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Düşün,	düşün…									 	

Haftalık	Düşünce	Özgürlüğü	Bülteni		
(Sayı	01/18,	5	Ocak	2018)	
	

Geçen	hafta	neler	oldu?	
	

***	ABD'de	Rıza	Sarraf'ın	tanık	olarak	ifade	verdiği	davada	tutuklu	yargılanan	Halkbank	
eski	Genel	Müdür	Yardımcısı	Hakan	Atilla,	 jüri	tarafından	suçlu	bulundu.	Hüküm	Nisan	
ayında	 verilecek.	 Ankara	 davanın	 Türkiye'nin	 iç	 işlerine	 müdahale,	 Türkiye'nin	 iç	
siyasetini	karıştırmaya	dönük	bir	kumpas	olduğunu	açıkladı.		
		

***	 Son	 KHK’larla	 başlayan	 tartışma	 AKP	 içerisine	 de	 taşındı.	 Eski	 Cumhurbaşkanı	
Abdullah	 Gül’ün	 kararnamedeki	 muğlaklığa	 ait	 eleştirisine	 Cumhurbaşkanı	 Erdoğan	
tepki	 gösterdi;	 "Tuhaf	 kampanyalar	 başlatıldı,	 hatta	 hatta	 içimizden	 bazıları	 da	 bu	
kampanyaya	katıldı.	Tabii	üzüldük."	dedi.		
	

***	Cumhurbaşkanı	Erdoğan,	ByLock	mağduru	olduğu	 tespit	 edilen	 tutuklular	ve	 ihraç	
edilenlerle	 ilgili	 yeni	bir	KHK	yayımlanacağını	 söyledi.	Erdoğan	 “Bundan	 sonra	çıkacak	
KHK’lar	 güvenlik	 ve	 terörle	 mücadeleye	 ilişkin	 düzenlemelerle	 ilgili	 olacak.	 Diğer	
düzenlemeler	Meclis	gündemine	gelecek”	diye	konuştu.	
	

***	KHK’lara	yönelik	tepkiler	sürerken	İçişleri	Bakanı	hukuksuzluğu	bir	adım	daha	öteye	
taşıdı;	polise	“ayak	kırma”	talimatı	verdi.	(Devamı	bültende…)	
	

***	HDP’nin	 tutuklu	Eş	Genel	Başkanı	Selahattin	Demirtaş	yapılacak	kongrede	yeniden	
aday	olmayacağını	açıkladı.	Öte	yandan	yargılanan	HDP’li	vekiller	hakkında	yeni	yılın	ilk	
haftasında	ardı	ardına	mahkumiyet	kararları	verildi.	(Devamı	bültende…)	
	

***	 Ankara	 Cumhuriyet	 Başsavcılığı'nın	 iradeleri	 dışında	 telefonlarına	 ByLock	
yüklendiğini	 tespit	 ettiği	 kişiler	 tahliye	 edilmeye	 başlandı.	 Cumhuriyet	 Gazetesi	
davasında	yargılanan	Emre	İper	de	bu	kapsamda	serbest	kaldı.		
	

***	İçişleri	Bakanlığı,	CHP’li	Beşiktaş	Belediyesi	Başkanı	Murat	Hazinedar’ı	yolsuzluk	ve	
FETÖ	üyeliği	suçlamasıyla	hakkında	yürütülen	soruşturmalar	nedeniyle	görevden	aldı.		
	

***	 10	 ayı	 aşkın	 süredir	 tutuklu	 bulunan	 gazeteci	 Deniz	 Yücel’in	 AYM’ye	 yaptığı	
başvuruda	 görüş	 bildiren	 Adalet	 Bakanlığı,	 gazetecinin	 ‘silahlı	 terör	 örgütü	
propagandası	 yaptığı’	 ve	 ‘halkı	 nefret	 ve	 düşmanlığa	 teşvik	 ettiği’	 yönünde	 şüpheler	
bulunduğunu,	 bunun	 somut	 kanıtları	 olduğunu	 iddia	 etti.	 Yücel	 hakkındaki	 iddianame	
ise	halen	hazırlanmış	değil.	
	

***	 Akademisyen	 Nuriye	 Gülmen	 ve	 öğretmen	 Semih	 Özakça’nın	 işe	 iadeleri	 talebiyle	
başladıkları	açlık	grevi	300.	günü	geride	bıraktı.	
	

***	 Özgür	 Gazeteciler	 İnisiyatifi’nin	 verilerine	 göre	 165	 gazeteci	 yeni	 yıla	 cezaevinde	
girdi.	(Devamı	bültende…)	
	

***	 Geçtiğimiz	 yıl	 35	 basın	 kuruluşunun	 web	 sitelerinin	 -bazıları	 birden	 fazla	 kere-	
erişime	 engellendiği	 Türkiye’de	 sansür	 uygulamaları	 yeni	 yılda	 da	 hız	 kesmedi.	 Dört	
haber	sitesi	daha	yasaklandı.	(Devamı	bültende…)	
	
	

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
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İçişleri	Bakanından	polise	
'ayak	kırma'	talimatı	
	
Son	 KHK’larla	 getirilen	 “cezai	
sorumsuzluk”	 ve	 yapılan	
düzenlemelerin	 “hukuk	 devletinin	
sonu”	 olarak	 yorumlanarak	
tartışmalara	 yol	 açtığı	 bir	 dönemde	
İçişleri	 Bakanı	 “hukuk	 tanımazlığı”	
daha	da	güçlendirecek	suç	konusu	bir	
talimat	 verdi.	 Genel	 Güvenlik	 ve	

Uyuşturucu	ile	Mücadele	toplantısında	konuşan	Bakan	Süleyman	Soylu,	"Okul	çevresinde	
bir	uyuşturucu	satıcısını	gördüğümüz	zaman	o	satıcının	ayağını	kırmak	polisin	görevidir.	
Suçu	da	bana	atsın"	dedi.	Polisleri	adeta	şiddete	ve	işkenceye	teşvik	eden	Soylu	“Bunun	
suçu	 ne	 olursa	 olsun,	 güvenlik	 görevlisi	 ne	 yaparsa	 yapsın	 sorumluluk	 bana	 ait”	 diye	
konuştu.	
	
Kamu	 otoritesini	 temsil	 eden	 Bakanın	 bu	 konuşması	 Türk	 Ceza	 Kanunu’nun	 24.	
Maddesine	 göre	 suç	 teşkil	 ediyor;	 “Konusu	 suç	 teşkil	 eden	 emir	 hiçbir	 surette	 yerine	
getirilemez.	Aksi	takdirde	yerine	getiren	ile	emri	veren	sorumlu	olur."	

	
HDP	lideri	Demirtaş’a	
‘Cumhurbaşkanına	
hakaret’ten	para	cezası	
	
Ankara	 Bölge	 Adliye	 Mahkemesi	 25.	
Hukuk	Dairesi,	HDP	Eş	Genel	Başkanı	
Selahattin	 Demirtaş’ı,	
‘Cumhurbaşkanına	 hakaret’ten	 15	
bin	lira	tazminata	mahkum	etti.	
	
Demirtaş	hakkında	27	Şubat	2016’da	

Mersin'de	 düzenlenen	 mitingde	 yaptığı	 konuşma	 nedeniyle	 Cumhurbaşkanı	 Recep	
Tayyip	Erdoğan	şikayetiyle	 tazminat	davası	açılmış	ancak	yerel	mahkeme	konuşmanın	
“ifade	özgürlüğü	sınırları	içerisinde”	kaldığına	hükmetmişti.	Erdoğan’ın	avukatları	karara	
itiraz	 ederek	 	 konuyu	 istinaf	 mahkemesine	 taşımıştı.	 İstinaf	 mahkemesi	 dava	 konusu	
sözleri	 “Müslüman	 bir	 toplumda	 yaşandığı	 düşünüldüğünde	 toplumun	 düşüncelerini	
sarsıcı”	 olarak	 yorumladı,	 konuşmanın	 “Cumhurbaşkanının	 sosyal	 değerini	 ihlal	 ettiği,	
şahsi	olarak	da	kişilik	haklarına	saldırı	niteliğinde	bulunduğu”	sonucuna	vardı.	
	

HDP’li	İdris	Baluken’e	
hapis	cezası	
	
14	 aydır	 tutuklu	 yargılanan	 HDP	
Milletvekili	 İdris	 Baluken	 16	 yıl	 8	 ay	
hapis	 cezasına	 mahkum	 oldu.	
Diyarbakır	 8.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi,	
Baluken'in	‘silahlı	terör	örgütüne	üye	
olmak’	 suçundan	 7	 yıl	 6	 ay,	 4	 kez	
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‘terör	 örgütü	 propagandası	 yapmak’	 suçundan	 4	 yıl	 7	 ay,	 4	 kez	 de	 ‘toplantı	 gösteri	
yürüyüşleri	kanuna	muhalefet	etme’	suçundan	4	yıl	7	ay	hapis	cezasına	çarptırılmasına	
ve	 tutukluluk	 halinin	 devamına	 karar	 verdi.	 ‘Devletin	 birliği	 ve	 ülke	 bütünlüğünü	
bozmak’	suçundan	ise	beraati	kararlaştırıldı.		
	

HDP	Milletvekili	Leyla	
Birlik’e	‘Erdoğan’a	
hakaret’ten	hapis	cezası	
	
Şırnak	Asliye	Ceza	Mahkemesi,	 2015	
yılında	 yaptığı	 bir	 basın	 açıklaması	
nedeniyle	 ‘Cumhurbaşkanına	
hakaret’	 suçlamasıyla	 yargılanan	
HDP	Şırnak	Milletvekili	 Leyla	Birlik’i	
1	 yıl	 9	 ay	 hapis	 cezasına	 mahkum	
etti.	 Mahkeme,	 “Sanığın	 geçmişteki	
hali,	 sosyal	 durumu,	 verilen	 cezanın	

sanığın	geleceği	üzerindeki	olası	etkileri	bir	bütün	olarak	değerlendirmek	suretiyle	cezada	
indirim	yapılmasına	yer	olmadığına…”	karar	vererek	cezayı	da	ertelemedi.	
	

Aysel	Tuğluk’a	hapis	
cezası	
	
Kocaeli	 F	 Tipi	 Cezaevi'nde	 tutuklu	
bulunan	 HDP	 Eş	 Genel	 Başkan	
Yardımcısı	Aysel	Tuğluk,	 'toplantı	 ve	
gösteri	 kanununa	 muhalefet'	
suçlamasıyla	 Kandıra	 Asliye	 Ceza	
Mahkemesi’nde	 yargılandığı	 davada	
1	yıl	6	ay	hapis	cezasını	çarptırıldı.	

	
26	 Aralık	 2016’da	 Ankara’da	 gözaltına	 alınan	 ve	 ‘silahlı	 terör	 örgütü	 üyeliği’	
suçlamasıyla	 tutuklanan	 Tuğluk,	 mahkumiyetle	 sonuçlanan	 davada	 tutuklanmasından	
önce	 Kocaeli	 F	 Tipi	 Cezaevi	 önünde	 yapılan	 eylemlere	 katılması	 nedeniyle	
yargılanıyordu.	

	
Tutuklu	gazeteci	Ahmet	
Şık	hakkında	bir	dava	
daha	açıldı		
	
370	 gündür	 tutuklu	 olan	
Cumhuriyet	 muhabiri	 Ahmet	 Şık	
hakkında,	 tutuklu	 yargılandığı	
Cumhuriyet	 Davası’nda	 da	 yer	 alan	
tweetleri	 nedeniyle	 bir	 dava	 daha	
açıldı.	 İstanbul	 17.	 Asliye	 Ceza	

Mahkemesi’nce	kabul	 edilen	 iddianemede;	 eski	Diyarbakır	Baro	Başkanı	Tahir	Elçi’nin	
öldürülmesi,	“Çocuklar	ölmesin”	diyen	öğretmen	Ayşe	Çelik’e	açılan	soruşturma	ve	Barış	
Akademisyenleri	ile	ilgili	sosyal	medya	paylaşımları	suç	konusu	olarak	gösterildi,	Şık’ın	
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‘Türk	Milletini,	Türkiye	Cumhuriyeti	devletini,	devletin	kurum	ve	organlarını	aşağılama’	
suçlamasıyla	2	yıla	kadar	hapsi	istendi.	Davanın	ilk	duruşması	30	Ocak’ta	görülecek.	

	
Bakunin	paylaşımına	
‘Türklüğü	aşağılamak’tan	
soruşturma	
	
Sosyal	 medya	 üzerinden	 19’uncu	
yüzyılda	yaşayan	Rus	anarşist	Mihail	
Aleksandroviç	 Bakunin’in	 sözlerini	
paylaşan	 gazeteci	 Murat	 Güreş’e,	
‘Türklüğü	aşağılamak’tan	soruşturma	
açıldı.	

	
Güreş,	 Bakunin’in	 kuvvetler	 ayrılığının	 her	 iktidar	 döneminde	 sarsıntıya	 uğradığını	
anlatmaya	çalışan	“Hukuk	iktidarların	fahişesidir”	sözünü	paylaşarak	CHP	Genel	Başkanı	
Kemal	Kılıçdaroğlu’nun	başlattığı	Adalet	Yürüyüşü	destek	verdiğini	açıklamıştı.	Kocaeli	
Emniyeti	Güvenlik	Şube	Müdürlüğü’nün	şikâyeti	üzerine	TCK	301.	Maddeden	başlatılan	
soruşturma	 kapsamında	 ifade	 veren	 gazeteci;	 bu	 sözün	 kendisi	 tarafından	
bulunmadığını	 ve	 sözün	 ilk	 olarak	 Bakunin	 tarafından	 dillendirildiğini	 söyleyerek	
“Yargılanması	gereken	biri	varsa	o	da	Bakunin’dir”	dedi.	

	
Yeşilyurt	ve	Armağan’ın	
‘Atatürk’e	hakaret’ten	
aldıkları	cezaları	onandı	
	
‘Atatürk'ün	 hatırasına	 alenen	
hakaret’	 suçu	 kapsamında	 hapse	
mahkum	 olan	 Mustafa	 Armağan	 ve	
Süleyman	 Yeşilyurt’un	 cezaları	
İstanbul	Bölge	Adliye	Mahkemesi	18.	
Ceza	 Dairesi,	 tarafından	 onandı.	

Armağan,	 Genel	 Yayın	 Yönetmeni	 olduğu	 Derin	 Tarih	 Dergisi'nin	 Mayıs	 sayısındaki	
yazısı	 nedeniyle	 Bakırköy	 2.	 Asliye	 Ceza	 Mahkemesi'nce	 ertelemesiz	 1	 yıl	 3	 ay	 hapis	
cezasına	çarptırılmıştı.	Yeşilyurt	ise	Armağan’ın	sunduğu	‘Derin	Tarih’	isimli	televizyon	
programındaki	 sözleri	 nedeniyle	 Bakırköy	 35.	 Asliye	 Ceza	 Mahkemesi'nce	 1	 yıl	 3	 ay	
hapse	mahkum	olmuş,	ceza	ertelenmişti.		
	

Özgür	Gazeteciler	
İnisiyatifi:	“2017’de	187	
gazeteci	gözaltına	alındı”	
	
Özgür	 Gazeteciler	 İnisiyatifi	 (ÖGİ),	
2017	 yılı	 yaşanan	 basın	 özgürlüğü	
ihlalleri	 bilançosunu	 açıkladı.	
İnisiyatifin	verilerine	göre	geçtiğimiz	
yıl	 187	 gazeteci	 gözaltına	 alındı.	 58	
gazeteci	 tutuklanırken,	 tutuklu	 15	
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gazeteci	 tahliye	 edildi.	 Türkiye’de	 şu	 an	 165	 gazeteci	 cezaevinde.	 Bu	 isimler	 hakkında	
hazırlanan	iddianamelerde	haberler	ve	fotoğraflar	suç	delili	olarak	gösterildi.	
	
2017	boyunca	189	gazeteci	hakkında	yeni	davalar	açılırken	373	gazetecinin	yargılaması	
sürdü.	Bu	davalarda	81	gazeteciye	toplam	183	yıl	4	ay	18	gün	hapis	ve	toplam	333	bin	
120	 TL	 para	 cezası	 verildi.	 Çıkarılan	 KHK	 kapsamında	 35	 basın	 yayın	 kuruluşu	
kapatılırken,	 37	 basın	 yayın	 kuruluşunun	 internet	 siteleri	 erişime	 engellendi.	 Yabancı	
basın	kuruluşu	çalışanı	5	gazeteci	sınır	dışı	edilirken	100	gazetecinin	de	basın	kartı	iptal	
edildi.	
	

Dört	haber	sitesine	erişim	
engeli	
	
Mezopotamya	 Ajans,	 Demokrat	
Haber,	 Özgürlükçü	 Demokrasi	 ve	
1HaberVar	haber	sitelerine	Ankara	6.	
Sulh	 Ceza	Hakimliği	 kararıyla	 erişim	
engeli	 getirildi.	 Yeni	 yılın	 ilk	 erişim	
engeli	 uygulaması	 olan	 bu	 kararla	
birlikte	 Özgürlükçü	 Demokrasi	
gazetesi	45’inci	kez,	Demokrat	Haber	

üçüncü	kez	sansürlenmiş	oldu.	
	
Öte	yandan	İstanbul	3.	Sulh	Ceza	Hakimliği,	CHP	İstanbul	Milletvekili	Barış	Yarkadaş’ın	
her	 ay	 medyadaki	 baskı	 ve	 sansürleri	 açıkladığı	 raporla	 ilgili	 haberlere	 erişim	 yasağı	
getirdi.	

	
Sözcü	Gazetesinin	Diyanet	
ile	ilgili	haberine	
soruşturma		
	
Diyanet	 İşleri	 Başkanlığı	 internet	
sitesinde	 yer	 alan	 “Kızlar	 9,	 erkekler	
12	 yaşında	 buluğ	 çağına	 girer”	 ve	
“Buluğ	çağına	giren	kişiler	evlenebilir”	
ifadelerini	 haberleştiren	 Sözcü	

Gazetesi	hakkında	soruşturma	başlatıldı.	Hükümet	Sözcüsü	Bekir	Bozdağ	gazeteyle	ilgili	
gerekli	 işlemleri	 başlattığını	 söyledi,	 haberin	 “Diyanete	 bakışı	 olumsuz	 etkilemek	 ve	
hükümeti	yıpratmak”	amacıyla	yapıldığını	öne	sürdü.	
	
Haberin	 ardından	 Diyanet’e	 büyük	 tepki	 gösterilirken,	 kurum	 yaptığı	 açıklamada	
ifadelerin	 çarpıtıldığını	 ve	 çocuk	 evliliklere	 karşı	 olduklarını	 duyurdu.	 Ancak	 bu	
açıklama	 tepkileri	 dindirmedi.	 Ardından	 sitede	 söz	 konusu	 ifadelerin	 yer	 aldığı	 bölüm	
kapatıldı.	
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Rektörlük	ayrımcılığı	
'ahlaki	değerler'	
gerekçesiyle	savundu	
	
Mardin	 Artuklu	 Üniversitesi	
Mimarlık	Fakültesi’nde	2014	yılından	
beri	 araştırma	 görevlisi	 olarak	
çalışan	 Emre	 Özyetiş,	 Rektör	 Prof.	
Ahmet	 Ağırakça’nın	 kendisini	 26	
Aralık	 sabahı	 makam	 odasına	
çağırılarak	 “Sen	 kız	 mı	 olmak	
istiyorsun?	 Mardin’de	 olduğunun	

farkında	 değil	 misin?”	 dediğini,	 cinsel	 kimliğine	 yönelik	 hakaret	 ve	 tehdit	 içeren	
söylemlere	maruz	kaldığını	belirtti.	
	
	Olayla	 ilgili	 suç	 duyurusunda	 bulunan	 Özyetiş’in	 görev	 yeri,	 konunun	 basına	
yansımasının	 ardından,	 Beden	 Eğitimi	 ve	 Spor	 ve	 Yüksekokulu’na	 alındı.	 Karşılaştığı	
durumun	 tamamen	 cinsel	 kimliğinden	 ötürü	 olduğunu	 düşündüğünü	 belirten	 Özyetiş,	
“Şu	 anda	 başıma	 gelen	 mobbingin	 hukuken	 tarif	 edilmiş	 olan	 halinin	 çok	 güzel	 bir	
tezahürü”	dedi.	
	
“journo.com.tr”	 sitesinde	yayımlanan	haberle	 ilgili	 gazeteci	Zeynep	Yüncüler’in	ulaştığı	
Rektör	 Ağırakça	 “Okulumda	 erkek	 olup	 da	 kız	 gibi	 davranan	 hoca	 istemiyorum.	 Bu	
ahlaksızlık	ve	terbiyesizliktir.	Bu	haberi	yaparsanız	size	de	dava	açarım”	dedi.	Öte	yandan	
konuyla	 ilgili	 bir	 açıklama	 yayımlayan	 Rektörlük,	 haberin	 “üniversitenin	 saygınlığını	
zedelemeye	 yönelik”	 olduğunu	 iddia	 etti,	 araştırma	 görevlisini	 “ahlaki	 değerlerle	
örtüşmeyen	 ders	 muhteviyatları”	 sunmakla	 suçladı	 ve	 hakkındaki	 soruşturmanın	
sürdürüldüğünü	duyurdu.	
	
	

DÜŞÜNCE	SUÇLARI	MÜZESİ’NDE	BU	HAFTA	
	

	
	
Gündemden	uzak	kalmayın	
	
Düzenli	olarak	güncellenen	müzemizden	gündemi	en	eğlenceli	biçimde	takip	edin.	
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OHAL		
	
HDP	 vekillerine	 açılan	 davalar	 sürüyor.	 HDP	
Eşbaşkanı	 Selahattin	 Demirtaş	 ile	 MV	 Leyla	 Birlik	
"cumhurbaşkanına	 hakaret"	 suçlamasıyla	 ceza	
alırken,	14	aydır	tutuklu	yargılanan	HDP	Milletvekili	
İdris	 Baluken	 "örgüt	 üyeliği",	 "propaganda"	 ve	
"toplantı	 ve	 yürüyüş	 yasasına	 muhalefet"	
suçlamalarından	16	yıl	8	ay	hapis	cezasına	mahkum	
oldu.	
	
İçişleri	 Bakanı	 Soylu,	 okulların	 çevresinde	
uyuşturucu	satanlara	karşı	polise	talimat	verdi:	"Okul	
çevresinde	 bir	 uyuşturucu	 satıcısını	 gördüğümüz	
zaman	 o	 satıcının	 ayağını	 kırmak	 polisin	 görevidir.	
Suçu	da	bana	atsın"	

	
	

İfade	Özgürlüğü	
	
Özgür	Gazeteciler	İnisiyatifi	(ÖGİ),	2017	yılı	yaşanan	
basın	 özgürlüğü	 ihlalleri	 raporuna	 göre	 bu	 yıl	
Türkiye'de	187	gazeteci	gözaltına	alındı,	15	gazeteci	
tahliye	edildi,	58	gazeteci	tutuklandı.	
	
HDP	Adana	Milletvekili	Meral	Danış	Beştaş,	basına	ve	
medya	kuruluşlarının	yayınlarına	yönelik	uygulanan	
baskı	 ve	 sansürün	 sonuçları	 ve	 çözümlerine	 ilişkin	
Meclis	 Araştırması	 açılmasını	 istedi.	 Diğer	 yandan	
erişim	 yasağı	 getirilen	 dört	 haber	 sitesinden	
(Mezopotamya	 Ajans,	 Demokrat	 Haber,	 Özgürlükçü	
Demokrasi	 ve	 1HaberVar)	 sonra,	 CHP	 MV	 Barış	
Yarkadaş’ın	 her	 ay	 medyadaki	 baskı	 ve	 sansürleri	
açıkladığı	raporuna	erişim	engeli	getirildi.	

	
"Çocuklar	ölmesin!"	yakarışı	nedeniyle	terör	örgütü	propagandası	suçlamasından	hapis	
cezası	alan	Ayşe	Çelik'in	hapis	cezasının	infazı	Nisan'a	ertelendi.		
	

	DÜŞÜNCE	SUÇU	DURUŞMALARI	
	

• ‘Bu	 Suça	 Ortak	 Olmayacağız’	 başlıklı	 barış	 bildirisine	 imza	 attıkları	 için	 “Terör	
propagandası	 yapmak”	 iddiasıyla	 yargılanan	 akademisyenlerin	 davaları	
görülmeye	devam	etti.	4	Ocak	günü	 İstanbul	Teknik	Üniversitesi’nden	Yrd.	Doç.	
Dr.	 Kerem	 Eksen,	 Marmara	 Üniversitesi	 imzacılarından	 Meryem	 Didem	 Dayı,	
Marmara	Üniversitesi’nden	Dr.	Mehmet	Rıza	Türkay	ve	İTÜ’den	emekli	Prof.	Dr.	
Yücel	 Candemir	 36.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi’nde	 hazır	 bulundu.	 Mahkeme,	 sanık	
Candemir’in	 yaşı	 ve	 hastalıkları	 nedeniyle	 talep	 ettiği	 duruşmalardan	 vareste	
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tutulma	 dışındaki	 tüm	 talepleri	 reddetti.	 Duruşmalar	 19,	 24	 ve	 26	 Nisan’da	
devam	edecek.	

• Gazeteci	 Ahmet	 Altan’ın	 Cumhurbaşkanı’na	 hakaret	 ettiği	 gerekçesiyle	 açılan	
dava	 4	Ocak	 günü	 İstanbul	 26.	 Ağır	 Ceza	Mahkemesi’nde	 görüldü.	 Duruşma	 28	
Şubat’ta	görülecek.	

	
Gelecek	Haftanın	Duruşmaları	
	

• Barış	Akademisyenlerine	açılan	davalar	devam	ediyor.	11	Ocak	2018	günü	Kadir	
Has	 Üniversitesi'nden	 2	 akademisyenin	 davası	 İstanbul	 35.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesi'nde	görülecek.		

• Mardin	E	Tipi	Kapalı	Cezaevi’nde	tutuklu	bulunan	Kanun	Hükmünde	Kararname	
(KHK)	 ile	kapatılan	Dicle	Haber	Ajansı	 (DİHA)	Muhabiri	Şerife	Oruç,	Batman’da	
haber	takibi	sırasında	gözaltına	alınmıştı.	1	yıldan	fazla	süredir	tutuklu	bulunan	
Oruç’un	 gelecek	 duruşması	 11	 Ocak’ta	 Batman	 2.	 Ağır	 Ceza	 Mahkemesi'nde	
görülecek.	

• 15	 Temmuz‘dan	 sonra	 kapatılan	 İzmir’deki	 Gediz	 Üniversitesi’nin	 Sosyoloji	
Bölüm	 Başkanı	 Prof.	 Dr.	 İştar	 Gözaydın	 Savaşır	 hakkında	 ‘silahlı	 terör	 örgütü	
üyeliği’	 suçlamasıyla	 açılan	 dava	 12	 Ocak	 günü	 İstanbul	 27.	 Ağır	 Ceza	
Mahkemesi’nde	görülecek.	

	
	

	
	


