
 

Düşün, düşün…           

Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni  
(Sayı 17/19, 26 Nisan 2019) 
 

Geçen hafta neler oldu? 
 

*** Seçim stratejisini “beka” söylemi üzerine oturtan AKP ve MHP ittifakı şimdi de seçimi              
kaybetmenin “beka sorunu” olduğunu savunuyor. AKP İstanbul’da seçimleri şaibeli ilan edip           
yenilenmesi için hukuk ve kanunları zorlamayı sürdürürken, MHP lideri Bahçeli de           
“İstanbul’da seçim tekrarı beka meselesidir” dedi.  
 

*** YSK, binlerce taşımalı asker, polis ve korucunun oylarıyla seçim sonucunun belirlendiği            
Şırnak’la ilgili HDP’nin yaptığı yaptığı olağanüstü itirazı seçim sonuçlarını etkilemediği          
gerekçesiyle reddetti. 
 

*** Şırnak’ta kesinleşmiş seçmen kütüğündeki usulsüzlük iddialarının olağanüstü itirazla         
seçimin iptal nedeni olamayacağına karar veren YSK, İstanbul’da ise AKP’nin seçmenlerle           
ilgili iddialarının araştırılmasına hükmetti.  
 

*** YSK, AKP'nin KHK'lı seçmenlerin oy kullanamayacağı iddiasıyla yaptığı itirazı reddetti.           
Ancak karar oy çokluğuyla alındı. Yani Kurul’da KHK’lıların seçme hakkının elinden           
alınabileceğini savunan “hukukçu”lar bulunuyor. Hatırlanacağı üzere aynı kurul seçimi         
kazanan KHK’lı belediye başkanlarının mazbata alamayacağına hükmetmişti.  
 

*** CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara’da katıldığı bir asker cenazesinde saldırıya uğradı.           
CHP’nin “planlı ve organize” dediği saldırıyla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden biri tutuklandı.             
Ancak “’Kılıçdaroğlu PKK destekçisidir’ söylemlerinden etkilendim” diyen ve iktidar         
tarafından koruma altına alınan o saldırgan da 24 saat geçmeden serbest kaldı.  
 

*** Seçim boyunca kullanılan kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı söylemin bir sonucu olan linç            
girişimi iktidar bloğu tarafından “halkın tepkisi” denilerek sahiplenildi. Bahçeli, CHP          
liderine "Yumruk attıracak kadar ne yaptın sen" dedi. İçişleri Bakanı saldırıyla ilgili            
Kılıçdaroğlu’nu suçladı, “CHP'nin HDP ile olan teması ve HDP'nin PKK ile olan bağı             
ortadadır" dedi.  
 

*** Her ne kadar yerel seçimler sonrası “yumuşama, birlik olma ve Türkiye ittifakı” çağrısı              
yapsa da Erdoğan kutuplaştıcı ve ayrıştırıcı söylem ve eylemlerini sürdürüyor. Meclis’teki 23            
Nisan oturumunda HDP Eş Genel Başkanı Buldan’ın kürsüye çıkması üzerine Erdoğan ve            
bakanları salondan ayrıldı. 
 

*** Cumhuriyet gazetesi davasında mahkûm edilen ve cezaları istinaf mahkemesi kararıyla           
kesinleşen gazetenin eski yazar ve yöneticileri yeniden cezaevine girdi. 
 

*** Açlık grevlerine dikkat çeken Nobel Ödülü sahipleri, hükümeti ve uluslararası toplumu, 
“tecridi sonlandırmak için bu kritik zamanda derhal harekete geçmeye” çağırdı. 
 

*** Dünya Ekonomik Forumu’nun yayımladığı verilere göre Türkiye, yargı bağımsızlığı          
konusunda 140 ülke arasında 111'inci sırada yer aldı. 
 

*** Dolar, Ekim 2018’den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Merkez Bankası yüksek faiz              
uygulamasında değişikliğe gitmeyerek politika faizini yüzde 24 seviyesinde sabit bıraktı.  
 

 



 

*** Çıkarılan bir kararnameyle Basın İlan Kurumu ve TRT’den sonra Anadolu Ajansı’nı da             
denetleme ve atama yetkisi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na verildi. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“Cumhuriyet Davası”: 
Gazeteciler yeniden hapiste 
 
Cumhuriyet gazetesi davasında beş yılın     
altında hapis cezasına mahkûm edilen ve      
cezaları istinaf mahkemesi kararıyla    
kesinleşen gazetenin eski yazar ve     
yöneticileri yeniden cezaevine girdi.    
AYM’ye yapılan başvurularıyla ilgili 2     
yıl 4 aydır karar verilmeyen gazeteciler      

avukatları ve aileleri ile birlikte gittikleri İzmit Adliyesi’ndeki işlemlerin ardından Kandıra           
Cezaevi’ne teslim oldular. Karikatürist Musa Kart, “Gazetecilerin cezaevi kapılarında         
açıklama yapmadığı günlerde buluşmak umuduyla, hoşçakalın” diyerek veda etti.  

 
“Demirtaş Davası”: 
Tutukluluğa devam 
 
Kasım 2016’dan bu yana Edirne     
Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP'nin    
önceki dönem Eş Genel Başkanı     
Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun   
devamına karar verildi. Ankara Sincan     
Cezaevi’ndeki duruşma salonunda   
görülen duruşmaya cezaevinden bağlanan    

Demirtaş, “Çözüm Süreci” kapsamında İmralı'da ve Kandil'de yaptığı görüşmeler ve          
açıklamaları nedeniyle yargılandığını, savcıların AKP’nin 7 Haziran yenilgisinin ardından         
bunun hesabını sormak için soruşturma açtığını söyledi. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi,            
Demirtaş’ın tutukluluğunun devamına hükmetti. Duruşma 18-19 Haziran’a ertelendi. 

 
ÇHD’li avukatların 
mahkumiyet gerekçesi 
“avukatlık yapmak” 
 
OHAL KHK’sıyla kapatılan Çağdaş    
Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi 18     
avukata verilen toplam 159 yıl 1 ay 30        
gün hapis cezasının gerekçeli kararı     
açıklandı. İstanbul 37. Ağır Ceza     

Mahkemesi’nin gerekçeli kararında 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma’daki maden         
faciasıyla ilgili açılan davanın, polis tarafından öldürülen Berkin Elvan ile Dilek Doğan’ın ve             
KHK protestolarının sembol isimleri Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın avukatlığını          
yapmak suçlama konusu yapıldı. Avukatların katıldığı sempozyumlar, basın açıklamaları ve          
paneller ile müvekkilleriyle yaptıkları görüşmeler de “terör örgütü”yle bağlantılı olduklarına          
delil olarak gösterildi. 
 



 

 
EMEP Genel Başkanı’na 
Afrin açıklaması nedeniyle 
ceza 
 
Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı     
Selma Gürkan, partisinin "Savaşa hayır"     
bildirileri dağıttıkları için tutuklanan    
üyeleriyle ilgili adliye önünde yaptığı     
konuşma nedeniyle “örgüt propagandası”    
suçundan 10 ay hapse mahkum edildi.      
Hapis cezası, 6 bin lira adli para cezasına        
çevrildi. 
  

Gazeteci Erk Acarer 
hakkında açılan soruşturma 
 
BirGün gazetesi yazarı gazeteci Erk     
Acarer hakkında sosyal medya üzerinden     
paylaştığı haberlerle “toplumu devlete    
karşı kışkırtmak”(!) suçlamasıyla   
soruşturma açıldı. 
 
 
“Erdoğan’a hakaret” 
 
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sosyal medya     
üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a   
hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına    
alınan bir yurttaş çıkarıldığı nöbetçi     
mahkemece tutuklandı.  
 
Kocaeli'nde 15 Şubat 2015'te yapılan bir      
basın açıklaması nedeniyle   
“Cumhurbaşkanı’na hakaret”  
suçlamasıyla yargılanan 30 kişiden 29’u     

beraat ederken, Kocaeli 5. Asliye Ceza Mahkemesi sanıklardan birini 1 yıl 2 ay hapis cezasına               
mahkum etti. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.  
 
Youtube kanalı üzerinden yayımladığı sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık hakkında          
“Cumhurbaşkanına hakaret”, “devlet büyüklerine hakaret”, “halkı kin ve nefrete teşvik” ve           
“halkı kışkırtma” suçlamasıyla dava açıldı. Dosya kapsamında Kocabıyık, yaptığı sokak          
röportajlarıyla birlikte 11 yıl önce Facebook üzerinden yaptığı yorumlar ve sosyal medyada            
paylaştığı “hırsız var” yazan bir horoz fotoğrafı nedeniyle suçlanıyor. Davanın ikinci           
duruşması 26 Eylül 2019’da görülecek. 
 
 
 
 



 

 
KHK protestoları nedeniyle 
tutuklanan iki öğretmen 4. 
kez tahliye oldu 
 
OHAL KHK’sıyla görevlerinden ihraç    
edilmelerinin ardından Bakırköy   
meydanında eylem yapmaya başlayan ve     
“kanuna aykırı gösteri yürüyüşü    
düzenlemek” suçlamasıyla ilgili 4. kez     
tutuklanan öğretmenler Nursel Tanrıverdi    

ve Selvi Polat, bir kez daha tahliye edildi. 7 Şubat 2017 tarihli, 686 sayılı Kanun Hükmünde                
Kararname ile görevlerinden ihraç edilmelerinin ardından eylemlerine başlayan iki öğretmen,          
aynı suçlamayla yargılandıkları altı farklı mahkemede beraat etti. Ancak bu beraat kararları,            
savcılığı yeni iddianameler hazırlamaktan vazgeçirmedi. İki isim Mart ayında 3. kez tahliye            
edilmelerinden bir hafta sonra bir kez daha tutuklanmışlardı. 

 

Çocuk istismarını protesto 
eden kadın gözaltına alındı 
 
İstanbul Küçükçekmece'de, 5 yaşındaki    
bir çocuğun cinsel saldırıya maruz     
kalmasını Taksim Meydanı'nda oturma    
eylemi yaparak protesto eden Yasemin     
Babat Kayan isimli kadın gözaltına alındı.      
Çocuklara yönelik cinsel istismar ve     
tecavüzlerin sona erdirilmesi, yetkililerin    
gerekli önlemleri alması talebiyle tek     
başına oturma eylemi yapan Kayan, "Eğer      

bir anne olarak çocuk istismarına karşı durmak suçsa, ben bunu göze alarak geldim” dedi.              
Taksim’de Valiliğin eylem yasağı kararı olduğunu savunan polis tarafından gözaltına alınan           
Kayan, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.  

 

“1915 Anmaları”na engel 
 
1915 Ermeni Soykırımı'nın kurbanları    
için İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul      
Şubesi’nin Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı     
Komisyonu tarafından Sultanahmet'te   
yapılacak anma geçen yıl olduğu gibi yine       
polis tarafından engellendi. Ayrıca    
soykırımda yaşamını kaybedenler için 24     
Nisan Anma Platformu tarafından İstiklal     
Caddesi’nde düzenlenen anmaya da    

valilik izin vermedi. Gerekçe olarak Cumartesi Anneleri’nin 700. oturma eyleminden sonra           
caddenin tüm eylem ve etkinliklere kapatılması gösterildi. 2010 yılından beri İstiklal           
Caddesi’nde düzenlenen anma  bu yıl, Şişhane Meydanı’nda yapıldı. . 

 



 

Taksim’de 1 Mayıs 
kutlamasına yine izin yok 
 
İstanbul Valiliği, Türkiye Devrimci İşçi     
Sendikaları Konfederasyonu (DİSK),   
Kamu Emekçileri Sendikaları   
Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis    
ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve      
Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 1     
Mayıs’ı Taksim’de kutlamak için    
yaptıkları başvuruyu reddetti. Taksim    
Meydanı, AİHM kararına rağmen ve     

Anayasa’ya aykırı olarak bu yıl da 1 Mayıs’a yasaklı. 
 
Eylem yasakları 
 
Kocaeli ve Hakkari Valilikleri, iki kentte      
15 gün süreyle her türlü eylem, etkinlik       
ve basın açıklamasını yasakladığını    
duyurdu. Kocaeli Valiliği’nden yapılan    
açıklamada, açlık grevindeki çocuklarına    
destek olmak için Gebze Cezaevi önüne      
giden ve polisin saldırısına maruz kalan      

annelerin eylemleri yasaklama sebebi oldu. Hakkari’deki yasağa gerekçe olarak da          
“muhtemel toplumsal olayların önlenmesi, provokatif eylemlerin engellenmesi” gösterildi. 
 

Cezasızlık 
 
Van’ın Gevaş ilçesinde 2017 yılında     
köylülerin gözaltına alınıp işkenceye    
maruz bırakılması olayıyla ilgili açılan     
dava cezasızlıkla sonuçlandı. Olayla ilgili     
köylüler tarafından teşhis edilen 7     
işkenceci polisin 6’sı hakkında takipsizlik     
kararı verilmiş, sadece biri hakkında dava      
açılmıştı. Yaklaşık iki yıl süren     

yargılamanın ardından sanık polis O.Ş. kamera kayıtlarının kalitesinin düşük olması ve           
işkencecilerin yüzlerinin net olarak seçilememesi gerekçesiyle beraat ettirildi.  

 

Bursa Belediyesi’nden 
müstehcenlik sansürü 
 
Ressam Ayfer Demircioğlu’nun Bursa    
Büyükşehir Belediyesi Tayyare Kültür    
Merkezi’nde açılan sergisi, açılıştan bir     
gün sonra “müstehcenlik” gerekçesiyle    
kapatıldı. Belediye kapatılma gerekçesi    

 



 

olarak salon tahsis koşullarındaki, etkinliklerin “milli değer yargılarını küçültücü, değersiz          
kılıcı ya da alay edici, kışkırtıcı ve sömürücü nitelikte olmamalı” ifadelerinin yer aldığı             
11’inci maddesini gerekçe gösterdi. 

 

İHD “2018 Türkiye İnsan 
Hakları İhlalleri Raporu”nu 
açıkladı 
 
İnsan Hakları Derneği (İHD), 2018 Yılı      
Türkiye İnsan Hakları İhlalleri Raporu’nu     
açıkladı. Rapora göre, bir yılda 32’si      
çocuk olmak üzere 673 kişinin yaşam      
hakkı ihlal edildi. 356’sı gözaltında,     
246’sı gözaltı yerleri dışında ve 2598’i      

güvenlik güçlerince müdahale edilen gösterilerde olmak üzere toplam 2719 kişi işkenceye           
maruz bırakıldı. 849 barışçıl gösteriye müdahale edildi. Raporun tam metni için tıklayınız. 
 

AYM’den ifade özgürlüğü 
kararları  
 
Anayasa Mahkemesi (AYM), bianet'te    
sekiz yıl önce yayınlanan "İntihal:     
Aradaki Farkı Bulun" başlıklı habere     
getirilen erişim yasağının “ifade ve basın      
özgürlüğünün ihlali" olduğuna karar    
verdi. Milli Eğitim eski Bakanı Ömer      
Dinçer'in kitabında intihal yaptığıyla ilgili     
haberin “kamusal faydası yüksek bir     

tartışmaya katkı sunduğunu” belirten AYM “erişimin engellenmesi kararı verilmesi için          
gösterilen gerekçeler ilgili ve yeterli kabul edilemez"  dedi.  
 
AYM, bir internet sitesinde yayımlanan köşe yazısı nedeniyle yargılanıp “bir bankanın           
itibarına zarar verme” suçlamasıyla ceza alan Ş.Y. hakkında da hak ihlali kararı verdi. Yerel              
mahkemenin kararında “bankacılık faaliyetinin ve yazıya konu olan meselenin kamusal          
niteliği ile halkın bilgi alma hakkının” dikkate alınmadığına karar veren AYM ifade ve basın              
özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. 

 

İmza kampanyası sürüyor: 
AYM iki yıldır sustu, Ayşe 
Öğretmen yeniden 
cezaevinde  
 
İki yıldır Anayasa Mahkemesi’nden    
beklenen adalet gelmedi. AYM, Ayşe     
Öğretmenin başvurusunu görüşecek   

 

https://www.ihd.org.tr/ihd-2018-yillik-insan-haklari-raporu/


 

zaman bulamadı, erteleme süresi doldu ve Ayşe Çelik tekrar hapse girdi. Çelik’in serbest             
kalması için başlatılan kampanyaya imza verenlerin sayısı 20 bine ulaştı. IFEX’in çağrısıyla            
uluslararası ifade özgürlüğü kuruluşlarının da desteklediği kampanyanın imzacıları karar         
vermek için hiçbir eksiği bulunmayan AYM başvurusunun bir an önce sonuçlandırmasını ve            
bu hukuksuzluğa son verilmesini istiyor. Kampanya; Ayşe Öğretmen özgürlüğüne, 1,5          
yaşındaki kızı da annesine kavuşana kadar sürecek… Görün, Duyun, Ses Verin... Ayşe            
Öğretmeni Serbest Bırakın... İmza kampanyasına katılım için tıklayınız.  
 

 

● Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabirleri İsminaz Temel, Havva Cuştan ve Ezilenlerin           
Hukuk Bürosu (EHB) avukatlarının da aralarında bulunduğu 2’si tutuklu 23 kişinin,           
“Örgüt üyeliği” ve “Örgüt propagandası” iddiasıyla yargılandığı davanın dördüncü         
duruşması İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, davada          
tutuklu yargılanan sanıklar Coşkun Yiğit ve Erdem Kakça’nın tahliye edilmesine karar           
verirken, İsminaz Temel’e uygulanan yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması        
yönündeki talebi ise reddetti. Bir sonraki duruşma 3 Eylül 2019 saat 11:30’a ertelendi. 

● Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker hakkında Cumhuriyet gazetesinde 22 Nisan 2018           
tarihinde yayımlanan bir yazısı nedeniyle PTT A.Ş.’nin şikayetiyle açılan 50 bin           
TL’lik tazminat davasının üçüncü duruşması Ankara 20. Asliye Hukuk         
Mahkemesi’nde görüldü. Bir sonraki duruşma 11 Haziran 2019 tarihine ertelendi. 

● Van’ın Gevaş ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlenen roketatarlı saldırı         
sonrası gözaltına alınan Cemal Aslan, Halil Aslan ve Nejdet Beysüm isimli yurttaşlar            
dört gün boyunca tutuldukları karakolda işkenceye maruz bırakılmıştı. İşkenceye dair          
fotoğrafların sosyal medyadan servis edilmesi üzerine 7 polis hakkında “basit          
yaralama” ve “zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması” suçlarından iddianame          
hazırlanmıştı. Gevaş Asliye Ceza Mahkemesi 5 Aralık 2017’de aldığı kararla teşhis           
edilen 7 polisten sadece O.Ş hakkında dava açılmasını kabul edip, diğer 6 polis             
hakkında ise “kovuşturmaya yer olmadığına” hükmetmişti. İki yıl süren dava sonunda           
mahkeme O.Ş’nin işkenceye dair video ve ses kayıtlarına rağmen beraatine karar           
verdi. Karara gerekçe olarak MOBESE kameralarının kayıt kalitesinin yetersiz olması,          
ortam aydınlatmasının yetersiz olmasından dolayı kişilerin yüzlerinin net olarak         
seçilememesi gösterildi. 

● Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin “Bu Suça Ortak Olmayacağız” isimli         
bildirisini imzaladıkları için “terör örgütü propagandası” ile yargılanan        
akademisyenlerin duruşmaları bu hafta da devam etti. Bu hafta görülen duruşmalarda           
yargılanan akademisyenlere herhangi bir ceza çıkmazken yargılamalar önümüzdeki        
hafta da devam edecek. 

● Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın          
tutuklu yargılandığı davanın duruşması Ankara Sincan Cezaevi Kampüsü duruşma         
salonunda görüldü. Demirtaş davaya tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden SEGBİS         
yoluyla bağlanarak savunmasını gerçekleştirdi. Bir sonraki duruşma 18-19 Haziran         
2019 tarihlerinde görülecek. 

● Gazeteci yazar Ahmet Altan’ın 2009'da yayımlanan "Mafyanın Dışında Kim Kaldı"          
başlıklı yazısı nedeniyle eski İl Emniyet Müdürü Faruk Ünsal’ın şikayetiyle          
"soruşturmanın gizliliğini ihlal" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs"        
suçlamalarıyla yargılandığı dava Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.         

 

http://chng.it/x9zFSCmpFQ
http://chng.it/x9zFSCmpFQ


 

Davada ara karar açıklandı. "Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçunun ön          
ödemeye tabi suçlardan olması nedeniyle hükmedilen 1061 TL'lik adli para cezasının           
10 gün içerisinde ödenmesi halinde bu suçtan açılan davanın düşürüleceği ihtarıyla           
duruşma 25 Haziran 2019 tarihine ertelendi. 

● Ahmet Altan’ın 2010'da yayımlanan bir başka köşe yazısı nedeniyle eski          
Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un şikayetiyle "hakaret" suçlamasıyla açılan        
davanın duruşması da Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme          
"hakaret" suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek Altan'ın beraatine        
hükmetti. 

● Hazine ve Ekonomi Bakanı Berat Albayrak’ın ekonomi politikalarıyla ilgili         
açıklamalarıyla ilgili olarak Evrensel gazetesinde yayımlanan “Albayrak işçilere        
saldırı programının sinyalini verdi" başlıklı haber nedeniyle “hakaret ve iftira”          
iddiasıyla yargılanan gazetenin Sorumlu Yazı İşleri eski Müdürü Cem Şimşek’in          
üçüncü duruşması Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme eksik          
evrakların tamamlanması için duruşmayı 12 Eylül’e erteledi.  

 
GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI 

● Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Türk ve Alman vatandaşı Adil Demirci’nin           
“terör örgütü propagandası yapmak” ve “örgüt üyeliği” suçlamalarıyla bir süre tutuklu           
yargılandığı ve 14 Şubat tarihli duruşmada tahliye edildiği davanın duruşması 30           
Nisan Salı günü İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 

● Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ve “Bakur: Bir Gerilla Belgeseli” adlı belgeselin          
yönetmeni Çayan Demirel’in “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla        
yargılandığı davanın duruşması 2 Mayıs 2019 Perşembe günü Batman 2. Ağır Ceza            
Mahkemesi’nde görülecek. 

● Türkiye’nin, Afrin’e yönelik gerçekleştirdiği “Zeytin Dalı” saldırısı sırasında, Türk         
Tabipleri Birliği’nin (TTB) yaptığı “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” şeklindeki          
açıklaması nedeniyle Merkez Konsey üyelerinin “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve           
“örgüt propagandası” iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davanın üçüncü duruşması 3         
Mayıs 2019 Cuma günü saat 09:15’te Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde           
görülecek. 

● Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin “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. 

 
 

 


