Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 10/19, 8 Mart 2019)
Geçen hafta neler oldu?
*** AKP-MHP ittifakı, seçim stratejisini üzerine oturttuğu “Kaybedersek Türkiye’nin bekası
tehlikeye girer” söylemini kullanmayı sürdürüyor. 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler iktidar
partisinin “beka-güvenlik” etrafında kampanya kurup seçmenin oyunu istediği 4. seçim.
*** HDP’li vekilleri hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde
Kürdistan var, yallah oraya git, Kürdistan'a. Sizin bu ülkede yeriniz yok”ifadelerini kullandı.
*** Erdoğan kayyum tehdidini tekrarladı. İçişleri Bakanlığı tarafından atanan belediye
başkanlarının başarılı olduğunu savunan Cumhurbaşkanı; “G
 eçmişte yaşananlar çok önemli
bir ders. 31 Mart'tan sonra benzer şeyler yaşanırsa işi anında yargıya götürür, kayyımlar için
yolu açarız”dedi.
*** İngiliz Times gazetesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Avrupa’da PKK’nın
toplantılarına katılıp Türkiye’ye tatil yapmaya gelenlerin gözaltına alınacağını söylemesini,
“Türkiye turistlere ‘Erdoğan’ı eleştirirseniz tutuklanırsınız’ diyor”diye yorumlandı.
*** ABD’li yetkililerden üst üste S-400 eleştirilerinin gelmesinin ardından piyasalar iki ülke
arasında yeni bir krizin ortaya çıkabileceği düşüncesiyle baskı altına girdi. Merkez
Bankası’nın faizleri yüzde 24 seviyesinde sabit tutma kararına rağmen dolar kuru yükseldi.
Erdoğan 
“Biz işi bitirdik. Geri dönüşümüz olamaz.İlk teslimatı Temmuzda alacağız” dedi.
*** “Barış Bildirisi” nedeniyle ceza alan akademisyenlerin sayısı 142’e çıkarken, verilen
hapis cezalarının toplamı 212 yılı aştı. Akademisyen yargılamalarında ilk istinaf kararı da
açıklandı. Bildiri nedeniyle 1 yıl 3 ay hapse mahkum edilen Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel’in
cezası kesinleşti.
*** Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturmada hazırlanan iddianame İstanbul 30. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından kabul edildi. Aralarında 493 gündür tutuklu bulunan Osman
Kavala’nın da olduğu 16 hak savunucusu 24 Haziran’da mahkemeye çıkacak.
,

*** Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre Ocak ayı itibarıyla 484 bin 599 kişi denetimli
serbestliğe tabii. Açıklanan son verilere göre cezaevlerinde 260 binden fazla da tutuklu ve
hükümlü bulunuyor. Kısacası “iktidar bütün ülkeyi bir hapishaneye çevirmeye doğru gidiyor”.
*** “FETÖ” üyesi olmak iddiasıyla hakkında adli işlem yapılanların sayısı 500 bine yükseldi.
259 bin 999 kişinin soruşturma veya kovuşturması sürerken, cezaevinde FETÖ’den 30 bin
947 kişi bulunuyor. Erdoğan, “FETÖ”den ceza alanların, cezalarını çekmelerinin ardından
‘istedikleri gibi hareket edemeyeceklerini’” söyledi, devlet içerisinde halen “FETÖ”
üyelerinin olduğunu iddia etti.
*** 
Tüketici Fiyat Endeksi, Şubatta, yüzde 19,67 artış kaydetti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi
ise yüzde 29,59 arttı.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gezi Parkı davası: İddianame
kabul edildi, ilk duruşma 24
Haziran'da
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında 15
aydır tutuklu bulunan iş insanı Osman
Kavala, üç aydır tutuklu olan hak
savunucusu Yiğit Aksakoğlu, gazeteci Can
Dündar, oyuncu Mehmet Ali Alabora ve
Taksim Dayanışması üyelerinin bulunduğu
16 kişiyle ilgili iddianame İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi (ACM) tarafından kabul edildi.
Davanın ilk duruşması 24 Haziran’da görülecek.
İddianame dünya genelinde 2008-2012 Küresel Ekonomik Kriz nedeniyle başlayan toplumsal
ve küresel protesto hareketi Occupy (İşgal) ile başlıyor. Savcı Gezi Eylemleri’nin OTPOR
(Direniş) adlı örgütün desteğiyle kurgulandığı; Occupy hareketinin teorisyenlerinden olan
Gene Sharp’ın “Sivil Başkaldırı” yönteminin kullanıldığını iddia ediyor. OTPOR 1998-2004
yılları arasında Sırbistan'da Slobodan Milošević rejimine karşı pasif direniş eylemi
gerçekleştiren bir gençlik hareketi. Slobodan Miloseviç'in devrilmesine neden olan halk
hareketinin bileşenlerinden birisi.
İddianamede Gezi Parkı eylemlerinin temelinin 2011 yılında atıldığı ve 2013 Mayıs'ta
sahneye konulmaya çalışıldığı ifadeleri yer aldı. Eylemler bir kalkışma hareketi olarak
nitelendirilirken 16 hak savunucusuna "etki ajanlığı" ve "sivil başkaldırı" yöntemi kullanma
suçlaması yapıldı. İddianame'de ayrıca Sharp’ın yazdığı “Diktatörlükten Demokrasiye” isimli
kitapta yer alan 198 maddelik eylem faaliyetleriyle Gezi Parkı Eylemleri arasında paralellik
kurulmaya çalışılıyor. Savcının siyasi çıkarımlarından ve varsayımlarından ibaret olan
iddianamede suça ilişkin deliller ve bu delillerle şüphelilerin bağı bulunmuyor. Savcılığın
ithamlarına kanıtı “Şöyle olduğu anlaşılmıştır”, “Şurada görüşmüşlerdir” gibi ifadelerden
oluşuyor.
İddianameye göre, “şiddet içermeyen eylemleri” yapmak suç. İşte “suç” olarak tanımlanan
eylemlerden bazıları;
- Memurlar ile Alay Etmek
- Lysistratik Eylemsizlik
- Sosyal İtaatsizlik
- Evde Kalmak
- Sığınma (Ör: Göstericilerin müdahale sonucunda DİSK binasına, Dolmabahçe Camiine ve
Divan Otele sığınmışlardır.)
- Protesto Göçü (ör: Hicret)
- Uluslararası Satıcı Ambargoları (Ör: Gezi olaylarında Türkiye'ye Biber Gazı ile ilgili
Ambargo yapılması yönünde çalışmaların olduğu)
İddianamenin tam metnine http://www.ctl-tr.netadresinden erişebilirsiniz.

Yargılanan “Barış
Akademisyenleri”
Barış İçin Akademisyenlerin “Bu Suça Ortak
Olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için
yargılanan bilim insanlarından 5’i daha
mahkum edildi.
İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi İstanbul
Bilgi Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Başak
Tuğ Onaran'ı “örgüt propagandası” suçlamasıyla 1 yıl 6 aya mahkum ederken, hükmün
açıklanması geri bırakıldı.
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil
olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan 2 yıl 1 ay hapse
çarptırılan Sabancı Üniversitesi'nden Prof. Dr. L.N.’nin cezasında ise erteleme uygulanmadı.
İstanbul 36. ve 37. Ağır Ceza Mahkemeleri’nde görülen duruşmalarda Kemerburgaz
Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Deniz Parlak ve Öğr. Gör. S.U.’ya "örgüt propagandası"
suçlamasıyla 1'er yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Kararlarda hükmün açıklanması geri
bırakıldı. 8 Mart 219 tarihinde İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada da
bir akademisyen 1 yıl 3 ay hapse çarptırıldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Derlediğimiz verilere göre bildiri nedeniyle ceza alan bilim insanlarının sayısı 142’e çıkarken,
verilen cezaların toplamı da 212 yılı aştı. 29 akademisyenin (toplamda 55 yıl 9 ay hapis)
cezaları ertelenmedi. Konuyla ilgili Barış için Akademisyenler İnisiyatifi’nin paylaştığı
verilere 
https://goo.gl/KGktHaadresinden erişebilirsiniz.

HSK, “Erdoğan’a hakaret”
davasında beraate hükmeden
hakime ceza verdi
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)
"Cumhurbaşkanı’na hakaret"
suçundan
yargılanan sanık hakkında beraat kararı
veren hakim Aydın Başar’a "yer değiştirme"
cezası verdi. HSK Kanunu’na göre "yer
değiştirme", "meslekten çıkarma" cezasından sonra en ağır ikinci ceza.
Başar, Balıkesir hâkimi olduğu dönemde Facebook’ta kendisinin yazmadığı ve
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren bir şiiri paylaşan sanık C.B. hakkında beraat kararı verdi.
Erdoğan’ın avukatları Başar’ı gerekçeli kararı nedeniyle HSK’ye şikâyet etti. HSK bu şikayet
üzerine Başar hakkında 2016 yılında inceleme başlattı. Bu süre içinde de 25 yıllık hâkim önce
Zonguldak, ardından da Erzurum’a sürgün edildi. HSK sonunda, Başar hakkındaki
soruşturmayı tamamladı ve ‘yer değiştirme’ cezası verdi.

Kararı veren HSK 2. Dairesi’nin bir üyesi Başar’ın ihracı yönünde oy kullanırken üç üye yer
değiştirme, iki üye ise kınama cezası verilmesini istedi. HSK 2. Dairesi’nin kararına Başar’ın
yaptığı itiraz HSK Genel Kurulu’nca reddedildi. Böylece karar kesinleşti.

Gazeteci Yasin Kobulan “örgüt
propagandası” suçlamasıyla
mahkum edildi
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, “örgüt
propagandası
yapmak"
suçlamasıyla
yargılanan Mezopotamya Ajansı (MA)
muhabiri Yasin Kobulan’ı 1 yıl 6 ay 22 gün
hapse mahkum etti. Hükmün açıklanması
geri bırakıldı. Gazeteci dava kapsamında
sokağa çıkma yasakları döneminde yaşanan
ağır insan hakları ihlalleriyle ilgili sosyal
medya paylaşımları nedeniyle yargılanıyordu.

Yeni Yaşam gazetesi hakkında
toplatma kararı
İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, açlık
grevindeki Leyla Güven ve ona destek
vermek için yürüyüş yapan HDP’li vekillerle
ilgili haberler nedeniyle Yeni Yaşam
gazetesinin 15 Şubat 2019 tarihli sayısı
hakkında toplatma kararı çıkardı.
Kararda, gazetenin manşetinde yer alan “Direnişte 100 gün” başlıklı haber, 6. sayfasında yer
alan “Güneşli günler için yürüyorlar” başlıklı haber, 10. sayfasında yer alan ve Asrın Hukuk
Bürosu’nun değerlendirmelerine yer verilen haber ve “İmralı tecridinin 20. yılı” başlıklı
haber suçlama konusu yapıldı. Gazetede PKK’nin şiddet ve tehdit içeren eylemlerinin meşru
gösterildiği, övücü resim ve yorumlara yer verildiği ve örgüt propagandası yapıldığı
savunuldu.

Karşı gazetesi davasında Eren
Erdem’e hapis cezası
17-25 Aralık yolsuzluk operasyonunda
ortaya çıkan ses kayıtlarını servis ettiği
iddiasıyla hakkında dava açılan kapatılan
Karşı gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve
CHP eski Milletvekili Eren Erdem'e 4 yıl 2
ay hapis cezası verildi. Erdem'i "silahlı terör
örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte
yardım" suçlamasıyla mahkum eden İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluk halinin

devamına karar verdi. Erdem, cezası üst mahkeme tarafından onandığı takdirde 17 ay daha
cezaevinde kalacak.
Davada Erdem'in dışında Karşı gazetesinin Sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu
12 sanık yargılanıyordu. Mahkeme, yakalama kararı infaz edilmeyen sanıklar Ufuk Emin
Köroğlu, Emrah Direk, Değer Özergün, Mehmet Aydoğmuş, Murat Kazancı yönünden
dosyanın ayrılmasına karar verdi. Tutuklu sanık Onur Kala’nın dosyasının da ayrı bir esas
numarası üzerinden devam etmesine karar verdi. Mahkeme Kala’ya “örgüt üyeliği” suçundan
3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti. Mehmet Bozkurt
ve Kutlu Esendemir’in beraatine karar veren mahkeme, Emre Erciş’e “Üye olmamakla
birlikte örgüte yardım etmek” suçundan alt sınırdan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Mahkeme, tutuksuz sanık Turan Ababey’in “Üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek”
suçundan alt sınırdan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile birlikte tutuklanmasına hükmetti.

Alper Taş'ı programına konuk
eden gazeteci işten çıkarıldı
TV5 kanalında “Gündemdekiler” adlı
programa konuk olan CHP Beyoğlu Belediye
Başkan adayı Alper Taş’ın, LGBTİ+
haklarına dair sözleri üzerine program
yayından kaldırıldı, programın sunucusu
gazeteci Çağlar Cilara da işten çıkarıldı.
Taş konuşmasında “LGBT konusunda onların kendi meclislerinde aldıkları kararların ve
sorunlarının takipçisi olacağını” ifade etmiş, ardından kanal hükümete yakın yayınlar
tarafından hedef gösterilmişti. Cilara konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamada
bulundu: “TV5 macerası da bitti. Türkiye’de gazeteciler siyasi kutuplaşmanın, kavganın,
gürültünün arasında kalıyor. Ben sorumu sorarım, haber çıkarırım, 8 yılda 3 binin üzerinde
program yaptım. Soru sormaya devam edeceğim merak etmeyin.”

HDP’li eski vekile 1 yıl 6 ay
hapis cezası
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak
eski Milletvekili Aycan İrmez, sokağa çıkma
yasakları ilan edildiği dönemde Silopi’de
yaptığı
bazı
açıklamalar
nedeniyle
yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezasına
çarptırıldı. İrmez dosya kapsamında Şırnak
Asliye Ceza Mahkemesi’nde “halkı kin ve
düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla yargılanıyordu.

Vicdani retçi Burak Özgüner’e
açılan dava
Vicdani retçi Burak Özgüner hakkında
bakaya olması gerekçe gösterilerek kesilen
para cezalarını ödemediği için dava açıldı.
Hakkında
Konya’ya
bağlı
Akören
Kaymakamlığı’nca 27 Temmuz 2017 – 24
Ocak 2018 arasında toplam üç kez 1486 lira
(toplam 4458 lira) para cezası kesilen
Özgüner, bu cezaları ödemeyi reddetti, vicdani ret hakkının tanınması için 10 Ocak 2018’de
Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.
Anayasa Mahkemesi, Özgüner hakkında kararını henüz vermezken, savcılık Özgüner
hakkında hazırladığı iddianamede Askeri Ceza Kanunu’nun “Yoklama kaçağı, bakaya, saklı,
firar” bölümünü oluşturan 63. maddesi çerçevesinde bir yıla kadar hapis cezasıyla
yargılanmasını talep etti. Savcılık vicdani retçinin TCK 53’de düzenlenen belli hakların
kullanımından da mahrum bırakılmasını istedi. Davanın ilk duruşması 25 Haziran’da Konya
3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Siirt’te HDP afişleri toplatıldı
Siirt
Savcılığı,
HDP’nin
“Azadî
bixwerevebirinê dest pê dike (Özgürlük kendi
kendini yönetmekle başlar)” sloganını taşıyan
afişleriyle ilgili toplatma kararı verdi.
Savcılık mevcut ibareli tüm parti reklam
afişleri, tanıtım broşürleri ve pankartlarına el
konulması talimatı vererek “terör örgütü
propagandası” suçlamasıyla soruşturma
başlattı. Savcılığın kararı sonrası polis Siirt’te
billboardlardaki afiş ile pankartları kaldırdı.

Bakırköy Gazetesi’nin internet
sitesine erişim engeli
AKP içindeki tartışmaları haberleştiren
Bakırköy Gazetesi’nin internet sitesi
Bakırköy 4’ncü Sulh Ceza Hakimliği’nin
kararıyla erişime engellendi. AKP Bakırköy
İlçe Başkanı Tülin Mazlumoğlu Kestane’nin
şikâyetçi olduğu haberde AKP içindeki liste tartışmalarına yer veriliyordu. Şikayet üzerine
Sulh Ceza Hakimliği sadece habere değil tüm siteye erişimi engelletti.

Limonlu Kahve belgeseline
yasak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sinema
Topluluğu’nun
8
Mart
etkinlikleri
kapsamında gösterimini yapacağı seks
işçilerini anlatan Medet Dilek imzalı
Limonlu Kahve belgeseline “içeriğini”
gerekçe göstererek izin vermedi. Medet Dilek hakkında, daha önce de Koçgiri İsyanı’nı
aktardığı Taş Düğmeler filminde “Atatürk’e hakaret” ve “suça teşvik” edildiği gerekçeleriyle
suç duyurusunda bulunulmuştu.

Ferhat Tunç: Üretmeye bir
süreliğine yurt dışında devam
edeceğim
Hakkında verilen hapis cezasına ve açılan
davalara dikkat çeken sanatçı Ferhat Tunç
“Düşünmeye, konuşmaya, üretmeye bir
süreliğine yurtdışında devam edeceğim”
açıklamasını yaptı.
Tunç'un açıklaması şöyle: “Hakkımdaki 2 yıllık hapis cezası kararıyla yetinmediler; düğmeye
basılmış gibi 'örgüt propagandası' ve 'örgüt üyeliği' iddialarıyla çok sayıda yeni soruşturma
ve davalar açtılar. Dahası hedef gösterdiler. Baskılarıyla, yalanlarıyla bir gün olsun taviz
vermedim. Sanatçı kimliğim ile halka karşı sorumluluğumu bir gün olsun ayırmadım. Sesimle
yaşadım ama o sesin ahengine de kendim karar verdim ve yine bir gün olsun pişman
olmadım. Kimliğim, kişiliğim bana yoldaşlık arz eden bağlamam ve sesimle zor bir yolculuğa
çıktım bugün; geride tırnaklarımla kazıdığım bir hayat, yaralı, yorgun bir ülke bırakarak.
Düşünmeye, konuşmaya, üretmeye bir süreliğine yurt dışında devam edeceğim. Bir adım bile
geri atmadan. Akıl ve vicdan bugün sessizliği bozmayı işaret ediyor. Bu zamanları hepimizin
emeğiyle, mücadelesiyle en az zararla atlatabilir ve ardından rahat bir nefes alabiliriz.
Birlikte yeniden hayal kurabilir ve yeniden kazanabiliriz.”

Hiçbir zaman tam olarak “bağımsız ve tarafsız” olmayan/olamayan yargının artık
hukuksuzluktan bile öte “kanunsuz” hale gelen icraatını yargılamayı sürdürüyoruz. “Yargı
Yargılanıyor” sayfamıza iki yeni dosya eklendi; “Ferhat Tepe Davası ve Erişim Engelleri”
ve “Bülent Şık Davası…

Gündem gazetesi Bitlis muhabiri Ferhat Tepe, 28 Temmuz 1993'te kaçırıldı ve öldürüldü.
Dosya 20 yılın sonunda "zamanaşımı" gerekçesiyle kapatıldı. AİHM ve AYM'nin etkili
soruşturma yapılmadığına hükmettiği dosya halen faili meçhuller arasında. 2019 yılına
geldiğimizde ise dönemin Tatvan Tugay Komutanının talebi üzerine olayla ilgili haberlere
erişim engeli getirildi. Böylece bir taraftan mevcut cezasızlık politikasının yeni araçlarından
birinin de erişim engelleri olduğu diğer yandan da artık AİHM kararından Meclis
tutanaklarına kadar varan erişim engellerinin ne kadar vahim boyutlara ulaştığı gözler önüne
serildi.
Sağlık Bakanlığınca yürütülen ve Türkiye’de kanser vakalarının sık görüldüğü bölgelerde
bulunan kanser yapıcı kimyasalları tespit etmeyi amaçlayan projeye ilişkin bulguları "Bir
bilim insanı şirketlere veya kurumlara değil öncelikle topluma karşı sorumludur" diyerek
paylaşan Yrd. Doç. Dr. Bülent Şık 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Araştırmada
tespit edilen, toplum sağlığını tehdit eden sorunları çözmek için hiçbir önlem almayan ve
sorumlularla ilgili hiçbir işlem yapmayan Bakanlığın akademisyen hakkında “halkta infiale
neden olduğu” ve “dış alımları etkilediği” gerekçesiyle yaptığı şikayetle başlayan yargı
sürecinde suçlamalar "Yasaklanan gizli bilgileri açıklamak (TCK 258)”, “yasaklanan gizli
bilgileri temin etmek (TCK 334)” ve “göreve ilişkin sırrı açıklamak (TCK 336)”
Her iki dosya kapsamında "Gölge Mahkeme"nin verdiği hüküm ve gerekçeli kararlarına
http://www.dusun-think.net/dosya/dgyargi/adresinden erişebilirsiniz.

● 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 28., 36., 37. ve 30. Ağır Ceza
Mahkemelerinde görülen duruşmalarda bir akademisyene 1 yıl 6 ay, üç akademisyene
ise 1 yıl 3 ay hapis cezası verilirken kararlarda hükmün açıklanması geri bırakıldı.
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yargılanan bir akademisyene ise 2 yıl 1 ay
hapis cezası verilirken, cezada erteleme uygulanmadı.
● Taraf gazetesi eski muhabiri Mehmet Baransu ve sorumlu yazı işleri müdürü Murat
Şevki Çoban’ın, gazetede yayımlanan “Gülen’i Bitirme Kararı 2004’te MGK’da
Alındı” başlıklı haber nedeniyle yargılandığı dava İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görüldü. Bir sonraki duruşma 19 Haziran saat 11:00’e ertelendi.
● Evrensel muhabiri Cansu Pişkin’e 5 Nisan 2018’de yayımlanan “Boğaziçililere özel
savcı” başlıklı haberi nedeniyle “Kamu görevlisini terör örgütlerine hedef gösterdiği”
iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
görüldü. Bir sonraki duruşma, 25 Mart saat 16.30’a ertelendi.
● Evrensel Gazetesi eski sorumlu yazı işleri müdürü Cem Şimşek’in, Hazine ve
Ekonomi Bakanı Berat Albayrak’a “hakaret ve iftira” ettiği iddiasıyla yargılandığı
davanın ikinci duruşması Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Hakimin
katılmaması nedeniyele dava ileri bir tarihe ertelendi.
● Evrensel gazetesi genel yayın yönetmeni Fatih Polat’ın dönemin Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu’ya ait
olduğu iddia edilen ses kayıtlarını haberleştirdiği için “kişiler arası haberleşmenin
gizliliğini ihlal etmek” suçlamasıyla açılan davanın dördüncü duruşması İstanbul 2.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme Polat’ın beraatine karar verdi.

● Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Yasin Kobulan hakkında "zincirleme şekilde
terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla açılan davanın 2. duruşması İstanbul 30.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti Kobulan hakkında 1 yıl 6 ay 22
gün hapis cezası verirken hükmün açıklanması geri bırakıldı.
GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI
● Kayyum atanan Gün Matbaacılık sahibi Kasım Zengin’in de aralarında bulunduğu 5’i
tutuklu 21 matbaa çalışanın yargılandığı davanın beşinci duruşması 11 Mart Pazartesi
günü İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
● Sözcü davasında yargılanan Buray Abay, Gökmen Ulu, Mediha Olgun ve Yonca
Yücekaleli’nin duruşması 12 Mart Salı günü İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülecek. Gazeteciler “terör örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘terör propagandası’ ve
‘üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçlarıyla yargılanıyor.
● 1 Kasım 2017’de Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’na yönelik operasyon kapsamında
gözaltına alınmış ve tutuklanmış gazeteci yazar Mehmet Gündem’in, “FETÖ” üyesi
olduğu iddiasıyla yargılandığı davanın dördüncü duruşması 14 Mart Perşembe günü
İstanbul 35. 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 İstanbul dışında yaşayan akademisyenlerin dosyalarının bulundukları
iller ile birlikte Türkiye’de farklı mahkemelerde devam edilecek.

