
Düşün, düşün    

Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni  
(Sayı 25/20, 19 Haziran 2020) 
 
Geçen hafta neler oldu? 
 

● Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kara güçleri, 17 Haziran sabahı Irak sınırını geçerek            
“Pençe-Kaplan” harekatını başlattı. TSK bir süredir sınır ötesini hava güçleriyle          
vurduğunu açıklamıştı. 

● Halkların Demokratik Partisi (HDP), Leyla Güven ve Musa Farisoğlu’nun         
vekilliklerinin düşürülmesinin ardından, “Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü”       
ismiyle Edirne ve Hakkari’den Ankara’ya yürümeye başlayacağını açıklamıştı.        
Yürüyüş güzergahında yer alan neredeyse tüm iller sırayla şehre giriş çıkışları           
yasakladı ve yürüyüşe farklı noktalarda müdahaleler olmaya devam ediyor. 

● Erdoğan’ın baroların seçim sistemini değiştirme kararının ardından yapılan        
görüşmeler sonuçsuz kaldı. 80 baro, 19 Haziran’da Ankara’ya “Savunma Yürüyüşü”          
başlattı.  

● HDP’li isimlere basın ambargosu devam ediyor… HDP’siz HDP tartışmaları tüm          
kanallarda. Habertürk kanalı program yapımcıları eleştirileri cevapladı: “Özel        
sektördeyiz, istediğimizi programa çıkarırız ya da çıkarmayız”... 

● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in Halk Bankası, eski milli güreşçi Hamza          
Yerlikaya’nın ise Vakıfbank yönetim kurullarına atanmaları tartışmaları da        
beraberinde yerinde getirdi. Eleştirilere yanıt veren (!) AKP Adana Milletvekili          
Tamer Dağlı, meclis kürsüsünden: “Hamza’dan rahatsız oluyorsanız, vatan        
sevginizden şüphe etmeniz lazım” dedi! 

● Pandemiye karşı mücadelede önlemleri gevşeten Türkiye’nin son hafta verileri endişe          
verici. Günlük yeni vaka sayıları 1.500’e yaklaştı. İstanbul, Bursa ve Ankara’da da            
sokakta maske takmak zorunlu. Sağlık Bakanlığı ve bilim kurulu, bilim insanlarının           
talep ettiği verileri açıklamamakta kararlı görünüyor! Verilerin açıklanmaması için         
gerekçe gösterilen “uluslararası yayın hazırlıkları” neticelenmiş değil; yayına        
hazırlanan bir makale de geri çekildi. 

● Anayasa Mahkemesi, 2016'dan bu yana cezaevinde bulunan ve AİHM kararına          
rağmen özgürlüğüne kavuşması engellenen HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin          
Demirtaş’ın tutukluluk süresinin makul süreyi aştığına karar verdi. Ancak AİHM          
kararının uygulanmamasıyla ilgili itirazı değerlendirmeyen yüksek mahkemenin       
kararı Demirtaş’ın tahliyesini sağlamıyor.  

● Pandemi nedeniyle Mart ortasından bu yana yargılama yapılmayan adliyeler, 15          
Haziran itibariyle yeniden faaliyete geçti; böylece gazetecilerin ve hak         
savunucularının yargı mesaileri de yeniden başladı.  Detaylar bültende... 
 

 
 



 
 

Düşünce ve ifade özgürlüğü gündemini takip ettiğimiz haftalık video programımızın bu 
haftaki konuğu akademisyen ve eski milletvekili Ufuk Uras... “COGİTO ERGO SUM” her 

cuma YouTube kanalımızda, her cumartesi saat 22:00’de CanTV’de yayında... 
 
 

Yayınlanan tüm video bültenlerimize erişim için tıklayınız... 
 

 
Gazeteci Beritan Canözer’e hapis cezası  
 
Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek     
“örgüt propagandası” suçlamasıyla Diyarbakır 10.     
Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Jin News      
muhabiri Beritan Canözer 1 yıl 10 ay 15 gün         
hapse mahkum edildi. Ceza ertelenmedi.  
 
 
 
Sanatçı Azad Bedran’a hapis cezası 
 
“Partizan” adlı şarkısına çektiği klip,     
konserlerinde söylediği türküler ve sosyal medya      
hesaplarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle “örgüt     
propagandası” iddiasıyla ceza alan sanatçı Azad      
Bedran, İstinaf Mahkemesi’nin bozma kararı     
sonrası yeniden görülen davada Diyarbakır 8. Ağır       
Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 9 ay hapse        
mahkum edildi.  
 
Gazeteci Aziz Oruç hakkında açılan dava  
 
Altı aydır tutuklu olan gazeteci Aziz Oruç       
hakkında “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası”      
suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Ağrı 2. Ağır      
Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk      
duruşması 21 Temmuz’da görülecek dava     
kapsamında gazeteci aleyhinde öne sürülen     

deliller arasında Roj News ve İMC TV Facebook sayfalarını beğenmek ve yaptığı röportaj da              
bulunuyor.  

https://youtu.be/HhORXW5vQXg
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/watch?v=HhORXW5vQXg&list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp


 
6 gazeteci tahliye edildi 
 
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi; gazeteciler      
Ahmet Memiş, Cemal Azmi Kalyoncu, Gökçe      
Fırat, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin       
Yıldız’ın tahliye edilmelerine karar verdi.     
Kamuoyunda “FETÖ Medya Yapılanması Davası”     
olarak bilinen yargılamada Yargıtay 16. Ceza      
Dairesi 17 kişi hakkında verilen kararı onarken, 6        
gazeteci hakkındaki mahkumiyet kararlarını    
bozmuştu. 
 
7 aydır tutuklu olan hak savunucusu Selma 
Altan tahliye edildi 
 
Ege Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma      
Derneği (EGE TUHAYDER) kurucu üyesi, hak      
savunucusu Selma Altan’ın tutuklu yargılandığı     
davanın ilk duruşması İstanbul 26. Ağır Ceza       
Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu yakınlarıyla    
yaptığı görüşmeler nedeniyle 16 Kasım 2019’da      
“örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanan Altan,     

yurtdışı çıkış yasağı ile tahliye edildi.  
 
KADEP Genel Başkanı’na 6 yıl 3 ay hapis        
cezası 
 
Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Demokratik      
Toplum Kongresi’nin (DTK) toplantılarına    
katıldığı için “örgüt üyeliği” ve “propaganda”      
suçlamasıyla yargılanan Katılımcı Demokrasi    
Partisi (KADEP) Genel Başkanı Lütfü Baksi’yi 6       
yıl 3 ay hapse mahkum etti.  
 
Turgut Öker’e “Erdoğan’a hakaret”ten ceza 
 
Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Onursal     
Başkanı ve HDP eski Milletvekili Turgut Öker       
“cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 11 ay 20      
gün hapse mahkum edildi. Mahkeme, cezayı 7 bin        
TL adli  para cezasına çevirdi.  
 
 
 

 
 
 



 
 
İHD Eş Genel Başkanı’na yönelik hırsızlık 
süsüyle tehdit 
 
İnsan Hakları Derneği, Eş Genel Başkan Eren       
Keskin’in evine hırsızlık süsü verilerek tehdit      
amaçlı girildiğini duyurdu. Keskin’in evine giren      
kişilerin eşyaları dağıtıp hiçbir şey almadan      
çıktığını belirten İHD, olayın korkutma ve tehdit       
amaçlı olduğunu belirterek, “bu tehdit demokrasi      

ve insan haklarından yana olan herkese yöneliktir” dedi.  
 
Bakan Soylu, gazeteci Saygı Öztürk’ü hedef      
aldı 
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Trabzon böyle      
bir yükseliş görmedi” başlıklı yazısıyla Ali      
Ayvazoğlu isimli bir bürokratın kariyerindeki     
yükselişi kaleme alan gazeteci Saygı Öztürk'ü      
'namussuz', 'namus düşmanı' gibi hakaretlerle     
hedef aldı. 
 
2013 yılındaki paylaşıma “cumhurbaşkanına 
hakaret”ten açılan soruşturma  
 
Reklamcı, tasarımcı ve grafiker Harun Karanfilci      
hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçe     
gösterilerek iki ayrı soruşturma açıldı. Karanfilci,      
2013 yılındaki bir sosyal medya paylaşımı      
nedeniyle “cumhurbaşkanına hakaret” ve “İçişleri     
Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa etmesi için algı       

operasyonu yapmak” ile suçlanırken; o tarihte Erdoğan henüz Cumhurbaşkanı, Soylu da           
henüz Bakan değildi. Yine sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan ikinci soruşturmadaki           
suçlama ise  “darbe yanlısı sosyal medya hesabı olmak”!  

 
Bahçeli’ye hakaret davasında beraat kararına 
soruşturma  
 
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), MHP Genel       
Başkanı Devlet Bahçeli hakkında “dönek”,     
“fırıldak”, “AKP stepnesi” diyen kişi hakkında      
açılan “hakaret” davasında beraat kararı veren      
yerel mahkeme hâkimi ile kararı onayan İstinaf       
Mahkemesi üyeleri hakkında soruşturma açtı.     
HSK; “Siyasetçilerin diğer vatandaşlara göre sert      

eleştirilere karşı toleranslı olmaları gerektiğine” vurgu yaparak beraat kararı veren Antalya           



27. Asliye Ceza Mahkemesi yargıcı ile bu kararı hukuka uygun bulan Antalya Bölge Adliye              
Mahkemesi 1. Ceza Dairesi üyesi 3 yargıcı “görevlerini doğru ve tarafsız yapamayacağı            
kanısı uyandırmakla” suçladı, Adalet Bakanı’nın izniyle haklarında soruşturma başlatıldı.  

 
Eylem yasakları 
 
HDP, Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları     
ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in     
milletvekilliklerinin düşürülmesine karşı   
başlatmayı planladığı yürüyüş öncesi 10 ilde      
valilikler kentlere giriş/çıkışları ve eylemleri     
yasakladı. Adana, Bursa, Bitlis, Hakkari,     
Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve      
Tekirdağ’da 3 gün ile 15 gün arasında değişen        

sürelerle getirilen yasaklamaların gerekçesi koronavirüs salgını. Böylece pandemi yasaklar         
için “fırsata” çevirilirken, kısa bir süre sonra yasaklı illere Antalya, Batman ve Mersin de              
eklendi.  

 
Cumhurbaşkanlığı’ndan konser paylaşımlarına 
dava tehdidi 
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı maliyeti ve     
izleyici sayısının düşüklüğüyle gündeme gelen     
Yeditepe Konserleri hakkında paylaşım yapanlara     
dava açacağını açıkladı. Açıklamada; İstanbul     
Yeditepe Konserleri’nin 30 milyon liraya mal      

olduğuna yönelik haberlerin yalan olduğu savunulurken, sosyal medyada ve medya          
organlarında “yalan, çarpıtma ve algı operasyonu” yapıldığı iddia edildi. 

 
İstanbul Valiliği salgın bahanesiyle eylem ve 
etkinliklere yasak getirdi 
 
İstanbul Valiliği, Haziran ayının sonuna kadar      
kentte yapılması planlanan tüm eylem ve      
yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu. Daha önce     
10 farklı kentte olduğu gibi İstanbul'da da       
yasaklara gerekçe olarak koronavirüs salgını     
gösterildi. 
 
Mahkemeye göre bin 297 günlük eylem yasağı 
“orantılı”! 
 
Van Valiliği’nin kentte bin 297 gündür sürdürdüğü       
toplantı ve gösteri yasağını yargıya taşıyan Van       
Barosu’nun yaptığı üçüncü başvuru da reddedildi.      
İdare Mahkemesi, yaklaşık 3 buçuk yıldır devam       



eden yasağın “gerekli ve orantılı” olduğunu savundu. 
 
Ozguruz.org’a erişim engeli 
 
Gazeteci Can Dündar'a ait, internetten yayın yapan       
"Özgürüz Radyo" ve "ozguruz20.org" internet     
sitesi, RTÜK'ün şikayetinin ardından mahkeme     
tarafından erişime kapatıldı.  
 
Pandemi haberlerine erişim engeli 
 
Gaziantep 1. Sulh Ceza Hakimliği, 2 ayrı kararla        
Oba Makarna fabrikasında tespit edilen korona      
vakalarıyla ilgili 32 haber, 69 tweet, 14 facebook        
ve 2 instagram içeriğine erişim engeli getirdi.  
 
 

 

 
 

Adil Demirci Davası 
ETHA muhabiri Adil Demirci ile birlikte Ezilenlerin Sosyalist Partisi ve Sosyalist Gençlik 
Dernekleri Federasyonu üyelerinin de aralarında bulunduğu 22 sanığın “terör örgütü propagandası 
yapmak” ve “örgüt üyeliği” suçlamalarıyla yargılandığı dava… 
 
Mahkeme: İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Salgın gerekçesiyle duruşma salonuna izleyiciler ve basın alınmadı. Sanıklar           
hakkında uygulanan adli kontrol tedbirleri kaldırıldı. Bir sonraki duruşma, 11 Kasım 2020’de            
görülecek.  

Gezi Davası 
Gezi Parkı eylemlerine yönelik açılan davanın sonucunda dosyaları ayrılan, aralarında gazeteci Can            
Dündar‘ın da bulunduğu 7 kişinin “hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmayı           
engellemeye teşebbüs”ten yargılandığı dava…  
 
Mahkeme: İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi  
Duruşma Sonucu: Davanın bir sonraki duruşması, 15 Eylül 2020’de görülecek. 

Özgür Gündem Davası 
Kapatılan Özgür Gündem gazetesi yöneticilerinden Reyhan Çapan ve Hüseyin Aykol ile gazete            
yazarları İslam Tüner, Lütfi Yavuzaslan, Methi Kaya, Hasan Başak ve Kemal Yakut’un 2016             
yılının Mart ayında gazetede “öz yönetim” ile ilgili yayımlanan haberler nedeniyle “terör örgütü             
propagandası”, “suçu ve suçluyu övmek” ve “suç işlemeye alenen tahrik” iddiasıyla yargılandıkları            
dava… 
 
Mahkeme: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi  



Duruşma Sonucu: Mahkeme heyeti; Hasan Başak ve Kemal Yakut hakkında ifadelerinin            
alınmasına yönelik çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenmesine karar vererek, duruşmayı 1           
Ekim 2020 tarihine erteledi. 

Semiha Alankuş Davası 
Ekim 2018’de 8 ili kapsayan 90 kişinin dahil olduğu operasyonda gözaltına alınan Yeni Yaşam              
gazetesi Editörü Semiha Alankuş’un “örgüt üyeliği” suçlaması ile yargılandığı dava...  
 
Mahkeme: Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Mahkeme heyeti gazetecinin beraatine karar verdi.  

Beritan Canözer Davası 
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle “örgüt propagandası” ile suçlanan Jin News muhabiri Beritan            
Canözer’in yargılandığı dava… 
 
Mahkeme: Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Mahkeme heyeti, gazeteciyi 1 yıl 10 ay 15 gün hapse mahkum etti. Ceza 
ertelenmedi.  

Lütfü Baksi Davası 
Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) toplantılarına katıldığı için “örgüt üyeliği” ve          
“propaganda” ile suçlanan Katılımcı Demokrasi Partisi (KADEP) Genel Başkanı Lütfü Baksi’nin           
yargılandığı dava…  
 
Mahkeme: Diyarbakır 11. Ağır Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Mahkeme heyeti, Baksi hakkında “propaganda” suçundan beraat kararı verdi, 
“üyelik” suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.  

Selma Altan Davası 
Ege Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (EGE TUHAYDER) kurucu üyesi, hak 
savunucusu Selma Altan’ın “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklu yargılandığı dava… 
 
Mahkeme: İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Davanın ilk duruşmasında 7 aydır tutuklu olan Altan, yurtdışı çıkış yasağı ile 
tahliye edildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. 

Hazal Ocak Davası  
Cumhuriyet gazetesi muhabiri Hazal Ocak’ın “Berat Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergahından          
arazi satın almasına” ilişkin haberi nedeniyle “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla yargılandığı           
dava… 
 
Mahkeme: İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Avukatlar pandemi sebebiyle mazeret bildirerek davanın ilk duruşmasına          
katılmadı. Duruşma dosya üzerinden görülerek, tarafların mazeretleri kabul edildi. Yargılama          
ertelendi. 

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… 

https://twitter.com/hashtag/Covid19?src=hashtag_click


 
Mahkeme: Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Mahkeme heyeti, başka bir dosyadan dolayı tutuklu olan Doğru’nun gelecek 
celse hazır edilmesine karar vererek, duruşmayı 13 Ekim 2020 tarihine erteledi. 

Azad Bedran Davası 
Sanatçı Azad Bedran’ın “Partizan” adlı şarkısına çektiği klip, konserlerinde söylediği türküler ve            
sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle “örgüt propagandası” iddiasıyla         
yargılandığı ve ceza aldığı ancak İstinaf Mahkemesi’nin bozma kararı sonrası yeniden görülen            
dava... 
 
Mahkeme: Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: İstinaf Mahkemesi’nin bozma kararı sonrası yeniden görülen davada Bedran 3 
yıl 9 ay hapse mahkum edildi. 

Turgut Öker Davası  
Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Onursal Başkanı ve HDP eski Milletvekili Turgut Öker’in            
“cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandığı dava...  
 
Mahkeme:İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Öker, 11 ay 20 gün hapse mahkum edildi. Mahkeme, cezayı 7 bin TL adli  para 
cezasına çevirdi. 

Barış Akademisyenleri Davası 
“Barış Bildirisi” imzacısı akademisyen Lütfiye Bozdağ’ın yargılandığı dava… 
 
Mahkeme: İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: 1 yıl 6 aylık hapse mahkum edilen akademisyen, AYM’nin ihlal kararı sonrası 
yeniden görülen dava sonrası beraat etti. 

Onur Emre Yağan Davası  
İleri Haber’in eski Genel Yayın Yönetmeni Onur Emre Yağan hakkında 2014-2018 yılları arasında             
haber sitesinde yer alan ve sosyal medyada paylaşılan haberleri gerekçe gösterilerek “zincirleme            
terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla açılan dava… 
 
Mahkeme: İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Yargılama dosyasının, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için savcılığa 
gönderilmesine, duruşmanın 13 Temmuz 2020 günü saat 13.00'a ertelenmesine karar verildi.  

 
GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI 

 

Rıfat Doğan Davası 
Artı Gerçek muhabiri Rıfat Doğan’ın Çorlu’daki tren faciasıyla ilgili açılan davanın 3 Temmuz 
2019 tarihli celsesinde duruşma salonunda fotoğraf çektiği iddiasıyla yargılandığı dava… 
 
23 Haziran Salı; Çorlu 4. Asliye Ceza Mahkemesi 

MİT Haberine Açılan Dava 



Libya'da hayatını kaybeden MİT personelinin cenazesiyle ilgili haber nedeniyle 6’sı tutuklu 8 
kişinin  "MİT Kanunu’na muhalefet" ve "Gizli bilgi ve belgeleri açıklama" iddialarıyla yargılandığı 
dava...  
 
24 Haziran Çarşamba; İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi 

Ender İmrek Davası 
Evrensel gazetesi köşe yazarı Ender İmrek’in, Emine Erdoğan’ın Hermes marka çantasını konu 
eden “Parıl parıl parlıyordu Hermes çanta…” başlıklı yazısı nedeniyle “hakaret” suçlamasıyla 
yargılandığı dava... 
 
24 Haziran Çarşamba; İstanbul Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi 

Deniz Yücel Davası 
Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in PKK yöneticileriyle yaptığı röportaj nedeniyle 
“örgüt propagandası” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla yargılandığı dava…  
 
24 Haziran Çarşamba; İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi 

Afrin Operasyonu Paylaşımlarına Açılan Dava 
Aralarında gazeteciler Sibel Hürtaş ve Hayri Demir’in de bulunduğu 12 kişinin Afrin operasyonuna 
tepki gösteren sosyal medya paylaşımları nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik”, ”örgüt 
propagandası” ve  “askeri kuvvetleri aşağılamak” suçlamasıyla yargılandıkları dava.. 
 
25 Haziran Perşembe; Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi 

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…  
 
25 Haziran Perşembe; İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi 

RedHack Davası 
6 gazetecinin Redhack tarafından sızdırılan Bakan Berat Albayrak’ın e-postalarıyla ilgili haberler 
nedeniyle  “örgüt üyeliği”, “bilişim sistemini bozma” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla 
yargılandıkları dava… 
 
25 Haziran Perşembe; İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi 

 
 

 


