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Gazetemize verilen ilan kesme cezalarına yaptığımız itirazlar reddedildi. Ceza tebliğ edildi

Bu mu reform
Önce
Samimiyet...

Ekonominin kötüye gittiğinin en açık
göstergesi sokaktaki vatandaşın tavrıdır. Bu tavır da anketlere yansır...
Türk parası son bir yılda yüzde 30 değer kaybetti. Enflasyon eğrisi yükseliyor...
Geçen hafta giderek kötüleşen ekonomik durumu ameliyat masasına yatıran Saray’daki siyasal iktidar, bu alanda önemli kararlar aldı...
“Faiz sebep enflasyon netice” diye direnen yanlış ekonomi politikasının sadık uygulayıcısı Merkez Bankası
Başkanı görevden alındı.
Merkez Bankası döviz rezervlerinin eksi noktalara geldiği anlaşılınca,
bu kez Hazine Bakanı görevinden ‘affedildi.’
Yabancı yatırımcı için en önemli ilke olan “hukuk devleti ilkelerine bağlılık” hemen hatırlandı. Büyük törenlerle ekonomi ve yargı alanlarında reform
yapılacağı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ekonomik büyümeyi sağlamanın birinci yolunun hukuk devleti ilkelerine bağlılık olduğunu biliyoruz” diye açıklama yaptı.
18 yıl sonra “hukuk devleti”nin önemi
kabul ediliyordu.
Adalet Bakanı, “Hukukun güvenilirliği ekonominin de güvenilirliğidir. Adaletin tecellisi hem yerli hem yabancı
yatırımcı için çok önemlidir. Bırakın kıyamet kopsun, yeter ki adalet yerini
bulsun. Hukuk güvenliğini güçlendireceğiz” dedi.
Şaka gibi bir olgu...
Sadece son aylarda yaşanan kimi
hukuksuzluklara bakınca:
Sanki tüm adaletsizlikler başka bir
ülkede yaşanmış gibi...
Sanki Adalet Bakanı makamına yeni
gelmiş bir günlük bakan gibi konuşuyor...
Yapacağı reformları anlatıyor...
Sanki gazeteci Barış’lar, Müyesser
Yıldız’lar başka bir ülkede tutuklanıp
hapse atılmışlar gibi...
Sanki birkaç kez tahliye edilir edilmez
yeniden tutuklanan Osman Kavala olayı
başka bir ülkede yaşanmış gibi...
Sanki, FETÖ aleyhinde yüzlerce yazı yayımlamış olan Sözcü gazetesi yazarlarına verilmiş cezalar yokmuş gibi...
Anayasa Mahkemesi’nin kararları kesindir, tüm mahkemeleri ve herkesi bağlar. Sanki Cumhurbaşkanı “Ben Anayasa Mahkemesi’nin kararına saygı duymuyorum” sözlerini söylememiş; sanki
Anayasa Mahkemesi’nin verdiği bir kararı kabul etmeyen sulh mahkemesi bir
başka ülkedeymiş gibi...
Adalet Bakanı bunları bilmiyor mu?
Adalet Bakanı ve yargıda reform
yapmak isteyen AKP siyasal iktidarı,
bu hukuksuzluklar olurken uzayda mı
yaşıyorlardı?
Gelelim Cumhuriyet gazetesini yola
getirmek için yasaya, hukuka aykırı olarak verilen ekonomik cezalara...
Üst düzey bir kamu görevlisi, Boğaz’da
bir ev kiralıyor. Yanındaki arsada izinsiz
inşaat ve tadilat yapıyor. Bu olay, kamuoyuna bilgi vermek amacıyla bir haber
olarak yayımlanıyor. Aslında tipik bir gazetecilik olayı.
Vay, sen nasıl Saray’ın üst düzey
bürokratıyla ilgili bir haber yaparsın!..
Üst düzey bürokrat, kamu yönetim
şemasında kendisine bağlı olan Basın İlan Kurumu’na bu gazeteyi şikâyet
ediyor. Basın İlan Kurumu kendi sicil
amirini memnun etmek için gazeteye
orantısız ekonomik ceza kesiyor. Yapılan itirazı ilgili asliye mahkemesi, dosyanın kapağını açmadan onaylıyor.
Böyle demokrasi, böyle hukuk devleti olmaz...
Adalet Bakanı, “Hukukun güvenliği ekonominin güvenliğidir” derken bu
uygulamaları bilmiyor mu?
Yabancı yatırımcıların, özellikle eleştiri yapan gazetelere uygulanan cezaları ve ekonomik baskıları titizlikle izlediklerini bilmiyor mu? Bütün dünyanın
bunlara bakarak yargıya vardığını bilmiyor mu?
AKP siyasal iktidarı eğer demokrasi ve
hukuk devleti konusunda inandırıcı olmak
istiyorsa önce yakınlarına bakmalıdır...
Önce kendisi hakkında doğru ve de
ufak bir eleştiriyi kabul etmeyen, kendisi hakkında sadece haber veren o
gazeteyi ekonomik yönde orantısız bir
biçimde cezalandırma yolunda hareket
etmiş olan İletişim Başkanı’na bakmalıdır. Önce onu uyarmalıdır.
Böylesi hukuk dışı davranışların,
AKP siyasal iktidarına zarar verdiğini
önce AKP üst düzey politikacıları kabul etmelidir.
Demokrasi ve hukuk devleti, açıklamalarla, edebiyatla gerçekleşmez.
Her şeyden önce uygulamada samimiyet gereklidir.

CEZA HUKUKÇUSU PROF. DR. ADEM SÖZÜER

Sorun uygulamada
DOĞRU TESPİT EDİLMELİ Herhangi bir çö-

züm önerisinin yaşanan sorunlara çare olabilmesi için önce sorunu doğru tespit etmeliyiz. Sorun,
kanunların uygulanmamasından kaynaklanıyor.

CUMHURBAŞKANI ve Adalet Bakanı’nın
yargıda reform açıklamaları havada kaldı.
Mahkemeler Basın İlan Kurumu’nun belgeli haberlerimiz nedeniyle verdiği ilan
kesme cezasına yaptığımız itirazları reddetti. Basın İlan Kurumu, 28 günlük cezayı gazetemize tebliğ etti.

SUSTURAMAZLAR

RÜZGÂR TERSİNE ESEBİLİR Yargı mensup-

larının siyasetin rüzgârına fazla kapılmamasını tavsiye ederim; bu rüzgârlar bir anda tersine
esmeye başlayabilir.

BİK, CEZAYI KALDIRIRSA Köşelerdeki yorum-

LAFTA KALDI

lara ağır para cezası BİK’in varlık gerekçesiyle
Adem Sözüer
uyuşmuyor. BİK, yarın bu cezaları kaldırırsa reform söylemlerinden daha da umutlu oluruz. >> 9’da

TGC Genel Sekreteri Güneş, yeni yargı
paketi konuşulurken Cumhuriyet’e ceza
verilmesinin kabul edilemez olduğunu
söyledi. Basın Konseyi Başkanı Türenç,
cezaları “boşa çaba” diye niteledi. TGS
Başkanı Durmuş, “İktidar Cumhuriyet’i
susturamayacak” dedi. >> 8’de

MEHMET DURAKOĞLU:
Cumhuriyet’e ilan kesme cezalarında değişiklik olmadan yargı reformundan bahsedilemez.

HAMDI YAVER AKTAN:
BİK, hem şikâyetçi
hem karar verici. AYM,
Cumhuriyet’e verilen cezayı hak ihlali sayacaktır.
HIKMET SAMI TÜRK: Bunlar, basın özgürlüğü olan
bir rejimde çok istisnaidir. Ama son zamanlarda
yaygınlaştı. >> 8’de

NELERİ ATLATTIK, BU İLAN CEZASINI DA AŞACAĞIZ:
GERÇEKLERİ YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ >> AYKUT KÜÇÜKKAYA 2’de

MSB, yaralı askerin yaşama tutunmasını sağlayan ürünün taklidini satın aldı

Askere sahte ürün
36 YIL SONRA
GELEN GALIBIYET

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’ndeki 5. maçında Rusya’yı Kadıköy’de 3-2 mağlup etti. Gruptaki ilk galibiyetini alan Ay-Yıldızlılar, 6 puana yükseldi.
Ulusal Takım’ın gollerini 26’da Kenan Karaman, 32’de
Cengiz Ünder, 52’de Cenk Tosun kaydetti. Milliler,
Rusya’yı 1984’ten bu yana ilk kez yendi. >> Spor’da

CUMHURIYET’IN “Kan donduran skandal” başlığıyla kamuoyuna duyurduğu kaydı bulunmayan medikal bir
ürünü almak için girişimde bulunan Savunma Sanayii
Başkanlığı’nın bir başka skandala daha imza attığı ortaya
çıktı. Başkanlık, bu kez de orijinal olmayan bir ürünü aldı.

ANKARA’DA bir firmanın, ağır
yaralanmalarda kan kaybını
önleyen patentli abdominal turnikenin sahtesini ürettiği; başkanlığın satın aldığı 1175 adet
sahte turnikenin de TSK’nin
envanterine girdiği ortaya çıktı. CHP’li Emir, üründeki CE
işaretinin bile sahte olduğunu
belirtti. >> MAHMUT LICALI 3’te

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı KKTC
Cumhurbaşkanı, eşiyle karşıladı.

KKTC’NİN 37. KURULUŞU

Uzmanlar: Acil 14 günlük kapanılmalı, hasta seçmek zorunda kalabiliriz

Salgın tepe noktada
İSTANBUL’DAN ŞAMPİYON ÇIKTI
TAM 9 yıl sonra
Türkiye’ye dönen Formula 1 İstanbul yarışını kazanan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, üç
yarış kala şampiyonluğunu ilan etti. >> Spor’da

AFP

VAKA sayılarının yeniden tırmanışa geçmesiyle günlük hastalık tanısı konulan kişi sayısı 3 bini geçti. Ağır tabloyu değerlendiren Prof.
Saltık, “Bulaş zincirini kırmak için
çok acil 14 günlük kapanma gerek.
İstanbul tepe noktada. Yoğun bakım yatağı bulmak zor. Hasta seçmek zorunda kalınabilir” dedi.
>> SİBEL BAHÇETEPE 16’da

Vaniköy Camisi

350 YILLIK
TARIH
YANDI
>> 16’da

ZORLA ÇALIŞMA
Sağlık Bakanlığı pozitif sağlıkçılardan hafif semptomluların 10.
gün, hastanede yatarak tedavi görenlerin 14. gün PCR testi yapılmadan işe başlamalarını
istedi. >> MAHMUT LICALI 16’da

‘İki devlet
tartışılmalı’
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, 37. kuruluş yıldönümü dolayısıyla KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile ortak
açıklama yaptı. Erdoğan,
“Bugün Kıbrıs’ta iki ayrı
halk, iki ayrı devlet vardır.
Egemen eşitlik temelinde
iki devletli çözüm müzakere edilmeli” dedi. >> 4’te

Kılıçdaroğlu:
Öncelik İYI Parti
DÖRT partinin ortak anayasa hazırlama çalışması olmadığını belirten CHP
lideri Kılıçdaroğlu, “Hayretle izliyorum. Böyle bir
şey yok. Çalışmamız olsa
önce İYİ Parti’nin kapısını
çalarız” dedi. >> 5’te

