
1718 Temmuz 2017 salıEditör: Nurhan FIRATLIPOLİTİKA

Bakan 
Çelik 

Brüksel’de

HDP’li 
Ayhan’a 1 yıl 

3 ay hapis

AVRUPA Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik Brük-
sel’de Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi toplan-
tısının açılış konuşmasını yapacak, AB Komisyonu 
Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile görüşe-
cek. Çelik, Brüksel’de “Anadolu Ajansı Fotoğrafla-
rıyla 15 Temmuz” sergisinin açılışını da yapacak. 

HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, 2015 
yılında sosyal medya hesabından yaptığı bir 
paylaşım nedeniyle “terör örgütü propagandası 
yapmak” suçundan yargılandığı Şanlıurfa 5. Ağır 
Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl 3 ay hapis 
cezasına çarptırıldı. 

‘Tek tip’in 
rengi

“BUGÜN tartışılan hiçbir konu yok 
ki geçmişte ele alınmamış olsun...”

Adalet Bakanlığı döneminde de 
mahkûmlara tek tip elbise giydirilmesi 
konusu gündeme gelmiş olması nede-
niyle aradığımda, eski TBMM Başkanı 
Cemil Çiçek söze böyle girdi.

Aslında tek tip elbise konusu 
Çiçek’in döneminden de önceye daya-
nıyor; 1984’ten bu yana tartışılıyor.

İlk uygulama 1984’te başladı, tek tip 
elbisenin rengi bazen hâki/gri karışımı 
tulum, bazen de gri pantolon, siyah 
gömlek şeklinde uygulandı. 

Metris Cezaevi’nde 1984’teki açlık 
greviyle başlayan açlık grevleri, tutuklu 
ve mahkûmların duruşma salonunda 
tek tip elbiselerini bir anda çıkarıp don 
gömlek kalması eylemiyle yayıldı.

Metris’te 4 mahkûm tek tip direnişi 
nedeniyle başlattığı açlık grevinde haya-
tını kaybedince uygulama askıya alındı; 
1986’da da kaldırıldı.

Ancak sonraki yıl gündeme gelince, 
açlık grevleri tekrar başladı.

Diyarbakır’da bir mahkûmun açlık 
grevinde ölümüyle vazgeçildi.

Bir yıl geçmeden 1988’de dönemin 
Adalet Bakanı Mehmet Topaç, yayın-
ladığı genelgeyle tek tip uygulamasına 
geri döndü. 

Bu da 12 hapishanede 2 bini aşkın 
mahkûmun açlık grevine başlamasına 
neden oldu. 

Türkiye’nin AB üyelik başvurusu da 
dikkate alınarak genelge geri çekildi. 

Son kez uygulamayı başlatan döne-
min Adalet Bakanı Mehmet Topaç da 
1994’te Ankara’daki avukatlık büro-
sunda DHKP/C militanları tarafından 
düzenlenen suikastta hayatını kaybetti. 

Refah-Yol hükümeti döneminde 
bir daha denendi, ancak AİHM’nin 
kararları göz önünde tutularak gündeme 
alınmadı.

GENELGEYE FREN
Cemil Çiçek’in Adalet Bakanlığı 

dönemindeki yargı reformları sırasında 
Prof. Dr. Sulhi Dönmezer’in başkan-
lığındaki hukukçular tek tip elbise 
uygulamasını tasarıya koydu.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfa-
zı Hakkındaki Kanun tasarısına 2004’te 
eklenen cümleyle cezaevlerinde tek tip 
zorunlu hale getirildi. 

Ancak, TBMM’de komisyon aşama-
sında hüküm, “Muhtaç hükümlülere 
talepleri halinde idare tarafından iklime 
ve sağlığa uygun giysiler verilir” şekline 
dönüştü.

Yetmedi, “Hükümlülerin giysileri, iç 
ve dış güvenlik görevlilerinin giymek-
te olduğu üniformalara benzer şekil 
ve renkte olamaz” şartı da maddeye 
eklendi. 

Adalet Bakanı’nın genelgeyle tek 
tip elbiseye dönüşünün yolu kanunla 
kapatıldı. 

NEDENLER TUTANAKTA
Cemil Çiçek ile dün geçmişi konu-

şurken, baştaki cümleyi söyledi ve 
konunun bütün detaylarıyla o dönem 
tartışıldığını vurguladı.

Tutuklu ve hükümlülerin ayrı 
tutulması gerektiğinin altını çizdi ve tar-
tışmanın o dönem kapanmış olduğunu 
anımsattı.

“O dönem cezaevleri yolgeçen 
hanıydı, firarlar çoktu; o nedenle 
getirilmek istenmişti. Ama vazgeçildi. 
Tutanaklara bakılırsa nedenleri görü-
lür” demekle yetindi.

Eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet 
Sami Türk ise sohbetimizde, “Yargıla-
ması bitmeden bir kişiyi giysiyle dam-
galamak ve önceden mahkûm etmek 
doğru olmaz” dedi. 

Bunun Anayasa’nın 38. maddesinin, 
“Suçluluğu hükmen sabit oluncaya 
kadar, kimse suçlu sayılamaz” hükmü-
ne de aykırı olduğuna dikkat çekti.

Görünen o ki 10 yıl sonra tek tip 
elbise tartışmasına yeniden dönülecek.

‘OHAL Komisyonu’na ilk gün 
3 bin 28 başvuru gerçekleşti’
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, “OHAL Komisyonu’na bugün (dün) 3 bin 28 başvuru gerçekleşti” dedi. Kurtulmuş, 
FETÖ elebaşısının ABD gazetesine verdiği röportaja da tepki gösterdi: “Üstü kapalı olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne tehdit içeren sözler var”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu İngiliz The Times Gazetesi’ne 
bir röportaj verdi. Kılıçdaroğlu muha-
bir Hannah Lucinda Smith’in; Cum-
hurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Artık 
terör örgütleriyle birlikte hareket etme 
noktasına geldiği” suçlamasını nasıl 
değerlendirdiği sorusuna “Terörist 
tanımını kabul etmiyorum, hatta buna 
gülüyorum” yanıtını verdi. 

Kılıçdaroğlu, “Özgür bir ruhum 
olduğu gerçeğiyle baş edemiyorlar. 
Eğer biri demokratik olmayan bir kül-
türden geldiyse, benim yürüyüşüme 
de terörist yürüyüş diyecektir” dedi. 
Kılıçdaroğlu röportajda Türkiye’yi 
“demokrasiye geri döndüreceği” 
sözünü verdi, bundan sonra daha 
fazla sokak protestosu düzenleye-
ceğini söyledi. The Times röportajın 
yanı sıra yayımladığı analiz haberde 
Türkiye gündemine ilişkin izlenimler 
ve darbe girişiminin yıldönümü etkin-
liklerine de yer verdi. 

‘KORKAKLIK’ YANITI 
Öte yandan CHP Grup Başkan-

vekili Engin Altay; Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın, 15 Temmuz darbe giri-
şimi gecesi ile ilgili CHP Lideri Kılıç-
daroğlu’na yönelik eleştirilerini 
yanıtladı. Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nu 
“korkaklık”la itham ettiğini belir-

ten Altay “15 Temmuz darbe gecesi 
Genel Başkan’ımızın konumuyla ilgili 
abuk sabuk laflar etmek, korkaklıkla 
itham etmek Erdoğan’ın haddi değil-
dir. 15 Temmuz gecesi korkan varsa 
o öncelikle Erdoğan’dır. Korkan varsa 
AK Parti’nin üst düzey yöneticileri ve 
milletvekilleridir. Erdoğan, korkak arı-
yorsa dönüp aynaya bakacak” dedi. 

15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğ-
lu’nun havaalanından Bakırköy 
Belediye Başkanı’nın evine geçti-
ğini hatırlatan Altay şunları söyledi: 
“Ankara’nın belediye başkanı hangi 
gecekondudaydı? İçişleri Bakanı 
hangi hangardaydı? Başba-
kan hangi tünelde, Cumhur-
başkanı’nın 3 uçağından 
biri hangi semalardaydı? 
Cumhurbaşkanı, İstan-
bul’a indiğinde han-
garda uçakta kaç 
saat bekledi? 
Sayın Genel 
Başkan’ımız ile 

uçakta olan AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Atatürk 
Havalimanı’na indikten sonra hangi 
tanka 100 metre yaklaşmış? Yazı-
cı’nın gittiği yer bile belli değil. Delik-
lerde saklananların Kılıçdaroğlu’na 15 
Temmuz gecesi saklandığını itham 
etmeleri komiklik, saçmalık, zırvalıktır, 
siyasi etikle bağdaşmaz.”

Altay, TBMM’de düzenlediği basın 
toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın, “15 Temmuz’u istismar etmek 
konusunda her geçen gün yeni ham-
lelerle karşılarına çıktığını” belirte-
rek, Hükümetin, “gerçek darbecilerle 

hesaplaşmak yerine, FETÖ’nün 
kucağına ittiği insanları mağ-
dur etmeyi marifet saydığını” 
söyledi. 

“O gün kaçan, korkanların, 
ortam normalleştikten sonra 

gerçek darbecileri bıra-
kıp, darbecilerin kucağına 
ittikleri garip gureba, fakir 
fukarayla hesaplaşarak, 
darbeyle hesaplaşıyoruz 
demeleri aldatmacadır” 
ifadesini kullanan Altay, 

OHAL’in uzatılma-
sına ilişkin ola-
rak ise OHAL’in 
ekonomiyi felç 
etmekten, Türki-

ye’nin itibarını dünyada sıfırlamaktan, 
binlerce mağdur yaratmaktan, 80 
milyonu kutuplaştırmaktan başka işe 
yaramadığını iddia etti.

TBMM’deki 15 Temmuz törenle-
rini eleştiren Altay, “Erdoğan, TBMM 
bahçesinde şov yapacak, faturayı 
millet ödeyecek. 15 Temmuz’u şov 
yapma aracı olarak kullanmak, 15 
Temmuz şehitlerine yapılabilecek en 
büyük saygısızlıktır. Onların kemik-
lerini sızlatmak istemiyorsak, kabir 
azabı çektirmeyeceksek 15 Tem-
muz’un siyasi ayağı açıklanmalı, 
ortaya çıkarılmalıdır” dedi. 

‘DUYUMUNU ALDINIZ’ 
Altay “Kontrollü darbe iddiasından 

muradımız şudur: Siz ey AK Parti, bu 
darbenin duyumunu aldınız, ey Erdo-
ğan bu darbeyi sezdiniz, öngördü-
nüz, ey hükümet bu darbeyle ilgili 
size çok sayıda istihbari bilgi geldi. 
Ama siz önlem almak yerine bu dar-
beyi, bu teröristleri silaha sarılmadan 
derdest etmek, engellemek yerine 
onların açığa çıkmalarını beklediniz, 
açığa çıksınlar enseleyelim mantığıyla 
hareket ettiniz. Kendinizi 3 uçakla 
garanti altına aldınız, 250 vatan evla-
dının şehit olmasına sebep oldunuz. 
Allah’tan korkun, kuldan utanın”  
açıklamasını yaptı. 

BAKANLAR Kurulu, dün 
Cumhurbaşkanı Tayyip 
Erdoğan’ın başkanlığında 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
toplandı. Kurtulmuş, düzenlediği 
basın toplantısında şunları açıkladı: 

BİLANÇO: 15 Temmuz’un birinci 
yıldönümünde yapılan bu etkin-
liklere, yaklaşık 6 milyonu aşkın 
vatandaşımız katılmıştır. İlki 20 
Temmuz 2016’da çıkarılan OHAL 
uygulamasıyla birlikte, bugün (dün) 
de üç ay daha uzattık, OHAL’in 
devam ettiği bu süre içerisinde 
26 KHK çıkarıldı. 111 bin 240 kişi 
kamu görevinden ihraç edildi. 32 
bin 180 kişi uzaklaştırıldı. Yaklaşık 
3.5 milyon kamu görevlisi olduğunu 
düşünürseniz ihraç edilenlerin 
rakamı, toplam kamu görevlilerinin 
yüzde 3.5’i seviyesindedir. Örgütle 
irtibatlı olan 966 şirkete el konul-
muş ve TMSF’ye devredilmiştir. Bu 
şirketlerin yaklaşık 4 bin 888 mal 
varlığına el konulmuş bu mal var-
lıklarının taşınmazlarının Maliye’ye 
devri sağlanmıştır. 

3 BİN 28 BAŞVURU: Bugün (dün) 
mesai saati bitimine kadar 3 bin 28 
başvuru OHAL Komisyonu’na ger-
çekleştirilmiştir. Komisyonun 120 
bini aşkın başvuruyla karşı kar-

şıya kalması öngörülüyor. Ayrıca 
valiliklere ve Başbakanlık’a yapı-
lan başvuruların da olağanüstü 
hale devredilmesiyle çok sayıda 
dosya ortada olacak. Bu dosyalar 
içerisinde mükerrer olanlar ayık-
lanacak. Sadece bu komisyonun 
kurulmasıyla 16 bine yakın dosya, 
AİHM’de düşürülmüş oldu. 

O RÖPORTAJA TEPKİ: (FETÖ’nün 
ABD’de Wall Street Journal Gaze-
tesi’ne verdiği röportaj ve fotoğ-
raf) Sıradan bir akıl ve bilgi sahibi, 

FETÖ’nün giyim, kuşamı, yüz ifa-
desinden, ekranda yazan o açık 
mesajdan ne söylemek istediğini 
ve ne halt ettiğini anlar. Asla sıra-
dan bir röportaj, sıradan bir fotoğ-
raf değildir. Çok açık bir şekilde 
sürekli mevzi kaybeden, darmada-
ğınık olan üyelerine moral aşıla-
maya çalışan ve üstü kapalı olarak 
Türkiye Cumhuriyeti’ne tehdit içe-
ren sözler var. FETÖ lideri hiçbir 
şey olmamış gibi Pennsylvania’da 
duracak, birçok gazeteye röportaj 

verecek ve örgüte moral aşılaya-
cak. Biz Amerikalı yetkililere şunu 
söylüyoruz: Aramızdaki ilişkinin 
doğası, müttefiklik, dostluk bu 
adamı derhal derdest edip tutukla-
mayı gerektirir. Ama siz diyorsanız 
bu bir hukuki süreçtir, tutukla-
yıp bize iade etmiyorsanız o zaman 
oradaki faaliyetlerini kısıtlayın, 
ev hapsine alın. Eli kanlı bir örgü-
tün başı oradan Türkiye’yi tehdit 
etmeye devam edecek, bu kabul 
edilemez. Bunlar FETÖ’nün Türki-
ye’ye karşı işlediği yeni bir suçtur.

MİLLETİ RENCİDE ETTİ: (Hero 
tişörtü tartışmaları) Bu kabul edi-
lebilir değil. Bakanlar Kurulu’nda 
gündeme geldi. Adalet Bakanlığı 
çalışma yapacak. Mahkemelere tek 
tip elbiselerle gelinmesi sağlanacak. 
Henüz çalışma yapılmadı. Adalet 
Bakanlığı’mız bu konuyu hızlı bir 
şekilde sonlandıracak çünkü o tişört 
görüldüğünden itibaren halkımız-
dan haklı bir tepki, talep geldi. Mah-
kemelere gran tuvalet çıkarılmaları 
da milleti rencide etmiştir. Mahke-
melerimiz açık, hukukun üstünlüğü 
prensipleri içerisinde hareket ediyor 
ama bunların tek tip elbiseyle mah-
kemelere getirilmesi daha doğru  
bir yoldur. n ANKARA

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. DENİZLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
ESAS NO : 2017/388 Esas
Davacı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından Davalı Cevdet Özen aleyhine Denizli 
İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mah. 1615 Ada, 4 parsel, 6 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmazın 
Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca Kamulaştırma bedelinin tespiti ile tapu iptal ve tescili 
davası açılmış olup davanın ön inceleme aşamasında olduğu, Kamulaştırılmasına karar verilen Denizli 
İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mah. 1615 Ada, 4 parsel, 6 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmazın tapu 
malikinin Mustafa oğlu Cevdet Özen olduğu, Kamulaştırmayı yapan idarenin Denizli Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı olduğu, Davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda 
iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, Davalının kamulaştırma 
işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak 
istemesi halinde husumeti Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yöneltmesi gerektiği, Davalının 
idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini 
belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği 
ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı 
yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilecek 
kamulaştırma bedelinin davalı adına T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesinde açtırılacak hesaba 
yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 
2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 07/07/2017 

Basın : 636854 www.bik.gov.tr

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU, THE TIMES’A KONUŞTU: 

Terörist tanımına gülüyorum

‘Hiçbir parti dışlanmadı’
MECLİS İçtüzük deği-

şikliği teklifinin alt komis-
yon çalışmasının ardından 
TBMM Anayasa Komis-
yonu’nda görüşülmesine 
yeniden başlandı. CHP 
Grup Başkanvekili Engin 
Altay’ın “Bu teklifle yasama 
organı harakiri yapmakta-
dır. Bu Meclis konuşmak 
için var. Parlamentolar çok 
ve uzun konuşur. Gözden 
kaçmasın, hukuksuzluk 
olmasın, kanunlar ayrıştı-
rıcı ve kutuplaştırıcı olma-
sın, kamu yararı göz ardı 
edilmesin, temel değer-

ler tahrip edilmesin, kanun-
lar eşit ve adil olsun diye 
konuşuyoruz. Meclis yasa 
üreten imalathane değil-
dir” değerlendirmesi yap-
tığı toplantıda MHP Grup 
Başkanvekili Erkan Akçay, 
İçtüzük çalışması yapılırken 
hiçbir partinin dışlanmadı-
ğını savundu. Teklifin “son 
derece meşru” olduğunu 
söyleyen Akçay, “Herhangi 
bir pazarlık söz konusu 
olmamıştır. Aşırı zorlama 
yorum ve vehimlerden uzak 
durmak gerekir” dedi.
n Murat GÜRGEN/aNKaRa

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, FETÖ 
üyelerine tek tip giysi uygulaması hakkında, “Adalet Bakanlığı çalışma 
yapacak. Mahkemelere tek tip elbiselerle gelinmesi sağlanacak” dedi.

FETÖ’CÜLERE  TEK TİP ELBİSE


