
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 29/22, 29 Temmuz 2022)

Geçen hafta neler oldu?
● Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Saliha

Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılması görüşmeleri için komisyon görüşmeleri
tartışmalarla başladı. Komisyon Başkanı AKP Milletvekili Yusuf Beyazıt, basını
komisyon toplantısından çıkardı. Komisyon oy çokluğuyla Aydeniz’in
dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı. HDP ve CHP’li vekiller karar
aleyhine oy kullandı. Aydeniz’in dokunulmazlığının düşürülmesine gerekçe edilen
fezlekelerin tamamı “toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefet” ve “görevini
yaptırmamak için kolluğa muhalefet” suçlamasıyla hazırlanan savcılık
iddianamelerine dayanıyor.

● En ucuz protein kaynağı yumurtaya %100 zam gelirken Erdoğan ekonomide işlerin
yolunda gittiğinde ısrarcı. Erdoğan katıldığı canlı yayında Türkiye’de herkesin altında
otomobil olduğunu iddia etti. Eurostat verilerine göre, Türkiye'de 2020 sonu itibariyle
1000 kişiye düşen araç sayısı 281. Bu veri ile Türkiye Avrupa'da sondan ikinci sırada
yer alırken, Avrupa ortalaması 602 araç…Diyanet İşleri Başkanlığı verdiği fetvada
“fiyatları belirleyen Allah’tır” buyurdu! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon
beklentisini %42,8’den %60,4’e yükseltti. Bu arada, dolar bu hafta 18 TL’ye
dayandı…

● 202 yurttaş ortak bir açıklama yayınlayarak HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş’ın “‘Şiddeti dışlama ve silahı bırakma’ çağrılarını da içeren,
görüş ve önerilerini son derece önemli, değerli ve içtenlikli buluyoruz” dedi; tüm
siyasi partileri, tarafları ve herkesi, bu yoldaki barışçı ve birleştirici açıklama ve
girişimleri desteklemeye çağırdı. İmzacılar için…

● Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Cezaevlerimizde ve Türkiye'de işkence yoktur.
Yapanlar da karşısında hukuku bulur" dese de, gerçekler bakanı yalanlıyor. başvurular
bu açıklamayı yalanlıyor. Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Diyarbakır Temsilcisi
Murat Aba, son bir yılda 871 kişinin işkence gördüğü gerekçesiyle kendilerine
başvurduğunu açıkladı.

● Bileşeni olduğumuz İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı, 16 üye ve yöneticisi
yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunan GÖÇİZDER'e dayanışma ziyaretinde bulundu.

● Ankara’da polis baskınları ile gündeme gelen, ırkçı/ayrımcı muameleler ve idari
tacizler nedeniyle tabelasını defalarca değiştirmek zorunda kalan Somali restoranı
SAAB’ın işletme sahibi Muhammed İsa Abdullah hakkında sınırdışı kararı verildi.
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, konuyla ilgili sosyal medya
üzerinden yaptığı paylaşımda "Suçu Kızılay'da yasalara uygun 'Saab' lokantasını
işletmekti! Polisler 'Kapat burayı' dedi, ırkçı ve ayrımcı her muameleye uğradı.
Ülkesine dönerse ölüm tehlikesi var!" dedi. DEVA Partisi İstanbul Milletvekili
Mustafa Yeneroğlu da "Somalili Mohamed siyahilerin maruz kaldıkları zorbalığa
sessiz kalmadığı için sınırdışı tehdidi ile karşı karşıya… Hukuku takmayız; çok
sıkışırsak kitabına uydurur, önümüzde duranı ezer geçeriz anlayışı aynen devam

https://www.karar.com/guncel-haberler/erdoganin-aciklamasiyla-gundeme-gelmisti-turkiye-avrupada-arac-1677101
https://www.dusun-think.net/haberler/demirtasin-aciklamalarina-202-aydindan-destek/


ediyor. Sözde çalışma izni olmadığını tesbit etmişler… Mohamed, Saab Cafe'nin
işletme sahiplerinden birisi. Suçu da iktidarın politikasızlığı sebebiyle hortlatılan
yabancı düşmanlığı ikliminde görünür olmak. Kızılay'da siyahilerin tüm işletmeleri
aynı muameleye tabi tutuldu ve zaten SAAB dışında tamamı pes edip ülkeyi terk etti"
dedi.

● Barış Bildirisi imzacısı şehir plancısı akademisyen Fatma Gül Eryıldız da güvenlik
soruşturması gerekçe gösterilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki işinden
çıkarıldı. İBB bünyesinde çalışan ve KHK’larla kamudan ihraç edilen muhalifler önce
Süleyman Soylu, ardından da iktidara yakın medya organları tarafından hedef
gösterilmişti. İBB’nin şu ana kadar 500’e yakın çalışanı aynı gerekçeyle işten
çıkardığı ya da istifaya zorladığı biliniyor. Belediyeden ihraç edilen Barış
Akademisyenleri ile işçiler belediye binası önünde oturma eylemi başlattı.

● Ailesi ile birlikte Antalya’ya tatil için gelen Kıbrıslı gazeteci Aysu Basri Akter,
Antalya Havalimanı’nda çocuklarıyla birlikte 19 saat tutulduktan sonra geri
gönderildi. Akter ve ailesinin Türkiye’ye girişlerinde “vize zorunluluğu olduğu”
gerekçe edilse de, daha önce de KKTC eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın
Basın ve İletişim Danışmanı Ali Bizden ile araştırmacı-yazar Ahmet An milli
güvenliğe zararlı oldukları gerekçesiyle Türkiye’ye alınmamışlardı. Türkiye’nin
Kıbrıslı muhalif siyasetçi, gazeteci ve aktivistlerin yer aldığı bir “kara listesi” olduğu
iddiaları aydınlatılmayı bekliyor.

● İzmir Aliağa'ya söküm için getirilmek istenen yüksek miktarda asbest içeren savaş
gemisi Sao Paulo'ya tepkiler sürüyor. Geminin tehlikeli madde envanter raporu
hazırlanırken sadece %12'sinin incelendiği ve belli bölümlerin denetimde kapalı
tutulduğu ortaya çıktı. Türkiye’deki atık varlığı her geçen gün artarken atık ithalatı
son 20 yılda tam 26 kat arttı. Sadece 2021'de 14 milyar dolar, 2022’nin ilk altı ayında
6,8 milyar dolar atık ithal edildi. Türkiye’deki toplam atık miktarı 34 milyon ton.

Düşünce ve ifade özgürlüğü gündemini takip ettiğimiz haftalık video programımız
“COGİTO ERGO SUM” her hafta YouTube kanalımızda yayında…

Tüm video bültenlerimize erişim için tıklayınız…

ARTİCLE 19 Küresel İfade Özgürlüğü
Raporu:  “Türkiye krizde”

Article 19, “2022 Küresel İfade Özgürlüğü
Raporu”nu yayınladı. Rapora göre; geçen
seneye göre 3, son 10 yıla göre de tam 24 puan
kaybeden Türkiye, 100 üzerinden 7 puanla 161
ülke arasında 141. sırada yer aldı. İfade

https://youtu.be/gZ0KWbZQr00
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp


özgürlüğünün 'krizde' olduğu ülkeler arasında sayılan Türkiye; Mısır, İran, Myanmar ve
Burundi ile aynı sırada yer alırken Rusya, Irak, Bangladeş, Ruanda, Pakistan, Zimbabve,
Sudan ve Afganistan gibi ülkelerin ise gerisinde kaldı. Raporun (İngilizce) tam metni için…

Demirtaş’a ceza talebi

Yargılandığı bir davadaki savunması nedeniyle
dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı
Yüksel Kocaman’ı “hedef gösterdiği”
iddiasıyla suçlanan HDP eski Eş Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş ‘ın yargılanmasına Ankara
25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
Demirtaş dava kapsamında "terörle mücadelede
görev alan kamu görevlisini hedef göstermek"
suçundan 2 yıl 6 ay hapse mahkum edilmiş,

ancak istinaf mahkemesi cezayı az bularak hükmü bozmuştu. Yeniden görülen davada
savcılık  Demirtaş hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istedi. Duruşma 16 Eylül’e ertelendi.

DİAYDER Davası ertelendi

Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği’nin (DİAYDER) 23 üyesinin, dernek
faaliyetleri ile Kürtçe hutbe ve vaaz verdikleri
gerekçesiyle “örgüt üyeliği" ve "örgüte yardım"
suçlamalarıyla yargılandığı davanın duruşması
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
görüldü. Dava kapsamında tutuklu bulunan
Dernek Başkanı Ekrem Baran’ın tahliye talebi
reddedildi, duruşma 21 Ekim’e ertelendi. Bu

arada, dernek hakkında Bakırköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde süren kapatma davasında
“tedbiren” faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi. Dernek binasına giden polis, derneğin
kapısını mühürledi.

"Anadil" eylemine cezaya AYM’den onay

Anayasa Mahkemesi, 21 Şubat Dünya Anadil
Günü'nde, derste anadilin önemini işleyen
öğretmenlere verilen disiplin cezalarının ifade
özgürlüğü ihlali olmadığına karar verdi. 2016
yılında Eğitim-Sen sendikasının çağrısıyla
derslerinde anadilin önemini anlatan 22
eğitimci, “verilen görevi kusurlu olarak yerine

getirmek veya görevi aksatmak” iddiasıyla kınama ve aylıktan kesme cezalarıyla
cezalandırılmıştı. Yüksek mahkeme, eğitimcilerin “müfredatta yer almayan bir konuyu
devletin bu alandaki politikalarına ve belirlediği esaslara aykırı olarak derste işlediğini” ve bu
eylemleriyle ilgili olarak en ağır ceza yerine daha hafif cezaların tesis edilmesi karşısında
orantılı bir müdahalede bulunulduğunu savundu.

https://www.article19.org/gxr-22/


Habere verilen tazminat cezası AYM’den
döndü

Anayasa Mahkemesi, gazeteci Hacı
Boğatekin’in Gerger Fırat gazetesinde 2012
yılında yayımlanan “İmamın rüyası fos çıktı”
başlıklı haberi nedeniyle tazminat cezasına
çarptırılmasının basın ve ifade özgürlüğü ihlali
olduğuna hükmetti. Dosya, ihlalin sonuçlarının
ortadan kaldırılması için yeniden yargılama
yapılmak üzere Gerger Asliye Hukuk
Mahkemesi’ne gönderilirken, AYM ayrıca

dosya kapsamında 6 yıl süren yargılamayla gazetecinin adil yargılanma hakkı kapsamındaki
makul sürede yargılanma hakkının da ihlal edildiğine hükmetti, 30.000 TL manevi tazminat
ödenmesine karar verdi.

İki haberimiz erişime engellendi

Cumhurbaşkanının eski avukatı Mustafa Doğan
İnal hakkındaki rüşvet iddialarıyla ilgili
haberler nedeniyle gazetecilere açılan dava ve
soruşturmalarla ilgili internet sitemizde 23
Aralık 2021 tarihinde yayımlanan “Gazeteciler
Ergün ve Sezer’in yargılandıkları dava
ertelendi” başlıklı haber ile; 25 Mayıs 2022
tarihinde yayınlanan “Bianet’in ‘gazetecilere
açılan dava’ haberine soruşturma” başlıklı
habere İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza
Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi.
Aynı kararla, 2 haberimizin de içinde olduğu

130 ayrı haber ve sosyal medya içeriği de sansürlendi.

KESK’in ‘Adalet Nöbeti’ne polis
müdahalesi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
(KESK) üyelerinin, “OHAL uygulamalarına
karşı başlattığı ‘Adalet Nöbeti’” eylemi
kapsamında Ankara’daki İnsan Hakları Anıtı
önünde yapılmak istenen basın açıklamasına
polis müdahale etti. KESK Genel Merkezi polis
ablukasına alınırken, binadan çıkışlarına izin

verilmeyen sendikacıların İnsan Hakları Anıtı önüne gitmesine polis kalkanlarıyla ve biber
gazıyla engel olundu.



Seslerini duyurmak isteyen Uygur
Türklerine polis müdahalesi

Çin’de yaşayan yakınlarıyla 2016’dan beri
irtibat kuramayan ve seslerini duyurmak için
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cuma namazı
kıldığı Eyüp Sultan Camii önüne gelen Uygur
Türklerine polis müdahale etti. Polisler, elinde
Doğu Türkistan bayrağı taşıyan 81 yaşındaki
Mahmut Tohti Amin’e bayrak açılmasına izin

vermeyeceklerini söyledi. Arbedede yere düşen bayrağı kaldırmak isteyen Amin’in parmağı
kırıldı ve kaşı açıldı.

Pankart açan gençlere gözaltı

HDP Gençlik Meclisi tarafından İstanbul'da
düzenlenen Kemal Kurkut Futbol
Turnuvası’nda sahaya çıkan bir takımın
Roboski ve Zaho katliamına dair pankart
açması üzerine polis 11 kişiyi darp ederek
gözaltına aldı. İstanbul’daki gözaltıları protesto
etmek için “Gözaltılar, baskılar gençliği
yıldıramaz” pankartı açan HDP Gençlik
Meclisi üyesi 7 kişi de Antalya’da gözaltına

alındı.

Mersin Onur Haftası etkinlikleri yasaklandı

Mersin’de 15 gün boyunca LGBTİ+ temalı
etkinlik yapmak yasaklandı. Mersin Valiliği;
Onur Haftası kapsamında il genelinde
yapılacak gösteri yürüyüşü, toplantı, basın
açıklaması, film gösterimi, şenlik, festival,
bildiri dağıtma, konferans, seminer, spor
müsabakası gibi tüm eylem ve etkinlikleri 15
gün süreyle yasakladı.

Fatsa’da 11 köylü gözaltına alındı

Fatsa Sefaköyü’nün su kaynağının özel alabalık
çiftliğine tahsis edilmesine karşı eylem yapan
köylülerden 11’i jandarma müdahalesinde
gözaltına alındı. Müdahale sırasında
jandarmanın, “Basın özgürlüğü şu anda yok.
Videoya çekmeyin, kanunu aşağıda gösteririz
size” sözleri dikkat çekti.



İstanbul Sözleşmesi eyleminde kadınlara ve
gazetecilere polis şiddeti

Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin feshini
onaylayan kararına karşı Ankara'da protesto
eylemi düzenlemek isteyen Kamu Emekçileri
Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyesi
kadınlar, polis tarafından engellendi. Açıklama
yapılmasına izin vermeyen polis, kadınları ve
gazetecileri darp etti.

İki kitap hakkında toplatma kararı

Gazeteci Arzu Demir tarafından kaleme alınan
ve Ceylan Yayınları tarafından basılan, Suruç
Katliamında hayatını kaybeden 33 kişinin
hayatının anlatıldığı “Suruç’ta Kalanların
Dilinden Kobane’ye Gitmek” kitabı, “terör
propagandası” yapıldığı iddiasıyla toplatıldı.
Aynı yayınevinin "Kadın Devrimi" isimli kitabı
hakkında da toplatma kararı verdi.

Gazeteci Kerem Kırpaç saldırıya uğradı

Gazeteci Kerim Kırpaç, Urfa’daki Birecik
Halfeti Kültür Yolu'nda yapılan çalışmaların
tamamlanmamasıyla ilgili HDP Birecik İlçe
Örgütü’nün yaptığı basın açıklamasını
haberleştirdiği için AKP’li Birecik Belediye
Başkanı Mahmut Mirkelam’ın saldırısına
uğradı, darp edildi.

Gazeteciler alıkonularak darp edildiler

Atık ithalatına ilişkin haber takibi için Adana
Geri Dönüşüm Sanayicileri Sitesine giden
gazeteciler Vedat Örüç ve Elif Kurttaş geri
dönüşüm firmalarının patronları ve çalışanları
tarafından alıkonuldu; tehdit ve darp edildiler.

Etkin Haber Ajansı’na erişim engeli

Etkin Haber Ajansı’nın internet sitesine “milli
güvenlik ve kamu güvenliğinin korunması”
gerekçesiyle Diyarbakır 4. Sulh Ceza
Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi.
Böylelikle ajansın internet sitesi bir hafta arayla



ikinci kez, toplamda da 44. kez sansürlenmiş oldu.

Festival, “alkol ve müzik yasağı”
gerekçesiyle iptal edildi

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde 28-31 Temmuz
tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek Kozlu
Müzik Festivali, ilçe kaymakamlığı tarafından
“22.00-06.00 saatleri arasındaki alkol satışının
yasak olması” ve “gece 00.00’dan sonra müzik
yasağı” gerekçeleriyle iptal edildi.

Gülşen’in konseri iptal edildi

Sahne kıyafetleri nedeniyle hedef gösterilen
şarkıcı Gülşen’in, Şile’de vereceği konser
kaymakamlık tarafından yasaklandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, konseri
düzenlemek isteyen işletmenin ‘Canlı Müzik
İzin Belgesi’ olmaması gerekçe olarak
gösterildi.

Mersin’de belediye meclis üyeleri gözaltına
alındı

Mersin'de; HDP İl Başkanı Bedriye Kuş,
Akdeniz Belediyesi'nin HDP'li Meclis üyeleri
Nevzat Baran, Ali Tanrıverdi, Nuriye Aslan ve
Mehmet Bitkin'in de bulunduğu 31 kişi
hakkında “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt
propagandası yapmak” iddialarıyla gözaltı
kararı verildi.

AYM, zorunlu din dersine hak ihlali kararı
verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulmak isteyen
bir ateist öğrencinin başvurusunun kabul
edilmemesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna
hükmetti ve öğrenci ile velisine 20 bin TL
manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

'Açlık eşittir RTE' sözlerine soruşturma
açıldı

CHP Parti Meclis Üyesi Eren Erdem’e
Twitter'da 'Açlık eşittir RTE' başlığıyla yaptığı
paylaşım gerekçesiyle Cumhurbaşkanı
Erdoğan'a hakaretten soruşturma açıldı. Erdem,



paylaşımda, "AKP Genel Başkanı ve Saray sosyetesi, milletin vergileriyle lüks ve şatafat
içinde bir Saray hayatı sürerken, vergiyi veren millet yokluğa ve sefalete mahkum edildi.
Saray sosyetesinin umrunda değil. Bu nedenle; #AçlıkEşittirRTE" ifadelerini kullanmıştı.

Emniyetten rektöre soruşturma talimatı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü; Orta Doğu
Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü öğrencisi Tunahan Gözlügöl
hakkında katıldığı bir eylem nedeniyle açılan
soruşturmada, savcılığın “kovuşturmaya yer
yoktur” kararı vermesi sonrası, Rektörlüğe
öğrenci hakkında idari soruşturma açılması

talebiyle yazı gönderdi. Rektörlük ise olayları karıştırarak başka bir öğrenci etkinliği için
öğrencinin savunmasını istedi.

Bakanlıktan LGBTİ+ sansürü

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, H&M giyim
firmasının “Seçtiğim Ailem” başlıklı reklam
videosunun durdurulmasına karar verdi.
Reklamda “LGBT” ifadesine yer verilmesinin
“+18” uyarısını gerektirdiğini belirten kurul, bu
durumun “çocukların ve gençlerin zihinsel,
ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişim

özelliklerini olumsuz etkilediği; kültürel ve ahlaki sosyal davranışları bozmaya, değiştirmeye
yönelik olduğu” iddiasında bulundu. Detaylar…

Erişim engelleri

Bir şirketle hukuka uygun olmayan bağlarının
bulunduğu iddia edilen Sivas Valisi Yılmaz
Şimşek hakkında Diken haber portalında
yayınlanan haberle, bu habere getirilen erişim
engeli haberi Sivas 2. Sulh Ceza Hakimliği
tarafından birer gün arayla verilen iki ayrı
kararla sansürlendi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin

Canikli’nin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen şirketlerin içini
boşaltmasıyla ilgili iddiaları ve yazışmaları paylaşan gazeteci Metin Cihan'ın tweetleri,
İstanbul Anadolu 1. ve 2. Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından erişime yasaklandı.
Aydın E Tipi Cezaevi‘nde tutuklu Yılmaz Ekinci’nin şüpheli ölümü hakkındaki haber, kişilik
hakları ihlali gerekçesiyle, Aydın 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi.
İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün’ün yakınlarının
kamu kurumlarından aldığı ihalelerle ilgili BirGün gazetesinin internet sitesinde 14
Temmuz’da yayımlanan “İhale cemiyeti!” başlıklı habere erişim engeli getirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Levent’teki dev arazisini satın alan şirketin yönetiminde
AKP döneminde İBB’den çok sayıda ihale alan firmaların yöneticilerinin yer almasıyla ilgili
haberler, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği
tarafından erişime engellendi.

https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/265117-lgbti-lari-sansurleyen-h-m-kararina-ttb-den-muhalefet-serhi


Bursa’daki çöp evde kilitli tutulan çocuk hakkındaki haberler; Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün talebiyle, Bursa 3. Sulh Ceza
Hakimliği tarafından verilen iki ayrı kararla erişime engellendi.
Sanatçı Selçuk Ural’ın oğlu Hakan Ural hakkında yaptığı bazı açıklamaların yer aldığı
röportaj videosu ve ilgili haberler, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, İstanbul 6. Sulh Ceza
Hakimliği tarafından erişime engellendi.

Yargıtay işkenceci polislere verilen müebbet
hapis cezasını bozdu

Yargıtay, 2009 yılında İstanbul’da gözaltına
alınan Murat Konuş’u işkenceyle öldüren
polisler hakkında verilen müebbet hapis
cezasını “eksik inceleme” gerekçesiyle bozdu.
2019 yılında sonuçlanan davada, İstanbul 2.
Ağır Ceza Mahkemesi yargılanan polislerden
3’ü hakkında beraat kararı vermiş, 4 polisi ise

“işkence sonucu ölüme neden olma” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına
çarptırmış ancak cezada indirim yaparak müebbet hapis cezasına hükmetmiş ve sanıklar
hakkında tutuklama kararı vermeyerek “adli kontrol” şartı getirmişti. Yargıtay 8. Ceza Dairesi
ise yerel mahkemenin verdiği kararı maktulde beyin kanamasına yol açan yaralanmaların
hangi sanıkların iştiraki ile gerçekleştiğinin tesbiti açısından; karakol görüntülerinin detaylı
incelenmesini ve uzman bilirkişi tarafından bir rapor hazırlanmasını istedi. Konuş’un işkence
sonucu öldürüldüğünün kamera kayıtları, tanık anlatımları ve Adli Tıp raporları ile sabit
olduğunu vurgulayan ailenin avukatı Nuri Köse, “Cinayetin faillerinin yaklaşık 13 yıldır
hiçbir adli ve idari yaptırımla karşılaşmadan sokakta gezmesi, yargılamanın ne zaman
sonuçlanacağının ise belirsiz olması müvekkillerimizin acısını kat kat arttırmıştır” dedi.

* Adli tatil nedeniyle önümüzdeki hafta takip ettiğimiz davaların duruşması
bulunmamaktadır…


