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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 10. duruşması bugün İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 

Duruşma saatinde başladı. Avukatlar Özcan Kılıç, Sercan Korkmaz, Cemal Polat ve Hazal Pekşen Demirhan 
mahkeme salonunda hazır bulundu. Sanıklar duruşmaya katılmadı. Duruşmayı PEN Norveç, Medya ve 
Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) ve Punto24’ten gözlemciler izledi. 

Duruşmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, esas hakkında mütalaasını verdi. Savcı, gazetecilerin gözaltı 
işlemine engel olmak için polislere mukavemet ve hakaret ettiği iddiasıyla 18 aydan 8 yıla kadar 
cezalandırılmasını istedi.  

Avukat Özcan Kılıç, davaya konu olayın görüntülerinin olduğu CD’nin bilirkişi tarafından incelenmesini talep 
etti. Kılıç “Ben olay yerindeydim, ben de darp edildim. Burada gerçeğe aykırılık, maddi olarak hukuka 
aykırılık var. CD’yi yargıç olarak izlerseniz gerçeği göreceksiniz” dedi. Savcılık mütalaasında bahsedilen 
mukavemet ve sözlü hakareti yapanların görüntülerden tespit edilmesi gerektiğini savundu. 

Avukatlar mütalaaya karşı beyanlarını hazırlamak için süre istedi. 

Bir sonraki duruşma 23 Kasım 2021’de görülecek.  

Avukat Kılıç: Mütalaa gerçeğe aykırı 

Duruşmanın ardından davayı değerlendiren avukat Özcan Kılıç, mütalaaya tepki gösterdi: 

“Mütalaa tamamen gerçeğe aykırı. Müvekkillerimizi darp eden Emniyet mensuplarının hazırladığı olay yeri 
tutanağı, savcılık mütalaa olarak mahkemeye sundu”. 

Ne olmuştu? 

16 Ağustos 2016’da İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi Özgür Gündem gazetesi hakkında “terör örgütü 
propagandası yapmak” suçlaması ile kapatılmasına karar verdi. Kararın ardından Özel Harekat Polisi 
gazetenin Beyoğlu’ndaki binasına ve gazete yöneticilerinin evlerine baskın düzenledi.  

Gazete binasına röportaj için giden İMC TV muhabirleri baskın sırasında canlı yayındaydı. Polisler İMC TV 
muhabiri ve kameramanını darp ederek canlı yayını kesti. Gazete binasında bulunan 17’si gazeteci, toplam 
22 kişiyi darp ederek ve ters kelepçe ile gözaltına aldı. Üzerlerindeki telefon ve bilgisayar gibi elektronik 
eşyalara el konuldu. Gazeteciler 7 saat ters kelepçe ile bekletildiklerini, ırkçı küfürlere maruz kaldıklarını, 
kadın gazetecilerin tecavüzle tehdit edildiklerini anlattı. 5 sene önce el konulan eşyaları da hala 
gazetecilere iade edilmedi; el konulan bazı telefonların kaybolduğu tespit edildi. 



3 gün gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılan 22 kişi hakkında “kamu görevlisine hakaret” ve “kamu 
görevlisinin görevini yapmasını engellemek” suçlamasıyla iddianame hazırlandı.  

Dava 9 Şubat 2018’de başladı.  

 


