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Geçen hafta neler oldu? 
*** Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’dan satın alınan S-400 füze savunma sistemi          
konusunda geri adım atılmayacağını belirterek, bu füzelerin ardından S-500’ün söz konusu           
olacağını söyledi. 
 

*** S-400 krizinde Washington yönetiminin yaptırımları devreye sokmak için Ankara'ya          
Haziran'ın ilk haftasının sonuna kadar mühlet verdiği iddia edildi. Milli Savunma Bakanı            
Türkiye'nin Washington'dan gelebilecek olası yaptırımlara hazırlık yaptığını söyledi. 
 

*** Daha önce AYM kararına “saygı duymadığını” açıklayan, her seferinde yargıya talimat            
vermekten çekinmeyen Erdoğan, YSK’nin kararıyla ilgili eleştirilere dair “Hiçbir yargı          
kurumu ve mensubu bir partinin, siyasetçinin, şahsın çıkarına göre karar vermekle mükellef            
değildir” dedi.  
 

*** YSK, İstanbul seçiminin iptal gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda kamu görevlisi           
olmayan sandık kurulu başkanlarının sonuca nasıl etki ettiği açıklanamadı, AKP’nin          
“oylarımız çalındı” iddiasına ilişkin tek veri yer almadı. Karara şerh koyan 4 üye, “Bu               
durum iptal gerekçesi olmaz” dedi.  (Detaylar bültende…) 
 

*** Gelişmeler Türk Lirası üzerinde baskı yaratırken, TL diğer gelişmekte olan ülke            
paralarından negatif ayrışmayı sürdürdü.  Dolar kuru, yeniden 6,13 seviyesinin üzerine geldi. 
 

*** AYM, Osman Kavala’nın başvurusunda hak ihlali olmadığına karar verdi. (Detaylar            
bültende…) 
 

*** Tutuklu “barış akademisyeni” Füsun Üstel'in açık cezaevine geçişi ve denetimli           
serbestlik talebi reddedildi. (Detaylar bültende…) 
 

*** Urfa’nın Halfeti ilçesinde düzenlenen operasyonda çıkan çatışmanın ardından ilçe           
ablukaya alındı. Gözaltına alınanlar işkenceye maruz kaldı. (Detaylar bültende…) 
 

*** 2012-2019 yılları arasında AYM, 4 bin 212’si (yüzde 55) adil yargılanma hakkı yönünde               
toplamda 7 bin 626 ihlal kararı verdi. Yüksek mahkeme 272 kararda da ifade özgürlüğü              
ihlaline hükmetti. Detaylar için tıklayınız. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

YSK’nin gerekçeli kararı 
açıklandı  
 
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul     
Büyükşehir Belediye Başkanlığı   
seçiminin iptaline ilişkin kararının    
gerekçesini 16 gün sonra açıkladı.     

https://www.anayasa.gov.tr/tr/istatistikler/bireysel-basvuru/


Kararda, AKP’nin “oylarımız çalındı” iddiasına ilişkin tek veri yer almadı. Aynı zarfta yer             
alan 4 oydan; İstanbul Belediye Başkanlığı pusulasının iptal edilip, diğer 3 oyun neden             
geçerli sayıldığına ilişkin herhangi bir izah yapılamadı. Seçimin iptalinin gerekçesi olarak,           
“754 adet sandık başkanının kamu görevlisi olmaması” gösterilirken, bu sandık          
başkanlarının nasıl bir usulsüzlük yaparak sonuca etki ettiği ortaya konmadı. Ayrıca kararda,            
108 sandıkta sayım döküm cetvellerinin düzenlenmemiş olması da ikinci iptal gerekçesi           
olarak öne sürüldü. Ancak kararda, bunlardan yalnızca 18 sandığın büyükşehir belediye           
başkanlığı seçimiyle ilgili olduğu belirtildi ve bunun da sonuca müessir olmadığı itiraf edildi.  
 
YSK Başkanı Sadi Güven ile kurul üyeleri Cengiz Topaktaş, Kürşat Hamurcu ve Yunus             
Aykın karara muhalefet şerhi koydu. Güven “Sandık kurullarına ilişkin işlemlerin          
kesinleşmesinden sonra yapılacak itirazlara, seçimden sonra o seçimlerin iptali ileri          
sürülemez” dedi. Topaktaş 16 Nisan referandumu sırasında yasaya aykırı olmasına karşın           
mühürsüz oyları geçerli saydıklarını anımsatarak “seçimin iptali ve yenilenmesi kararı          
seçmen iradesini yok saymıştır” dedi. Hamurcu hangi eylem ve işlemlerle, seçimin           
dürüstlüğü ve objektifliğine müdahale edildiğine ilişkin somut iddia ve itiraz bulunmadığını           
söyledi. Aykın da sayım döküm ve tasnif işlemlerinin Ak Partili üyelerin de görev yaptığı              
sandıklarda yapıldığını ve sonradan öne sürülen iddialarla ilgili herhangi bir şikâyet ve            
itirazda bulunulmadığını belirtti.  
 
Öncesi ve sonrasıyla yerel seçimlerde yaşananlarla ilgili hazırladığımız bültene erişim için           
tıklayınız.  

 

Akademisyen yargılamaları: 
Sivil itaatsizlik eylemine 
açılan davaların ilk ikisi 
görüldü 
 
Barış için Akademisyenler İnisiyatifi’nin    
“Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı     
bildirisine imza atan bilim insanlarına     
destek olmak için bir sivil itaatsizlik      
eylemi yaparak kendilerini savcılığa    

ihbar eden sanatçı, gazeteci ve yazarların “örgüt propagandası” suçlamasıyla         
yargılanmalarına başlandı. 17 sivil itaatsize ayrı ayrı açılan davaların ilk ikisi kapsamında            
Zeynep Tanbay ve Halim Bulutoğlu mahkemeye çıktı. İstanbul 14. Ağır Ceza           
Mahkemesi’nde görülen davalarda beraat taleplerini reddeden mahkeme heyeti Tanbay’ın         
duruşmasını 24 Eylül saat 13:30’a, Bulutoğlu’nun duruşmasını ise aynı tarihte saat 13:50’ye            
erteledi. 
 
Öte yandan tutuklu “barış akademisyeni” Füsun Üstel'in açık cezaevine geçişi için infaz            
hakimliğinin verdiği karar savcılığın itirazı üzerine Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce           
bozuldu. Mahkemenin “örgüt üyesi” olduğuna karar verdiği(!) Üstel’in denetimli serbestlik          
başvurusu da reddedildi. Akademisyen yargılamalarında bu hafta “Barış bildirisi”         
imzacılarından birisi daha mahkum edildi. 2 yıl 1 ay hapse çarptırılan akademisyenin cezası             
ertelenmedi. Bu kararla birlikte şu ana kadar hakkında mahkumiyet kararı verilen           

http://www.dusun-think.net/dunyanin-gozleri/?s=haberler&id=10633


akademisyen sayısı 192’ye çıktı. Bu isimlerden 35’inin cezası ertelenmedi. Detaylar için;           
https://goo.gl/KGktHa 
 

AYM Osman Kavala’nın 
başvurusunda hak ihlali 
olmadığına karar verdi 
 
Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel    
Kurulu, Gezi Parkı soruşturması    
kapsamında 1 Kasım 2017’de tutuklanan     
iş insanı Osman Kavala’nın başvurusunu     
reddetti. Kavala “tutuklama tedbirinin    

hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin         
hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedeniyle “kişi hürriyeti ve güvenliği         
hakkı”nın ihlal edildiği gerekçesiyle AYM’ye başvurmuştu. Hak ihlali bulunmadığına         
hükmeden Yüksek Mahkeme kararı 5’e karşı 10 oyla alındı. 

 

Urfa Barosu: Halfeti'de 
gözaltına alınanlara işkence 
edildi 
 
Urfa’nın Halfeti ilçesinde hafta sonu     
düzenlenen polis operasyonunda çıkan    
çatışmada bir polis hayatını kaybetti.     
Çatışmanın ardından ilçe polis ablukasına     
alınırken en az 54 kişi gözaltına alındı.       
Şanlıurfa Barosu gözaltına alınanların    

işkence gördüğünü ve buna dair somut emareler olduğunu belirtti. Gözaltına alınanlar           
arasında çocukların da olduğu bilgisi verildi. Gözaltındakilerin avukat görüşüne 24 saatlik           
kısıtlama getirilirken bu sürenin sona ermesine rağmen birçok avukatın müvekkiliyle          
görüşmesi engellendi. 

 
Özgür Gündem davasında 7 
kişiye hapis cezası verildi 
 
KHK ile kapatılan Özgür Gündem     
gazetesi eş yayın yönetmenleri, sorumlu     
yazı işleri müdürü ve 20 yazarının      
yargılandığı davada “örgüt propagandası”    
suçlamasıyla 7 kişiye toplamda 15 yıl 1       
ay hapis cezası verildi. Detaylar için      
tıklayınız.  
 

https://goo.gl/KGktHa
https://goo.gl/KGktHa
http://www.dusun-think.net/?s=haberler&id=10783
http://www.dusun-think.net/?s=haberler&id=10783


Gazetecilere yönelik 
saldırılar sürüyor 
 
Güney Haberci adlı haber portalının     
Genel Yayın Yönetmeni Ergin Çevik,     
Antalya’nın Aksu ilçesinde kimliği    
belirsiz üç kişinin saldırısına uğradı.     
Çevik'in belediye ihalelerindeki   
yolsuzluk iddialarına dair köşe yazısı     
sebebiyle saldırıya uğradığı öne sürüldü. 
 

“Cumhurbaşkanı’na 
hakaret”ten mahkum olan 
gazeteci cezaevine girdi 
 
Üç yıl önceki bir sosyal medya paylaşımı       
gerekçe gösterilerek “Erdoğan’a   
hakaret”ten ceza alan gazeteci Mustafa     
Yayla cezaevine girdi. Yayla, Kuşadası 2.      
Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmış    
ve 11 ay 20 gün hapse mahkum edilmişti.  
 

CHP İstanbul İl Başkanının 
sosyal medya paylaşımlarına 
açılan dava 
 
CHP İstanbul İl Başkanı Canan     
Kaftancıoğlu hakkında sosyal medya    
paylaşımları nedeniyle  
“Cumhurbaşkanı’na hakaret”, “'Türkiye   
Cumhuriyeti Devletini alenen   

aşağılama”, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” , “örgüt propagandası” suçlarından 17            
yıla kadar hapis cezası istendi. 
 

Karikatür paylaşımına 
“Erdoğan’a hakaret”ten 2 yıl 
2 ay hapis 
 
Balıkesir’de sosyal medya üzerinden    
Evrensel ve Cumhuriyet gazetelerinde    
yayımlanan iki ayrı karikatürü paylaşan     
Deniz Avcı isimli yurttaş    
“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla   



2 yıl 2 ay hapse mahkum edildi. Ceza ertelenmedi. Detaylar için tıklayınız. 
 

Kızları için adalet 
mücadelesi veren ailenin sesi 
olan Metin Cihan’a “Gezi” 
soruşturması 
 
Şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren 11      
yaşındaki kızı Rabia Naz Vatan için      
adalet mücadelesi veren baba Şaban     
Vatan'ın sosyal medyadaki sesi olan     
çevirmen Metin Cihan’a soruşturma    
açıldı. Cihan, 5 Aralık 2018'de "Pişman      

değilim, yine olsa yine yaparım #BenDeGeziciyim" paylaşımı nedeniyle "halkı kin ve           
düşmanlığa tahrik” ile suçlandığını açıkladı. Detaylar için tıklayınız. 

 

25 vekile ait dokunulmazlık 
dosyaları Meclis'te 
 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,     
HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan      
ve Sezai Temelli'nin de aralarında     
bulunduğu 25 milletvekiline ait    
dokunulmazlık dosyaları TBMM   
Başkanlığına sunuldu. Son gelen 44     
fezleke ile Meclis gündemindeki fezleke     
sayısı 382 oldu. 
 

Ankara Barosunun homofobi 
karşıtı açıklamasına polis 
engeli 
 
Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları    
Merkezi’nin 17 Mayıs Uluslararası    
Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı     
Gün dolayısıyla yapmak istediği basın     
açıklamasına polis izin vermedi. Valilik     

kararı olduğunu öne süren polis, avukatlara “Bizi tahrik ediyorsunuz. Açıklama          
yapamazsınız” dedi.  
 

http://www.dusun-think.net/?s=haberler&id=10796
https://twitter.com/hashtag/bendegeziciyim?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Ehashtag
http://www.dusun-think.net/?s=haberler&id=10775


 

● Gazeteci Ahmet Altan hakkında 2010 yılında Taraf gazetesinde yayımlanan “Büyük          
Savaş Başladı” başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek başlatılan kovuşturmanın        
ertelenmesine karar verilmişken, Altan’ın geçtiğimiz yıl hüküm giymesinin ardından         
Yargıtay 11. Daire Başkanı Ersan Ülker’in şikayeti üzerine “kamu görevlisine          
görevinden dolayı hakaret etmek” suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması İstanbul          
Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Bir sonraki duruşma 17 Eylül 2019            
tarihine ertelendi. 

● Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin         
yöneticileri ile çalışanları Eren Keskin, Hüseyin Aykol, Reyhan Çapan, Filiz Koçali,           
Ayşe Berktay, Nuray Özdoğan, Celalettin Can, Ayşe Batumlu ve Reyhan          
Hacıoğlu’nun “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandığı davanın        
ondördüncü duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme,         
Eren Keskin ve Reyhan Çapan’ın “propaganda” suçundan 3 yıl 9 ay, Hüseyin            
Aykol’un aynı suçtan 2 yıl 1 ay, Ayşe Batumlu ve Reyhan Hacıoğlu’nun ise aynı              
suçtan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmalarına hükmetti. Ayşe Berktay ve Celalettin             
Can hakkında beraat kararı veren mahkeme, Filiz Koçali hakkında çıkarılan yakalama           
kararı infaz edilmediği ve savunması alınmadığı için dosyanın ayrılmasına karar          
verdi. Nuray Özdoğan hakkında beraat kararı veren mahkeme, Ayşe Batumlu’ya          
verdiği cezayı ise erteledi. 

● 6 Ocak 2016 tarihinde yayımlanan KHK ile İstanbul Kalkınma Ajansı’ndaki işinden           
ihraç edildikten sonra 23 Ocak 2016 tarihinde Kadıköy Khalkedon Meydanı'nda          
oturma eylemine başlayan ve eylemini 66 gün boyunca sürdüren Betül Celep           
hakkında, eylemi esnasında kendisini işten çıkaran Vali Yarımcısı Ahmet Önal'ın          
hukuksuz uygulamalarını kamuoyuyla eylem alanında ve sosyal medyalarında        
paylaştığı için Önal'ın şikayeti üzerine "kamu görevlisine hakaret ve tehdit"          
suçlamasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruşması İstanbul 8. Asliye Ceza          
Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Celep’in sözlerinde suç kastı olmadığı        
değerlendirmesinde bulunarak beraatine karar verdi. 

● Aralarında editör ve çevirmen Meşale Tolu’nun da bulunduğu 27 Etkin Haber Ajansı            
(ETHA) çalışanının "terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütü propagandası"         
suçlamasıyla yargılandığı davanın yedinci duruşması İstanbul 29. Ağır Ceza         
Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, sanıklardan Deniz Havuç’un yurtdışına çıkış        
yasağının kaldırılmasına, diğer 22 sanık hakkındaki adlî kontrol tedbirlerinin         
devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 11 Ekim 2019 saat 10:00’a ertelendi. 

● Barış için Akademisyenler İnisiyatifi'nin "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı         
bildirisine imza attıkları için yargılanan akademisyenlere destek olmak amacıyla         
akademisyenlerin bildirisine aynen imza attıklarını bildirerek savcılığa kendileri        
hakkında suç duyurusunda bulunan aydınlar hakkında açılan davalardan Halim         
Bulutoğlu ve Zeynep Tanbay’ın davaları İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde          
görüldü. Derhal beraat taleplerini reddeden mahkeme heyeti Tanbay’ın duruşmasını         
24 Eylül saat 13:30’a, Bulutoğlu’nun duruşmasını ise aynı tarihte saat 13:50’ye           
erteledi. 



● Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) şikayeti üzerine JinNews Haber Müdürü         
Safiye Alağaş hakkında yayımlanan haberlerle “örgüt propagandası yapmak”        
iddiasıyla açılan davanın üçüncü duruşması Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde          
görüldü. Alağaş hakkında açılan davanın, yargılaması süren dosyayla birleşmesi         
üzerine mahkeme heyeti, 20 günde adres bildirimi yapılmaması halinde ifade          
işlemleri için Alağaş hakkında yakalama emrinin çıkarılmasına karar verdi. 

● “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzaladıkları için “terör propagandası          
yapmak” ile suçlanan barış akademisyenleri Esra Mungan, Meral Camcı, Muzaffer          
Kaya ve Kıvanç Ersoy’un dokuzuncu duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza          
Mahkemesi’nde görüldü. Bir sonraki duruşma 15 Ekim 2019 saat 10:00’a ertelendi. 

● Gazete Karınca’nın eski imtiyaz sahibi Necla Demir’in Afrin haberleri nedeniyle          
“zincirleme örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk        
duruşması İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti,         
mütalaaya karşı savunmanın hazırlanabilmesi için davayı 11 Temmuz 2019 saat          
15:00’e erteledi. 

● Kadıköy'de karne eylemi yapmak isterken polisin işkencesine maruz kalan 12 lise           
öğrencisi ve eylemi takip eden iki gazetecinin “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri           
Kanunu'na muhalefet” suçlamasıyla yargılandıkları dava İstanbul Anadolu 19. Asliye         
Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, kararında “eylemin barışçıl amaçlarla        
yapıldığı ve suç olarak değerlendirilemeyeceği” vurgusuyla tüm sanıkların beraatine         
karar verdi. 

● 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. İstanbul 25. Ağır Ceza           
Mahkemesi’nde dördüncü duruşması görülen Sabancı Üniversitesi'nden Prof. Dr.        
Ayşe Gül Altınay'a 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Altınay’ın cezası ertelenmedi. 

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI 

● Kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Ziya Ataman’ın yaklaşık üç yıldır           
tutuklu yargılandığı davanın yedinci duruşması 28 Mayıs Salı günü Şırnak 1. Ağır            
Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 

● Etkin Haber Ajansı (ETHA) Muhabiri Ali Sönmez Kayar ile birlikte 9 kişinin “örgüt             
üyeliği” suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davanın dördüncü duruşması 28 Mayıs         
Salı günü, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 

● 1 Kasım 2017’de Gazeteciler ve Yazarlar Vakfına yönelik operasyon kapsamında          
gözaltına alınan ve tutuklanan gazeteci-yazar Mehmet Gündem’in, “FETÖ” üyesi         
olduğu iddiasıyla yargılandığı davanın beşinci duruşması 29 Mayıs Çarşamba günü          
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 

● 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            
"Yasaklanan gizli bilgileri açıklamak (TCK 258)”, “yasaklanan gizli bilgileri temin          
etmek (TCK 334)” ve “göreve ilişkin sırrı açıklamak (TCK 336)” suçlamasıyla açılan            
davanın ikinci duruşması 30 Mayıs Perşembe günü saat 10:05’te İstanbul 2. Asliye            
Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 

● Sanatçı Ferhat Tunç hakkında Erdoğan’ın bizzat şikayetçi olduğu sosyal medya          
paylaşımları nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla açılan davanın       



üçüncü duruşması 31 Mayıs Cuma günü Büyükçekmece 14. Asliye 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. 

 
 


