
Düşün, düşün…  

Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni  
(Sayı 42/20, 16 Ekim 2020) 
 

Geçen hafta neler oldu? 
 

● İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin milletvekilliği düşürülen         
Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali ve yeniden yargılama kararını tanımadı.           
Geldiğimiz noktada Erdoğan’ın kararlarına saygı duymadığını yıllar önce açıkladığı         
ülkenin en yüksek mahkemesinin hükümleri artık yerel mahkemelerce bile kaale          
alınmıyor. İktidar, zaten bir süredir hedefindeki yüksek mahkemeden ‘darbe         
senaryosu’ çıkardı. 

● Erdoğan’ın terör listesine bu hafta Türk Tabipleri Birliği de girdi. Çoklu baro            
sistemine benzer bir uygulamanın TTB için de yapılması gerektiğini savunan          
Erdoğan, TTB'nin yeni başkanı Şebnem Korur Fincancı için de 'terörist' nitelemesinde           
bulundu. 

● Erken seçim tartışmalarına tepki gösteren iktidarın küçük ortağı MHP lideri Devlet           
Bahçeli, sandığın 2023’te kurulacağını ve adaylarının Erdoğan olduğunu söyledi.         
Yıllardır süren tek başına iktidarlarında ülkeyi bir çok kez erken seçime götüren            
Erdoğan da, “Erken seçim kabile devletlerinin işi… Gelişmiş bir ülkede erken seçim            
olmaz" dedi.  

● Erdoğan her fırsatta ülke ekonomisinin uçtuğunu iddia etse de, dolar bu hafta da rekor              
tazelemeyi sürdürdü. Yurttaşın ekonomisi uçmasa da, ülke istatistiklerde başarıdan         
başarıya koşuyor. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz işsizlik verilerini açıkladı. Buna          
göre işsizlik de, istihdam oranı da, iş gücüne katılım oranı da düştü. Bunların üçünü              
birden düşürebilmek ise bilimin ve ülke gerçeklerinin sınırlarını zorluyor.  

● Türk Tabipleri Birliği salgınla ilgili 7. ay değerlendirmesinde; Eylül ayında 3 milyon            
241 bin 769 kişiye test yapıldığı, Sağlık Bakanlığı’nın ise ‘hasta’ ifadesiyle 48 bin             
530 olguyu açıkladığı kaydedildi. PCR testindeki pozitiflik oranının yüzde 10          
olmasından yola çıkılarak, Eylül ayında 324 bin 177 vakanın kayıtlara geçmesi           
gerektiği savunuldu. TTB’nin paylaştığı verilere göre salgında şu ana kadar 48’i           
hekim 112 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. En az 40 bin sağlık çalışanı virüse             
yakalandı.  

● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya göre “Devlet, salgınla mücadeleyi büyük bir          
başarıyla yürütmekte. Salgından en az etkilenerek çıkmaya hazırlanan ülkelerden biri          
Türkiye”... Sağlık çalışanlarına bile düzenli test yapılması sorun olurken;         
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın cumhurbaşkanlığı ekibine her gün        
Kovid-19 testi yapıldığını, ve salgın sürecinde "bir devlet başkanı nasıl korunur"           
noktasında iyi bir sınav verildiğini söyledi. 

● AKP'nin sunduğu ve TBMM'de kabul edilen torba teklifle; bakanlıkların bir sonraki           
yıl ödeneğini nerelere harcayacağı, müteahhitlere yapılan ödemelerin ne kadar olacağı          
gizlenecek. 

● Meclis’in 1 Ekim tarihinde yeni yasama dönemine başlamasından bu yana geçen iki            
haftada 26’sı HDP’li milletvekillerine ait 42 fezleke hazırlandı. Dokunulmazlıklarının         



kaldırılması istenen HDP’li vekillerin yaptıkları basın açıklamaları, katıldığı        
etkinlikler suçlama konusu...  

● İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı; Osman Kavala hakkında hazırlanan yeni          
iddianamenin 'hukukun reddi' anlamına geldiğini açıkladı, söz konusu iddianameyle         
birlikte Kavala’nın hukuksuz tutukluluğunun yeni bir evresinin başladığını duyurdu.         
Bu arada Kavala hakkındaki ikinci iddianameyi hazırlayan İstanbul Cumhuriyet         
Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Adalet Bakan         
Yardımcısı olarak atandı. 

 
 

 
 

Düşünce ve ifade özgürlüğü gündemini takip ettiğimiz haftalık video programımız 
“COGİTO ERGO SUM” her Cuma Youtube kanalımızda; her Cumartesi 22:00’de 

CanTV’de yayında... 
 

Tüm video bültenlerimize erişim için tıklayınız… 
 

 
Freedom House Raporu: “Salgın, internet     
özgürlüğüne karşı kullanıldı”  
 
Düşünce kuruluşu Freedom House internet     
özgürlüğünü değerlendirdiği “İnternette   
Özgürlük 2020” raporunu yayımladı. Dünya     
çapındaki internet kullanıcılarının yüzde 87'sini     
oluşturan 65 ülkenin değerlendirildiği raporda     
Türkiye özgürlük puanlamasında geçen yıla     
göre 2 puan daha yitirdi. 100 üzerinden 35        

puana gerileyen Türkiye, bu yıl da interneti özgür olmayan ülkeler arasında yer aldı. İnternet              
özgürlüğünün dünya genelinde son 10 yıldır gerilemeyi sürdürdüğü belirtilen rapora göre           
hükümetler pandemiyi, ifade özgürlüğünü ve bilgiye erişimi engellemek için bahane olarak           
kullanıyor. Yetkililer 28 ülkede virüsle ilgili bağımsız haberciliği sansürledi ve 45 ülkede            
internet ortamında eleştiride bulunanlar tutuklandı. En az 20 ülkede pandemi, ifade           
özgürlüğüne belirsiz veya aşırı geniş kısıtlamalar getirmenin bir gerekçesi olarak gösterildi.           
Raporun tam metni için tıklayınız.  
 
 
 
 
 
 

http://bianet.org/bianet/insan-haklari/232720-osman-kavala-iddianamesi-hukukun-reddidir
https://youtu.be/0ppiC_RMb7s
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/watch?v=iM8xxb37ISU&list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp
https://www.youtube.com/watch?v=iM8xxb37ISU&list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2020/pandemics-digital-shadow


 
Bia Medya Gözlem Raporu Temmuz-Eylül     
2020 
 
“Bağımsız İletişim Ağı   
Temmuz-Ağustos-Eylül 2020 Medya Gözlem    
Raporu”nu yayımladı. Rapora göre 3 ayda      
görülen 53 davada en az 81 gazetecinin, “örgüt        
propagandası” ve “örgüt üyeliği” başta olmak      
üzere, 21 farklı suçlama isnadıyla     
yargılanmasına devam edildi. Bu davalarda     
gazeteciler toplamda 7 müebbet ve 760 yıl 3 ay         
hapis cezası istemiyle karşı karşıya… 3 ayda 5        

gazeteci “istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” suçundan toplam 21 yıl 3               
ay hapis cezası aldı. Bir gazeteci de “örgüt propagandası” suçundan 2 yıl 9 ay hapse               
mahkum edildi. 5 gazeteci beraat etti. Raporda, “Türkiye; gazetecilerin artık Padişah           
eleştirisinden gözaltına alındığı, televizyon kanallarının aynı gerekçeyle beş günlüğüne         
susturulduğu, sürgün gazetecileri ülkeye getirmenin yolu olarak mallarına el koymaya          
girişildiği, özellikle yerel habercilere yönelik şiddetin yaygınlaştıkça cezasız kaldığı bir ülke           
haline geldi” denildi. Ayrıntılar için tıklayınız.  

 
Van’da 4 gazeteci tutuklandı 
 
Van’da 6 Ekim’de gözaltına alınan     
Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Adnan     
Bilen ve Cemil Uğur ile Jinnews muhabiri       
Şehriban Abi, gazeteci Nazan Sala tutuklandı.      
Gazetecilere, “devlet aleyhine toplumsal    
olayları haber yaptıkları” iddiasıyla “örgüt     
üyeliği” suçlaması yöneltildi.  
 
Gazeteci İshak Yasul’a 10 ay hapis cezası 
 
Kapatılan Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin    
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İshak Yasul,      
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından      
“örgütün yayınlarını basmak ve yayınlamak”     
suçlamasıyla 10 ay hapse mahkum edildi; ceza       
ertelenmedi. 
 
 
Gazeteci Boğatekin TMK’ya muhalefet    
suçlamasıyla yargılanacak 
 
Gerger Fırat gazetesi Haber Müdürü Özgür      
Boğatekin hakkında “Terörle Mücadele    
Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasıyla    
Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.      
Boğatekin, Haziran 2017’de HDP milletvekili     
Alican Önlü ile tartışması kameralara yansıyan      

http://bianet.org/bianet/bia-medya-gozlem/232552-uc-aylik-medya-ifade-ozgurlugu-ihlalleri-tam-metin


Tunceli Pülümür’de görevli bir askeri personelin Adıyaman Gerger’e atanmasına ilişkin          
haber ve sosyal medya paylaşımı nedeniyle yargılanacak. 

 
Munzur Gözeleri eylemine soruşturma 
 
Dersim / Ovacık Ziyaret köyünde bulunan      
Gözeler mevkiinde yapılmak istenen “yeniden     
düzenleme” kararına karşı yapılan eylem     
sebebiyle, aralarında Dersim Belediye Başkanı     
F. Mehmet Maçoğlu ve Dersim Baro Başkanı       
Kenan Çetin’in de olduğu 81 kişi hakkında       
soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya pandemi    

nedeniyle ilan edilen valilik yasakları gerekçe gösterildi. 
 
Gazeteci Buse Söğütlü mahkemeye çıktı 
 
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi     
avukatların yargılandığı davayla ilgili Gazete     
Yolculuk'ta yayımlanan haberi paylaşan    
gazeteci Buse Söğütlü, “terörle mücadelede     
görev almış kişiyi hedef göstermek”     
suçlamasıyla yargılanmaya başlandı. İstanbul    
23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın      

bir sonraki duruşması 30 Aralık’ta... Söğütlü, haberi Twitter’da şu not ile paylaşmıştı: “Hitler             
mezarından çıkıp gelse ve Akın Gürlek’in sandalyesine otursa; aşağı yukarı, hemen hemen            
aynı cümleleri kurardı herhalde. Mesleki etiği, her şeyi geçtim; insanda biraz oturduğu            
sandalyenin ağırlığı olur.”  

 
İstinaf Mahkemesi’nden “Erdoğan’a 
hakaret” kararı 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği    
iddiasıyla 5 ay hapse mahkum olan bir       
yurttaşın cezası, İstinaf Mahkemesi kararıyla     
ikiye katlandı. Ankara 46. Asliye Ceza      
Mahkemesi’nde görülen davada, “2017    
referandumuyla cumhurbaşkanının  
tarafsızlığının hukuken ortadan kalktığına”    

vurgu yapan yargıç, “sanığın Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı sıfatıyla yaptığı icraatlarından         
dolayı değil; siyasi bir kişilik, parti başkanı olarak gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle hakaret            
suçunu işlediğine” hükmetmişti. Erdoğan’ın avukatının itirazı üzerine İstinaf Mahkemesi,         
yurttaşı “hakaret” suçundan mahkum eden yerel mahkeme kararını kaldırdı,         
“Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 11 ay 20 gün hapse mahkum edilmesine hükmetti.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Ayhan Bilgen'e Özgür Gündem davasında     
beraat 
 
İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile       
kapatılan Özgür Gündem gazetesi Danışma     
Kurulu üyesi olduğu için yargılanan Ayhan      
Bilgen’i "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü      
bozmak” ve “örgüt propagandası” suçlarından     
beraat ettirdi. "Örgüt üyesi olmak" suçundan      
ise Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde      

devam eden DTK davasıyla birleştirilmesi için dosyanın ayrılmasına karar verildi.  
 
Can Dündar’ın 35 yıla kadar hapsi isteniyor 
 
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen      
“MİT Tırlarının durdurulması haberi”    
davasında dosyası ayrılarak yargılanmaya    
devam eden Can Dündar hakkında savcılık esas       
hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.    
Savcı, Dündar’ın 35 yıla kadar hapsini istedi.       
Savunmanın yapılacağı bir sonraki duruşma 4      
Aralık’ta görülecek. Mahkeme, bu duruşmadan     
bir hafta önce “ifadesi alınamadığı için kaçak       

saydığı” Dündar’ın mal varlığına el koymuştu. 
 
BirGün'e açılan Fuat Avni davasında beraat      
kararı 
 
2013-2014 yıllarında Fuat Avni Twitter     
hesabından yapılan paylaşımlarla ilgili haberler     
nedeniyle İstanbul 32. Ağır Ceza     
Mahkemesi’nde “örgüte yardım” suçlamasıyla    
yargılanan Birgün gazetesi Sorumlu Haber     
Müdürü Barış İnce, Yönetim Kurulu Üyesi      
Bülent Yılmaz, Sorumlu Haber Müdürü     

Cansever Uğur ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın beraat etti.  
 
Mızraklı hakkında açılan davanın ilk     
duruşması görüldü 
 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı     
Selçuk Mızraklı hakkında “terör örgütü     
propagandası yapmak" suçlamasıyla açılan    
davanın ilk duruşması, Ankara 28. Ağır Ceza       
Mahkemesi’nde görüldü. HDP’nin   
etkinliklerine ve açıklamalarına katılması,    
İran’da idam edilen Kürt aktivist Ramin      
Hossein Penahi için yaptığı Twitter     



paylaşımının suçlama konusu yapıldığı davanın görülmesine 13 Ocak 2021’de devam          
edilecek.  

 
Gazeteci Arafat Dayan’a hapis cezası 
 
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, "örgüt      
propagandası” ve "örgüt yayınlarını basmak ve      
yayınlamak" iddiasıyla yargılanan Demokratik    
Ulus gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü Arafat       
Dayan'ı toplamda 5 yıl 10 ay hapse mahkum        
etti. Geçen yıl yürürlüğe giren yargı paketi       
kapsamında yeniden yargılanan gazeteci    
hakkında yerel mahkeme ilk verdiği kararı      

tekrar etmiş oldu. 
 
Kürtçe Tiyatro Oyunu yasaklandı 
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir    
Tiyatroları'nın "Tiyatrolara Destek Projesi"    
kapsamında Teatra Jiyana Nû’nun    
sergileyeceği Bertolt Brecht'e ait Bêrû     
(Yüzsüz) adlı oyun, "kamu güvenliği"     
gerekçesi ile Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı    
tarafından yasaklandı. İstanbul Valiliği, tiyatro     
oyunu ile ilgili soruşturma başlatıldığını     

açıkladı. 
 
Mahir Çayan’ın fotoğrafını paylaşmak da     
suç oldu! 
 
‘68 kuşağı devrimci gençlik önderlerinden     
Mahir Çayan’ın fotoğrafını paylaşan sosyal     
medya kullanıcısı hakkında dava açıldı.     
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından    
hazırlanan iddianamede; N. A. isimli yurttaşın,      
“terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla     
cezalandırılması talep edildi. 
 
Madencilere kolluk müdahalesi 
 
Bağımsız Maden İş Sendikası öncülüğünde 8      
yıldır ödenmeyen kıdem tazminatları için     
Ankara'ya yürüyen maden işçilerinin eylemi,     
Manisa ve Karaman Valilikleri tarafından     
pandemi gerekçesiyle yasaklandı. Madencilerin    
yürüyüşüne Manisa’da polis, Ermenek’te    
jandarma müdahale etti.  
 

 
 



 
 
Sağlıkçıların basın açıklamasına müdahale 
 
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG)       
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina      
Hastanesi önünde yapmak istediği ‘7’nci     
Ayında Covid-19 Raporu’ başlıklı basın     
açıklamasına, polis müdahale etti. Çoğunluğu     
sağlık emekçileri olmak üzere, 8 kişi gözaltına       
alındı. 
 
 
Yasaklanan grev 
 
Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’ye ait Adana ve        
Mersin’de kurulu soda, krom ve tuz      
fabrikalarında Petrol-İş Sendikası tarafından    
alınan grev kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan     
tarafından “genel sağlığı ve milli güvenliği      
bozucu nitelikte” olduğu gerekçesiyle    
yasaklandı. Grevler  60 gün süreyle ertelendi. 
 
Eylem yasakları 
 
Eskişehir Valiliği, kent genelinde eylem ve      
etkinlikleri koronavirüs salgınını gerekçe    
göstererek 15 gün süreyle yasakladı. Tunceli      
Valiliği de pandemi gerekçesiyle 28 Ekim’e      
kadar kent genelinde eylem ve etkinlik yasağı       
ilan etti. 19 Haziran’dan beri arka arkaya ilan        
edilen bu 8. yasak ile toplantı ve gösteri        

hakkının kullanımı toplam 129 gündür yasak. 
 
Erişim engelleri 
 
AKP Trabzon Milletvekili Bahar    
Ayvazoğlu’nun eşinin kariyer yükselişi    
hakkında Sözcü gazetesinde yayımlanan    
‘Trabzon böyle bir yükseliş görmedi’ başlıklı      
habere Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliği      
kararıyla erişim engeli getirildi.    
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet    
Özel’le ilgili iddialara ilişkin Odatv, BirGün,      

Cumhuriyet, Diken, ABC gazetesi ve soL Haber Portalı’nda yayımlanan haberlere İstanbul 5.            
Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi.  
 



 
 

Uğur Güç Davası 
Gazeteci Uğur Güç’ün Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olduğu Sol Haber internet sitesinde 4 Temmuz              
2019 tarihinde yayımlanan “Mahkeme küfürbaz avukatın istediğini yaptı: Işıl Özgentürk’e hapis           
cezası” başlıklı haber nedeniyle “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla yargılandığı dava… 
 

Mahkeme: İstanbul Anadolu 29. Asliye Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Esas hakkında mütalaasını sunan savcı, gazetecinin beraatini talep etti. Bir            
sonraki duruşma 17 Kasım’da görülecek.   

Rojhat Doğru Davası 
Gelî Kurdistan TV eski kameramanı Rojhat Doğru hakkında sosyal medya paylaşımları, haber            
takibini yaptığı 6 – 8 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleşen Kobanê protestolarına katılması, çeşitli             
tarihlerde yaptığı röportajlar gerekçe gösterilerek “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”,           
“örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamalarıyla açılan dava… 
 

Mahkeme: Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Mahkeme, uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar vererek          
duruşmayı 14 Ocak 2021'e erteledi.  

Deniz Yücel Davası  
Gezi Parkı protestoları ile ilgili iddianameyi hazırlayan savcı ile ilgili sosyal medya paylaşımı             
nedeniyle “kamu görevlisine hakaret” ile suçlanan gazeteci Deniz Yücel’in yargılandığı dava… 
 

Mahkeme: İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Gazetecinin savunmasının Almanya'dan istinabe yolu ile alınması talebini          
kabul eden mahkeme, talimat yazılarak savunmanın yurtdışından alınmasına karar verdi. Bir           
sonraki duruşma 9 Eylül 2021 tarihinde. 

Osman Akın ve Veysi Sarısözen Davası 
Yeni Yaşam gazetesinin 8 Ekim 2018 tarihli sayısında yayımlanan 3 haber ve bir köşe yazısı               
nedeniyle “örgüt propagandası” ile suçlanan gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Osman Akın ve             
yazarı Veysi Sarısözen’in yargılandığı dava… 
 

Mahkeme: İstanbul 13. Ağır  Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Akın ve Sarısözen'in avukatları mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.          
Duruşma ertelendi.  

Ferhat Tunç Davası 
Sanatçı Ferhat Tunç’un 2016 yılındaki sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle “kamu görevlisine           
hakaret” suçlamasıyla yargılandığı dava… 
 

Mahkeme: İstanbul Büyükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Mahkeme, yurtdışında yaşayan sanatçının ifadesinin alınması için yazılan          
talimatın cevabının beklenmesine karar vererek, davayı 27 Mayıs 2021 tarihine erteledi.  

TV10 Çalışanları Davası 
KHK ile kapatılan TV10 kameramanı Kemal Demir ve çalışanı Kemal Karagöz’ün “örgüt üyesi             
olmaksızın örgüte yardım” suçlamasıyla yargılandıkları dava… 
 

Mahkeme: İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi  
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 26 Ocak 2021 tarihinde görülecek. 



Hayko Bağdat Davası 
Gazeteci Hayko Bağdat hakkında 2017 yılında ozguruz.org sitesinde yayınlanan “Erdoğan          
hakkında son yazım” başlıklı yazısı ile dört Twitter paylaşımı nedeniyle “Cumhurbaşkanına           
hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasıyla açılan dava… 
 

Mahkeme: İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Mahkeme, Bağdat hakkında bu dosya kapsamında uygulanan yakalama emrinin           
kaldırılmasına ve savunmasının istinabe yolu ile alınmasına karar verdi. Bir sonraki duruşma 3             
Şubat 2021 tarihinde görülecek. 

Welat Öztekin Davası  
KHK ile kapatılan Azadiya Welat gazetesi çalışanı Welat Öztekin’in, sosyal medya paylaşımları            
gerekçe gösterilerek “zincirleme şekilde örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandığı         
dava...  
 

Mahkeme: Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Esas hakkında mütalaasını sunan duruşma savcısı, Öztekin hakkında beş yıla            
kadar hapis cezası istedi. Davanın bir sonraki duruşması 30 Kasım’da görülecek. 

Sabiha Temizkan Davası 
Gazeteci Sabiha Temizkan’ın “Mahmur kampı IŞİD’in eline geçti…” şeklindeki bir Twitter           
paylaşımı nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla yargılandığı dava… 
 

Mahkeme:  İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Temizkan’ın sağlık sorunları nedeniyle katılmadığı duruşma, 22 Ekim’e          
ertelendi.  

Sadık Topaloğlu ve Sadiye Eser Davası 
Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Sadık Topaloğlu ve Sadiye Eser’in “örgüt üyeliği”           
iddiasıyla yargılandıkları dava… 
 

Mahkeme: İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Mahkeme; iki gazeteci hakkında imza vermek şeklinde uygulanan adli kontrol             
tedbirlerinin kaldırılmasına, yurtdışına çıkış yasağının ise devamına hükmetti. Bir sonraki duruşma           
9 Mart 2021 tarihinde görülecek. 

 
 

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI 
 

Ersan Pekin Davası 
“Bu kadınlar yedi bitirdi beni” isimli kitabı nedeniyle müstehcenlik suçlamasıyla yargılanan yazar            
Ersan Pekin hakkındaki dava...  
 

20 Ekim Salı, İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi 

Özgür Gündem Davası 
Kapatılan Özgür Gündem gazetesi binasına düzenlenen baskında darp edilerek gözaltına alınan           
17’si gazeteci 22 kişi hakkında “kamu görevlisine hakaret” ve “kamu görevlisinin görevini            
yapmasını engellemek” suçlamasıyla açılan dava… 
 

22 Ekim Perşembe, İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi 

Onur Emre Yağan Davası 
İleri Haber’in eski Genel Yayın Yönetmeni Onur Emre Yağan hakkında 2014-2015 yılları arasında             
haber sitesinin resmi Twitter hesabından yapılan dört paylaşım gerekçe gösterilerek          
“Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla açılan dava… 
 



22 Ekim Perşembe, İstanbul Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesi 

Rahip Brunson Haberine Açılan Dava 
Cumhuriyet gazetesinde 2018 yılında ABD’li rahip Brunson’un tahliyesi ile yayımlanan “ABD           
ayarlı adalet”, “Tutan da bırakan da yargı mı, devlet mi” ve “Rehine diplomasisi çökerken” başlıklı               
haberler nedeniyle “devletin yargı organlarını aşağılamak” ile suçlanan gazeteciler Alican Uludağ           
ve Duygu Güvenç’in yargılandıkları dava… 
 

22 Ekim Perşembe, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi 

Ekonomi Haberine Açılan Dava 
Bloomberg’de Ağustos 2018’de yayımlanan Türk Lirası’nın dolar kuru karşısındaki değer kaybına           
bağlı olarak yaşanan ekonomik krizle ilgili “Türk banka yöneticilerinin acil bir toplantıya            
çağrıldığı” yönünde haber ve haberle ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle “Ülke ekonomisini            
hedef almak” ile suçlanan ve aralarında Bloomberg muhabiri Fercan Yalınkılıç, İstihbarat Müdürü            
Kerim Karakaya ile gazeteciler Mustafa Sönmez, Merdan Yanardağ, Sedef Kabaş ve Orhan            
Kalkan’ın da bulunduğu 38 kişinin Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında yargılandıkları dava… 
 

23 Ekim Cuma, İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi 

 
 
 

 
 
 


