Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 39/18, 5 Ekim 2018)
Geçen hafta neler oldu?
*** Başkanlık sistemine geçişle birlikte yetkilerinin büyük bir kısmını cumhurbaşkanına
devreden TBMM’nin 27. dönem çalışmaları resmen başladı. İlk iş gününde makam odasında
mecliste temsil edilen partilerin liderleri ile görüşen TBMM Başkanı Binali Yıldırım
görüşmeye HDP’yi davet etmedi.
*** Meclis açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yürütmenin tek muhatabı
Cumhurbaşkanıdır. Milli iradenin önünde engel oluşturan sistem içindeki tüm vesayet
mekanizmaları artık ortadan kalkmıştır" dedi. Sincar'a operasyon sinyali verdi. ABD ile
ilişkilerin düzeleceğini umduğunu belirtirken, kurdaki yükselişin spekülasyon olduğu
iddiasını tekrarladı.
*** Yeni sistemle birlikte yapılması zorunlu olan değişikliklerle ilgili İçtüzük teklifi,
Yıldırım’ın imzasıyla Meclis’e sunuldu. Taslak, anayasa değişikliğine uyum içeren teknik
düzenlemelerin yanısıra muhalefetin sesini kısmaya ve Meclis’in yürütme organı üzerindeki
bazı denetim mekanizmalarını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeleri de içeriyor.
*** Erdoğan, Suriye’deki askerlerin bu ülkede seçim yapılmadan çekilmeyeceğini açıkladı.
Ayrıca, AB müzakereleri konusunda referanduma gidilebileceği mesajını yineledi.
*** Erdoğan, HDP’nin yerel seçimdeki adayları için, “Seçilip yine aynı şeyi yaparsa yine
görevden alırız” dedi. Erdoğan; “Ben kayyum işini çok önceden söyledim. 6-7 yıldır
arkadaşlarıma bunu anlatamadım. 2-3 yıldır beni anladılar da kayyumlar tayin ettik”
şeklinde konuştu.
*** Avrupa Parlamentosu, Türkiye'ye yönelik geçen yıl dondurulan 70 milyon Euro’luk fonu
iptal kararı aldı. Böylece ilk kez bir üye adayına yönelik AB mali yardımlarında kesintiye
gidilmiş olacak.
*** Geçen yıl görev süresi dolan AİHM yargıcı Işıl Karakaş’ın yerine seçilecek yargıç için
Türkiye’nin adaylarını sunduğu üçüncü liste de reddedildi.
*** 372 kamu kurumunun büyük bir çoğunluğunda “usulsüzlük” tespit eden Sayıştay’ın
2017 yılı denetim raporları, kamu kaynaklarından derneklere ve kamu kurumlarına yapılan
bağışların ‘gizlendiğini’ ortaya koydu. Cumhurbaşkanlığı’nın, günlük 1.8 milyon lira
harcadığı ortaya çıktı.
*** Yeni ekonomik program çerçevesinde McKinsey ile varılan anlaşmaya yönelik
eleştirilere cevap veren Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Danışmanlığın hiçbir icra fonksiyonu
ya da yetkisi olmayacak.”dedi.
*** 
Enflasyon Eylül ayında yüzde 24,52 olarak açıklandı. Böylece son 15 yılın en yüksek
seviyesine ulaşmış oldu. Ağustos ve Eylül aylarının ardından Ekim’de de doğalgaz ve
elektriğe zam yapıldı.

*** OHAL Komisyonu şu ana kadar 36 bin başvuru dosyasını sonuçlandırdığını açıkladı;
başvuruların 33 bin 700’ü hakkında ret kararı verilirken, sadece 2 bin 300 başvuru kabul
edildi.
*** Eylül ayında 84 gazeteci ve basın emekçisi hâkim karşısına çıktı. 4 gazeteci gözaltına
alındı. 1 yabancı gazeteci tutuklandı. 3 gazeteci hakkında ise soruşturma başlatıldı. 8 gazeteci
24 yıl 2 ay hapis cezası; 5 gazeteci ise 29 bin 210 lira para cezası aldı.
*** Darbe girişiminin ardından tutuklanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen
gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın istinaf başvurusu reddedildi.
(Devamı bültende…)
*** 
Gazeteci Can Dündar'a adliye önünde silahlı saldırıda bulunan Murat Şahin silahla tehdit
suçundan beraat etti. (Devamı bültende…)
*** Tutuklanan 3. Havaalanı işçilerinin sayısı 34’e yükseldi. Ayrıca Dev Yapı-İş Sendikası
Başkanı Özgür Karabulut da tutuklandı.
*** TİHV’nin verilerine göre son üç yılda toplam 11 il ve 50 ilçede en az 332 kez sokağa
çıkma yasağı ilan edildi. En çok yasak ilan edilen kent 190 yasakla Diyarbakır oldu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mahkeme: 
“Şiddeti övme ve
teşvik yoksa, propaganda
suçu da yok”
Afrin operasyonuyla ilgili sosyal medya
paylaşımları
nedeniyle
‘örgüt
propagandası’ suçlamasıyla yargılanan
yurttaşın beraatine karar veren Antalya
10. Ağır Ceza Mahkemesi, “şiddeti
övme ve teşvik yoksa, suç yoktur”dedi.
Paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesine karar veren mahkeme, örgüt
propagandası yapmanın tek başına suç oluşturmayacağını vurgulayarak “Suçun oluşabilmesi
için örgütün şiddet veya tehdit içeren yöntemlerinin propagandasının yapılması gerektiğine”
hükmetti. Mahkeme, ayrıca savcılığın ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasını da
paylaşımların “demokratik toplumlarda anlayışla karşılanması gereken fikirler” olduğu
gerekçesiyle reddetti.
Mahkemenin suç oluşturmadığına karar verdiği paylaşımlar şöyle:
*
“Savaş öldürür, savaşa hayır, barış istiyoruz.”
* “Savaş uçakları Alevilerin yoğun olarak yaşadığı Mabeta ilçesini de bombaladı.”
* “Erdoğan rejimi Türkiye’ye bir şey kazandırmak için değil, Kürtlerin bir şeyi olmasın diye
Afrin’e girmek istiyor. Afrin, o katil dediği Esad’ın denetiminde olsaydı yine böyle davranır
mıydı? Afrin savaşına hayır.”
* “HDP İstanbul İl Örgütümüz: Afrin işgaline karşı tüm halkımızı demokratik tepkilerini
ortaya koymaya çağırıyor. Afrin’e savaş demek Türkiye halklarına savaş demektir”
* “TSK Efrin’de sivilleri hedef aldı: 7 can kaybı.”

Nazlı Ilıcak ve Altan
kardeşlerin istinaf
başvurusuna ret
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2.
Ceza Dairesi, 15 Temmuz darbe
girişiminin
ardından
tutuklanan
gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan
ve Nazlı Ilıcak’ın da aralarında
bulunduğu 6 sanığa, ‘Anayasal düzeni
ortadan
kaldırmaya
teşebbüs’
suçlamasıyla İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezası hükmünün hukuka uygun olduğuna karar verdi. Yargıtaya taşınacak dosya
kapsamında, hakkındaki AYM kararı doğrultusunda tahliye edilen Mehmet Altan dışındaki
sanıkların tutukluluğu devam ediyor.

Eski vekil Kürkçü’nün 33
yıla kadar hapsinin istendiği
dava süreci başladı
HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü
hakkında milletvekili olduğu dönemde
2012’de Mardin’de, 2015 ve 2016
yıllarında da Diyarbakır’da yaptığı 4
ayrı konuşma nedeniyle açılan davanın
ilk duruşması Diyarbakır 10. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü.
Dava kapsamında Kürkçü, konuşmaları nedeniyle ‘örgüt üyeliği’, ‘örgüt propagandası’, ‘halkı
kin ve düşmanlığa alenen tahrik’, ‘halkı kanunlara uymamaya tahrik’ suçlamalarıyla toplamda
13,5 yıldan 33 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.
Kürkçü savunmasında, bir milletvekili olarak TBMM'de savunduğu görüşleri halkın önünde
ve halkın arasında yinelemesinden ötürü suçlandığını ve iddianamelerin, HDP
milletvekillerine tutuklama yolunun açılması için yargının araçlaştırılmasından ibaret
olduğunu söyledi. Duruşma 6 Şubat 2019’a ertelendi.

Şair Fadıl Öztürk ‘örgüt
propagandası’ndan
mahkum oldu
Şair Fadıl Öztürk, sosyal medya
paylaşımları
ile
“artigercek.com”
sitesindeki
yazıları
nedeniyle
yargılandığı
davada
‘örgüt
propagandası’ suçlamasıyla 1 yıl 10 ay
hapse mahkum oldu. İzmir 2. Ağır Ceza

Mahkemesi cezanın 5 yıl süreyle ertelenmesine karar verdi. Öztürk, “Düşünceyi açıklamanın
suç olması kabul edilemez” dedi.

Akademisyen Yiğiter’e
‘Erdoğan’a hakaret’ten
hapis cezası
Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi,
KHK ile ihraç edilen ‘barış bildirisi’
imzacısı Dr. Cenk Yiğiter’i sosyal
medya paylaşımıyla ‘Erdoğan’a hakaret
ettiği’ gerekçesiyle ertelemesiz 1 yıl 5 ay
15 gün hapse mahkum etti.

Yargıtay gazeteci Güleş’e
verilen cezayı onadı
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Elazığ 2.
Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kanun
Hükmünde Kararname (KHK)
ile
kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA)
muhabiri Mehmet Güleş’e verdiği hapis
cezasını onadı.
Mahkeme, 3 Mayıs’taki duruşmada,
Güleş’e yaptığı haberler ve sosyal medya paylaşımlarından dolayı “örgüt üyesi olmak”
suçundan 6 yıl 3 ay, “örgüt propagandası yapmak” suçundan da 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere
toplam 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası vermişti. Güleş’in avukatı Resul Tamur, kararla ilgili
Antep Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 4. Ceza Dairesi’ne istinaf başvurusunda bulunmuştu.
Ancak mahkeme, başvuruyu esastan reddetmişti. Dosya ile ilgili yapılan temyiz başvurusunun
da sonuçlanmasıyla hüküm kesinleşmiş oldu.

Sokağa çıkma yasakları
döneminde sivillere yardım
eden sağlıkçıların
yargılanmasına başlandı
Şırnak’ın Cizre ilçesinde 30 Ocak
2016'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı
sırasında sivil yurttaşlara yardım etmek
için kente girmek isteyen 14 sağlık
çalışanı hakkında ‘örgüt üyeliği ve
propagandası’ iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görüldü.

Savunma yapan sağlıkçılar, en temel hak olan yaşam hakkının gereğini yerine getirmek için
Cizre’ye gitmek istediklerini belirttiler. “Sağlık ihtiyacı olanların yardımına koşmaya devam
edeceğiz... Biz bu suçu Hipokrat'tan beri işliyoruz… Yine olsa yine yaparız.” dediler.
Duruşma 26 Aralık 2018’e ertelendi.

Yargıtay, 
“hain” sözünü
hakaret kabul etti
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 2013
yılında, Aydın Nazilli'de yaptığı bir
açıklamada o dönem Başbakanlık
görevinde bulunan Cumhurbaşkanı
Erdoğan hakkında “hain” ifadesini
kullanan Onur Altınkaynak’ın eleştiri
sınırını aştığına ve “hakaret suçu”
işlediğine hükmetti.
Söz konusu konuşma nedeniyle ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret’ iddiasıyla
açılan davada Aydın 2. Sulh Ceza Mahkemesi, sözlerin ifade ve eleştiri özgürlüğü sınırları
içerisinde kaldığına ve beraat kararına hükmetmişti. Bu karar Yargıtay 18. Ceza Dairesi,
tarafından da onanmıştı. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine Yargıtay
Ceza Genel Kurulu sözlerin, “eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığına, incitici, küçük
düşürücü, toplum içindeki saygınlığı zedeleyici nitelikte olduğuna” ve “hakaret” suçunu
oluşturduğuna hükmetti.
Hatırlanacağı üzere barış bildirisine imza atan akademisyenlere yönelik
"Alçak, zalim, vatan haini” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
açılan tazminat davasında mahkeme konuşmanın “eleştiri ve karşı görüş
bildirme hakkı” kullanımı olduğuna karar vermişti. Erdoğan da, mahkemeye
sunduğu cevap dilekçesinde Anayasa Mahkemesi ve AİHM’in “düşünce ve
ifade özgürlüğü” içtihatlarını örnek göstermişti. Yani Erdoğan kullandığında
“özgürlük” olarak kabul edilen ifade, Erdoğan’a karşı kullanılınca “hakaret”
oldu.
Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim

Can Dündar’a silahlı saldırı
davasında karar
Cumhuriyet gazetesinin eski Genel
Yayın Yönetmeni Can Dündar’ın 6
Mayıs 2016 tarihinde MİT TIR’ları
davasının görüldüğü İstanbul Adliyesi
önünde silahlı saldırıya uğramasına
ilişkin davada karar açıklandı.
İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi,
Dündar’a ateş açan ve NTV muhabiri Yağız Şenkal'ın yaralanmasına neden olan Murat

Şahin’in silahla tehdit suçundan beraatine karar verdi. Şahin’in silahla yaralama suçunun ise
teşebbüs aşamasında kaldığını belirten mahkeme, 4 bin 500 lira adli para cezasına hükmetti.
Ayrıca ruhsatsız silah taşıma suçundan ceza alan Şahin “iyi hal” indirimi ile 10 ay hapis ve
500 lira adli para cezasına mahkum oldu. Silahlı saldırıya ilişkin davada azmettiricilikle
suçlanan sanıklar Ergün Celep ve Sabri Boyacı ise beraat etti.

Bir haftada 285 sosyal
medya kullanıcısına
soruşturma
İçişleri Bakanlığı, 24 Eylül - 1 Ekim
tarihleri arasında 349 sosyal medya
hesabının
incelendiğini
ve
bu
hesaplardan yapılan paylaşımlarla ilgili
285 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.

Afrin paylaşımları nedeniyle
yargılanan EMEP il başkanı
beraat etti
Emek Partisi (EMEP) Kocaeli İl
Başkanı Arzu Erkan, partisinin Afrin
operasyonuyla ilgili açıklamasını sosyal
medya hesaplarından paylaştığı için
yargılandığı davadan beraat etti. Erkan söz konusu paylaşım nedeniyle Kocaeli 1. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama' suçlamasıyla
yargılanıyordu.

RTÜK’ten haber
bültenlerine ceza
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
(RTÜK) yeni yayın dönemindeki ilk
toplantısında, FOX ve Tele 1’deki haber
içerikli
programlara
para cezası
verilmesine hükmetti.
Kurul, FOX Ana Haber Bülteni'nde yer
alan Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili bir
haberin 
"doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz" hükmüne aykırılık teşkil etmesi
sebebiyle; Tele 1 kanalında yayınlanan "18 Dakika" isimli programda, "Türkiye'nin IŞİD ve
El Nusra gibi örgütleri desteklediği" yönündeki yorumlar yapılmasının Türkiye'nin
saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğu değerlendirilerek kanallara idari para cezası verdi.

Ayrıca Halk TV'ye de RTÜK tarafından uygulanan müeyyide doğrultusunda gönderilen
ikame programların bildirilen tarih ve saatin dışında yayınlanması nedeniyle idari para cezası
kesildi.

AİHM Türkiye’yi sergiye
açılan dava nedeniyle
mahkum etti
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
(AİHM), Diyarbakır 5. Kültür Sanat
Festivali’nde yer alan “Savaş Tanıkları
Anlatıyor” adlı sergiye açılan dava
nedeniyle Türkiye’yi ‘düşünce ve ifade
özgürlüğü’ ihlalinden mahkum etti.
Yaşamını yitiren asker ve PKK’lilerin aileleri ile kayıp yakınlarıyla yapılan görüşmelere ait
fotoğraflar ve kısa video kayıtlarının gösterildiği sergi, polis tarafından basılmış ve sergiyi
düzenleyen 7 kişi hakkında dava açılmıştı. Yargılama sonucunda Diyarbakır 4. Ağır Ceza
Mahkemesi sergide yer alan materyallerdeki “gerilla” ve “savaş” ifadelerinin ‘örgüt
propagandası’ olduğu gerekçesiyle sanıkları 10 ay ile 24 ay arasında değişen hapis cezalarına
mahkum etmişti.
Söz konusu ifadelerin şiddeti teşvik değil, Türkiye’nin Kürt sorunu politikasına bir eleştiri
olduğunu ve barış mesajı içerdiğini kaydeden AİHM, Türkiye’yi 5 bin Euro manevi tazminat
ödemeye mahkum etti.

● HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında hazırlanan 31 fezlekeden
oluşan ve hakkında 142 yıla kadar hapis cezası istenen Demirtaş'ın tutuklu
yargılandığı davanın beşinci duruşması Ankara 19. ACM Sincan Ceza İnfaz
Kurumları Kampüsü'nde görüldü. İki gün süren duruşmada fezlekelerden
dokunulmazlık kapsamında olanların belirlenmesi ve Meclis'teki konuşmalarının
çözümünün yapılması talebi mahkeme heyeti tarafından reddedilirken Demirtaş’ın
tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma 12-14 Aralık tarihleri
arasında görülecek.
● Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine, “Afrin lokumu” dağıtanlara “Katliamın lokumu
olmaz” dedikleri için, ‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla açılan davanın ikinci
duruşmasında ara karar çıktı. Davada yargılanan tüm öğrencilerin yurtdışına çıkış
yasakları kaldırılırken, duruşmalardan vareste tutulmalarına karar verildi. Dava 19
Mart 2019’a ertelendi.
● MİT TIR’ları haberleri ile ilgili Can Dündar’ın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi. Mahkeme heyeti; Can Dündar’ın iadesi konusunda
yapılan işlemlerin sonuçlanmasının beklenmesine karar verdi. Dava 19 Şubat 2019’a
ertelendi.

● Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki görevinden Kanun Hükmünde Kararname
(KHK) ile ihraç edilen ‘barış bildirisi’ imzacısı Dr. Cenk Yiğiter’e,
“Cumhurbaşkanına hakaret” ettiği iddiasıyla açılan davada ertelemesiz 1 yıl 5 ay 15
gün hapis cezası verildi.
● Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın da aralarında bulunduğu 6 kişinin
istinaf başvurusu sonuçlandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi,
‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla sanıklara verilen
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının hukuka uygun olduğuna karar verdi.
● Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Mehmet Güleş’e yaptığı haberler ve sosyal
medya paylaşımlarından dolayı “örgüt üyesi olmak” suçundan 6 yıl 3 ay, “örgüt
propagandası yapmak” suçundan da 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplam 9 yıl 4 ay
15 gün hapis cezası verilmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Güleş hakkında verilen
hükmü onadı.
● Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA)
tutuklu muhabiri İdris Sayılğan, Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı
davanın dördüncü duruşmasında da tahliye edilmedi. Dava 24 Aralık’a ertelendi.
GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI
● Özgür Gündem Gazetesi, eş yayın yönetmenleri, yazı işleri müdürü ve yazarları
hakkında Gazete'nin 13.01.2016 tarihli nüshasında yayımlanan aşağıda suç metninde
alıntılanan ifadeler sebebiyle Terör Örgütü Propagandası iddiasıyla açılan Hüseyin
Akyol, Reyhan Çapan, Eren Keskin gibi isimlerin yargılandığı davanın bir sonraki
duruşması 9 Ekim Salı günü görülecek.
● “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı barış bildirisine imza atan akademisyenlerin
yargılamaları devam ediyor. Barış akademisyenlerinin duruşmaları 9-10-11 Ekim
tarihlerinde Çağlayan Adliyesi’nde görülecek.
● Erol Önderoğlu, Şebnem Korur Fincancı ve Ahmet Nesin hakkında Özgür Gündem
Gazetesi'ne destek kapsamında nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliğini yaptıkları
tarihlerde yayınlanan Özgür Gündem Gazetesi nüshalarında terör örgütü propagandası
yapıldığı iddiasıyla açılan davanın gelecek duruşması 9 Ekim Salı günü görülecek.
● Özgür Gündem Gazetesi’nin yayın yönetmeni, imtiyaz sahibi, yazar ve danışma
kurulu üyelerinden Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay, İnan Kızılkaya gibi isimlerin
yargılandığı Özgür Gündem Danışma Kurulu davası 10 Ekim Çarşamba günü
Çağlayan Adliyesi’nde görülecek.
● Kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma amacıyla başlatılan 'Nöbetçi Genel
Yayın Yönetmenliği' kampanyasına katılan herkes hakkında Genel Yayın
Yönetmenliği yaptıkları gün yayımlanan çeşitli yazılar gerekçe gösterilerek açılan
davada Hüseyin Akyol ve 12 kişinin duruşması 10 Ekim’de İstanbul 14. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülecek.

OHAL ve Başkanlık dönemlerindeki gelişmeleri yayınladığımız Xtra bültenlerimizle takip
etmeyi sürdürüyoruz. Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle ilgili Xtra bültenimiz
güncellendi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Kararıyla Türkiye’de yaz saati uygulamasından

vazgeçilmesiyle başlayan "tüm yıl yaz saati" uygulamasına devam edilmesine karar verildi.
OHAL KHK’ları, Cumhurbaşkanlığı Karar ve Kararnameleri ile diğer Xtra bültenler için
tıklayınız.

YARGI YARGILANIYOR
Türkiye’de yargı hiçbir zaman bağımsız ve tarafsız olmadı. Ancak hiçbir zaman bugünkü
kadar hukuk ve hatta kanun dışı da olmadı. Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim olarak biz de
aklımızın sınırlarını zorlayan, "Bu kadar da olmaz ki!" dediğimiz ve neredeyse her gün yeni
örnekleriyle karşılaştığımız bu yargı süreçlerini web sitemizin Türkiye sayfasında açtığımız
yeni bir bölümde yargılamaya başlıyoruz. İlk dosyamız, darbe girişiminin ardından hiçbir
tutarlı kanıt olmaksızın tutuklanan, yargılanan ve mahkum edilen Atilla Taş ve 20 gazetecinin
davası oldu. Hüküm ve gerekçeli karar için tıklayınız.

