Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 37/18, 21 Eylül 2018)
Geçen hafta neler oldu?
*** Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de Suriye gündemiyle bir
araya geldi. İdlib'de silahlardan arındırılmış tampon bölge kurulması kararlaştırıldı.
*** Merkez Bankası’nın (MB) yaptığı faiz artırımına rağmen döviz kuru bir hafta geçmeden
aynı seviyelere yükseldi. Erdoğan ise Türkiye'de ekonomik kriz olmadığını iddia etti;
“Bunların hepsi manipülasyondur” dedi. Maliye Bakanı Albayrak da Türkiye'nin kur krizini
atlattığını savundu.
*** Albayrak’ın açıkladığı 2019-2021 yıllarını kapsayacak Yeni Ekonomi Programı'nda
büyüme aşağı yönlü, enflasyon ise yukarı yönlü revize edildi. Enflasyon beklentisi 2018 için
yüzde 20,8 oldu.
*** TL’deki değer kaybını engellemek için yapılan yeni bir hamleyle Bankaların MB’de
tutmakla yükümlü oldukları karşılıkların TL kısmına ödenen faiz yüzde 7'den yüzde 13'e
çıkarıldı.
*** Almanya Adalet Bakanlığı, Türkiye’nin darbe girişimi sonrası Interpol aracılığıyla 791
kişinin tutuklanmasını istediğini açıkladı. Aynı süreçte Türkiye’de 35 Alman yurttaşı
tutuklandı.
*** Yargıtay, “MİT TIR’ları” haberleri nedeniyle 5 yıl 10 ay hapse mahkum olan CHP
Milletvekili Enis Berberoğlu'nun cezasını onadı. Tutuklu vekil tahliye edildi. (Haberin
devamı bültende…)
*** 
“Barış bildirisi” nedeniyle yargılanan akademisyenlerden
propagandası’ndan mahkum oldu. (Haberin devamı bültende…)

4’ü daha

‘örgüt

*** 
İş cinayetlerinin durdurulması ve kötü çalışma koşullarının iyileştirilmesi için eylem
başlatan 3. Havalimanı işçilerine operasyon düzenlendi, 24 kişi tutuklandı. (Haberin devamı
bültende…)
*** Örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklu yargılanan ve ilk duruşmada tahliye edilen Çağdaş
Hukukçular Derneği üyesi avukatlar 24 saat geçmeden yeniden tutuklandı.
*** 
AİHM, 1 Kasım’dan bu yana tutuklu bulunan Osman Kavala’nın başvurusuyla ilgili
savunma yapması için Ankara’ya bir dizi soru yöneltti. Tutuklamanın yasallığını ve makul
sürede yargılanma hakkıyla ilişkisini sorgulayan AİHM, tutuklanma kararına temel oluşturan
“kuvvetli şüphe”kavramı hakkında ayrıntılı bilgi istedi.
*** Cumartesi Annelerinin eylemi bu hafta da yasaktı. Kayıp yakınlarının Galatasaray
Meydanı’na gitmeleri polis tarafından engellendi.
*** Erdoğan’ın kullanımı için 400 milyon dolar değerinde lüks bir uçak alındı. Eleştirilere
karşı uçağın Katar Emiri’nin hediyesi olduğu savunuldu.

*** 2018 bütçe yılının başlangıcında 55 milyar lira öngörülen kamu kuruluşlarının görev
zararı, ilk 8 ayın sonunda 61 milyar liraya ulaştı. Görev zararları hükümetin seçime yönelik
harcamaları nedeniyle Haziran ayında tavan yaptı.
*** Uluslararası Hrant Dink Ödülü, hak savunucusu ve Hakikat Adalet Hafıza Merkezi
direktörü Murat Çelikkan ile Yemen'den Mwatana İnsan Hakları örgütüne verildi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yargıtay'dan Enis
Berberoğlu hakkında tahliye
kararı
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, “MİT
TIR’ları” haberleri nedeniyle mahkum
olup
tutuklanan
CHP
İstanbul
Milletvekili
Enis
Berberoğlu'nun
cezasını onadı, milletvekilliği sona
erinceye kadar infazın durdurulmasına
ve tahliye edilmesine karar verdi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 14 Haziran 2017 tarihinde Berberoğlu’nu “siyasi ve askeri
casusluk” suçlamasıyla 25 yıl hapse mahkum ederek tutuklanmasına karar vermişti. Bu
hüküm, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından 9 Ekim 2017’de
bozulurken, yeniden yargılama sonucu Berberoğlu "casusluk" suçundan değil, "devletin
güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken
bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapse mahkum olmuştu. Dosya Yargıtay’a
taşınırken 24 Haziran seçiminde yeniden milletvekili seçilen Berberoğlu’nun yaptığı tahliye
başvuruları reddedilmişti.

Yargılanan “Barış
Akademisyenleri”
İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi,
Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça
ortak
olmayacağız”
bildirisini
imzaladıkları için yargılanan Yrd. Doç.
Bülent Küçük,
Doç. Dr. Çiğdem
Kafesçioğlu, Prof. Dr. N.N ve Dr. Gaye
Yılmaz’ı
‘örgüt
propagandası’
suçlamasıyla 1’er yıl 3’er ay hapse
mahkum etti. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Yılmaz hakkındaki
hüküm, Yılmaz’ın avukatının mazeretini kabul etmeyen mahkeme heyeti tarafından müdafiisi
bulunmaksızın ve savunma yapamadan verildi. Bu kararlarla şu ana kadar hakkında
mahkumiyet kararı verilen akademisyen sayısı 23’e yükseldi. Ayrıca bu hafta görülen
davalarla birlikte yargılanan akademisyenlerin sayısı 273’e ulaştı.

Çalışma koşullarının
düzeltilmesini isteyen 24
havalimanı işçisi tutuklandı
İş cinayetlerinin durdurulması ve kötü
çalışma koşullarının iyileştirilmesi için
eylem
başlatan
3.
Havalimanı
işçilerinden 24'ü tutuklandı. Tutuklanan
işçiler ‘görevi yaptırmamak için
direnme’ (TCK 265), ‘iş ve çalışma
hürriyetinin ihlali’ (TCK 117), ‘kamu
malına zarar verme’ (TCK 151 ve 152) ve ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na
muhalefet’ (2911 Sayılı Kanun) ile suçlandı. 36 bine yakın işçinin çalıştığı havalimanı inşaatı
sık sık iş cinayetleriyle gündeme geliyordu. 14 Eylül’de eyleme başlayan işçilerden 401’i
gözaltına alınmış, çoğunluğu serbest bırakılırken, 28’i tutuklama talebiyle mahkemeye
çıkarılmıştı.

Hayatın Sesi Televizyonu
yöneticilerine toplam 11 yıl 3
ay hapis
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi,
KHK ile kapatılan Hayatın Sesi
Televizyonu’nun sahibi Mustafa Kara ve
ortağı İsmail Gökhan Bayram ile Genel
ve Sorumlu Müdürü Gökhan Çetin’i
‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla 3 yıl 9’ar ay hapse mahkum etti. Dava kapsamında 3 isim
Ankara Gar Katliamı ve Cizre’deki sokağa çıkma yasağıyla ilgili yayınlanan haberlerle IŞİD
ve PKK propagandası yapmakla suçlanıyordu.

Gün Matbaası davası: 8 kişi
tahliye edildi
Gün Matbaacılık’ın 21 çalışanı hakkında
'örgüt üyeliği' ve 'örgüt propagandası'
suçlamasıyla
açılan davanın
ilk
duruşması, İstanbul 26. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme
heyeti tutuklu sanıklardan 8’inin
tahliyesine 12’sinin ise tutukluluğunun
devamına karar vererek, duruşmayı 12
Kasım tarihine erteledi.
Davanın iddianamesinde Özgürlükçü Demokrasi gazetesine yönelik yürütülen soruşturma ile
eş zamanlı olarak baskın düzenlenen ve kayyum atanan matbaayla ilgili olarak basılan 110
kadar yayın için toplatma kararı verilmesi ve bu yayınların yazarları, genel yayın

yönetmenleri ve eser sahipleri hakkında devam eden davalar suçlama konusu yapılıyor.
Ayrıca Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin TSK’nin Afrin’e operasyonunu eleştirel bir şekilde
manşetine taşıması ve bu gazete nüshalarının Gün Matbaacılık tarafından basımının yapılması
da suçlamalar arasında yer alıyor.

AYM karar vermezse Ayşe
Öğretmen 1 Kasım'da
yeniden cezaevine girecek
Sokağa çıkma yasakları döneminde
telefonla bağlandığı bir televizyon
programında
"Çocuklar ölmesin"
dediği için 15 ay hapis cezasına
mahkum edilen Ayşe öğretmenin ceza
ertelemesi 31 Ekim'de dolacak.
Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla 1
yıl 3 ay hapse mahkûm edilen Çelik’in cezasının infazı hamile olması nedeniyle 6 ay süreyle
ertelenmiş ve Çelik bu sürenin ardından bebeğiyle birlikte cezaevine girmişti. Ardından
cezanın infazı ikinci kez ertelenmiş ve Çelik tahliye edilmişti. Dosya, ifade özgürlüğü ve adil
yargılanma hakkı ihlali gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınmıştı. Eğer yüksek
mahkeme bu başvuruyla ilgili bir karar vermezse, 1 Kasım itibariyle Ayşe öğretmen yeniden
cezaevine girecek.

Sosyal medya paylaşımları
nedeniyle tutuklanan “Barış
Akademisyeni” tahliye
edildi
Sosyal medya paylaşımları gerekçe
gösterilerek tutuklanan ‘Barış bildirisi’
imzacısı avukat
Hanifi Barış’ın
yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde
başlandı.
Kürt
sorunuyla ilgili paylaştığı akademik
makaleler ve haberler nedeniyle 4 Temmuz’dan bu yana tutuklu bulunan Barış’ın adli kontrol
şartıyla tahliyesine karar veren mahkeme heyeti davayı 13 Aralık 2018’e erteledi.

Oyuncu Levent Üzümcü’ye
“Erdoğan’a hakaret”ten
soruşturma
Oyuncu Levent Üzümcü hakkında
sosyal medya paylaşımları nedeniyle
soruşturma başlatıldı.‘Cumhurbaşkanına
hakaret’ ile suçlanan Üzümcü hakkında

zorla getirilme kararı çıkarıldı. Polis eşliğinde İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na gelen
oyuncu, soruşturmayı yürüten Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Tuncay Karcıoğlu'na
ifade verdi. Ardından da serbest bırakıldı.

Bir haftada 261 sosyal
medya kullanıcısına
soruşturma
İçişleri Bakanlığı, 10 - 17
Eylül
tarihleri arasında 376 sosyal medya
hesabının
incelendiğini
ve
bu
hesaplardan yapılan paylaşımlarla ilgili
261 kişi hakkında soruşturma açıldığını
duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre
sosyal medya kullanıcılarına ‘örgüt
propagandası’, ‘hakaret’, ‘halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk’, ‘devletin bölünmez
bütünlüğüne kast’ gibi suçlamalar yöneltildi.

Kulp Davası’nda “delil
yetersizliğinden” beraat
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 11 kişinin
gözaltında
kaybedilmesiyle
ilgili
Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen davada tek sanık olarak
yargılanan
Yavuz
Ertürk
“delil
yetersizliğinden” beraat etti. Ertürk’e
yöneltilen, ‘suç örgütü kurmak’
suçlaması da zamanaşımından düştü.
Mağdur avukatlarından Erkan Şenses, kararla ilgili, “Yargı kamu görevlilerinin işlediği
suçlardaki cezasızlık politikasına devam dedi”açıklamasını yaptı.
Diyarbakır’ın Kulp ilçesi mezralarında 8 Ekim - 25 Ekim 1993 arasında Ertürk
Komutasındaki Bolu Tugayı tarafından yürütülen askeri operasyonda köylerden toplanarak
gözaltına alınan 11 kişiden bir daha haber alınamamış, olayla ilgili savcılığa yapılan suç
duyurusundan bir sonuç alamayan aileler dosyayı AİHM’e taşımıştı. 31 Mayıs 2001'de davayı
sonlandıran AİHM; Türkiye'yi, ölümlerden sorumlu olduğu ve etkili bir soruşturma
yürütmediği için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşam hakkını düzenleyen 2.
maddesini, işkence yasağını düzenleyen 3. maddesini ve özgürlük ve güvenlik hakkını
düzenleyen 5. maddesini ihlalden mahkum etmişti.

Polis şiddeti davaları
Gezi Parkı eylemleri döneminde 14
yaşındaki Berkin Elvan’ın polis
tarafından öldürülmesine ilişkin açılan
davanın 7. duruşması İstanbul 17. Ağır
Ceza
Mahkemesi’nde
görüldü.
Duruşmada tanık olarak dinlenen
polisler,
soruşturma
sürecinde
verdikleri ifadelere benzer şekilde,
soruları “Bilmiyorum, hatırlamıyorum,
görmedim” diye yanıtladı. Müdafi avukatları, sanık polis Fatih Dalgalı’nın telefon sinyalinin,
Elvan vurulduğu sırada ve yerde tespit edildiğini hatırlattı. Dalgalı’nın tutuklama talebini yine
reddeden mahkeme heyeti duruşmayı 28 Kasım 2018 saat 10.00’a erteledi.
2017 yılında Diyarbakır’da düzenlenen Newroz kutlamasında üniversite öğrencisi Kemal
Kurkut’u silahla vurarak öldüren polis memuru Yakup Şenocak’ın yargılamasına Diyarbakır
7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya sayılı günler kala dava dosyasına 13
saniyelik yeni bir delil girerken söz konusu görüntülerde görevli iki polisten birinin diğerine
“Adamı vurmaya gerek yok ki” dediği ortaya çıkmıştı. Mahkeme heyeti bu ek delile rağmen
‘olası kastla öldürme’ suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık polisin
tutuklanması talebini reddetti. Davanın bir sonraki duruşması 20 Aralık 2018’de görülecek.

● HDP milletvekili Ahmet Şık’ın Twitter paylaşımları nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun
301. maddesinden yargılandığı davanın dördüncü duruşması İstanbul 17. Asliye Ceza
Mahkemesinde görüldü. Mahkeme hakimi, Şık’ın milletvekili seçilmiş olması
nedeniyle davanın durdurulmasına karar verdi.
● Hayatın Sesi Televizyonu Davası’nın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 19 Eylül
günü görülen karar davasında, Hayatın Sesi Televizyonu Sahibi Mustafa Kara ve
ortağı İsmail Gökhan Bayram ile Genel ve Sorumlu Müdürü Gökhan Çetin “örgüt
propagandası” suçlamasıyla 3 yıl 9’ar ay hapis cezasına mahkum edildi.
● İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 20 Eylül’de
görülen “Barış İçin
Akademisyenler” davasında mahkeme heyeti Boğaziçi Sosyoloji Bölümü’nden Yrd.
Doç. Bülent Küçük ile Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Gaye Küçük’ü “örgüt
propagandası” suçlamasıyla 1 yıl 3’er ay hapse mahkum ederek hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
● TSK’nın Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği askeri harekata dair sosyal medya
hesaplarından eleştirel paylaşımlarda bulunan 10 kişi hakkında “örgüt propagandası”
suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşması İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görüldü. Sanıklar hakkında adli kontrol kapsamında uygulanan imza yükümlülüğü
kaldırılırken dava 20 Kasım’a ertelendi.
● 2016 yılında yaptığı beş ayrı sosyal medya paylaşımı nedeniyle ‘halkı askerlikten
soğutmak’la suçlanan barış aktivisti Meral Geylani’nin yargılamasına Uludere Asliye
Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Geylani savunmasını talimat ile Antalya 23.

Asliye Ceza Mahkemesi’nde verdi. Savunmaların ardından mahkeme duruşmayı 28
Şubat 2019 tarihine erteledi.
● Aralarında Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da olduğu 6 kişinin
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olduğu “darbe girişimi medya
davası”nın istinaf yargılaması başladı. İstanbul Bölge Adliyesi 2. Ceza Dairesi’ndeki
duruşma bülten yayına girdiği dakikalarda sürüyordu.
GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI
● HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın, hakkında hazırlanan 7 ayrı
fezlekenin birleştirilmesiyle, 'terör örgütü yöneticiliği', 'terör örgütü propagandası
yapmak', 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet', 'halkı kin ve
düşmanlığa tahrik' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlarından yargılandığı davanın gelecek
duruşması 24 Eylül’de Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
● Barış İçin Akademisyenler yargılamalarına 25 Eylül’de İstanbul 34. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam edilecek.
● Ferhat Tunç hakkında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda “halkı kin ve
nefrete alenen tahrik etme” suçlamasıyla açılan davanın duruşması 25 Eylül’de
İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

OHAL ve Başkanlık dönemlerindeki gelişmeleri, yayınladığımız Xtra bültenlerimizle
takip etmeyi sürdürüyoruz. Bu hafta Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye vatandaşlığına
geçiş ile ilgili bazı düzenlemeler değiştirildi; aranan yatırım ve satın alma miktarlarında
indirime gidildi. 2 milyon dolar sermaye şartı 500 bin dolara, 1 milyon dolarlık taşınmaz alma
şartı ise 250 bin dolara indi. OHAL KHK’ları, Cumhurbaşkanlığı Karar ve Kararnameleri ile
diğer Xtra bültenler için tıklayınız.
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