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(Sayı 26/20, 26 Haziran 2020) 
 
Geçen hafta neler oldu? 
 

● Resmi verilere göre pandemi nedeniyle can kaybı 5 binin üzerine çıktı. Tespit edilen             
hasta sayısı 200 bine dayandı. Tüm uyarı ve itirazlara rağmen tedbirlerin           
gevşetilmesiyle başlayan normalleşme süreci devam ederken, günlük hasta sayıları         
düşüş göstermiyor. Sağlık Bakanlığı ise test sayılarının azaltılması için kriterlere          
kısıtlama getirdi. Yani salgınla mücadelenin yeni aşaması; test sayılarını düşürerek          
doğrulanmış vaka sayılarını azaltmak… 

● Baro başkanları iktidarın avukatlık kanununda değişiklik hazırlıklarına karşı        
Ankara’ya “Adalet Yürüyüşü” başlattı. Ankara girişinde polis müdahalesiyle        
durdurulan baro başkanları bir günlük direnişin ardından Ankara'ya girmeyi         
başardılar. Baro başkanları, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nu,         
ziyareti sırasında arkalarını dönerek protesto ettiler. Öte yandan gelecek hafta          
Meclis’e gelmesi beklenen yasa teklifinin detayları da belli oldu. Düzenleme Ankara,           
İstanbul ile İzmir’de “çoklu baro” kurulmasının önünü açacak. Böylece muhalif          
baroların hem TBB seçimlerinde, hem de barolar üzerine alınacak kararlarda etkileri           
azaltılacak. Girişimimizin de içerisinde yer aldığı İnsan Hakları Savunucuları         
Dayanışma Ağı bir açıklama yaparak baroların hukuk devleti prensiplerinin ve hak ve            
özgürlüklerin korunmasının en önemli aktörlerinden biri olduğunu vurguladı,        
özgürlük ve özerkliğini zedeleyecek tüm çalışmalara son verilmesini istedi. Detaylar          
için... 

● Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan Belde Belediyesi’nin Eş Başkanları         
evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Belediyeye İçişleri Bakanlığı tarafından         
kayyım atandı. Böylece yerel seçimlerden bu yana geçen 15 ayda el konulan HDP             
yönetimindeki belediye sayısı 46’ya yükseldi.  

● Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “özel hayatın gizliliği ve masumiyet karinesi ihlali”          
gerekçesiyle iptal ettiği devlet memurluğuna girişte güvenlik soruşturması        
düzenlemesiyle ilgili tasarı, iktidar tarafından yeniden meclise sunuldu. İlk olarak          
OHAL kararnamesiyle getirilen güvenlik soruşturmalarıyla ilgili düzenleme iptal        
kararının ardından yeniden gündeme gelmiş, ancak muhalefetin tepkisi ile geri          
çekilmişti. 

● AYM, HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekilliklerinin        
düşürülmesinin iptali talebine ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.         
Gerekçe olarak konunun AYM’nin yetkisinde olmadığı belirtildi. 

● AYM, Nisan ayında yürürlüğe giren ayrımcı infaz düzenlemesine ilişkin CHP’nin          
yaptığı itirazı esastan görüşme kararı aldı. Yasanın kapsamının genişleyip         
genişlemeyeceği AYM’nin vereceği karar sonrası belli olacak. 

https://www.dusun-think.net/haberler/barolar-haklarimizin-en-kuvvetli-guvenceleri-arasindadir/
https://www.dusun-think.net/haberler/barolar-haklarimizin-en-kuvvetli-guvenceleri-arasindadir/


● Koronavirüs nedeniyle Mart ortasından bu yana yargılama yapılmayan adliyeler, bir          
önceki hafta yeniden faaliyete geçti. Bu hafta ise gazeteci yargılamaları bakımından           
son dönemlerin en yoğun mesaisi vardı. Detaylar bültende... 

● Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başvuru sahibi 28 bin 75 kişinin            
pasaportuna konan idari tedbirin kaldırıldığını açıkladı. 

 
 

 
 

Düşünce ve ifade özgürlüğü gündemini takip ettiğimiz haftalık video programımızın bu 
haftaki konuğu Uluslararası İfade Özgürlüğü İletişim Ağı (IFEX) Ağ Katılım 
Koordinatörü Ryan Haughton ... “COGİTO ERGO SUM” her cuma YouTube 

kanalımızda, her Cumartesi 22:00’de CanTV’de yayında... 
 

Tüm video bültenlerimize erişim için tıklayınız... 
 

 
Baro başkanlarına polis müdahalesi 
 
İktidarın baroların seçim sistemi ve     
yapılanmasıyla ilgili yasal düzenleme hazırlığına     
karşı Ankara’ya savunma yürüyüşü başlatan baro      
başkanları, kente girişlerinde polis engeliyle     
karşılaştı. 58 baro başkanı ile çok sayıda avukatın        
Ankara’nın sembolü olarak gösterilen şehre giriş      
kapısından yürüyerek geçmesine izin vermeyen     

polis, önce valilik izninin olmayışını sonra da salgın önlemlerini gerekçe gösterdi. Darp            
edilen baro başkanları polis engelini protesto için oturma eylemi başlattı. Polis ablukasında            
tutulan baro başkanları adeta fiili olarak gözaltına alınırken, eylemin ikinci gününde barikat            
açıldı ve Ankara'ya girmeyi başardılar. 

 
MİT haberi davasının ilk duruşması görüldü 
 
Libya’da yaşamını yitiren MİT görevlisinin     
cenazesiyle ilgili haberler nedeniyle tutuklu olan 6       
gazeteci, dört ay sonra mahkemeye çıktı. İstanbul       
34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk      
duruşmada Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu      
ile Yeni Yaşam gazetesi yöneticileri Ferhat Çelik       
ve Aydın Keser adli kontrol şartıyla tahliye edildi.        

https://www.youtube.com/watch?v=QNvciIqkocY
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


Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, muhabir Hülya Kılınç ile Yeniçağ yazarı            
Murat Ağırel’in tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mahkeme yurtdışında bulunan          
gazeteci Erk Acarer için ise yakalama kararının devamına hükmetti. Bir sonraki duruşma 9             
Eylül'de görülecek.  

 
Gazeteci Ender İmrek’in yargılanmasına 
başlandı 
 
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 davanın ilk duruşması Bakırköy 2.      
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Erdoğan'ın     

fahiş fiyatlı çantasına gönderme yaparak eleştiride bulunduğu için “güzel vasıf atfetmeyerek           
hakaret” ile suçlanan gazetecinin yargılanmasına 8 Ekim’de devam edilecek.  

 
Gazeteci Kanbal hakkında Soylu’ya 
‘hakaret’ten dava açıldı 
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 12 Nisan’da      
istifa ettiğini duyurmasının ardından sosyal medya      
hesabından yaptığı bir paylaşım gerekçe     
gösterilerek Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri     
Ahmet Kanbal hakkında dava açıldı. “Batacak      
gemiyi ilk önce fareler terk eder… Evrensel bir        
sözdür… Fareler gidince gemi de batar…”      

şeklindeki paylaşım nedeniyle “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” iddiasıyla         
hazırlanan iddianame Mardin 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.  

 
Gazeteci Sabiha Temizkan’ın ilk duruşması 
görüldü 
 
Gazeteci Sabiha Temizkan hakkında 2014 yılında      
yaptığı bir Twitter paylaşımı gerekçe gösterilerek      
“terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla     
açılan davanın ilk duruşması İstanbul 35. Ağır       
Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma 22     
Eylül’e erteledi. 
 
Kaftancıoğlu’nun istinaf başvurusu reddedildi  
 
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun      
sosyal medya paylaşımları nedeniyle çarptırıldığı     
9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasıyla ilgili yaptığı          
itiraz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza       
Dairesi tarafından reddedildi. Dosya Yargıtay’a     
taşındı. 



 
 

 
Karikatür paylaşan gazeteciye “Erdoğan’a 
hakaret”ten hapis cezası 
 
Gazeteci Özgür Paksoy, ünlü karikatürist Carlos      
Latuff’un öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı     
Tahir Elçi’yi çizdiği karikatürünü paylaştığı için      
"cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla 11 ay 20      
gün hapse mahkum edildi. İdil Asliye Ceza       
Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada verilen     
cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı.  
 
Muhalefet liderlerine mektup: "Demokrasi için 
cesaret göstermenizi bekliyoruz" 
 
Aralarında Girişimimizin de bulunduğu yedi sivil      
toplum örgütü, muhalefet liderlerine mektup     
göndererek “HDP’ye karşı iktidar koalisyonunun     
yürüttüğü şeytanlaştırma ve yok etme siyaseti      
karşısında sessiz kalarak, Meclis’in üçüncü     
partisini ittifakların dışında tutarak ne ülkeyi ne de        

demokrasiyi koruyabilirsiniz" dedi. Detaylar için tıklayınız  
 
Linç girişimini eleştiren paylaşıma hapis cezası 
 
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, maruz     
kaldığı linç girişimini eleştirdiği yazısını sosyal      
medyada paylaşan CHP Bahçelievler İlçesi eski      
Başkanı Hüseyin Özkahraman, ‘kamu görevlisine     
hakaret’ suçundan hapis cezasına çarptırıldı.     
Süleyman Soylu tarafından açılan davada 1 yıl 2        
ay hapse mahkum olan Özkahraman hakkında      

hükmün açıklanması geri bırakıldı.  
 
CHP’li vekillere açılan 217 soruşturmadan 
141’i “Erdoğan’a hakaret”ten  
 
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’ye      
bu hafta sunulan fezlekelerle birlikte CHP’li      
vekiller hakkındaki fezlekelerin sayısının 217’ye     
ulaştığını açıkladı. Özel’in paylaştığı verilere göre      
CHP’li 95 vekil hakkındaki 217 soruşturma      
fezlekesinin 141’i “cumhurbaşkanına hakaret”    
iddiasıyla hazırlandı. Diğer suçlamalar ise     

“toplantı ve gösteri yürüyüşlerine muhalefet” ya da “kamu görevlisine hakaret”... 
 

https://www.dusun-think.net/haberler/muhalefet-liderlerine-mektup-demokrasi-icin-cesaret-gostermenizi-bekliyoruz/


 
 

 
'Sürgün hakim Yücesoy' soruşturması 
 
2015 yılında İstanbul 73. Asliye Mahkemesi’nde      
görülen “cumhurbaşkanına hakaret” dosyası    
davasının hakimi Ali Haydar Yücesoy, Adalet      
Bakanlığı’nın “yargılama aşamasının bilgisini    
talep etmesine” karşılık hakimin “ talebin yargısal       
sebep ve dayanağının açıklanması” isteğine     
soruşturma ile cevap vermişti. HSK 2. Dairesi       
“cezaya yer olmadığına” karar verdi. 
 
“Emine Erdoğan’ın çantası” ve “Bilal’e anlatır 
gibi anlatmak” mahkeme kararıyla yasak 
 
İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği 6 farklı        
Ekşi Sözlük başlığındaki içeriklere erişimi     
engelledi. Engellenen içerikler arasında, “Emine     
Erdoğan’ın çantası” ve “Bilal’e anlatır gibi      
anlatmak” başlıkları yer alıyor. 
 
Samsun Belediyesi’yle ilgili habere erişim 
engeli 
 
Samsun 3. Sulh Ceza Hakimliği, HabersoL’un      
Samsun Büyükşehir Belediyesi ile ilgili “İşçinin      
maaşını ödemedi ama AKP toplantısına     
yüzbinlerce lira ödedi” başlıklı haberine erişim      
engeli getirdi.  
 
 
Turgutlu Sulh Ceza Hakimliği'nden 46 habere 
erişim engeli 
 
Turgutlu Sulh Ceza Hakimliği, 5 Kasım 2018'de       
Manisa'da mesai saatleri dışında çalışmayı     
reddeden bir öğretmenin gözaltına alınması ve bu       
olayın protesto edilmesine ilişkin 46 farklı habere       
erişim engeli getirdi.  
 
 
Evrensel gazetesine 45 gün ilan kesme cezası 
 
Evrensel gazetesi yazarı Ragıp Zarakolu’nun     
“Makus Kaderden Kaçış Yok” başlıklı yazısı      



nedeniyle inceleme başlatan Basın İlan Kurumu, gazeteye 45 gün ilan kesme cezası verdi. 
 
 

 
Van'da eylem yasağı yine uzatıldı 
 
Van’da 1300 gündür süren eylem ve etkinlik       
yasağı, Valilik tarafından 15 gün daha uzatıldı.       
Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, kent     
genelinde her türlü eylem ve etkinliğin 6 Temmuz        
2020 tarihine kadar yasaklandığı duyuruldu.  
 
 

 

 
 
 

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… 
 

Mahkeme: Tekirdağ Çorlu 4. Asliye Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Duruşma 8 Aralık 2020’ye ertelendi. 

MİT Haberine Açılan Dava 
Libya'da hayatını kaybeden MİT personelinin cenazesiyle ilgili haber nedeniyle tutuklanan 6 
gazeteciyle birlikte 8 kişinin  "MİT Kanunu’na muhalefet" ve "Gizli bilgi ve belgeleri açıklama" 
iddialarıyla yargılandığı dava...  
 

Mahkeme: İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: 12 saat süren duruşmanın ardından tutuklu gazeteciler Aydın Keser, Ferhat            
Çelik ve Barış Terkoğlu tahliye edildi. Gazeteciler Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel’in              
tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mahkeme yurtdışında bulunan gazeteci Erk Acarer için            
ise yakalama kararının devamına hükmetti. Davanın ikinci duruşması 9 Eylül 2020’de görülecek.  

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... 
 

Mahkeme: İstanbul Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Davanın ikinci duruşması 8 Ekim 2020’de görülecek. 

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…  
 

Mahkeme: İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi 



Duruşma Sonucu: Karar çıkması beklenen duruşmada mahkeme heyeti dosyanın tekrar          
incelenmesine hükmederek davayı 16 Temmuz 2020’ye erteledi.  

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.. 
 

Mahkeme: Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Demir'in TCK'nın 301. maddesinden yargılanması için Adalet Bakanlığı’ndan          
istenen iznin beklenmesine ve gazeteciler hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının devamına karar           
veren mahkeme heyeti, duruşmayı 25 Kasım 2020’ye erteledi. 

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 sağlık sorunu nedeniyle duruşmaya katılmadı. Duruşma 22 Eylül           
2020’ye ertelendi.  

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… 
 

Mahkeme: İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi 
Duruşma Sonucu: Yargılamayı izlemek isteyen gazeteciler, koronavirüs gerekçesiyle duruşma         
salonuna alınmazken, gazeteciler hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının devamına karar veren          
mahkeme, duruşmayı 15 Aralık 2020'ye erteledi.  

 
 
 

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI 
 
 
Birgün Gazetesi Yöneticilerine Açılan Dava 
2014-2016 yılları arasında “Fuat Avni” mahlasıyla kullanılan Twitter hesabından yapılan          
paylaşımlarla ilgili yapılan haberler nedeniyle o dönem Birgün gazetesinin yöneticileri olan           
İbrahim Aydın, Barış İnce, Can Uğur ve Bülent Yılmaz hakkında “FETÖ’ye üye olmadan yardım              
etmek” suçlamasıyla açılan dava… 
 

30 Haziran Salı, saat 11:15; İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi 

Ferhat Tunç Davası 
Sanatçı Ferhat Tunç'un sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "halkı kin ve düşmanlığa            
tahrik etme" suçlamasıyla yargılandığı dava… 
 

1 Temmuz Çarşamba, saat 09:00; Büyükçekmece (İstanbul) 4. Asliye Ceza Mahkemesi 

KCK Basın Davası 
46 gazetecinin ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘terör örgütü propagandası’ suçlamalarıyla yargılandığı           
dava… 



 

2 Temmuz Perşembe, saat 10:00; İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi 

Doğan Akın Davası 
T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın hakkında Mart 2014 – Nisan 2016 tarihlerinde t24.com.tr 
tarafından haberleştirilen Fuat Avni tweetleri gerekçe gösterilerek “örgüte üye olmamakla birlikte 
yardım etmek” suçlamasıyla açılan dava... 
 

2 Temmuz Perşembe, saat 10:00; İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi 

Şebnem Korur Fincancı Davası 
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın, Gezi Parkı             
eylemleri döneminde attığı tweet gerekçe gösterilerek dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a           
“hakaret ettiği” iddiasıyla yargılandığı dava… 
 

2 Temmuz Perşembe, saat 09:30; İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi 

Rahip Brunson Haberine Açılan Dava 
Cumhuriyet Gazetesi’nde, 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… 
 

2 Temmuz Perşembe, saat 10:40; İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi 

Büyükada Davası 
İstanbul Büyükada’da “İnsan hakları savunucularının korunması dijital güvenliği” başlıklı         
toplantıya katıldıkları gerekçesiyle “örgüte yardım” ile suçlanan 11 hak savunucusunun          
yargılandığı dava...  
 

3 Temmuz Cuma; İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi 

 
Haftanın tüm haberlerine www.dusun-think.net;  

bültenin pdf formatına da www.dusun-think.net/bultenler adresinden erişebilirsiniz. 
 

http://www.dusun-think.net/
https://www.dusun-think.net/bultenler/haftalik-dusunce-ozgurlugu-bulteni-sayi-26-20-26-haziran-2020/

