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YARGILANAN 

ÇALIŞTIĞI 

KURUM GÖREVİ İDDİA MAHKEME DAVA SÜRECİ 

Cem Şimşek 

Evrensel 

Gazetesi 

Eski 

Sorumlu 

Yazı İşleri 

Müdürü 

Hazine ve Ekonomi Bakanı Berat 

Albayrak’ın ekonomi 

politikalarıyla ilgili açıklamaları 

üzerine Doç. Dr. Murat Birdal’ın 

görüşlerine yer verilen "Albayrak 

işçilere saldırı programının 

sinyalini verdi" başlıklı habere 

ilişkin alınan tekzip kararının 

yayınlanmaması nedeniyle 

hakaret ve iftira iddiası 

Bakırköy 2. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi 

25.04.2019 tarihinde görülen 3. duruşmada mahkeme heyeti, tekzip 

metninin yayımlandığı gazete aslını sunmak üzere sanık müdafilerine 

gelecek celseye kadar süre verilmesine, mahalle muhtarlığına müzekkere 

yazılarak tekzibin hangi tarihte muhtarlıktan tebliğ alındığının 

sorulmasına karar vererek duruşmayı erteledi. 12 Eylül 2019 tarihinde 

görülen 4. duruşmada mahkeme, Cem Şimşek’in hakaret suçlamasından 

beraatına, tekzip metninin usule uygun yayımlanmamasından ise 41.660 

TL para cezası verilmesine hükmetti. 

İsminaz Temel- 

Havva Cuştan ETHA 

Editör/Muha

bir 

TCK 314/2. maddesi ile Terörle 

Mücadele Kanunu’nun 5/1. 

maddesi uyarınca “silahlı terör 

örgütüne üyelik” ve yine TMK’nın 

7/2. maddesi uyarınca “örgüt 

propagandası" iddiası 

İstanbul 27. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

25.04.2019 tarihinde görülen 4. duruşmada mahkeme sanıkların yurtdışı 

çıkış yasağının kaldırılması talebini reddetti. 03.09.2019 tarihine görülen 

duruşmada İsminaz Temel için dosyaya Article19’dan gelen uzman 

mütalaası sunuldu. Yurtdışı çıkış yasağının kaldırılması talebi reddedildi. 

26 Kasım 2019’da görülen duruşmada gizli tanık dinlendi. 13 Mart 2020 

tarihinde görülen duruşmaya geçici olarak başka bir hâkimin başkanlık 

etmesi nedeniyle adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebinin bir 

sonraki celse değerlendirilmesine karar verildi. Dava 10 Haziran 2020 

tarihe ertelendi.  

Ahmet Altan 

Taraf 

Gazetesi 

Eski Genel 

Yayın 

Yönetmeni 

2009'da yayımlanan "Mafyanın 

Dışında Kim Kaldı" başlıklı yazısı 

nedeniyle "soruşturmanın 

gizliliğini ihlal" ve "adil 

yargılamayı etkilemeye 

teşebbüs" suçlamaları 

İstanbul 

Anadolu 2. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi 

26.04.2019 tarihinde mahkeme, yapılan duruşmada adli yargılamayı 

etkilemeye teşebbüs suçunun ön ödemeye tabi suçlardan olması 

nedeniyle hükmedilen 1061 TL'lik adli para cezasının 10 gün içerisinde 

ödenmesi halinde bu suçtan açılan davanın düşürüleceği ihtarıyla ara 

kararını verdi. 25 Haziran 2019'da görülen duruşmada Altan’a aynı 

yazıdan açılmış olan ve mahkemenin düşme kararı verdiği tazminat 

davasının dosyasının istenmesine karar verdi. Dava ertelendi. 5 Eylül 

2019'da görülen duruşmada hâkim, Ankara 1. Asliye Hukuk 

Mahkemesi’nden istenen tazminat davasına ait dosyaya ilişkin cevabın 

gelmediğini söyledi. Ahmet Altan’ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu, 
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cevabın beklenmesini ve mahkemeye yeniden müzekkere yazılmasını 

talep etti. Mahkeme talebi kabul ederek duruşmayı erteledi. 12 Kasım 

2019 da görülen duruşmada Altan'ın avukatı Çalıkuşu, dosyanın yeniden 

açılmasına sebep olan İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi kararının 

temyizde olduğunu belirterek, infazın para cezası yönünden 

durdurulduğunu, yargı reformu paketiyle yapılan değişiklik sonucunda bu 

dosyanın yeniden açılmasına neden olan kararın henüz kesinleşmediğini 

ifade ederek, davanın düşürülmesini talep etti. Mahkeme, Ahmet Altan’ın 

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandığı dosyanın hangi 

aşamada olduğunun bildirilmesi için İstanbul 32. Asliye Ceza 

Mahkemesi’ne müzekkere yazılmasına karar vererek davayı erteledi. 24 

Aralık 2019 da görülen duruşmada Avukat Figen Çalıkuşu “Ahmet Altan 

hakkında kesinleşmiş bir ceza kararı olmadığından huzurdaki davanın 

görülme koşulları ortadan kalkmıştır” dedi. Mahkeme, 32. Asliye Ceza 

Mahkemesi’nden beklenen yazı cevabının geldiğini kayıt altına aldı. Yazı 

cevabına göre İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi kararının 

kesinleşmediği, yargı reform paketi gereği temyiz edildiğinin bildirildiği 

görüldü. Mahkeme davanın kovuşturma koşullarının bulunmadığına bu 

sebeple kovuşturmanın devamına yer olmadığına karar verdi. 

Ahmet Altan 

Taraf 

Gazetesi 

Eski Genel 

Yayın 

Yönetmeni 

2010'da yayımlanan bir köşe 

yazısı nedeniyle eski 

Genelkurmay Başkanı İlker 

Başbuğ'un şikayetiyle "hakaret" 

suçlaması 

İstanbul 

Anadolu 2. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi 

26.04.2019 tarihinde mahkeme "hakaret" suçunun yasal unsurlarının 

oluşmadığını belirterek beraatına hükmetti. 

Adil Demirci ETHA Muhabir 

Çok sayıda iddianın olduğu 

dosyada temel iddia Kobani’de 

ölenlerin cenazelerine katılmak 

İstanbul 25. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

30.04.2019 tarihli duruşmada Demirci, savunmalarını tekrar etti. Savcı Adil 

Demirci’nin yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme 

heyeti, adli kontrol hükümlerinin aynen devamına karar verdi. Bir sonraki 

duruşma 15.10.2019 tarihine ertelendi. 15.06. 2019’da mahkeme ara 

kararı ile yurtdışı çıkış yasağı kaldırıldı. 13 Şubat 2020 tarihinde görülen 

duruşmada adli kontrol tedbiri ölçülü olduğu gerekçesi ile kaldırılmadı. 

Duruşma 16 Haziran 2020 saat 10:30a ertelendi.  
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Ceren Karlıdağ - 

Serbest 

Gazeteci 

2014 yılında Ege Üniversitesi’nde 

eylem yapan öğrencilerin haber 

takibi yaparken gözaltına alınan 

Karlıdağ’a polise mukavemetten 

açılan dava  

İzmir 32. Asliye 

Ceza 

Mahkemesi 

30.04.2019 tarihli duruşmada Ceren Karlıdağ, savunmalarını tekrarladı. 

Duruşma ertelendi. 5.11. 2019 tarihinde görülen duruşma eksik ifadelerin 

tamamlanması için 10 Mart 2020’ye ertelendi. 

 
 

 

Kemal Demir/ 

Kemal Karagöz 

 

TV10 

 

Kameraman

/Çalışan 

 

“PKK/KCK terör örgütü adına 

televizyon kurulması için 

malzeme temin” ve bu sebeple 

ödeme yapıldığına ilişkin 

iddialarla açılan dava 

 

İstanbul 28. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

 

02.05.2019 tarihli duruşmada Kemal Demir ve Kemal Karagöz 

savunmalarını tekrar etti. Dinlenen tanık, kişileri tanımadığını söyledi. 

Mahkeme, yurtdışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirlerinin devamına ve 

sanıkların duruşmalardan vareste tutulmalarına karar verildi. Eksik 

evrakların tamamlanmasına karar verdi. 10.09.2019 tarihinde görülen 

duruşmada Mahkeme, Kemal Demir hakkında yurt dışına çıkış yasağının 

devamına hükmetti, tanıklardan birinin bir sonraki celse dinlenmek üzere 

zorla mahkemeye getirilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi. 14 Kasım 

2019 günü görülen duruşmada tanık Şükrü Yılmaz hakkındaki yakalama 

kararının infazın beklenmesine karar verilerek adli kontrol hükümlerinin 

devamı ile duruşma ertelendi. 28.01.2020 saat 10:50’de görülen 

duruşmada yurtdışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin devamına 

hükmedilirken, tanık Şükrü Yılmaz hakkındaki yakalama kararının 

infazının beklenmesine karar verildi, Kemal Karagözün dijital materyalleri 

iade edildi. Bir sonraki duruşma 14.05.2020 tarihine ertelendi.  

Cansu Pişkin 

Evrensel 

Gazetesi 

Eski 

Muhabir 

Evrensel Gazetesinin 5 Nisan 

2018 tarihli sayısında yayınlanan 

“Boğaziçililere Özel Savcı” 

başlıklı haberi ile terörle 

mücadelede görev yapan kamu 

görevlilerini hedef göstermek 

suçlaması 

İstanbul 36. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

07.05.2019 tarihli duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı 

cezalandırılma talep etti. Pişkin'in avukatları esas savunmasını yaptı. 

Mahkeme TMK 6/1 uyarınca Terörle Mücadelede Görev Alan Kamu 

Görevlisini Hedef Gösterme suçundan 1 yıl hapis cezasına, cezasının 

sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alınarak sanığın 

cezasının TCK madde 62/1 uyarınca takdiren 1/6 oranında indirilerek 10 ay 

hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve şartları oluştuğundan hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.  

Çağdaş Erdoğan - 
Serbest Kadıköy’de Milli İstihbarat İstanbul 33. 07.05.2019 tarihli duruşmada savcı, esas hakkında mütalaasında 
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Gazeteci- 

Foto 

Muhabiri 

Teşkilatına (MİT) ait olduğu iddia 

edilen sosyal tesislerin 

fotoğrafını çektiği gerekçesiyle 

gözaltına alınan sonrasında 

“örgüt üyeliği” ve 

“PKK/KCK/PYD’yi övdüğü” 

gerekçesiyle Terörle Mücadele 

Kanunu’nun 7/2 maddesince 

propaganda suçundan açılan 

dava 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

Erdoğan’ın “örgüt üyeliği” suçlamasından beraatını isterken, sosyal 

medya paylaşımlarında “PKK/KCK/PYD’yi övdüğü” gerekçesiyle Terörle 

Mücadele Kanunu’nun 7/2 maddesince propaganda suçundan 

cezalandırılmasını, hapiste geçirdiği sürenin cezadan düşülmesini talep 

etti. Esas hakkında savunma için süre verildi. 13.06.2019 tarihinde görülen 

duruşmada Av. Veysel Ok'un vekaletname sunması üzerine esas hakkında 

savunma için süre talep edildi. Mahkeme duruşmayı erteledi. 05.09.2019 

tarihinde görüşen duruşmada zincirleme şekilde örgüt propagandası 

yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay ceza aldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı  

Halil İbrahim Erbil - 

Serbest 

Gazeteci 

Gaziantep'te her yıl düzenlenen 

Fıstık Festivali’nin 56 kişinin 

öldüğü Beybahçe Katliamının 

yıldönümünde yapılmasını 

sosyal medya üzerinden 

eleştiren gazeteci Halil İbrahim 

Erbil'in Gaziantep Büyükşehir 

Belediye Başkanı Fatma Şahin’i 

sosyal medya mesajlarıyla tehdit 

ettiği ve örgüt propagandası 

yaptığı iddiası 

Gaziantep 2. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

07.05.2019 tarihli duruşmada mahkeme, ifadesinin alınması için Erbil 

hakkında verdiği yakalama kararının infazını beklenmesine karar verdi.  

Hasan Cemal T24 Yazar 

4 Aralık 2015 tarihli “Silvan’dan: 

Bizi Acılara Ölümlere O Kadar 

Alıştırdılar ki…” köşe yazısı 

nedeniyle örgüt propagandası 

yaptığı iddiası 

İstanbul 36. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

07.05.2019 tarihli duruşmada Hasan Cemal ve avukatı Fikret İlkiz, esas 

hakkındaki savunmalarını yaptılar. Mahkeme alenen ve birden fazla 

propaganda yapmak suçundan toplamda 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına 

hükmetti, geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alarak 1/6 oranında 

indirim yaparak 1 yıl 6 ay 22 güne düşürdü. Ardından aynı konuda 

kesintisiz suç işlendiğinden bahisle 22. Ağır Ceza Mahkemesinde verilen 

hapis cezasını mahsup ederek 3 ay 22 gün hapis cezasına düşürdü. Hapis 

cezası şartları oluştuğu için adli para cezasına çevrildi. Neticede günlük 30 

TL ile toplamda 3.360 TL adli para cezası ile cezalandırıldı.  
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Kibriye Evren Jin News Muhabir 

Gazetecilik faaliyetleri, sosyal 

medyada yaptığı paylaşımlar 

nedeniyle propaganda iddiası ve 

gizli tanık ifadeleri ile yurt dışına 

yaptığı giriş ve çıkış kayıtları delil 

gösterilerek örgüt üyeliği iddiası 

ile açılan dava  

Diyarbakır 5. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

07.05.2019 tarihli duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını tekrar 

etti. Evren’in avukatlarına esas hakkındaki savunma için süre verildi. 

18.07.2019'da görülen duruşmada mahkeme heyeti, iddia makamının 

talebi doğrultusunda Kibriye Evren’in tutukluluğunun devamına karar 

vererek davayı erteledi. 24.09.2019’da görülen duruşmada Kibriye Evren 

ek savunmasını yaptı. Mahkeme heyeti savcının talebi doğrultusunda 

tahliye talebini reddetti. Mersin ve Şanlıurfa CBS’ye yazılan müzekkereye 

cevap verilmesi için duruşmayı erteledi. 12.11.2019 tarihli duruşmada 

Kibriye Evren tahliye oldu. Duruşma 10.03.2019 tarihine bırakıldı. Kibriye 

Evren'in tahliyesine savcı tarafından itiraz edildi. İtiraz Diyarbakır 6. ACM 

tarafından reddedildi. 10 Mart 2020 tarihinde görülen duruşmada 

Şanlıurfa CBS den gelen müzekkere cevabında sanık yönünden bu 

dosyada ayırma kararı verilerek Diyarbakır'a gönderildiği belirtildi. Bu 

nedenle mahkeme Mersin CBS’ye tekiden müzekkere yazılmasına ve 

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin baktığı dosyaya dair iddianamenin 

2015 yılında düzenlediğini belirten mahkeme, Mersin’de yürütülen 

soruşturmanın bu tarihten önce mi sonra mı başladığının sorulması 

gerektiğine karar verdi. Mahkeme ayrıca Kibriye Evren hakkında karakola 

imza vermek şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, 

yurt dışı yasağının ise devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 14 

Temmuz 2020 tarihinde görülecek. 

Pelin Ünker 

Cumhuriyet 

Gazetesi 

Eski 

Muhabiri 

Paradise Papers haberleri 

nedeniyle Binali Yıldırım ve 

oğullarının açtığı hakaret ve iftira 

davası 

İstanbul 2. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi- 

İstanbul BAM 

1. Ceza Dairesi 

8 Ocak 2019 tarihinde İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi Paradise Papers 

haberi nedeniyle hakaret ve iftira suçlamasıyla Ünker'i 1 yıl 1 ay 15 gün 

hapis ve 8 bin 860 lira para cezasına çarptırmıştı. İstanbul BAM 1. Ceza 

Dairesi Binali Yıldırım’a “hakaret”ten verilen 8 bin 660 TL ‘ilk cezayı 7 bin 

080 TL’ye indirdi; oğullarına “iftira”dan verilen 1 yıl 1 ay 15 günlük hapsi 

de zamanaşımı gerekçesiyle bozdu. 

Reyhan Çapan, 

Hüseyin Aykol, 

Hasan Başak 

Özgür 

Gündem 

Gazetesi Yazar 

Özgür Gündem Gazetesinin bazı 

sayılarındaki haberler nedeniyle 

“terör örgütü propagandası 

yapmak”, “suçu ve suçluyu 

övme” ve “suç işlemeye alenen 

İstanbul 13. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

17.07.2019 tarihinde yapılan duruşmada savcı esas hakkındaki 

mütalaasını verdi. Esas hakkındaki savunma için süre verildi. 21 Kasım 

2019’da görülen duruşmada Reyhan Çapan ve Hüseyin Aykol’un müdafi 

Av Özcan Kılıç, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde 

bulunarak, “Yeni bir yasa değişikliği olmuştur. Ayrıca sanıklar hakkında 
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tahrik” suçlamalarıyla açılan 

dava 

açılan bir başka davanın akıbetinin sorulmasını talep ediyoruz” dedi. 

Mahkeme heyeti bu celse ve bir önceki celse sunulan mütalaanın hazır 

bulunmayan sanık ve sanık müdafilerine tebliğine karar vererek 

savunmalarını hazırlamaları için gelecek celseye kadar süre verdi. Tutuklu 

veya hükümlü bulunan sanıkların gelecek celse SEGBİS sistemi üzerinden 

hazır edilmesine için ilgili yere yazı yazılmasına karar vererek, duruşmayı 

erteledi. 20 Şubat 2020 tarihinde görülen duruşmada savcı mütalaasını 

tekrarladı. Av. Özcan Kılıç dosyadaki usuli eksiklikler olduğunu belirtti. 

Hasan Başak ve Kemal Yakut'un ifadesinin alınmadığını belirtti. Mahkeme 

bu nedenle Hasan Başak ve Kemal Yakut hakkında yakalama kararı 

çıkarılmasına hükmetti. Duruşma 14 Mayıs 2020’ye ertelendi.  

Eren Keskin, 

Hüseyin Aykol, 

Reyhan Çapan, 

Serbest Zan, 

Reyhan Hacıoğlu, 

Nuray Özdoğan, 

İhsan Yorulmaz, 

Ayşe Berktay, 

Tahir Temel, 

Hüseyin Güçlü 

Özgür 

Gündem 

Gazetesi 

Yazar-

Çalışan 
 

İstanbul 14. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

Savcı 26 Mart 2017 tarihinde verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrar 

etti. Bir kısım sanıklar adına Av. Özcan Kılıç birleştirme taleplerinin kabul 

edilmemiş olması nedeniyle esasa ilişkin savunma hazırlamak üzere 

mahkemeden süre talep etti. Süre talebini kabul eden mahkeme, 

yargılamanın 21 Mayıs 2019’a bırakılmasına karar verdi.21 Mayıs 2019’da 

görülen duruşmada mahkeme, Eren Keskin ve Reyhan Çapan’ın 

“propaganda” suçundan 3 yıl 9 ay, Hüseyin Aykol’un aynı suçtan 2 yıl 1 ay, 

Ayşe Batumlu ve Reyhan Hacıoğlu’nun ise aynı suçtan 1 yıl 3 ay hapis 

cezasına çarptırılmalarına hükmetti. Ayşe Berktay ve Celalettin Can 

hakkında beraat kararı veren mahkeme, Filiz Koçali hakkında çıkarılan 

yakalama kararı infaz edilmediği ve savunması alınmadığı için dosyanın 

ayrılmasına karar verdi. Nuray Özdoğan hakkında da beraat kararı veren 

mahkeme, Ayşe Batumlu ’ya verdiği cezayı erteledi. Dava istinafta.  

Mehmet Gündem 

Milliyet 

Gazetesi Yazar 

Örgüt üyeliği iddiası ile yapılan 

yargılama 

İstanbul 35. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

08.05.2019 tarihinde görülen duruşmada Gündem'in avukatları mütalaayı 

sabah aldıklarını savunma için süre istediklerini beyan ettiler ve tahliye 

talep ettiler. Mahkeme tahliye talebini reddetti ve süre verdi. 29 Mayıs 

2019’da yapılan duruşmada mahkeme başkanı, dijital materyallerin 

incelenmesine ilişkin bilirkişi raporunun mahkemeye henüz ulaşmadığını 

söyledi. Savcı, mütalaasını tekrarlayarak Mehmet Gündem’in 

tutukluluğunun devamını talep etti. Gündem ve avukatları tahliye talep 

etti. Mahkeme ara kararında tutukluluğun devamına karar verdi. 9 
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Temmuz 2019 tarihinde yapılan duruşmada Mehmet Gündem ve 

avukatları esasa dair savunma yaptılar. Savcı mütalaasını tekrar etti. 

Mahkeme heyeti, Gündem hakkında "terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla 6 

yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Gündem’in tahliyesine 

karar verdi. 

Ömer Çelik, A. 

Vahap Taş, Çağdaş 

Kaplan, Selman 

Çiçek, Hamza 

Gündüz, İnan 

Kızılkaya, Kemal 

Sancılı 

DİHA- Özgür 

Gündem 

Gazetesi Muhabir 

DİHA ve Özgür Gündem 

gazetesinde Şubat 2016'da 

yayımlanan “Kuşatmanın adı 

‘Bayrak 12’, başındaki isim Musa 

Çitil” başlıklı haberi sosyal 

medya hesaplarında paylaştıkları 

gerekçesiyle “terörle 

mücadelede görev almış kişileri 

hedef göstermek” iddiası ile 

yapılan yargılama 

Diyarbakır 9. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

08.05.2019 tarihinde görülen duruşmada savcı mütalaasını verdi. 

Mahkeme, gelmeyen Selim Günenç hakkında bir önceki duruşmada 

çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenmesine karar verilmesini talep 

etti. 2 Ekim 2019’da görülen duruşmada savcı esas hakkında mütalaasını 

verdi ve gazetecilerin “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef 

göstermek” suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, gazeteci 

Selman Çiçek’in sosyal medya paylaşımları nedeniyle “örgüt 

propagandası” suçundan da cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme 

heyeti, sanık ve müdafilerine davanın esası hakkındaki savunmalarını 

hazırlamak için gelecek celseye kadar süre verilmesine, başka bir suçtan 

tutuklu olan Kemal Sancılı’nın bir sonraki duruşmada SEGBİS üzerinden 

hazır edilmesi için kaldığı cezaevine yazı yazılmasına karar verdi. 

Mahkeme, Abdulvahap Taş’a CMK’nin 231. maddesi kapsamında 

savunması alınmaması nedeniyle gelecek duruşmada dinlenilmesine 

karar verdi. Mahkeme, eksiklerin tamamlanması için bir sonraki 

duruşmayı 18 Aralık saat 09.50’e bıraktı. 18 Aralık 2019’da görülen 

duruşmada mahkeme yedi gazeteci hakkında tüm suçlamalardan beraat 

kararı verdi. Davanın sanıklarından sosyal medya kullanıcısı Selim Gönenç 

açısından ise savunması alınamadığı ve hakkındaki yakalama kararı infaz 

edilemediği için dosyanın tefrikine karar verildi. 16.01.2020 tarihinde savcı 

beraat kararına karşı istinaf başvurusunda bulundu.  

46 Gazeteci 

DİHA- Özgür 

Gündem- 

Azadiya 

Welat-

Demokratik 
Muhabir 

Kısaca “KCK Basın Komitesi 

Davası” olarak bilinen dava 

İstanbul 3. Ağır 

Ceza 

Mahkemesi 

22 Ekim 2019’da görülen duruşmada Yüksel Genç teknik nedenlerle 

dinlenemediği için bir sonraki celseye SEGBİS’te hazır edilmesine, İsmet 

Kayhan hakkında savunmasının alınması için çıkarılan yakalama emrinin 

infazının beklenilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi. 5 Şubat’ta 

görülen duruşmada Yüksel Genç yazılı savunması mahkemeye sundu. 

Çağdaş Ulus’un avukatı Mehtap Acar Ulus da “Müvekkilim FETÖ’cü 
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Modernite polisler tarafından suçlanmıştır. Hiçbir şekilde örgütsel faaliyeti yoktur. 

Herhangi bir suç işlememiştir. Tefrik kararı verilerek beraat talep 

ediyoruz,” şeklinde konuştu. Avukat Özcan Kılıç ise Yüksel Genç’in 

duruşmalardan vareste edilmesini, DTK’nin yasa dışı oluşum olup 

olmadığı hususunda ilgili mercilerden sorulmasını ve MİT ajanı olduğu 

öğrenilen Mustafa Özer’in tanık olarak dinlenmesini talep etti. Ara kararını 

açıklayan mahkeme heyeti tüm talepleri reddederken, sanık İsmet 

Kayhan hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenmesine 

hükmetti. Bir sonraki duruşma 2 Temmuz 2020 günü saat 10.00’da 

görülecek. 

Deniz Yücel Die Welt 

Muhabir-

Türkiye 

Temsilcisi 

Berat Albayrak’ın RedHack 

tarafından sızdırılan e-

maillerinin haberleştirilmesi 

nedeniyle “terör örgütü 

propagandası yapmak" ve "halkı 

kin ve düşmanlığa tahrik" 

suçlamasıyla yapılan yargılama 

İstanbul 32. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

10.05.2019 tarihinde Berlin'de istinabe duruşması gerçekleştirildi. Deniz 

Yücel savunmasını mahkemeye sundu. İşkence gördüğünü beyan eden 

Deniz Yücel için Almanya Dışişleri Bakanlığı kınama yayınladı ve 

Türkiye'nin BM İşkenceye Karşı Sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine 

getirmesini istedi. 16.07.2019 tarihinde İstanbul 32. Ağır Ceza 

Mahkemesi'nde yapılan duruşmada Avukat Veysel Ok, AYM’nin Deniz 

Yücel hakkında verdiği ifade özgürlüğü ihlal kararından bahisle istinabe 

evrakı beklenmeden derhal beraat kararı verilmesini istedi. Savcı Hasan 

Yılmaz eksik hususların giderilmesini talep etti. Mahkeme istinabe 

evrakının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 17.10.2019 

tarihinde görülen duruşmada esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması 

için dosya iddia makamına gönderildi. Duruşma ertelendi. 13.02.2020 

tarihinde görülen duruşmada savcılık makamı mütalaa verdi. Savcılık, 

Deniz Yücel’in basın yoluyla zincirleme şekilde “terör örgütü 

propagandası” yapmak suçundan 13 yıla kadar, “halkı kin ve nefrete 

tahrik etmek” suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. Ayrıca, Deniz 

Yücel hakkında bir haberinde Erdoğan’ın fotoğrafı üstünde “darbeci” 

şeklinde başlık attığı gerekçesiyle “cumhurbaşkanına hakaret”ten ayrı bir 

suç duyurusunda bulunulması istendi. Esasa ilişkin savunma için ek süre 

veren mahkeme, davayı 2 Nisan 2020 tarihine erteledi. 

Fatih Polat Evrensel 
Genel Yayın 

Malta Belgeleri konulu köşe 

yazısından dolayı 

Bakırköy 31. 

Ağır Ceza 

14.05.2019 tarihinde Fatih Polat’ın avukatı Devrim Avcı, suçlamaya konu 

olan köşe yazısında yer verilen http://theblacksea.eu sitesindeki haberin 
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Yönetmeni “Cumhurbaşkanı’na hakaret” 

iddiası ile açılan dava 

Mahkemesi orijinal halini mahkemeye sundu ve Craig Shaw imzalı söz konusu haberin 

sitede halen ulaşılabilir olduğunu ifade etti. Ayrıca davayla ilgili Londra 

merkezli insan hakları kuruluşu Article 19 tarafından hazırlanan bir uzman 

mütalaasını da mahkemeye sundu. Mahkeme, dava konusu yazının yer 

aldığı http://theblacksea.eu sitesinin TGC’ye ve TGS’ye müzekkere 

yazılarak uluslararası gazetecilikle ilgili yasal bir site olup olmadığının 

sorulmasını istedi. Mahkeme ayrıca yazının kaynağı olan gazeteci Craig 

Shaw’ın gazeteci olup olmadığı konusunda da TGS ve TGC’den görüş 

istenmesine karar verdi. 17 Eylül 2019’da görülen duruşmada hâkim, Fatih 

Polat ve müdafilerinin sunduğu uzman mütalaasının karşı tarafa tebliğe 

çıkarılması ve yazılı savunma verilmesi için duruşmayı erteledi. 14 Kasım 

2019 tarihinde görülen duruşmada mahkeme beraat kararı verdi.  

Can Dündar Cumhuriyet 

Eski Genel 

Yayın 

Yönetmeni 

Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) 

ait tırların Suriye'ye silah 

taşıdığına ilişkin yapılan haberler 

nedeniyle "terör örgütüne üye 

olmadan yardım etmek" 

suçlamasıyla açılan dava 

İstanbul 14. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

15.05.2019 tarihli duruşma basına ve izleyiciye kapalı yapıldı. İade 

talebinin sonucunun ve Suriye tarafından BM'ye sunulan Haziran 2015 

tarihli mektubun örneği ile tercümesinin beklenmesi için dava ertelendi. 

31 Ekim 2019’da görülen duruşmada Can Dündar'ın iadesi için Almanya 

adli makamlarına yapılan başvurunun sonucunun beklenmesine karar 

vererek davayı 19 Mart 2020 tarihine erteledi. 

Erdem Gül- Enis 

Berberoğlu Cumhuriyet 

Eski Ankara 

Temsilcisi 

Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) 

ait tırların Suriye'ye silah 

taşıdığına ilişkin yapılan haberler 

nedeniyle "terör örgütüne üye 

olmadan yardım etmek" 

suçlamasıyla açılan dava 

İstanbul 14. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

15.05.2020 tarihinde görülen duruşma basına ve izleyiciye kapalı yapıldı. 

Erdem Gül için Basın Kanunu uyarınca zaman aşımı uyarınca düşme, 

Berberoğlu için ise fikri içtima kuralları uyarınca önce ceza aldığından 

kovuşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verildi. 

Seda Taşkın 

Mezopotam

ya Ajansı Muhabir 

Örgüt üyeliği ve propaganda 

suçlaması ile açılan dava 

Erzurum Bölge 

Adliye 

Mahkemesi- 

Ceza 

1 yıla yakın cezaevinde kalan Seda Taşkın hakkında 2018 Ekim ayında 7,5 

yıl hapis cezasına hükmedilmişti. Karar istinafa götürüldü. Erzurum Bölge 

Adliye Mahkemesinde gerçekleşen duruşmada Taşkın, Ankara 4. ACM’den 

SEGBİS ile bağlandı. Taşkın hakkında "üye olmamakla birlikte örgüte 

yardım etme" suçundan beraat kararı verilirken, "örgüt propagandası" 

suçundan 1 yıl 1 ay 11 gün hapis cezası verildi. Mahkeme hapis cezası 
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hakkında hükmün açıklamasının geri bırakılması kararı verdi. 

Hüseyin Aykol, 

ZanaKaya, İnan 

Kızılkaya, Hatip 

Dicle 

Özgür 

Gündem 

Genel Yayın 

Yönetmeni-

Sorumlu 

Yazı İşleri 

Müdürü 

TCK 301 “Hükümeti, yargı 

organlarını veya emniyet 

teşkilatını alenen aşağılama” ve 

“Türk milletini, cumhuriyetini ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisini 

alenen aşağılama” 

suçlamalarıyla yargılandığı dava 

İstanbul 2. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi 

16.05.2020 tarihinde görülen duruşmaya sanıklar katılmadı. Avukat Özcan 

Kılıç AYM’nin Ayşe Öğretmen (Çelik) kararını sundu. Mahkeme, Hatip Dicle 

hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenmesine, bu nedenle 

davanın ertelenmesine karar verdi.10.10.2019 ve 06.02.2020 tarihlerinde 

görülen celselerde Dicle'nin yakalama emrinin infazı için beklenmesine 

karar verildi. Bir sonraki celse 2 Haziran 2020 tarihinde. 

İdris Yılmaz 

gazeteyasa

m.com 

Genel Yayın 

Koordinatör

ü 

Yaptığı haberlerle örgüte haber 

verdiği gerekçesi ile örgüt üyeliği 

iddiası ile ilgili yargılandığı dava 

Van 5. Ağır 

Ceza 

Mahkemesi 

İdris Yılmaz hakkında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla açılan davada, 6 yıl 3 

ay hapis cezası verilmişti. Elâzığ Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde hükümlü 

olarak bulunuyor. Etkin pişmanlıktan yararlanan bir itirafçının Yılmaz 

hakkındaki “Örgütün gazetecisiydi” sözleri nedeniyle açıldığı bildirildi. 

Yılmaz, 08.08.2019 tarihinde görülen duruşmaya, SEGBİS ile bağladı. 

Mahkeme tutukluluğun devamına karar verdi. 27 Eylül 2019 tarihli 

duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Mahkeme heyeti 

savunmanın hazırlanması için süre verilmesine karar verdi, İdris Yılmaz'ın 

tahliye talebi reddedildi. Duruşma ertelendi. 18.10.2019 tarihinde görülen 

duruşmada savcı mütalaasını tekrarladı, Yılmaz mahkeme heyetine 

savunmasını yüz yüze yaptı. Duruşma sonunda mahkeme heyeti 

propaganda suçundan beraatına, örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay ceza 

almasına, hükümle tahliyesine karar verdi. Bir başka dosyadan hükümlüm 

bulunan Yılmaz tahliye edilemedi. Avukatlarının yaptığı mahsuplaşma 

başvurusu neticesinde tahliye edildi. 

Ayşegül Doğan IMC TV 

Program 

Koordinatör

ü 

2010-2012’ye ait, 112 haftalık 

dinlemeye dayanan “eski, şiddet 

içermeyen faaliyetlere dair” 

isnatlarla örgüt yöneticili 

suçlaması 

Diyarbakır 9. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

11.09.2019 tarihinde görülen duruşmaya Ayşegül Doğan sağlık sorunları 

nedeniyle katılamadı. Duruşmada heyet değişikliği nedeniyle dava 

dosyasına gelen evrakları okundu. Savcı, ses kayıtlarına ilişkin rapor için 

mahkemenin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na daha önce gönderdiği 

yazıya gelecek cevabın beklenmesine karar verilmesini talep etti. 

Mahkeme heyeti, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere 

yazılarak Doğan’ın soruşturma dosyasına hangi tarihte sanık olarak 

kaydedildiğinin sorulmasını kararlaştırdı. Duruşma ertelendi. 25 Aralık 
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2019’da görülen duruşmada Ayşegül Doğan önceki beyanlarına ek olarak 

ATK raporunun lehine olduğunu, seslerin eşleşmediğini ve benzemediğine 

ilişkin rapor geldiğini belirtti ve DTK toplantılarını gazeteci olarak takip 

ettiğini her ne kadar Daimî Meclis üyesi olduğu iddia edilse de gıyabında 

bir seçim yapıldığını bu konuda herhangi faaliyete katılmadığını bildirdi. 

Av. Emel Ataktürk Sevimli dosyada 3 temel delil olduğunun. Birincisi ve en 

önemli delil olarak görülen ortam dinlemelerinin ATK raporu ile 

çürütüldüğünü, ikincisi olan telefon dinlemelerinin PYD mensubu hâkim 

savcı ve polislerce yapıldığını, son olarak fotoğrafların ise gazetecilik 

faaliyeti kapsamında olduğunu bu fotoğrafların gizli değil yayınlanmış 

olduğunu belirti. Avukatlar, mütalaa öncesinde TBMM’den DTKya 

gönderilen davet mektubunun istenmesini; TRT’ye yazı yazılarak 

müvekkillerinin gazeteci olarak katıldığı AKP'nin Diyarbakır'da 

düzenlediği Kürt Açılımı ile ilgili toplantının kayıtlarının dosya sunulmasını 

istediler. Kısa bir aranın ardından Heyet ara karını açıkladı. Avukatların 

tüm taleplerini reddetti. Ayrıca Mahkeme. Cumhurbaşkanlığı İletişim 

Başkanlığı Basın Enformasyon Müdürlüğüne Ayşegül Doğan'ın gazeteci 

olup olmadığının sarı basın kartının olup olmadığının sorulmasını istedi. 

Duruşma 18 Mart 2020’ye ertelendi. Ancak pandemi nedeniyle duruşma 

10.06.2020’ye ertelendi.  

Deniz Yücel Die Welt 

Muhabir-

Türkiye 

Temsilcisi 

Yücel’in Türkiye'de 1 yıl süren 

“haksız ve hukuka aykırı 

tutukluluğu” nedeniyle açtığı 2 

milyon 980 bin liralık tazminat 

davası 

İstanbul 17. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi- 

İstanbul BAM 

19. Ceza 

Dairesi 

İlk derece “zincirleme biçimde terör örgütü propagandası yapmak” ve 

“halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlarından yargılandığı ana 

davanın henüz karara bağlanmamış olması nedeniyle tazminat talebini 

25.09.2018 tarihinde reddetmişti. 8 Mayıs 2019 tarihinde ise İstanbul Bölge 

Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi bu kararı bozdu. Bozma kararında Ceza 

Muhakemesi Kanunu uyarınca bir kısım tazminat nedenleri konusunda 

karar verilmesi için davanın esasıyla ilgili bir kararın verilmesi 

zorunluluğunun bulunmadığı belirtilirken, gözaltı süresi yasada açıkça 

belirtilmiş olduğu ve sanığın yasadaki bu süre içinde hâkim önüne 

çıkarılıp çıkarılmadığının tespiti konusunda karar verilmesi için davanın 

esası hakkında karara verilmesine de gerek bulunmadığının altı çizildi. İlk 

derece mahkemenin bir karara varmadan önce tüm tazminat nedenleri 
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için incelemede bulunması gerektiğine hükmeden İstinaf Mahkemesi, 

davanın yeniden görülmesi için dosyayı 17. Ağır Ceza Mahkemesine 

gönderdi. 13.09.2019 tarihinde görülen duruşmada mahkeme davayı 

ikinci defa reddetti.  

Ahmet Altan Taraf 

Genel Yayın 

Yönetmeni 

2010'da yargıyı eleştiren "Büyük 

Savaş Başladı" yazısı nedeniyle 

hakaretle suçlanıyor 

İstanbul 

Anadolu 2. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi 

Altan ve avukatı ek savunma yaptı.17 Eylül 2019’da görülen duruşmada 

İlhan Chaner'in şikayetini çektiğine ilişkin dilekçesi kabul edilerek katılan 

sıfatı kaldırıldı. Mahkeme Ahmet Altan'ın beraatına karar verdi.  

Safiye Alağaş  JİNNEWS 

Haber 

Müdürü  

Bilgi Teknolojileri Kurumunun 

(BTK) şikâyeti üzerine Jinnews 

Haber Müdürü Safiye Alağaş 

hakkında yayımlanan haberlerle 

“Örgüt propagandası yapmak” 

iddiasıyla açılan dava 

Diyarbakır 4. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

22 Ekim 2019 tarihinde görülen duruşmada mütalaasını açıklayan iddia 

makamı, jinnews1.com’da yer alan haberler gerekçesiyle Alağaş’ın ‘örgüt 

propagandası yapmak ’tan cezalandırılmasını istedi. Savcılığın 

mütalaasına karşı savunma yapan Alağaş, üzerine atılı suçları kabul 

etmeyerek beraatını istedi. Alağaş’ın avukatı Pirozhan Karali ise 

müvekkilinin tüm haber içeriklerinden sorumlu tutulamayacağını 

belirterek, beraatını talep etti. Mahkeme, ‘örgüt propagandası’ suçunun 

yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Alağaş’ın beraatına karar verdi. 

Bülent Yılmaz- 

İlker Yaşar BirGün 

Eski 

Sorumlu 

Yazı İşleri 

Müdürü- 

İmtiyaz 

Sahibi 

BirGün ’deki İç-Dış Mihraklar 

sayfasında Twitter kullanıcısı 

'tanrı (cc)' tarafından yazılan iki 

yazı nedeniyle ‘halkın bir 

kesiminin benimsediği dinî 

değerleri aşağılamak’ suçundan 

yapılan yargılama 

İstanbul 2. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi 

23.05.2019 tarihli duruşmada sanıklar avukatı Ali Deniz Ceylan, aynı 

dosyada Ufuk Çalışkan için verilen hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması kararının AYM’de ifade özgürlüğü ihlali olduğuna ilişkin kararı 

belirterek beraat talep etti. Mahkeme dosyanın istenilerek incelenmesine 

karar verdi. Mahkeme 12.09.2019 tarihinde beraat kararı verdi. 

Meşale Tolu ETHA Muhabir 

“Terör örgütü üyeliği” ve “terör 

örgütü propagandası yapmak” 

suçlamalarıyla yargılandığı dava 

İstanbul 29. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

23.05.2019 tarihinde yapılan duruşmaya Tolu katılmadı. Davanın bir 

önceki duruşmasında dinlenmesi kararlaştırılan gizli tanık teknik 

aksaklıktan dolayı mahkemeye ifade veremedi. Tanığın dinlenmesi ileriki 

duruşmalara ertelendi. Avukatı Keleş Öztürk eksik hususların 

tamamlanmasını istedi. Mahkeme adli kontrol tedbirinin devamına karar 

verdi. Duruşma ertelendi. 11.10.2019 tarihinde görülen duruşmada gizli 

tanık dinlendi. Mahkeme adli kontrol kararının devamına, yakama 
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kararların infazının beklenmesine, dijital materyallerin iadesi için 

müzekkere yazılmasına, tevzi tahkikat taleplerinin yazılması için 1 aylık 

süre verilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi. 25 Şubat 2020 tarihinde 

görülen duruşmada savcı, mütalaanın hazırlanması için bir sonraki 

celseye kadar süre talebinde bulundu. Meşale Tolu’nun avukatı Kader 

Tonç, iddianamede öne sürülen savların nasıl oluştuğunun araştırılmasını 

gerektiğini belirtti, “Gizli tanıklardan Eylül Kızılbaş’ın dinlenilmesini ve 

akıbetinin sorulmasını talep ediyorum,” dedi. Tolu'nun avukatlarından Av. 

Kader Tonç, “İddianamede müvekkilimin 4 tane eyleme katıldığı yer 

alıyor. Dosyada eylem tespit tutanakları yok, görüntü tespit tutanakları 

var. Eylemlerden iki, üç yıl sonra yapılan tespit tutanaklarında imzası olan 

polislerin de huzurda dinlenmesini talep ediyorum,” diye konuştu. Ara 

kararını açıklayan mahkeme, kovuşturmanın genişletilmesi taleplerini 

içeren dilekçelerin kabul görmemesi halinde esas hakkında mütalaanın 

hazırlanması için dosyanın iddia makamına gönderilmesine karar verdi. 

Bir sonraki duruşma 14 Temmuz 2020 tarihinde görülecek. 

Necla Demir 

Gazete 

Karınca 

Eski İmtiyaz 

Sahibi 

Afrin Harekatı haberleri 

nedeniyle "zincirleme örgüt 

propagandası yapmak" 

iddiasıyla yapılan yargılama  

İstanbul 33. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

23.05.2020 tarihinde görülen duruşmada savcı esasa ilişkin cezalandırma 

yönünde mütalaasını verdi. Avukatların talebi üzerine esas savunması için 

süre verildi. 11.10. 2019’da görülen karar duruşmasında yapılan 

savunmanın ardından, mahkeme beraat kararı verdi.  

Nurcan Gökdemir BirGün Muhabir 

BirGün Gazetesi Ankara muhabiri 

Nurcan Gökdemir imzalı 

“Albayrak nereye, o oraya” 

başlıklı 28 Ağustos 2018 tarihinde 

yayımlanan haberinden dolayı 

Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı döneminde 

danışmanı olan Medet Nebi Yanık 

şikâyeti ile açılan hakaret davası 

İstanbul 2. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi 

Mahkeme, 7.080 TL adli para cezasına, hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına karar verdi. 

Uğur Koç-İbrahim 
BirGün 

Sorumlu 

Yazı İşleri 

BirGün Gazetesinin Ankara 

muhabiri Nurcan Gökdemir 

İstanbul 2. 

Asliye Ceza 

Uğur Koç hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar 

verilirken, İbrahim Aydın hakkında 50.000-TL adli para cezasına karar 
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Aydın Müdürü- 

İmtiyaz 

Sahibi 

imzalı “Albayrak nereye, o oraya” 

başlıklı 28 Ağustos 2018 tarihinde 

yayımlanan haberinden dolayı 

şikayetçi Berat Albayrak’ın Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

döneminde danışmanı olan 

Medet Nebi Yanık tarafından 

gönderilen tekzibin 

yayınlanmadığına ilişkin dava 

Mahkemesi verildi. Karar istinafta.  

Ali Sönmez Kayar 

vd. ETHA Muhabir 

Örgüt üyeliği iddiası ile açılan 

dava 

İstanbul 32. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

28.05.2019 tarihinde yapılan duruşmaya Kayar katılmadı. Avukatları adli 

kontrol kararının kaldırılmasını talep ettiler. Mahkeme yurtdışına çıkış 

yasağının devamına; Kayar yönünden gizli tanık Zafer ve tanık Sercan 

Kaya'nın ifadesinin alınması için gerekli işlemlerin yapılmasına karar 

verdi. 31 Ekim 2019 tarihinde görülen duruşmada mahkeme adli kontrol 

tedbirin devamına karar vererek duruşmayı 10 Şubat 2020’ye erteledi. 

Duruşmada yaşanan teknik sorunlar nedeniyle dava 9 Haziran 2020’te 

ertelendi.  

Berzan Güneş 

Mezopotam

ya Ajansı Muhabir 

Örgüt üyeliği iddiası ile açılan 

dava 

İstanbul 

Anadolu 2. Ağır 

Ceza 

Mahkemesi 

28.05.2019 tarihinde görülen celsede Iğdır'da görülen bir dosya ile 

birleştirilen bu davada mahkeme, mütalaanın hazırlanması için savcılığa 

gönderilmesine karar vererek davayı erteledi. 8 Ekim 2019 tarihinde 

görülen duruşmada esas hakkında mütalaasını sunan savcı, Güneş’in hem 

"terör örgütü üyeliği" hem de "terör örgütü propagandası" suçlarından 

cezalandırılmasını talep etti. Avukatların esas hakkında savunmalar için 

ek süre talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı erteledi. 5 Kasım 

2019’da görülen duruşmada esas savunmasının ardından kararını 

açıklayan mahkeme, gazeteci Berzan Güneş’in “örgüt üyeliği” suçundan 

beraatına, “örgüt propagandasından ise 3 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası 

almasına hükmetti. 

Ragıp Zarakolu, 

Ayşe Berktay vd. 

Evrensel, 

Özgür 

Gündem, 
Yazar 

KCK İstanbul Ana Davası olarak 

geçen davada Zarakolu hakkında 

2011 yılında yaptığı bir konuşma 

İstanbul 3. Ağır 

Ceza 

28.05.2019 tarihinde yapılan duruşmaya yazar Zarakolu katılmadı. 

Avukatları eksik hususların giderilmesini talep etti. 2013’te beri İsveç'te 

yaşadığı için mahkeme hakkında iade başvurusunun beklenilmesine ve 
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Agos nedeniyle örgüte yardım ve 

yataklıktan yargılama yapılıyor 

Mahkemesi çıkarılan kırmızı bülten kararının neticelenmesini, ayrıca savunmanın 

alınması için hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazının 

beklenilmesine karar verdi. 24 Aralık 2019’da görülen duruşmada 

sanıklardan Ragıp Zarakolu müdafinin müvekkilinin savunmasının 

uluslararası istinabe yoluyla alınması talebinin adı geçen sanığa atılı 

suçun müeyyidesinin alt sınırı gözetildiğinde talimat yoluyla 

savunmasının alınamayacak olması, SEGBİS vasıtasıyla sanık 

savunmasının alınmasına Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa 

Sözleşmesi (CİKAYAS) hükümlerinin cevaz vermemesi sebebiyle reddine. 

Zarakolu hakkında İsveç ülkesinden iadesi için düzenlenen iade 

talepnamesi ve kırmızı bültenin neticelenmesinin, ayrıca savunmasının 

tespiti maksadıyla mahkememize getirilmek veya SEGBİS vasıtasıyla hazır 

edilmek üzere çıkartılan 7 Haziran 2018 tarihli yakalama emrinin infazının 

beklenilmesine, İstanbul CBS'nin 23 Aralık 2019 tarihli sanık Zarakolu 

hakkındaki kaçağın duruşmaya gelmesini sağlamak amacıyla Türkiye'de 

bulunan mallarına, hak ve alacaklarına el konulması talebinin kısmen 

kabul edilmesine, Zarakolu’na SGK tarafından yapılan ödemeler el 

konulmasına, Zarakolu yakalandığında veya teslim olduğunda el 

koymanın kaldırılmasına ilişkin karar ve bilgileri açısından SGK 

Başkanlığı’na gönderilmesine, İstanbul CBS ve SGK’ya yazılacak 

müzekkerelerin bu el koyma kararının kesinleşmesinden sonra 

yazılmasına, el koyma kararına karşı tefhimden itibaren 7 gün içerisinde 

İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz olunabileceğine 

karar verdi. Bir sonraki duruşma 14 Mayıs 2020 ye ertelendi.  

Ziya Ataman DİHA 

Stajyer 

Muhabir 

Örgüt üyeliği iddiası ile açılan 

dava 

Şırnak 1. Ağır 

Ceza 

Mahkemesi 

28.05.2019 tarihli duruşmada, mahkeme duruşmaya SEGBİS ile katılan 

Ziya Ataman'ın tutukluluğunun devamına karar verdi. 4 Temmuz 2019 

tarihinde görülen duruşmada da mahkeme tahliye talebini reddetti. 24 

Eylül 2019 tarihinde görülen duruşmada Ataman SEGBİS ile Kürtçe 

savunma yaptı. Avukatı Zelal Pelin Doğan'ın esas savunmasının ardından 

Mahkeme, Ataman’a terör örgütü üyeliği suçlamasından 14 yıl 3 ay hapis 

cezası verilmesine hükmetti. 
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Bülent Şık Cumhuriyet Yazar 

Sağlık Bakanlığı tarafından 

yapılan kanser araştırmasına 

ilişkin raporun uzun yıllardır 

yayınlanmadığından bahisle Şık 

tarafından Cumhuriyet 

gazetesine yazılan yazılar 

hakkında yapılan yargılama 

İstanbul 2. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi 

30.05.2019 tarihinde yapılan duruşmada avukatları tarafından yapılan 

derhal beraat talebi reddedildi. Esas savunması için süre verildi. 

30.05.2019 tarihinde yapılan duruşmada avukatları tarafından yapılan 

derhal beraat talebi reddedildi. Esas savunması için süre verildi. 

26.09.2019 tarihinde yapılan duruşmada esas savunmasını yapan Bülent 

Şık'a mahkeme "görevine ilişkin bilgileri paylaşma" suçundan 1 yıl 3 ay 

hapis cezası verdi. Diğer suçlar yönünden beraat etti. Hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasını talep etmediği için ceza ertelenmedi.  

İzel Sezer İleri Haber Muhabir 

1 Mart 2019 tarihinde Beyazıt 

Meydanı'nda düzenlenmek 

istenen Önder Babat anmasında 

haber takibi yaptığı esnada 

gözaltına alındı. Yapılan 

soruşturma neticesinde 

hakkında propaganda ve 2911 

sayılı kanuna muhalefetten dava 

açıldı. 

İstanbul 25. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

1 Mart 2019 tarihinde Beyazıt Meydanı'nda düzenlenmek istenen Önder 

Babat anmasında haber takibi yaptığı esnada gözaltına alındı. Yapılan 

soruşturma neticesinde hakkında propaganda ve 2911 sayılı kanuna 

muhalefetten iddianame düzenlendi ve kabul edildi. 

Hüsnü Mahalli 

Korkusuz 

Gazetesi Yazar 

2015 yılının ekim ayında Halk 

TV’de katıldığı bir programda 

dile getirdiği Suriye’de 

yaşananlardan Türkiye’nin de 

sorumlu olduğuna dair cümleleri 

sebebiyle açılan dava Ceza Türkiye Cumhuriyeti’ni aşağıladığı gerekçesiyle 5 ay hapis cezası verildi. 

Ercan Gün Fox TV 

Haber 

Müdürü  

2007 yılında Hrant Dink'in katil 

zanlısı Ogün Samast'ın Trabzon 

Emniyetinde polis memurları ile 

bayrak önünde verdiği fotoğrafı 

haberleştirdiği için  

İstanbul 14. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

Hrant Dink cinayeti ile ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı dava 

kapsamında tutuklu yargılanan Gün, hakkında 7 Şubat Mit Krizi hakkında 

düzenlenen ek iddianame kabul edildi. Gün, 06.09.2019 tarihli duruşmada 

ek savunma yaptı. 4-5-6 Eylül, 26-27-28 Eylül ve 18-19-20 Şubat 2020 

tarihlerinde görülen duruşmalarda tahliye talepleri reddedildi. Halen 

Silivri Cezaevinde tutuklu.  

Pınar Gayip, 
ETHA Muhabir 

Örgüt üyeliği iddiası ile açılan İstanbul 23. Avukatlar Özcan Karakoç ve Kader Tonç'un tahliye talep ettikleri 
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Semiha Şahin dava Ağır Ceza 

Mahkemesi 

savunmalarından sonra iddia makamı ceza istediği esas hakkında 

mütalaasını tekrar etti ve sanıkların tutukluluk halinin devamını 

istedi.Mahkeme, ara kararında konutu terk etmeme adli kontrol tedbiriyle 

sanıkların tahliyesine karar verildi.15.10.2019 tarihinde görülen 

duruşmada avukatlar adli kontrol tedbirinin başka bir tedbir ile 

değiştirilmesini talep etti. Mahkeme Pınar Gayıp, Semiha Şahin ve diğer iki 

sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin aynen devamına 

hükmetti. 11 Aralık 2019 tarihli duruşmada Gayıp ve Şahin’in konutu terk 

etmeme şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı ancak yurtdışı çıkış yasağı 

devam ediyor. Duruşma ertelendi. 27 Şubat 2020 tarihinde görülen 

duruşmada mahkeme, dijital inceleme raporlarının dosyaya 

gönderilmesinin beklenmesine hükmederek bir sonraki duruşmayı 14 

Mayıs 2020’ye erteledi.  

Burak Akbay, 

Mediha Olgun, 

Gökmen Ulu, 

Yonca Yücekaleli, 

Emin Çölaşan, 

Necati Doğru, 

Metin Yılmaz, 

Mustafa Çetin, 

Yücel Arı Sözcü 

Çeşitli 

pozisyonlar 

Sözcü Gazetesi yönetici, yazar ve 

çalışanlarının FETÖ üyeliği 

örgütü kurma ve yönetme, terör 

örgütü propagandası yapma, 

örgüte bilerek isteyerek yardım 

etme suçlamaları ile 

yargılandıkları dava 

İstanbul 37. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

14.06.2020 tarihinde görülen duruşmada Emin Çölaşan, Necati Doğru, 

Metin Yılmaz esas savunmasını yaptı. Diğer sanıklar esas savunma için 

süre talep etti. Mahkeme erteleme talebini kabul etti. 4 Eylül 2019 

tarihinde yapılan duruşmada esas savunmaları yapıldı. Duruşma heyette 

iki üyenin geçici olması nedeniyle karar verilemeyecek olmasından 

kaynaklı duruşma ertelendi. 28 Ekim 2019’da görülen duruşmada sanık 

avukatlarının yargı reformu paketi nedeniyle savunmalarını genişletmek 

için ek süre talepleri üzerine duruşma ertelendi. 27.12.2019 tarihli karar 

duruşmasında mahkeme, İzmir muhabiri Gökmen Ulu, muhasebe elemanı 

Yonca Yücekaleli ile koordinatör Yücel Arı’ya 2 yıl 11 ay, yazarları Emin 

Çölaşan ile Necati Doğru’ya 3 yıl 6 ay 15 gün, Genel Yayın Yönetmeni Metin 

Yılmaz ve gazetenin internet sitesi Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin’e ise 3 

yıl 4 ay hapis cezası verdi. “İsnat edilen suçun sanık tarafından işlenmediği 

sabit olması” gerekçesiyle internet sitesi eski sorumlu müdürü Mediha 

Olgun’un beraatına karar veren mahkeme, gazetenin sahibi Burak 

Akbay'ın "savunmasının alınmamış olması, hakkındaki yakalama emrinin 

infazının beklenmesi" gerekçeleriyle dava dosyasının ise tefrikine 

(ayrılmasına) hükmetti. Dosya istinafta. 
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Atakan Sönmez Cumhuriyet 

İnternet eski 

Haber 

Müdürü 

Türkiye’nin Afrin’e yönelik 

operasyonuna ilişkin haberler 

nedeniyle “terör örgütü 

propagandası” suçlamasıyla 

yargılanıyor  

İstanbul 13. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

Savcı mütalaasında zincirleme örgüt propagandası iddiası ile 

cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme esasa ilişkin savunma için süre 

verdi. 19 Temmuz 2019’da görülen duruşmada esas savunması yapıldı. 

Karar için mahkeme duruşmayı erteledi. 07.11.2019’’de görülen 

duruşmada yargı reformu paketinde, haber verme amacı güden yayınların 

propaganda kapsamında değerlendirilemeyeceğinin yer aldığını belirten 

Sönmez, “Bu düzenleme de dikkate alınarak beraatımı talep ediyorum” 

dedi. Duruşma savcısı, önceki celselerde vermiş olduğu mütalaasını 

tekrarlayarak Atakan Sönmez’in cezalandırılmasını talep etti. Kararını 

açıklayan mahkeme heyeti, Atakan Sönmez’in 10 ay hapis cezasına 

çarptırılmasına hükmetti. Ceza ertelendi. 

Uğur Dündar 
  

2014 yılında yazdığı bir köşe 

yazısında AK Parti İzmir 

Milletvekili Binali Yıldırım'a 

hakaret ettiği gerekçesiyle 

yargılandığı dava 

Küçükçekmec

e 2. Asliye Ceza 

Mahkemesi 

Davayı karara bağlayan mahkeme, Uğur Dündar'ı üzerine atılı "hakaret" 

suçunu işlediğinin sabit görüldüğü gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis 

cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Dündar daha önceden kasıtlı suçtan 

mahkûm olduğu için hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer 

olmadığına hükmetti. Sanık Dündar'ın yaşı, kişiliği, sosyal ve ekonomik 

durumu ile yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığı dikkate alan 

mahkeme, Dündar'a verilen hapis cezasını Türk Ceza Kanunu'nun "Kısa 

süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar" başlıklı 50. maddesine göre 

seçenek yaptırıma çevirdi. Bu kapsamda, Dündar, mahkûm olduğu 

cezanın yarısı kadar olan 5 ay 25 gün süreyle haftada en az 2 saat olmak 

kaydıyla mesai saatleri içerisinde Yüksek Öğretim Kurumları 

kütüphanesinde "şerefe karşı suçlar" ile ilgili makale, tez ve kitap 

okuyacak. 

Özgür Gündem 

Baskını Davası  Çeşitli 

Çeşitli 

pozisyonlar 

2016’da Özgür Gündem 

gazetesine yapılan polis 

baskında gözaltına alınan 22 

gazetecinin yargılaması 

İstanbul 5. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi 

Sanık gazeteciler duruşmaya katılmadı. Duruşma ertelendi. 5 Kasım 2019 

tarihinde görülen duruşmada Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yazılan 

müzekkereye bilgi mahiyetinde cevap verildiği dava kapsamında 

yargılanan gazeteciler Amine Demirkıran, Günay Aksoy, Bayram Balcı ve 

Ersin Çaksu hakkında çıkarılan yakalama emirlerinin infaz edilemediği 

anlaşıldığı ifade edildi. Avukatlar, “Gelen yazı cevabı dikkate alınarak 

gerekli polis merkezinden ilgili hususların sorulmasını talep ediyoruz” 

dedi. Kararını açıklayan mahkeme, dava kapsamında yargılanan 
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gazeteciler Amine Demirkıran, Günay Aksoy, Bayram Balcı ve Ersin Çaksu 

hakkında çıkarılan yakalama emirlerinin infazının beklenmesine hüküm 

etti. Mahkemenin bir önceki celse verilen 1 nolu ara karar doğrultusunda 

yeniden Taksim Haşim Usta Polis Merkezi’ne müzekkere yazılarak; 

müzekkere ekine soruşturma aşamasında tutulan tüm tutanakların 

eklenmesine karar veren mahkeme, duruşma ertelendi. 25 Şubat 2020’de 

görülen duruşmaya sanıklar katılmadı. Taksim Şehit Haşim Usta Polis 

Merkezi Amirliğinden gelen yazıda, Kemal Bozkurt ve Davut Uçar’ın baskın 

sırasında el konulan cep telefonu, sim kart ve hafıza kartlarının 

kaybolduğu belirtildi. Sanık avukatları, baskın sırasında el konulan 

telefonlarda gazetecileri darp eden polislerin görüntüsünün olduğunu ve 

dolayısıyla bu soruşturma ile ilgisi olduğu için incelemesi biten 

telefonların iadesini istedi. Mahkeme, gazeteciler Amine Demirkıran, 

Günay Aksoy, Bayram Balcı ve Ersin Çaksu hakkındaki yakalama 

emirlerinin infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı 2 Haziran 

2020’ye erteledi. 

Ahmet Altan Taraf 

Genel Yayın 

Yönetmeni 

2010’da Taraf gazetesinde çıkan 

bir yazısıyla ilgili tekzip 

yayımlanmadığı gerekçesiyle 

Süleyman Demirel’in şikâyeti 

üzerine açılan dava 

İstanbul 

Anadolu 10. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi 

Mahkeme müdahil Süleyman Demirel’in tebligat yapılamayan miraslıları 

olduğunu tespit etti. Ahmet Altan ve avukatı şu aşamada bir beyanları 

olmadığını söyledi. Mahkeme, tebligat yapılamayan miraslılara yeniden 

tebligat yapılarak davadan haberdar edilmelerine hükmetti ve duruşmayı 

erteledi. 30 Ekim 2019’da görülen duruşmada avukatı söz alarak, dosyanın 

yeniden açılmasına neden olan 32. Asliye Ceza Mahkemesi kararının 

Yargıtay’a taşındığını ve kesinleşmediğini belirterek davanın düşmesi 

gerektiğini söyledi. Ara kararını açıklayan mahkeme, 32. Asliye Ceza 

Mahkemesi’ne yazı yazılarak Ahmet Altan hakkındaki hükmün kesinleşip 

kesinleşmediğinin sorulmasına karar verdi ve davayı erteledi. 

Harun Çümen Zaman 

Sorumlu 

Yazı İşleri 

Müdürü 

Örgüt üyeliği iddiası ile açılan 

dava 

İstanbul 32. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

Avukatı ve Çümen tahliyelerini talep ettiler. Savcı tutukluğun devamına 

karar verilmesini talep etti. Tutukluluk hâlinin devamına karar veren 

mahkeme, davayı erteledi. 18 Temmuz 2019'da yapılan duruşmada savcı 

mütalaasını tekrar etti Harun Çümen esas hakkında savunmasını yaparak 

beraatını talep etti. Mahkeme, Harun Çümen’in “silahlı terör örgütü 

üyeliği” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluğun 
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devamına hükmetti. 

Mehmet Baransu- 

Murat Şevki 

Çobanoğlu Taraf 

Muhabir- 

Sorumlu 

Yazı İşleri 

Müdürü 

Taraf'ta yayımlanan “Gülen’i 

Bitirme Kararı 2004’te MGK’da 

Alındı” başlıklı haber nedeniyle 

yargılandıkları dava 

İstanbul 

Anadolu 10. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

Duruşma savcısı, dosyaya yeni atandığını belirterek hem görev yönünden 

hem de esas hakkında mütalaada değişiklik yapılmasına binaen dosyanın 

Cumhuriyet Başsavcılığı’na tevdiini istedi. MİT ve MGK’yı temsilen 

duruşmaya katılan Avukat Serhat Karğın, davanın 2016 yılımda açıklanan 

esas hakkında mütalaa doğrultusunda karara bağlanmasını talep etti. 

Baransu savunma yaptı. Mahkeme, esas hakkında mütalaanın 

hazırlanması için dosyanın savcılığa verilmesine hükmederek duruşmayı 

erteledi. Bir sonraki duruşma 24 Eylül 2019 saat 11:30’da görülecek. 

Mahkeme, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa 

verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi. Bir sonraki duruşma 24 Eylül 

2019 tarihinde görülecek. Mahkeme, esas hakkında mütalaanın 

hazırlanması için dosyanın savcılığa verilmesine hükmederek duruşmayı 

erteledi. 24 Eylül 2019 saat 11:30’da görülen duruşmada Baransu ve 

Çoban duruşmaya katılmadı. Savcı, dosyanın görevsizlik nedeniyle 

İstanbul Anadolu 2. ACM'ye gönderilmesi yönünde mütalaa verdi. 

Avukatları mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. 24 Ekim 

2019 günü görülen duruşmada savcı, görev ve esas yönünden mütalaa için 

ek süre talep etti. 4 Aralık 2019’da görülen duruşmda görevsizlik kararı 

hakkında savunma yapıldı. Duruşma savcısının gelen itirazları 

değerlendirmek ve görev ve esas yönünden mütalaasını hazırlamak için 

süre talebini kabul eden mahkeme, dosyanın savcılığa gönderilmesine ve 

davanın bir sonraki duruşmasının 4 Aralık 2019 tarihinde görülmesine 

karar verdi. 4 Aralık 2019’da görülen duruşmada kararını açıklayan 

mahkeme, davanın görevsizlik kararıyla İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza 

Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi. 

Canan Coşkun Cumhuriyet 

Eski 

Muhabiri 

“Erdoğan emretti, gazeteciler 

tutuklandı” başlıklı haberi 

nedeniyle 

İstanbul 40. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi 

Mahkeme, eylemin kanunda belirtilen maddeye uymadığı anlaşıldığından 

Canan Coşkun’un beraatına hükmetti. 

Osman Akın Yeni Yaşam 
Sorumlu 

Yazı İşleri 

İddianamede DTK Eş Başkanı ve 

HDP Hakkari Milletvekili Leyla 

İstanbul 28. 

Ağır Ceza 

Dosyaya ilişkin esas hakkında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, 

Osman Akın’ın Yeni Yaşam gazetesinde çıkan ve iddianameye konu alan 



EK-1:  Nisan 2019 - Nisan 2020 Zaman Aralığında Gazetecilere Açılan Ceza Davaları ve Süreçleri 

Müdürü Güven’in başlattığı eylemin 

100’üncü günü olan 15 Şubat 

2019 tarihinde gazetede 

yayımlanan “Direnişte 100 gün”, 

“Güneşli günler için yürüyorlar” 

ve “Asrın Hukuk Bürosu PKK 

Lideri Öcalan’ın İmralı’daki 20 

yılını gazetemize değerlendirdi” 

başlıklı haberler suçlama konusu 

yapıldı 

Mahkemesi haberler nedeniyle “örgüt propagandası” suçundan cezalandırılmasını 

istedi. Avukatı esas savunma için süre istedi. Mahkeme duruşmayı 

erteledi. 22 Ekim 2019’da görülen duruşmada Av.Sercan Korkmaz celse 

arasından sunulan mütalaaya ilişkin esas savunmasını yaptı. Haberlerin 

ifade hürriyeti kapsamında eleştiri sınırlarında olduğunu belirtti. Savcı 

mütalaasında propaganda suçundan cezalandırılmasını istemişti. 

Mahkeme Osman Akın’ı “örgüt propagandası” suçundan 1 yıl 3 ay hapis 

cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. 

Beritan Canözer JinNews Muhabir 

2015-2016 yılları arasında sokağa 

çıkma yasaklarının ilan edildiği 

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 

yapmış olduğu haberler ve 

aleyhindeki tanık ifadeleri 

gerekçe gösterilerek “örgüt üyesi 

olmak” iddiasıyla açılan dava 

Diyarbakır 9. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

26.06.2019 tarihinde yapılan duruşmada savcı mütalaasını açıkladı ve 

Canözer’in 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını 

istedi.Esas savunması için süre istendi. Duruşma ertelendi.16 Ekim 2019 

tarihinde görülen duruşmada savcı gazeteci Canözer’in “örgüt üyesi 

olmak” suçundan cezalandırılması yönünde verdiği mütalaasını tekrar 

etti.Ardından söz alan Canözer’in avukatı Resul Temur, dört tanıktan 

ikisinin Canözer aleyhinde verdikleri beyanların kendilerine ait olmadığını 

söyleyerek ifadelerini geri çektiğine dikkat çekti. Temur, Sur’da 

çatışmaların başladığı dönemde müvekkili Canözer’in Sur’da örgüt 

üyeleriyle görüşerek haber yaptığını iddia eden bu tanığın o dönemde 

Sur’da değil, Hakkari’de bulunduğunu, bu nedenle ifadesinin de tutarsız 

olduğunu söyledi. Temur, çatışmaların yaşandığı dönemde Sur’da olduğu 

söylenen müvekkilinin cezaevinde olduğu için tanık beyanında fiili 

imkânsızlık olduğunu vurguladı. Temur, son olarak müvekkili Canözer’in 

sadece gazeteci olduğunu, gazetecilik faaliyeti sebebiyle yargılandığı 

ifade ederek müvekkilinin beraatını talep etti. Savunmanın ardından 

müzakere için ara veren mahkeme heyeti, açıkladı. Mahkeme, gazeteci 

Beritan Canözer’in üzerine atılı “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçunu 

işlediği yönünde kesin ve inandırıcı delil bulunmadığına hükmetti ve 

Canözer’in beraatına karar verdi. 

Sertaç Kayar 
  

2012-2014 yıllarında 

Diyarbakır’da gazeteci olarak 

Diyarbakır 10. 

Ağır Ceza 

26.06.2019 tarihinde yapılan duruşmada eksiklerin tamamlanması talep 

edildi. Mahkeme, DTK binasında yapılan son aramada el konulan bilgi ve 
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takip ettiği yürüyüşler & basın 

açıklamaları 

Mahkemesi belgelerde gazeteci Kayar ile ilgili herhangi bir unsura rastlanıp 

rastlanılmadığının Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sorulmasına 

karar vererek davayı erteledi. 4 Aralık 2019’da görülen duruşmada 

savcılığa yazılan müzekkere cevabının beklenmesi içim duruşma 1 Nisan 

2020 tarihine ertelendi.  Pandemi nedeniyle duruşma 09.10.2020 tarihine 

ertelendi.  

Cem Şimşek Evrensel 

Eski 

Sorumlu 

Yazı İşleri 

Müdürü 

Alman karikatüristler Erdoğan’ı 

fena çizdi” başlıklı haber 

nedeniyle “Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’a hakaret edildiği” 

iddiası 

Bakırköy 27. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi 

10.0.2019 tarihli ilk duruşmada Şimşek ve müsafii Av. Devrim Avcı'nın 

talebi üzerine suçun dosya basın yoluyla işlendiği iddia edildiğinden 

mahkemece, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. 

Reyhan Hacıoğlu, 

İhsan Yaşar, 

Mehmet Ali Çelebi, 

Hicran Ürün, İshak 

Yasul, Pınar 

Torlak, Ramazan 

Sola, Mizgin 

Fendik  

Özgürlükçü 

Demokrasi 

Editör, 

İmtiyaz 

Sahibi, 

Çalışanlar 

Afrin Operasyonuna ilişkin 

yapılan haberler neticesinde 

yapılan baskın ile gözaltına 

alınan sanıklar hakkında açılan 

dava 

İstanbul 23. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

Pınar Tarlak, Ramazan Sola ve Mizgin Pendik için beraat kararı verdi. 

Hicran Urun, Reyhan Hacıoğlu, İshak Yasul'a "örgüte yardım etmek" 

suçlamasıyla 3'er yıl birer ay 15'er gün hapis cezası verdi. Yasul'a ayrıca 

propaganda dan 1 yıl 6 ay 22 gün, Mehmet Ali Çelebi'ye de "yardım 

etmek" iddiasıyla 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Gazetenin İmtiyaz Sahibi 

İhsan Yaşar'a da silah bulundurmaktan 10 ay hapis cezası verdi. 

Mahkeme, Hacıoğlu, Çelebi ve Yaşar için tahliye kararı verdi. 

Ahmet Altan Taraf 

Genel Yayın 

Yönetmeni 

9 yıl önce yazdığı “CHP” başlıklı 

köşe yazısı 

İstanbul 

Anadolu 2. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi 

02.07.2019 tarihinde görülen duruşmada Ahmet Altan ve avukatı savunma 

yaptı ve beraat talep etti. Mahkeme 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı; 

verilen ceza ertelendi. Üst derece mahkemesi mahkûmiyet kararını beraat 

yönünde bozdu. 

Barış Pehlivan OdaTV 

Genel Yayın 

Yönetmeni 

Fettullah Gülen ile ilgili yapılan 

okur yorumlarını yayınlamış 

olmaları nedeniyle hakaret 

iddiası ile açılan dava 

İstanbul 18. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi 

Fettullah Gülen ile ilgili yapılan okur yorumlarını OdaTVde yayımlamış 

olmaları nedeniyle hakaret iddiası ile açılan davada hakkında mahkeme, 

Pehlivan'a 6 ay hapis cezası verdi. Yapılan indirim ile ceza 5 aya 

düşürüldü.  

Şirin Kabakçı 

Zaman 

Gazetesi 

Eski Konya 

Temsilcisi 

Örgüt üyeliği iddiası ile açılan 

dava 
İstanbul 35. 

Ağır Ceza 

02.07.2019 tarihli duruşmada Şirin Kabakçı'nın avukatı Cumali Aydemir, 

müvekkili hakkında etkin pişmanlık kapsamında dosyaya gelen ifadeyi 

henüz görmediğini belirterek incelemek için süre talep etti. Mahkeme, 
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Mahkemesi etkin pişmanlık kapsamında ifade gönderen Burhan Kaya’nın tanık olarak 

beyanının tespiti için gerekli işlemlerin yapılmasına karar vererek davayı 

erteledi.15.10.2019’da görülen duruşmada Fethullah Gülen 

yapılanmasının bölgedeki muhasebe sorumlusu olduğunu belirten bir 

tanık dinlendi. Tanık, Şirin Kabakçı’yı gazeteci olarak tanıdığını, “örgüte 

üye olup olmadığını bilmediğini” söyledi. Şirin Kabakçı müdafileri tanık 

beyanının çelişkili olduğunu belirtti. Duruşma ertelendi. 3 Aralık 2019 da 

görülen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Şirin 

Kabakçı’nın “örgüt üyeliği” suçlamasından cezalandırılmasını talep etti. 

Kabakçı’nın avukatı Cumali Aydemir, mütalaaya karşı savunmaların 

hazırlanması için ek süre talebinde bulundu. 20 Şubat 2020 tarihinde 

görülen duruşmada esas hakkında savunma yapıldı. Kararını açıklayan 

mahkeme, Kabakcı’ya “örgüt üyeliği” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası 

verdi. “Gizliliği ihlal” suçundan beraat kararı veren mahkeme, “basın 

yoluyla hakaret” suçundan ise dosyanın ayrılmasına hükmetti. 

 

 

Özgür Gündem 

gazetesi ana 

davası  

(Eren Keskin- İnan 

Kızılkaya- Kemal 

Sancılı- Bilir Kaya- 

Aslı Erdoğan- 

Necmiye Alpay 

Ragıp Zarakolu- 

Filiz Koçali) 

Özgür 

Gündem  

Çeşitli 

Pozisyonlar 

 

Kısaca “Özgür Gündem Ana 

Davası” olarak bilinen davada 

kapatılan Özgür Gündem 

Gazetesi'nin yazar ve 

yöneticilerine devletin birliğini ve 

ülke bütünlüğünü bozmak (TCK 

m. 302/1), terör örgütü üyeliği, 

suç işleme amacıyla örgüt kurma 

ve propaganda suçlamaları 

yöneltiliyor 
 

İstanbul 23. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

03.07.2019 tarihli duruşmada mahkeme, savcının mütalaasını hazırlaması 

için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 28.10.2019 saat 10.30’a 

erteledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma 

Bürosu tarafından Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen hakkında 

iddianame hazırladı. 18 Haziran 2019 tarihinde hazırlanan iddianame, 

İstanbul 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İstanbul 24’üncü Ağır 

Ceza Mahkemesi de, iddianameyi 3 Temmuz günü İstanbul 23’üncü Ağır 

Ceza Mahkemesine göndererek, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 

kapatılan Özgür Gündem ana davası ile arasında hukuki ve fiili irtibat 

olduğunu ileri sürerek birleştirilmesini istedi. 28.11.2019 tarihli 

duruşmada mütalaanın açıklanması beklenirken savcının izinli olması 

nedeniyle duruşma ertelendi. 13.01.2020 tarihinde görülen duruşmada 

esas hakkındaki savunmalar yapıldı, Necmiye Alpay ve Bilge Aykut 

yönünden mütalaaya uygun olarak beraat kararı verilmesine, Aslı 

Erdoğan'a yönelik propaganda suçlaması yönünden ilgili yazıların Basın 

Kanun'daki 4 aylık sürenin aşılmasından mütevellit düşme kararı 

verilmesi edildi, Ragıp Zarakolu ve Filiz Koçali yönünden ayırma kararı 
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verilmesinin gerekli olmadığına yönelik savunma yapılırken, Eren Keskin, 

İnan Kızılkaya, Bilir Kaya ve Kemal Sancılı yönünden tevzi tahkikat ve esas 

savunması için süre talebinde bulunuldu. Savcı tevzi tahkikat talebinin 

reddi ile süre talebinin kabulüne karar verilmesini talep etti. Mahkeme 

Ragıp Zarakolu ve Filiz Koçali yönünden dosyanın ayrılmasına, Necmiye 

Alpay ve Bilgi Aykut yönünden beraatlarına, Aslı Erdoğan'ın örgüt üyeliği 

ve devletin ve ülkenin birliğini bozma suçundan beraatına; propaganda 

yönünden Basın Kanun'daki 4 aylık süre aşıldığından düşme kararı 

verilmesine; Eren Keskin, Kemal Sancılı, İnan Kızılkaya, Bilir Kaya 

yönünden dosyanın ayrılmasına karar verdi.  

Sibel Hürtaş, Hayri 

Demir Artı TV 

Ankara 

Temsilcisi- 

Serbest 

Gazeteci 

Afrin operasyonuyla ilgili sosyal 

medya paylaşımları nedeniyle 

açılan dava  

Ankara 15. Ağır 

Ceza 

Mahkemesi 

03.07.2020 tarihli duruşma mahkeme başkanı, Adalet Bakanlığı’ndan 

beklenen TCK 301. madde soruşturması iznine yanıt gelmediğini açıkladı. 

Avukat Nuray Özdoğan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti. 

Mahkeme, TCK 301'in Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu 

gerekçesiyle maddenin iptali istemiyle AYM’ye başvurulması talebini 

reddetti. Sanıklara uygulanan adlî kontrol tedbirlerinin devamına karar 

veren heyet, duruşmayı erteledi. 3 Aralık 2019 da görülen duruşmada 

sanık gazetecilerin 1. Yargı paketi ile ilgili taleplerini değerlendirmeye 

almadı; beraat ve adli kontrol hükümlerinin kaldırılması taleplerini ise 

reddetti. Hürtaş ve Demir hakkındaki duruşmayı 26.03.2020 tarihine 

erteledi. Dava pandemi tedbirleri nedeniyle 25.06.2020’ye ertelendi. 

Cengiz Erdinç 

Yurt 

Gazetesi 

Ekonomi 

Muhabiri 

27 Mart 2016'da kaleme aldığı 

"Finansal Kara Delikler" başlıklı 

haber nedeniyle Ziraat 

Bankası'nın şikâyeti üzerine 

Bankacılık Kanunu'na muhalefet 

İstanbul 

2.Asliye Ceza 

Mahkemesi 

Mahkeme ertelemeli 10 ay hapse ve 16 bin 660 TL de adli para cezasına 

mahkûm etti. 

Ferhat Parlak 

Dicle Haber 

Ajansı (DİHA) Muhabir 

Silvan’da 2015 yılında ilan edilen 

sokağa çıkma yasakları sırasında 

yaptığı haberler, sosyal medya 

hesabı paylaşımları, gizli tanık 

ifadeleri, yazdığı bir kitap ve 

Diyarbakır 11. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

08.07.2019 tarihinde Ferhat Parlak 15 ay sonra hâkim karşısına çıktığı ilk 

duruşmada tahliye edildi. Dava tanıkların dinlenebilmesi için ertelendi. 

6.11.2019 tarihinde görülen duruşmada tanık Turgut Çelik ifade verdi. 

Gazeteci Parlak’ı tanımadığını ifade eden Çelik, “Bahsedilen eylemleri 

gerçekleştirdiğinden haberim yok. İlk yakalandığımda bana işkence 
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Kandil’de KCK yöneticileri ile 

yaptığı röportaj gerekçe 

gösterilerek “örgüt üyesi olmak” 

iddiası ile yapılan yargılama 

yapıldı. Üzerimde ‘Ferhat Parlak basıncı’ yazan notun emniyette cebime 

konulduğunu düşünüyorum. Bu nottan haberim yok” diye ekledi. Akın 

kod adlı gizli tanığın Parlak’ın örgüte katılmasını sağladığını iddia ettiği 

Abdulkadir Hillez de tanık olarak dinlendi. Örgüt üyesi olmadığını, 

Silvan’da esnaf olarak çalıştığını vurgulayan Hillez, Parlak’ı Silvan’da 

gazeteci ve matbaacı olarak tanıdığını ve bunun dışında hiçbir eylemini 

görmediğini söyledi. B.C. adlı tanığın Parlak’ın fotoğrafını çektiği ve örgüte 

kattığı iddia edilen Selman Yılmaz da duruşmada tanık olarak dinlendi. 

Parlak’ı gazeteci olarak tanıdığını ve başka bir faaliyetine tanık olmadığını 

belirten Yılmaz, “B.C.‘yi de tanırım beyanlarını kabul etmiyorum. 

Fotoğrafımın çekilerek şantaj yapıldığına dair iddialar doğru değildir” diye 

kaydetti. Parlak’ın avukatı Mehdi Özdemir, tanık B.C.’nin beyanlarının 

soyut olduğunu ve dinlenilen tanıklarca yalanladığını belirterek, adli 

kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebinde bulundu. Gizli tanıkların 

ifadesinin alınması yönündeki ara kararını yenileyen mahkeme, henüz 

tanık ve gizli tanık beyanlarının tamamlanmamış olması ve ön görülen 

cezanın alt ve üst sınırı gerekçesiyle adli kontrol tedbirinin devamına 

karar vererek duruşmayı erteledi. 17.02.2020 tarihinde görülen 

duruşmada gizli tanık dinlendi. Mahkeme heyeti, dinlenmeyen gizli 

tanıkların hazır edilmesi için ilgili birime müzekkere yazılmasını, 

müzekkereye olumsuz cevap verildiği takdirde gizli tanıkların 

dinlenmesinden vazgeçilmesini kararlaştırdı. Duruşma 06.05.2020’ye 

ertelendi.  

Yetkin Yıldız 

Aktifhaber.c

om 

Genel Yayın 

Yönetmeni 

AKP Bursa Milletvekili Efkan 

Ala’nın davacı olduğu dosya, 

Fuat Avni adlı hesaptan Suruç 

patlaması ile ilgili atılan 

tweetlerinin bulunduğu bir haber 

ile ilgili. 

Bakırköy 31. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi 

23 Temmuz 2015 tarihinde Aktif Haber’de yayımlanan “Fuat Avni Suruç 

patlaması ile ilgili Twitter’dan çarpıcı mesajlar paylaştı” başlıklı haber 

sebebiyle Efkan Ala’nın şikâyetiyle açılan “hakaret ve iftira” davasında 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 14 Aralık 2015’te düzenlenen 

iddianame kabul edildi. Bakırköy 31. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 

davanın 9 Temmuz 2019 tarihli duruşması dosyadaki eksikliklerin 

giderilmesi için 17 Aralık 2019’a ertelendi. 

Mümtazer Zaman 
Yazar 

Türköne’nin 27 Ekim 2015 

tarihinde Zaman gazetesinde 

Bakırköy 2. 

Asliye Ceza 

10.07.2019 tarihinde yaşanan SEGBİS sorunu nedeniyle duruşma 

ertelendi.11.09.2019 tarihinde görülen duruşmaya başka bir dosyadan 
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Türköne Gazetesi yayımlanan “Koza-İpek’e 

kayyum: Diktatör Çıldırmış 

Olmalı” başlıklı köşe yazısından 

dolayı “cumhurbaşkanına alenen 

hakaret” suçlamasıyla 

yargılandığı dava 

Mahkemesi dolayı Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Türköne SEGBİS aracılığıyla 

katıldı. Türköne, dosyanın kendisine tebliğ edilmediğini belirtti ve avukatı 

aracılığıyla dosyanın bir suretini temin edip inceledikten sonra 

savunmasını hazırlayacağını söyledi. Katılan vekilinin kimliğini mahkeme 

tarafından tespit edilmesini talep eden Türköne, “Cumhurbaşkanı 

tazminat davası neticesinde kazandığı miktarı avukatlarına vereceğini 

açıkladıktan sonra talep edilen ve karar verilen bu miktarlarda on kat artış 

oldu. Ben katılan vekillerin görevini istismar ettiği gerekçesiyle haklarında 

baroya şikâyette bulunacağım ve savcılığa da suç duyurusunda 

bulunacağım. Ayrıca Cumhurbaşkanı’nı da bu konuda bilgilendireceğim,” 

diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Gökhan 

Yılmaz bu hususta bir diyeceklerinin olmadığını, aleyhte olan hususları 

kabul etmediklerini söyledi. Mahkeme, dosyanın avukat aracılığıyla 

Mümtazer Türköne’ye tebliğ edilmesine ve savunma dilekçesini 

hazırlaması için bilgisayar bulunan savunma odasından faydalanması için 

cezaevine dilekçe yazılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi. 15 Ekim 

2019 tarihinde görülen duruşmada Türköne SEGBİS ile bağlanarak 

savunmasını yaptı. Nekrofili ifadesinin hakaret olmadığını belirtti. 

Duruşma esas hakkındaki savunmanın hazırlanması için ertelendi. 

31.10.2019 tarihinde görülen duruşmada mahkeme kararını verdi. 

Mahkeme, gazeteci Mümtazer Türköne'nin Cumhurbaşkanına hakaret 

suçundan 1740 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. 

Zafer Arapkirli 

Cumhuriyet- 

Sputnik Gazeteci 

Zafer Arapkirli'nin Twitter 

paylaşımına ilişkin Nurettin Yıldız 

tarafından açılan hakaret davası 

İstanbul 32. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi 

26 Aralık 2019 da görülen karar duruşmasında Arapkirli’nin avukatı İlknur 

Adiller, “Müvekkilim bir düşünce biçimine dur demektedir. Müştekiye 

dönük bir eylem kastı yoktur. Sosyal medyada böyle bir görüş belirtiyorsa 

bunun eleştirilmesine tahammül etmesi gerekmektedir” dedi. Daha sonra 

tekrar söz alan Nurettin Yıldız’ın avukatı, müvekkilinin de çocuk 

evliliklerine karşı olduğunu savunarak, “Müvekkilim bir din alimi, ona 

yönelik kötü algı oluşturulmaktadır. Bunu yapanlar da İslam düşmanı 

kesimlerdir” şeklinde konuştu. Bunun üzerine söz alan Arapkirli, “Hiç 

kimsenin İslam ya da din düşmanlığı yok. Sadece dinin ve dini metinlerin 

kullanılarak toplumun dezavantajlı bireylerine yönelik özelde kız 
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çocuklarına yönelik menfur bir saldırı söz konusudur” ifadesini kullandı. 

Savunmaların ardından Mahkeme, yüklenen suçun sanık tarafından 

işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatına karar verdi. 

Mehmet Baransu- 

Ahmet Altan- 

Yasemin Çongar- 

Yıldıray Oğur- 

Tuncay Opçin Taraf 

Muhabir- 

Yönetici 

Taraf Gazetesinde yayınlanan 

"Egemen Harekât Planı" 

haberleri nedeniyle  

İstanbul 13. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

Savcı, Mehmet Baransu'nun savunmasında kamu görevlisine görevinden 

dolayı hakaret ettiği iddiasıyla duruşma tutanağının Cumhuriyet 

Başsavcılığına gönderilmesini talep etti. Mahkeme, Mehmet Baransu'nun 

tutukluluğunun devamına ve "örgüt üyeliği" yönünden dosyasının tefrik 

edilmesine hükmetti. Savunmanın SEGBİS çözümleri gereğinin infazı işin 

İst C. Başsavcılığına gönderilecek. Davada bir sonraki duruşma 27-29 

Ağustos 2019 tarihlerinde görüldü. Mehmet Baransu savumasını yaptı. 19. 

duruşmasının sonunda mahkeme, tanıkların zorla getirilmeleri için 

müzekkere yazılmasına ve sanık Mehmet Baransu'nun tutukluluk halinin 

devamına karar verdi. Davanın bir sonraki duruşması 10, 11 ve 12 Aralık'ta 

görüldü. 10-11-12 Aralık’ta görülen duruşmalarda Baransu’nun 

savunmasının ardından tanıklar dinlendi. Bu kapsamda Baransu’nun eski 

eşi ve kayınbabası ile oturdukları apartmanın görevlisi dinlendi. Dinlenen 

tanıklar emniyet ifadelerinin aksine Baransu'nun FETÖ bağlantısının 

olmadığını beyan ettiler. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Baransu’nun 

tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyayı mütalaasını 

hazırlaması için savcılığa gönderilmesine hükmetti. Sanıklara esas 

hakkında savunma yapabilmek için süre vererek, duruşmayı 8-9-10 Nisan 

2020 tarihine erteledi. Duruşma pandemi koşulları nedeniyle 3 Haziran 

2020’ye ertelendi. 

Ali Ergin Demirhan Sendika.org  Editör 

2019 yılında yaptığı bir Twitter 

paylaşımında gerekçesiyle 
 

Mahkeme 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına karar verildi. 

Mahmut Gülecan-

Mevlüt Gür Özgür Halk  

Yazı İşleri 

Müdürü 

Özgür Halk dergisinin 15 Ekim 

2015-15 Aralık 2015-15 Şubat 

2016 tarihli yayınlarında PKK 

propagandası yapıldığına ilişkin 

dava 

İstanbul 13. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

17.07.2019 tarihinde yapılan duruşmada savcı esas hakkındaki 

mütalaasını verdi. Esas hakkındaki savunma için duruşma ertelendi. 21 

Kasım 2019’da görülen duruşmada son savunmaları SEGBİS yoluyla 

alındı. Mahkeme heyeti Mevlüt Gür’ün beraatına karar verdi. Heyet 

Mahmut Gülecan’a ise 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. 

http://sendika.org/


EK-1:  Nisan 2019 - Nisan 2020 Zaman Aralığında Gazetecilere Açılan Ceza Davaları ve Süreçleri 

Şebnem Korur 

Fincancı-Erol 

Önderoğlu-Ahmet 

Nesin 

Özgür 

Gündem  Nöbetçi GYY 

Özgür Gündem gazetesiyle 

dayanışmak için başlatılan “1 

Günlük Nöbetçi Genel Yayın 

Yönetmenliği” kampanyasına 

katılmaları nedeniyle haklarında 

"Suç işlemeye alenen tahrik 

etme", "Suçu ve suçluyu övmek" 

ve "Örgüt propagandası 

yapmak" suçlamaları ile açılan 

dava 

İstanbul 13. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

17.07.2019 tarihinde yapılan duruşmada tüm suçlamalar yönünden ayrı 

ayrı beraat ettiler. Savcılık 10 Eylül 2019 tarihinde beraat kararını istinafa 

götürdü.  

Can Dündar, İnan 

Kızılkaya 

Özgür 

Gündem  Nöbetçi GYY 

İddianamede, Dündar’ın Özgür 

Gündem gazetesinin nöbetçi 

Genel Yayın Yönetmeni olduğu 

22 Haziran tarihli nüshasında yer 

alan habere ilişkin. 

İstanbul 22. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

18.07.019 tarihinde yapılan duruşmada Can Dündar hakkındaki yakalama 

kararı infazının beklenmesi için 28 Kasım 2019 bırakıldı. 28 Kasım’da 

görülen duruşmada Dündar hakkında çıkarılan yakalama emrinin 

devamına, infazının beklenmesine karar veren mahkeme, yine Dündar için 

yazılan yurt dışı istinabe evrakının dönüşünün beklenmesine karar 

vererek bir sonraki duruşmayı 21 Mayıs 2020 tarihine erteledi.  

Adnan Bilen 

Mezopotam

ya Ajansı Muhabir 

Facebook sayfasındaki 

paylaşımları nedeniyle 

“Cumhurbaşkanına hakaret” 

iddiasıyla iki kez cezalandırılması 

talebiyle açılan dava 

Van 4. Asliye 

Ceza 

Mahkemesi 

8 Kasım 2019 tarihinde görülen duruşmada esas savunmalarının ardından 

mahkeme Bilen'e "Yüz karası" ifadesi nedeniyle 7 bin TL para cezası 

verirken, "Faşo Ağa" ifadesinden ise beraatına karar verdi. 05.02.2020 

tarihli MA haberine göre para cezası istinaf mahkemesi tarafından onandı.  

Seyhan Avşar / 

Necdet Önemli 

Cumhuriyet/ 

Sözcü 

Muhabir/ 

İnternet 

Sorumlu 

Müdürü 

Sözcü davasının ilk 

iddianamesini hazırlayan 

Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren’in 

“Çocuğun nitelikli cinsel 

istismarı” dosyasında 

şüphelilerden haksız menfaat 

temin etmeye çalışması 

gerekçesi ile 10 ay hapis ve para 

cezasına çarptırıldığını 

İstanbul 29. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

Seyhan Avşar ve Necdet Önemli hakkında önce "hakaret" suçundan 

iddianame düzenlendi. Ancak “Terörle mücadelede görev almış kamu 

görevlisini hedef gösterme” suçundan yeni iddianame hazırlanarak 

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 9 Ocak 2020’de 

görülen ilk duruşmada öncelikle Seyhan Avşar'ın avukatları usule ilişkin 

itirazlarını öne sürerek derhal beraat talebinde bulundular. Savcının red 

talebine uyan mahkeme derhal beraat talebini reddetti. Seyhan Avşar 

savunmasını yaptı. Yaptığının gazetecilik faaliyeti olduğunu, halkın haber 

alma hakkını ilgilendirdiğinden savcı hakkındaki kesinleşmiş Yargıtay 

ilamını haberleştirdiğini belirtti. Avukatları esasa ilişkin savunmalarını 
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haberleştirdiği için açılan dava yaptı. İlgili Yargıtay ve AİHM içtihatlarını sundular, haberin dayanağı 

Osmaniye 1. ACM dosyasının celp ettirilmesini istediler. Necdet Önemli 

sağlık mazereti nedeniyle duruşmaya katılamadı. Avukatı İsmail Yılmaz 

raporunu sundu. Mahkeme Osmaniye 1. ACM dosyasının celp ettirilmesi 

talebini kabul ederek duruşmayı 21 Mayıs 2020 saat 14:00a erteledi. 

Meryem Yıldırım Artı Gerçek Editör 

Twitterdan paylaştığı iki tweet ile 

terör örgütü propagandası 

yaptığı iddiası 

İstanbul 36. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

İlk derece mahkemesi tek duruşmada 2 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti. 

Dosya istinafta.  

İbrahim Aydın, 

Bülent Yılmaz, 

Barış İnce, 

CanUğur BirGün 

Yönetim/Sor

umlu Yazı 

İşleri 

Müdürü/Ge

nel Yayın 

Yönetmeni 

2014-2015 yıllarında birgun.net 

sitesine girilen “Fuat Avni” adlı 

Twitter hesabından atılan 

bilgilerin haberleştirilmesi  

İstanbul 32. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

26.11.2019 tarihinde görülen ilk duruşmada yapılan savunmaların 

ardından duruşma ertelendi. Mahkeme, sonraki duruşmaya kadar Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yargılanan gazetecilerin sendika, 

meslek odası ve dernek üyeliklerinin sorulmasına, varsa üye olunan 

kurumların KHK ile kapatılıp kapatılmadığının tespit edilmesine karar 

verdi. Ayrıca mahkeme kararına göre şimdiye kadar FETÖ 

soruşturmalarında etkin pişmanlıktan yararlananların ifadelerinin 

taranmasına ve yargılanan gazetecilerin isimlerinin geçip geçmediğinin 

bakılmasına hükmedildi. 5 Mart 2020’de görülen duruşmada celse 

arasında Barış İnce hakkında " kacsaatoldu" Twitter hesabına ilişkin 1 yıl 

önce açılan soruşturmaya ilişkin dava açılarak birleştirilmesinden dolayı 

ek savunması istendi. İnce bu hesabı ExpressHaber adlı ek gelir amaçlı 

açtıkları sitenin kullanımı için çok takipçili bir hesap olan kacsaatoldu'yu 

aldıklarını belirterek bu ada benzer açılan hesaplarla ve 2017 öncesinde 

yapılan paylaşımlarla bir ilgisinin olmadığını belirtti. Avukatlar gelen 

müzekkere cevapları ve birleşen dosyaya ilişkin beyanlarını sunmak üzere 

süre talep etti. Savcı eksik hususların giderilmesini talep etti. Mahkeme 

talebi kabul ederek duruşmayı 14 Nisan 2020 saat 13:15e erteledi. 

Duruşma pandemi nedeniyle 30.06.2020’ye ertelendi.  

Selman Keleş, Arif 

Aslan DİHA Muhabir 

Örgüt üyeliği iddiası ile açılan 

dava 

Van 5. Ağır 

Ceza 

Mahkemesi 

Van Büyükşehir Belediyesi binası civarında haber takibi sırasında çekim 

yaparken örgüt üyeliği şüphesiyle gözaltına alınan iki gazeteci, sekiz aylık 

tutukluluğun ardından 21 Kasım 2017 tarihinde görülen ilk duruşmada 

tahliye edilmişlerdi. 5 Eylül 2019 tarihinde görülen duruşmada gazeteci 
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Arif Aslan ve avukatı Cahit Durmaz hazır bulundu. Aslan'ın avukatı, 

dosyada yargılanan Selman Keleş yurt dışında yaşadığı için dosyasının 

ayrılmasını talep etti. Mahkeme heyeti duruşmayı 16 Ocak 2020 tarihine 

erteledi. 16 Ocak 2020’de avukatın mazereti nedeniyle duruşma 7 Mayıs 

2020 saat 09:00a ertelendi. 

Deniz Yücel Die Welt 

Muhabir -

Türkiye 

Temsilcisi 

“Osman Kavala ve diğerleri 

hakkındaki “Gezi iddianamesini” 

ve benzeri iddianameleri 

düzenleyen adamlar, sadece 

savcı kılıfında gözü dönmüş 

militanlar değiller. Aynı zamanda 

şeyler. Yani baya baya şeyler. 

Bakınız:” tweeti nedeniyle kamu 

görevlisine alenen hakaret” 

suçlamasıyla açılan dava 

İstanbul 24. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi 

05.09.2019 tarihinde görülen duruşmada müvekkilinin Almanya'da 

yaşadığını söyleyen Avukat Veysel Ok, Yücel'in adresini mahkemeye 

sunacaklarını belirtti, savunmasının alınması için gereken talimatın bu 

adrese gönderilmesini talep etti. Talebi kabul eden mahkeme, davayı 11 

Haziran 2020 tarihine erteledi 

Melike Aydın Jinnews Muhabir 

Sosyal medya paylaşımlarından 

dolayı silahlı terör örgütü 

propagandası yaptığı 

gerekçesiyle açılan dava 

Bayraklı 

Adliyesi 20.Ağır 

Ceza 

Mahkemesi 

09.09.2019 tarihinde görülen ikinci duruşma kimlik tespitinin ardından 

başlarken, Av. Şükran Öztürk, esas bakımından da gazeteci Aydın’ın 

mesleği gereği internetten yayın yapan haber sitelerinin suç unsuru 

oluşturmayan haberlerini paylaştırdığını belirterek beraatını istedi. 

Mahkeme heyeti, Aydın’a “terör örgütü propagandası” yaptığı 

suçlamasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanmasının geri 

bırakılması karar verildi. 

Cem Şimşek Evrensel 

Sorumlu 

Yazı İşleri 

Müdürü 

Melisa Tekstil isimli firmanın 

erişim engeli getirdiği bir haberin 

internet sitesinden kaldırılmadığı 

gerekçesi ile açılan dava 

İstanbul 16. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi 

10.09.2019 tarihinde Cem Şimşek hakkındaki bir önceki celse çıkarılan 

zorla getirme kararının üzerine Cem Şimşek duruşmada savunmasını 

yaptı.  

Yusuf Karataş Evrensel Köşe Yazarı 

DTK faaliyetleri kapsamında 

katıldığı toplantı, panel ve 

çalıştaylar gerekçe gösterilerek, 

“terör örgütü kurmak ve 

Diyarbakır 9. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

11.09.2019 tarihinde görülen duruşmada heyet değişikliği nedeniyle dava 

dosyasına gelen evrakları okundu. Savcı, Karataş hakkında uygulanan adli 

kontrol tedbirinin devamını ve ses kayıtlarına ilişkin rapor için 

mahkemenin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na daha önce gönderdiği 
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yönetmek” suçlamasıyla açılan 

dava 

yazıya gelecek cevabın beklenmesine karar verilmesini talep etti. Yusuf 

Karataş, emniyet yazısının ulaşmadığını bu nedenle Adli Tıp Kurumuna 

gitmediğini, ancak süre verilirse gideceğini, gazeteci olduğunu ve aynı 

zamanda Emek Partisi yöneticisi olduğunu, EMEP’in yasal bir siyasal parti 

olduğunu, parti ile ilgili yaptığı konuşmaların terör örgütüne ilişkin 

konuşmalar olarak iddia edildiğini, ancak bir gazeteci olarak yurtdışına 

panellere konferanslara gitmesi gerektiği bu nedenle yurtdışı yasağının 

kaldırılmasını talep etti. 25 Aralık 2019’da görülen duruşmada yurtdışı 

çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin EMEP’teki görevi ve Evrensel yazarı 

olması nedeniyle etkilendiğini belirterek kaldırılmasını istedi. Ancak 

Mahkeme verdiği kararda adli kontrol tedbirinin ölçülü olduğundan 

bahisle talebi reddetti, Karataş duruşmalardan vareste tutuldu. Duruşma 

11 Mart 2019 tarihine ertelendi. Duruşmada 2 yılı aşkın süredir uygulanan 

yurtdışı çıkış yasağının müvekkillerinin seyahat özgürlüğünü ihlal ettiğini 

belirterek kaldırılmasını talep ettiler. Mahkeme yeniden inceleme 

yapılması talebini reddederek esasa ilişkin savunmanın hazırlanması için 

duruşmayı 4 Mayıs 2020 tarihinde 09:45e erteledi.  

Max Zirngast 

Serbest 

Gazeteci - 

"Türkiye Komünist 

Partisi/Kıvılcım" örgütüne üye 

olmak iddiası ile açılan dava 

Ankara 26. Ağır 

Ceza 

Mahkemesi 

Max Zirngast 11 Eylül 2018'de gözaltına alındıktan sonra 21 Eylül 2018'de 

tutuklanmış ve üç ay tutukluluk süresinin ardından yurtdışına çıkış yasağı 

konularak serbest bırakılmıştı.13 Eylül 2019’da görülen ikinci duruşmada 

savcılık örgüt üyeliği iddiasına ilişkin yeter delil bulunmadığı gerekçesiyle 

şüpheden sanık yararlanır ilkesi uyarınca beraatını talep etti. Mahkeme 

heyeti 'mahkumiyete yeter delil elde edilemediğini' gerekçe göstererek 

Zirngast hakkında beraat kararı verdi. 

Barış İnce BirGün 

Eski 

Sorumlu 

Yazı İşleri 

Müdürü 

BirGün gazetesinin TÜRGEV 

fezlekesine dayanarak hazırladığı 

‘Ceplerine duble yol yapmışlar’ 

başlıklı haber nedeniyle İnce’nin 

‘gizliliği ihlal’ ve ‘hakaret’ 

suçlamalarıyla yargılandığı 

davanın ilk duruşmasından bir 

gün önce (20 Ekim 2014), İnce 

İstanbul 2. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi 

12.09.2019 tarihinde görülen ikinci duruşmada mahkeme 11 ay 20 gün 

hapis cezasına hükmetti ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.  
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yazılı savunmasını 

yayınlamıştı.Barış İnce, söz 

konusu haberin ‘güvenlik 

güçleri’nin hazırladığı TÜRGEV 

fezlekesinde yer alan iddialardan 

ibaret olduğunu belirtmiş, 

metinde kullandığı akrostiş 

tekniğine dikkat çekerek, “Benim 

söylediğim, bu savunmadaki 

safiyane cümlelerin, ilk 

harflerinde gizli…” demişti. İlk 

harfler birleştirildiğinde “Hırsız 

Tayyip” yazısı çıkıyordu.Bunun 

üzerine İnce'ye Cumhurbaşkanı 

Erdoğan'a hakaret suçundan 

dava açıldı 

Diren Deniz Sarı BirGün Muhabir 

Nurettin Yıldız'a hakaret ettiği 

iddiası ile açılan dava 

İstanbul 2. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi 12.09.2019 tarihinde görülen duruşmada beraat kararı verildi. 

Akın Atalay, 

Mehmet Orhan 

Erinç, Bülent 

Utku, Mehmet 

Murat Sabuncu, 

Kadri Gürsel, 

Güray Öz, Önder 

Çelik, Musa Kart, 

Hakan Kara, 

Mustafa Kemal 

Güngör, Aydın 

Engin, Hikmet 

Aslan Çetinkaya, 
Cumhuriyet Yönetim 

Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve 

yazarlarının örgüt üyesi 

olmamakla birlikte örgüt adına 

suç işlemek suçlaması ile 

yargılandıkları dava 

Yargıtay 16. 

Ceza Dairesi- 

İstanbul 27. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

25 Nisan 2018 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarının 

yargılandığı davada 3 yıl ile 7 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. 19 

Şubat 2019 tarihinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi 

tarafından, davada 25 Nisan 2018’de verilen mahkûmiyet kararları onandı. 

Buna göre beş yılın üzerinde hapisle cezalandırılanların dosyayı Yargıtay 

incelemesine giderken, beş yılın altında ceza verilen Güray Öz, Musa Kart, 

Hakan Kara, Önder Çelik, Kadri Gürsel, Bülent Utku, Mustafa Kemal 

Güngör ve Emre İper’in cezasının infazına 25 Nisan 2019’da başlandı. 

Yargıtay Başsavcılığı’nın 16 Temmuz tarihinde açıkladığı tebliğnamede, 

Cumhuriyet davasında Cumhuriyet mensupları için TCK’nin 220/7 

maddesi uyarınca verilen mahkûmiyet kararının kanuna aykırı olması 

nedeniyle bozulmasının talep etti. Bunun üzerine şu an cezası infaz edilen 

6 kişinin infazının durdurulması için avukatları tarafından Yargıtay 16. 
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Ahmet Şık Ceza Dairesi’ne 18 Temmuz 2019 tarihinde “öncelikli inceleme ve infazın 

durdurulması” talepli dilekçe verildi.12 Eylül 2020’de Yargıtay 16. Ceza 

Dairesi mahkumiyet kararını bozdu. Beş yılın altında hapis cezasına 

mahkûm edilen beş kişinin (Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Güray Öz, 

Önder Çelik ve Hakan Kara’nın) infazının durdurulmasına ve 

salıverilmelerine hükmetti. Yunus Emre İper tahliye edilmezken 

Yargıtay’ın kararında Ahmet Şık’ın suç vasfı değiştirilerek “örgüte 

yardım”dan değil, “terör örgütlerinin açıklamalarını basma veya 

yayınlama”, “terör örgütü propagandası yapma” ve “devletin kurumlarını 

ve organlarını aşağılama” suçlamasıyla cezalandırılması istendi. Dosyanın 

ilk derece mahkemesi olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne 

gönderilmesi ve duruşma günü verilmesi bekleniyor. 26.09.2019 tarihinde 

avukatları Emre İper için dosyanın öncelikli olarak görüşülmesi için 

başvuruda bulundu. 26.10.2019 tarihinde Cumhuriyet davasının tek 

tutuklu sanığı gazetenin muhasebe çalışanı Emre İper, Yargı Reformu 

Paketi’nin yürürlüğe girmesi üzerine yapılan temyiz başvurusunun 

ardından dün akşam Kandıra Cezaevi’nden tahliye edildi. 21.11.2019 

tarihinde Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin bozma kararının ardından İstanbul 

27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlanan Cumhuriyet 

gazetesi davasında mahkeme heyeti bozma kararına yalnızca Kadri Gürsel 

yönünden uyarak Gürsel’in beraatına, diğer sanıklar yönünden ise ilk 

yargılamada verilen kararda direndi. Utku ve avukatları, mahkemenin 

öncelikle Yargıtay’ın bozma kararına ilişkin karar vermesini sonra 

yargılama yapması gerektiğini söylemiş, mahkemenin talebe uymaması 

üzerine reddi hâkim talebinde bulunmuştu. Mahkeme reddi hâkim 

talebini de davayı uzatmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirerek 

reddetmişti. Yargılamada ihsas-ı rey söz konusu olduğunu ifade eden Utku 

ve Avukat Cinmen üst mahkemeye itiraz etmişti. İtirazı görüşen 28. Ağır 

Ceza Mahkemesi, yargılamada bir usul hatası olmadığı yönünde karar 

verdi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. 

04.02.2020 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce olduğu 

gibi tebliğnamede “örgüte bilerek ve isteyerek yardım” suçunu işledikleri 

gerekçesiyle cezalandırılan eski Cumhuriyet yönetici ve yazarlarına verilen 
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cezalarının bozulmasını istedi.  

Ozan Kaplanoğlu 

Bursa 

Muhalif Editör 

İnternet sitesinde bulunan 

kitaplardan, sosyal medya 

paylaşımlarına, katılım sağlanan 

anma ve etkinliklerden eve 

yapılan baskınlarda el konulan 

kitap ve dergiler nedeniyle 

THKP-C Silahlı Terör Örgütü 

Propagandası yaptığı iddiası ile 

açılan dava 

Bursa 10. Ağır 

Ceza 

Mahkemesi 

12.09.2019 günü görülen duruşmada mahkeme 1 yıl 6 ay 20 gün hapis 

cezası karar verdi. 

Kerim Karakaya- 

Fercan Yalınkılıç- 

Mustafa Sönmez-

Sedef Kabas-

Orhan Kalkan-

Merdan Yanardağ 

Bloomberg 

HT 

Ekonomi 

Muhabiri 

İddianamede sanıkların 

ekonomik kriz ile ilgili haberleri 

ve sosyal medya paylaşımları 

“Sermaye Piyasası Kanunu’na 

muhalefet” suçu ile 

ilişkilendiriliyor. Sanıklara 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 

107. Maddesi gereğince “piyasa 

dolandırıcılığı” suçlaması 

yöneltiliyor. 

İstanbul 3. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi 

20.09.2019 tarihli ilk duruşmada dava konusu haberi yapmakla suçlanan 

Bloomberg HT ekonomi muhabirleri Fercan Yalınkılıç ve Kerim Karakaya 

savunmalarını yaptılar. Sosyal medyada haberi paylaşmakla yahut 

konuya ilişkin tweet atmakla suçlanan sanıklardan duruşmaya katılanlar 

savunmalarını yaptılar. Tüm sanık avukatları derhal beraat, aksi halde 

savunması alınan sanıkların vareste tutulmasını talep ederken Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) avukatı da davaya katılma 

talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan İstanbul 3. Asliye Ceza 

Mahkemesi, savunması alınan sanıkların vareste tutulmasına, mazeretli 

sanıkların mazeretlerinin kabulüne ve bir sonraki celsede hazır 

edilmelerine, sanıklar Mehmet Selçuk Şimşir ile Mustafa Sarıtaş’ın bir 

sonraki celsede zorla getirilmelerine, “tüm sanıkların savunma ve 

sorgularının yapılmadığı ve dosyanın geldiği aşama” gerekçesiyle 

“şimdilik derhal beraat taleplerinin” reddine karar verdi. Ayrıca, BDDK 

avukatlarının davaya katılma talebi de kabul edildi. 17 Ocak 2020 tarihli 

ikinci duruşmasında mahkeme ilk duruşmada savunması alınamayan 

sanıkları dinledi. Beyanların ardından ara kararlarını açıklayan mahkeme, 

sanıklar Gazi Kozanoğlu, Orçun Çakır, İbrahim Gezici ve Mustafa Sarıtaş 

hakkında yakalama kararı çıkarılmasına, sanık ve sanık avukatlarının 

derhal beraat taleplerinin reddine ve savunması alınmış olan sanıkların 

duruşmalardan vareste tutulmalarına karar vererek, bir sonraki 
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duruşmanın 8 Mayıs 2020 tarihinde görülmesine karar verdi. 

Hayri Demir 

Serbest 

Gazeteci Muhabir 

2016 yılında Suriye’nin kuzeyine 

giderek yaptığı haberler gerekçe 

gösterilerek açılan dava 

Ankara 15. Ağır 

Ceza 

Mahkemesi 

24.09.2019 tarihinde görülen duruşmada Hayri Demir iddianamenin 

tarafına tebliğ edilmediğini belirterek savunmasını hazırlayamadığını 

beyan etti. Mahkeme savunması için duruşmayı 23 Ekim 2019 tarihine 

erteledi. 17 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan habere göre dosya 

kapsamında Hayri Demir'in Selahattin Demirtaş ile yaptığı röportajda 

çektirdiği fotoğraf da girdi. 23.10.2019 tarihinde yapılan duruşmada eksik 

hususların tamamlanması için duruşma ertelendi. 23.01.2019 tarihinde 

görülen duruşmada Hayri Demir'in İstanbul ve Diyarbakır'da benzer 

suçlamalarla yargılandığı dava dosyalarının istenmesine karar verdi. Bir 

sonraki duruşma 28 Nisan 2020’de görülecekken pandemi nedeniyle 25 

Haziran 2020 tarihinde görülmesine karar verildi. 

Tunca Öğreten, 

Mahir Kanaat, 

Derya Okatan, 

Eray Sargın, Ömer 

Çelik, Metin Yoksu 

Diken.com.t

r- BirGün-

Artı Gerçek- 

Mezopotam

ya Haber 

Ajansı 

Çeşitli 

Pozisyonlar 

Berat Albayrak’ın RedHack 

tarafından sızdırılan e-

maillerinin haberleştirilmesi 

nedeniyle pek çok farklı suçlama 

ile yapılan yargılama 

İstanbul 29. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

24.09.2019 tarihinde görülen duruşmada mahkeme, sanıklar hakkında 

uygulanan yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi. Duruşma 

ertelendi. 6 Şubat 2020 tarihinde görülen duruşmaya Mahir Kanaat, Tunca 

Öğreten ve Eray Sargın katıldı. Eray Sargın 3 senedir süren duruşmada 

dijital materyallerinde incelendiğini daha da incelenecek bir şey kalmadığı 

için davanın sona erdirilerek beraat kararı verilmesini talep etti. Tunca 

Öğreten iki ayrı örgüte üye olmakla suçlandığını bu iki örgüte ne şekilde 

hangi yolla destek olduğunu bilmediğini mahkemenin de bunu 

bilmediğini çünkü 9 celsedir bu konuda hiçbir soru sormadıklarını belirtti, 

üç yıldır bu nedenle yurtdışına çıkamadığını belirterek vareste tutulsa da 

duruşmalara katıldığını gazeteci olduğunu yurtdışına çıkmasının önemli 

olduğunu vurgulayarak uygulanan tedbirin kaldırılmasın talep etti. Mahir 

Kanaat gazetesi BirGün’ün kurulduğundan beri FETÖ ile mücadele ettiğini 

bu suçlamanın kendisi açısından trajikomik oluğunu belirterek kendisine 

bunun izahının yapılması gerektiğini sözlerine ekledi. Metin Yoksu ve 

Ömer Çelik müdafii Av. Özcan Kılıç, bu dosyadaki kilit iki ismin göz ardı 

edildiğini belirterek Çakı kod adlı kişi ile İlker Deniz Yücel’in bu dosyanın 

temelini oluşturduğunu, Çakı'ya soru sormak, İlker Deniz Yücel dosyasını 

da incelemek istediğini söyledi.. Mahir Kanaat müdafii Av. Tolgay 

Güvercin, müvekkilin bu dosyada olmasının sebebi bir Word belgesinin 
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aslı olduğu iddiasıydı ancak bunun asıl olmadığını, internetten indirdiğini 

he biz mahkemede hem de bilirkişi raporunda kanıtladı. Mahkeme Derya 

Okatan ve Eray Sargın'ın yurtdışı çıkış yasağını kaldırırken diğer sanıklar 

yönünden devamına karar verdi. Deniz Yücel dosyasının incelenmesine 

karar vererek vareste tutulma taleplerinin sonra incelenmesine karar 

verdi. Av. Özcan Kılıç'ın sorusu üzerine Çakı hakkında soruşturma 

olduğunu tanığın ele geçirilen bir tanık olmadığını, bu konuda inceleme 

yaptıktan sonra karar vereceklerini belirtti. Bir sonraki duruşma 25 

Haziran 2020 saat 10:30. 

Kazım Güleçyüz- 

Halil İbrahim 

Özdabak  Yeni Asya 

GYY- 

Karikatürist 

Terör örgütü propagandası 

iddiası ile açılan dava 

İstanbul 29. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

24.09.2019 tarihinde görülen ikinci duruşmada savcı cezalandırma 

yönünde verdiği mütalaasını tekrar etti. Sanıklar ve müdafiler savunma 

için süre talep ettiler. 23 Ocak 2020 tarihinde görülen duruşmada 

Güleçyüz'e 1 yıl 8 ay, Özdabak'a 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına 

hükmedildi. 

Filiz Zeyrek JİNHA Muhabir 

YPG’li Şemdin Eye’nin 2015 

yılında Adana’da yapılan taziyesi 

haberi nedeniyle açılan dava 

Adana 13. Ağır 

Ceza 

Mahkemesi 

24.09.2019 tarihinde görülen duruşmada iddia makamı Zeyrek’in üzerine 

atılı “örgüt üyeliği” ve örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla maddi 

unsurlarının oluşmadığını, yine 19 kişinin üzerine atılı “örgüt 

propagandası” suçlamasının maddi unsurlarının oluşmadığını belirterek 

beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti, iddia makamının ve avukatların 

talebini kabul ederek, Zeyrek ve 19 kişi hakkında beraat kararı verdi. 

Kenan Kırkaya Yeni Yaşam Yazar 

4 yıl önce sosyal medyadan 

yaptığı“YPG: Cereblusu da 

özgürleştireceğiz”, “KCK’den 

devlete de kendi yerel 

birimlerine de eleştiri” ve “PKK 

Komutanı IŞİD’e karşı savaşı 

anlattı" paylaşımlarının haber 

paylaşımı olduğuna yer verilen 

iddianamede, paylaşımların 

“örgüt propagandası yapmak” 

kapsamında değerlendirilerek 

Ankara 32. Ağır 

Ceza 

Mahkemesi 

5.12.2019’da ilk duruşma görüldü ilk duruşmaya Kenan Kırkaya katılmadı. 

Kırkaya’nın sağlık sorunları olduğunu belirterek bu nedenle duruşmaya 

gelemediğini ilişkin raporu mahkemeye sunuldu. Kırkaya’nın mazeretini 

kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. 23 Ocak 2020 tarihinde 

görülen duruşmada Kenan Kırkaya savunmasını yaptı. Daha önce 

emniyette verdiği ifadeyi tekrarlayarak, paylaştığı iddia edilen 

paylaşımların kendisine ait olmadığını söyledi. Cezaevinde iken Facebook 

hesabının hacklendiğini söyleyen Kırkaya, “Ben cezaevinde iken de 

hesabımda paylaşımlar yapıldı. Bu paylaşımların tarihleri çok eski olduğu 

için paylaşıp, paylaşmadığımı hatırlamıyorum” dedi. İddianameye konu 

olan paylaşımlarında haber paylaşımı olduğunu ve şahsına yönelik 
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dava açılmış sistematik bir saldırı olduğunu ifade eden Kırkaya, gazetecilik faaliyetleri 

yürüttüğünü belirterek, beraat talebinde bulundu. İddia makamı, 

Kırkaya’nın “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla cezalandırılmasını 

istedi. Söz alan avukat Nuray Özdoğan, iddia makamının talebi sonrası 

esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Ara kararını 

açıklayan mahkeme heyeti, avukatın esasa ilişkin süre talebini kabul 

ederek, bir sonraki duruşmayı erteledi. 5 Mart’ta görülen duruşmada 

mahkeme, Anayasa Mahkemesi'ne sosyal medya platformlarında 

polislerin açık kaynak araştırma yapma yetkisini veren kanun hükmünün 

iptal edilip edilmediğinin sorulmasına, bu yönde bir karar varsa bir 

örneğinin istenmesine hükmederek davayı 4 Haziran 2020 saat 10:00'a 

erteledi. 

Mehmet Y. Yılmaz T24 Köşe Yazarı 

Mehmet Yılmaz’ın 14.06.2019 

tarihinde T24 haber sitesinde 

yayınlana "Binali Bey sırrını ver 

oyumu al!" başlıklı yazısına 

ilişkin Binali Yıldırım'ın şikayetçi 

olduğu hakaret davası 

İstanbul 37. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi 

14.01.2020 tarihinde görülen ilk duruşmada Mehmet Yılmaz savunma 

yaptı. Yaptığının gazetecilik faaliyeti olduğunu belirterek beraatını talep 

etti.Müdafileri Av. Taylan Tanay derhal beraat, Av. Aslı Kazan ispat hakkı 

taleplerine ilişkin beyanlarında bulundular. Avukatlar ispat hakkı 

çerçevesinde Binali Yıldırımın dinlenilmesini talep ettiler. Binali Yıldırım 

avukatı Av. Muhammed Gök yazıların bütünselliği içerisinde kişilik 

hakların saldırı ve hakaret olduğunu belirterek katılma taleplerinin 

kabulünü talep etti. Mahkeme Binali Yıldırım'ın dinlenilmesi talebini 

reddetti, Mehmet Yılmaz'ı duruşmalardan vareste tuttu ve duruşmayı 

09.04.2020 tarihine erteledi. 

Osman Akın 

Yeni Yaşam 

Gazetesi 

Sorumlu 

Yazı İşleri 

Müdürü 

Afrin’de tutukluluklara zulüm 

başlıklı tarihli haber nedeniyle 

TCK m. 301 iddiası ile açılan dava 

İstanbul 2. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi 

01.10.2019 tarihli ilk duruşmada Osman Akın, haberin Mezopotamya 

Haber Ajansından alındığını, haber değeri taşıdığı için suç teşkil 

etmediğinden beraatını talep ediyor. Avukatı Özcan Kılıç, soyut bir 

suçlama yapıldığını, hangi kurumun aşağılandığının belli olmamasından, 

soyut ve afaki bir suç nitelendirme yapılmıştır diyerek, suçun unsurları 

oluşmadığından bahisle müvekkilinin beraatını talep etti ve yazılı 

savunma için süre talep etti. Halihazırda Yargı Reformu Paketi içerisinde 

m. 301’de vardır. Lehe bir değişiklik olma ihtimaline binaen süre talep etti. 

Süre talebi mahkemece kabul edildi ve duruşma ertelendi. 9 Ocak 2019 

tarihinde görülen duruşmada mahkeme, Akın’a 6 ay hapis cezası verdi. 
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Akın’ın mahkemedeki davranışlarından dolayı cezanın 1/6 oranında 

indirim yapıp 5 aya çeken hâkim, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.  

Rahmi Yıldırım 

Serbest 

Gazeteci 
 

Rahmi Yıldırım hakkında kişisel 

blogunda paylaştığı 

“Genelkurmay başkanı için çok 

üzülüyorum!” başlıklı yazısı 

nedeniyle Milli Savunma Bakanı 

Hulusi Akar’a hakaret ettiği 

iddiasıyla açılan dava 

Ankara Gölbaşı 

3. Asliye Ceza 

Mahkemesi 

02.09.2019 tarihinde yapılan ilk duruşmada Hulusi Akar’ın davaya katılma 

talebini kabul eden mahkeme, taraflara esasa ilişkin savunmalarını 

sunmaları için süre verilmesine karar verdi, duruşmayı erteledi. 25 Aralık 

2019’da görülen duruşmada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın avukatı, 

gazeteci Rahmi Yıldırım'ın daha önceki duruşmada davanın düşmesi 

talebine basılı bir yayın olmadığı gerekçesi ile karşı çıktı. Rahmi Yıldırım 92 

sayfalık savunmasını sundu. Avukatları Hulusi Akar'ın bulunduğu mevki 

gereği bu eleştirileri kaldırması gerektiğini müvekkillerinin ifadesinin 

eleştiri sınırları içinde ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek 

beraatını talep ettiler. Mahkeme, suçun unsurlarının oluşmadığı 

gerekçesiyle Rahmi Yıldırım’ın beraatına karar verdi. 

Ahmet Altan, 

Mehmet Altan, 

Ayşe Nazlı Ilıcak, 

Fevzi Yazıcı, 

Taraf, Can 

Erzurum, 

Zaman 

Gazetesi 

Genel Yayın 

Yönetmeni- 

Köşe Yazarı- 

Görsel Yayın 

Yönetmeni 

Kısaca “Darbe çağrışımı davası” 

ya da“Altanlar Davası” olarak 

bilinen dava  

İstanbul 26. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi- 

Yargıtay 16. 

Ceza Dairesi 

8.10.2019’da yaklaşık 3 senedir tutuklu bulunan Ahmet Altan ve Nazlı 

Ilıcak ile tutuklandıktan sonra tahliye edilen Mehmet Altan hakkında 

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma kararı üzerine yeniden yargılama 

yapıldı. Yargıtay kararına ilişkin savunmaların yapılmasının ardından 

mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. 4 Kasım 2019’da görülen duruşmada 

mahkeme, Mehmet Altan'ın beraatına karar verdi. Mahkeme, "Örgüt üyesi 

olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 8 

yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdığı Nazlı Ilıcak ile aynı suçtan 10 yıl 6 ay 

hapis cezasına çarptırdığı Ahmet Altan'ın, hapiste bulundukları süre göz 

önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliyelerine hükmetti. 

Savcının itirazı üzerine Ahmet Altan 12.11.2019 tarihinde tekrar 

tutuklandı. Gerekçeli karar açıklandı. Hükme bağlanan davanın dosyası, 

sanıklar Fevzi Yazıcı, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek, Şükrü Tuğrul 

Özşengül’ün avukatları ile katılan Cumhurbaşkanlığı vekili ve katılan 

TBMM Başkanlığı vekili tarafından istinaf mahkemesine taşındı. Dosya, 31 

Aralık 2019 tarihinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne 

gönderildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi dosyayı 

incelemeden, karar kesinleşinceye kadar yapılacak tüm yasa yolu 

müracaatlarının inceleme yetki ve görevinin Yargıtay’ın ilgili dairesine ait 
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olduğunu söyledi. İstinaf mahkemesinin 6 Ocak 2020 tarihli kararında, 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) ilgili maddesine (307/3) atıf 

yapılarak şu ifadelere yer verildi: “İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 

sanıklar hakkındaki 16 Şubat 2018 tarihli kararının temyiz yasa yoluyla 

incelenmesinin Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından yapılması ve CMK’nın 

307/3. maddesi hükmüne göre; Yargıtay’dan verilen bozma kararına 

uyulması halinde ilk derece mahkemesi tarafından verilen karara karşı 

sadece temyiz yoluna başvurulabileceğinin öngörülmesi karşısında karar 

kesinleşinceye kadar yapılacak tüm yasa yolu müracaatlarının inceleme 

yetki ve görevinin Yargıtay’ın ilgili dairesine ait olduğu anlaşılmakla…” 

İstinaf mahkemesi, temyiz incelemesinin yapılması için Altanlar 

dosyasının Yargıtay ilgili ceza dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar 

verdi. 

Nedim Türfent 

Dicle Haber 

Ajansı Muhabir 

HakkâriYüksekova’da ilan edilen 

sokağa çıkma yasağı sonrasında 

hak ihlallerini haberleştirmesi 

nedeniyle 12 Mayıs 2016’da 

tutuklanan Nedim Türfent 

hakkında açılan örgüt üyeliği ve 

propaganda davası 

Hakkâri Ağır 

Ceza 

Mahkemesi- 

Yargıtay 16. 

Ceza Dairesi 

Gazeteci Nedim Türfent, ilk duruşmasında 24 tanıktan 13’ü ifadelerinde 

işkence gördüklerini ve zorla ifade verdiklerini beyan etti. Geriye kalan 

10’u açık tanık, biri gizli tanık olmak üzere 11 tanıktan 4’ü ise işkence 

altında kendilerine kâğıt imzalatıldığını kaydetti. Tüm bunlara rağmen 

Hakkâri Ağır Ceza Mahkemesi Türfent'e 8 yıl 9 ay hapis cezası vermişti. 

Erzurum BAM tarafından ceza onandı. 09.10.2019 tarihinde ise Yargıtay 16. 

Ceza Dairesi kararı onadı.  

Alican Uludağ- 

Duygu Güvenç Cumhuriyet Muhabir 

Rahip Brunson haberleri 

nedeniyle TCK m. 301’den açılan 

dava 

İstanbul 2. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi 

10.10.2019 tarihinde görülen 3. celsede Duygu Güvenç savunmasını yaptı. 

Avukat Abbas Yalçın dosyaya Brunson'ın yargılandığı İzmir 2. ACM 

dosyasının sunulmasını istediler, savunma için süre istediler. Duruşma 

ertelendi. 9 Ocak 2020 tarihinde görülen duruşmada İzmir 2 Ağır Ceza 

Mahkemesinden sadece gerekçeli kararın gönderildiği görüldü. Av. Ülkü 

Çetok ve Av. Abbas Yalçın gerekçeli kararı değil dosyayı istediklerini 

belirttiler. Abbas Yalçın kendisinin ilgili evrakları Brunsonın 

avukatlarından alacağını, gerek olmadığını söylediğinden müzekkere 

cevabı mahkemece reddedildi. Duruşma beyanların sunulması için 

16.04.2020 tarihine ertelendi. 
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Evrensel Gazetesi 
  

9 Mart 2014 tarihli “Rüşvet Ata 

Sporumuzdur” yazısı nedeniyle 

Bilal Erdoğan’ın “hakaret” 

şikayetiyle Evrensel Gazetesine 

açılan 50 bin TL manevi tazminat 

davası 

İstanbul 20. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi 15.10.2019 tarihli duruşmada zaman aşımı nedeniyle dava reddedildi.  

Tuğba Özer İleri Haber Muhabir 

Öğretmen Aydın Erekmen'in 

öğrencilerinin eline idam ipi 

vererek fotoğraf çektirmesini ve 

öğretmenin İHH ile bağlantısını 

yazdığı haber nedeniyle İHH 

tarafından açılan dava 

İstanbul 24. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

17.10.2019 tarihinde görülen duruşmada mahkeme davayı kısmen kabul 

ederek 5 bin TL manevi tazminata hükmetti. 

Müyesser Yıldız Oda TV  

Haber 

Müdürü 

Genelkurmay eski Başkanı Hulusi 

Akar'ın, “Abdullah” kod adlı gizli 

tanığın bir duruşmada kendisi 

aleyhindeki beyanlarını 

haberleştiren Odatv Ankara 

Haber Müdürü Müyesser Yıldız 

aleyhine iftira suçlamasıyla açtığı 

ceza davası 

Ankara 35. Ağır 

Ceza 

Mahkemesi 

24.10.2019 tarihinde görülen duruşmada mahkeme, suç vasfını iftiradan 

hakarete çevirdi ve bu kapsamda ek savunma için süre verdi. “Abdullah” 

kod adlı gizli tanığın dinlenmesi talebini reddeden mahkeme, davayı 

erteledi. 5 Mart 2020’de görülen duruşmada mahkeme Yıldız'ı 7 bin 80 TL 

adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye 

bırakılmasına karar verdi.  

Muhammed 

Altındal Millî Gazete 

Siyasi 

Haberler 

Editörü 

İstanbul Anadolu Cumhuriyet 

Başsavcısı İsmail Uçar’ın eşi 

Çiğdem Uçar’ın, Cumhurbaşkanı 

Erdoğan tarafından Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 

üyeliğine atanmasını 

haberleştiren Millî Gazete siyasi 

haberler editörü Muhammed 

Altındal hakkında açılan dava 

İstanbul 14. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

2019/176 Dava açıldı. 

Taylan Öztaş, Özgür 
Muhabir 

20 Ağustos’ta HDP Kadıköy İlçe İstanbul 19 Mart 2020’de görülmesi planlanan ilk duruşma pandemi nedeniyle 
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Tunahan Tuna  Gelecek 

ETHA 

Örgütü tarafından Süreyya 

Operası önünde yapılmak 

istenen açıklama sonrasında 

açılan dava  

Anadolu 13. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi  

06.10.2020 tarihin ertelendi. 

Berfin Arslan, 

Mehmet Şahin 

Mezopotam

ya Haber 

Ajansı- Yeni 

Yaşam 

Gazetesi Muhabir 

23 Ağustos’ta HDP Kadıköy 

Gençlik Meclisi tarafından Zeki 

Göçer Kültür Merkezi önünde 

yapılmak istenen basın 

açıklamasına yapılan polis 

müdahalesi sonrasında açılan 

dava 

İstanbul 

Anadolu 25. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi  

22 Kasım 2019’da ilk duruşma görüldü. Duruşma tutuklu sanıkların 

savunmalarının alınması için duruşma ertelendi. 16 Ocak 2020’de görülen 

duruşmada mahkeme beraat kararı verdi. 

Mehmet Çakmakçı Serbest Gazeteci 

Haber kaynakları ile yaptığı 

telefon görüşmeleri ‘örgüt 

üyeliği’ suçlaması için delil 

olarak gösterilen dava 

Diyarbakır 10. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

11 Mart 2020 tarihli duruşmada savcı mütalaasını sundu ve Çakmakçı'nın 

örgüt üyeliğinden cezalandırılmasını istedi. Duruşma esasa ilişkin 

savunmanın hazırlanması için 10 Haziran 2020 tarihine ertelendi.  

Hakkı Boltan 

Özgür 

Gazeteciler 

İnisiyatifi 

Gazeteci- 

Sözcü 

Şırnak Cizre ilçesinde 2016 

yılında ilan edilen sokağa çıkma 

yasakları döneminde bir binanın 

bodrum katında mahsur kalan 

Azadiya Welat Gazetesi Yazı İşleri 

Müdürü Rohat Aktaş’a dair 

yaptığı basın açıklamasında, 

“Cumhurbaşkanına hakaret” 

ettiği iddiasıyla açılan dava 

Diyarbakır 12. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi  

14.11.2019 tarihinde görülen ilk duruşmaya Boltan ve avukatı katılmadı. 

Hakim, Boltan hakkında bir sonraki duruşma için zorla getirilme kararı 

vererek, duruşmayı erteledi. 4 Şubat 2020’de görülen duruşmada 

savunma yapıldı. Hakkı Boltan basın açıklamasındaki ifadelerinin yanlış 

tercüme edildiğini beyan etti. Suçlamayı kabul etmeyerek duruşmalardan 

vareste tutulmayı talep etti. Avukatı Resul Temur ifadelerinin ifade 

hürriyeti kapsamında olduğunu beyan ederek savunma için süre talep 

etti. Duruşma ertelendi.  

İdris Sayılğan 

Dicle Haber 

Ajansı Muhabir 

Ağustos 2015-Mart 2016 tarihleri 

arasında Facebook paylaşımları 

nedeniyle “örgüt propagandası” 

iddiasıyla açılan dava 

Muş 2. Ağır 

Ceza 

Mahkemesi 

İlk duruşması 8 Ocak 2020 tarihinde görüldü. Kürtçe savunma yapan 

Sayılğan, paylaşımların gazeteci hassasiyetiyle yapıldığını söyledi. Dava 

25.03.2020 tarihine erteledi. Pandemi nedeniyle duruşma 13.05.2020 

tarihine ertelendi.  

6 TRT Çalışanı TRT 
Merkez 

Haber 

Rusya Büyükelçisi Karlov'un 

suikast anına ilişkin görüntülerin  

Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı’nın hazırladığı 143 sayfalık 

iddianame, sanıklar hakkında örgüt üyeliği diğerleri hakkında da örgüte 
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Müdürü, 

Haber 

Koordinatör

ü, Merkez 

Haberler 

Sorumlusu, 

iki muhabir 

ve iki 

montajcı 

yayımlanmış olmaları nedeniyle 

propaganda iddiası ile 

yargılanıyorlar.  

yardım yataklık suçlaması yapıldı. Savcı Akıncı, Karlov’un vurulma anının 

bir resim sergisine gönderilen 3G kamera ile çekilip, yurtdışına servis 

edilmesi ve TRT 1 Ana Haber Bülteni’nde yayınlanmasının FETÖ’nün planlı 

propaganda eylemi olduğu iddiasında bulundu.  

Bülent Onur 

Şahin, Neşe Düzel, 

Gökhan Erkuş 

Taraf 

Gazetesi 

Sorumlu 

Yazı İşleri 

Müdürü-

Genel Yayın 

Yönetmeni-

Muhabir 

22.07.2014 tarihli “THY Çiftliği 

Zorda” ve “Hava Yolları 

Türbülansta” başlıklı haberler 

gerekçesiyle açılan dava 

İstanbul 3. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi 

Gazetenin 22.07.2014 tarihli nüshasında yayımlanan “THY Çiftliği Zorda” 

ve “Hava Yolları Türbülansta” başlıklı haberler gerekçe gösterilerek 

“Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” iddiasıyla açılan davanın 

2.11.2019 tarihli ikinci duruşmasında mahkeme, dava ile ilgili görevsizlik 

kararı vererek Neşe Düzel, Bülent Onur Şahin ve Gökhan Erkuş hakkında 

TCK’nın 314/2 ve 220/7 sayılı maddeleri gereğince “örgüt üyeliği” 

iddiasıyla dava açılması üzere dosyanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet 

Başsavcılığına tevdiine karar verdi. 

Deniz Kılıç 

Azadiya 

Welat 

Batman 

Temsilcisi 

2014-2015 yılları arasında sosyal 

medyada yaptığı haber 

paylaşımları 

Batman 2. Ağır 

Ceza 

Mahkemesi 

28.11.2019 tarihli ilk duruşmada İddianamenin okunmasının ardından 

avukatı olmadan savunma yapan Kılıç, yaptığı paylaşımların suç 

olmadığını, paylaşımların haber amaçlı olduğunu ve ifade özgürlüğü 

kapsamında olduğunu vurguladı. Esas hakkındaki mütalaası sorulan 

savcı, Kılıç’ın paylaşımları basın ve yayın yoluyla yaptığı gerekçesiyle 

“Zincirleme örgüt propagandası yapmak” suçundan cezalandırılmasını 

talep etti. Mahkeme başkanı, beraatını talep eden Kılıç’a, “Yargılama 

tamamlandı, biz vicdanen senin suçlu olduğuna karar verdik” dedi. 

Mahkeme, Kılıç’a “örgüt propagandası” suçundan 3 yıl, 1 ay, 15 gün hapis 

cezası verdi. 

Doğan Akın T24 

Genel Yayın 

Yönetmeni 

Mart 2014-Nisan 2016 arasında 

108 adet Fuat Avni tweetinin 

haberleştirilmesinden dolayı 

İstanbul 25. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

19.02.2020 tarihinde görülen ilk duruşmada Doğan Akın savunma yaptı. 

T24’ün yayın çizgisinden ve FETÖ’yle ilgili yapılan haberlerden bahseden 

Akın, Fuat Avni tweetlerinin siyasetin ve ana akım medyanın gündeminde 

olduğunu, böyle bir konuyu medya kuruluşu olarak göz ardı 
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suçlanıyor edemeyeceklerini belirtti. Mahkeme, dosyanın mütalaa için savcıya teslim 

edilmesine hükmederek duruşmayı erteledi. Bir sonraki duruşma 17 Nisan 

2020 günü saat 9:30’da görülecek. Duruşmada kararın açıklanması 

bekleniyor. 

Zehra Özdilek 

Cumhuriyet 

Gazetesi Muhabir 

KHK ile ihraç edilen ve 

cezaevinden çıkan bir öğretmen 

ile yaptığı röportajda gizli bir 

tanığın adını açık yazdığı 

gerekçesiyle 

İstanbul 27. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

Soruşturma aşamasında “eylemin basın özgürlüğü ve habercilik faaliyeti 

kapsamında kaldığı” gerekçesiyle “kovuşturmaya yer olmadığı” yönünde 

karar verildiği, 20 gün sonra ise dosyada hiçbir resmî itiraz olmaksızın 

Özdilek hakkında iddianame düzenlendiği ortaya çıktı. 12.02.2020 

tarihinde görülen ilk duruşmada Zehra Özdilek müdafii Av. Buket Yazıcı 

öncelikle söz alarak takipsizlik kararının tebliğ edilmediğini, hiçbir itiraz 

ve sulh ceza kararı olmaksızın iddianame hazırlandığını bu nedenle CMK 

172/2 gereğince kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra 

yeni delil meydana çıkmadıkça, aynı fiilden dolayı kamu davası 

açılamayacağını ve Basın Kanunu kapsamında değerlendirilerek hak 

düşürücü sürenin değerlendirilerek esasa ilişkin savunmaya gerek 

olmadığını düşme talep etti. Mahkeme bu konuda kararı bu aşamada 

veremeyeceğini belirtti. Zehra Özdilek savunmasında, gizli tanık Berk 

Ercan'ın ismini röportaj yaptığı kişinin ifadeleri olarak tırnak içerisinde 

verdiğini, Sabah gazetesi dahil pek çok yayında isminin aleni şekilde daha 

önce yazıldığını belirtti. Haberinin basın özgürlüğü kapsamında 

olduğundan hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğini belirtti. Yazılı 

savunma için süre talebi üzerinde duruşma 14 Nisan 2020 saat 13:30a 

bırakıldı.  

Ahmet Altan 

Taraf 

Gazetesi 

Eski Genel 

Yayın 

Yönetmeni 

Taraf gazetesinde 22 Ocak 2010 

tarihinde yayımlanan “Çetin 

Doğan cuntası Abdullah Gül’ün 

yerine başbakanlık koltuğuna 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nu 

oturtacaktı” başlıklı haber 

nedeniyle Ahmet Altan hakkında 

TOBB Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun şikâyeti 

İstanbul 

Anadolu 2. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi 

28.11.2019 tarihinde görülen duruşmada Avukat Figen Çalıkuşu, dosyanın 

yeniden açılmasına neden olan İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi 

kararına karşı temyiz yoluna başvurulduğundan dosyanın düşürülmesini 

talep etti. Mahkeme, Ahmet Altan hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” 

suçundan 32. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen cezanın 

kesinleşmemiş olması nedeniyle yasal koşulların oluşmadığı 

anlaşıldığından kovuşturmaya devam edilmesine yer olmadığına karar 

verdi. 
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üzerine “düzeltme ve cevap 

metninin yayınlanmaması” 

suçlamasıyla açılan dava 

Selman Keleş, 

Özgür Paksoy, Aziz 

Oruç, Kenan 

Kırkaya, İshak 

Yasul, Ersin Çaksu 

Özgürlükçü 

Demokrası 
 

Kapatılan Özgürlükçü Demokrasi 

gazetesinde 2016 yılının Ekim 

ayında yayımlanan çeşitli haber 

ve köşe yazıları nedeniyle 

İstanbul 2. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi 

28.11.2019 tarihli karar duruşmasında Mahkeme, Yasul, Kırkaya, Paksoy 

ve Keleş’i “Devletin yargı organlarını alenen aşağılamak” suçundan 5’er ay 

hapis cezasına, Oruç ve Çaksu’nun dosyalarının ise ayrılmasına hükmetti. 

 Yasul, Kırkaya ve Paksoy hakkında hükmünün açıklanmasının geriye 

bırakılmasına karar veren mahkeme, Keleş hakkında verilen cezayı ise 

erteledi. 

Kemal Sancılı, 

İnan Kızılkaya 

Özgür 

Gündem 

İmtiyaz 

Sahibi- 

Sorumlu 

Yazı İşleri 

Müdürü 

2016 yılında yayımlanan üç 

haber nedeniyle zincirleme örgüt 

propagandası suçundan 

yargılanıyorlar 

İstanbul 27. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

28.11.2019 tarihli dokuzuncu duruşmaya Kızılkaya ve Sancılı’nın 

katılmadı. Avukat Sercan Korkmaz hazır bulundu. Duruşmada mütalaasını 

sunan savcı, Sancılı ve Kızılkaya’nın “zincirleme örgüt propagandası 

yapmak” suçundan cezalandırılmalarını istedi. Avukat Korkmaz’ın 

mütalaaya karşı savunma için süre talebini kabul eden mahkeme, dava 

erteledi. 10 Aralık 2019 tarihli duruşmada Kızılkaya ve Sancılı’nın 

katılmadığı duruşmada Avukat Sercan Korkmaz hazır bulundu. Mahkeme, 

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülmekte olan “Özgür Gündem 

ana davası” ile birleştirme talebine mahkemece muvafakat 

verilmediğinden dosyanın birleştirme uyuşmazlığı ile ilgili karar verilmek 

üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine karar vererek, 

davayı 26 Mart 2020 tarihine erteledi. Pandemi nedeniyle duruşma 

15.05.2020 tarihinde görülecek.  

İdris Sayılğan 

Dicle Haber 

Ajansı Muhabir 

Örgüt üyeliği ve propaganda 

suçlamaları ile açılan dava 

Erzurum Bölge 

Adliye 

Mahkemesi 2. 

Ceza Dairesi, 

Sayılğan’a “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla 2019 

yılının ocak ayında verilen 8 yıl 3 ay hapis cezasına karşı yapılan istinaf 

başvurusunu görüşen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 

Sayılğan’ın tahliyesine karar verdi. 29.02.2020 tarihinde Edirne 

Pazarkule’de mültecilerin Bulgaristan’a geçme girişimlerini izlerken 

gözaltına alınan İdris Sayılgan, “adli kontrol tedbirine bilerek aykırı 

davrandığı” gerekçesiyle dosya kapsamında tekrar tutuklandı. 03.03.2020 

tarihinde yapılan itiraz neticesinde tahliye edildi. 
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Canan Coşkun, 

Cansever Uğur, Ali 

Açar  

Cumhuriyet 

Gazetesi -

BirGün 

Gazetesi Muhabir 

Cumhuriyet gazetesinde 11 Mart 

2016 tarihinde yayımlanan 

“Berkin Elvan’ı Vurduğu İddia 

Edilen Polis Görev Yerini 

Hatırlamadı” ve BirGün 

gazetesinin internet sitesinde 

yayımlanan “Berkin 

Soruşturmasındaki Gizlilik 

Kararının Sebebi Katilin İtibarı 

Zedelenmesin” başlıklı haberler 

gerekçe gösterilerek “terörle 

mücadelede görev almış kişileri 

hedef göstermek” suçlaması 

İstanbul 34. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosunca düzenlenen 21 Kasım 

2019 tarihli iddianamede, Berkin Elvan dosyasında şüpheli olarak bulunan 

“polis memurunun isminin belirtildiği ve haber içeriğinde şüphelinin 

fotoğrafına tanınabilecek şekilde yer verildiği” iddia edildi. İddianameyi 5 

Aralık tarihinde düzenlediği tensip zaptıyla kabul eden İstanbul 34. Ağır 

Ceza Mahkemesi, davanın ilk duruşmasını 9 Nisan 2020 tarihinde 

görülecekti. Ancak pandemi nedeniyle duruşma 17.09.2020 tarihine 

ertelendi.  

Ergin Çağlar 

Mezopotam

ya Haber 

Ajansı Muhabir Tanık beyanları ile suçlanıyor 

Mersin 8. Ağır 

Ceza 

Mahkemesi 

05.12.2019 tarihinde görülen duruşmada Çağlar’ın savunmasının ve 

hakkında beyanda bulunan tanığın ifadesinin dinlenmesinin ardından söz 

alan duruşma savcısı, mevcut delil durumu dikkate alınarak Çağlar 

hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, 

Çağlar hakkında beraat kararı verdi. 

Uğur Koç-İbrahim 

Aydın-Mustafa 

Kömüş BirGün 

Editör-

İmtiyaz 

Sahibi 

Gazetenin internet sitesinde 21 

Haziran 2019 tarihinde 

yayımlanan “Ekşi Sözlük ’teki 

Berat Albayrak-Özge Ulusoy 

başlığı kaldırıldı” başlıklı haber 

nedeniyle “kamu görevlisine 

görevinden dolayı hakaret” 

suçlaması 

İstanbul 2. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi 

05.12.2019 tarihinde görülen duruşmada haberin yayımlandığı tarihte 

gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü olan Koç, web sitesi sorumlu 

müdürü olan Kömüş ve imtiyaz sahibi Aydın haklarındaki suçlamayı kabul 

etmediklerini ifade ettiler. Avukatlar, derhal beraat kararı verilmesi 

gerektiğini ifade etti. Mahkeme, yazılı savunmaların hazırlanması için 

davayı erteledi. 27 Şubat 2020 tarihinde görülen duruşmada sanık 

gazetecilerin avukatı Sevgi Kalan, yargılama konusu habere getirilen 

erişim engelleme kararıyla ilgili adil yargılama ve ifade özgürlüğünün ihlal 

edildiği gerekçesiyle AYM (Anayasa Mahkemesi)’ye başvurduklarını 

söyledi. Av. Kalan, AYM başvurusunun bekletici mesele yapılmasını istedi. 

AYM’ye yazı yazılarak başvuruda bulunup bulunmadığının sorulmasına 

karar veren mahkeme, duruşmayı 7 Mayıs saat 10:00’a erteledi. 

Can Dündar- Cumhuriyet Genel Yayın 1 Ağustos 2015 tarihinde İstanbul 2. 16.01.2020 tarihinde görülen duruşmada Abbas Yalçın, dosyada düşme 
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Abbas Yalçın Gazetesi Yönetmeni- 

Sorumlu 

Yazı İşleri 

Müdürü 

yayımlanan “Bayık: 

Operasyonlar durursa savaşı 

bırakırız” başlıklı haber 

nedeniyle “Cumhurbaşkanına 

hakaret” suçlaması 

Asliye Ceza 

Mahkemesi 

kararı verilmesini talep etti. Hükmünü açıklayan mahkeme, Can Dündar 

hakkındaki yakalama kararının, savunması dosyaya katkı 

sağlamayacağından kaldırılmasına, Basın Kanunu’nun 26/1 maddesindeki 

4 aylık hak düşürücü süre dikkate alınarak davanın düşürülmesine karar 

verdi. 

Işıl Özgentürk 

Cumhuriyet 

Gazetesi Yazar 

2015 yılında paylaştığı ait iki 

tweeti gerekçe gösterilerek 

“terör örgütü propagandası” 

iddiasıyla yargılandığı dava 

İstanbul 28. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

5 Mart 2020’de görülen ilk duruşmada avukatlar paylaşımların ifade 

hürriyeti kapsamında olduğu yönünde savunmada bulundu. Mahkeme Işıl 

Özgentürk'ün paylaşımlarının Yargı Reformu Paketi kapsamında TMK 

7/2'ye eklenen "haber verme sınırlarını veya eleştiri amacıyla yapılan 

düşünce açıklamaları suç olamaz" düzenlemesini de gerekçe göstererek 

beraatına karar verdi. 

Ahmet Kanbal 

Mezopotam

ya Haber 

Ajansı Muhabir 

Sosyal medya paylaşımları 

nedeniyle açılan TCK 301 davası 

İzmir 2. Ağır 

Ceza 

Mahkemesi 

Davanın 2020 Mart ayında görülen üçüncü duruşmasında mahkeme, 

yargılamanın TCK 301/4 maddesi uyarınca yapılması talebiyle dosyanın 

Adalet Bakanlığı’na gönderilmesine karar vermişti. Adalet Bakanlığı’nın 

talebi reddetmesi üzerine yargılamaya devam edildi. Mütalaasını sunan 

savcı, Kanbal hakkında beraat talebinde bulundu. Duruşma sonunda 

hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, Kanbal’ın beraatına karar verdi. 

Sinan Aygül Bitlis News 

Genel Yayın 

Yönetmeni 

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 10 

Temmuz 2019 günü, yaşlı bir 

erkeğin bir kız çocuğunu zorla 

öperek taciz ettiği olayı 

haberleştirmesi nedeniyle, 

‘soruşturmanın gizliliğini ihlal’ 

suçundan açılan dava 

Tatvan 2. Ağır 

Ceza 

Mahkemesi 

2019 Aralık ayında davanın ilk duruşmasında 10 ay hapis cezasına 

çarptırıldı. Ceza ertelenmedi. Aygül’ün avukatları karara karşı istinaf 

mahkemesine itiraz başvurusunda bulunacak. 

Oğuz Güven 

Cumhuriyet 

Gazetesi 

İnternet Eski 

Yayın 

Yönetmeni 

Charlie Hebdo katliamına karşı 

yapılan FEMEN protestosuna dair 

basılan fotoğrafta, Hz 

Muhammed’in resmedildiği 

broşür de gözüktüğü için yapılan 

yargılama 

İstanbul Bölge 

Adliye 

Mahkemesi 3. 

Ceza Dairesi 

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Güven, 1 Ağustos 

2018’de “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasıyla 6 ay hapis 

cezasına çarptırılmıştı. Güven tarafından yapılan istinaf başvurusu üzerine 

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararın hukuka uygun olduğuna karar 

vererek Güven hakkındaki 6 aylık hapis cezasını onadı. Karar Yargıtay'da 

temyize tabi. 
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Mustafa Kara, 

İsmail Gökhan 

Bayram, Gökhan 

Çetin 

Hayatın Sesi 

TV Yönetici 

OHAL KHK'sine dayanılarak 

kapatılan Hayatın Sesi 

televizyonunun aynı anda hem 

IŞİD hem PKK hem de TAK 

propagandası yapmakla 

suçlandığı dava 

İstanbul Bölge 

Adliye 

Mahkemesi 27. 

Ceza Dairesi 

Hayatın Sesi Televizyonu yöneticileri Mustafa Kara, İsmail Gökhan Bayram 

ve Gökhan Çetin’e verilen hapis cezalarını bozan Bölge Adliye Mahkemesi 

27. Ceza Dairesi, her üç sanığın beraatına karar verdi. İstinaf mahkemesi 

gerekçesinde, davaya konu olan haberlerin, “haber verme sınırlarını aştığı 

yönünde bir kanaat bulunmadığına” oy birliğiyle karar verildiğini bildirdi. 

Seyhan Avşar 

Cumhuriyet 

Gazetesi Muhabir 

Mart 2019’da yayımlanan iki 

haber nedeniyle Cumhuriyet 

gazetesi muhabiri Seyhan Avşar 

hakkında “kamu görevlisine 

hakaret” suçlamasıyla açılan 

dava 

İstanbul 2. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi 

16.01.2020 tarihinde görülen ilk duruşmada Seyhan Avşar müdafii Av. 

Buket Yazıcı'nın itirazı üzerine mahkeme Basın Kanunu’nda belirtilen 4 

aylık zamanaşımı süresinin dolmasını gerekçe göstererek davayı düşürdü. 

Müşteki avukatı "Biz internette çıkan habere ilişkin yaptık şikayetimizi. 

Sanığı bile dinlemedik. Bunlara fazla yüz vermemek gerekir," dedi. 

Onur Emre Yağan İleri Haber 

Eski Genel 

Yayın 

Yönetmeni 

2014-2018 yılları arasında haber 

sitesinde yer alan çeşitli haberler 

ile İleri Haber Twitter hesabından 

paylaşılan haberler 

İstanbul 33. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu 

tarafından açılan davanın ilk duruşmasına Yağan’ın avukatı Özgür Urfa 

kendisi hakkında açılan dava nedeniyle katılamadı. Yağan da savunmasını 

gelecek celse avukatıyla beraber yapmak istediğini belirtti. Avukat Özgür 

Urfa’nın mazeret dilekçesini kabul eden mahkeme, davanın bir sonraki 

duruşmasının 20 Mart 2020 tarihinde görülmesine karar verdi. 

Jake Hanrahan, 

Phlip John 

Pendlebury Vice News Muhabir 

Sokağa çıkma yasaklarının ilan 

edildiği Cizre, Silopi, Nusaybin ve 

Sur gibi ilçelerde yaşananlara 

ilişkin belgesel çekimi yapmak 

amacıyla geldikleri Diyarbakır’da 

28 Ağustos 2015 tarihinde 

gözaltına alınan ve bir süre 

tutuklu kalan Amerika merkezli 

Vice News muhabiri Jake 

Hanrahan, kameramanı John 

Pendlebury hakkında açılan dava  

Diyarbakır 8. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

24.12.2019 tarihinde görülen duruşmada mahkeme, Adalet Bakanlığı 

Uluslararası Hukuk Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne yazılan yazıya cevabın 

beklenmesine ve akıbetinin sorulmasına hükmederek, bir sonraki 

duruşmayı 5 Mayıs 2020 tarihine bıraktı. 

Rıfat Doğan Artı Gerçek Muhabir 
Çorlu tren kazası davasının Çorlu 4. Asliye 26.12.2019 tarihinde Doğan'ın savunması talimat ile İstanbul 18.Asliye 
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görüldüğü duruşma salonunda 

görüntü çektiği iddiasıyla "ses ve 

görüntülerin kayda alınması" 

suçlamasından yargılandığı dava 

Ceza 

Mahkemesi 

Ceza Mahkemesi tarafından Çorlu'daki mahkemeye iletilmek üzere alındı. 

Doğan, duruşma sırasında video çekmediğini, yalnızca paylaştığını, 

yaptığının gazetecilik faaliyeti olduğunu belirtti. Duruşma 17.03.2020 

tarihine ertelendi. Duruşma pandemi nedeniyle 23.06.2020 tarihine 

ertelendi.  

Arjin Dilek Doğan 

Mezopotam

ya Ajansı Muhabir 

Mezopotamya Ajansı'nın bir 

haberinin Facebook hesabından 

paylaştığı gerekçesi ile 

propaganda suçlaması ile açılan 

dava 

Diyarbakır 11. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

08.01.2020 tarihli duruşmada yöneltilen suçlamalara ilişkin savunma 

yapan Gazeteci Arjin Dilek Öncel, “5 yıldır çalıştığım ajansın yaptığı haberi 

retweetledim. Paylaşımım tamamıyla haber amaçlıdır. Herhangi bir 

propaganda amacı yoktu ve şiddet içermemektedir. Haber verme sınırları 

içerisinde yapılan bir paylaşımdır. Rakkalı sivillerin kurtarılmasına ilişkin 

bir haberdir” dedi. Ardından Öncel'in avukatı Resul Tamur, Cumhuriyet ve 

Sözcü gazetelerinde yer alan benzer içerikli haberleri mahkemeye 

sunarak, bu gazeteler hakkında herhangi bir soruşturma açılmadığını 

söyledi. Mahkeme heyeti, yeni yargı paketine dayanarak beraatına karar 

verdi. 

Ahmet Altan 

Haberdar.co

m Yazar 

Haberdar.com'da Haziran 

2016'da kaleme aldığı "Ezip 

Geçmek" başlıklı yazısı nedeniyle 

açılan dava 

İstanbul 26. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

Ahmet Altan hakkında yazdığı makale ile örgüt propagandası yaptığı hem 

de örgüte ait şiddet içeren eylem ve davranışları meşrulaştırmaya çalıştığı 

iddiasıyla 3 yıl hapis cezası verilmişti. Kararın temyiz edilmesi üzerine 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında tebliğname için bekliyor.  

Osman Akın Yeni Yaşam 

Eski 

Sorumlu 

Yazı İşleri 

Müdürü 

Gazetenin 21.05.2019 ve 

22.05.2019 tarihli nüshalarında 

yapılan inceleme sonucunda 3 

haber gerekçe gösterilerek 

“örgüt propagandası” iddiasıyla 

yapılan yargılama 

İstanbul 24. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

14.01.2020 tarihli duruşmada iddia makamı cezalandırılma yönünde 

mütalaa verdi. Esas hakkındaki savunma için süre talep edildi. Duruşma 

ertelendi. 24 Ocak 2020’de görülen duruşmada savcı mütalaasını tekrar 

etti. Beyanında söz konusu haberlerin Abdullah Öcalan’ın avukatlarının 

açıklamasıyla ilgili olduğunu söyleyen Av. Özcan Kılıç, “bir avukat 

açıklaması da artık örgüt propagandası değerlendiriliyorsa işimiz zor” 

dedi. AYM kararlarını sunmuyorum artık. Kararlardaki propaganda tarifiyle 

AYM ve AİHM’nin propaganda tarifi arasında alaka yok. Haber 

beğenilmeyebilir veya eksik olabilir. Ama propaganda cezası verilmesi 

hukuka aykırıdır. Mahkeme, Osman Akın’ın “zincirleme örgüt 

propagandası” suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmasına 

http://haberdar.com/
http://haberdar.com/
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hükmetti. 

Durket Süren Jin TV Muhabir 

Örgüte bilerek isteyerek yardım 

ve örgüt propagandası suçlaması 

ile yapılan yargılama 

Diyarbakır 11. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

Davanın 3. duruşması 5 Şubat'ta görüldü. Durket Süren'in katılmadığı 

duruşmada mahkeme Süren'in el konulan malzemeleri dijital ve kriminal 

inceleme raporları ve Masak'tan gelecek raporların sonucunun 

beklenmesine karar vererek bir sonraki duruşmayı 18 Mayıs 2020 saat 

10:00'a bıraktı. 

Beritan Canözer JİNHA Muhabir Sosyal Medya Paylaşımları 

Diyarbakır 11. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

27.01.2020 tarihli duruşmada savcı cezalandırma yönünde mütalaasını 

verdi. Esas hakkındaki savunma için süre istendi. Bir sonraki celse 25 Mart 

2020’de görülecekti ancak pandemi nedeniyle 17.06.2020 tarihine 

ertelendi. 

Aziz Oruç 

Dicle Haber 

Ajansı Muhabir 

Sosyal Medya Paylaşımları 

nedeniyle açılan propaganda 

davası 

Diyarbakır 9. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

29.01.2020 tarihli duruşmaya Aziz Oruç SEGBİS yoluyla katılarak söz 

konusu paylaşımları gazeteci olarak yaptığını, haber değeri taşıdığını 

belirtti. Duruşmada savcı cezalandırılması yönünde mütalaa verildi. Esas 

hakkındaki savunma için duruşma ertelendi. 2 Mart 2020’de görülen 

duruşmada ilk olarak söz alan iddia makamı, 29 Ocak 2020’de görülen 

duruşmada sunduğu esasa ilişkin mütalaayı tekrar etti. Esasa karşı 

savunma yapan gazeteci Oruç, “Ben daha önce de net bir şekilde 

belirtmiştim. Ben gazeteciyim. Hakkımdaki suçlamalar gazeteciliğe 

yönelik suçlamalardır. Yaptığım paylaşımlar, haber içerikli paylaşımdır. 

Gazetecilik kimliğim nedeniyle hakkımda böyle davaların açılmasına 

üzülüyorum. Ortada bir suç olduğunu düşünmüyorum, beraatımı talep 

ediyorum” diye konuştu. Mahkeme, gazeteci Aziz Oruç’un üzerine atılı 

“terör örgütü propagandası” yapmak suçunu zincirleme bir şekilde 

işlediğine kanaat getirerek Oruç’a 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, 

Oruç’a verilen cezayı ertelemedi, hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.  

Mehmet Dursun 

Dicle Haber 

Ajansı Muhabir 

Örgüt üyeliği iddiası ile açılan 

dava 

Van 4. Ağır 

Ceza 

Mahkemesi 

30.01.2020 tarihinde görülen 4. duruşmaya Gazeteci Mehmet Dursun 

askerde olduğu için duruşmaya katılamadı. Dursun’un avukatı ve ailesi 

duruşmada hazır bulundu. Sanıklar hakkında imza atmak şeklindeki adli 

kontrol uygulamaları kaldırıldı, yurt dışına çıkış yasağı ise devam ediyor. 
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Duruşma ertelendi. 3 Mart’ta görülen celsede Dursun'un avukatı Erhan 

Çiftçiler önceki savunmalarını tekrar ettiğini, müvekkilinin gazeteci 

olduğunu ve habercilik anlayışıyla hareket ettiğini belirterek beraatını 

istedi. Dosyadaki diğer sanıkların savunmalarını alan mahkeme 

duruşmayı 21 Nisan 2020'ye erteledi. 

Sadiye Eser, Sadık 

Topaloğlu 

Mezopotam

ya Haber 

Ajansı Muhabir 

Örgüt üyeliği iddiası ile açılan 

dava 

İstanbul 22. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

26.03.2020 tarihinde görülen ilk duruşmada tahliye edilen Eser ve 

Topaloğlu duruşması 15 Ekim 2020 tarihine ertelendi.  

Alev Doğan 

www.abcgaz

etesi.com  Muhabir 

Alev Doğan'ın, 

www.abcgazetesi.com’da 

yayımlanan bir haberinde 

kullandığı “gerici Nurettin Yıldız”, 

“gerici zihniyet” ifadeleri 

nedeniyle hakarette bulunduğu 

iddiası ile Nurettin Yıldız'ın 

şikâyeti ile açılan dava 

İstanbul 2. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi 

Davanın ilk duruşması 2019 Nisan ayında görülürken, duruşma sonucunda 

mahkeme heyeti yetkisizlik kararı vermiş, Doğan’ın yargılanmasına basın 

suçlarından yetkili ceza mahkemesinde devam edilmesi kararı verilmişti. 

Bir üst mahkeme, yetkisizlik kararını bozduğu için, İstanbul Asliye Ceza 

Mahkemesi’nde görülmeye devam eden davanın bugünkü duruşmasında, 

mahkeme heyeti “atılı suçun unsurlarının oluşmaması” gerekçesiyle 

Doğan hakkında beraat kararı verdi. 

Faruk Siyahkoç Can TV Muhabir 

24/09/2014 tarihinde bir gözaltı 

sırasında çekim yaptığı sırada 

polisler tarafından darp edilerek 

gözaltına alınmış ve akabinde 

polislerin şikâyeti ile hakkında 

polise görevi yaptırmamak için 

direnme suçundan açılan dava 

Suruç 1. Asliye 

Ceza 

Mahkemesi-

Gaziantep BAM 

17. CD 

Gazeteci Faruk Siyahkoç hakkında görevi yaptırmamak için direnme 

suçundan bahisle 5 ay hapis cezasına hükmedilmişti.İstinaf incelemesinde 

16.01.2020 tarihli Gaziantep BAM 17. CD kararı ile karar beraat yönünde 

bozulmuştur.  

Uğur Güç soL Haber 

Sorumlu 

Yazı İşleri 

Müdürü 

"Mahkeme küfürbaz avukatın 

istediğini yaptı: Işıl Özgentürk'e 

ceza verdi" başlıklı haberde 

hakaret edildiği iddiasıyla Recep 

Tayyip Erdoğan, TRT ve 

THY’ninvekili Avukat Mustafa 

Doğan İnal'ın şikâyeti ile açılan 

İstanbul 

Anadolu 29. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi 

11.02.2020 tarihinde görülen ilk duruşmada Uğur Güç savunma yaptı. 

Gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü olarak haberin önüne geldiğini 

gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra yayına aldıklarını, şikayetçinin 

dosyada avukat kimliği ile değil katılan olduğunu, söz konusu ifadelerin 

duruşma tutanaklarında da aynen yer aldığını belirtti. Şikayetçi Mustafa 

Doğan İnal bir Müslüman olarak sözlerinin arkasında olduğunu ifade 

ederek, soL haber tarafından sürekli hedef gösterildiğini ve halkı 

http://www.abcgazetesi.com/
http://www.abcgazetesi.com/
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dava kendisine karşı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini belirtti, Işıl Özgentürk'e 

yönelik ifadelerinin küfür olmadığını paçavra, faşist bir yazı olarak 

yazısına yönelik sözler söylediğini bu sözlerin de halen arkasında 

olduğunu belirtti. Av. Özge Demir, Mustafa Doğan İnal'ın soL'a yönelik 

sosyal medyadaki paylaşımları hakkında sorular yöneltti ve bu 

paylaşımları dosyasına sundu. Mustafa Doğan İnal katılma talebinde 

bulunarak bu dosyada kendisinin yargılandığından bahisle süre talep etti. 

Uğur Güç vekili Av. Özge Demir yazılı savunma için süre talebinde 

bulundu. Bu nedenle duruşma 4 Mayıs 2020 saat 11:00a bırakıldı. 

Aydın Keser Yeni Yaşam 

Sorumlu 

Yazı İşleri 

Müdürü 

Yeni Yaşam Gazetesi'nin 10 Ekim 

2019 tarihli " Bu Pınardan Barış 

Akmaz" başlıklı haber nedeniyle 

örgüt propagandası iddiası ile 

yapılan yargılama 

İstanbul 22. 

Ağır Ceza 

Mahkemesi 

07.02.2020 tarihinde görülen ilk duruşmada Aydın Keser savunma yaptı, 

gazetecilik faaliyeti olduğunu propaganda olmadığını haber içeriğinde 

STK ve insan hakları örgütlerinin görüşlerine yer verdiğini belirtti. Av. 

Özcan Kılıç 10 Ekim 2019 tarihli gazetenin 1. ve 6. sayfalarını sunarak 

herhangi bir örgütün bahsi ve propagandası olmadığını kamuoyunu 

bilgilendirme amacıyla yapılan bir haber olduğunu belirtti. Savcı 

mütalaasında söz konusu haberde yer alan ifadelerin YPG/PYD’nin şiddet 

ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu 

yöntemlere başvurmayı teşvik edecek nitelikte olmadığından bahisle 

beraatını talep etti. Mahkeme beraat kararı verdi.  

Sibel Eres, Kadir 

Cesur, Nahide 

Aslan, Gülsün 

Altan, 

SerdarAltan, 

Koçali Özipek, 

GürcanBayrakçı, 

Nedim Dalga  Van TV 

Sunucu, 

Programcı, 

Sorumlu 

Müdür, 

Ortak 

Kanalın Şubat- Mayıs 2016 

arasında yayınlanan bazı haber 

bültenleri gerekçe gösterilerek 

“terör örgütü propagandası” 

iddiasıyla yargılandıkları dava 

Van 4. Ağır 

Ceza 

Mahkemesi 

11.02.2020 tarihinde görülen duruşmada savcı mütalaasında Sibel Eres ve 

Gültün hakkında “örgüt propagandası,” diğer tüm sanıklar için ise 

“zincirleme örgüt propagandası” yapmak suçlarından ayrı ayrı ceza talep 

etti. Mahkeme, avukatlara mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları için 

süre verdi. Bir sonraki duruşma 7 Mayıs 2020 tarihinde görülecek. 

Ender İmrek Evrensel Yazar 

İmrek, 29 Haziran 2019’da 

yayımlanan “Parıl parıl 

parlıyordu Hermes çanta…” 

başlıklı yazısı nedeniyle açılan 

Bakırköy 2. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi 

İlk duruşma 29.04.2020 tarihinde görülecekti ancak pandemi nedeniyle 

24.06.2020’ye ertelendi.  
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dava 

Murat Güreş, 

Furkan Gökşen, 

Metin Aybey - 

Serbest 

Gazeteci 

FETÖ şüphelisinin ifadesini 

yayınlamaları nedeniyle açılan 

dava 

Gaziantep 9. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi 

Davanın 20 Şubat 2020 tarihinde görülen karar duruşmasında Gaziantep 

9. Asliye Ceza Mahkemesi gazeteciler Güreş, Gökşen ve Aybey ile birlikte 

davanın tüm sanıklarının beraatına karar verdi. 

İbrahim Varlı BirGün 

Yayın 

Koordinatör

ü 

Mayıs 2016’da yayımlanan 

“Panama’dan Eksik Kalmadılar” 

ve “Bilal’i Yurtdışında Okutan Da 

Var, Damadın Şirketi De” başlıklı 

haberlerinden dolayı Berat 

Albayrak’ın şikâyetçi olduğu 

hakaret davası 

İstanbul 2. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi- 

İstanbul BAM 

23. Ceza 

Dairesi 

2017 yılında ilk derece mahkeme 7 bin 100 TL adli para cezasına 

hükmetmişti. Karar sanık müdafileritarafından istinafa götürüldü. BAM 

beraata hükmetti.  

Necla Demir 

Gazete 

Karınca 

İmtiyaz 

Sahibi 

CİMER'e yapılan isimsiz ihbar 

üzerine açılan dava 

Bakırköy 8. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi İlk duruşması 13 Mayıs 2020’de yapılacak. 

Faruk Arhan 
 

Serbest 

Gazeteci 

Sosyal medya paylaşımları 

nedeniyle açılan dava 

İstanbul Bölge 

Adliye 

Mahkemesi 3. 

Ceza Dairesi 

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinde görülen duruşmada 

heyet, ilk derece mahkemesi tarafından verilen beraat kararını bozdu, 

Faruk Arhan’ı 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırdı. Hükmün 

açıklanması geri bırakıldı. 

Sultan Çoban - 

Serbest 

Gazeteci 

Sosyal medya paylaşımları 

nedeniyle açılan dava 

Konya 8. Ağır 

Ceza 

Mahkemesi 

27 Şubat 2020 tarihinde görülen duruşmada savcı mütalaasını verdi ve 

TMK 7/2 kapsamında cezalandırılmasını talep etti. Gazeteci Çoban 

mütalaaya karşı beyanında “Paylaşımlarım gazetecilik faaliyeti 

kapsamındadır, haber paylaşma ve arşiv amaçlıdır, propaganda suçu 

işlemedim” diye konuştu. Mahkeme, 1 yıl 6 ay hapis cezası almasına karar 

verdi. Cezada indirime giden mahkeme, Çoban’a 1 yıl 3 ay hapis cezasına 

verdi ve cezanın ertelenmesine hükmetti. Çoban hakkında uygulanan adli 

kontrol tedbirleri ve yurt dışına çıkış yasağı da kaldırıldı. 

Ferdi Sertkal Yeni Yaşam 

Van 

Muhabiri 

Sosyal medya paylaşımları 

nedeniyle açılan dava 

Van 4. Ağır 

Ceza 

Mahkemesi 

3 Mart 2020 tarihli duruşmada savcının ceza yönündeki mütalaasına 

katılan mahkeme, “terör örgütü propagandası” yapmak suçundan 1 yıl 6 

ay 22 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. 
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Oktay Candemir 
 

Serbest 

Gazeteci 

5 Eylül 2019 tarihli yazısında, 

“Belediyelere kayyım atayan 

Erdoğan, böylelikle hangi siyasal 

yapının nerde durduğunu da 

tespit ettiğinden kartları buna 

göre dağıtacak. Hasılı bir doğum 

olacak bu kesin. Bunu bilen 

Erdoğan, çocuğun sakat doğması 

için her şeyi yapıyor. Tam bir böl-

parçala- yönet politikası" 

ifadeleri nedeniyle açılan dava. 
 

İddianame kabul edildi. 

Melike Aydın Jinnews Muhabir 

Kasım 2019’da evine yapılan 

baskınla tutuklanan Aydın 

hakkında gazetecilik faaliyeti 

kapsamında yaptığı görüşmeler 

nedeniyle açılan dava 

İzmir 2. Ağır 

Ceza 

Mahkemesi 

30.01.2020 tarihli tensip zaptı ile tahliyesine karar verilerek yurtdışı çıkış 

yasağı ve imza şartı adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi. 

İlk duruşma 28.05.2020 tarihinde görülecek. 

Ruken Demir 

Mezopotam

ya Haber 

Ajansı Muhabir 

Kasım 2019’da evine yapılan 

baskınla tutuklanan Demir 

hakkında gazetecilik faaliyeti 

kapsamında yaptığı görüşmeler 

nedeniyle açılan dava 

İzmir 19. Ağır 

Ceza 

Mahkemesi 

5 Mart 2020 tarihli ilk duruşmada tahliye edildi. Bir sonraki duruşma 28 

Nisan 2020 tarihinde görülecek. 

Alptekin 

Dursunoğlu 

Yakın Doğu 

Haber Sitesi 

Genel Yayın 

Yönetmeni 

Sosyal medya paylaşımları 

nedeniyle açılan dava 

İstanbul 49. 

Asliye Ceza 

Mahkemesi 

8 Şubat tarihinde Twitter’dan yaptığı paylaşım gerekçe gösterilerek 1 gün 

sonra gözaltına alınmış, 1 Mart tarihinde de “halkı kin ve düşmanlığa 

tahrik etme ve aşağılama” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Tutuklanan 

Dursunoğlu hakkında, 3 gün içerisinde iddianame hazırlandı ve duruşma 

günü verildi. 16 Mart 2020 tarihinde ilk duruşmada “suçu ve suçluyu 

övdüğü” gerekçesiyle 50 gün hapis cezası alan Dursunoğlu’nun cezası 

1000 TL adli para cezasına çevrildi ve tahliyesine karar verildi.  

 


