Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 48/18, 07 Aralık 2018)
Geçen hafta neler oldu?
*** Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararı uygulanmazken, başka bir davadan aldığı
hapis cezası kesinleşti. Artık tutuklu değil hükümlü olarak hapishanede bulunan Demirtaş’la
ilgili verilen ihlal kararı da böylece boşa düşürülmüş oldu.
*** Gezi Parkı eylemleriyle ilgili olarak 5 yıl sonra yeni bir soruşturma dalgası başlatıldı.
Oyuncu Memet Ali Alabora ve gazeteci Can Dündar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama
kararı çıkarıldı. Soruşturmalarda eylemlerin bir yılı aşkın süredir iddianamesiz tutuklu
bulunan Osman Kavala'nın önderliğinde hükümeti devirmeye yönelik yapıldığı ileri sürüldü.
*** Meclis’e sunulan torba yasa teklifiyle “finansal sistemde olumsuz bir gelişme”
durumunda Cumhurbaşkanı’na alınacak tüm tedbirleri belirleme yetkisi verilmesi
öngörülüyor. “Finansal OHAL yetkisi”nin dışında teklif yasalaşırsa Cumhurbaşkanlığı
bütçesine “belediyelere yardım ödeneği” konulmasının önü de açılacak. Böylece yerel
seçimlere giderken Erdoğan’a istediği yerel yönetimlere para aktarma yetkisi verilecek.
*** 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye’nin de aralarında olduğu üye devletlere,
“hak ve özgürlükleri güvence altına alma zorunluluğu olduğunu” hatırlattı ve “yakın zamanda
atılan katı yasal adımlara karşı” endişelerini ifade etti.
*** Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic terörle mücadele için
hazırlanmış bazı yasaların Türkiye'de kimi insanların yaşamını imkânsız hale getirdiğini
söyledi. Kavala soruşturmasıyla ilgili olarak da “sivil toplum üzerinde korku yaratması
bakımından önemli" dedi.
*** 
Kasım ayında 7’si tutuklu onlarca gazeteci yargılandıkları davalar kapsamında
mahkemeye çıktı. Bu davalarda 5 gazeteci toplamda 30 yıl 6 ay 40 gün hapse mahkum oldu.
Ayrıca 5 “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni” hakkında verilen toplam 9 yıl 9 ay hapis cezası
da kesinleşti.
*** Resmi verilere göre 3. Havalimanı inşaatı sırasında 52 ölümlü iş kazası yaşandı. İş
cinayetlerini ve kötü çalışma koşullarını protesto ettikleri için tutuklanan 31 işçiden 30'u ilk
duruşmada tahliye edildi.
*** Barış bildirisi nedeniyle yargılanan üç akademisyen daha ‘örgüt propagandası’ndan ceza
aldı. Akademisyen yargılamaları 1. yılı geride bırakırken mahkum olan bilim insanlarının
sayısı 42’e ulaştı.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mahkeme AİHM kararını
tanımadı, Erdoğan’ın dediği
“hamle” yapıldı; Demirtaş
artık hükümlü
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
“serbest bırakılmalı” dediği HDP’nin
eski Eş Genel Başkanı Selahattin
Demirtaş’ın tutukluluğunun devamına
karar verdi.
AİHM kararının “nihai bir karar niteliğinde bulunmadığını” ileri süren ve tutukluluğun
“ölçülü” olduğunu savunarak tahliye talebini reddeden mahkemenin gerekçelerinden bir
diğeri de 2 yıldır cezaevinde olan Demirtaş’ın sorgusunun henüz tamamlanamaması oldu.
Karara ayrıca, Demirtaş’ın “adli kontrol hükümlerine uyacağını beyan etmediği” de eklendi.
Erdoğan’ın “Bizi bağlamaz. Karşı hamlemizi yaparız” dediği ve mahkemenin de tanımadığı
AİHM kararının hemen ardından Demirtaş’ın başka bir davadan aldığı 4 yıl 8 aylık hapis
cezası istinaf mahkemesi kararıyla kesinleşti. 2013 yılında İstanbul’daki Newroz
etkinliğindeki konuşması nedeniyle ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla mahkum edilen
Demirtaş artık tutuklu değil hükümlü olarak hapishanede bulunuyor. Böylece AİHM kararı da
boşa düşürülmüş oldu.
Aynı davada yargılanan ve 3 yıl 6 ay hapis cezası alan eski vekil Sırrı Süreyya Önder de
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin kararı sonrası cezaevine girdi. Ayrıca
tutuklu HDP eski Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’e ‘örgüt üyeliği’ suçundan verilen 7
yıl 6 ay hapis cezası da Yargıtay tarafından onandı. Baluken hakkında aynı davada ‘örgüt
propagandası’ suçundan verilen 4 yıl 7 ay, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna
muhalefet’ suçundan verilen 4 yıl 7 ay hapis cezası daha önce istinaf mahkemesi kararıyla
kesinleşmişti.

Gezi soruşturması: Memet
Ali Alabora ve Can Dündar
hakkında yakalama kararı
Gezi Parkı eylemleriyle ilgili olarak 5 yıl
sonra başlatılan yeni soruşturmalar
kapsamında oyuncu Memet Ali Alabora
ve gazeteci Can Dündar hakkında
tutuklamaya yönelik yakalama kararı
çıkarıldı. Soruşturmalarda eylemlerin
organizatörü olarak bir yıldan uzun süredir iddianamesiz bir şekilde tutuklu bulunan ve
Erdoğan’ın her fırsatta hedef gösterdiği Osman Kavala’nın ismi geçiyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Dündar'ın Osman Kavala'nın yönlendirmesi ile eylemleri
örgütlediğini, insanları galeyana getirmeye ve yönlendirmeye çalıştığını, terör örgütü

mensuplarının kolluk kuvvetlerine karşı direncini artırmaya çalıştığını, organizasyon
içerisinde kendisine verilen etki ajanlığı görev ve faaliyetini yürüttüğünü iddia etti.
Tutuklama kararını veren nöbetçi hakimlik de Gezi eylemlerinin Kavala'nın önderliğinde
planlı ve sistemli olarak gerçekleştirildiğini ileri sürerek, nihai amacın ülkede kaos ve kargaşa
yaratarak mevcut hükümeti işlevsiz hale getirmek olduğunu öne sürdü. Alabora’ya da,
‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye
teşebbüs etme’ suçlaması yöneltildi. Kavala bu dosyada da “organizatör” olarak yer aldı.

Gezi eylemlerinden beş yıl
sonra bir haftada 120 kişiye
6 ayrı dava
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemleri
nedeniyle son bir hafta içinde 6 ayrı
iddianame
kapsamında 120 kişi
hakkında dava açıldı. Yaklaşık 600 kişi
hakkındaki soruşturmanın ise devam
ettiği bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 63 kişi hakkında düzenlenen son
iddianamede şüphelilere 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara
rağmen kendiliğinden dağılmama', 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlamaları yöneltildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Gezi Parkı eylemleri soruşturması
kapsamında da tutuklu işadamı Osman Kavala ile bağlantılı oldukları öne sürülen kişilere 16
Kasım’da operasyon yapılmış, Yiğit Aksakoğlu tutuklanmıştı. Geçtiğimiz hafta da avukat Can
Atalay, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman ve
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi yöneticilerinden yüksek mimar Mücella Yapıcı da
ifadeye çağrılmıştı.
Öte yandan Taksim Dayanışması, eylemlerle ilgili olarak 5 yıl sonra yeniden soruşturma
başlatılmasına, düzenlediği bir basın toplantısıyla tepki gösterdi. Açıklamada eylemler
sırasında binlerce kişinin yaralandığı, katledilenlerin faillerinin ise korunduğu vurgulandı;
“Gezi’nin şefi ve içeride veya dışarıda finansörü yoktur… Haklı talepler karşısında düşman
yaratma, suç icat etme ve ‘darbe ve terör örgütü’ çıkarma girişimlerine karşı ilk günkü
taleplerinin arkasındayız” denildi.

Yargılanan “Barış
Akademisyenleri”
Barış İçin Akademisyenler’in 'Bu Suça
Ortak
Olmayacağız'
bildirisini
imzaladıkları için ‘örgüt propagandası’
suçlamasıyla yargılanmalarına İstanbul
13.,
28.
ve 35. Ağır
Ceza
Mahkemeleri’nde
görülen
beş
duruşmayla devam edildi.

10 akademisyen davalar kapsamında ilk kez mahkemeye çıkarken 28. Ağır Ceza Mahkemesi
heyeti dördüncü duruşması görülen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Arş. Gör.
Yonca Güneş Yücel’i 1 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Ceza 2 yıl denetimli serbestliğe tabi
tutularak ertelendi. Aynı mahkemede üçüncü duruşmasına çıkan Doç. Dr. Gülhan Balsoy 1 yıl
3 ay, 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşmasına çıkan Doç. Dr. S.B. de 1 yıl 6 ay 22 gün
hapse mahkum oldu. Cezalarda hükmün açıklanması geri bırakıldı. Böylece 5 Aralık 2017’de
başlayan yargı sürecinde mahkemeye çıkan akademisyenlerin sayısı 426’ya çıkarken; şu ana
kadar sonuçlanan davalarda 42 akademisyen ceza aldı.

52 sivil itaatsiz hakkında
beraat kararı
'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisi
nedeniyle haklarında dava açılan
akademisyenler için Kuşadası’nda bir
sivil itaatsizlik eylemi yaparak “Onlar
suçluysa biz de suçluyuz” diyen ve
kendilerini savcılığa ihbar eden 52
kişinin beraatine karar verildi. Sivil
itaatsizler dava kapsamında Söke 2.
Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla yargılanıyorlardı.

Afrin açıklaması nedeniyle
yargılanan sendika
yöneticilerinin davası
Zeytindalı
Operasyonu
sırasında
“Afrin’e Saldırı Kaosu Derinleştirir”
başlıklı yazılı bir açıklama yapan Kamu
Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
(KESK) Merkez Yürütme Kurulu
(MYK) üyesi 7 kişinin yargılanmasına
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Aralarında KESK Eş Başkanı Mehmet
Bozgeyik’in de olduğu sendikacıların, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘örgüt
propagandası’ ile suçlandığı davanın bir sonraki duruşması 7 Mart 2019 tarihinde görülecek.

Deniz Gezmiş ve Mahir
Çayan fotoğrafına ev hapsi
Facebook üzerinden 68 Kuşağı’nın
devrimci önderlerinden Mahir Çayan ve
Deniz Gezmiş’in fotoğraflarının yer
aldığı görselleri paylaştığı gerekçesiyle
Ekim ayında tutuklama talebiyle
mahkemeye sevk edilen İbrahim

Duymaz, İstanbul 2. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla 1 aydan uzun süredir ev hapsinde
tutuluyor. ‘Örgüt propagandası’ ile suçlanan 67 yaşındaki Duymaz hakkında İstanbul 28. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 17 Ocak 2019 tarihinde görülecek.

25 Kasım eylemine TCK
301’den soruşturma
Mardin Şahmaran Kadın Platformu’nun
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele ve Dayanışma
Günü’nde düzenlediği basın açıklaması
nedeniyle platform üyesi Eylem Ergün
hakkında ‘örgüt propagandası yapmak’
ve ‘Türk milletini ve devletini alenen
aşağılamak’ iddialarıyla soruşturma
başlatıldı.
Söz konusu eylem Artuklu Kaymakamlığı tarafından “etkinlik sırasında terör örgütünün
övüleceği” iddiasıyla yasaklanmıştı. Eylem yasağına rağmen açıklamayı yapan kadınlar
“Haksız tahrik indirimleri ile failler cezasız bırakılarak erkek şiddeti direkt ve dolaylı olarak
teşvik ediliyor” demiş ve Kaymakamlığın kararı da protesto edilmişti.

Tacizi protesto eden
öğrencilere okuldan
uzaklaştırma cezası
İstanbul Kadriye Moroğlu Anadolu
Lisesi’nde, hakkında taciz iddiasıyla
dava açılan coğrafya öğretmeninin
görevine devam etmesini protesto eden
öğrencilerden 15'ine, 5 günlük okuldan
uzaklaştırma cezası verildi. Okul
yönetimi öğrencileri, "İzinsiz gösteri, etkinlik ve toplantı düzenlemek" ile suçladı.

Bir haftada 201 sosyal
medya kullanıcısı hakkında
yasal işlem
İçişleri Bakanlığı, 26 Kasım - 2 Aralık
tarihleri
arasında
sosyal
medya
paylaşımlarıyla ilgili olarak 201 kişi
hakkında yasal işlem yapıldığını
duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre
sosyal medya kullanıcılarına ‘örgüt
propagandası’, ‘hakaret’, ‘halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk’, ‘devletin bölünmez
bütünlüğüne kast’ gibi suçlamalar yöneltildi.

Barış Atay’ın ‘Sadece
Diktatör’ oyunu Antalya’da
da yasaklandı
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay
Milletvekili Barış Atay’ın rol aldığı
“Sadece Diktatör” adlı tiyatro oyununun
gösterimi Antalya Valiliği tarafından
yasaklandı. İleri Tiyatro’dan yapılan
yazılı açıklamaya göre yasağa gerekçe
olarak, OHAL döneminde oyunla ilgili alınan yasak kararları gösterildi. Oyun, OHAL
döneminde de birçok şehirde ‘kamu düzen ve güvenliğini olumsuz etkileyeceği, emniyet ve
kamu esenliğini tehlikeye düşürebileceği, toplumsal huzur ve güven ortamını bozabileceği’
öne sürülerek yasaklanmıştı.

AYM, bianet’in haberine
getirilen erişim engelinin
hak ihlali olduğuna karar
verdi
Anayasa Mahkemesi, bianet’te 30
Ağustos 2006 tarihinde yayımlanan
“Sıcak İş İlişkileri Değil Taciz” başlıklı
habere 2015 yılında İstanbul 7. Sulh
Ceza Hâkimliği tarafından getirilen
erişim engelinin basın ve ifade özgürlüğü ihlali olduğuna ve yasağın kaldırılmasına karar
verdi.
Yüksek mahkeme, bir havayolu şirketinde kadın çalışanların taciz edilmesi ve akabinde
yaşanan olayların yer aldığı haberle ilgili olarak, “İş yaşamında cinsel taciz olaylarının
süregelen bir toplumsal mesele olduğu, somut olay üzerinden geçen zamanın bu gerçeği
değiştirmediği dikkate alındığında haberin yayımlanmasında kamu yararı vardır” dedi.

3. Havalimanı inşaatındaki ağır çalışma koşullarını ve iş cinayetlerini protesto ettikleri için
2.5 aydır tutuklu olan işçiler ve sendikacıların yargılanmasına başlandı. Gaziosmanpaşa 14.
Asliye Ceza Mahkemesi, 31'i tutuklu 61 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşmasında
işçilerden 30'u hakkında adli kontrol şartı ile tahliye kararı verdi. Tutuklu işçilerden Serhat
Bilici’nin ifadesi alınmadığı için ise tutukluluğuna devam kararı verildi. Davanın bir sonraki
duruşması 20 Mart 2019 saat 9.00'da görülecek.

Resmi verilere göre havalimanı inşaatında en az 52 işçi öldü. Kötü çalışma koşullarını “Köle
Değiliz” diyerek protesto eden işçiler “yasadışı” gösteri düzenlemeyle suçlanıyor. Kaldıkları
barakalara operasyon düzenlenen, gözaltına alınan ve tutuklanan işçiler değil onların bu
süreçte yaşadıkları tüm hukuksuzluk ve kanunsuzluklar yargılanmalıdır.
“Gölge Mahkeme”nin bu süreçte yaşananlara dair verdiği hüküm ve gerekçeli kararı:
http://www.dusun-think.net/dosya/dgyargi/3-havalimani-i775s807c807iler-3.pdf

● Çağdaş Hukukçular Derneği ve Halkın Hukuk Bürosu üyesi avukatların ‘terör örgütü
üyeliği ve yöneticiliği’ suçlamalarıyla yargılandığı davanın duruşması İstanbul 37.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu yargılanan sanıklardan Ahmet
Mandacı’nın ev hapsi adli kontrolü şartıyla tahliye edilmesine, Avukatlar Selçuk
Kozağaçlı, Behiç Aşçı, Aycan Çiçek, Engin Gökoğlu ve Aytaç Ünsal’ın ise kaçma
şüpheleri olduğu için tutukluluk hallerinin devam etmesine hükmedildi. Kararda,
soruşturmanın genişletilmesi ile ilgili taleplerin celse arasında reddedilmesi halinde
dosyanın, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderileceği
belirtildi. Bir sonraki duruşma 18-19-20 Mart 2019 tarihinde görülecek.
● Gün Matbaacılık çalışanlarının ‘terör örgütü üyeliği, terör propagandası ve terör
örgütüne ait yayınları basmak veya yaymak’ suçlamalarıyla yargılandığı davanın
duruşması İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti verdiği
ara kararında tutuklu sanıklardan Mürsel Demir, Polat Arslan ve Kazım Göçer’in
tahliyelerine, diğer sanıklar Cemal Tunç, Erdoğan Zamur, İhsan Sinmiş, İrfan Karaca,
Kasım Zengin, Mahmut Abay, Mehmet Emin Sümeli ve Musa Kaya’nın ise tutukluluk
hallerinin devamına hükmetti. Mahkeme, yine Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Hastanesi’nde tedavi gören Uğur Selman Kelekçiler’in Adli Tıp Kurumu’na
gönderilmesine karar verdi. Duruşma, 14 Ocak 2019 tarihine ertelendi.
● Selahattin Demirtaş'ın HDP Eş Genel Başkanlığı döneminde gittiği Rusya ziyaretinin
ardından yaptığı açıklamalarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret
etmekle suçlandığı davanın duruşması Bakırköy Adliyesi'ndeki 38. Asliye Ceza
Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, sanık avukatlarının talebi doğrultusunda Mersin
14. Asliye Ceza Mahkemesi’ne yazı yazılarak, bu mahkeme dosyasıyla irtibat olduğu
iddia olunduğundan birleştirme talebinde bulunulmasına, Mersin 14. Asliye Ceza
Mahkemesi’nce bu talebe muvafakat verilmesi durumunda bu hususun
değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı 27 Mart 2019’a erteledi.
● Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü Semiha Şahin ve muhabir Pınar Gayip ile birlikte
dört kişinin ‘terör örgütü üyeliği ve terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamalarıyla
tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görüldü. Mahkeme heyeti ETHA çalışanları Pınar Gayip ve Semiha Şahin'in
tutukluluğunun devamına hükmederken, Ferhat Harun Pehlivan ve Gülsen İmre'nin
adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 30 Ocak 2019
tarihine ertelendi.
● Diyarbakır'da 9 Ekim 2018'de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınarak tutuklanan
ve gizli tanık beyanları, sosyal medya paylaşımları ve yurt dışı giriş-çıkış kayıtları suç
delili olarak gösterilerek hakkında "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası
yapmak" iddiasıyla 8,5 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan gazeteci
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Kibriye Evren'in ilk duruşması Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Mahkeme, gazeteci Evren'in üzerine atılı suçun vasfı ve mahiyeti, kuvvetli suç
şüphesi, tutuklama tedbirinin ölçülü olmasını gerekçe göstererek, Evren'in tutukluluk
halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 10 Ocak 2019 tarihine ertelendi.
KHK ile kapatılan Özgürlükçü Demokrasi gazetesi çalışanları İshak Yasul, Hicran
Urun, Mehmet Ali Çelebi, Reyhan Hacıoğlu ve İhsan Yaşar’ın tutuklu; Davut Uçar,
Ersı̇n Çaksu, Fırat Benlı̇, Günay Aksoy, Mizgin Fendik, Önder Elaldı, Pınar Tarlak,
Ramazan Sola ve Yılmaz Yıldız’ın ise tutuksuz olarak yargılandığı davanın duruşması
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada tahliye kararı çıkmazken
dava 21 Şubat 2019 tarihine ertelendi.
Barış İçin Akademisyenler’in “Bu Suça Ortak Olmayacağız” isimli bildirisini
imzaladıkları için “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla yargılandıkları davanın
duruşmaları bu hafta da Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde devam etti. 4 Aralık
günü görülen duruşmada Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Arş. Gör.
Yonca Güneş Yücel İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl 6 ay hapse
mahkum edildi. Ceza 2 yıl denetimli serbestliğe tabi tutularak ertelendi. 13. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde ilk duruşmasına çıkan Doç. Dr. S.B. 1 yıl 6 ay 22 gün, Doç. Dr.
Gülhan Balsoy ise İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl 3 ay hapse
mahkum edildi. Her iki davada da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verildi.
Evrensel gazetesi yazarı Kamil Tekin Sürek’in “Faşist Diktatörlük” başlıklı yazısı
nedeniyle açılan “Cumhurbaşkan’ına hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davanın
üçüncü duruşması Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sürek’in
avukatının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak üzere süre talebinde bulunması
üzerine ara kararını açıklayan mahkeme, süre talebini kabul ederek duruşmayı 20
Aralık saat 09.35’e erteledi.
Cumhuriyet gazetesi eski yazarı Çiğdem Toker’e, 15 Eylül 2017 tarihinde Bayburt
Grubu bünyesindeki Agrobay Seracılık şirketine verilen ihale hakkında kaleme aldığı
"Rusya'ya domatesler de Bayburt'tan" başlıklı yazı nedeniyle Arobay Seracılık şirketi
tarafından 1,5 milyon TL’lik manevi tazminat davası açılmıştı. Toker hakkında açılan
davanın geçtiğimiz hafta Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen ikinci
duruşmasında; mahkeme davayı reddetti.
Evrensel gazetesi genel yayın yönetmeni Fatih Polat hakkında Melih Gökçek’in
şikayeti etmesi üzerine ‘kişiler arası haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek’
suçlamasıyla açılan davanın duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görüldü. Beklenen bilirkişi raporunun gelmemesi sebebiyle mahkeme, duruşmayı 7
Mart 2019 saat 11.05’e erteledi.
Barış Akademisyenleri için, Kuşadası’nda “Onlar suçluysa biz de suçluyuz” diyerek
kendilerini savcılığa ihbar eden 52 kişinin gerçekleştirdiği sivil itaatsizlik eylemi
davasının duruşması geçtiğimiz hafta görüldü. Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen davada mahkeme, ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla yargılanan 52
kişinin hepsinin beraatine karar verdi.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI
● “Bu Suça Ortak Olmayacağız” isimli bildiriyi imzaladıkları için “terör örgütü
propagandası” ile yargılanan Barış Akademisyenleri’nin davalarına önümüzdeki hafta
da Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde farklı mahkemelerde devam edilecek.
● Darbe girişimi sonrası hazırladığı “Deniz Kuvvetlerinin En Karanlık Günü” başlıklı
belgeselinden sonra 8 Haziran günü gözaltına alınan ve 20 Haziran’dan beri tutuklu
olan gazeteci Ece Sevim Öztürk hakkında ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla

hazırlanan iddianame İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Davanın ikinci duruşması 11 Aralık tarihinde görülecek.
● Bitlis Belediyesi Basın Biriminde çalıştığı dönemde, haber takibini yaptığı basın
açıklamaları ve yürüyüşlere katılmak, sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda
bulunmak ve aleyhindeki tanık ifadeleri gerekçe gösterilerek 17 Temmuz 2017
tarihinde tutuklanarak hakkında “örgüt üyesi olmak” ve 2 defa “örgüt propagandası
yapmak” iddiasıyla 9,5 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu gazeteci Uğur
Yılmaz’ın yargılandığı davanın ikinci duruşması 11 Aralık tarihinde Bitlis 2. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
● Kapanan Taraf gazetesi muhabiri Mehmet Baransu ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Murat Şevki Çoban'ın gazetenin 28 Kasım 2013 tarihli nüshasında yayımlanan
“Gülen’i Bitirme Kararı 2004’te MGK’da Alındı” başlıklı haber nedeniyle "Devletin
güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme", "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal
yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme"
ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme"
suçlarını işledikleri iddiasıyla 26'şar yıldan 52'şer yıla kadar hapis istemiyle
yargılandıkları davanın duruşması 12 Aralık’ta Anadolu 10. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görülecek.
● HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş "terör örgütü kurma ve yönetme",
"örgüt propagandası" ve "suç ve suçluyu övme" iddialarıyla Diyarbakır'da açılan dava,
güvenlik gerekçesi ile başkanlığını Murat İlhan'ın yaptığı Ankara 19. Ağır Ceza
Mahkemesi'ne alınmıştı. Dava, daha önce Demirtaş hakkında hazırlanan ve
dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye gönderilen 31 fezlekenin toplamından
oluşuyor ve Demirtaş hakkında 142 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Demirtaş'ın,
tutuklu yargılandığı davanın altıncı duruşması 12-13-14 Aralık tarihlerinde Ankara 19.
Ağır Ceza Mahkemesi Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda
görülecek.

