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Kapatılan Özgür Gündem gazetesine yönelik polis baskını sırasında gözaltına alınan 17’si gazeteci, 
toplam 22 kişinin “kamu görevlisine hakaret” ve “kamu görevlisinin görevini yapmasını engellemek” 
suçlamalarıyla yargılandığı davanın 9. duruşması bugün İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 

Duruşma saatinde başladı. Avukatlar Özcan Kılıç ve Hazal Pekşen Demirhan mahkeme salonunda hazır 
bulundu. Sanıklar duruşmaya katılmadı. Yaklaşık 7-8 dakika süren duruşmayı PEN Norveç, Medya ve 
Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) ve Punto24’ten gözlemciler izledi. 

Avukat Özcan Kılıç, bu aşamada dosyada yapılacak bir işlem kalmadığını, hem şikayetçi polislerin hem 
de yargılanan gazetecilerin ifadelerinin alındığını belirtti. Dosyada karar verilmesini talep etti. 

Dosyada yargılanan 4 gazeteci yurtdışında yaşadığı için mahkemede ifadeleri alınmamıştı ve duruşmalar 
“yakalama kararının infazının beklenmesi” gerekçesiyle erteleniyordu. Mahkeme hakkında yakalama 
kararı bulunan 4 gazetecinin dosyasının ayrılmasına karar verdi. 

Diğer tüm sanıkların ifadesinin alındığını ve toplanacak delil kalmadığını belirten mahkeme, dosyanın 
esas hakkında mütalaa için Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine karar verdi.  

El konulan eşyaların (bilgisayar ve telefonlar) iadesine ilişkin taleplerin hükümle birlikte 
değerlendirileceğine de kararda yer verildi. 

Bir sonraki duruşma 1 Temmuz 2021 saat 10.45’te görülecek.  

Avukat Kılıç: Polisler taraf olunca mahkemeler rahat davranamıyor 

Duruşmanın ardından davayı değerlendiren avukat Özcan Kılıç, bu davanın 5 yıldır devam ediyor 
olmasının başka hak ihlallerine yol açtığını, gazetecilerin gündelik hayatlarını etkilediğini anlattı. Kılıç, 
şikayetçi tarafın polis olmasının da mahkemeyi etkilediğini ifade etti: 

“Aslında bu dava ilk baştan beri yanlış açılmış bir dava. Yargılanan 22 kişi hem darp edildi hem 
gözaltına alındı hem de burada sanık konumundalar ve ‘polise direnmek’ten yargılanıyorlar. Yani 
beraat kararı çıkması gereken bir dava. 

“Davanın 5 senedir devam etmesi ciddi bir hak ihlaline yol açıyor. Müvekkillerimiz günlük 
yaşamlarında, iş yaşamlarında, çevrelerinde bu dava gerekçe gösterilerek hedef haline 
gelebiliyorlar. Mesela bu dosyanın sanıklarından birine bu dosya gerekçe gösterilerek siyaset 
yasağı getirildi; Yargıtay kararıyla HDP Parti Meclisi’nden çıkartıldı. Başka bir sanık bu dosya 
gerekçesiyle şüpheli muamelesi görüp 12 saat gözaltında tutuldu. 

“Ayrıca 5 sene önce el konulan cep telefonları hala iade edilmedi. Bu telefonlar kayıptı, 
bulunamıyordu. Israrlı çabalarımız sonucu 4 yıl sonra bu telefonlar bir karakolda bulundu. 
Telefonların incelemesi de tamamlandı. Ama mahkeme hala telefonların iadesini 
gerçekleştirmiyor. 



“Davayı başından beri takip eden, tarafları mahkemede yüz yüze dinleyen mahkeme başkanı da 
değişti. Mesela o hakim, polislerin beyanı alınırken objektif bir şekilde sorgulama yapmıştı. Bu 
pek sık rastlanan bir olay değil, hakimler kolluk kuvvetlerine karşı genelde kayırıcı oluyor. 
Şikayetçi taraf polis olunca, bir de Terörle Mücadele polisi olunca mahkemeler rahat 
davranamıyor. Zaten Özgür Gündem baskınında görev yapan polisler, davayı açan savcının 
kapısına şikayetçi sıfatıyla gidip, iki gün beklemişlerdi; davayı açması için bu şekilde baskı 
yapmışlardı.” 


