Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 49/18, 14 Aralık 2018)
Geçen hafta neler oldu?
*** Başkanlık sistemi kapsamında ilk kez Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan 2019 bütçesinin
TBMM’deki görüşmeleri başladı. Hükümetin "tasarruf bütçesi" olarak nitelediği teklifte
Diyanet’in bütçesinde yüzde 34, Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesinde de yüzde 233 oranında bir
artış öngörülüyor.
*** Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye topraklarında Fırat’ın doğusunda kalan YPG
kontrolündeki bölgeye yönelik operasyonun birkaç güne kadar başlayacağını açıkladı. TSK
Sincar ve Karacak'a hava harekatı düzenledi.
*** CHP ve İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimleri için yapılan ittifak görüşmelerinde anlaşma
sağladı. İYİ Parti 11 büyükşehirde, CHP de 10 büyükşehirde aday çıkarmayacak. AKP ve
MHP arasındaki ittifak konusunda Erdoğan’ın söylediği “karşılıklı jestlerin” ne olacağı ise
halen belirsiz.
*** Erdoğan'ın ilk 100 gün programında tanıttığı projelerin yüzde 48’i savunma sanayisiyle
ilgiliydi. İkinci 100 gün için de “Savunma sanayi atağa kalkacak”dedi.
*** Merkez Bankası “fiyat istikrarına yönelik risklerin devam etmesi” gerekçesiyle yüksek
faiz uygulamasını sürdürme kararı aldı.
*** Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Türkiye 2018 yılının üçüncü çeyreğinde
yüzde 1,6 oranında büyüdü. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam yüzde 11,1’di.
*** Ticaret Bakanı konkordato ilan eden şirket sayısını 846 olarak açıkladı. Bu rakam bir ay
önce 356 idi.
*** Ekim ayında 2 bin 880 Türkiye vatandaşı AB ülkelerine iltica talebinde bulundu, toplam
17 bin 300 Türkiye vatandaşı iltica talebi için cevap bekliyor.
*** Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü’nde yaptığı konuşmada Gezi eylemleri ve Paris’te
dördüncü haftasını dolduran Sarı Yelekliler eylemlerini karşılaştırdı, “Gezi eylemlerinde
insan hakları savunuculuğuna soyunan” Batı’nın “ikiyüzlü” olduğunu belirtti; “Kimse bize
ders vermeye kalkamaz” dedi. Ancak ortaya çıkan verilere göre Türkiye’nin insan hakları
karnesi karanlık.
*** CPJ 2018 raporunu yayımladı; Türkiye üst üste 3 yıldır en çok gazeteci hapseden ülke
durumunda.
*** Sözcü Gazetesi hakkında yürütülen “FETÖ” kovuşturması genişletildi; 2 köşe yazarı ve 3
gazete yöneticisi hakkında iddianame hazırlandı.
*** Afrin’e yönelik askeri operasyona karşı “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı bir
açıklama yayımlayan Türk Tabipleri Birliği (TTB) yöneticilerine dava açıldı. Operasyona son
verilmesi için milletvekillerine mektup gönderen 170 aydın hakkında soruşturma başlatıldı.

*** Barış bildirisi nedeniyle yargılanan 18 akademisyen daha ‘örgüt propagandası’ndan ceza
aldı.
*** İçişleri Bakanlığı, 3-10 Aralık tarihleri arasında sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili olarak
238 
kişi hakkında yasal işlem yapıldığını duyurdu.
*** 
RTÜK’ün Görsel-İşitsel Yayıncılık Etik İlkeleri’ne yapılan güncellemeyle “Milli iradeye
saygılı olmak”medya hizmet sağlayıcılarının yayıncılık ilkeleri arasına girdi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 Aralık: Türkiye’nin insan
hakları karnesi
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin
kabul edildiği gün olan 10 Aralık
Türkiye’nin insan hakları karnesini bir
kez daha gözler önüne serdi. CHP Genel
Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş
İlgezdi’nin
Adalet
Bakanlığı
verilerinden hazırladığı rapora göre
Türkiye’de, 2017 yıl sonu verilerine göre şüpheli olarak hakkında işlem yapılan kişi sayısı 11
milyon 985 bin 118’e ulaştı. Geçen yıl, haftada 230 bin 483, dakikada 23 kişi hakkında
şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı. TCK 301. madde kapsamında sanık olan kişi sayısı ise 4 bin 21
olarak kayıtlara geçti. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet
ettikleri gerekçesiyle sanık olan kişi sayısı 156 bin 151’e ulaşmış durumda. CHP Milletvekili
Sezgin Tanrıkulu’nun paylaştığı verilere göre 2018 yılında en az 521 kişinin yaşam hakkı
ihlal edildi, 2 bin 214 kişiye işkence ve kötü muamele yapıldı. CHP Eskişehir Milletvekili
Utku Çakırözer ise tutuklu gazetecilerin sayısının son 3 yılda neredeyse beş katına çıktığını
vurguladı. Son 11 ayda 74 gazeteciye toplam 400 yıl hapis cezası verildi.
“Cumhurbaşkanı’na hakaret”i düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 299. maddesi
nedeniyle 2014-2017 arasında 68 bin 827 kişi hakkında soruşturma açıldı. Bu
soruşturmalardan 12 bin 839’u davaya dönüştü. Prof. Dr. Yaman Akdeniz’in paylaştığı
verilere göre açılan bu davalar kapsamında 3 bin 414 mahkumiyet kararı verildi. Yıllara göre
soruşturma ve dava sayısındaki artış da dikkat çekici. Erdoğan’ın ilk kez cumhurbaşkanı
seçildiği 2014 yılında 132 dava varken, 2015’te bin 953, 2016’da 4 bin 187, 2017’de ise 6 bin
33 dava açıldı. Yine bu suçtan 2014’te 682 soruşturma varken, sayı 2015’te 7 bin 216,
2016’da 38 bin 254, 2017’de 20 bin 539 oldu.
OHAL’in kalıcı hale getirildiğini vurgulayan İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan
Hakları Vakfı’nın (TİHV) hazırladığı rapora göre, 2018 yılı barışçıl toplantı ve gösteri
hakkının ortadan kaldırıldığı bir yıl oldu. 24 Haziran seçimlerinin dahi, 25 ilde toplantı ve
gösteri yasakları ile sürdürüldüğü belirtildi. Son 10 ayda barışçıl gösterilere 785 kez
müdahalede bulunuldu; 3 bin 697 kişi gözaltına alınırken 118 kişi de tutuklandı. Ayrıntılar
için 
tıklayınız.
Öte yandan HDP’nin hazırladığı rapora göre Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve 15 eski
milletvekili ile 50 belediye eşbaşkanı cezaevinde. 2018 yılında en az 2 bin HDP üyesi veya
destekçisi gözaltına alındı, en az 500’ü tutuklandı. Milletvekilliği veya parti yöneticiliği
yapmış olan 29 siyasetçiye hapis cezası verildi. Detaylar için tıklayınız.

Son olarak AİHM verilerine baktığımızda Türkiye bugüne kadar açılan 3 bin 386 davadan 2
bin 988'inde mahkum oldu. Bu kapsamda “adil yargılama hakkı” ihlalleri birinci sırada yer
alıyor.

CPJ: “En fazla tutuklu
gazeteci Türkiye'de”
Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ),
dünya çapında en az 251 gazetecinin
mesleklerine dair sebeplerden dolayı
hapiste olduğunu açıkladı. 2018 yılına
ilişkin hazırlanan rapora göre Türkiye
üçüncü kez en çok gazeteci hapseden
ülke oldu. CPJ'ye göre, Türkiye’de hapsedilmiş en az 68 gazeteci var. Bu yıl hapse giren ve
çıkan ya da tutuksuz yargılanan onlarca gazeteci bu sayıya dahil değil. Mesleki
faaliyetlerinden dolayı tutuklu olan gazetecilere getirilen suçlamaların tamamı devlete karşı
işlenen suçlar temelli. Bunun dışında çok sayıda gazeteci de PKK ya da “FETÖ” ile ilişkili
olmaktan yargılanıyor. Raporun tam metni için tıklayınız.

Yargılanan “Barış
Akademisyenleri”
Barış İçin Akademisyenlerin “Bu Suça
Ortak
Olmayacağız”
bildirisini
imzaladıkları
için
‘terör
örgütü
propagandası’ suçlamasıyla yargılanan
bilim insanlarından 18’i daha ceza aldı.
İstanbul 32. ve 37 Ağır Ceza Mahkemeleri’nde görülen duruşmalarda 1 yıl 3’er ay hapse
mahkum olan 16 akademisyenden ikisinin cezası ertelenmedi. Diğerlerinde hükmün
açıklanması geri bırakıldı. Yrd. Doç. Dr. Lütfiye Bozdağ “pişmanlık göstermemesi”
gerekçesiyle indirim uygulanmayarak 1 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Cezası ertelenmedi. Prof.
Dr. Gençay Gürsoy hakkında ise o dönem başkanı olduğu Türk Tabipleri Birliği ile birlikte
bildirinin içeriğine destek verilen açıklamalar yaptığı, sosyal medya paylaşımlarında ve
röportajlarında bildiriye sahip çıktığı gerekçesiyle cezada artırım yapıldı. 2 yıl 3 ay hapse
mahkum olan Gürsoy’un da cezası ertelenmedi. Böylece 5 Aralık 2017’de başlayan yargı
sürecinde mahkemeye çıkan akademisyenlerin sayısı 428’e çıkarken; şu ana kadar sonuçlanan
davalarda 60 akademisyen ceza aldı.

Barış çağrısı yapan TTB
yöneticilerine dava açıldı
Afrin’e yönelik askeri operasyona karşı
“Savaş bir halk sağlığı sorunudur”
başlıklı bir açıklama yayımlayan Türk
Tabipleri Birliği (TTB) yöneticilerine
‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve

‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçlamasıyla dava açıldı.
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede haklarında 8 yıla
kadar hapis cezası istenen TTB Merkez Konsey üyesi 11 doktor yaptıkları barış çağrısının
ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hedef gösterilmiş, 30 Ocak 2018 tarihinde 7
farklı kentte yapılan ev baskınları ile gözaltına alındıktan 1 hafta sonra adli kontrol şartıyla
serbest bırakılmışlardı. Davanın ilk duruşması 27 Aralık Perşembe günü saat 09.00’da Ankara
Adliyesi’nde görülecek.

Yurttaş Girişimi’nin
milletvekillerine gönderdiği
“Afrin mektubuna”
soruşturma açıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür
Suriye Ordusu'nun Afrin’e yönelik
askeri harekatına son vermesi için
milletvekillerine mektup gönderen,
aralarında Tilbe Saran, Rakel Dink,
Fatma Bostan Ünsal, Necmiye Alpay, Ertuğrul Günay gibi isimlerin bulunduğu 170 kişi
hakkında 11 ay sonra soruşturma başlatıldı.
Aralarında siyasetçi, yazar, akademisyen, sanatçı, gazeteci ve sivil toplum örgütü
temsilcilerinin bulunduğu aydınlar imzaladıkları metinde sorunların çözümü için diyalog talep
etmiş, metin TBMM’deki bütün milletvekillerine gönderilmişti. Hemen ardından
Cumhurbaşkanı Erdoğan metni imzalayan barış çağrıcılarını hedef alarak "Hainler.
Vicdansızlar. Ahlaksızlar... Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak bunu biliniz. Bunların
yaptığı riyakarlıktır, fikir soytarılığıdır, teröristlere canlı kalkan olmaktır"demişti.

Sözcü gazetesi yazar ve
yöneticilerine dava açıldı
Sözcü gazetesi yazarları Emin Çölaşan
ve Necati Doğru ile Genel Yayın
Yönetmeni Metin Yılmaz, İnternet
Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ve
İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı
hakkında, “örgüte yardım etmek”
suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Gazeteciler hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep
edilirken yazarlar Uğur Dündar ve Saygı Öztürk’ün de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında
ise takipsizlik kararı verildi.
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Çölaşan’ın 2013’teki
“Bizim başaramadığımızı Fethullah’la ekibi başardı”, 2015’teki “Şimdi Cemaati Savunma
Zamanı”, 2017’deki “Bir annenin dramı” başlıklı yazıları, Doğru’nun ise 2016’daki
“Ankara’dan ine girme manzaraları”, “Naylon darbe” ve “12 gün” başlıklı yazıları suçlama
konusu yapıldı. Gazetenin de “FETÖ”yle aynı istikamette yayın yaptığı iddia edildi.

3 yıl hapse mahkum olan
tutuklu gazeteci Ece Sevim
Öztürk tahliye edildi
Twitter üzerinden paylaştığı altı gönderi
ve "Deniz Kuvvetlerinin en karanlık
günü: 15 Temmuz" başlıklı belgeseli
nedeniyle tutuklu yargılanan gazeteci
Ece Sevim Öztürk ‘örgüte bilerek ve
isteyerek yardım’ suçundan 3 yıl 1 ay 15
gün hapse mahkum oldu. 173 gündür cezaevinde tutulan gazeteci İstanbul 37. Ağır Ceza
Mahkemesi’nin kararıyla birlikte tahliye edildi, hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Evrensel’in Boğaziçili
öğrencilerin
tutuklanmasıyla ilgili
haberine dava
Evrensel
gazetesinde,
Afrin
operasyonuna karşı çıktıkları için
tutuklanan üniversite öğrencileriyle ilgili
5
Nisan
2018’de
yayımlanan
“Boğaziçililere Özel Savcı” başlıklı
haber nedeniyle gazeteci Cansu Pişkin hakkında dava açıldı.
İlk duruşması 6 Mart 2019’da İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın
iddianamesinde Pişkin, öğrenciler hakkındaki soruşturmayı yürüten savcının ismini yazması
nedeniyle “Kamu görevlisini terör örgütlerine hedef göstermek” ile suçlanıyor.
Afrin operasyonu nedeniyle Boğaziçi Üniversitesi’nde 19 Mart’ta bir grup öğrenci lokum
dağıtmış, barış talep ederek buna tepki gösteren öğrenciler ise gözaltına alınarak
tutuklanmıştı. Söz konusu haberde soruşturma dosyasının, öğrencilerin adliyeye sevk
edildikleri gün savcı Ergün Güçlü’ye devredildiği belirtilmiş ve Güçlü’nün daha önce
yürüttüğü başka bir soruşturmada HDP’yi “Terör örgütünün güdümünde siyaset yapan parti’
olarak nitelendirdiği anımsatılmıştı.

Üniversite öğrencisi
'Erdoğan'a hakaret'ten
tutuklandı
Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim
Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi
Berivan Bila sosyal medya paylaşımları
ve 28 Temmuz 2017’de yazdığı
“Gazetecilik bölümü ders 1: Gazetecilik

Suç Değildir” başlıklı yazısı nedeniyle tutuklandı. ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ile suçlanan
Bila, Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Gazeteci Adnan Bilen’e
hapis cezası
Sosyal medya üzerinden paylaştığı
haberler nedeniyle yargılanan gazeteci
Adnan Bilen 1 yıl 10 ay hapse mahkum
oldu. Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi
‘örgüt
propagandası’
suçlamasıyla
mahkum ettiği gazetecinin cezasını 5 yıl
süreyle erteledi.

Demirtaş hakkında bir dava
daha açıldı
HDP’nin eski Eş Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş hakkında 2 Eylül
2016 tarihinde Van’da yaptığı konuşma
nedeniyle dava açıldı. Demirtaş, Van 2.
Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen
iddianamede ‘örgüt propagandası’,
‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ile
suçlandı.

Eski milletvekilleri Osman
Baydemir ve Leyla Birlik’e
hapis cezası
Sokağa çıkma yasaklarını protesto
etmek amacıyla 2015 yılında Şırnak’ta
düzenlenen yürüyüşe katıldıkları için
Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi’nde
yargılanan dönemin HDP milletvekilleri
Osman Baydemir ve Leyla Birlik ‘2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçlamasıyla 1 yıl 6’şar ay
hapse mahkum edildi.

Etkinlik yasakları
Soma Kaymakamlığı, Manisa’nın Soma
ilçesinde 301 maden işçisinin hayatını
kaybettiği, 13 Mayıs 2014’teki facianın
ardından kurulan Soma Mekansızlar

Tiyatrosu’nun “Parayla satılmaz” adlı oyununun gösterimine izin vermedi. Kaymakamlık;
daha önce İstanbul, İzmir ve Manisa’nın birçok ilçesinde sahnelenen ve yoğun ilgi nedeniyle
Soma’da 15 Aralık’ta yeniden gösterimi planlanan oyunun “sakıncalı sözler ve içerikler”
taşıdığını öne sürdü.
Adana Valiliği, 8-9 Aralık’ta yapılması planlanan “Kebap ve Şalgam Festivali”ni yasakladı.
Karara gerekçe olarak “kamu düzeni ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması”
gösterildi. 2006’dan beri kutlanan “Rakı Günü” çerçevesinde Adana’da 2010’dan bu yana
Aralık’ın ikinci cumartesi günü festival düzenleniyordu. Adana Valiliği’nin, “İçki reklamı
yasağı” gerekçesiyle 2015’te festivale izin vermemesi üstüne isim değişikliğine gidilmiş ve
“Kebap ve Şalgam Festivali” adı verilmişti.

7 Haziran 2015 genel seçimlerinde -Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başkanlık Sistemine geçmek
için 400 koltuk istediği- AKP, meclisteki çoğunluğunu kaybetmiş, HDP'nin %10’luk barajı
aşarak 80 milletvekili çıkarması Meclis aritmetiğini tamamen değiştirmişti. Hemen ardından
ülke tekrar savaş sarmalına döndü. “Çözüm Süreci” sonuçsuz bırakılırken, Erdoğan’ın
talimatıyla önce milletvekili dokunulmazlıkları kaldırıldı, akabinde de seçilmişlere yönelik
gözaltı ve tutuklama operasyonları başladı. Bugüne geldiğimizde Meclisin 3. partisi 2 yılı
aşkındır tutuklu… Konuyla ilgili hazırladığımız Xtra bülten için tıklayınız.

● Bitlis Belediyesi Basın Birimi’nde 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 “örgüt üyesi olmak” ve 2 defa “örgüt propagandası yapmak”
iddiasıyla 9,5 yıldan 25 yıla kadar hapsi istenen tutuklu gazeteci Uğur Yılmaz’ın
yargılandığı davanın ikinci duruşması Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Mahkeme heyeti Yılmaz'ın gittiği haberlerde slogan atıp atmadığının saptanması için
Bitlis ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüklerinden ses analizi istedi. Gizli tanığın bir kez
daha dinlenmesine karar veren heyet, Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına
hükmederek duruşmayı 12 Şubat’a erteledi.
● Darbe girişimi sonrası hazırladığı “Deniz Kuvvetlerinin En Karanlık Günü” başlıklı
belgeselinden sonra 8 Haziran günü gözaltına alınan ve “örgüt propagandası”
suçlamasıyla 20 Haziran’dan bu yana cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Ece Sevim
Öztürk geçtiğimiz hafta İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci kez hakim
karşısına çıktı. Mahkeme Öztürk’e, “örgüte bilerek ve isteyerek yardım” suçundan 3
yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verirken Öztürk’ün tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate
alarak, derhal tahliyesine karar verdi. Öztürk hakkında adli kontrol tedbiri kapsamında
yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Öztürk’ün avukatları kararı istinafa taşıyacak.
● Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanması sonrası görevinden ihraç edilip,
belediyenin ihbarı ile hakkında “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla dava açılan
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gazeteci Adnan Bilen’in yargılandığı davanın karar duruşması Van 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, Bilen’e “örgüt propagandası yapmak”
suçundan 1 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Hüküm ise 5 yıl ertelendi.
19 Mart 2018 günü, Boğaziçi Üniversitesi’nde TSK ve ÖSO'nun Afrin işgalini
kampüste lokum dağıtarak kutlayan bir grubu protesto eden 22 öğrencinin gözaltına
alınması üzerine, 22 Mart günü Boğaziçi Üniversitesi’nde bir grup öğrenci, gözaltıları
protesto etmek istedi. 7 öğrenci gözaltına alınmış ve aynı gece ifadeleri alınarak
serbest bırakılmışlardı. 7 öğrenci hakkında, 18 Eylül 2018 tarihinde 2911 sayılı
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na göre “Kanuna Aykırı Toplantı ve
Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama”, “Kamu
Görevlisine Hakaret”, “Basit Tehdit” gerekçeleriyle açılan davanın ilk duruşması
İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bir sonraki duruşma 27 Mart 2019
tarihinde görülecek.
“Tasarruf arıyorsanız metro ihalelerine bakın” başlıklı yazısı nedeniyle, Bayburt Grup
bünyesindeki Şenbay Madencilik A.Ş.'nin gazeteci Çiğdem Toker’e açtığı 1,5 milyon
TL’lik manevi tazminat davası, hakimin izinli olması nedeniyle ertelendi.
Taraf gazetesi eski muhabiri Mehmet Baransu ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Murat
Şevki Çoban'ın “Gülen’i Bitirme Kararı 2004’te MGK’da Alındı” başlıklı haber
nedeniyle yargılandıkları davanın görülmesine geçtiğimiz hafta İstanbul Anadolu 10.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada herhangi bir karar çıkmazken,
bir sonraki duruşma 6 Mart 2019'da görülecek.
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında "terör örgütü kurma ve
yönetme", "örgüt propagandası" ve "suç ve suçluyu övme" iddialarıyla 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 geçtiğimiz hafta Ankara 19. Ağır Ceza
Mahkemesi Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görüldü. Mahkeme
heyeti Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek bir sonraki duruşmayı
23-24-25 Ocak tarihlerine erteledi.
JinNews’in Haber Müdürü Safiye Alağaş hakkında ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla
açılan davanın ilk duruşması Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK), sık sık erişime engellediği JinNews’in
yayınladığı haberlerde ‘terör örgütü propagandası’ yapıldığı iddiasıyla yaptığı suç
duyurusu üzerine açılan davanın bir sonraki duruşması Şubat ayında görülecek.
Barış İçin Akademisyenler’in “Bu Suça Ortak Olmayacağız” isimli bildirisini
imzaladıkları için “terör örgütü propagandası” ile yargılanan akademisyenlerin
duruşmaları bu hafta da Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde devam etti. Bu hafta
görülen duruşmalarda 18 dava daha sonuçlandı. Sonuçlanan davalar neticesinde 16
akademisyene 1 yıl 3 ay, bir akademisyene 1 yıl 6 ay, bir akademisyene ise 2 yıl 3 ay
hapis cezası verildi. Verilen cezaların 14 tanesinde hükmün açıklanması geri
bırakılırken, 4 tanesine HAGB ve erteleme uygulanmadı.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI
● Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Gültan Kışanak hakkında “silahlı terör
örgütü kurmak ve yönetmek”, “41 kez terör örgütü propagandası yapmak ve kanuna
aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden
dağılmamak” suçlamalarından 57 yıl 6 aydan 230 yıl 6 aya kadar, DBP Eş Genel
Başkanı Sebahat Tuncel hakkında ise “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “16 kez
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terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla 23 yıl 6 aydan 95 yıla kadar hapis cezası
istemiyle açılan davanın 11. duruşması 17 Aralık’ta Malatya 1. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülecek.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin açılan 6’sı
tutuklu 85 sanıklı davanın 83. duruşması, 18-19-20 Aralık tarihlerinde Çağlayan’da
bulunan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Belgeselci ve video aktivist Kazım Kızıl'la birlikte 16 Nisan referandumunun ardından
düzenlenen protestolarda gözaltına alınan ve “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “toplantı
ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet” ile suçlanan 24 kişinin yargılanmasına 19
Aralık’ta, İzmir 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek.
Rahip Brunson krizine dair yaptıkları “ABD ayarlı adalet”, “Rehine diplomasisi
çökerken”, “Tutan da bırakan da yargı mı devlet mi” başlıklı haberler nedeniyle
Cumhuriyet Gazetesi muhabirleri Alican Uludağ ve Duygu Güvenç hakkında
“Devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçlamasıyla açılan davanın duruşması
20 Aralık’ta İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
2017 yılında Diyarbakır’daki Newroz kutlamaları sırasında üniversite öğrencisi Kemal
Kurkut'un polis kurşunuyla öldürülmesine ilişkin açılan davanın 4. duruşması 20
Aralık’ta Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
Türkiye'den Suriye'deki cihatçı gruplara “sarin gazı” yapımında kullanılan kimyasal
silah hammaddesi sevkiyatı yapıldığına ilişkin iddiaları haberleştirdiği gerekçesiyle
eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın şikayetiyle yargılanan Cumhuriyet gazetesi İzmir
muhabiri Hakan Dirik'in duruşması 20 Aralık’ta İstanbul 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görülecek.
Evrensel gazetesi yazarı Kamil Tekin Sürek’in “Faşist Diktatörlük” başlıklı yazısı
nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davanın 4. duruşması
20 Aralık günü Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
Die Welt Türkiye muhabiri Deniz Yücel, Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın özel e-posta
adresinin RedHack tarafından hacklenmesine ilişkin kaleme aldığı haberiyle ilgili
soruşturma ekiplerine ifade vermek üzere 14 Şubat'ta İstanbul'da gözaltına alınmış ve
"örgüt propagandası ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla sevkedildiği
mahkemece 27 Şubat 2017'de tutuklanmıştı. Hakkında iddianame hazırlanmadan 367
gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Yücel’in davası 20 Aralık Perşembe günü
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
“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.

