Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 6/19, 8 Şubat 2019)
Geçen hafta neler oldu?
*** Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı dışında kalan tüm siyasi partileri hedef
göstermeye devam etti. “HDP eşittir PKK, eşittir YPG/PYD” diyen Erdoğan, diğer muhalefet
partilerini de HDP’yle temas etmekle suçlayarak tehdit etti.
*** Suriye’yle alt düzey dış politika yürütüldüğünü söyleyen Erdoğan “Düşmanımız dahi
olsa ipi tamamen koparmayacaksınız. Olur ki o ip size bir gün lazım olabilir” dedi. Böylece
Ankara-Şam hattında 2012'de kesilen ilişkilere rağmen diyaloğun tamamen sona ermediği
teyit edildi. Söz konusu temas YPG’yle mücadele üzerine oturtuluyor.
*** “Güvenli bölge” konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadığı, Amerikalılar ve Ruslarla
görüşmelerin sürdüğü açıklandı. Erdoğan, YPG’nin birkaç hafta içinde bölgeden
çıkarılmaması durumunda bekleme süresinin sona ereceğini söyledi; "Türkiye'nin kontrolünde
bir güvenli bölge ve diğer ülkelerin ise sadece lojistik destek verdiği teklif dışında hiçbir
teklifi kabul etmiyoruz" dedi.
*** Erdoğan; "FETÖ tamamen temizlenmedi. Daha yapılacak çok operasyon var” dedi.
*** KHK’larla tesis edilen ihraç gibi işlemlere ilişkin OHAL Komisyonu’nca verilen
kararlara karşı açılan davalara bakan 4 özel yetkili mahkemedeki dosya sayısı 31 bine ulaştı.
Mahkemeler bu davalardan 4 bininde karar verdi ve çoğunluğu reddedildi.
*** Fransa Cumhurbaşkanı Macron 24 Nisan'ı "Ermeni Soykırımını Anma Günü" olarak ilan
etti. Ankara karara sert tepki gösterdi. Cumhur ittifakında yer alan BBP'nin Genel Başkanı
Mustafa Destici, "100 bin Ermeni var. Bunları sınır dışı edelim" dedi.
*** Hakkında idam kararı olan Muhammed Abdulhafız Hüseyin, Türkiye tarafından Mısır’a
iade edildi.
*** AİHM, Cizre'deki sokağa çıkma yasakları sırasında sığındığı bodrumda hayatını
kaybeden Orhan Tunç ile ilgili başvuruda iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle
“kabul edilmezlik” kararı verdi.
*** Daha önce Erdoğan’a diktatör diyenleri ve “Barış Akademisyenleri”ni tehdit eden
organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 31 Mart yerel seçimleri sonuçlarına göre halkın sokağa
döküleceğini ileri sürerek “silahlanma” çağrısı yaptı.
*** Enflasyon Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre ise
yüzde 20,35 arttı.
*** Freedom House’un 2019 raporunda Türkiye yine “özgür olmayan” ülkeler kategorisinde
yer aldı.
*** Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesiyle ilgili Forensic Architecture
tarafından hazırlanan rapor ve detaylı bir inceleme videosu kamuoyuyla paylaşıldı; olay
yerindeki polis memurları kuvvetli suç şüphelisi olarak tespit edildi.Raporla ilgili hazırlanan
inceleme videosu için; https://www.youtube.com/watch?v=OtJXufbCGvU

***Geçtiğimiz hafta Türkiye’de incelemelerde bulunan BM Özel Raportörü Agnes Callamard
"Gazeteci Cemal Kaşıkçı önceden planlı bir şekilde vahşice öldürüldü. Kaşıkçı cinayeti Suudi
Arabistan devlet yetkilileri tarafından gerçekleştirildi" dedi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Freedom House Raporu:
Türkiye yine ‘özgür olmayan’
ülkeler kategorisinde
Freedom House’un “Dünyada Özgürlükler
2019” raporunda Türkiye yine “özgür
olmayan” ülkeler kategorisinde yer aldı.
OHAL’in
sona
ermesine
rağmen
hükümetin gazetecileri, hak savunucularını
ve
akademisyenleri
toplu
halde
tutuklamaya devam ettiği vurgulandı.
Bu yıl ”Geri Çekilen Demokrasi” başlığını taşıyan rapora göre 2018 yılı, tüm dünyada
özgürlüklerin art arda giderek gerilediği 13. yıl oldu. Muhalif grupların yasaklandığı, bu
grupların liderlerinin tutuklandığı, iktidar sahiplerinin görev sürelerinin uzatıldığı, bağımsız
medya üzerindeki baskıların arttığı otoriter rejimlerin sayısında yükselme gözlendi.
Raporun tam metni (İngilizce) için;
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019/democracy-in-retreat

Yargılanan “Barış
Akademisyenleri”nden 6’sı
daha ceza aldı
Barış İçin Akademisyenlerin “Bu Suça
Ortak
Olmayacağız”
bildirisini
imzaladıkları
için
yargılanan
akademisyenlerden 6’sı daha İstanbul 36.
ve 37. Ağır Ceza Mahkemeleri’nde
görülen duruşmalarda ceza aldı. İstanbul
Üniversitesi'nden Prof. Dr. Huri Özdoğan, emekli Doç. Dr. İnci Özkan Kerestecioğlu, Dr.
Biriz Berksoy ile Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Canay Şahin ve Bahçeşehir
Üniversitesi'nden Arş. Gör. Sinem Aydınlı hakkında 1'er yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
Cezalarda hükümlerin açıklanması geri bırakıldı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi ise Bilgi
Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Alper Akyüz'ü "örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve
isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Ceza ertelenmedi.
Böylece şu ana kadar mahkemeye çıkan 472 imzacı akademisyenden 96’sı hakkında
mahkumiyet kararı verilmiş oldu. Toplam 130 yıl 10 ay hapse mahkum edilen
akademisyenlerden 14’ünün (toplamda 22 yıl 2 ay hapis) cezaları ertelenmedi.

Gültan Kışanak'a 14 yıl 3 ay,
Sebahat Tuncel'e 15 yıl hapis
cezası
2016 yılının Ekim ayında tutuklanan,
yerine
kayyum
atanan
Diyarbakır
Büyükşehir Belediyesi Eş Genel Başkanı
Gültan Kışanak ile aynı yılın Kasım
ayında tutuklanan Demokratik Bölgeler
Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’in yargılandığı davanın karar duruşması
Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Kışanak, “terör örgütüne üye olmak” ve “terör
örgütü propagandası yapmak” suçlarından 14 yıl 3 ay; yargılama süresince hiçbir duruşmaya
getirilmeyen Tuncel ise aynı suçlamalar ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dava kapsamında
iki kadın siyasetçi katıldıkları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 21 Mart Newroz kutlamaları gibi
miting, yürüyüş ve basın açıklamaları ile sokağa çıkma yasakları, Suruç katliamıyla ilgili
yaptıkları konuşmalar nedeniyle suçlanıyorlardı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu
hakkında “örgüt
propagandası” suçlamasıyla
fezleke hazırlandı
HDP Diyarbakır İl Örgütü’nün 27- 28
Ekim 2018 tarihlerinde “Ortadoğu Krizi ve
Demokratik Ulus Çözümü” başlığıyla
düzenlediği konferansa katılan Kocaeli
Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu
hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla fezleke hazırlandı. Suçlamaya
gerekçe olarak “HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın konferanstaki konuşmasına tepki
göstermemek ve konferansa destek olmak için katılmak” gösterildi.

“Gizliliği ihlal”den ceza alan
gazeteciler
Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Alican
Uludağ 20 Mart 2017 tarihinde
yayımlanan,
“Evetçi
Savcı
FETÖ
toplantısında” başlıklı haberi nedeniyle 10
ay hapse mahkum edildi. İstanbul 2.
Asliye Ceza Mahkemesi “soruşturmanın
gizliliğini ihlal” suçlamasıyla verdiği
cezada hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Söz konusu haberde “FETÖ” soruşturmalarında
isimleri geçen dört hâkim ve savcının hâlâ görevde olduğu ve bu kişiler arasında
referandumda hayır oyu verecekleri PKK’lilerle aynı muameleyi görmekle tehdit eden
Antalya Başsavcıvekili Cevdet Kayafoğlu da bulunuyordu.
CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, 2014 yılında o dönem Genel Yayın Yönetmenliğini
yürüttüğü Gerçek Gündem haber sitesinde yayımlanan "TÜRGEV için arsa pazarlığı" başlıklı

haber nedeniyle 10 ay hapse çarptırıldı. İstanbul Anadolu 68. Asliye Ceza Mahkemesi,
dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın şikayeti üzerine açılan davada
“gizliliğin ihlali” suçundan mahkum ettiği Yarkadaş’ın cezasını 5 yıl süreyle erteledi.

Oyuncular Sendikası'ndan
tutuklanan tiyatrocu Nazlı
Masatçı için çağrı
Oyuncular Sendikası, tutuklanan İzmir
Yenikapı Sanat Tiyatrosu oyuncularından
Nazlı Masatçı'nın serbest bırakılmasını,
oyuncular ve oyunlar üzerindeki baskıların
kaldırılmasını talep etti. Masatçı Aralık
2015'te katıldığı bir basın açıklamasında
sergilediği performans nedeniyle “örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla 1 yıl 6 ay hapis
cezası almış, istinaf mahkemesi kararıyla onanan cezanın infazı için 30 Ocak'ta tutuklanarak
İzmir Kadın Kapalı Hapishanesi'ne gönderilmişti. Masatçı ayrıca 2010'da vicdani ret hakkının
tanınması ve tutuklu vicdani retçi İnan Süer'in serbest bırakılması amacıyla yapılan eylemde
sergiledikleri Nikolay Gogol'un "Palto" adlı oyunu nedeniyle de "halkı askerlikten soğutmak"
suçlamasıyla hükmün açıklanması geri bırakılarak 6 ay hapse mahkum edilmişti. Masatçı'nın
avukatı Kamil Ağaoğlu, kesinleşen 1 yıl 6 aylık hükümden sonra 6 aylık bu cezanın yeniden
gündeme geleceğini açıkladı. İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesi yargılamayı Mart ayında
yeniden yapacak. Mahkeme, hükmü açıklayacak ya da hapis cezası kararını bozacak.

Sosyal medya paylaşımına
“Erdoğan’a hakaret”ten ceza
Geçen yıl sosyal medya hesabından
yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle
tutuklanıp bir süre sonra tahliye edilen
Sinan N., “Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
hakaret” ettiği iddiasıyla 14 ay hapse
mahkum edildi. Eskişehir 6. Asliye Ceza
Mahkemesi hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verdi. Adliye çıkışında açıklama yapan 58 yaşındaki yurttaş
“Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğim iddiasıyla yargılandığım davada cezalandırıldım. 18 ay
da daha önceden kesinleşmiş bir cezam bulunuyor. Son aldığım 14 aylık cezam ise 5 yıl
ertelendi" dedi.

Ocak ayında 2 binin üzerinde
sosyal medya kullanıcısı
hakkında yasal işlem yapıldı
İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı verilere
göre Ocak ayında sosyal medya
paylaşımlarıyla ilgili olarak 4 bin 718
hesap
incelenirken
“terör
suçları”
kapsamında 2 bin 111 sosyal medya

kullanıcısı hakkında yasal işlem yapıldı.

Torpil iddiasının ardından
sınav sonucuna erişim engeli
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun
akrabasının Akademik Personel ve
Lisansüstü Eğitimi Giriş ve yabancı dil
sınavlarında düşük not almasına rağmen
yüksek lisansa kabul edildiği iddiasının
ardından
sınav
sonuçları
internet
ortamından kaldırıldı. Torpil iddialarının
gündeme gelmesiyle birlikte Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi önce internet sitesinde
puanlara ve sonuçlara ilişkin duyurulan listeyi yayından kaldırdı. Ayrıca puanların gösterildiği
listeye üniversite rektörlüğünün talebiyle Alanya 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından erişim
yasağı getirildi.

Kartal’da çöken binayla ilgili
yayın yasağı
İstanbul Kartal'da 8 katlı bir bina çöktü.
İstanbul Valiliği kaçak olduğu belirtilen
binada 14 kişinin hayatını kaybettiğini
açıkladı. İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza
Hakimliği kurtarma çalışmaları henüz
sürerken olayla ilgili “genel güvenlik,
kamu
sağlığı
ve
kamu
düzeni”
gerekçesiyle yayın yasağı kararı verdi.

İş cinayeti davasında “KHK”
gerekçesiyle cezasızlık
Ankara Batı 9. Asliye Ceza Mahkemesi,
TMSF tarafından el konulan inşaatta işe
alınan, ancak hiçbir uzmanlığı olmamasına
karşın asansör montajında görevlendirilen
Emre Tombuloğlu’nun asansör boşluğuna
düşerek ölümüne ilişkin açılan davada,
kayyum Süleyman Sarıyıldız’ı beraat
ettirdi. Kararın gerekçesinde 691 sayılı KHK’nin 11. maddesine istinaden darbe girişimi
sonrasında kamu görevlilerinin görevlerinden dolayı “hukuki, idari, mali ve cezai”
sorumluluğu bulunmadığı belirtildi. Böylece KHK ile getirilen cezasızlık düzenlemesi “iş
cinayeti” için de uygulanmış oldu. Asansör şirketinin sahibi Y.D. ise “taksirle ölüme neden
olma” suçundan 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Mahkeme bu cezayı 31 bin 850 TL adli para
cezasına çevirdi.

İHD 2018 hak ihlali raporu:
Kürt illerinde 11 bin 643 hak
ihlali yaşandı
İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi
“Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi
2018 Yılı İnsan Hakları İhlalleri
Raporu”nu açıkladı. Türkiye’de, düşünce,
ifade ve örgütlenme özgürlüğünün sınırsız
bir tehdit altında olduğu belirtilen rapora
göre Kürt illerinde 1 yılda toplam 11 bin
643 hak ihlali yaşandı. İHD’nin Diyarbakır, Dersim, Maraş, Van ve Batman şubelerine insan
hakları ihlali konusunda toplam 439 başvuru yapıldığı belirtilen raporda yer alan verilerin
bazıları şöyle:
● 54’ü çocuk 2 bin 837 kişi gözaltına alındı. 5’i çocuk 496 kişi tutuklandı. En az 17 kişi
gözaltında, 83 kişi gözaltı yerleri dışında ve 211 mahpus cezaevinde işkence ve kötü
muameleye maruz kaldı.
● Her yıl düzenlenen 1 festival yasaklandı. 1 gazetenin 3 sayısı ve 12 kitap hakkında
toplatma kararı verildi. 1 yayınevine, 1 haber ajansı ve 1 gazete temsilciliği bürosuna
baskınlar düzenlendi. İnternet haber sitelerine 8 kez erişim engeli getirildi.
● Düşüncelerinden dolayı; 12 ayrı dosya kapsamında 77 kişi hakkında soruşturma
başlatıldı. 19 ayrı dosya kapsamında 91 kişi hakkında dava açıldı. Aralarında siyasetçi,
gazeteciler ve kamu emekçilerinin de bulunduğu 61 dosyada 684 kişi hakkında değişik
hapis ve para cezaları verildi. 18 siyasi parti binası saldırı veya baskına uğradı.
● 13 toplumsal gösteri veya açık hava toplantısına müdahale edildi. Toplantı veya
gösteriler, kimi kentlerde süresiz, kimi kentlerde her ay yenilerek yasaklandı. 2018
yılında 26 kez yasaklama kararı açıklandı.
● 2 kişi faili meçhul saldırılarda; 11 kişi resmi hata ve ihmal sonucu yaşamını yitirdi.
● 5 kentte 16 kez sokağa çıkma yasağı, 6 kentte 46 kez özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
Raporun tam metni için;
https://www.ihddiyarbakir.org/Content/uploads/88716a57-1389-4d73-9a58-aa8fa3f2e880.pdf

Kaos GL 2018 Medya İzleme
Raporu
Kaos
GL
Derneği,
LGBTİ+'ların
gazetelerde nasıl yer aldığına ilişkin 2018
Medya İzleme Raporu'nu yayınladı.
İncelenen 2442 haber ve yazının yarısı
LGBTİ+’lara yönelik önyargıları besledi,
bahsi geçen yazılarda ayrımcı dil ve nefret
söylemi yoğun şekilde kullanıldı. Bunların
1130’unda LGBTİ+'ların temel hakları
ihlal edildi, nefret söylemi ve/veya ayrımcı
dil kullanıldı ya da LGBTİ+'lara ilişkin önyargıları besleyen içerik tercih edildi. 782 haber,
söyleşi ve köşe yazısında LGBTİ+'lar ayrımcı bir dille temsil edildi. 383 metinde nefret
söylemi tespit edildi. 123 metinde ise LGBTİ+ kişiler ya da dernek, kurum ve kuruluşları

hedef gösterilerek nefret suçu işlendi. 603 metinde lezbiyen, gey, biseksüel, trans ya da
interseks olmak "suç" gibi gösterildi.
Raporun tam metni için;
http://www.kaosgldernegi.org/resim/yayin/dl/medya_izleme_raporu_2018a.pdf

● Kapatılan Taraf gazetesinin yöneticilerinin ve gazete muhabiri Mehmet Baransu’nun,
“Balyoz Planı” davasında yargılanan bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına
ilişkin yargılanmalarına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bir
sonraki duruşma iki oturumda 22 ve 25 Mart’ta görülecek.
● Gazeteci Sertaç Kayar’ın, yaptığı haberler nedeniyle "örgüt propagandası"
suçlamasıyla yargılandığı davanın 2. duruşması 5 Şubat’ta Diyarbakır 4. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görüldü. Savcı, mütalaasında “örgüt propagandası” suçundan ceza
verilmesini istedi. Mahkeme heyeti ise “suçun sabit olmadığına” hükmederek
Kayar’ın beraatine karar verdi.
● Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) şikayeti üzerine JinNews Haber Müdürü
Safiye Alağaş hakkında, JinNews’te yayınlanan haberlerle “örgüt propagandası
yapmak” iddiasıyla Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 2.
duruşması görüldü. Mahkemede, Alağaş hakkında aynı suçlamayla Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 16 Ocak tarihinde hazırladığı yeni iddianamenin mevcut
dosyayla birleştirilmesine karar verilirken duruşma 23 Mayıs’a ertelendi.
● Ezilenlerin Hukuk Bürosu (EHB) üyesi Suruç Katliamı avukatlarından 6 aydır tutuklu
bulunan avukat Can Tombul'un 2. duruşması İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
görüldü. Duruşma 18 Nisan 2019'a ertelendi.
● Geçtiğimiz yıl Yüksel Direnişlerinde 1 Mayıs 2018 günü “işimizi geri istiyoruz”
talebiyle yapılan basın açıklaması sırasında Perihan Pulat’a saldırarak darp eden
polisin yargılanmasına Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Polis
memuru hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Mahkeme, verdiği ifadenin ardından
sanık polis E.G.’ye 15 ay taksitle 3 bin lira para cezası verirken, hükmün açıklamasını
da geri bıraktı.
● CHP'li vekil Enis Berberoğlu ve gazeteci Can Dündar ile Erdem Gül'ün, MİT tırlarının
Işid'e silah taşıdığına ilişkin görüntüleri yayınlamak nedeniyle "terör örgütüne yardım"
suçundan yargılandıkları davanın 9. duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
görüldü. Davada Can Dündar'ın dosyası ayrıldı. Bir sonraki duruşma 15 Mayıs saat
11:15'te İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
● Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar’a, Suriye’ye giden
MİT TIR’larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin “gizli belge ve bilgileri
açıklamak” suçundan yargılandığı davada, 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti. Kararı
bozan Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin, Dündar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis
cezası öngören “gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme”
suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar vermesinin ardından yeniden yargılanan
Can Dündar’ın “gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme”
suçundan yargılandığı davanın 3. duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
görüldü. Bir sonraki duruşma 15 Mayıs 2019 saat 11:00’a ertelendi.
● Ağrı Dağı’nda 2014 yılında düzenlenen bir festivalde çektiği görüntüler nedeniyle
hakkında “terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek, isteyerek yardım
etmek’’ suçlamasıyla dava açılan ve tutuklu bulunan KHK ile kapatılan DİHA
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Muhabiri Abdullah Kaya’nın 6. duruşması Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Gazeteci Kaya, söz konusu tarihte haber takibini yaptığı etkinliğin Ağrı Valiliği’nin
izniyle yapıldığını belirtti. Kaya, beraatini talep etti. Mahkeme duruşmayı 13 Mayıs
2019’a erteledi.
Evrensel Gazetesi yazarı Fatih Polat hakkında gazeteci Craig Shaw'in, “The Black
Sea” sitesinde 26 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan "Erdoğan Ailesinin Gizli Offshore
Anlaşması" başlıklı haberini, 28 Mayıs 2017 tarihli köşe yazısında aynen yayınlamış
ve "Erdoğan ailesiyle ilgili bu iddialara muhatapları ne diyor?" sorusu üzerine,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şikayetçi olduğu davanın ilk duruşması
Bakırköy 31. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 7 Şubat 2019 tarihinde saat 10.00’da
görüldü. Bir sonraki duruşma 14 Mayıs 2019 saat 09:35’e ertelendi.
Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illerinde yapılan ve sonuçları Sağlık
Bakanlığı’nca kamuoyuna açıklanmayan kanser araştırmasını Cumhuriyet gazetesi
için kaleme aldığı “Türkiye’yi kanser eden ürünleri devlet gizledi, biz açıklıyoruz! İşte
zehir listesi!” başlıklı yazı dizisiyle paylaşan Yrd. Doç. Dr. Bülent Şık’a dava açıldı.
“Yasaklanan gizli bilgileri açıklamak (TCK 258)”, “yasaklanan gizli bilgileri temin
etmek (TCK 334)” ve “göreve ilişkin sırrı açıklamak (TCK 336)” ile suçlanan
akademisyenin 12 yıla kadar hapsi istendi. Davanın ilk duruşması İstanbul 2. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Bülent Şık’ın avukatlarının derhal beraat talebini
reddeden mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmayı 30 Mayıs 2019 saat 10:05’e erteledi.
Barış İçin Akademisyenler’in “Bu Suça Ortak Olmayacağız” isimli bildirisini
imzaladıkları için “terör örgütü propagandası” ile yargılanan akademisyenlerin
duruşmaları bu hafta da devam etti. İstanbul 36. ve 37. Ağır Ceza Mahkemelerinde
görülen duruşmalarda İstanbul Üniversitesi'nden emekli Doç. Dr. İnci Özkan
Kerestecioğlu, Dr. Biriz Berksoy ve Prof. Dr. Huri Özdoğan ile Yıldız Teknik
Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Canay Şahin ve Bahçeşehir Üniversitesi'nden Arş.
Gör. Sinem Aydınlı hakkında 1'er yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Cezalarda
hükümlerin açıklanması geri bırakıldı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi Bilgi
Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Alper Akyüz'ü ise "örgüte üye olmamakla birlikte
bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Cezada
indirime gidilmezken, hüküm de ertelenmedi.
Cumhuriyet gazetesi muhabiri Alican Uludağ’ın 20 Mart 2017 tarihinde yayımlanan,
“Evetçi Savcı FETÖ toplantısında” başlıklı haberiyle “soruşturmanın gizliliğini ihlal”
ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme, Uludağ’a 10 ay hapis
cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
Afrin Operasyonuna karşı bildiri dağıttıkları gerekçesiyle tutuklanan Emek Partisi
(EMEP) üyeleri Neslihan Karyemez ile Bilal Karaman'ın yargılandıkları davanın 5.
duruşmasında karar açıklandı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi “örgüt
propagandası” suçlamasıyla yargılanan iki ismin beraatine karar verdi.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI
● Kayyum atanan Gün Matbaacılık sahibi Kasım Zengin’in de aralarında bulunduğu 9’u
tutuklu 21 matbaa çalışanın yargılandığı davanın 4. duruşması 11 Şubat Pazartesi günü
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Geçen duruşmada sunulan
mütalaada, aralarında şirketin sahibi Kasım Zengin’in de bulunduğu 12 kişinin “örgüt
üyeliği”nden, 9 kişinin de “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan
toplamda 261 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
● 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 tutuklanan ve hakkında “örgüt üyesi olmak” ve 2 defa “örgüt propagandası
yapmak” iddiasıyla 9,5 yıldan 25 yıla kadar hapsi istenen gazeteci Uğur Yılmaz’ın

yargılandığı davanın 3. duruşması 12 Şubat Salı günü Bitlis 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülecek.
● Kobanê’de IŞİD’e karşı verilen mücadelede yer alan üç kadının yaşamını anlatan Nû
Jîn belgeselinin yönetmeni Veysi Altay ve filmin Batman’da Yılmaz Güney Sinema
Salonu’nda gösterilmesini sağlayan Dicle Anter hakkında, “terör örgütü propagandası
yapmak” suçlamasıyla Batman Savcılığı tarafından açılan davanın 6. duruşması 13
Şubat Çarşamba günü görülecek.
● Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabirleri İsminaz Temel, Havva Cuştan ve Ezilenlerin
Hukuk Bürosu (EHB) avukatlarının da aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 23 kişinin,
“örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddiasıyla yargılandığı davanın 3. duruşması
14 Şubat Perşembe günü İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
● Barış İçin Akademisyenler’in “Bu Suça Ortak Olmayacağız” isimli bildirisini
imzaladıkları için “terör örgütü propagandası” ile yargılanan Barış
Akademisyenleri’nin davalarına önümüzdeki hafta da Çağlayan’daki İstanbul
Adliyesi’nde ve yetkisizlik kararı verilerek İstanbul dışında yaşayan akademisyenlerin
dosyalarının bulundukları illere gönderilmesi ile birlikte Türkiye’de farklı
mahkemelerde devam edilecek.
Bültenin pdf formatına dusun-think.net adresinden erişebilirsiniz.

