Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 40/18, 12 Ekim 2018)
Geçen hafta neler oldu?
*** ABD ile krize neden olan rahip Brunson hakkındaki ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı
kaldırıldı. PKK ve FETÖ’ye casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan Brunson 3 yıl 1 ay 15 gün
hapse mahkum oldu.
*** Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de ekonomik bir krizin olmadığını savundu, hemen
ardından da “Her kriz beraberinde birçok fırsatı da getirir… Özel sektörümüz bu krizi fırsata
çevirecek maharete sahip.”dedi.
*** Yeni Ekonomik Program kapsamında McKinsey şirketiyle yapılan danışmanlık anlaşması
Erdoğan’ın talimatıyla iptal edildi.
*** Erdoğan, yayımladığı genelgeyle 2019-2021 döneminde, ekonomik temel hedefin
“dengelenmeyi ve sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek” olduğunu, temel önceliğin de,
“finansal istikrar” ve “tasarruf”olduğunu açıkladı.
*** Eylül ayında 15 yılın rekorunu kıran enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından
enflasyon verilerini hazırlayan birimin başında bulunan TÜİK Başkan Yardımcısı Enver Taştı
görevinden alındı.
*** Türk Lirasının yılbaşından bu yana %40’a yakın değer kaybettiğine dikkat çeken
Standart&Poor’s 2018’in ikinci yarısı için resesyon, 2019 için %0,5 daralma öngörüsünde
bulundu. 
IMF de Türkiye ekonomisi için bu yılki büyüme öngörüsünü yüzde 4.2’den 3.5’e
indirdi. 2019 için ise IMF’nin büyüme beklentisi yüzde 0,4.
*** Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı”
nı
açıkladı. Döviz kurlarındaki dalgalanmaların sona erdiğini savundu, sırada fiyat
dengelendirmelerinin olduğunu söyledi, tüm firmalardan asgari yüzde 10 indirim yapmalarını
istedi.
*** İçişleri Bakanı Soylu, valilere zam ve stokçuluğu engelleme talimatı verdi. "Fahiş fiyat",
"stokçuluk" gibi piyasa ekonomisinde nasıl ölçüleceği ve tanımlanacağı belli olmayan
kavramlar içeren talimata, serbest piyasa ekonomisi açısından çok sayıda eleştiri yöneltiliyor.
*** İflas antlaşması ilan eden şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor. Sadece Ekim ayında en
az 53 şirket konkordato ilan etmiş durumda.
**
* Erdoğan, yerel seçimler yaklaşırken kayyum tehdidini yeniledi. HDP’nin adaylarıyla
ilgili 
“Teröre bulaşmış olanlar sandıktan çıkacak olurlarsa, anında gereğini yapıp kayyum
tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz” dedi. Böylece ülkede serbest seçim hakkının olmadığı
ve keyfi adımların süreceği de ilan edilmiş oldu. OHAL KHK’sıyla verilen yetkiyle şu an
100’ün üstünde seçilmiş belediye başkanı görevden alınmış durumda.
*** MHP lideri Bahçeli yerel seçimlerde “AKP ile siyasi kombin olabilir” diyerek literatüre
yeni bir kavram ekledi. “Kombinasyon” kelimesinden türetilen bir moda terimi olan

“
kombin” formülüne göre iki partinin temsilcilerinden biri başkan olurken, diğer partinin
adayı başkan yardımcısı olacak.
*** Yeni sistemle birlikte yapılması zorunlu olan düzenlemelerin yanısıra muhalefetin sesini
kısmaya ve Meclis’in yürütme organı üzerindeki bazı denetim mekanizmalarını ortadan
kaldırmaya yönelik değişiklikleri de içeren TBMM İçtüzük teklifi kabul edildi.
*** Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın durumu belirsizliğini koruyor. Kaşıkçı’nın Türkiye’ye
gelen Suudi istihbaratçılar tarafından konsolosluk binasında öldürüldüğü iddia edilirken
olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda arama izni
talep edildi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eylül ayında bin 415 ifade
özgürlüğü ihlali
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul
Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Eylül
ayında yaşanan hak ihlalleriyle ilgili
hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştı.
Raporun verilerine göre bir aylık sürede
ifade özgürlüğü kapsamında toplam
1.415 hak ihlali yaşandı. Sosyal medya
paylaşımları nedeniyle hakkında yasal işlem yapılan kişi sayısı 1.294 olurken bu isimlerden
11’i tutuklandı. 20 etkinlik, gösteri ve tiyatro yasaklandı, 840 kişi basın açıklaması, etkinlik
ve eylemlerde gözaltına alındı. Toplantı ve gösteriler nedeniyle açılan davalarda 6 kişi ceza
alırken, 52 kişi ise beraat etti.

Gazeteci Seda Taşkın’a 7 yıl
6 ay hapis cezası verildi
Tutuklu Mezopotamya Ajansı muhabiri
Seda Taşkın'ın haber paylaşımları ve
haber kaynakları ile görüşmeleri
nedeniyle yargılandığı davanın karar
duruşması
Muş 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde
görüldü.
Taşkın,
‘örgüte üye olmamakla birlikte örgüte
yardım’ suçundan 4 yıl 2 ay, ‘örgüt propagandası’ suçundan ise 3 yıl 4 ay olmak üzere,
toplamda 7 yıl 6 ay hapse mahkum oldu. Mahkeme, gazetecinin tutukluluğunun temyiz süresi
boyunca devamına hükmetti.

Gazeteci Faruk Arhan’a
TCK 301’den hapis cezası
İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi,
gazeteci yazar Faruk Arhan’ı, ‘Türkiye
Cumhuriyeti Devletini, Türk Milletini,
Devletin
kurum
ve
organlarını

aşağılamak’ suçlamasıyla 6 ay 7 gün hapse mahkum etti. Şırnak’ın Cizre ilçesinde sokağa
çıkma yasağı sırasında yaşanan sivil ölümlerle ilgili paylaştığı tweet’ler nedeniyle yargılanan
gazeteci hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Arhan, beş yıl
süreyle denetime tabi tutulacak. Bu süre içerisinde kasten işlediği başka bir suçtan mahkum
olursa bu cezanın da infazı yapılacak.

‘Atatürk’e hakaret’
suçlamasıyla tutuklanan
Safiye İnci’ye 2 yıl 6 ay
hapis cezası
Sosyal medya üzerinden paylaştığı bir
videoda ‘Atatürk’e hakaret’ ettiği
gerekçesiyle tutuklanan Safiye İnci 2 yıl
6 ay hapse mahkum oldu. Ankara 28.
Asliye Ceza Mahkemesi hükümle
birlikte Temmuz ayından beri tutuklu yargılanan İnci’nin tahliyesine karar verdi.

Sosyal medya paylaşımına
‘Erdoğan’a hakaret’ten
hapis cezası
Sosyal
medya hesabı üzerinden
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği
iddiasıyla tutuksuz yargılanan Masum
C., 1 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum
oldu. 'Cumhurbaşkanına hakaret’ ve
‘terör örgütü propagandası yapmak'
suçlarından Ağustos ayında Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava kapsamında
verilen hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Sosyal medya paylaşımına
‘Atatürk’e hakaret’ten
tutuklama
Mustafa Kemal Atatürk hakkında
“20’nci asrın gördüğü en büyük şeytan”
ifadesini kullandığı sosyal medya
paylaşımı
nedeniyle
Malatya’da
gözaltına alınan Murat K., çıkarıldığı
Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘Atatürk
aleyhine işlenen suçlar hakkında kanuna
muhalefet’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla tutuklandı.

Tutuklanan sosyal medya
kullanıcısı
Urfa’nın Halfeti ilçesinde, 5 Ekim 2018
tarihinde gözaltına alınan Resul Şeker
çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce
sosyal medya hesabında paylaştığı ve
zafer işareti yaptığı fotoğrafı ile Kürtçe
“Jiyan bi Kûrdî xweşe” (Yaşam Kürtçe
güzeldir) cümlesi gerekçe gösterilerek
‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla tutuklandı.

“Davayı sulandırdı” d
 iye
tutuklanan avukat Kavili
serbest bırakıldı
Avukat Ömer Kavili, Grup Yorum
üyelerinin yargılandığı davada mahkeme
heyetiyle yaşadığı tartışma sonrası
‘görevli
memura
mukavemet’
suçlamasıyla tutuklandı. Kavili, ertesi
gün Cumhuriyet Savcısı’nın cezaevine
gönderdiği talimatla serbest bırakıldı.
İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme başkanı Ersin Özarslan
ile Kavili arasında usule ilişkin tartışma yaşanmış, Özarslan Kavili'nin salondan çıkarılması
yönünde karar vermişti. Kavili karara tepki gösterince, güvenlik güçleri Kavili'yi zorla
duruşma salonundan çıkarmıştı. Bu sırada savunma avukatlarından Nadide Özdemir ise
meslektaşının yaka paça duruşma salonundan çıkarılmasını telefon ile görüntülemeye çalışmış
ve mahkeme başkanının talimatıyla Özdemir’in telefonuna el konulmak istenmişti. Mahkeme
başkanı, Kavili ve Özdemir hakkında suç duyurusunda bulunurken ertesi gün de devam eden
duruşmaya katılmak için Silivri’ye giden Kavili ve Özdemir jandarma tarafından gözaltına
alınmıştı.
Sulh Ceza Hakimliği’nin tutuklama gerekçesinde “Kavili’nin müdafii olduğu davayı
sulandırmaya çalıştığı, amacının halkın gözünde yargıyı ve mahkemeleri itibarsızlaştırmak
olduğu, adalete olan güveni sarsmayı amaçladığı, eylemlerinin haber niteliği taşıyarak
toplumda infiale sebep olduğu” öne sürülmüştü. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK)
Kavili'nin tutuklanmasını isteyen savcı Süleyman Erturan ile tutuklayan hâkim Görkem
Bayraktutan hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Gözaltı operasyonları
Hafta
boyunca
HDP
üye
ve
yöneticilerine yönelik arka arkaya
operasyonlar düzenlendi. Diyarbakır
merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda

aralarında siyasetçiler ve gazetecilerin de olduğu 90 kişi gözaltına alındı. Soruşturma
kapsamında 151 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan gazeteciler arasında Mezopotamya Ajansı’ndan Abdurrahman Gök ve Esra
Solin Dal, Jin News’ten Kibriye Evren, Yeni Yaşam Gazetesi’nden Semiha Alankuş,
siyasetçiler arasında ise Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Eşbaşkanı Mehmet
Şerif Çamçı ile Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Daimi Meclis Üyesi Ruken Kılınç
bulunuyor. Adliyeye sevk edilen 25 kişiden 12'si serbest bırakılırken, gazeteci Kibriye Evren
ile birlikte 13 kişi ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutuklandı.
Ankara merkezli, 6 ilde eş zamanlı başlatılan dalgada Gezi eylemleri sırasında polis
kurşunuyla vurularak öldürülen Ethem Sarısülük’ün ailesinin evinin de aralarında bulunduğu
çok sayıda eve polis baskını düzenlendi. Yazar Temel Demirer de İstanbul’daki evinde
gözaltına alındı. Demirer adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosya kapsamında ‘örgüt
üyeliği ve propagandası’ iddiasıyla gözaltına alınan yazarın 2016 yılının Kasım ayında
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasaklarını protesto etmek için
yapılan bir açıklamaya katılması suçlama konusu yapıldı.
HDP Hukuk Komisyonu Sözcüsü ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, sadece 5-8
Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, 140 HDP üye ve yöneticisinin gözaltına
alındığını açıkladı. Başaran, açıklamasında “Hukukun üstünlüğünün ve demokrasinin var
olduğu, yargı mekanizmasının doğru işlediği hiçbir ülkede ‘olası eylemleri engellemek’
bahanesiyle insanlar gözaltına alınmaz veya yapmadıkları eylemler üzerinden siyasetçilere
suç atfedilmez. Türkiye’de ise bunların hepsi yapılır” dedi.

Bir haftada 263 sosyal
medya kullanıcısına
soruşturma
İçişleri Bakanlığı, 1 - 8 Ekim tarihleri
arasında 320 sosyal medya hesabının
incelendiğini ve bu hesaplardan yapılan
paylaşımlarla ilgili 263 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. 10 Eylül’den bu yana sosyal medya nedeniyle
hakkında yasal işlem yapılan kişi sayısı 1.153’e yükseldi.

Van hapishanesinde
“sosyalist edebi tarz” yasağı
Van Cezaevi idaresinin bir kitap
hakkında “sosyalist edebi tarzda
yazıldığı”
gerekçesiyle
verdiği
yasaklama kararı, Van 1. Ağır Ceza
Mahkemesi’nce onandı. Mahpuslardan
Talat Şanlı’nın bianet’e yazdığı ve

yaşananları aktardığı mektubuyla ilgili olarak da hapishane yönetimi “sakıncalı” olduğu
gerekçesiyle gönderilmemesi kararı verdi.

HDP'li ve CHP'li vekiller
hakkında fezleke
Ankara
Cumhuriyet
Başsavcılığı
dokunulmazlıklarının
kaldırılması
istemiyle milletvekilleri hakkında 15
ayrı fezleke hazırladı. Fezlekeler
kapsamında HDP’li vekiller Ayhan
Bilgen, Ayşe Acar Başaran, Alican
Önlü, Berdan Öztürk, Bedia Özgökçe
Ertan, Feleknas Uca, Filiz Kerestecioğlu, Kemal Bülbül, Meral Danış Beştaş, İmam Taşçıer,
Nimetullah Erdoğmuş ve Pervin Buldan, Afrin operasyonu ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
konuşmaları nedeniyle ‘ örgüt propagandası yapmak’la; CHP’li vekiller Çetin Osman Budak,
Erdin Bircan ve Aykut Erdoğdu ise ‘cumhurbaşkanına hakaret’le suçlandı.

Ankara’da LGBTİ
etkinlikleri yasağı sürüyor
Ankara Valiliği, 2017 yılının Kasım
ayında OHAL Kanunu’na dayanarak
başlattığı LGBTİ etkinliklerine yönelik
yasağı sürdürüyor. Valilik, 3 Ekim
tarihli yazısında her türlü etkinliğin
süresiz olarak yasaklandığını belirtti.
Böylelikle OHAL Kanunu’na dayanarak ilan edilen yasak, OHAL sonrasında ‘2911 Sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na dayanarak tekrarlandı. Söz konusu etkinliklerin
“halkın sosyal sınıf, ırk, din bakımından farklı bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve
düşmanlığa alenen tahrik edeceğini ve provokasyonlara neden olacağını” iddia eden Valilik
yasak kararına “toplumsal hassasiyet ve duyarlılıklar”, “kamu güvenliği” ve “genel ahlakın
korunmasını” gerekçe gösterdi.

AİHM başvuruları
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
(AİHM), aralarında KHK ile ihraç edilen
bir akademisyenin de olduğu Barış İçin
Akademisyenler İnisiyatifi’nden 3 bilim
insanının pasaportunun iptal edilmesi ve
yenilenmemesiyle
ilgili
yapılan
başvuruda Ankara’dan savunma istedi.
Avukat Benan Molu’nun Twitter
üzerinden yaptığı açıklamaya göre AİHM; eğitim hakkı, seyahat özgürlüğü, özel hayata ve
aile hayatına saygı hakkı ve mahkemeye erişim hakkı kapsamında savunma isterken AYM,

OHAL Komisyonu ve idari mahkemelerin pasaport iptalleriyle ilgili etkili bir iç hukuk yolu
olup olmadığını da sordu.
Tutuklu gazeteci İdris Sayılğan için AİHM’e başvuru yapıldı. Başvuruda, Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 5, 6, 10, 13 ve 18. maddelerinde düzenlenen; özgürlük ve
güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü, etkili başvuru hakkı ile ilgili
hükümlerinin ihlal edildiği ifade edildi. Başvuruyu Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği
(MLSA) ile Londra merkezli basın özgürlüğü örgütü Media Legal Defence Initiative (MLDI)
avukatları birlikte yaptı. Sayılğan’ın hukuki temsilini üstlenen MLSA’nın Koordinatörü
avukat Veysel Ok, Türkiye’de ilk defa bir gazeteci için uluslararası bir örgütle ortak imzalı
olarak AİHM başvurusu yapıldığını söyledi.
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) eski muhabiri
Sayılğan, yaptığı haberler sebebiyle ‘örgüt üyeliği’ ve ‘terör propagandası’ iddiasıyla 24 Ekim
2016 tarihinden beri tutuklu.

● Kapatılan Özgür Gündem gazetesi editör ve yöneticileri Eren Keskin, Reyhan Çapan,
Filiz Koçali, Ayşe Berktay, Nuray Özdoğan, Celalettin Can, Ayşe Batumlu ve Reyhan
Hacıoğlu’nun ‘suç işlemeye alenen tahrik’, ‘suçu ve suçluyu övme’ ve ‘terör örgütü
propagandası’ suçlamalarıyla yargılandığı davanın duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nden
ana davaya ilişkin iddianame ve duruşma tutanaklarının gönderilmesini istemeye karar
verdi. Dava 28 Mart 2019 tarihine ertelendi.
● ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ başlıklı bildiriyi imzaladıkları için ‘terör propagandası
yapmak’ ile suçlanan ‘barış akademisyenleri’ Esra Mungan, Meral Camcı, Muzaffer
Kaya ve Kıvanç Ersoy’un yargılandığı Barış İçin Akademisyenler ana davasının
duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya katılan
akademisyenler savunma için süre talebinde bulundular. Dava, süre talebi kabul
edilerek 28 Ocak saat 10:00’a ertelendi.
● Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin, gazete ile dayanışma amacıyla başlattığı
‘Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği’ kampanyasına katılan Erol Önderoğlu, Şebnem
Korur Fincancı ve Ahmet Nesin’in yargılandığı davanın İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen duruşmasında karar çıkmazken, dava 28 Ocak 11:30’a
ertelendi.
● Gazeteci Nazlı Ilıcak'ın 2015'te yayımlanan bir köşe yazısı nedeniyle "casusluk"
suçlamasıyla yargılandığı davanın 9 Ekim’de görülen duruşmasında ara karar çıktı.
Mahkeme “RTÜK’ün cevabı eksik yazısının beklenmesine” hükmederek duruşmayı
22 Ocak saat 11:00’a erteledi.
● Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin, gazete ile dayanışma amacıyla başlattığı
‘Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği’ kampanyasına katılan Faruk Eren, Ertuğrul
Mavioğlu, İhsan Çaralan, Fehim Işık, Öncü Akgül, Celalettin Can, Hüseyin Akyol,
Ömer Ağın, Veysel Kemer, Dilşah Karakaya ve Yüksel Oğuz’un ‘silahlı terör örgütü
propagandası yapmak’ iddiasıyla yargılandıkları davanın duruşması İstanbul 14. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Mahkeme sanıkların Basın Kanunu’na dair
sorumluluklarını araştıracak. Dava 28 Mart'a ertelendi.

● Gazeteciler Can Dündar, Erdem Gül ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili
Enis Berberoğlu’nun ‘terör örgütüne üye olmadan yardım etmek’ suçlamasıyla
yargılandıkları davanın duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Enis Berberoğlu hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulurken dava, 6 Şubat’a
ertelendi.
● Tutuklu, Mezopotamya Ajansı muhabiri Seda Taşkın’ın haber paylaşımları ve haber
kaynakları ile görüşmeleri nedeniyle yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme
Seda Taşkın’a “örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım suçundan 4 yıl 2 ay
“örgüt propagandası” suçundan ise 3 yıl 4 ay olmak üzere toplam, 7 yıl 6 ay hapis
cezası verdi. Taşkın’ın tutukluluğunun temyiz süresi boyunca devamına hükmetti.
● Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yayın Danışma Kurulu üyeleri ve
yöneticilerinden Filiz Koçali, Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay, Ragıp Zarakolu, Zana
Bilir Kaya, İnan Kızılkaya, Eren Keskin, Kemal Sancılı ve Bilge Aykut’un
yargılandığı davanın duruşması İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Gazetenin İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı için yine tahliye kararı çıkmazken bir sonraki
duruşma, 17 Ocak tarihine ertelendi.
GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI
● Aralarında ETHA muhabiri ve çevirmeni Meşale Tolu ile ESP yöneticilerinin de
bulunduğu 27 kişinin “terör örgütüne üye olmak” ve “örgüt propagandası yapmak”
suçlamalarıyla yargılandığı dava 16 Ekim’de İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde
görülecek.
● ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ başlıklı bildiriyi imzaladıkları için ‘terör propagandası
yapmak’ ile suçlanan ‘barış akademisyenleri’ ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ başlıklı
bildiriyi imzaladıkları için ‘terör propagandası yapmak’ ile suçlanan ‘barış
akademisyenleri’ nin yargılamalarına önümüzdeki haftada devam edilecek.

Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre, artık gayrimenkul satış, kiralama sözleşmeleri ile iş
ve hizmet sözleşmelerinde TL kullanımı zorunlu hale getirildi. Sözleşmeler TL'ye çevrilirken
2 Ocak tarihli kur dikkate alınacak. 'Orta Vadeli Mali Plan'ı onaylayan Erdoğan temel hedefin
tasarruf ve enflasyonu düşürmek olduğunu belirtti. McKinsey şirketiyle yapılan danışmanlık
anlaşması Erdoğan’ın talimatıyla iptal edildi. Valilere zam ve stokçuluğu engelleme talimatı
verdi. 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.

