Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni

(Sayı

22/16, 27 Mayıs 2016)
Geçen hafta neler oldu?
*** AKP’nin Olağanüstü Kongresi’nde tek aday olan Binali Yıldırım geçerli oyların
tamamını alarak AKP’nin üçüncü genel başkanı seçildi. Kongrenin ardından “Erdoğan’a
sadakat” esasıyla hazırlanan yeni Bakanlar Kurulu açıklandı. Yıldırım, en önemli
görevlerinin “seçimle işbaşına gelmiş Cumhurbaşkanının fiili durumunu Anayasa’ya uygun
hale getirmek” olduğunu söyledi.
*** Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı 65. Hükümetin programında, önceki hükümet
programında yer alan çözüm süreci, cemevlerine statü, şeffaflık gibi başlıklar yer almadı;
“Başkanlık sistemi öncelikli olmak üzere sistem sorununa bulunacak çözüm, ülkemizin
temel hedeflerine çok daha hızlı ulaşmasını sağlayacaktır” denildi.
*** AB ile yapılan geri kabul anlaşmasının yürürlüğe girip giremeyeceği belirsizliğini
korurken Cumhurbaşkanı Erdoğan tehditlerini sürdürdü; vize serbestisiyle ilgili ilerleme
sağlanmazsa parlamentonun anlaşmayı onaylamayacağını söyledi. AB’nin Erdoğan’ın
restlerine cevabı "Geri kabul anlaşması, vize serbestliğinde ön şarttır" oldu.
*** BM’nin ilk defa düzenlediği Dünya İnsani Zirvesi, 23-24 Mayıs’ta İstanbul’da yapıldı.
İnsan hakları örgütleri zirveye davet edilmezken; Türkiye, zirve sonrası çatışma
bölgelerinde uluslararası insani hukukun uygulanması çağrısında bulunan ve 48 ülkenin
katıldığı bildiriye imza vermedi.
*** Milletvekili dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin Anayasa değişikliği AYM’ye
taşındı. Milli Güvenlik Kurulu, mayıs ayı olağan toplantısı sonrası yapılan açıklamada
HDP milletvekillerinin halkın temsilcisi olamayacağı iddia edildi.
*** Bölge illerindeki sokağa çıkma yasakları ve operasyonlar sürerken 2 Aralık 2015’ten
bu yana abluka altında tutulan Diyarbakır’ın Sur ilçesinde incelemelerde bulunan
Uluslararası Af Örgütü Heyeti, izlenimlerini “Hayalet ilçede kuşatma sürüyor.
Bombalanmış, dümdüz edilmiş. Bunun adı zorla yerinden edilmedir” diyerek tarif etti.
*** PKK’nin şehir yapılanması YPS (Sivil Savunma Birlikleri), operasyonların iki ayı aşkın
süredir devam ettiği Mardin’in Nusaybin ilçesinden sivillerin can güvenliği için
çekildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada “AKP devletinin şehri daha fazla yakıp yıkma
faaliyetini sürdürme gerekçesi ortadan kaldırılmıştır” denildi.
*** Yapılan bir yönetmelik değişikliğiyle MİT’e, satın alınan taşınır malları ‘kayda
almama’ ve bunların giriş-çıkışlarında ‘işlem belgesi düzenlememe’ yetkisi verildi.
Böylelikle MİT’in satın alınan her türlü silahı kayıt dışı kullanmasının ve nakletmesinin
önü açıldı.
*** ABD’li savcı Preet Bharara, New York’ta tutuklu bulunan Rıza Sarraf’ın kefalet
başvurusunun reddedilmesini istedi. Bharara, mahkemeye sunduğu belgelerde, Sarraf’ın
Türkiye’deki siyasilere rüşvet verdiğini belirtti ve Türkiye’deki yolsuzluk soruşturması
fezlekesini delil olarak sundu.
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AİHM’den Türkiye’ye 3 mahkumiyet
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 1 Mayıs 2008’de Taksim meydanında yaşanan
polis şiddetiyle ilgili DİSK ve TTB’nin başvurusuyla açılan davayı karara bağladı.
Toplantı ve örgütlenme özgürlüğünü ihlal ile işkence ve kötü muameleden suçlu bulunan
Türkiye, 20 başvurucuya tazminat ödemeye mahkum oldu.
Türkiye ayrıca, Yehova Şahitleri’nden iki başvurucunun şikayetiyle; düşünce, vicdan ve
din özgürlüğünü ihlalden mahkum oldu. Başvuruculara toplam 6 bin Euro maddi ve
manevi tazminat ödenecek.
Türkiye, Diyarbakır’da gözaltında avukat bulundurulmasına izin verilmeyen Abdulgafur
Batmaz’ın başvurusunda da mahkum oldu. AİHM, adil yargılanma hakkı ihlalinden
mahkum olan Türkiye’nin 2 bin 500 Euro manevi tazminat ödemesine karar verdi.

"Müstehcen bulunan"(!) heykele saldırı
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2012 yılında düzenlediği Uluslararası Heykel Çalıştayı
kapsamında İspanyalı sanatçı Almacino Gonzales Andres tarafından yapılan "Müzisyen"
adlı heykel, “müstehcen” olduğu gerekçesiyle saldırıya uğradı.
İzmir Metrosu'nun İzmirspor istasyonunda sergilenen mitolojik ahşap heykel, S.K. isimli
bir şahıs tarafından parçalandı. Daha önce heykeli bezle örten AKP Gençlik Kolları,
heykel kaldırılana kadar protesto edeceklerini açıklamıştı.
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‘Erdoğan’a hakaret’te bu hafta
Urfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis, yayınlarında ‘Cumhurbaşkanına
hakaret’ edildiği ve ‘örgüt propagandası’ yapıldığı gerekçesiyle Radyo Karacadağ’a
baskın düzenledi. Arşivin bulunduğu bilgisayarlara el konulurken, radyonun yayını
kesildi. Gözaltına alınan radyo çalışanları Müslüm Polat, Mizgin Çay ve Zozan Kolay’ın
ifadelerinin ardından serbest bırakılmasıyla, radyo yeniden yayına başladı.
Sosyal Antalya’da sosyal medya üzerinden paylaştığı karikatürler nedeniyle hakkında
‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla dava açılan B.M., 11 ay 20 gün hapis cezasına
mahkum oldu. Antalya 2. Asliye Ceza Mahkemesi, hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verdi.
medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi ile ‘Yüzüklerin
Efendisi’ filmindeki ‘Gollum’ karakterinin fotoğraflarını yan yana paylaştığı için
yargılanan ve bu paylaşım nedeniyle devlet memurluğundan atılan doktor Bilgin
Çiftçi’nin idari işlemin iptali için yaptığı başvuru reddedildi. Aydın 2. İdare
Mahkemesi’nin kararına üye Hakim Mustafa Yusuf Alpertonga şerh koydu. Alper Tonga,
kararın herhangi bir siyasi parti veya mensubu lehine veya aleyhine herhangi bir
paylaşımda bulunan tüm kamu görevlilerinin görevine son verilmesi sonucunu ortaya
çıkaracağını vurguladı.
Öte yandan akademisyen Mümtaz’er Türköne hakkında Zaman gazetesinde 4 Şubat
2016 tarihinde yayımlanan “Arınç sarayı Sur’daki tünellere sokuyor” başlıklı köşe
yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘tehdit’ ettiği gerekçesiyle dava açıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar, Türköne’nin en az beş yıl hapisle
cezalandırılması isterken, iddianame Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul
edildi.

LGBTİ pankartına ‘dine hakaret’ten dava
İstanbul'da geçen yıl düzenlenen LGBTİ Onur Yürüyüşü’nde "Şaban'la Recep'in Aşkına
Ramazan Engel Olamaz" yazılı bir pankart açan 3 kişi hakkında dava açıldı. İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu savcılarından Umut Tepe, şüphelilerin
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“Müslümanlar için büyük önem taşıyan aylarla alay ettiklerini" savundu, 1'er yıla kadar
hapislerini talep etti. Davanın ilk duruşması Ekim ayında görülecek.

Yargılanan basın çalışanları
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Özgür Gündem gazetesinde yayınlanan haber ve
makaleler nedeniyle ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla yargılanan gazetenin
eski Eş Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin ve eski Yazı İşleri Müdürü Reyhan Çapan’ı
3’er yıl 9’ar ay hapis cezasına mahkum etti.
Doğan Haber Ajansı (DHA) Diyarbakır muhabiri Felat Bozarslan hakkında, 1 Eylül
2015’te öldürülen AKP Gençlik Kolları İl eski Başkanı Yunus Koca’nın katil zanlılarının
verdiği ifadeyi haberleştirdiği için dava açıldı. Dosyada gizlilik kararı bulunmamasına
rağmen ‘gizliliği ihlal’ ve ‘gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek’ ile suçlanan
Bozarslan’ın 3 yıla kadar hapsi isteniyor.
İki haftada bir yayımlanan Halkın Sesi gazetesinin “Bu sesi duymayan, katili tanımayan
kalmasın” manşetiyle çıkan 247. sayısıyla ilgili gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali
Ergin Demirhan hakkında “terör propagandası” iddiasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde dava açıldı.
Flash TV ana haber bülteni sunucusu Mustafa Yenigün hakkında Karadeniz’de sekiz ilin
yaylalarını birleştirmeyi amaçlayan ‘Yeşil Yol’ projesini eleştirmesi nedeniyle TCK
301’inci maddede kapsamında soruşturma açıldı. Yenigün, sunduğu haber bülteninde
projeye karşı yapılan protestoların sembolü haline gelen Havva Ana’nın sözlerini
hatırlatarak devlete “Sen kimsin la, sen nesin?” demişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı’na ait “gizli” ibareli bir talimatı
“Kamuda ispiyonculuk kurumsallaşıyor” başlığıyla haberleştiren Cumhuriyet gazetesi
muhabiri Sinan Tartanoğlu hakkında soruşturma başlattı. Tartanoğlu, ‘devletin
güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken belgeleri temin edip
açıklamak’ ve ‘devlet kurumlarını aşağılamak’ ile suçlanıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Gündem gazetesi yazarı M. Ali Çelebi hakkında
da iki ayrı soruşturma başlattı. Çelebi, gazetede 25 Nisan 2016 tarihinde yayımlanan
"Harita denemesi" başlıklı köşe yazısı ile Tükenmez dergisinin yaz 2015 tarihli
nüshasındaki “Gire Spi’den özgürlük manifestosu" başlıklı yazısı nedeniyle ‘terör örgütü
propagandası’ yapmakla suçlanıyor.
Özgür Gündem Gazetesi’nin maruz kaldığı baskı ve soruşturmalara karşı dayanışma
amacıyla başlatılan ‘Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği’ kampanyasına destek verdikleri
için haklarında soruşturma açılan yazar, siyasetçi, aydın ve gazetecilerin sayısı 15’e
yükseldi.
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Sokağa çıkma yasaklarını protesto eden öğrencilere dava
Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki sokağa çıkma yasağı sırasında yaşananları protesto eden
Çukurova Üniversitesi öğrencileri hakkında hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından kabul edildi.
‘Örgüt propagandası yapmak’, ‘Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri
düzenlemek’, ‘Kamu görevlisine alenen hakaret etmek ve görevini engellemek’ ile
suçlanan 37 öğrenci hakkında toplam 333 yıl hapis cezası istendi. Davanın ilk duruşması
14 Temmuz 2016 yılında görülecek.

Valiliklerin yasak kararları
Ankara 15. İdare Mahkemesi, ‘Homofobi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüş’ün
‘provokasyonlara neden olabileceği’ gerekçesiyle yasaklanmasının yürütmesini
durdurdu. Valiliğin mahkeme kararına itirazı üzerine ise Ankara Bölge İdare Mahkemesi
yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. 130 ülkede kutlanan 17 Mayıs Uluslararası
Homofobi ve Transfobi Karşıtı Gün kapsamında 2006’dan beri Türkiye’de çeşitli
etkinlikler düzenleniyor, 2008 yılından bu yana da Ankara, ‘Homofobi ve Transfobi
Karşıtı Yürüyüş’e ev sahipliği yapıyordu. Yürüyüş ilk kez resmi olarak engellenmiş oldu.
Hakkari Valiliği, kent merkezi ve tüm ilçelerinde, her türlü eylem ve protesto gösterisini
yasakladı.
Valilikten
yapılan
açıklamada,
yasak
kararının
‘milletvekili
dokunulmazlıklarının
kaldırılmasının
ardından
oluşabilecek
kışkırtmaların
engellenebilmesi’, ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ ile ‘suç işlenmesinin
önlenmesi’ amacıyla alındığı belirtildi.
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun çağrısıyla 9 kentte düzenlenecek
“Laik Eğitim ve Laik Yaşam, İş Güvencemizden Vazgeçmeyeceğiz” mitingleri; Antalya,
Trabzon ve Van’da Valilikler tarafından yasaklandı. Yasakların gerekçesi “Meydana gelen
terör saldırıları ve toplumda oluşan hassasiyetler” ile “provokatif eylem ve olayların
yaşanma ihtimali” oldu.
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21 Mayıs 2016 tarihinde Urfa kent merkezi ve tüm ilçelerinde her türlü gösteri ve
yürüyüşü 5 gün boyunca yasaklayan Urfa Valiliği, yasağın 30 Mayıs 2016’ya kadar
uzatıldığını duyurdu.

Şemikan Birliği Derneği kapatıldı
Mardin Dernekler Müdürlüğü’nün, Şemikan Birliği Derneği hakkında, kuruluş amacına
aykırı olarak “sağlıkla, uluslararası ilişkilerle, yolsuzlukla, çevreyle, dinle, nüfus
hareketleriyle, göçle ve yoksullukla uğraşması”, “birlik adını kullanması” ve dernek
yönetimine eş başkanlık sistemini getirmesi gerekçeleriyle kapatılması için açtığı dava
sonuçlandı. Midyat 1. Asliye Hukuk Mahkemesi derneğin kapatılmasına karar verdi.

Raporlar...
Kaos GL Derneği, ‘2015 Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli İnsan Hakları İzleme
Raporu’nu yayınlandı. Derneğin, medyaya yansıyan vakalar üzerinden hazırladığı rapora
göre 2015 yılı boyunca, 5 nefret cinayeti, 32 nefret saldırısı, 2 siber saldırı ve 3 intihar
vakası yaşandı, 7 LGBTİ İnternet sitesi engellendi. Raporun tamamı için;
http://www.kaosgldernegi.org/resim/yayin/dl/lgbt__nsan_haklar__raporu_kaosgl_2015_1.p
df

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK), sendikal hak ve özgürlükler alanı
ile çalışma yaşamında 7 Şubat-7 Mayıs 2016 tarihleri arasında yaşanan hak ihlallerine
dair raporunu açıkladı. Rapora göre bu dönemde 16 bin 646 KESK'liye soruşturma
açıldı, bunlardan neredeyse tamamının nedeni ‘Barış Eylemleri’ne katılım. 37’si
başbakana ve cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla olmak üzere 82 kişi hakkında
dava açıldı. Rapora erişim için; http://www.kesk.org.tr/2016/05/25/7-subat-7-mayishak-ihlalleri-raporumuzu-acikladik/
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DÜŞÜNCE SUÇLARI MÜZESİNDE BU HAFTA

Müzemizi takip edin gündemi kaçırmayın
Düzenli olarak güncellenen müzemizden gündemi en eğlenceli biçimde takip edin.
Yeni başbakan Binali Yıldırım oldu

Binali Yıldırım tek genel başkan adayı olarak gösterildiği AKP kongresinde 1405 oyla
seçildi ve başbakanlık görevini devraldı.
Karşınızda yeni Başbakan Binali Erdoğan?
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Penguen Dergisi ''düşük profilli'' yeni Başbakan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el
sıkışırken çekilmiş fotoğrafını kapağına taşıdı.
Türkiye Düşünce Özgürlüğü Ağı yargılanıyor

Düşünce Özgürlüğü Ağı'nın iki sivil itaatsizlik eylemi davayla sonuçlandı. Barış için
Akademisyenler'in "suç"una ortak olan, Kuşadası'ndan 46 kişi ile Ayşe Çelik'in "suç"una
ortak olan İzmir, İstanbul ve Ankara'dan 30 kişi hakkında iki ayrı dava açıldı. Düşünce
Özgürlüğü Ağı büyümeye devam ediyor.

DAVUTOĞLU'NU ERDOĞAN'A KAPTIRAN
"BİNALİ'Yİ ÖNCE BİZ DEVİRECEĞİZ!"

DIŞ

MİHRAKLAR

HIRS

YAPTI:

ERDOĞAN'IN EMRİYLE EMİRLERE DAHA İYİ UYACAK BİRİNİN GENEL BAŞKAN
SEÇİLDİĞİ AKP KONGRESİ 2. BİR EMRE KADAR TAMAMLANDI
BİNALİ YILDIRIM, DAVUTOĞLU'NDAN EKOSE CEKETİYLE BİRLİKTE GÜLÜŞÜNÜ
DE TESLİM ALDI
1 YIL İÇİNDE CEZAEVİNE GİRECEK OLAN CHP MİLLETVEKİLLERİ "AMA BİZ EVET
DEMİŞTİK" SAVUNMASI İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI

DÜŞÜNCE SUÇU DURUŞMALARI
•

Yargıtay 2. Ceza Dairesi'nin Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin 26 kamu görevlisi hakkında
hazırlanan iddianamenin ana davayla birleştirilerek görülmesine karar vermesinin ardından Dink
cinayetiyle ilgili 8’i tutuklu 34 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
devam edildi. Tutuklu sanıkların tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti duruşmayı 20
Haziran 2016’ya erteledi.
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Gezi Parkı eylemleri döneminde İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde eylemcilerin arasından geçmeye
çalışan bir aracın altında kalarak yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş’ın ölümüyle ilgili açılan
davaya İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Mahkeme heyeti, Ayvalıtaş’ı
“olayda tam kusurlu” bulan bilirkişi raporuna itiraz edilmesi üzerine yargılamaya 12 Temmuz
2016’da devam edilmesine karar verdi.
Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Canan Coşkun’un hakim ve savcılara indirimli satılan lüks
konutlarla ilgili haberi nedeniyle 23 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya İstanbul 2.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşma 22 Eylül 2016’ya ertelendi.
Sosyal medya üzerinden paylaştığı Ömer Hayyam’a ait rubailer nedeniyle “Halkın bir kesiminin
benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak” iddiasıyla 10 ay hapis cezasına çarptırılan piyanist
Fazıl Say, Yargıtay’ın bozma kararının ardından İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden
yargılanmaya başlandı. Duruşma ertelendi.
AKP-Gülen cemaati ilişkisini ele aldığı “Paralel Yürüdük Biz Bu Yollarda” adlı kitabında, dönemin
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan Başbakan Binali Yıldırım’a hakaret etmekle
suçlanan gazeteci Ahmet Şık hakkında açılan davaya İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde
devam edildi. Duruşma 21 Eylül 2016’ya ertelendi.
Halkın Sesi gazetesinin “Bu sesi duymayan, katili tanımayan kalmasın” manşetiyle 247. sayısıyla
ilgili gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Ergin Demirhan hakkında “terör propagandası”
iddiasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması görüldü. Dava 27
Eylül 2016’ya ertelendi.
Eskişehir'de, Gezi Parkı yürüyüşlerine katılan 18 kişi hakkında, 'Devletin egemenlik alametlerini
alenen aşağılama, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme, kanuna aykırı
toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma, iş ve çalışma
hürriyetini ihlali' suçlamalarıyla 3’er yıla kadar hapis istemiyle açılan davaya Eskişehir 2'nci
Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşma, savunmaların tamamlanması için ertelendi.
Kadıköy’de kartopu oynarken bir esnaf tarafından bıçaklanarak öldürülen gazeteci Nuh Köklü ile
ilgili davanın karar duruşması İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık
Serkan Azizoğlu müebbet hapis cezasına mahkum oldu.
Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde yapılan özyönetim/özerklik ilanının ardından aralarında Sur Belediye
Eş Başkanları Seyit Narin ve Fatma Şık Barut’un da bulunduğu 6 kişi hakkında ‘devletin birliğini
ve ülke bütünlüğünü bozdukları’ iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması Diyarbakır 5. Ağır
Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma 20 Ekim 2016’ya ertelendi.
“Örgüt üyeliği” suçlamasıyla 4 aydır tutuklu olan üniversite öğrencileri Çağrı Kurt, Heja Türk,
Mehtap Demirci ve Jülide Yazıcı’nın yargılandığı davanın ikinci duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, öğrencilerin tutukluluğunun devamına karar vererek,
duruşmayı 18 Temmuz 2016’ya erteledi.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI
•

•

•

•

•

İstanbul’da polisin evine düzenlediği baskında vurularak öldürülen Dilek Doğan’ın ölümüne dair
Yüksel Moğultay adlı polisin “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçundan tutuksuz
yargılandığı davanın bir sonraki duruşması 30 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul 12. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülecek.
Radikal’de yayınlanan 7 ayrı yazısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret etmekle suçlanan
gazeteci Cengiz Çandar hakkında açılan davaya 31 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul Bakırköy 39.
Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.
Örsan Öymen hakkında 9 Nisan 2015 tarihinde Aydınlık Gazetesi’nde yayınlanan ve Erdoğan’ın
yargılanıp yargılanmayacağını sorguladığı yazısı üzerine "Cumhurbaşkanına Hakaret" ettiği
iddiasıyla açılan davanın bir sonraki duruşması 31 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul 2. Asliye Ceza
Mahkemesi'nde görülecek.
İzmir’de 7 Haziran 2015’teki seçimler öncesinde HDP’nin düzenlediği mitinge davet üzerine
Yunanistan’dan Syriza Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı Yiannis Bournous katılması nedeniyle
HDP yöneticisi 7 kişi hakkında açılan davaya 1 Haziran 2016 tarihinde İzmir 22. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde devam edilecek.
Müebbet hapis cezasına çarptırılan ve AİHM kararıyla yeniden yargılanan İlhan Çomak hakkında
yapılan son duruşmada 22 yıllık tutukluluk halinin son bulması için tahliye talebinde bulunulmuş
ancak reddedilmişti. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Çomak'ın bir sonraki
duruşması 1 Haziran 2016 tarihinde yapılacak.
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İfade
özgürlüğü
ile
ilgili
olaylara
ilişkin
haberleri
http://dusunthink.net/index.php?s=bulten
adresinden takip edebilir ve haftalık bültene
ulaşabilirsiniz.
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