…

15 Kasım, Salı; Diyarbakır 4. Asliye Ceza
Mahkemesi

Ramazan Akoğul Davası

2014 yılında Diyarbakır’da gerçekleştirilen yol
kesme eyleminin haber takibini yaptığı için

“örgüt üyeliği” ile suçlanıp beraat eden DİHA
muhabiri Ramazan Akoğul’un istinaf

mahkemesi kararı sonrası yeniden yargılandığı
dava…

15 Kasım, Salı; Diyarbakır 4. Ağır Ceza
Mahkemesi

M. Şirin Tunç Davası

Kürt siyasetçi Mehmet Şirin Tunç’un
Demokratik Toplum Kongresi’ne (DTK)

yönelik soruşturma kapsamında yargılandığı
dava…

15 Kasım, Salı; Diyarbakır 8. Ağır Ceza
Mahkemesi

Özgür Gündem Davası

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinde 2016
yılının Mart ayında yayımlanan “öz yönetim”

haberleri nedeniyle gazetenin yöneticileri
Reyhan Çapan ve Hüseyin Aykol ile gazete
yazarları Hasan Başak ve Kemal Yakut’un

“terör örgütü propagandası”, “suçu ve suçluyu
övme” ve “suç işlemeye alenen tahrik”
suçlamalarıyla yargılandıkları dava…

15 Kasım, Salı; İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi

Engin Eren Davası

Çatışmaların son bulması için 2015’te
Batman’ın Sason ilçesi kırsalında düzenlenen
“canlı kalkan eylemini” takip eden gazeteci

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…

16 Kasım, Çarşamba; Batman 2. Ağır Ceza
Mahkemesi



Beritan Canözer Davası

JinNews muhabiri Beritan Canözer’in kendisine
ait olmayan hesaptan yapılanlar dahil olmak

üzere sosyal medya paylaşımları gerekçe
gösterilerek “terör örgütü propagandası yapma”

suçlamasıyla yargılandığı dava…

17 Kasım, Perşembe; Diyarbakır 4. Ağır
Ceza Mahkemesi

Eren Tutel Davası

Türkiye Wushu Federasyonu hakkındaki
haberleri gerekçe gösterilerek “kamu görevlisine

hakaret” ile suçlanan BirGün gazetesinin spor
editörü Eren Tutel’in yargılandığı dava…

17 Kasım, Perşembe; İstanbul 2. Asliye Ceza
Mahkemesi


