
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 45/22, 18 Kasım 2022)

Geçen hafta neler oldu?
● İstanbul İstiklal Caddesi’nde düzenlenen bombalı saldırıda 2’si çocuk 6 kişi yaşamını

yitirdi, 81 kişi yaralandı. Yakalanan saldırganın TSK'nın kontrolündeki Afrin'den
Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi, resmi açıklamada PKK’nin özel istihbarat elemanı
olarak yetiştirildiği ilan edildi. PKK ise saldırıyla hiçbir ilgilerinin olmadığını öne
sürdü. Birçok sorunun yanıtsız kaldığı saldırının hemen ardından ise yayın yasağı,
sosyal medya platformlarında bant daraltma ve soruşturmalar geldi.

● Saldırının ardından jet hızıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı olayla ilgili yayın yasağı
getirdi. Kısa bir süre sonra da İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği patlamayla ilgili
yayın yasağı kararı verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Soruşturmaları
Bürosu da bombalı saldırıya ilişkin sosyal medyadaki "dezenformatif" olduğunu iddia
ettiği paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.

● Patlamanın ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından ülke
genelinde sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı. Sosyal
medya ve anlık haberleşme platformlarına yönelik verilen “yavaşlatma” talimatıyla
Twitter, Instagram, YouTube, Facebook Telegram ve Periscope gibi sosyal medya
platformlarına getirilen erişim kısıtlaması, 10 saatin sonunda kaldırıldı.

● Zafer Partili Adem Taşkaya, hak savunucusu avukat Jiyan Tosun'u bombalı saldırının
faili gibi gösterdi. Hedef gösterilen ve ölüm tehditleri alan Tosun, kişisel bilgilerinin
resmi kurumlarca üçüncü şahıslarla paylaşıldığını söyledi.

● Cemevlerine yönelik düzenlemeleri içeren ve Alevi örgütlerin tepki gösterdiği ‘torba
kanun’ teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Düzenlemeyle, Cemevi
kurulabilmesi mülki idare iznine bağlanıyor.

● Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) tarafından yayınlanan 2021 Türkiye İnsan
Hakları Raporu, iktidarın İnsan Hakları Eylem Planı’nın kâğıt üstünde kaldığını ve
hak ihlallerinin hız kesmeden sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu. Detaylar…

● bianet/IPS İletişim Vakfı, yayınladıkları BİA Medya Gözlem Raporlarından elde
edilen verilerden “Medya Özgürlüğünün 20 Yılına Bir Bakış 2001 - 2021” başlıklı bir
değerlendirme raporu yayınladı. Detaylar…

● Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) istatistiklerine göre 31 Ekim 2022
itibariyle Türkiye, 19 bin 850 dosya ile en fazla başvuru yapılan ülke oldu.

● Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’nin OECD ülkeleri içerisinde Türkiye’nin konumunu
gösteren “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Raporu”nda Türkiye, toplumsal
cinsiyet eşitliği açısından 36 ülke arasında 35. sırada yer aldı. Detaylar…

● KKTC merkezli Havadis gazetesi Genel Müdürü Başaran Düzgün’ün Türkiye’ye
girişine izin verilmedi. Düzgün, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ‘N82 kodu’
gerekçe gösterilerek havalimanından geri gönderildi.

https://tihv.org.tr/wp-content/uploads/2022/11/TiH-RAPOR-2021.pdf
https://bianet.org/system/uploads/1/files/attachments/000/003/705/original/MedyaOzgurlugunun20YilinaBirBakis_v02.pdf?1668423227
https://www.sivilsayfalar.org/wp-content/uploads/2022/11/Basin-Bulteni_compressed.pdf


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

Haftalık video bültenlerimize erişim için tıklayınız…

Cumartesi Annesi Hanife Yıldız’ın
yargılanmasına başlandı

1995 yılında gözaltında kaybedilen 19
yaşındaki Murat Yıldız’ın annesi Hanife Yıldız
hakkında, Mayıs ayında Uluslararası
Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası
kapsamında yapılan açıklamada Cumartesi
Annelerine Galatasaray Meydanı’nın

kanunsuzca yasaklanmasına ithafen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “bir gün sen de
yargılanacaksın” dediği için açılan davanın ilk duruşması İstanbul 48. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. “Süslü Sülo” ifadesini kullandığı için “kamu görevlisine hakaret”
ile suçlanan 70 yaşındaki Cumartesi Annesi Yıldız, hastaneye gitmek zorunda olduğu için
duruşmaya katılamadı. Mahkeme, Yıldız’ın bir sonraki duruşmada hazır edilmesine, aksi
takdirde hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı 26 Ocak’a erteledi.

Nefrete tepkiye TCK 301’den dava açıldı

Ermenilerle ilgili nefret söylemi içeren bir afişe
tepki gösterdiği için “devleti aşağılamak” ile
suçlanan OHAL KHK’sıyla ihraç edilen
sosyolog Veli Saçılık’ın yargılanmasına Ankara
3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı.
“Ankara’da bilboarda bu ırkçı faşist afişi
asmışlar. Türkiye’de faşizm devlet kurumlarını
ocaklaştırarak soykırıma doğru yol alıyor.
Ermenilere, Kürtlere, Alevilere, kadınlara,
ezilenlere kin kusanların yolunu, soluğunu

kesmek zorundayız” dediği sosyal medya paylaşımı nedeniyle suçlanan Saçılık, afişin illegal
hazırlandığını belirterek, “Osmanlı Milletler Topluluğu (OMT) adında bir topluluk, eski
orgeneral Eşref Bitlis’in ağzından bir yazı koymuş ve afişi asmış. Bu yazı Ermenilerle ilgili
nefret söylemi içeriyor. Üstelik Bitlis’in böyle bir sözü yok, ona ait olmadığı halde bu söz
afişte yer alıyordu” dedi. Davanın ikinci duruşması 28 Mart’ta görülecek.

https://youtu.be/_OX3v9fA2Pg
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp


Sansür haberine soruşturma

Yargıtay’da düzenlenen adli yıl açılış töreninde
Yargıtay Başkanı ve Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın konuşması canlı olarak verilirken
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç
Sağkan’ın konuşmasının yayınlanmamasını
“Adli yıl açılış töreninin yayıncılığını ‘kapan’

AKP’ye yakın şirket, Sağkan’ı sansürledi” başlığıyla haberleştiren haber sitesi Diken’e
soruşturma açıldı. Söz konusu haberde, AKP Milletvekili Ali İhsan Arslan’ın canlı yayını
sağlayan ve son 10 yılda toplamda 13,2 milyon TL’lik 16 kamu ihalesi alan Altus
Organizasyon şirketinin ‘gayri resmi sahibi’ olduğu iddiasına yer verilmişti. Soruşturma
kapsamında, Diken Ankara temsilcisi Altan Sancar ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Fatih
Gökhan Diler “iftira” ve “hakaret” ile suçlanıyorlar.

Hak savunucusu Günseli Suna Kaya ilk
duruşmada beraat etti

İmece Dostluk ve Dayanışma Derneği Başkanı
Günseli Suna Kaya hakkında, 2016 yılında
İzmir'de düzenlenen bir basın açıklamasında
yaptığı konuşma nedeniyle açılan davanın ilk
duruşması İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
görüldü. 2016 yılında sokağa çıkma yasakları
döneminde Şırnak Cizre’de halka sağlık
hizmeti sunmaya çalışırken öldürülen

sağlıkçıların anısına Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından
hazırlanan “Siyaha Karşı Beyaz SES” belgeselinde yer alan söz konusu açıklama nedeniyle
“örgüt propagandası yapmak” ile suçlanan hak savunucusu beraat etti.

“Açlık=RTE" diyen Eren Erdem'e dava
açıldı

CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem hakkında
sosyal medya paylaşımı nedeniyle dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
hazırlanan iddianamede, “AKP Genel Başkanı
ve saray sosyetesi, milletin vergileriyle lüks ve
şatafat içinde bir saray hayatı sürerken, vergiyi

veren millet yokluğa ve sefalete mahkum edildi. Saray sosyetesinin umurunda değil.
Vatandaşı sadece halkçı iktidar düşünür. Bu nedenle; Açlık=RTE” dediği için
“Cumhurbaşkanına hakaret” ile suçlanan Erdem’in yargılanmasına 28 Aralık’ta başlanacak.

Peker’in iddialarıyla ilgili habere
soruşturma

Mafya lideri Sedat Peker’in Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın damadı eski Bakan Berat
Albayrak’ın abisi olan Turkuvaz Medya’nın



sahibi Serhat Albayrak ile ilgili iddialarını haberleştiren Yeni Yaşam gazetesi hakkında
soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında, “Sedat Peker’den ifşalar”, “Peker rüşvet
belgelerini yayınladı” ve “Albayraklar da dahil” başlıklı haberler nedeniyle gazetenin Genel
Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Osman Akın
“hakaret” ve “iftira” ile suçlanıyorlar.

Yazar Cafer Solgun’a açılan davanın ilk
duruşması görüldü

Düzgün Baba Cemevine farklı gerekçelerle
idari para cezaları kesilmesini ve Nazimiye
Kaymakamı Uğur Tutkan’ın silahlı kolluk
eşliğinde cemevi önünde fotoğraf çektirip
sosyal medya hesabından paylaşmasını
eleştirdiği için “kamu görevlisine hakaret” ile

suçlanan yazar Cafer Solgun’un yargılanmasına Tunceli Nazmiye Asliye Ceza
Mahkemesi’nde başlandı. Davanın ikinci duruşması 23 Şubat’ta görülecek.

Gazeteci Beritan Canözer’a hapis cezası

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek
“terör örgütü propagandası yapmak” ile
suçlanan JinNews muhabiri Beritan Canözer,
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
yargılandığı davada 1 yıl 10 ay 15 gün hapse
mahkum edildi. Mahkeme gazeteciyi ayrıca,
kendisine ait olmayan bir hesaptan yapılan bir
paylaşımdan dolayı da 1 yıl 3 ay hapse
mahkum etti.

HDP’li eski vekile hapis cezası

Milletvekili olduğu dönemde partisine yönelik
IŞİD saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklaması
nedeniyle “devleti aşağılamak” (TCK 301.
madde) ile suçlanan HDP’li eski vekil Çağlar
Demirel, Diyarbakır 4. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde yargılandığı davada 5 ay hapis
cezasına çarptırıldı.

Boğaziçi Onur Yürüyüşü’nde gözaltına
alınan öğrencilere dava

Boğaziçi Üniversitesi’nde 20 Mayıs’ta
düzenlenen Onur Yürüyüşü’nde polis
tarafından darp edilerek gözaltına alınan 70
öğrenci hakkında “2911 sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”
suçlamasıyla dava açıldı.



Suruç Katliamı anmasına dava açıldı

Suruç Katliamı’nın yıldönümünde İstanbul
Kadıköy'de düzenlenen anmada gözaltına
alınanlara dava açıldı. İstanbul Anadolu 40.
Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul
edilen iddianamede 104 kişi atılan sloganlar
nedeniyle “2911 sayılı Toplantı Gösteri
Yürüyüşleri Kanununa muhalefet” ile
suçlanıyorlar.

Kadıköy’de film gösterimi yasaklandı

Eşitlik Topluluğu’nun 20 Kasım Nefret Suçu
Mağduru Transları Anma Günü etkinlikleri
kapsamında 16 Kasım’da Kadıköy Kültür
Evi’nde yapılacağını duyurduğu film-belgesel
gösterimi, Kadıköy Kaymakamlığı tarafından
yasaklandı. Kaymakamlık açıklamasında,
“yapılacak yasadışı gösteri esnasında kamu
düzeninin ve güvenliğin ciddi şekilde
bozulacağı, terör örgütü propagandası ile

provokatif eylemlerin yapılacağı ve suç işleneceğine dair kuvvetli delil ve bilgiler”
bulunduğunu ileri sürdü.

Eylem yasakları

Mardin Valiliği, kent genelinde tüm eylem ve
etkinlikleri 15 gün süreyle yasakladı. Valilik
açıklamasında yasaklamaya gerekçe olarak
“kamu düzeni ve güvenliğini” ileri sürdü. Öte
yandan Tunceli Valiliği; il genelinde basın
açıklaması, gösteri yürüyüşü, stant açmak,
konser gibi her türlü eylem ve etkinliklere 5
gün süreyle mülki idare “izni” zorunluluğu

getirdi.

AYM kararları

Anayasa Mahkemesi (AYM), bir mahkumun
Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı ve TBMM
Başkanı'nı eleştiren karikatürleri cezaevi dışına
postalamasını yasaklayan cezaevi yönetimi
kararını 'ifade özgürlüğü' gerekçesi ile iptal etti.
Başvurucu Ümit Çobanoğlu'na 13 bin 500 TL
tazminat ödenmesine karar verdi. Öte yandan
yüksek mahkeme; sosyal medya paylaşımı

nedeniyle disiplin cezası verilen kamu görevlisinin yaptığı başvuruda da, ifade özgürlüğünün
ihlal edildiğine hükmetti. Antalya'da bir belediyede çalışan başvurucu, sosyal medya



hesabından yaptığı liyakat eleştirisi içeren paylaşımının bir gazete tarafından
haberleştirilmesi üzerine hakkında açılan disiplin soruşturmasında uyarı cezası almıştı.

Haftanın erişim engelleri

- İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği verdiği iki
ayrı kararla Boğaziçi Üniversitesi’ne Rektör
Yardımcısı atanan Prof. Dr. Gürkan Selçuk
Kumbaroğlu ile Boğaziçi Üniversitesi İktisadi
İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak atanan
Prof. Dr. Murat Önder hakkındaki haberlere
yasak getirdi. Hakimlik, Kumbaroğlu’nun
intihal yaptığının ortaya çıkmasıyla, Önder’in

de kendisi için kadro ilanı açtığı ve doktora tezinde intihal yaptığı iddiasıyla ilgili haberleri
“kişilik haklarını ihlal ettiğini” öne sürerek erişime engelledi.
- Neriman Sakallı isimli bir kadının Beylikdüzü metrobüs durağında Sadrettin Özdemir isimli
bir erkek tarafından katledilmesine ilişkin 15 haber, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın
talebi üzerine, Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellendi.
- Mücevherat ve lüks hediyeler ile gündeme gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun
yeğeni Gökhan Sipahioğlu'nun düğün töreniyle ilgili haberleri içeren 36 ayrı internet içeriği,
Sipahioğlu'nun eşi Neslihan Tuluk'un talebi üzerine, Kocaeli 3. Sulh Ceza Hakimliği
kararıyla erişime engellendi.
- Hem fotoğraf ve video, hem de blog içeriklerinin paylaşılabildiği sosyal medya platformu
tumblr, Kuşadası Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi. Kişilik hakları ihlali
iddialarına istinaden önceden alınmış kararları uygulamaması nedeniyle erişime engellenen
Tumblr, ilgili içerikleri Türkiye için görünmez kıldı. Bunun üzerine, uygulanan erişim engeli
de kaldırıldı.

14 Boğaziçilinin Yargılandığı Dava

Kayyım rektör protestoları nedeniyle 14
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin, “2911 sayılı

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefet”, “kişiyi hürriyetinden yoksun

kılmak”, “görevi yaptırmamak için direnmek”
ve “kara ulaşım araçlarını kaçırmak veya

alıkoymak” gibi suçlamalarla yargılandıkları
dava…

Mahkeme: İstanbul 22. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma  30
Ocak’ta görülecek.

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...

Mahkeme: İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Esas hakkında mütalaanın

hazırlanması için dosyanın savcılığa
gönderilmesine karar veren hakim, davayı 22

Kasım’a erteledi.



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…

Mahkeme: Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Davanın bir sonraki

duruşması 22 Aralık’ta görülecek.

Özgür Gündem Davası

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinde Mart
2016’da yayımlanan “öz yönetim” haberleri

nedeniyle gazetenin yöneticileri Reyhan Çapan
ve Hüseyin Aykol ile yazarlar Hasan Başak ve

Kemal Yakut’un “örgüt propagandası”, “suçu ve
suçluyu övme” ve “suç işlemeye alenen tahrik”

suçlamalarıyla yargılandıkları dava…

Mahkeme: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 16

Şubat’ta görülecek.

Engin Eren Davası

Çatışmaların son bulması için 2015’te
Batman’da düzenlenen “canlı kalkan eylemini”
takip eden gazeteci  Engin Eren’in 75 kişiyle

birlikte “örgüt üyeliği”, “örgüte yardım”,
“kanuna aykırı toplantı veya gösteriye

katılmak”, “Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik
Bölgeleri Kanunu’na muhalefet” gibi

suçlamalarla yargılandığı dava…

Mahkeme: Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 30

Kasım'da görülecek.

Eren Tutel Davası

Türkiye Wushu Federasyonu hakkındaki
haberleri gerekçe gösterilerek “kamu görevlisine

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

Mahkeme: İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Esas hakkındaki mütalaasını

sunan savcılık, gazetecinin cezalandırılmasını
istedi. Bir sonraki duruşma 14 Şubat’ta

görülecek.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

Akbelen Davası

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı ve
çevresindeki zeytinliklerin kömür madenine

dönüşmesini engellemek için nöbet tutan
çevrecilerden ikisi hakkında “jandarmaya

mukavemet ettikleri” gerekçesiyle açılan dava…

21 Kasım Pazartesi, Muğla Milas 3. Asliye
Mahkemesi

Cengiz Çandar Davası

Gazeteci Cengiz Çandar hakkında 30 Mayıs
2017 tarihinde kişisel hesabından yaptığı bir

Twitter paylaşımı gerekçe gösterilerek “suçu ve
suçluyu övmek” iddiasıyla açılan dava...

22 Kasım Salı, İstanbul 30. Asliye Ceza
Mahkemesi

Boğaziçi Protestolarına 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…

22 Kasım Salı, İstanbul 24. Asliye Ceza
Mahkemesi

Cihan Ölmez Davası

2015 yılında Cizre’de uygulanan sokağa çıkma
yasağı sırasında kentte bulunan ve yaşananlarla

ilgili çeşitli basın kuruluşlarına verdiği
demeçleri sosyal medya üzerinden paylaştığı

için “örgüt propagandası” ile suçlanan gazeteci
Cihan Ölmez’in yargılandığı dava…

22 Kasım Salı, Diyarbakır 5. 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...

22 Kasım Salı, İstanbul 2. Asliye Ceza
Mahkemesi

İşkence Haberine Açılan Dava

Van'ın Çatak ilçesinde işkence görüp askeri
helikopterden atılan 2 yurttaşın gözaltına alınma

kararı ile olayı ortaya çıkaran gazeteciler
hakkında gözaltı kararı veren savcının aynı

olduğunu “Gazetecilere gözaltının talimatını
aynı savcı verdi” başlıklı haberle duyuran

Mezopotamya Ajansı (MA) İmtiyaz Sahibi
Ferhat Çelik ve haberi paylaşan Jiyan TV

İmtiyaz Sahibi İdris Yayla hakkında “terörle
mücadelede görev almış kişileri hedef
göstermek” suçlamasıyla açılan dava...

22 Kasım Salı, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Mimarlar Odası Yöneticilerine Açılan Dava

Doğa tahribatları, HES ve maden ocakları
haberleri nedeniyle Jin TV’ye ödül verdikleri

için “örgüt propagandası” ile suçlanan Mimarlar
Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş

Candan ve dönemin 6 Yönetim Kurulu üyesinin
yargılandıkları dava...

22 Kasım Salı, Ankara 25. Ağır Ceza
Mahkemesi

Özgür Gündem Davası

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Genel
Yayın Yönetmenleri Hüseyin Aykol, Zana Kaya,
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya ve
Kürt siyasetçi Hatip Dicle’nin yargılandıkları

dava...

22 Kasım Salı, İstanbul 2. Asliye Ceza
Mahkemesi

Ziya Çiçekçi Davası

Yeni Özgür Politika gazetesine ait sosyal medya
hesabından yapılan paylaşımlar gerekçe

gösterilerek “örgüt propagandası yapmak” ile
suçlanan gazeteci Ziya Çiçekçi’nin yargılandığı

dava…

22 Kasım Salı, İstanbul 33. Ağır Ceza
Mahkemesi

Alican Uludağ Davası

Ankara Cumhuriyet Başsavcısını eleştirdiği
sosyal medya paylaşımı nedeniyle  “terörle

mücadelede görev almış kişileri hedef
göstermek”le suçlanarak 10 ay hapse mahkum

edilen gazeteci Alican Uludağ’ın istinaf
mahkemesinde görülen duruşması…

23 Kasım Çarşamba, Ankara Bölge Adliye
Mahkemesi 22. Ceza Dairesi

BULGBTİ+ Kulübü Davası

Boğaziçi’li 2 öğrencinin LGBTİ+ Çalışmaları
Kulübü üyelerine gönderdiği e-postada "İstiklal

Marşı" sözlerini lubunca ifadelerle
değiştirdikleri gerekçesiyle "İstiklal Marşını

alenen aşağılama" suçlamasıyla yargılandıkları
dava…

23 Kasım Çarşamba, İstanbul 18. Asliye Ceza
Mahkemesi

Tecrit Protestosuna Açılan Dava

PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecride
tepki göstermek amacıyla 2019 yılında

İstanbul’da düzenlenen oturma eyleminde
gözaltına alınan 9 kişi ve eylemi takip eden

gazeteci Zeynep Kuray’ın “2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefet” iddiasıyla yargılandıkları dava...

24 Kasım Perşembe, İstanbul 39. Asliye Ceza
Mahkemesi




