
 

Düşün, düşün…           

Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni  
(Sayı 19/19, 10 Mayıs 2019) 
 

Geçen hafta neler oldu? 
 

*** YSK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini iptal etti. Seçim, 23 Haziran 2019’da            
tekrarlanacak. Son bir ayda yaşananlar Erdoğan’ın seçim sonuçlarını AKP kazanana kadar           
kabul etmediğini; YSK’nın ise kendini -hukuk bir yana- mevcut anti-demokratik yasalara bile            
uymak zorunda görmediğini ortaya çıkardı; 1 Bakışta 2019 Yerel Seçimlerinde Neler Oldu? 
 

*** Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK kararını “kaygı verici” olarak nitelendiren TÜSİAD'a          
"Önce herkes haddini bilecek" şeklinde karşılık verdi; “İşadamı mısın? Sen işini yap... Bizim             
de size bakışımız değişecektir ona göre” şeklinde konuştu.  
 

*** Açlık grevleri ve ölüm oruçları devam ederken PKK lideri Öcalan 2011'den beri ilk defa               
avukatlarıyla görüştü; “Açlık grevleri ölümle sonuçlandıracak konuma taşınmamalı" çağrısı         
yaptı. Açlık grevinin 184. gününde olan HDP Milletvekili Leyla Güven eylemi sonlandırmak            
için, “iktidardan tecridin tümden ortadan kaldırıldığını topluma deklare etmesini         
beklediklerini” açıkladı. 
 

*** AYM hak ihlali kararı verdi, “Ayşe Öğretmen” tahliye edildi. (Devamı bültende…) 
 

*** “Barış Bildirisi”ne imza attığı için hakkında verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezası kesinleşen               
Prof. Dr. Füsun Üstel cezaevine girdi. (Devamı bültende…) 
 

*** Son bir yılda yargılanan her 5 gazeteciden 4’ü ceza aldı. Suçlamaların yüzde 42'si              
“propaganda”, yüzde 16'sı “örgüt üyeliği”, yüzde 13'ü başta Cumhurbaşkanı’na olmak üzere           
“hakaret” suçu.  (Devamı bültende…) 
 

*** Mahkeme tarafından hukuksuz bulunarak kaldırılan Ankara Valiliği’nin OHAL         
döneminde ilan ettiği LGBTİ etkinlik yasağı fiili olarak sürdürülüyor.  (Devamı bültende…) 
 

*** Partinin eş genel başkanlarının da aralarında olduğu 9 HDP’li vekil hakkında            
dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle 13 yeni fezleke Meclis’e sunuldu. 
 

*** İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2013–2018 yılları arasında sosyal medya paylaşımı           
nedeniyle 20 bin 474 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.  
 

*** Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybı sürüyor. Dolar/TL kuru 6.25 sınırına, Euro             
ise 7 lira seviyesine kadar tırmandı. Merkez Bankası, ana fonlama aracı olan bir hafta vadeli               
repo ihalelerine bir süreliğine ara verdiğini açıkladı.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

“Ayşe Öğretmen” artık 
özgür… 
 

Anayasa Mahkemesi (AYM), “Ayşe    
Öğretmen”in ifade özgürlüğünün ihlal    
edildiğine karar verdi, Ayşe Çelik dün      
gece özgürlüğüne ve yolunu bekleyen 1,5      

 

http://www.dusun-think.net/dunyanin-gozleri/?s=haberler&id=10633


 

yaşındaki kızına kavuştu. Bu karar herkesi sevindirdi, en başta da ona destek olarak suçuna              
katılan ama her nedense aynı cezaya çarptırılmayan 38 kişi ile change.org’da kampanya            
açarak Anayasa Mahkemesi’ne imzalarını yollayan 50.000’e yakın kişiyi... 
  
“Ayşe Öğretmen”le ilgili kararında şiddet içermeyen görüşlerin “terör propagandası” kabul          
edilemeyeceğini belirten AYM, “propaganda” suçunun soyut tehlike suçu olarak kabul          
edilmesinin başta anayasal hak ve özgürlükler üzerinde baskı oluşturduğunu; ifade          
özgürlüğüne yönelik bu ve benzeri müdahalelerin demokrasiye zarar verdiğini ve onu           
tehlikeye attığını vurguladı. Ancak gerek Anayasa Mahkemesi kararında, gerek bu konuda           
yapılan haberlerde önemli bir yanlış tekrarlanıyor. Ayşe Çelik, barış isteyen sözleri nedeniyle            
yargılandı ama bu sözlerden ceza almadı, ceza ,“Şunu şunu neden söylemedin?” diye verildi,             
bu “terör propagandası” sayıldı. 
  
Bu noktayı hiç görmeyen AYM kararı eksik, ama sevindirici. Çünkü tamamen aynı kapsamda             
olan “Barış Akademisyenleri , “TTB” gibi birçok davaya da emsal oluşturabilecek nitelikte.            
Çelik’in davası Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tekrar görülecek ve bizler de “Ayşe             
Öğretmen”in yanında olmaya devam edeceğiz… 

 
“Barış Akademisyeni” Füsun 
Üstel cezaevinde 
 

Barış için Akademisyenler İnisiyatifi'nin    
“Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı     
bildirisi nedeniyle yargılanan Prof. Dr.     
Füsun Üstel, cezaevine girdi. Üstel, bildiri      
nedeniyle mahkum edilip hapse giren ilk      
“barış akademisyeni” oldu. Bu hafta     
görülen “Barış Akademisyenleri”   
davalarında bir akademisyen daha "terör     

örgütü propagandası" suçlamasıyla mahkum edildi. Detaylar için tıklayınız. 
 

Ekrem İmamoğlu'na destek 
veren sanatçılar hedefte 
 

YSK'nın seçimlerin yenilenmesine karar    
vermesinin ardından Ekrem İmamoğlu'na    
destek veren birçok sanatçı iktidarın     
hedefinde. İçişleri Bakanı tarafından    
hedef gösterilen sanatçılar,   
Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı    

tarafından fişlendi. Fişlenenler arasındaki şarkıcı Sibel Tüzün’ün devlet televizyonu TRT’deki          
programı iptal edildi. Sanatçılar iktidar medyasının da hedefinde. Detaylar için tıklayınız. 
 

TGS basın raporunu açıkladı 
 

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS)    
paylaştığı verilere göre son bir yılda      
yargılanan her 5 gazeteciden 4’ü ceza      
aldı. Gazetecilere yöneltilen suçlamaların    

 

https://www.change.org/p/anayasa-mahkemesine-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1-ay%C5%9Fe-%C3%A7elik-in-itiraz%C4%B1n%C4%B1-bir-an-%C3%B6nce-karara-ba%C4%9Flay%C4%B1n-aymbaskanligi
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yüzde 42'si “propaganda”, yüzde 16'sı “örgüt üyeliği”, yüzde 13'ü başta Cumhurbaşkanı’na           
olmak üzere “hakaret” suçu. Detaylar için tıklayınız. 

 

Haberi nedeniyle yargılanan 
Cansu Pişkin’e 10 ay hapis 
cezası 
 

Evrensel gazetesinde 5 Nisan 2018     
tarihinde yayımlanan “Boğaziçililere Özel    
Savcı” başlıklı haberi nedeniyle    
yargılanan gazeteci Cansu Pişkin “kamu     
görevlisini terör örgütlerine hedef    
gösterdiği” iddiasıyla 10 ay hapse     
mahkum edildi. Hükmün açıklanması geri     
bırakıldı.  
 

Köşe yazısı nedeniyle 
yargılanan Hasan Cemal’e 
ceza 
 

Gazeteci Hasan Cemal 2015 yılında     
yayımlanan bir köşe yazısı nedeniyle     
“terör örgütü propagandası yapmak”    
suçlamasıyla yargılandığı davada 3 ay 22      
gün hapse mahkum edildi. Ceza 3 bin 360        

TL adli para cezasına çevrildi. 
 

İstinaf Mahkemesi “Paradise 
Papers” haberine verilen 
cezayı hem bozdu hem onadı 
 

İstinaf Mahkemesi, “Paradise Papers”    
haberleri nedeniyle mahkum edilen    
gazeteci Pelin Ünker'in hapis cezasını     
zamanaşımı nedeniyle bozdu. Gazeteciye    
verilen adli para cezası ile ilgili ise       
hukuka aykırılığın bulunmadığına karar    
verdi. Detaylar için tıklayınız. 
 

Yeni Şafak’tan Kemal 
Öztürk’ün yazısına sansür 
 

Yeni Şafak gazetesi köşe yazarı Kemal      
Öztürk’ün Yüksek Seçim Kurulu’nun    
(YSK) İstanbul seçimlerine dair kararını     
eleştirdiği yazısı yayımlanmadı. Öztürk    
“gazetenin yayın politikası ve yazıları     
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arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle yaşanan sorun yüzünden Yeni Şafak’taki yazılarına ara           
verdiğini” duyurdu. 

 

İHD yöneticisine barış 
istediği için 6 yıl hapis 
 

Afrin operasyonunu eleştiren açıklaması    
nedeniyle Malatya 2. Ağır Ceza     
Mahkemesi’nde yargılanan İnsan Hakları    
Derneği (İHD) Malatya Şube Yöneticisi     
Mehmet Tuncel, “örgüt üyeliği”    
suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapse mahkum       
edildi. 
 

HKP Genel Başkanı’na 
“Cumhurbaşkanı’na 
hakaret”ten hapis cezası 
 

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi,     
2017'de yayımlanan, “Kanunsuzlar 2” ve     
“Kanunsuzlar 3” isimli kitaplarında    
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettiği   
iddiasıyla yargılanan Halkın Kurtuluş    
Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut’u     

toplamda 4 yıl 8 ay hapse mahkum etti.  
 

İşten çıkarmaları protesto 
eden işçilere hapis cezası 
 

İzmir TARİŞ fabrikasındaki işten    
çıkartmaları protesto eden işçiler ve     
sendika yöneticilerine hapis cezası verildi.     
İzmir Karşıyaka 9. Asliye Hukuk     
Mahkemesi, sendikalı oldukları için işten     
atılan 7 işçiyle birlikte onlara destek      
vermek için fabrikaya gelen 4 sendika      
yöneticisini 2911 sayılı Toplantı ve     

Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na dayanarak “hürriyetten mahrum bırakma” gerekçesiyle 1’er         
yıl 3'er ay hapse mahkum etti. Cezalar ertelendi.  

 
Ankara’daki LGBTİ etkinlik 
yasağı mahkeme kararına 
rağmen sürdürülüyor  
 

Pembe Hayat LGBTT Dayanışma    
Derneği’nin “LGBTİ+’ların Hakları,   
Yasaklamalar” başlıklı paneli ve LGBTİ+     
kısa film gösterimi Ankara Valiliği     

 



 

tarafından “toplumsal duyarlılıklar, genel ahlak, genel sağlık ve başkalarının hak ve           
özgürlüklerinin korunması” gerekçe gösterilerek yasaklandı.  
 
OHAL döneminde ilan edilen LGBTİ+ etkinlik yasağı, geçtiğimiz günlerde idare mahkemesi           
tarafından sonlandırılmasına rağmen, yasaklar fiili olarak sürdürülürken, ODTÜ Rektörlüğü         
de üniversitede yapılması planlanan LGBTİ+ yürüyüşüne ve aynı kapsamda yapılacak          
etkinliklere izin verilmeyeceğini açıkladı.  
 

Bilal Erdoğan’ın “kentsel 
dönüşüm” sohbeti 
haberlerine erişim engeli 
 

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali     
Yıldız ile Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu      
Bilal Erdoğan’ın sohbetine ilişkin    
haberlere erişim engeli getirildi.    
Kameralara yansıyan konuşmada   
Yıldız’ın Erdoğan’a kentsel dönüşümü    

hatırlatarak “Bakalım şu dönüşümden de bir kaç şey yapabilirsek, bir şey kalırsa bize…”             
dediği görülmüş, Erdoğan da “Projede var değil mi” diye sormuştu. Yıldız’ın bu soruya             
yanıtı ise “Olmasa da bir iki yer bina olarak aldık mı yeter bize” olmuştu. Yasak kararı veren                 
Sulh Ceza Hakimliği, haberlerde Erdoğan’ın kişilik haklarının ihlal edildiğini öne sürdü.  
 

 

● Diyarbakır'da 9 Ekim 2018'de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınarak tutuklanan          
gazeteci Kibriye Evren hakkında gizli tanık beyanları, sosyal medya paylaşımları ve           
yurtdışı giriş-çıkış kayıtları suç delili olarak gösterilerek "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt            
propagandası yapmak" iddiasıyla 8,5 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle açılan           
davanın dördüncü duruşması Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Evren          
bu duruşmada da tahliye edilmezken, mahkeme Evren’in avukatlarının ek süre talebini           
kabul ederek duruşmayı 18 Temmuz 2019 saat 10:00’a erteledi. 

● Bitlis Belediyesi Basın Biriminde çalıştığı dönemde, haber takibini yaptığı basın          
açıklamaları ve yürüyüşlere katılmak, sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda        
bulunmak ve aleyhindeki tanık ifadeleri gerekçe gösterilerek 17 Temmuz 2017          
tarihinde tutuklanan gazeteci Uğur Yılmaz hakkında “örgüt üyesi olmak” ve 2 defa            
“örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 9,5 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle açılan            
davanın dördüncü duruşması Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme,          
Yılmaz'ın tutukluluğunun devamına karar vererek davayı 18 Temmuz 2019 tarihine          
erteledi. 

● 2017 yılının Eylül ayında, Milli İstihbarat Teşkilatı’na ait sosyal tesislerin fotoğrafını           
çektiği iddiasıyla gözaltına alınan foto muhabiri Çağdaş Erdoğan’ın “örgüt üyeliği” ve           
“örgüt propagandası” suçlamalarıyla yargılandığı davanın beşinci duruşması İstanbul        
33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Esas hakkında mütalaasını sunan savcı          
Erdoğan'ın “örgüt üyeliği” suçundan beraatini, sosyal medya paylaşımları nedeniyle         
yöneltilen “örgüt propagandası” suçundan ise cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme         

 



 

Erdoğan'ın avukatlarının savunma için ek süre talebini kabul ederek duruşmayı 13           
Haziran 2109 tarihine erteledi. 

● 25 Haziran 2017 LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında düzenlenen yürüyüşte gözaltına          
alınan 25 kişinin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten           
yargılandığı dava İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme tüm          
sanıkların, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme ve yönetme ve           
bunların hareketlerine katılma suçunun unsurlarının oluşmadığına hükmederek ayrı        
ayrı beraatlerine karar verdi. 

● Evrensel gazetesi eski muhabiri Cansu Pişkin hakkında “Boğaziçililere Özel Savcı”          
başlıklı haberinde “kamu görevlisini terör örgütlerine hedef gösterdiği” iddiasıyla         
açılan davanın ilk duruşması İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.          
Mahkeme heyeti, Pişkin’e 10 ay hapis cezası verilmesine hükmetti, hükmün          
açıklanması geri bırakıldı. 

● Hasan Cemal’in 4 Aralık 2015'te "Silvan’dan: Bizi acılara, ölümlere o kadar           
alıştırdılar ki..." başlıklı, Silvan’a giderek Gülsuma Güçer, Mehmet Ali Dünser ve           
dönemin Silvan Belediye Eş Başkanı Zuhal Tekiner’le yaptığı görüşmeler ve          
gözlemlerinin yer aldığı yazısı nedeniyle açılan davanın üçüncü duruşması İstanbul          
36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Hasan Cemal’in 3 ay 22 gün hapis             
cezasına çarptırılmasına hükmetti. Ceza, 3 bin 360 tl adli para cezasına çevrildi. 

● İstanbul Okmeydanı’nda Gezi eylemleri sırasında, 16 Haziran 2013’te polisin attığı          
gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu 269 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra            
hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın onbirinci         
duruşması İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Olay yeri keşif raporunun           
gelmemesi ve bilirkişinin ek süre talep etmesi üzerine duruşma 19 Haziran 2019 saat             
10:00’a ertelendi. 

● 1 Kasım 2017’de Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’na yönelik operasyon kapsamında          
gözaltına alınan ve tutuklanan gazeteci-yazar Mehmet Gündem’in, “FETÖ” üyesi         
olduğu iddiasıyla yargılandığı davanın dördüncü duruşması İstanbul 35. Ağır Ceza          
Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, Gündem’in tutukluluk halinin devamına karar        
vererek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için davayı 29          
Mayıs 2019 tarihine erteledi. 

● Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin         
yöneticileri ile çalışanları Eren Keskin, Hüseyin Aykol, Reyhan Çapan, Filiz Koçali,           
Ayşe Berktay, Nuray Özdoğan, Celalettin Can, Ayşe Batumlu, Reyhan Hacıoğlu’nun          
“terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandığı davanın onüçüncü        
duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti,         
savunmaların hazırlanması için ek süre talebini kabul ederek davayı 21 Mayıs 2019            
tarihine erteledi. 

● 46 gazetecinin “terör örgütü üyeliği” ve “terör örgütü propagandası” suçlamalarıyla          
yargılandığı KCK Basın davasının onaltıncı duruşması İstanbul 3. Ağır Ceza          
Mahkemesi’nde görüldü. Savcılığın esas hakkındaki mütalaasını halen açıklamadığı        
davanın bir sonraki duruşması 22 Ekim 2019 tarihine ertelendi. 

● Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin “Bu Suça Ortak Olmayacağız” isimli         
bildirisini imzaladıkları için “terör örgütü propagandası” ile yargılanan        
akademisyenlerin duruşmaları bu hafta da devam etti. İstanbul 14. Ağır Ceza           
Mahkemesi’nde görülen duruşmalarda bir akademisyene daha 1 yıl 3 ay hapis cezası            
verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı. 

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI 

 



 

● Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA)          
muhabiri Abdullah Kaya hakkında, Ağrı Dağı’nda 2014 yılında düzenlenen festivalde          
çektiği görüntüler gerekçe gösterilerek “terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte          
bilerek, isteyerek yardım etmek” suçlamasıyla açılan davanın yedinci duruşması 13          
Mayıs Pazartesi günü Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 

● Evrensel Gazetesi eski genel yayın yönetmeni Fatih Polat hakkında gazeteci Craig           
Shaw'in, “The Black Sea” sitesinde yayımlanan "Erdoğan Ailesinin Gizli Offshore          
Anlaşması" başlıklı haberini, 28 Mayıs 2017 tarihli köşe yazısında aynen yayımlaması           
üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şikayetçi olmasıyla Türk Ceza         
Kanunu 299/1 ile 53/1 maddelerinden açılmış olan davanın ikinci duruşması 14 Mayıs            
Salı günü saat 09:35’te Bakırköy 31. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 

● Van’da 7 Nisan 2018’de tutuklanan ve ilk duruşmada tahliye edilen gazeteci Mehmet            
Dursun hakkında 2014 yılında haber kaynakları ile yaptığı telefon görüşmeleri gerekçe           
gösterilerek “örgüt üyeliği” iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması 15 Mayıs          
Çarşamba günü Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 

● Mezopotamya Ajansı muhabiri Seda Taşkın'ın “örgüt üyesi olmadan örgüte yardım ve           
yataklık suçundan” 4 yıl 2 ay, “örgüt propagandası” suçundan ise 3 yıl 4 ay olmak               
üzere toplam 7.5 yıl hapis cezasına mahkum edildiği kararın istinaf davası 15 Mayıs             
Çarşamba günü Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi’nde görülecek. 

● Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar’a, Suriye’ye giden          
MİT TIR’larına ait görüntülerin yayımlanmasına ilişkin “gizli belge ve bilgileri          
açıklamak” suçundan yargılandığı davada, 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti. Kararı            
bozan Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından, Dündar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar             
hapis cezası öngören “gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme”           
suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar verilmesinin ardından yeniden        
yargılanan Can Dündar’ın bu kez “gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla           
temin etme” suçundan yargılandığı davanın dördüncü duruşması 15 Mayıs Çarşamba          
günü  saat 11:00’da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 

● CHP'li vekil Enis Berberoğlu ve Gazeteci Can Dündar'la Erdem Gül'ün, MİT tırlarının            
Işid'e silah taşıdığına ilişkin görüntüleri yayınlamak nedeniyle "terör örgütüne yardım"          
suçundan yargılandıkları davada Can Dündar'ın dosyasının ayrılmasından sonra        
Berberoğlu ve Gül’ün karar duruşması 15 Mayıs Çarşamba günü saat 11:15'te İstanbul            
14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 

● Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Kayacık (Hêzan) köyünde, 28 Haziran 2013’te          
yapılan kalekol protestosu sırasında askerlerin açtığı ateş sonucu Medeni Yıldırım’ın          
yaşamını yitirmesine ilişkin asker Adem Çiftçi’nin yargılanması devam ediyor.         
“Haksız tahrik altında olası kastla öldürme” suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle            
yargılanan Çiftçi hakkında verilen beraat kararının İstinaf Mahkemesi’nce bozulması         
ardından yeniden görülen davanın altıncı duruşması 16 Mayıs Perşembe günü          
Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 

● Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinde         
nöbetçi yayın yönetmenliği yaptığı gerekçesiyle yargılanan yönetmen Veysi Altay ve          
gazete okuru Hüseyin Sözügen’in davası, 16 Mayıs Perşembe günü İstanbul 22. Ağır            
Ceza Mahkemesi'nde devam edecek. 

● Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin genel          
yayın yönetmenleri Hüseyin Aykol, Zana Kaya ve gazetenin yazı işleri müdürü İnan            
Kızılkaya ile Hatip Dicle’nin “hükümeti, yargı organlarını veya emniyet teşkilatını          
alenen aşağılama” ve “Türk milletini, cumhuriyetini ve Türkiye Büyük Millet          
Meclisi’ni alenen aşağılama” suçlamalarıyla yargılandığı davanın duruşması 16 Mayıs         
Perşembe günü İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 

 



 

● Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin “Bu Suça Ortak Olmayacağız” isimli         
bildirisini imzaladıkları için “terör örgütü propagandası” ile yargılanan Barış         
Akademisyenleri’nin davalarına önümüzdeki hafta da Çağlayan’daki İstanbul       
Adliyesi’nde ve İstanbul dışında yaşayan akademisyenlerin dosyalarının bulundukları        
iller ile birlikte Türkiye’de farklı mahkemelerde devam edilecek. 

 

 

 


