HABERİN BEDELİ
GAZETECİLER MESLEĞİNİ YAPTIĞI İÇİN YARGILANIYOR
EKİM 2021 RAPORU
Gazeteciler açısında Ekim ayı da yargılama, baskı, tehdit ve saldırılarla geçti.
Geride bıraktığımız bir aylık dönemde, dokuz ayrı kentte görülen 34 ayrı
duruşmada en az 58 gazeteci ve medya çalışanı yargılandı. Bu dönemde
yargılanan yedi gazeteci, birden fazla kez hakim karşısına çıktı.
Gazetecilerin 27’sine “örgüt üyesi olmak”, 11’ine “örgüt propagandası yapmak”,
yedisine “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna Muhalefet Etmek”, dördüne ise
“cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması yöneltildi.
58 gazeteci, bir müebbet hapis ile birlikte 272 yıl altı aydan 896 yıl altı ay 15
güne kadar hapis ve 200 bin TL manevi tazminatla yargılandı.
Yargılanan gazetecilerden 10’u hakkında beraat kararı verildi. Üç gazeteci çeşitli
cezalara çarptırıldı. Karara bağlanan üç davada gazetecilere toplamda iki yıl beş
ay 12 gün hapis cezası ve 16 bin 660 TL para cezası verildi.
Gazeteciler üzerindeki baskılar, sadece süren yargılamalarla sınırlı kalmadı. Aynı
dönemde yedi gazeteci hakkında yeni soruşturmalar açıldı. İki gazeteci haber
takibi sırasında gözaltına alındı.
Gazetecilerin çeşitli engellemelerle karşı karşıya kaldığı Ekim ayından dört
gazeteci doğrudan saldırıya uğradı ve tehdit edildi.

“Bu yayın, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Hayri Demir’in sorumluluğu
altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.”

HABERİN BEDELİ GÜNCESİ
4 Ekim
Ankara’da yurttaşlarla sokak röportajı yapmak isteyen gazeteciler Büşra Taşkıran ve Öznur
Değer, polis tarafından engellendi. Engelleme gerekçesi olarak iki gazetecinin turkuaz basın
kartı olmaması gösterildi.
5 Ekim
Gazeteci Ayşe Kara’nın “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla Diyarbakır 5. Ağır Ceza
Mahkemesinde yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Kara’nın yedi yıl altı aydan 15
yıla kadar hapsinin talep edildiği duruşma, savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklamasıyla
ertelendi.
5 Ekim
Dokuz8 Haber editörü Fatoş Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin polis tarafından
gözaltına alınmasını takip ettiği sırada polisler tarafından darp edildi.
5 Ekim
Mezopotamya Ajansı muhabiri Ruken Demir’in yargılandığı davanın 8’inci duruşması İzmir 19.
Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Demir’in yedi yıl altı aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle
yargılandığı duruşma, dijital materyallerin incelenmesine dair raporun beklenmesi için
ertelendi.
5 Ekim
Mezopotamya Ajansı muhabiri Zeynep Durgut, Şırnak'ta asker ve korucular tarafından kesilen
ağaçların TIR'larla yüklenerek taşınmasını görüntülemeye çalıştığı sırada saldırıya uğradı.
6 Ekim
Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’ın “MİT TIR’ları” haberi
nedeniyle “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla,
gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin etmek” ve “gizli
kalması gereken bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklamak” suçlamalarıyla
yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kapalı olarak görülen
duruşma, Dündar hakkındaki yakalama emrinin ve yurt dışından iadesinin beklenmesine karar
verilerek ertelendi.
7 Ekim
Boğaziçi Üniversitesi’nden iki öğrencinin tutuklanmasını protesto eden öğrencilerin eylemini
takip eden Halk TV muhabiri Erdinç Yılmaz polislerce darp edildi. Artı Gerçek muhabiri Yağmur
Kaya’nın ise basın kartına polis tarafından el konuldu.

7 Ekim
Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Ali Sönmez Kayar’ın da aralarında bulunduğu dokuz kişinin
“örgüt üyesi olmak” iddiasıyla yargılandığı dava görüldü. İstanbul 32. Ağır Ceza
Mahkemesinde görülen duruşmaya, yedi yıl altı aydan 15 yıla kadar hapsi istenen Kayar
katılmadı. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ertelendi.
7 Ekim
Gazeteciler Ali Açar, Canan Coşkun ve Can Uğur’un Berkin Elvan’ın Gezi eylemleri sırasında
öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili Cumhuriyet ve BirGün gazetelerinde
yayımlanan haberleri nedeniyle “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek”
iddiasıyla yargılandıkları dava görüldü. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma
sonunda bir yıldan üç yıla kadar hapsi talep edilen gazetecilerin beraatlerine karar verildi.
7 Ekim
Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Selman Keleş
hakkında bir yürüyüşü takip ettiği gerekçesiyle “2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri
Kanununa Muhalefet” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamalarıyla açılan davanın
görülmesine devam edildi. Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, yurtdışında
yaşayan Keleş katılmadı. Duruşma, Keleş hakkında çıkartılan yakalama kararının infazının
beklenmesi için ertelendi.
8 Ekim
KHK ile kapatılan DİHA muhabiri Engin Eren’in “örgüt üyesi olmak”, “suçluyu kayırmak,”
“kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılmak, ihtara ve zor kullanmaya rağmen
dağılmamakta ısrar etmek” ve “Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’na
muhalefet etmek” suçlamalarıyla yargılandığı dava görüldü. Eren’in toplamda 10 yıldan 31 yıl
altı aya kadar hapsinin talep edildiği dava duruşması, ileri tarihe ertelendi.
8 Ekim
Gazeteci İdris Yayla hakkında çalıştığı Jiyan Haber sitesinin Youtube kanalında görevden
alınarak yerine kayyım atanan Batman Belediyesi Eşbaşkanı Mehmet Demir ile yaptığı program
gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı. Yayla, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek”
iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında emniyete giderek ifade verdi.
8 Ekim
Gazeteci Hasan Cemal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma
Bürosu tarafından “cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma
kapsamında emniyete giderek ifade veren Cemal’e sosyal medya hesabındaki paylaşımları
soruldu.
10 Ekim

ANKA Haber Ajansı muhabiri Tamer Arda Erşin, Ankara’da 10 Ekim 2015’te yaşanan katliamın
yıldönümü nedeniyle yapılmak istenen anmayı takip etmek istediği sırada polislerce tehdit
edildi. Erşin, polislerin “seni dörde bölerim” şeklindeki tehdidin yanı sıra hakaret ve küfürlerine
de maruz kaldı.
11 Ekim
Yeni Yaşam gazetesi çalışanı Hatice Şahin’in “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla yargılandığı dava
görüldü. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma, adli kontrol tedbirlerinin
devamı kararıyla ertelendi. Davada, Şahin’in yedi yıl altı aydan 15 yıla kadar hapisle
cezalandırılması talep ediliyor.
12 Ekim
Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Serkan Ozan, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay
Büyüktaş Akça, İnternet Sorumlu Haber Müdürü Ozan Yurtoğlu ve muhabir Hazal Ocak
hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın şikayeti üzerine
“hakaret” ve “iftira” suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşma ertelendi.
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya gerekçe yazılar, Cumhuriyet
gazetesinde “Bilal Erdoğan’ın şanslı arkadaşı” ve “Arkadaş ihale zengini” başlıklarıyla
yayınlanan haberlerdi. Gazetecilerin bu yazılar gerekçesiyle üç aydan iki yıla kadar hapis veya
adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep ediliyor.
12 Ekim
Gazeteci Rojda Oğuz’un “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla sekiz yıl
altı aydan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava görüldü. Van 5. Ağır Ceza
Mahkemesinde görülen duruşmaya Oğuz katılmadı. Duruşma, dosyadaki eksik hususların
giderilmesi için ertelendi.
12 Ekim
Gazeteci Ruşen Takva’nın Van’da düzenlenen bir basın açıklamasını takip ettiği gerekçesiyle
“örgüt üyesi olmak” ve “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen
kendiliğinden dağılmama” suçlamalarıyla yargılandığı dava görüldü. Takva’nın sekiz yıl iki
aydan 19 yıl altı aya kadar hapis istemiyle Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın
bu duruşmasında beraat kararı verildi.
12 Ekim
Jin News editörü Roza Metina’nın, “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla yargılandığı dava görüldü.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında yedi yıl altı aydan 15 yıla kadar
hapsi talep edilen Metina’nın beraatine karar verildi. Ancak savcılık tarafından aynı gün beraat
kararına itiraz edildi.
12 Ekim

Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü İsminaz Temel ve muhabiri Havva Çuştan’ın İstanbul 27. Ağır
Ceza Mahkemesinde yargılandıkları davanın 14. duruşması görüldü. Duruşma dosyadaki eksik
hususların giderilmesi için ertelendi. Davada Temel’in “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla yedi
yıl altı aydan Cuştan’ın ise “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propangadası yapmak” suçlamalarıyla
sekiz yıl altı aydan 20 yıla kadar hapsi talep ediliyor.
12 Ekim
Gazeteci Hayri Demir’in “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamalarıyla
yargılandığı davanın dokuzuncu duruşması Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.
Duruşma suçlama konusu yapılan haberlerle ilgili emniyetten talep edilen araştırmanın
beklenmesi için ertelendi. Dava kapsamında Demir’in evinden hırsızlık yoluyla elde edilen
kişisel arşivindeki haber fotoğrafları ve videoları suçlama konusu yapılarak, dokuz yıldan 22
yıla kadar hapsi talep ediliyor.
13 Ekim
Gazeteci Derya Okatan’ın bir dönem sorumlu yazı işleri müdürü olarak görev yaptığı Etkin
Haber Ajansı’nın (ETHA) sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar gerekçe yapılarak
açılanan davanın ilk duruşması görüldü. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma,
davanın Okatan hakkında İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava ile
birleştirilmesinin sorulmasına karar verilerek, ertelendi. Davada Okatan’a “zincirleme şekilde
örgüt propagandası yapmak” suçlaması yöneltilerek, bir yıl üç aydan sekiz yıl dokuz aya kadar
hapsi talep ediliyor.
13 Ekim
Gazeteciler Ahmet Kanbal, Mehmet Şah Oruç, Rojda Aydın, Nurcan Yalçın ve Halime Parlak’ın
Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasına karşı düzenlenen protestoyu takip
ettikleri gerekçesiyle "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna Muhalefet"
suçlamasıyla yargılandıkları davanın ikinci duruşması görüldü. Gazetecilerin altı aydan üç yıla
kadar hapisle cezalandırılmalarının talep edildiği davanın duruşması, esas hakkındaki
mütalaanın hazırlanması için ertelendi.
14 Ekim
Gazeteci Hayko Bağdat hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek açılan dava
görüldü. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma ertelendi. Bağdat’ın paylaşımlarının
“zincirleme şekilde; basın ve yayın yoluyla örgüt propagandası yapmak” suçlaması kapsamında
değerlendirildiği davada bir yıl 10 ay 15 günden 13 yıl bir ay 15 güne kadar hapis cezası talep
ediliyor.
14 Ekim
Gazeteci Mehmet Şahin’in Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde “örgüt kurmak ve
yönetmek” suçlamasıyla 15 yıldan 22 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması
görüldü. Duruşmada iddia makamı, Şahin’in “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla yedi yıl altı

aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, Şahin’in beyanda bulunmak
için süre talebinin kabulüyle ertelendi.
14 Ekim
Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Mehmet Aslan’ın “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla
İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Aslan’ın
yedi yıl altı aydan 15 yıla kadar hapsinin talep edildiği davanın duruşması, eksik hususların
giderilmesinin beklenmesi için ertelendi.
14 Ekim
Cumhuriyet gazetesi muhabiri Hazal Ocak’ın “Damat işi biliyor” başlıklı haberi gerekçesiyle
Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak şikayetiyle 200 bin TL tazminat talebiyle açılan
davanın üçüncü duruşması görüldü. İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşma,
Ocak’ın aynı haber gerekçesiyle “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla yargılanarak beraat
ettiği davanın kararının kesinleşmesinin beklenmesi için ertelendi.
14 Ekim
Jiyan Haber muhabiri Sonya Bayık’ın Batman’ın Batman 1. Asliye Mahkemesinde “Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet” suçlamasıyla yargılandığı davanın dördüncü
duruşması görüldü. Altı aydan üç yıla hapsi talep edilen Bayık’ın davaya konu haber takibi
yaptığı yürüyüşle ilgili görüntülerin incelenmesi talebinin kabulüyle, duruşma ertelendi.
14 Ekim
Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Bitlis News Genel Yayın Yönetmeni Sinan Aygül’ün Ocak
2016 tarihinde yayımlanan bir haber nedeniyle hakkında açılan dava görüldü. Aygül’e “örgüt
propagandası yapmak” suçlamasının yöneltildiği dava, başka bir davada aldığı cezanın
kesinleşmesi nedeniyle hükmün geri bırakılması koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle yeniden
görüldü. Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma sonunda Aygül’e 16 bin 660 TL adli para
cezası verildi.
14 Ekim
İleri Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Ergün’ün “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla
yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesindeki
duruşma sonunda Ergün’e 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verildi.
16 Ekim
Mezopotamya Ajansı muhabirleri Muhammet Enes Sezgin ve Mahmut Altuntaş, İstiklal
Caddesi’nde düzenlenen bir protesto eylemini takip ettikleri sırada gözaltına alındı. İki gazeteci
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İfade işlemlerinin ardından aynı gün serbest
bırakıldı.

18 Ekim
Kapatılan Taraf gazetesinin eski yöneticileri Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur ve
muhabiri Mehmet Baransu’nun Genelkurmay'a ait gizli belgeyi gazetede yayımlandıkları
iddiasıyla yargılandıkları davanın 36. duruşması görüldü. İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesindeki duruşmada, avukatların reddi hâkim talebinin ardından ertelendi. Dava
kapsamında yargılanan gazeteciler Altan, Çongar ve Oğur’un 20 yıldan 50 yıl 6 aya kadar,
Baransu’nun ise 35 yıldan 75 yıla kadar hapsi talep ediliyor.
19 Ekim
Gazeteci Oktay Candemir hakkında, Habertürk yazarı Çetiner Çetin’in Vanspor’un Yönetim
Kurulu listesinde yer almasıyla ilgili bir paylaşımı gerekçe gösterilerek “hakaret” ve “kişilerin
huzur ve sükununu bozma” iddialarıyla soruşturma açıldı.
19 Ekim
Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Berna Kişin hakkında, Ankara Siber Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğünün bildirimi üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları
Soruşturma Bürosu tarafından “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” iddiasıyla açılan
soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
20 Ekim
Gazeteci Hayko Bağdat’ın “zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret etmek” ve
“kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmek” suçlamalarıyla yargılandığı davanın
beşinci duruşması görüldü. Bağdat’ın toplamda iki yıl beş ay 15 günden 10 yıl iki aya kadar
hapisle cezalandırılmasının talep edildiği duruşma, Bağdat’ın ifadesinin yurtdışında alınması
için yazılan istinabe evrakının beklenmesi kararıyla ertelendi.
20 Ekim
Gazeteci Vedat Örüç’ün sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “örgüt propagandası
yapmak” suçlamasıyla yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Kocaeli 5. Ağır Ceza
Mahkemesindeki duruşma sonunda Örüç’e bir yıl altı ay 22 gün hapis cezası verildi. Hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
20 Ekim
Gazeteciler Ahmet Kanbal, Mehmet Şah Oruç, Rojda Aydın, Nurcan Yalçın ve Halime Parlak’ın
Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasına karşı düzenlenen protestoyu takip
ettikleri gerekçesiyle "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna Muhalefet Etmek"
suçlamasıyla yargılandıkları davanın üçüncü duruşması görüldü. Gazetecilerin altı aydan üç yıla
kadar hapisle cezalandırılmalarının talep edildiği davanın bu duruşmasında gazeteciler
hakkında beraat kararı verildi.
21 Ekim

Gazeteci Rüstem Batum’un “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla İstanbul 41. Asliye Ceza
Mahkemesinde yargılandığı davanın 14’üncü duruşması görüldü. Batum’un bir yıldan dört yıla
kadar hapsinin talep edildiği duruşma, avukatların mazeret bildirerek katılmamasıyla
ertelendi.
21 Ekim
Van'ın Çatak ilçesinde iki kişinin helikopterden atıldığı iddialarını haberleştirdikleri için
tutuklanan ve davanın ilk duruşmasında tahliye edilen Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri
Zeynep Durgut, Adnan Bilen ve Cemil Uğur, Jin News muhabiri Şehriban Abi ve gazeteci Nazan
Sala’nın yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü. Van 5. Ağır Ceza Mahkemesinde
görülen duruşmada gazetecilere uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar
verildi. Sala hakkında açılmış olan soruşturmanın akıbetinin öğrenilmesi için müzekkere
yazılmasına karar verilerek ertelendi. Davada, beş gazetecinin “Örgüt üyesi olmak”
suçlamasıyla yedi yıl altı aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. Ayrıca
Sala’nın sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle “Basın ve yayın yoluyla zincirleme örgüt
propagandası yapmak” suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 13 yıl 1 aya kadar hapisle
cezalandırılması talep ediliyor.
21 Ekim
Gerçek Gündem internet sitesi muhabiri Fırat Fıstık hakkında Boğaziçi Üniversitesine
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci’nin
öğrencileri emniyete bildirmesini konu eden haberi nedeniyle soruşturma başlatıldı. İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme”, “yayma”,
“kişinin huzur ve sükununu bozma” ve “iftira” iddialarıyla açılan soruşturma kapsamında Fıstık,
ifadeye çağrıldı.
22 Ekim
Tele1 TV spikeri Begümhan Aydoğan hakkında “Jandarma Sahil Güvenlik Akademisinde Menzil
tarikatı yapılanması” iddialarının tartışıldığı bir yayın nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Soruşturma Jandarma Genel Komutanlığının şikâyeti üzerine başlatıldı.
24 Ekim
Gazeteci Barış Pehlivan’ın, 9 Eylül’de Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan “Menzil’in şok
mangası” başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma,
Jandarma Genel Komutanlığı’nın şikâyeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
“hakaret” suçlamasıyla başlatıldı.
26 Ekim
KHK ile kapatılan DİHA muhabiri Ramazan Akoğul’un “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla
yargılandığı davanın dokuzuncu duruşması görüldü. Akoğul’un Diyarbakır 4. Ağır Ceza
Mahkemesinde yedi yıl altı aydan 15 yıla kadar hapsinin talep edildiği duruşma, Akoğul
hakkındaki başka bir soruşturma dosyasının beklenmesine karar verilerek ertelendi.

26 Ekim
Gazeteciler Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Cemal Azmi Kalyoncu, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ünal Tanık,
Yakup Çetin, Yetkin Yıldız ve bir dönem Meydan gazetesinde köşe yazarlığı yapmış olan sanatçı
Atilla Taş’ın kamuoyunda “FETÖ Medya yapılanması” davası olarak bilinen dosya kapsamında
yeniden yargılanmasının üçüncü duruşması görüldü. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde
görülen duruşma, eksik hususların giderilmesi için ertelendi. Yargıtay, Atilla Taş’a “örgüte
yardım” suçundan verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasını ise bozmuş, Taş’ın “cumhurbaşkanına
hakaret” ve “devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama” suçlamasıyla yargılanması talep
edildi. Gazeteciler Ahmet Memiş, Cemal Azmi Kalyoncu, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ünal Tanık,
Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız’a “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla verilen hapis cezalarının ise
daha fazla araştırma yapılması gerekçesiyle Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu.
26 Ekim
Yeni Yaşam Gazetesi yazarı Veysi Sarısözen ve eski sorumlu yazı işleri müdürü Osman Akın’ın
“örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandıkları davanın görülmesine devam edildi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, iki gazeteci hakkında çıkartılan yakalama
kararlarının infazının beklenmesi için ertelendi. Davada, Sarısözen’in bir yazısı nedeniyle bir
yıldan beş yıla kadar, Akın’ın ise gazetedeki üç haber nedeniyle bir yıl üç aydan sekiz yıl dokuz
aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
26 Ekim
ETHA muhabiri Pınar Gayıp hakkında Batman’da İpek Er’e sistematik tecavüz işkencesinde
bulunan ve intihar ederek ölüme sürükleyen uzman çavuş Musa Orhan’a ilişkin yaptığı haber
ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı. Aydın Cumhuriyet
Başsavcılığı’nca açılan soruşturmada Gayıp’a “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef
göstermek” suçlaması yöneltildi.
27 Ekim
Odatv editörü Caner Taşpınar hakkında, kaleme aldığı "Damat: Fethullahçıların AKP'li
Kayınpederleri" isimli kitabındaki ifadeler gerekçesiyle TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman ve
AKP Diyarbakır eski milletvekili Ali İhsan Arslan'ın şikâyeti üzerine “alenen hakaret etmek”
suçlamasıyla açılan davanın üçüncü duruşması görüldü. Atılı suçlamadan üç ay 15 günden iki
yıl dört aya kadar hapis istemiyle İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesinde süren yargılamanın
duruşması, dosya savcısının değişmiş olması nedeniyle mütalaanın hazırlanmış olduğu
gerekçesiyle ertelendi.
28 Ekim
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan TV10’un eski kameramanı Kemal Demir ile
kanal çalışanı Kemal Karagöz’ün “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla yedi yıl altı aydan 15 yıla
kadar hapis istemiyle yargılandıkları davanın 10. duruşması görüldü. İstanbul 28. Ağır Ceza
Mahkemesi’ndeki duruşma, avukatların mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talebinin
kabulüyle ertelendi.

29 Ekim
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törenleri izlemek isteyen
Cumhuriyet, Fox TV ve Anka Haber Ajansı çalışanları engellendi.

“Bu yayın, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Hayri Demir’in sorumluluğu
altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.”

