
Düşün, düşün…           
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni 
(Sayı 15/20, 10 Nisan 2020) 
 
Geçen hafta neler oldu? 
 

● Türkiye’de de koronavirüs salgınının yayılış hızı korkutucu boyutlara ulaştı. 4 haftada           
hasta sayısı 40 bini aştı, hayatını kaybeden yurttaşların sayısı bine yaklaştı. 40'ın            
üzerinde ilde, 100'ün üzerinde yerleşim yeri karantinaya alındı. 30 büyükşehir ve           
Zonguldak'a giriş-çıkışlar yasaklandı, toplu alanlarda maske takmak zorunlu oldu.         
İstanbul’da 45 gün içerisinde iki ayrı salgın hastanesi inşa edileceği açıklandı. 

● 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması getirildi, ancak hemen ardından İçişleri           
Bakanlığı genelgesiyle 18-20 yaş arasındaki çalışanlar sokağa çıkma yasağından muaf          
tutuldu.  

● İktidar partisi işten çıkarmaların 3 ay süreyle yasaklandığı iddiasıyla gündeme          
getirdiği yeni bir torba kanun teklifiyle, ücretsiz izinlerin önünü açacak bir düzenleme            
yapmaya hazırlanıyor. İşçi bu süre içerisinde işsizlik fonundan ödenecek günlük 39           
lira civarındaki para ile geçinmeye zorlanacak. Torba kanunda yer alan sosyal ağ            
sağlayıcılarına dair düzenlemelerle de internet ve sosyal medyada engellemeler ve          
sansürün önü daha fazla açılıyor. 62 maddelik torba yasa taslağında neler var? 

● Salgının yayılış hızında dünyada ilk sırada olan Türkiye, ölüm oranlarında ise göreli            
olarak düşey bir grafiğe sahip. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 ölümlerini          
raporlarken Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği kodları kullanmadığını belirten        
Tabipler Birliği’ne göre, bu durum ölümlerin az görünmesine sebep oluyor.  

● Salgınla ilgili her açıklamasında konuyu kendisinin başlattığı "Milli dayanışma         
kampanyası"na getirmeyi sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilere karşı       
kampanyayı Sakarya Savaşı’ndan önce Mustafa Kemal tarafından ilan edilen ‘Tekalifi          
Milliye’ye  benzetti.  

● Meclisin infaz indirimi düzenlemesiyle ilgili mesaisi sürüyor. Kamuoyundan ve         
muhalefet partilerinden gelen tüm itirazlara rağmen, iktidar bloğu düşünce suçlularını          
kapsam dışında bırakmak istiyor. Gazeteciler, siyasi tutuklular, avukatlar, insan         
hakları savunucuları, yazarlar, sosyal medya kullanıcıları salgın tehdidi altında, demir          
parmaklıkların ardında bırakılıyor.  

● İçişleri Bakanlığı; son 3 haftada koronavirüs paylaşımlarıyla ilgili 3 bin 576 sosyal            
medya hesabının incelendiğini, tespit edilen 616 sosyal medya kullanıcısından         
229’unun gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlığa göre devletin gerekli/yeterli        
tedbirler almadığı, konunun halktan saklandığı yönündeki paylaşımlar "toplumu        
korku, panik ve endişeye sevk etme, yetkili/sorumlu kuruluşları ve kişileri hedef           
gösterme" amaçlı yapılıyor.  
 

 
 

http://bianet.org/bianet/saglik/222702-hukumetin-hazirladigi-62-maddelik-torba-yasa-taslaginda-neler-var


 
 

Türkiye’nin düşünce ve ifade özgürlüğü gündemini takip ettiğimiz haftalık video 
programımız “COGİTO ERGO SUM” her cuma YouTube kanalımızda, her 

cumartesi saat 22:00’de CanTV’de yayında… 
 

İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’yla birlikte Türkiye’de 
yaşanan ifade özgürlüğü ile toplantı ve gösteri hakkı ihlallerini aylık olarak kayıt 

altına aldığımız video konferanslar “Neler Oluyor?”un 6.’sı yapıldı.  
 

 
 
Urfa Tabip Odası’nın koronavirüs raporuna 
soruşturma  
 
Urfa Tabip Odası’nın kentteki koronavirüs     
salgınına ilişkin hazırladığı rapora, “Halkı     
korku ve paniğe sevk etme” gerekçesi ile       
soruşturma açıldı. Oda başkanı Ömer Melik,      
soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi. 
 
Erdoğan’dan Portakal hakkında suç 
duyurusu 
 
Erdoğan, “milli dayanışma kampanyasının”    
duyurusunda kullandığı ifadeleri sosyal medya     
hesabından eleştiren Fatih Portakal hakkında     
suç duyurusunda bulundu. BDDK da Portakal      
hakkında suç duyurusunda bulunarak, ilgili     
tweetle bankacılık piyasasının itibarının    
zedelendiğini ileri sürdü! 
 
Rize’de koronavirüs haberleri nedeniyle 
ifadeye çağrılan gazeteciler 
 
Çağdaş Gazeticiler Derneği Rize Şube Başkanı      
ve rizenabiz.com haber sitesi İmtiyaz Sahibi      
Gençağa Karafazlı ve muhabiri Doğan Can İlek       
“Çaykur’da koronavirüs alarmı” başlıklı haber     
nedeniyle ifadeye çağrılırken, flash53.com'un    
İmtiyaz Sahibi Hasan Fehmi Demir’in ise      

rakamları yanlış olan vaka haritası yayınladığı için ifadesi istendi. 

https://youtu.be/b06VX6SPhbY
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/watch?v=y7Bg5PirXVw


 
 
Stajyer avukat “Ödeme Yapmıyoruz” 
tweetleri nedeniyle gözaltına alındı 
 
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi,     
stajyer avukat Yağız Timoçin, Covid-19     
salgınında emekçilerin maruz kaldığı ekonomik     
zorlukları protesto etmek için sosyal medya      
üzerinden “#ÖdemeYapmıyoruz” başlığıyla   
başlatılan kampanya kapsamındaki tweetleri    
nedeniyle gözaltına alındı. “Kapitalizm    
koronadan daha tehlikeli!   

#ÖdemeYapmıyoruz” diyen Timoçin, “Kanunlara uymamaya tahrik” ile suçlanıyor. 
 
Salgın döneminde sağlıkçılara baskı 
 
İzmir’de bir gazeteye verdiği demeçte, çalıştığı      
hastanede koruyucu ekipmanın eksik olduğunu     
söyleyen Genel Sağlık-İş Sendikası işyeri     
temsilcisi Ali Kemal Akgül sürgün edildi.      
İzmit'te ise aile hekimi Sibel Gören hakkında,       
aile sağlığı merkezlerine maske gönderen     
CHP'li belediyeye sosyal medya üzerinden     

teşekkür ettiği için soruşturma açıldı. 
 

Sanal etkinlikler de yasaklandı 
 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar      
Genel Müdürlüğü, Covid-19 salgını tedbirleri     
kapsamında 1 Temmuz 2020 tarihine kadar      
gerçekleşecek sanal toplantı, buluşma ve     
etkinliklerin de yasaklandığını vakıflara tebliğ     
etti. 
 
Tutuklu Mızraklı’ya bir de örgüt 
propagandası davası 
 
Örgüt üyeliği suçlamasıyla mahkum edilen     
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı     
Dr. Selçuk Mızraklı hakkında Ankara     
Cumhuriyet Başsavcılığı HDP Milletvekilliği    
yaptığı dönemde katıldığı parti etkinliklerini     
gerekçe göstererek “örgüt propagandası”    

suçlamasıyla soruşturma başlattı. Savcılık iddianamesi, Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi          
tarafından kabul edildi. 
 
 



 
Savcı “Gezi Davası”nı istinafa taşıdı 
 
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Edip Şahiner, 16      
sanığın “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini    
ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla    
yargılandığı ve beraatla sonuçlanan Gezi     
Davası'nı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Savcı,     
zaten cezaevinde olan Osman Kavala’nın     
‘kaçma şüphesi” olduğunu savundu; yeniden     
tutuklanmasını, beraat kararının kaldırılmasını    
istedi. 
 
Sosyal Medya paylaşımına gözaltı 
 
Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti    
Başkanı Cem Ulucan, sosyal medya hesabında      
paylaştığı “komşusu ayıkken sarhoş yatan     
bizden değildir” ifadesi nedeniyle Nazilli’de     
gözaltına alındı. Ulucan “halkı kin ve      
düşmanlığa tahrik” etmekle suçlanıyor. 
 
 
Gazeteci Mustafa Hoş ifadeye çağrıldı 
 
Suikaste uğrayan Mesut Mevlevi’nin verdiği     
bir röportajda “Bayraktar Holding’e” çalıştığını     
söylemesini haberleştiren Mustafa Hoş, ifadeye     
çağrıldı. Holding avukatları suç duyurusunda     
“gazetecinin ilgili haberle savunma sanayiinde     
önemli bir yer tutan holding nezdinde      
Türkiye’nin düşmanlarına hizmet ettiğini” iddia     
ediyor. 
 
 RTÜK’ün Covid-19 cezaları 
 
Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı köşe      
yazısında, daha önce Haber Türk TV kanalında       
uzmanların enfekte olan hasta sayılarıyla ilgili      
verdikleri bilgilere binaen, RTÜK’ün kanala     
ceza verdiğini ifade etti. Bakanlığın açıkladığı      
enfekte vaka sayısının, toplam sayının     
yarısından az olduğu TRT programına katılan      

bir uzman tarafından da ifade edildi. 
 
 
 
 



 
Bölek’in defnine polis engeli 
 
Ölüm orucu eyleminin 288. gününde yaşamını      
yitiren Grup Yorum üyesi Helin Bölek için       
Okmeydanı Cemevi’nde yapılması planlanan    
tören, polis tarafından engellendi. Bölek’in     
naaşı Feriköy Mezarlığı’nda sınırlı sayıda     
kişinin katılımıyla, yıkanmasına bile izin     
verilmeden defnedildi. Yaşanan olaylarda çok     

sayıda kişi gözaltına alındı. 
 
AİHM kararları uygulanmıyor 
 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının     
icrasını takip eden Avrupa Konseyi Bakanlar      
Komitesi, 2019 raporunu yayınladı. Türkiye     
uygulanmayı bekleyen 184 kararla, 244 kararı      
henüz uygulamayan Rusya’nın ardından ikinci     
sırada bulunuyor. 
 
 

 

 
 

● Covid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelindeki adliyelerde “acil işler” dışında tüm          
duruşmalar ertelendi. Bu kapsamda önümüzdeki hafta da duruşmalar görülmeyecek.  

 
 
 


