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Kapak fotoğrafı: Cosmic Creative  
Reklam sektörü için bir prestij olarak kabul 
edilen 13’üncü Kırmızı Reklam ödüllerinin 
13’üncüsü 26 Mayıs 2016’da gerçekleştirildi. 
Kırmızı Jüri Özel Ödülünü Cosmic Crea-
tive’in hazırladığı “Gazeteciler Cemiyeti-Bir 
gazeteci neredeyse, aydınlık oradadır” adlı 
çalışma hak kazandı. 
Gazeteciler Cemiyeti hakkında  

Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak 1946’da ga-
zeteciler Mekki Sait Esen, Niyazi Acun, Aka 

Gündüz, Bilal Akba, Adil Akba, Sebahattin Sön-
mez ve Muvaffak Menemencioğlu tarafından ku-
ruldu. Cemiyetin kuruluş amacı, basın organla-
rındaki gazetecileri bir araya toplamak, mesleki 
ve sosyal hakları geliştirmek, mesleğin gerekli-
liği olan hak ve özgürlükleri savunmak olarak 
belirlendi. 

Kurucu başkanlığı üstlenerek 1946-1956 
yılları arasında Gazeteciler Cemiyeti Başkan-
lığı’nı yürüten Mekki Sait Esen’in ardından 
1956-1957 döneminde eski kontenjan senatörle-
rinden Ecvet Güresin cemiyet başkanlığını üst-
lendi. 

Kudret Gazetesi kurucusu ve sahibi Gazan-
fer Kurt’un, 1959 yılına kadar Gazeteciler Cemi-
yeti’ne başkanlık yapmasının ardından bu görevi 
1960 yılına kadar Atilla Bartınlıoğlu üstlendi. 
CHP’nin eski Milletvekili Altan Öymen, 1960 ve 
1961 yıllarında sürdürdüğü Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanlığı görevini 1961 yılında İbrahim Cüce-
oğlu’na bıraktı. Akis dergisi yönetici ve yazarı 
Metin Toker ise, 1957 yılında yedi ay 53 gün ha-
pis yatmasının ardından 1962 yılında Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanlığı’na getirildi. 

Ekspres Gazetesi kurucu sahipliğini yapan 
Doğan Kasaroğlu, 1963 ve 1968 tarihleri ara-
sında Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak gö-
revi devralmasından sonra TRT Genel Müdürlü-
ğüne atandı. 

Yenigün, Ulus, Ankara Telgraf, Ankara 
Ekspres, Dünya gazetelerinde yazı işleri müdür-
lüğü, yazarlık, başyazarlık ve Genel Yayın Yö-
netmenliği yapan Beyhan Cenkçi, bu süre içeri-
sinde beş yıl boyunca Gazeteciler Sendikası baş-
kanı olarak görev aldı. 1960 yılı öncesi bir buçuk 
yıl hapis cezası alarak bazı meslektaşları ile bir-
likte cezaevine giren Cenkçi, 1969 yılında Gaze-
teciler Cemiyeti başkanı seçildi. 1992 yılına ka-
dar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak göre-
vini sürdürdü. Cenkçi, 24 yıllık Başkanlığı sıra-
sında Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Senatör-
lüğü de yaptı. 

1971 yılında Son Havadis gazetesinde mes-
leğe başlayan Nazmi Bilgin, Güneş Gazetesi sa-
hipliği ve Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üst-
lendi, daha sonra Dünya Gazetesi’nde Haber 
Müdürü olarak görev yaptı. Bilgin, Tercüman ga-
zetesinde Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı mu-
habirliği görevlerini de yürüttü. TRT-2’nin kuru-
luşunda yer aldıktan sonra TRT’ye, beş yıl “Uz-
man Haberci” ve “Genel Müdür Danışmanı” ola-
rak hizmet verdi. Bilgin 1992 yılında ittifakla ce-
miyet Genel Başkanı seçildi. 1996 yılında kuru-
culuğunu üstlendiği Türkiye Gazeteciler Fede-
rasyonu’nda Genel Başkanlık görevi yapan Bil-
gin, bu görevi 2009 yılına kadar sürdürdü.  

BRT televizyonunun Ankara temsilciliği 
görevini de yapan Bilgin, Unesco Türkiye Milli 
Komitesi üyeliği ve Denetçiliği görevinde de bu-
lundu. Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu üye-
liği, Türk Silahlı Kuvvetleri Elele Vakfı Müte-
velli Heyet ve Yönetim Kurulu üyeliği ve Rek-
lam Kurulu üyeliği görevlerini de sürdürüyor.  

Türkiye’nin çok partili siyasi hayata geçi-
şiyle, daha açık bir deyimle, çoğulcu demokrasi 
dönemiyle yaşıt ve koşut olan Gazeteciler Cemi-
yeti, bir avuç gazeteci üye ile çıktığı yolu, sevgi 
ve mesleki dayanışma ile pekiştirmiş, 2000’i aş-
kın üye sayısı ve bağımsız mali gücü ile bugün, 
Türkiye’nin en eski, en büyük ve saygın meslek 
kuruluşlarından ve sivil toplum örgütlerinden bi-
risidir. 

Cemiyetimiz, 1946 yılındaki kuruluşundan 
bu yana her zaman cumhuriyet, çoğulcu demok-
rasi ile ifade ve basın özgürlüğü başta olmak 
üzere özgürlüklerin yılmaz bekçisi oldu. Gazete-
ciler Cemiyeti üyelerine aşıladığı bu güvenle ül-
kemizin mesleki ve diğer önemli kurumları ara-
sında hak ettiği yeri aldı. 

 
Basın Kartları Komisyonu,  

Basın İlan Kurumu 
Mesleğe yeni başlayanların belirli bir süre bek-

ledikten sonra almaya hak kazandıkları, “Sarı Basın 
Kartı” gazeteciler için vazgeçilmezler arasındadır. 
Mesleğinde dürüst olmak, kalemini satmamak, basın 
ahlak yasalarına uymak ve gazetecilik dışında hiçbir 
iş yapmamak gibi koşulları irdeleyerek süresini dol-
duranlara “Basın Kartı” veren komisyonda ve Türk 
medyası için önemini koruyan Basın İlan Kuru-
munda Gazeteciler Cemiyeti on yıllardır temsil edil-
mekteydi.18 yıl aralıksız Basın İlan Kurumu Yöne-
tim Kurulu üyeliği sonrasında Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Nazmi Bilgin’in Genel Kurul üyeliği halen 
devam etmektedir. Kasım 2018’de yayınlanan yeni 
Basın Kartları Yönetmeliği ile Basın Kartları Ko-
misyonunda başkanlık görevine seçilmiş olan Gaze-
teciler Cemiyeti temsilcisinin görevi ve üyeliği ise 
diğer medya kuruluşları temsilcisi üyelerle birlikte 
sona erdirilmiştir. 
 
Türkiye Gazeteciler Federasyonu,  
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 

Cemiyetimiz uzun süren çabalar sonucu, 
Türkiye’deki 75 adet Gazeteciler Cemiyetini bir 
araya getirmiş, maddi ve manevi desteği ile Türkiye 
Gazeteciler Federasyonu’nun kuruluşunda, en bü-
yük pay sahibi olmuştur. Federasyonun başkanlığını 
fNazmi Bilgin 12 yıl aralıksız olarak yerine getir-
miştir. Cemiyetimiz daha sonra kurulan Türkiye Ga-
zeteciler Konfederasyonu’nun da üyesidir. Bilgin, 
konfederasyonda halen Onursal Başkanlık görevini 
sürdürmektedir. 

 
Türk Silahlı Kuvvetleri Elele Vakfı 

Gazeteciler Cemiyeti, 1995 yılında Cumhuriyet 
tarihimizin en kapsamlı ve anlamlı “Haydi Türkiye 
Mehmetçikle El ele” kampanyasını, ulusumuzun 
inanılmaz duyarlılığı ve güveni ile gerçekleştirerek 
65 milyon dolar bağışı “Mehmetçik Vakfına” dev-
retti. Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
İsmail Hakkı Karadayı önderliğinde kurulan Türk 
Silahlı Kuvvetleri Elele Vakfı kadirbilirlik örneği 
göstererek, vakıf üyeliğine tek sivil kuruluş olarak 
cemiyetimizi davet etti. Başkan Nazmi Bilgin tara-
fından temsil edildiğimiz vakıf, gazilerimiz için 
“TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi” adlı dev 
eseri oluşturdu. 1999 yılında hizmete giren bu mer-
kez Türk ulusunun şehit ve gazilerine bir “Şükran 
Anıtı”dır. 
 
 
 
 
 

Ó 
 

Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın Ça-
lışma Grubu, medya çalışanları ve sivil toplum tem-
silcilerinden oluşan bağımsız bir platform aracılı-
ğıyla özgür basın için politika yapıcılara ulaşmayı; 
ifade ve basın özgürlüğü konusunda yasal durumu 
ve devam eden ihlalleri göstererek bu konuda farkın-
dalık yaratmayı, atölyeler ve konferanslar düzenle-
yerek gazetecilik pratikleri ile ilgili medya çalışan-
larını ve sivil toplum temsilcilerinin kapasitesini ge-
liştirmeyi amaçlamaktadır.  

Gazeteciler Cemiyeti’nin Özgürlük için Ba-
sın ifade ve basın hürriyetleri ihlalleri raporları Mart 
2014’den bu yana düzenli yayınlanmaktadır.  

Açık kaynaklardan, medya taramalarından, 
proje ofisine çeşitli şekilde yapılan başvuru ve ihbar-
lardan hazırlanan bu raporlardaki her türlü içeriğin 
sorumluluğu tamamıyla Gazeteciler Cemiyeti’ne 
aittir, kaynak gösterilerek kısmen veya tamamen ço-
ğaltılabilir, bilimsel yayınlarda kullanılabilir.
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Gazeteciler Cemiyeti Yayınıdır 

Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın Çalışma Grubu  
tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor Gazeteciler Cemiyeti’ne aittir.  

Kaynak gösterilerek kısmen veya tamamen çoğaltılabilir, bilimsel yayınlarda kullanılabilir. 
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Giriş 

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi sonuçları ve ardından Yüksek Seçim Kurulu’nun 
(YSK) İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde seçim sonuçlarına ilişkin kararları Nisan ayının 
önde gelen konuları oldu. Medya sektörü, seçim sürecinde muhalefet adaylarına yaklaşımıyla 
tartışma konusu oldu.  Bu süreçte, yargılamalar ve işten çıkartmalar devam etti.  

Siyasette tırmanan gerginlik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara – Çu-
buk’taki şehit cenazesinde fiziki saldırıya uğramasıyla ciddi endişe verici bir boyuta taşındı. 

Saldırganlara yönelik güvenlik güçlerinin yeterli müdahalede bulunulmaması, iktidar men-
suplarınca herhangi bir kınama yapılmaması ve Kılıçdaroğlu’nu yumruklayan şahsın kısa bir sor-
gulama sonrası serbest bırakılması ise, kamuoyunda gazeteci, akademisyen ve sanatçılar aleyhine 
verilen yargı kararlarıyla kıyaslanarak tepkiyle karşılandı.  

Anadolu Ajansı (AA), seçim gecesi sandık sonuçlarını toplama ve paylaşma şekliyle ilgili 
tartışmaların hedefindeki kuruluştu. AA’nın sandık sonuçlarını iktidar lehine manipüle ettiği id-
diası muhalefetçe gündeme taşındı. YSK Başkanı Sadi Güven ise AA’nın kendilerinden resmi 
veri almadığını açıkladı. Bu tartışmalar sürerken, anonim şirket statüsündeki AA’nın Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlan-
ması ise bir kez daha kamu yayıncılığı konusunu gündeme taşıdı. AA’nın yanı sıra bir diğer kamu 
yayın kuruluşu TRT Haber’in de 1 Şubat-29 Mart arasındaki seçim propagandası döneminde 
iktidar cephesi AKP ve MHP’nin Cumhur İttifakı’yla ilgili 164 saatlik lehte yayın yaptığı açık-
landı. TRT Haber’in muhalefet cephesinde CHP ve İyi Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı’yla 
ilgili 35 saat 47 dakika lehte yayına karşılık 20 saat 50 dakika aleyhte yayın yapması tepkiye yol 
açtı. 

Gazetecilik mesleğine yönelik yargılamalarda olumsuz kararlar Nisan ayında etkili olmaya 
devam ederken, özellikle Cumhuriyet’in eski ekibi aleyhindeki davada aldıkları cezanın infazı 
için, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör, Güray Öz, Önder Çelik ile karikatürist Musa Kart ve 
muhasebe personeli Emre İper’in yeniden tutuklanması tepki çekti. Cumhuriyet ekibi yeniden 
hapsedilmiş iken Türkiye’de muhalefet kanadında bir başka yayın organı Sözcü’nün yurt dışın-
daki sahibi Burak Akbay hakkında da kırmızı bülten ile yakalama emri çıkartıldı. Sözcü yazarı 
Çiğdem Toker de kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan harcamaları mercek altına aldığı yazıları 
nedeniyle kamu ve özel şirketlerce tazminat davalarıyla hedef alındı. Toker’in mal varlığıyla 
ilgili araştırma yapılmasına karar verildi. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Disiplin Kurulu 
Başkanı Rahmi Yıldırım hakkında ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ilgili “Genelkurmay 
Başkanı için çok üzülüyorum!” başlıklı yazısı nedeniyle “hakaret” suçlamasıyla dava açıldı. Ga-
zeteciler Hüseyin Akyol, Faruk Eren, Fehim Işık, Celal Başlangıç, İhsan Çaralan ve Celalettin 
Can hakkında ise, Özgür Gündem Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katıldıkları 
için hapis cezaları verildi. 

Mart ayında 51’i hükümlü toplam 133 gazeteci hapiste iken, bu tutuklama ve mahkumiyet-
lerle Nisan sonu itibarıyla hapisteki gazeteci sayısının 57’si hükümlü olmak üzere toplam 140’a 
tırmandı. 

Bu arada seçim sürecinde Van’da gazeteciler hakkında telefon dinleme kararı alındığı or-
taya çıkması ise tartışmalı bir başka yargı kararı olarak kamuoyuna yansıdı. 

Gazetecilik mesleğinde Nisan ayında istihdam olanaklarında azalma ve işten çıkarma ka-
rarları da sürdü. Halk TV’de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi hemen ertesinde Lale Özan 
Arslan, Semra Topçu, Rahmi Aygün, Barış Yarkadaş, Atakan Gültekin ve Gökhan Demirel ile 
internet sitesinden sorumlu Bülent Mumay ve ekibi işten çıkarıldı.  

Halk TV Genel Yayın Koordinatörü Serhan Asker’in “yeni yapılanma” olarak imza attığı 
işten çıkarmalar üzerine Uğur Dündar, kanaldan istifa ettiğini açıkladı. Seçim sürecinde Vatan 
Partisi’nin ve yayın organı niteliğindeki Aydınlık’ın iktidar cephesine destek vermesi ise yazarlar 
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Rıza Zelyut ve Sabahattin Önkibar gibi isimlerin gazeteden ayrılmasına neden oldu. Bu ay içeri-
sinde medya sektörünü olumsuz etkileyen ekonomik dalgalanma etkisini hissettirdi. Dünya, 
maddi sıkıntılar gerekçesiyle İstanbul Bağcılar’daki binasını satışa çıkardığını duyurdu. Evrensel 
de, fiyatını iki liraya çıkardı.  

İfade özgürlüğü alanında “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı akademisyenler 
aleyhine hapis cezası kararları gündemdeki yerini korudu. ODTÜ Rektörlüğü’nün, bu yıl 33’ün-
cüsü planlanan ODTÜ Uluslararası Bahar Şenlikleri’ni iptal girişimi ise kamuoyunda tepkiyle 
karşılandı. Bunun üzerine ODTÜ Rektörlüğü kararından geri adım attı ve şenlikler sanatçılarca 
ücretsiz konserler verilmesiyle gerçekleşebildi. AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
ise, Cumhuriyet Sahnesi’nin sahnelediği Aziz Nesin’in yazdığı “Azizname” oyununa yapılan sa-
lon tahsisini iptal etti. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü Eski İs-
tihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’un, “Cumhurbaşkanı’na hakaret, terör örgütü propagandası 
yapmak ve örgüte yardım” suçlamalarıyla tutuklanması da dikkat çekti. 

Bu arada, Gazeteciler Cemiyeti bünyesinde Avrupa Birliği desteğiyle özellikle işsiz gaze-
tecilere hizmet sunmak amacıyla Ankara’da Basın Evi’ni hayata geçirmesi ayın olumlu gelişmesi 
oldu. Ayrıca, bir diğer gelişme de, DW, BBC, France24 ve VOA’in ortaklaşa kurduğu +90 adlı 
Youtube kanalının yayın hayatına başlaması oldu. 

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı 
 1 Nisan 2019 
• Halk TV, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin ardından Lale Özan Arslan, Semra 

Topçu, Rahmi Aygün, Barış Yarkadaş, Atakan Gültekin ve Gökhan Demirel’in işine son verdi. 
Aygün, Twitter hesabından “Hiçbir başarı karşılıksız kalmazmış. Yorduk… Yorulduk… Kovul-
duk… Esen kalın!” mesajını paylaştı. Topçu, Twitter aracılığıyla işten çıkarılmasına “2011 Ma-
yıs ayından beri Halk TV’de hafta içi her sabah ekran önünde sizlerle, ekran arkasında mutfakta 
arkadaşlarla büyük emek verdik. Çok güzel, heyecanlı bazen çok acı, yıpratıcıydı ama samimi 
ve düşündüğüm gibi, olduğum gibi olmaya gayret ettim. Bu kadar nezaketsizce olmamalıydı” 
tepkisini gösterdi.1 Arslan, “10 yıllık emeğimin karşılığı, bu kadar çirkin olmamalıydı. Kararı 
verenlerin ne kadar iş bilmez olduğu bellidir, umarım Halk TV için iyi olur. Genel müdürümüz 
Şaban Sevinç’in bu kararda hiçbir dahli yoktur. ‘Derin İşler’ diyelim, veda edelim” dedi.2  Yar-
kadaş da, Twitter’dan, “Sevgili dostlar, dün sabah itibariyle halktv.com.tr ile organik bir bağım 
kalmamıştır. Kanalın yeni yönetimi, farklı bir formatla yoluna devam etmek istediğini açıklamış 
ve bunun için yeni adımlar atmıştır. Bugüne dek özgürce konuştuğum Halk TV’ye yeni dönemde 
başarılar diliyorum” paylaşımında bulundu.3 Öte yandan Halk TV Genel Yayın Koordinatörü 
Serhan Asker ise, “O artık Halk TV’de. Hoş geldin İrfan Değirmenci, ana haber artık ona emanet. 
Baharın bir başka güzel haberi. Yolumuz açık olsun” mesajını paylaşarak, Halk TV Ana Haber 
Bülteni’nin başına Değirmenci’nin getirildiğini duyurdu.4  

• Gazeteci Uğur Dündar, Halk TV’den ayrıldığını duyurdu. Dündar, Twitter’dan yaptığı 
açıklamada, “Semra Topçu, Rahmi Aygün, Barış Yarkadaş, Atakan Gültekin ve Gökhan Demi-
rel’in işlerine son verilmiş! Bu haksızlığa karşı çıkıyor ve altı yıldır tek kuruş almadan program 
yaptığım Halk TV’den ayrılıyorum” ifadesini kullandı.5    

3 Nisan 2019 

                                                
 
 
 
 

1 https://halkweb.com.tr/halk-tvden-kovulan-semra-topcu-ve-rahmi-aygunden-ilk-aciklama/ 
2 http://www.magazinmatik.com/2019/04/halk-tvde-deprem/ 
3 http://www.yurtgazetesi.com.tr/gundem/baris-yarkadastan-halk-tv-aciklamasi-h123519.html 
4 https://twitter.com/Serhan_Asker/status/1112688634803769345 
5 https://twitter.com/ugurdundarsozcu/status/1112689486276820992 
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• MA muhabiri Ahmet Kanbal, “zorunlu askerlik konusundaki ifadesi” nedeniyle Mar-
din’in Nusaybin ilçesinde haber takibi sırasında gözaltına alındı.6 

• İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Hüseyin Akyol’a Özgür Gündem Nöbetçi 
Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katılarak “terör örgütü propagandası” yaptığı gerek-
çesiyle üç yıl dokuz ay hapis cezası verdi. Mahkeme, aynı gerekçeyle gazeteciler Faruk Eren, 
Fehim Işık, Celal Başlangıç, İhsan Çaralan ve Celalettin Can hakkında ise birer yıl üçer ay hapis 
cezasına hükmetti. Mahkeme, bu sanıklar hakkındaki hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Fa-
ruk Eren, “Abdi İpekçi, Uğur Mumcu, Metin Göktepe, Musa Anter, Hrant Dink bir çırpıda ismini 
saydığımız katledilmiş gazetecilerdir. Özgür Gündem bu ülkede en çok çalışanı katledilen gaze-
tedir. Bir grup gazeteci, aydın, sanatçı ve bilim insanı, basın ve ifade özgürlüğünü korumak için 
birer günlüğüne nöbetçi genel yayın yönetmeni oldu. Basın ve ifade özgürlüğünü savunmaya 
devam edeceğiz. Bedeli ne olursa olsun” tepkisini paylaştı.7  

• Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Evrensel yazarı Yusuf Karataş hakkında “örgüt 
kurma ve yönetme” iddiasıyla yargılandığı davada yurt dışı yasağının kaldırılması yönündeki 
talebi yine reddetti.8 Mahkeme, ayrıca İMC TV Program Koordinatörü Ayşegül Doğan’ın yaptığı 
görüşmeler nedeniyle yargılandığı davada ise, gazeteciye ait ses kayıt örneği alınması için Do-
ğan’ın İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi.  Davalar, 11 Eylül’e ertelendi.9 

• BTK, MA’nın web sitesi www.mezopotamyaajansi17.com’a erişim engeli kararı verdi. 
Kararda, “5651 sayılı kanun kapsamında yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme so-
nucunda alınan karara istinaden bu internet sitesi (mezopotamyaajansi17.com) hakkında idari 
tedbir uygulanmaktadır” denildi.10  

4 Nisan 2019 
• Dünya gazetesi, ekonomik sıkıntılar gerekçesiyle İstanbul Bağcılar’daki binasını satışa 

çıkardı. Gazete, Sahibinden.com adlı sitedeki ilanında, “Mahmutbey'de satılık CNN Türk’e 
komşu simge 16.750 m2 ofis plazası” başlığıyla satışı duyurdu. Dünya gazetesi, bir süredir çalı-
şanlarına ödeme yapamamasıyla gündeme geliyordu. Bu süreçte, gazeteden onlarca kişinin ay-
rıldığı ve ayrılanların haklarını alamadığı da iddia ediliyordu.11  

• Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, Sözcü yazarı Çiğdem Toker’e Şenbay Madenci-
lik tarafından 1,5 milyon lira manevi tazminat isteğiyle açılan davada, Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanlığı’ndan bahsi geçen yazıdaki ihaleye ilişkin tasdikli evrakların istenmesine karar verdi. To-
ker, duruşma sonrası Twitter hesabı aracılığıyla, “Bayburt grubuna bağlı Şenbay Madencilik A. 
Ş’nin, yazım için 1,5 milyon lira manevi tazminat istediği dava, 9 Temmuz’a ertelendi. Destek 
için gelen, arayan, mesaj gönderen herkese çok teşekkür ederim” dedi. Toker, 27 Ekim 2017’de 
Cumhuriyet’te yazdığı “Tasarruf arıyorsanız metro ihalelerine bakın”12 başlıklı yazısı nedeniyle 
yargılanıyor.13  

• Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’ın köşe yazısındaki14 bir bölüm, internet sitesinde yayım-
lanmadı. Hakan, söz konusu bölümde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin “gidici” 
olduğunu yazmıştı ancak o bölüm internette sansürlendi.15 

5 Nisan 2019 
                                                
 
 
 
 

6 http://gazetekarinca.com/2019/04/gazeteci-ahmet-kanbal-gozaltina-alindi-2/ 
7 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/04/03/huseyin-aykola-3-yil-hapis-cezasi-verildi/ 
8 https://medyavehukuk.org/tr/gazeteci-karatasin-yurt-disina-cikis-yasagi-yine-kaldirilmadi 
9 https://medyavehukuk.org/index.php/tr/gazeteci-aysegul-doganin-davasi-11-eylule-ertelendi 
10 https://ilerihaber.org/icerik/mezopotamya-ajansina-erisim-yine-engellendi-95828.html 
11 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/unlu-gazetenin-binasi-satiliyor-229141h.htm 
12 http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/850046/Tasarruf_ariyorsaniz_metro_ihalelerine_bakin.html 
13 https://www.evrensel.net/haber/376920/gazeteci-cigdem-tokerin-davasi-9-temmuza-ertelendi 
14 http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/mineye-agzinin-payini-dilek-imamoglu-vermeli-41171730 
15 https://www.birgun.net/haber-detay/hurriyetten-ahmet-hakana-sansur.html 
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• Van’da gazeteci Oktay Candemir, evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gözaltı 
gerekçesi öğrenilemeyen Candemir’in Van İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü bildirildi.16 

6 Nisan 2019 
• Aydınlık Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, “Türk Kışı olur!”17 başlıklı ya-

zısında kullandığı ifadeler nedeniyle yazar Rıza Zelyut’un yazılarına son verildiğini duyurdu. 
Yücel, “Aydınlık, AKP’ye oy veren halkımızı terör örgütleriyle ilişkili ve düşman cephede gös-
teren bu ifadeleri kesinlikle kabul etmemektedir. Türk milleti bir bütün olarak ABD destekli terör 
örgütleriyle mücadele etmektedir. Yazının başlığında belirtilen ‘Türk kışı olur’ çağrısı da 
ABD’nin uzun süredir fırsatını kolladığı Sorosçu kitle hareketlerini işaret etmesi sebebiyle de 
Aydınlık’ın yayın çizgisine ve hassasiyetlerine uymamaktadır” dedi.18 Zelyut, Oda TV’ye gön-
derdiği yazılı açıklamada, “Ben, AKP’nin dile getirdiği ‘Beka Sorunu’ gibi bir derdinin olmadı-
ğını, amacının seçmeni kandırmak olduğunu yazdım. Beni HDP ile aynı safa düşmekle suçladı-
lar. İpleri kopartan asıl olay ise, sosyal medyadan verdiğim mesajlar oldu. Bu seçimlere girilirken 
açık açık CHP’ye oy vereceğimi yazdım. Bu tavrımla ben, Aydınlık yönetimi için yük haline 
gelmiştim. Ama orası da CHP’yi PKK ile ve yine İyi Parti’yi de FETÖ ile eşleştirerek benim için 
yük haline gelmişti” dedi.19  

• Van 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin, Van Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi’nin talebiyle 
Van’da pek çok gazeteci hakkında “örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla seçim süresince telefonlarını 
dinleme kararı aldığı ortaya çıktı. Hakimlikçe 21 Aralık 2018’de alınan kararla gazeteciler Adnan 
Bilen, Hikmet Tünç Kumli, Zeynep Turgut, Müjdat Can, Oktay Candemir, Arif Aslan, Rengin 
Azizoğlu ve Mesut Bağcı’nın iki ay boyunca telefonlarının dinlendiği belirtildi. Van Cumhuriyet 
Başsavcılığı, dinleme kararına ilişkin “Her ne kadar yapılan araştırmalar sonucu PKK/KCK terör 
örgütü adına faaliyet yürüttüğü değerlendirilen yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı şüpheliler 
hakkında Van 2. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile iletişim dinlenmesi, kayda alınması, sinyal bil-
gilerinin değerlendirilmesine izin verildiği anlaşılmış ise de, karar tarihinden itibaren iki ay süre 
ile şüphelilerin yapmış oldukları görüşme içeriklerinde suç unsuru olabilecek veri elde edileme-
diğinden, şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığı karar verilmiştir” açıklaması yaptı.20  

10 Nisan 2019 
• İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Özgürlükçü Demokrasi çalışanlarının yargılandığı 

davada, Reyhan Hacıoğlu, Mehmet Ali Çelebi ve İhsan Yaşar’ın tutukluluk hallerinin devamına 
karar verdi. Mahkeme, tutuklu yargılanan İshak Yasul ve Hicran Urun’un ise tahliyesine hük-
metti. Dava, 28 Haziran’a ertelendi. Çelebi, savunmasında, “İletişim özgürlüğümüz kısıtlanıyor. 
Kürtlerin kalem tutması, deklanşöre basması, haber yazması suç olarak kabul ediliyor. Gazeteci-
lik suç değildir. Hiçbir güç basın ve gazetecilik ile halk arasında bariyer olmamalıdır. Bizim 
hakkımızda somut karine olmamasına rağmen soyut sebeplerle iddia konulmuş” dedi. Urun da, 
“Burada yargılanan gazetecilik. Bizler de gazeteciliği savunmaya çalıştık. Türkiye’deki basın 
davaları adaletin utancıdır” diye konuştu.21 

11 Nisan 2019 
• Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, “TKP/Kıvılcım terör örgütü üyesi olmak” suçuyla 

yargılandığı davada, Türkiye’de yaşayan Avusturyalı gazeteci Max Zirngast’in yurt dışı çıkış 
yasağının devamına hükmetti. Dava, 11 Eylül’e ertelendi. Zirngast, tüm faaliyetlerinin ifade, 

                                                
 
 
 
 

16 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-oktay-candemir-gozaltina-alindi,815563 
17 https://www.aydinlik.com.tr/turk-kisi-olur-riza-zelyut-kose-yazilari-nisan-2019 
18 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/04/06/aydinlik-riza-zelyutun-yazilarina-son-verdi/ 
19 https://odatv.com/aydinlik-o-yazarini-kovdu-06041925.html 
20 https://ozgurmanset.net/gazetecilerin-secim-suresince-telefonlari-dinlenmis/ 
21 https://medyavehukuk.org/tr/ozgurlukcu-demokrasi-davasinda-ishak-yasul-ve-hicran-uruna-tahliye 
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akademik ve seyahat özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek, “Casus değilim. Toplumsal Öz-
gürlük dergisinde eleştirel yazılar yazdım” dedi.22 

• Adını paylaşmayan bir DHA çalışanı, Artıgerçek’e yaptığı açıklamada, Demirören 
Medya Grubu’nda iktidar kaynakları haberlerine öncelik verildiğini ve tüp patlamasına ilişkin 
haberlerin yayınlanmasının yasaklandığını iddia etti. Söz konusu gazeteci, “Tüp patlaması haberi 
girmemiz yasak. Ölüm bile olsa yasak. Daha önce Fransa’daki sarı yelekliler olaylarında çok 
dikkat etmemiz istendi. ‘Fransa’da ortalık karıştı’ başlığını girmemizi bile istemediler. ‘Neden?’ 
diye sorduğumuzda ise ‘Zaten millet diken üstünde, örnek almasınlar. Başımız yanar’ cevabını 
aldık. Sonra daha da ileri gitti. ‘Festival fotoğrafı dahi olsa kalabalık insan gruplarının olduğu 
fotoğrafları haberlerinize koymayın’ uyarısını aldık. Yine bunun da insanların üstünde eylem 
algısı yaratacağını düşünüyorlar.  Zam haberlerini girmemiz yasak. Dolar kurunun artmaya baş-
ladığı zaman böyle bir para birimi yok gibi davranmamızı istediler” dedi.23  

• Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar, “İstifa ediyorum çünkü!” başlıklı yazısıyla gazete-
den ve Ulusal Kanal’dan ayrıldığını duyurdu. Önkibar istifasına gerekçe olarak “Ben Aydınlık 
ile Ulusal Kanal’a emperyal bir proje olan siyasal İslamcı AKP iktidarı ve onun türevleri olan 
dinci cemaatlerle mücadele etmek için gelmiştim. Bir süredir gazete ve kanalda iktidarı desteğe 
yorumlanacak yayınlar gözlemliyorum. Keza, beka ticareti yapan iktidara dolaylı destekler söz 
konusu. Bizim Doğu Bey ve arkadaşları ile ayrılığımız siyasi metot farklılığıdır. Yurtseverlikte 
bir ve beraberiz” ifadesini kullandı.24  

12 Nisan 2019 
• Aydınlık yazarı Rıza Zelyut, “Hoşçakal Aydınlık” başlıklı yazısında “Son dönemde ga-

zetenin genel çizgisine uymayan yazılarım yüzünden yönetim, benimle yolları ayırma kararı aldı. 
Saygı duyuyorum. Aydınlık yönetimi benden kurtuluyor. Değerli yazar arkadaşım Doğu Perin-
çek de rahat edecek... Böyle asi birisine cevap verme zahmetinden de kurtulmuş olacak... Ben de 
onu üzmeme sıkıntısından kurtulmuş olacağım” dedi.25   

• Milat yazarı Hüsamettin Aslan’ın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a istifa 
çağrısında bulunduğu gerekçesiyle gazete yönetimi tarafından işten çıkarıldığı iddia edildi. As-
lan, “Türkiye’de AKP tabanında yüksek sesle dile getirilen aile içi yapılaşma, bir şekilde sokağa 
kadar düşmüş durumda” diye yazmıştı.  Aslan, “Milat, sosyal medyada paylaştığım ‘Berat Al-
bayrak İstifa etmeli’ tahlilinden ötürü artık yazılarıma son verilmiştir. Dört buçuk yıldır görüşle-
rimi ifade etmeme olanak sağlayan Milat ailesine teşekkür ederim. Yazdıklarımın arkasındayım” 
açıklaması yaptı.26  

13 Nisan 2019 
• Barış Terkoğlu’nun Cumhuriyet’te kaleme aldığı “Pelikancılar neden saldırıyor”27 baş-

lıklı yazısına erişim engeli getirildi. Terkoğlu, erişim engeli kararını Twitter’dan “Pelikan yapı-
lanması, İstanbul’daki rant ilişkilerini anlatan ‘Pelikancılar neden saldırıyor’ başlıklı yazıma eri-
şim engeli getirdi. Kağıda, yüreğe ve akla yazılan eskir ama silinmez. Türkiye, devlet içindeki 
yasadışı yapılanmalarla hesaplaştığı gün bu yazıları yeniden okuyacak” diye duyurdu.28 Ter-
koğlu, söz konusu yazısında “Pazartesi akşamı bir anda iktidar içinde ‘Pelikancılar’ olarak bili-

                                                
 
 
 
 

22 https://medyavehukuk.org/tr/avusturyali-gazeteci-max-zirngast-hakim-karsisina-cikti 
23 https://www.artigercek.com/haberler/yandas-medyada-gazetecilik-tup-patlamasi-haberi-girmemiz-yasaklandi 
24 https://www.aydinlik.com.tr/istifa-ediyorum-cunku-sabahattin-onkibar-kose-yazilari-nisan-2019 
25 https://www.aydinlik.com.tr/hoscakal-aydinlik-riza-zelyut-kose-yazilari-nisan-2019 
26 https://odatv.com/berat-albayrak-istifa-dedi-kovuldu-12041945.html 
27 https://www.abcgazetesi.com/pelikancilar-neden-saldiriyor-6982 
28 https://twitter.com/baristerkoglu?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem-
bed%7Ctwterm%5E1116722935086108677&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.birgun.net%2Fhaber-detay%2Fpelikancilar-neden-saldiriyor-yazisina-jet-hiziyla-
erisim-engeli.html 
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nen ‘yeni paralel yapılanma’ ortaya çıktı. Hani şu muhtıra gibi bir bildiri yayımlayıp Ahmet Da-
vutoğlu’nu deviren ekip. Albayrak’ı ‘ikinci ve üçüncü adam’ kabul eden grup. Kimi savcılardan 
polislere, bürokratlardan gazetecilere adeta ‘parti içinde parti’ gibi hareket eden hizip. Karşıtla-
rının telefonlarını bile dinleyebildikleri, gerektiğinde yargı eliyle ya da medya araçlarıyla tasfiye 
edebildikleri herkesin bildiği sır” ifadesini kullandı.29  

15 Nisan 2019 
• Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan DİHA muhabiri Gökhan Öner’in 

Cizre’de hayatını kaybeden HDP’li Derya Koç’un babasıyla yaptığı söyleşi nedeniyle “örgüt 
propagandası yapmak” gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına karar verdi ve hükmün açıklanmasını 
geriye bıraktı. Mahkeme, Öner ile birlikte yargılanan Muhlis Kayar’a da sosyal medyada yaptığı 
paylaşımlardan dolayı “örgüt propagandası” iddiasıyla 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, diğer 
sanıklar Mehmet Diler, Erol Beler ve Eyyüp Hansu hakkında ise beraat yönünde karar verdi.30 

• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk’ün “Yeni kuşak 
türbanlılar”31 başlıklı yazısında başörtüsü takan kadınları aşağıladığı iddiasıyla hapis istemiyle 
iddianame hazırladı. Özgentürk ise, savcılıkta verdiği ifadesinde, Sümerlilerden örnekler vere-
rek, söz konusu yazısını öğrencileri için yazdığını söyledi. Özgentürk yazısında, “Türban artık 
bir dini sembol değil daha çok bir moda enstrümanı. Öğrencilerimden biliyorum, başlarını kapa-
tan gencecik kızlara soruyorum: 'Neden?' Kiminin babası istemiş, kimi kendiliğinden başını ka-
patmış. Ama türbanın nereden geldiğini bilmiyorlar. Onlara türbanın Sümerlere dayandığını, bu 
uygarlıkta zengin ailelerin ilk kızlarını fahişelik görevi yapmaları için belli bir süre tapınaklara 
yollamak zorunda olduğunu anlatıyor, halk karıştırmasın diye de bu kızların başını örtmesinin 
zorunlu kılındığını söylüyorum” diye yazmıştı.32  

16 Nisan 2019 
• İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, T24 yazarı ve P24 Kurucu Başkanı Hasan Cemal’in 

4 Aralık 2015’teki “Silvan’dan: Bizi acılara, ölümlere o kadar alıştırdılar ki”33 başlıklı yazısı 
nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanmasına devam etti. Savcılık 
mütalaasında Cemal’in daha önce İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde aynı suçlamayla ceza 
aldığı anımsatılarak, bu sefer cezai erteleme yapılmaması istendi. Cemal’in avukatı Fikret İl-
kiz’in mütalaaya karşı savunma için istediği ek süre talebi kabul edilerek dava 7 Mayıs’a erte-
lendi.34 

• Evrensel, artan maliyetler nedeniyle bir buçuk lira olan gazete fiyatını iki liraya çıkar-
dığını duyurdu. Açıklamada, “Dört ay önce, gerek kur farkındaki hareketliliğe bağlı olarak kağıt 
fiyatlarındaki artış, gerekse diğer maliyet unsurlarıyla birlikte yaşadığımız mali kuşatma nede-
niyle Evrensel’in artık 12 sayfa çıkacağını duyurmuştuk. Fiyat artırmak yerine, bir nefes alma 
arayışı olarak başvurduğumuz bu yöntem, yeni maliyet unsurları da eklenince ne yazık ki yeterli 
olmadı. Tüm bu nedenler, bir fiyat artışını zorunlu kıldı. Evrensel, bugünden itibaren iki lira” 
denildi.35 

• Halk TV’nin internet sitesi halktv.com.tr’de Ocak ayında göreve başlayan Bülent Mu-
may ve ekibi işten çıkarıldı. Mumay’ın yanı sıra Dijital Reklam Koordinatörü Fırat Özdemir, Ha-
ber Müdürü Abdullah Karlıdağ ile editörler Songül Dalgıç Bilgili, Deniz Işık ve Eren Budak işini 

                                                
 
 
 
 

29 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1343397/Baris_Terkoglu_nun_yazisina_erisim_engeli_getirildi.html 
30 http://www.diken.com.tr/gazeteci-onere-orgut-propagandasindan-10-ay-hapis/ 
31 http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/1199772/Yeni_kusak_turbanlilar....html 
32 https://www.sabah.com.tr/gundem/2019/04/15/cirkin-hakaret-yargiya-tasindi 
33 https://t24.com.tr/yazarlar/hasan-cemal/silvandan-bizi-acilara-olumlere-o-kadar-alistirdilar-ki,13376 
34 https://t24.com.tr/haber/hasan-cemal-hakkinda-acilan-dava-ertelendi,817017 
35 https://t24.com.tr/haber/evrensel-gazetesi-zam-yapmak-zorunda-kaldi,816978 
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kaybetti.36 
• Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Jin News muhabiri Kibriye Evren’in “örgüt üyeliği 

ve propagandası yapmak” suçlamalarıyla tutuklu yargılandığı davada tutukluluk halinin deva-
mına karar verdi. Gazetecilik faaliyetleri ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 11 
Ekim 2018’den beri tutuklu yargılanan Evren, 122 gündür açlık grevi yapıyor.  Dava, 7 Mayıs’a 
ertelendi.37 

• İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a ait Red-
Hack’in sızdırdığı e-posta yazışmalarını haberleştirdikleri gerekçesiyle yargılanan gazeteciler 
Tunca Öğreten, Mahir Kanaat, Ömer Çelik, Metin Yoksu, Eray Sargın ve Derya Okatan’ın yurt 
dışına çıkış yasağının devamına hükmetti. Gazeteciler, duruşmada “örgüt propagandası, bilişim 
sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, örgüte üye olmamakla birlikte 
örgüt adına faaliyette bulunma” gibi suçlamalara karşılık gazetecilik mesleğine yönelik yargı-
lama yapıldığını ifade ettiler. Dava, 24 Eylül’e ertelendi.38 

17 Nisan 2019 
• Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığı, gazeteci Rahmi Yıldırım hakkında “Genelkur-

may başkanı için çok üzülüyorum!” başlıklı yazısı nedeniyle “hakaret” suçlamasıyla 3. Asliye 
Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. Yıldırım hakkındaki iddianamede “gazeteci sıfatıyla olay 
günü blogunda dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a yönelttiği isnatların basının haber 
verme ve eleştiri sınırlarını aşarak, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut 
fiil ve olgular içerdiği” öne sürüldü.39 Yıldırım, 3 Şubat 2017’de söz konusu yazıyı kaleme almış, 
17 Ekim 2018’de ise gözaltına alınmış ve ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.40  

18 Nisan 2019 
• İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Sözcü’nün yurt dışındaki sahibi Burak Akbay hak-

kında kırmızı bülten ile yakalama emri çıkartılmasına karar verdi. Dava 14 Haziran’a ertelendi.41 
Akbay, hakkındaki karara ilişkin “Bizi yolumuzdan kimse döndüremez. Gazetecilik yapmaya da 
devam edeceğiz. Bildiğimiz yolda kararlılıkla yürüyeceğiz. Türkiye’deki adalet sistemine güven-
miyorum. İstanbul’u kaybetmenin acısını bizden çıkarmaya çalışıyorlar. Memlekette başka 
FETÖ’cü kalmadı mı ki, bizi FETÖ’cü ilan ediyorlar. Gazete kurmak, gazetecilik yapmak suç 
mudur?” dedi.42 

19 Nisan 2019 
• Iğdır Asliye Ceza Mahkemesi, yerel gazete Doğuş’un sahibi Murat Akkuş’un, 14 Nisan 

2018’de Irak’ta Kürtleri hedef alan El-Enfal Operasyonu’nun yıldönümünde yaptığı sosyal 
medya paylaşımı nedeniyle hazırlanan iddianameyi kabul etti. İddianamede, Akkuş hakkında 
“halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası is-
tendi. Dava 30 Nisan’a ertelendi. Akkuş, “Allah Amerika’ya zeval vermesin. Amerika olmasaydı 
Müslümanlar Ortadoğu’da bir tek Kürdü sağ bırakmazlardı. Kürtlerin katli vacip, namusları ve 
malları helal diye fetva verenleri unutmadık. Saddam binlerce Kürdü katlederken işi Enfal sure-
sine uydurarak yapmıştır. Hala bu zihniyette olanlar var. Her fırsatta kinlerini kusuyorlar. Bu 
barbarlar için var ol Amerika, eksik olma İsrail” mesajını paylaşmıştı.43 

24 Nisan 2019  

                                                
 
 
 
 

36 https://twitter.com/bulentmumay/status/1118044730816978944?s=19 
37 https://medyavehukuk.org/tr/tutuklu-gazeteci-kibriye-evren-yine-tahliye-edilmedi 
38 https://medyavehukuk.org/tr/albayrakin-emaillerini-haberlestirdikleri-icin-yargilanan-gazetecilerin-davasi-ertelendi 
39 https://www.evrensel.net/haber/377669/gazeteci-rahmi-yildirima-dava-hulusi-akara-uzulmek-hakaret-oldu 
40 http://www.24saatgazetesi.com/gazeteci-rahmi-yildirim-suclanma-surecini-24-saate-anlatti/ 
41 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/gazetecilik-yargilaniyor-4469408/ 
42 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201904191038810624-sozcunun-sahibi-akbay-memlekette-baska-fetocu-kalmadi-da-biz-mi-fetocu-olduk/ 
43 https://www.artigercek.com/haberler/enfal-katliami-ni-kinayan-gazeteciye-dava-acildi 
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• Demirören Medya Grubu, cnnturk.com.tr’den Can Doker ve Cem Öznurlular ile milli-
yet.com.tr’den Hüseyin Koyuncuoğlu’nun işine son verdi.44 Ayrıca cnnturk.com.tr Genel Koor-
dinatörü Fulya Asena Kahraman’ın ise posta.com.tr’ye gönderildiği yerine Demirören Medya 
Grup Başkanı Mehmet Soysal’ın oğlu Emir Soysal’ın getirildiği belirtildi.45 

• İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, ETHA editörü İsminaz Temel ve muhabiri Havva 
Cuştan’ın yurt dışına çıkış yasaklarının devamına karar verdi. Gazetecilerle birlikte 21 kişi hak-
kındaki “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla yürütülen dava, 3 Eylül’e erte-
lendi.46 Temel’in avukatı Ömer Çakırgöz, iddiaların beş-altı yıl öncesine dayandığını ifade ede-
rek, “Şu an yurtdışı yasağı gerekli olan bir tedbir değildir” itirazında bulundu.47 

25 Nisan 2019 
• TRT World’ün Londra’da Gray’s Inn Road’daki ofisine terör örgütü PKK’nın destekçi-

leri tarafından örgüt kurucusu Abdullah Öcalan’ın posterleriyle binaya saldırıldığı bildirildi.48 
TRT World Haber ve Program Direktörü Fatih Er, Twitter aracılığıyla yaptığı açıklamada, “PKK 
terör örgütü destekçileri Londra TRT World ofisini bastı. Bina güvenliği grubun içeri girmesine 
son anda engel oldu” dedi. Er, İngiliz polisi tarafından bina çevresinde güvenlik sağladığını da 
kaydetti.49 

• İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından beş yılın altında hapis alan 
ve cezaları onanan Cumhuriyet’in eski çalışanları; Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör, Güray 
Öz, Önder Çelik ile karikatürist Musa Kart ve muhasebe çalışanı Emre İper cezalarının infazı 
için Kandıra Cezaevi’ne gönderildi. Karara göre; Öz, Çelik, Kart, Kara ve Güngör birer yıl 23’şer 
gün ve İper yedi ay 14 gün cezaevinde kalacak. Kadri Gürsel’in ise tutuklu olduğu süre göz 
önünde bulundurulduğunda cezaevinde kalması gerekmiyor. Kara, adliye önündeki açıklama-
sında, “ByLock’un icadından bir yıl önce birisi beni aramış. Bununla suçlandım. Şimdi de bu 
yüzden hapse giriyorum. ETS Tur'dan üç yıl önce rezervasyon yaptırıp tatile gitmiş olmamız 
suçlanmış olduğumuz maddelerden biri. FETÖ soruşturması olan bir şirketle sizin irtibatınız var 
dediler. O FETÖ suçlaması olan şirketin ETS Tur olduğunu biz iki ay sonra öğrendik. Ama bili-
yorsunuz şirketin kurucusu şu anda Turizm Bakanı” ifadesini kullandı.50 Kart, “ Yumruk atanlar 
serbest karikatürist ve gazeteciler cezaevinde.  Gazetecilerin cezaevi, adliye önlerinde açıklama 
yapmak zorunda kalmadığı bir Türkiye’de buluşmak üzere… Hoşçakalın” dedi. Güngör, “Biz 
hapse gidiyoruz ama beş yılın üzerinde ceza alan arkadaşlarımız için temyiz hakkı var. Yargıtay 
dosyayı incelediğinde ‘Beraat etmeliler’ derse biz de bundan yararlanacağız. Mağdur olacağız. 
Devlet de bize ‘pardon’ diyecek. Ülkem adına üzülüyorum” sözlerine yer verdi.51  

• MCD Medya Pazarlama Hizmetleri A.Ş ve A+E Television Networks çatısı altında ya-
yın yapan kadın kanalı Lifetime Türkiye, ekonomik sıkıntı nedeniyle yayın hayatını son verdi. 
Kanal tarafından yapılan açıklamada, “Mart 2016’da yayına başlayan Lifetime Türkiye bahsi ge-
çen üç sene süresince Esra Oflaz Güvenkaya’nın önderliğinde Türkiye’de hedeflerinin çoğuna 
ulaşmıştır. Bu kararı, olumsuz etkileyen makroekonomik faktörler nedeniyle aldık. Ancak, ileriki 
yıllarda yeni iş birlikleri arayışında olmayı umuyoruz” denildi.52  

                                                
 
 
 
 

44 http://www.medyaspot.com/haber/Secim-Bitti-Tenkisatlar-Basladi/221731 
45 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/04/24/demiroren-medyada-isten-cikarma/ 
46 https://medyavehukuk.org/tr/gazeteciler-isminaz-temel-ve-havva-custanin-yurt-disina-cikis-yasagi-kaldirilmadi 
47 https://www.evrensel.net/haber/378072/espli-erkan-kakca-ve-coskun-yigit-tahliye-edildi 
48 https://www.trtworld.com/europe/pkk-supporters-attempted-to-raid-trt-world-s-london-office-26150 
49 https://twitter.com/fatiher99/status/1121126580464566272?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem-
bed%7Ctwterm%5E1121126580464566272&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.trthaber.com%2Fhaber%2Fdunya%2Fteror-orgutu-yandaslarindan-trt-worldun-
londradaki-binasina-baskin-413064.html 
50 https://www.dw.com/tr/cumhuriyet-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fanlar%C4%B1-yeniden-cezaevinde-ho%C5%9F%C3%A7akal%C4%B1n/a-48490879 
51 https://www.evrensel.net/haber/378169/eski-cumhuriyet-calisanlari-yeniden-cezaevine-girdi 
52 https://medyanin50tonu.com/lifetime-tv-yay%C4%B1n-hayat%C4%B1na-son-veriyor-31777fb2bae5 
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• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımlarıyla “halkı kin ve düşman-
lığa sevk ettiği” iddiasıyla BirGün yazarı ve Artı1 TV sunucusu Erk Acarer hakkında soruşturma 
başlattı. Sabah’ın53 haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Elektronik Muhabere Şube Mü-
dürlüğü’ne yapılan ihbar üzerine Acarer hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Acarer, Twit-
ter aracılığıyla “Yeni bir şey gibi. Kim bilir artık takip edemediğimiz kaçıncı. Bir ihbar üzerine! 
Devletimiz beni bilmiyor gibi. Görmesek de tahmin zor değil. Asker çifte standart haberi. Evet 
askerimizi IŞİD yaktı. IŞİD’cilerin öldüğünü bilecek kadar takip ettik. Köprü lincinin otopsi ra-
porları var” dedi.54 

• Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, Sözcü yazarı Çiğdem Toker hakkında Cumhuri-
yet’te yayımlanan yazısı nedeniyle PTT A.Ş. tarafından açılan 50.000 TL’lik tazminat davasında 
ilçe emniyet müdürlüğü tarafından mal varlığı araştırması yapılmasına karar verdi. Dava, 11 Ha-
ziran’a ertelendi. Toker, Cumhuriyet’te 22 Nisan 2018’de “PTT’nin ayrıcalıklı şirketi”55 başlıklı 
yazısında, PTT’nin “davet” usulüyle 70 milyon liralık kamera alım ihalesini STM adlı şirkete 
verdiğini, şirketin henüz hiçbir iş yapmadan 42 milyon liralık ödeme aldığını ve şirket yönetim 
kurulunda arasında eski AKP milletvekili olan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Reha Dene-
meç’in de olduğunu belirtmişti.56 

26 Nisan 2019  
• İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk’ün 13 Ocak’taki 

“Yeni kuşak türbanlılar”57 başlıklı yazısı nedeniyle “Halkın bir kesiminin benimsediği dini de-
ğerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla hazırlanan iddianameyi kabul etti.58 

• Antalya’da güvenlik görevlisi olarak çalışan ve İlave TV adı altında sokak röportajları 
yayınlayan Arif Kocabıyık’a sosyal medya paylaşımlarından dolayı “Devlet büyüklerine haka-
ret” suçlamasıyla dava açıldı. Kocabıyık’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait ağlayan bir fotoğrafın 
altına, “Timsah gözyaşları” yorumunu yazması gerekçe gösterilerek açılan dava, 26 Eylül’de 
Antalya 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayacak.59 

• Kanal D Haber Başkanı ve ana haber bülteni sunucusu Buket Aydın’ın görevlerine son 
verildiği iddia edildi.60 Kanal D’den yapılan açıklamada ise, “Bu iddialar gerçek dışıdır, Aydın 
görevine devam etmektedir. “Bu haberleri yapanlarla ilgili hukuki süreç uygulanacaktır. Kamu-
oyuna duyurulur denildi.”61 Aydın, internet haber’e yaptığı açıklamada kovulmadığını, izne ay-
rıldığını söyledi.62 Öte yandan, Odatv’de yer alan habere göre63 Aydın’n yerine CNN Türk’ün 
haber sunucusu Semiha Şahin Kanal D Ana Haberi sunduğu sırada, Aydın “Bülteni ben sunaca-
ğım” diyerek stüdyoya girmeye çalıştı. Ancak kanal güvenliği kendisini zorla dışarı çıkardı. Ay-
dın ise, Twitter hesabından “Yeni saatimiz 19.00’da akşam görüşmek üzere” mesajını paylaştı.64 

• İstanbul Küçükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği, Diken’in “Küçükçekmece’de istismar 
edilen beş yaşındaki çocuk hala hastanede” başlıklı haberine erişim engeli getirdi. İlgili haberde, 
Küçükçekmece’de beş yaşındaki bir çocuğa M.V adli kişi tarafından tecavüz edilmesi olayına 
yer verilmişti.65 

                                                
 
 
 
 

53 https://www.sabah.com.tr/gundem/2019/04/25/birgun-yazarina-sorusturma 
54 https://www.birgun.net/haber-detay/sabah-birgun-yazari-erk-acarere-sorusturma.html 
55 http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/962234/24_Haziran_neyin_bekasi_.html 
56 https://medyavehukuk.org/index.php/tr/pttnin-gazeteci-cigdem-tokere-actigi-tazminat-davasinda-3-durusma-goruldu 
57 http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/1199772/Yeni_kusak_turbanlilar....html 
58 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1363456/Ozgenturk_yargic_karsisina_cikti.html 
59 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/ilave-tvye-erdogana-hakaret-davasi-4576788/ 
60 https://www.yeniakit.com.tr/haber/buket-aydinin-isine-son-verildi-721010.html 
61 https://haberport.com/medya/buket-aydin-kanal-dden-ayrildi-mi-kanal-d-ana-haber-sunuculugu-ve-demiroren-gurubundan-ayrildi-mi-kanal-d-ana-haberin-yeni-
sunucusu-kim-olacak-h5680.html 
62 https://www.internethaber.com/kovuldugu-iddia-edilen-unlu-sunucu-buket-aydindan-ilk-aciklama-2017562h.htm 
63 https://odatv.com/cok-konusulacak-buket-aydin-dedikodusu-27041949.html 
64 https://twitter.com/buketaydin/status/1122796179635437569	
65 http://www.diken.com.tr/kucukcekmecedeki-istismara-dair-habere-erisim-engeli/ 
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27 Nisan 2019  
• İlave TV’ye ait Twitter hesaplarının hiçbir gerekçe gösterilmeden kapatıldığı öğrenildi. 

Özellikle seçim döneminde yaptığı sokak röportajlarıyla dikkat çeken Arif Kocabıyık’a dava 
açılmıştı. İlave TV’nin en son açtığı yeni Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Açtığım he-
saplar sürekli Twitter tarafından kapatılıyor hem de hiçbir gerekçe gösterilmeden. Bu da kapanır 
ise bir daha Twitter kullanmayacağım” denildi.66 İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise, 
konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Faşist, diktatör dendiğinde kızmayacak-
sınız!” ifadesiyle tepki gösterdi.67 

• Fenerbahçe ile Trabzonspor maçı ardından basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Tek-
nik Direktörü Ersun Yanal’ın yardımcısı Volkan Kazak ile TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven 
arasında gerginlik yaşandı. Araya girenler tarafından engellenen gerginlik sonrası Yanal, muha-
birlerin sorularını kabul etmedi. Bunun üzerine birçok basın mensubu toplantı odasını terk etti. 
Yanal, az sayıdaki basın mensubuna açıklamada bulundu.68 

• Çorum Sulh Ceza Hakimliği, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2019/5285 sayılı so-
ruşturma dosyasında, bir cami tuvaletinde yaşanan olayla ilgili yazılı, görsel ve sosyal medya ile 
internet sitelerinin her türlü yayınının yasaklanmasına karar verdi.69   

• Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Dihaber muhabiri Nuri Akman’ın da bu-
lunduğu İnönü Üniversitesi öğrencisi 26 kişi hakkında “örgüt üyesi olmak” ve “polise mukave-
met” suçlarından toplamda 155 yıl yedi ay hapis cezası verdi. Sekiz yıl üstü ceza alan 13 kişi 
hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2015 yılında yü-
rüttüğü soruşturma kapsamında dava açılan Akman, 2 Şubat 2016’da Malatya Cumhuriyet Sav-
cılığı’na ifade vermeye gitmiş ve sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Malatya E Tipi Ceza-
evi’ne gönderilmişti. Akman, Suruç’un güneyinde yaptığı haberler, çektiği fotoğraflar ve sosyal 
medya paylaşımları nedeniyle suçlanıyor.70 

29 Nisan 2019 
• Zonguldak’ta yayın yapan Pusula gazetesi İmtiyaz Sahibi Ali Rıza Tığ’a akaryakıt ve 

otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir şirket temsilcisi Yasin Hamzaçebi’nin yakınları Suat 
Hamzaçebi ile Miraç Artar’ın saldırdığı iddia edildi. Tığ’ın, Karaelmas Polis Merkezi’ne giderek 
saldırganlardan şikayetçi olduğu bildirildi.71 

30 Nisan 2019 
• Mersin Cumhuriyet Savcılığı, Yenişehir ilçesindeki bir ilköğretim okulundaki öğretmen 

H.T.’nin öğrenim gören yedi kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu olaya ilişkin yayın yasağı 
getirdi.72 

• Yurt Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu’nun, ifade için çağırıldığı Alibeyköy Kara-
kolu’nda gözaltına alındığı bildirildi. Savcılıkta ifadesi alındıktan sonra Avcu serbest bırakıldı. 
Avcu’nun, 2018 yılında Toplumsal Yayınevi’nden çıkan Kırk Katır mı? Yoksa Kırk Satır mı? 
Bir dönemin Anatomisi kitabı gerekçe gösterilerek gözaltına alındığı ortaya çıktı.73Yurt Yazı İş-
leri Müdürü Serdar Yüce, “İfade diye çağrılıp gözaltına alınması Yurt’un bu karanlık günlerde 
ne kadar etkili bir yayın yaptığının göstergesi” dedi.74 

                                                
 
 
 
 

66 https://www.gercekgundem.com/medya/88732/simdi-de-ilave-tv-hesaplari-kapatiliyor 
67 https://twitter.com/LutfuTurkkan/status/1122090547664048129 
68 https://twitter.com/dhaspor/status/1122212697372856320 
69 https://leblebi.tv/mahkeme-yayin-yasagi-getirdi/ 
70 https://www.birgun.net/haber-detay/20-ogrenciye-155-yil-7-ay-hapis-cezasi.html 
71 http://www.pusulagazetesi.com.tr/yasin-hamzacebinin-adamlari-ali-riza-tiga-saldirdi-120688-haberler.html 
72 http://www.yurtgazetesi.com.tr/gundem/mersin-deki-cinsel-istismar-olayina-yayin-yasagi-h126520.html 
73 http://www.yurtgazetesi.com.tr/medya/son-dakika-yurt-genel-yayin-yonetmeni-gozaltinda-h126485.html 
74 https://www.birgun.net/haber-detay/yurt-gazetesi-genel-yayin-yonetmeni-gozaltina-alindi.html 
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İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale  
1 Nisan 2019  
• Muş Valiliği, kentte toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması gibi etkinliklere 15 

gün süreyle yasaklama getirildiğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Provokatif 
eylem hazırlığı olduğu, Muş’ta kamu düzenine ilişkin sıkıntılar doğabileceği değerlendirildiğin-
den toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması türü eylemler bugünden itibaren 15 gün sü-
reyle yasaklanmıştır” denildi.75 

2 Nisan 2019  
• İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı 

emekli Öğr. Gör. Saadet Sorgunlu’ya bir yıl üç ay hapis cezası vererek, hükmün açıklamasını 
geriye bıraktı.76  

3 Nisan 2019  
• Sakarya Sapanca Asliye Ceza Mahkemesi, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” 

suçlamasıyla DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun yargılamasına başladı. Çerkezoğlu hak-
kında 15 Haziran 2016’da CHP’nin düzenlediği “Türkiye Nereye Gidiyor?” konulu paneldeki 
konuşması nedeniyle bir yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Dava 9 Tem-
muz’a ertelendi.77  

• İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı Mi-
mar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Tayfun Kahraman’a bir yıl üç ay hapis 
cezası vererek, hükmün açıklamasını geriye bıraktı.78 

4 Nisan 2019  
• İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı İs-

tanbul Arel Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Onur Buğra Kolcu, Boğaziçi Üniversitesi’nden Ar. Gör. 
Elif Çevik ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Aytül Fırat’a birer yıl üçer ay 
hapis cezası verdi. Mahkeme, akademisyenler hakkındaki hükmün açıklamasını geriye bıraktı.79 

• İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı Bo-
ğaziçi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Murat Koyuncu’ya bir yıl üç ay hapis cezası vererek, hükmün 
açıklanmasını geriye bıraktı.80 

• İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı Galip 
Deniz Altınay’a bir yıl üç ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.81 

• İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı An-
kara Üniversitesi’nden Arş. Gör. Can Irmak Özinanır’a bir yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, 
hükmün açıklamasının geriye bıraktı.82 

5 Nisan 2019  
• Iğdır Valiliği, kentte 15 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasakladığını du-

yurdu. Valilik açıklamasında, “Alınan istihbarı bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda, yaşan-
ması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi, provokatif eylemlerin engellenmesi amacıyla 4 
Nisan’dan itibaren 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol ve park gibi umuma açık alanlarda 

                                                
 
 
 
 

75 http://www.mus.gov.tr/yasaklama-karari 
76 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/207055-bir-akademisyene-1-yil-3-ay-ertelemeli-hapis-cezasi 
77 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1327099/Cerkezoglu_yargilaniyor__Demokrasilerde_fikir_mahkemede__tartisilmaz.html 
78 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/207088-bir-akademisyene-daha-15-ay-ertelemeli-hapis-cezasi 
79 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/207128-5-akademisyene-15-er-ay-ertelemeli-hapis-cezasi 
80 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/207128-5-akademisyene-15-er-ay-ertelemeli-hapis-cezasi 
81 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/207128-5-akademisyene-15-er-ay-ertelemeli-hapis-cezasi 
82 https://bianet.org/bianet/print/207116-hakim-akademisyenin-savunmasini-yarida-kesti-itiraz-eden-avukati-salondan-atmakla-tehdit-etti 
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yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklanmıştır” denildi.83 
• Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, kentteki toplantı ve gösteri yürüyüşleri, stant 

açma, çadır kurma ve oturma eylemlerinin 4 Nisan’dan itibaren 15 gün süreyle yasaklandığı bil-
dirildi.84 

9 Nisan 2019 
• Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesi, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdo-

ğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Mehmet Yüksel hakkında 11 ay hapis ce-
zasına hükmetti. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.85 

10 Nisan 2019  
• İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı Mar-

mara Üniversitesi’nden Arş. Gör. Hülya Dinçer ile Kadir Has Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. 
Gülşah Kurt’a birer yıl üçer ay hapis cezası verdi. Mahkeme, her iki akademisyen hakkındaki 
hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Mahkeme, Boğaziçi Üniversitesi’nde doktora öğrencisi 
Ömer Faruk Yekdeş ile aynı üniversiteden Doç Dr. Zeynep Uysal’a birer yıl altışar ay hapis 
cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Mahkeme, Boğaziçi Üniversitesi’nden Doç. 
Dr. Koray Çalışkan’a ise iki yıl üç ay hapis cezası verdi. Çalışkan’a hapis cezası kararı İstinaf 
Mahkemesi’ne taşınacak.86 

11 Nisan 2019 
• TBMM Başkanlığı, YSK’nın resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Be-

lediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbata almasıyla ilgili “Mazbata Online” isimli animas-
yon oyununu erişime engelledi. Oyunda, İmamoğlu’nun oy farkı sürekli azalırken aynı zamanda 
İstanbul’un ilçe sayısı olan 39 sandığa ulaşarak mazbatayı alması hedefleniyor.87 

• İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı To-
ronto Üniversitesi’nden doktora öğrencisi Begüm Uzun’a ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nden 
Öğr. Gör. Zeyno Pekünlü’ye birer yıl üçer ay hapis cezası verdi. Mahkeme, her iki akademisyen 
hakkındaki hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Mahkeme, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. Kenan Çayır’a ise bir yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını 
geriye bıraktı.88 

• HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya hakkında “HDP Eş Genel Başkanı Pervin Bul-
dan’ı sessizce dinlediği gerekçesiyle “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla fezleke hazır-
landı. Kaya, “Nur topu gibi yeni bir fezlekem daha geldi! Buldan’ı sessizce dinlemiş olmam 
‘terör örgütü propagandası’ olarak değerlendirilmiş! ‘Kur’an’da Barışı’ anlattığım konuşmam 
bile terör örgütü propagandası sayıldıktan sonra, bir konuşmayı sessizce dinlemiş olmam da nedir 
ki! Kötülüğe, zulme, haksızlığa asla susmayacağı” dedi.89 

12 Nisan 2019 
• ODTÜ Rektörlüğü, bu yıl 33’üncüsü planlanan ODTÜ Uluslararası Bahar Şenlikleri’ni 

“Üniversitenin mevcut teknik ve idari olanaklarının mümkün olmaması” gerekçesiyle iptal etti. 
ODTÜ Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT) tarafından düzenlenen ve her yıl dört gün süren 
şenlik önceki yıllarda “Devrim Stadyumu” olarak adlandırılan alanda yapılıyordu. Rektörlük, 

                                                
 
 
 
 

83 http://www.igdir.gov.tr/04042019-tarihli-basin-aciklamasi 
84 http://www.hakkari.gov.tr/yasaklama-karari4 
85 https://www.cnnturk.com/turkiye/cumhurbaskanina-hakarete-hapis-cezasi 
86 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/207326-bes-akademisyene-toplam-7-yil-9-ay-hapis-cezasi 
87 https://www.abcgazetesi.com/imamoglunun-animasyonunun-yer-aldigi-mazbata-online-oyununa-erisim-engeli-8456 
88 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/207343-iki-akademisyene-1-yil-3-ay-bir-akademisyene-1-yil-10-ay-hapis-cezasi 
89 https://t24.com.tr/haber/hdp-milletvekili-huda-kaya-ya-sessiz-kaldin-fezlekesi,816413 
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stadyumda etkinlik yapılmasına karşı çıktı ve iptal kararı aldı.90  
• İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi, Üsküdar’da İçişleri Bakanı Süleyman 

Soylu’ya konuşma yaptığı sırada hakaret ettiği gerekçesiyle iki vatandaş hakkında “kamu görev-
lisine alenen hakaret” suçlamasıyla hazırlanan iddianameyi kabul etti. Söz konusu vatandaşlar 
Rıdvan Ç. ve Yıldıray Ç., 17 Mart’ta gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bıra-
kılmıştı.91 

• İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi, sanatçı Ferhat Tunç hakkında 2016 yılındaki sos-
yal medya paylaşımları gerekçesiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti. İddianamede Tunç, o dö-
nemki Başbakan Binali Yıldırım’a hakaret etmekle suçlanıyor.92 

13 Nisan 2019 
• HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki basın açıklamasına engelleme yapıldığı ve ba-

sın mensuplarınca görüntü alınmasının engellediği iddia edildi.93 
15 Nisan 2019  
• İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi 

Berkay Ustabaş’a, Gezi eylemleri sırasında hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın cenazesine katıl-
dığı için “gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etme” suçundan beş ay hapis cezası verdi. 
Ustabaş’ın, yargılama sürecinde bir yıllık tutukluluğu cezasına mahsup edildi. Ustabaş, 5 Ocak 
2018’de tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konulmuş, 23 Ocak’ta ise Kırıkkale F Tipi Hapisha-
nesi’ne sevk edilmişti ve 15 Ocak 2019’da adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.94 

16 Nisan 2019  
• İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı, Bo-

ğaziçi Üniversitesi’nden emekli Prof. Dr. Güler Okman Fişek’e “örgüt propagandası” suçlama-
sıyla bir yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.95 

• Denizli 12. Asliye Ceza Mahkemesi, Denizli’nin Tavas ilçesinde 31 Mart Yerel Seçim-
leri’nde DSP’den belediye başkan adayı olan Volkan Çobanoğlu’na “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
hakaret” suçlamasıyla bir yıl dokuz ay 25 gün hapis cezası verdi. Çobanoğlu’nun 2016 yılında 
Facebook üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle cezaya çarptırıldığı öğrenildi.96 

20 Nisan 2019  
• Hakkari Valiliği, gösteri, yürüyüş ve basın açıklamalarını 30 gün süreyle yasakladı. Va-

lilik açıklamasında, “İlimiz genelinde alınan istihbarı bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda ya-
şanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi, provokatif eylemlerin engellenmesi, farklı ke-
simler arasında çatışma çıkmasının önüne geçilmesi amacıyla 30 gün süreyle meydan, cadde, 
sokak, yol ve park gibi umuma açık alanlarda yapılacak her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşleri, 
basın açıklamaları, oturma eylemleri, stant açma ve çadır kurma gibi eylemlerinin yasaklanması 
kararı alınmıştır” denildi.97 

22 Nisan 2019  
• Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde İ.B. adlı vatandaş, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı 

                                                
 
 
 
 

90 https://t24.com.tr/haber/odtu-de-bahar-senlikleri-iptal-edildi,816574 
91 https://www.birgun.net/haber-detay/soyluya-hakarete-2-yil-4-ay-hapis-istemi.html 
92 https://t24.com.tr/haber/ferhat-tunc-a-bu-kez-binali-yildirim-a-hakaret-davasi-acildi,816586 
93 https://www.amerikaninsesi.com/a/basin-aciklamasina-kalkanli-engel/4874622.html 
94 https://t24.com.tr/haber/berkin-elvan-in-cenazesine-katildigi-icin-1-yil-cezaevinde-kalan-berkay-ustabas-a-5-ay-hapis-cezasi,816918 
95 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/207544-iki-durusma-arasinda-hapis-cezasi-7-ay-artti 
96 http://www.denizlikenthaber.com/denizli-de-baskan-adayina-erdogan-a-hakaretten-tutuklama-karari/14357/ 
97 http://www.hakkari.gov.tr/ilimiz-geneli-yasaklama-karari 
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Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı. İ.B. nöbetçi mahkemece tutuklanarak, Çorlu Ce-
zaevi’ne gönderildi.98 

• Kocaeli Valiliği, devam eden süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemlerine destek ver-
mek amacıyla yapılacak eylemlere karşı 15 gün boyunca il sınırları içinde eylem yasağı getirdi.99 

23 Nisan 2019  
• Emniyet Genel Müdürlüğü Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’un, sosyal medya 

paylaşımları nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte 
yardım” iddialarıyla gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıkla-
mada, Uzun’un, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekip-
lerince gözaltına alındığı ve emniyette ifade işleminin devam ettiği belirtildi. Öte yandan 
Uzun’un hücrede tutulduğu, kendisine “FETÖ/PDY propagandası” yazılı kağıt imzalatmak is-
tendiği ancak bunu imzalamayı ve suçlamayı kabul etmeyeceği bildirildi. Uzun’un itirazları üze-
rine yeni bir tutanak düzenlendiği de öne sürüldü.100 Uzun hakkında bir yıl önce re’sen açılan 
soruşturmada bir yıl boyunca sosyal medya paylaşımları ve yazılarının soruşturma dosyasında 
toplandığı aktarıldı.101 

24 Nisan 2019  
• HDP Hakkari Milletvekili ve DTK Eş Başkanı Leyla Güven’in açlık grevi eylemine 

destek vermek amacıyla çocukları da cezaevinde açlık grevinde olan aileler tarafından Diyarba-
kır D Tipi Kapalı Cezaevi ve Batman M Tipi Kapalı Cezaevi önünde düzenlenen basın açıkla-
ması engellendi. Batman’da 23 kişi gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.102  

• AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Sah-
nesi’nin sahnelediği Aziz Nesin’in “Azizname” oyununa yapılan salon tahsisini iptal etti. Cum-
huriyet Sahnesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Keşke ilk icraatı 27 Nisan 
Cumartesi günü Kadir Has Kültür Merkezi’nde oynayacağımız “Azizname” oyunumuzun salon 
tahsisinin iptal etmek olmasaydı. Tüm Kayserili tiyatroseverlerden özür dileriz” denildi.103 

• Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ın tahliye edilme-
sini104 İstanbul Tünel Meydanı’nda protesto etmek isteyen DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Ta-
bipler Birliği üyesi dört kişi gözaltına alındı. Bu kişiler Sema Uçar, Vaiz Adıgüzel, Nuray Şimşek 
ve Mehmet Tolu’nun daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Ma-
yıs 2014’te 301 madenci yaşamını yitirmişti. Bu nedenle Gürkan, 13 Nisan 2015’te Akhisar Ağır 
Ceza Mahkemesi tarafından Taksirle ölüme sebebiyet vermekten” 15 yıl hapis cezasına çarptırı-
larak, İzmir 2 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti. İzmir Bölge Adliye 
Mahkemesi 14. Ceza Dairesi ise, kararı onamasına karşı 18 Nisan’da Gürkan’ı tahliye etti.105 

26 Nisan 2019  
• Ressamlar Ayfer Demircioğlu ve Avni Yamaner’in Bursa Büyükşehir Belediyesi Tay-

yare Kültür Merkezi’ndeki nü sergisi, bir vatandaş tarafından “müstehcen” şikayeti yapılması 
üzerine kaldırıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı’nın sanatçı-
lara gönderdiği yazıda, “”Sami Güler Sanat Galerisi’nde açmış olduğunuz sergide, salon tahsis 
koşullarından 11. maddeye uyulmadığı için serginizin toplanması hususunda gereğini arz ederiz” 
denildi. Demircioğlu, “Serginin ikinci günü bir bey geldi. Sergimin bu galeriye yakışmadığını, 

                                                
 
 
 
 

98 https://www.haberturk.com/tekirdag-haberleri/68507092-cumhurbaskani-erdogana-hakaretten-tutuklandi 
99 http://www.kocaeli.gov.tr/basin-duyurusu-22042019 
100 https://odatv.com/sabri-uzun-gozaltinda-23041920.html 
101 https://odatv.com/sabri-uzunun-dosyasinda-neler-var-24041901.html 
102 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/1359978/Polis_ailelere_izin_vermedi.html 
103 http://sendika63.org/2019/04/akpli-kayseri-belediye-baskaninin-ilk-isi-azizname-oyununun-salon-tahsisini-iptal-etmek-oldu-544455/ 
104 https://www.yeniasya.com.tr/gundem/soma-davasinda-yonetim-kurulu-baskani-can-gurkan-tahliye-edildi_491363 
105 https://t24.com.tr/haber/polis-taksim-de-soma-protestosuna-izin-vermedi,818357 
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resimlerimin çıplak olduğunu, şikayette bulunacağını ve buradan kaldırtacağını söyledi. Sanat 
eserlerine kişisel takıntılarla bakılmaz, estetik ölçütlerle bakılır; kaldı ki resimlerimin müsteh-
cenlikle alakası yok. Sergime zaten seçici kurul izin vermiş. Beni üzen bu şahıs değil, kurum. 
Neden bir kişinin önyargısıyla Bursa gibi Türkiye’nin dördüncü büyük kentinde bu akıl almaz 
yanlışa düşülüyor? Sanata ve sanatçıya saygısızlık yapılıyor. Apar topar sergi kaldırılıyor” 
dedi.106 

• Emniyet Genel Müdürlüğü Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, “Cumhurbaş-
kanı’na hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım” suçlamalarıyla nöbetçi 
mahkemece tutuklandı.107 

28 Nisan 2019  
• Bu maddedeki haber108 özetimiz içerikteki şahıslardan biri tarafından yapılan itiraz üze-

rine raporumuzdan çıkarılmıştır. 
29 Nisan 2019  
• Van Valiliği, kentteki yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma 

gibi eylem etkinliklerine 10 gün süreyle yasak getirdi. Valilikten yapılan açıklamada, “Sol terör 
örgütleri ile açık alan yapılanmaları tarafından 1 Mayıs ve devamı sürecinde sokağa çıkma çağ-
rıları yapılarak kitlesel sokak hareketliliği oluşturulmaya çalışıldığı” kaydedildi.109 

• Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi, eski sağlık ve devlet bakanlarından Rıfat Serda-
roğlu’nun kurduğu ve köşe yazılarını yayınladığı kişisel sitesi rifatserdaroglu.com’a erişim en-
geli getirdi. Mahkeme, Serdaroğlu’nun Medya Siyaset ve Oda TV’de yayınlanan “AK YARGI” 
yazısı ile Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’u tutuklayan An-
kara 7. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Ali İde’ye ilişkin yazılarına da erişim engeli koydu. Ser-
daroğlu, karara ilişkin “Bizleri susturmak için her yolu deniyorlar ama başaramayacaklar, onlar 
kapattıkça biz yenilerini açarız, halkımıza doğruları anlatmaya devam edeceğiz” dedi.110  

30 Nisan 2019  
• İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı İs-

tanbul Bilgi Üniversitesi’nden Arş. Gör. Süreyya Topaloğlu ”terör örgütüne üye olmamakla bir-
likte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan iki yıl altı ay hapis cezası verdi.111  

• İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı Yıl-
dız Teknik Üniversitesi’nden Arş. Gör. Ömer Çelebi’ye, “örgüt propagandası yapmak” suçlama-
sıyla bir yıl üç ay hapis cezası verdi. Mahkeme hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.112 

• Batman M Tipi Cezaevi ve Van cezaevleri önünde açıklama yapmak isteyen tutuklu 
ailelerine müdahale eden polis, Batman’da 22, Van’da 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan-
lar daha sonra serbest bırakıldı.113 

• İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Ceren Karlıdağ’ı “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” ve “polise görevini yaptırmamak” suçlarından yar-
gılamaya başladı. Karlıdağ, Soma’da 301 işçinin yaşamını yitirdiği iş cinayetinin ardından 13 
Mayıs 2014’te 38 öğrenciyle beraber Ege Üniversitesi’ndeki eylemde gözaltına alındığı olaya 

                                                
 
 
 
 

106 https://t24.com.tr/yazarlar/hande-cayir/akp-li-bursa-belediyesi-nden-sanata-sansur,22365 
107 https://www.ntv.com.tr/turkiye/eski-istihbarat-daire-baskani-sabri-uzun-tutuklandi,ePaY23hbFUKrIWh8FBlUOg 
108 https://www.kocaelidenge.com/gundem/hedef-gosterilen-akademisyen-konustu-h15357.html 
109 http://www.van.gov.tr/29042019-tarihli-yasaklama-karari 
110 https://halkweb.com.tr/yeni-parti-calismalarini-hizlandiran-eski-bakana-buyuk-sok-kapattilar/ 
111 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/207996-bir-kisiye-15-ay-bir-kisiye-2-yil-6-ay-hapis-cezasi 
112 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/207996-bir-kisiye-15-ay-bir-kisiye-2-yil-6-ay-hapis-cezasi 
113 https://www.birgun.net/haber-detay/batman-ve-vanda-cezaevleri-onunde-eylem-38-gozalti.html 
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ilişkin “Suçlamaları kabul etmiyorum. Ege Üniversitesi gazetecilik bölümü öğrencisiydim, oku-
duğum bölüm gereği eylemin fotoğraflarını çekiyordum. Polis müdahalesi başladığında muka-
vemet etmedim, sadece gazetecilik yaptığımı söylemeye çalıştım” savunması yaptı. Dava, 5 Ka-
sım’a ertelendi.114 

RTÜK Cezaları 
1 Nisan 2019 
• Malatya Pütürge Sulh Ceza Hakimliği, 2019/60 D. İş No’lu kararı ile, Pütürge Cumhu-

riyet Başsavcılığı’nın 2019/95 sayılı soruşturması kapsamı hakkında yazılı, görsel ve sosyal 
medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü yayınları yasakladı.115  

3 Nisan 2019 
• RTÜK, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde yayın yasağı kalkmadan sonuçları veren 

yayın kuruluşları hakkında inceleme başlattı. İnceleme kapsamında RTÜK uzmanlarınca hazır-
lanacak rapor Üst Kurul’a iletilecek. Üst Kurul, “6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş 
ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun”un ilgili hükümleri doğrultusunda yayın yasağına uyma-
yan televizyon kuruluşları hakkında karar verecek.116 YSK, yayın yasağı kalkmadan seçim so-
nuçlarını açıklayan televizyon kanallarının sorumluları hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına 
suç duyurusunda bulunulmasını ve konuyla ilgili RTÜK'e ihbarda bulunulmasını kararlaştır-
mıştı.117 

4 Nisan 2019  
• RTÜK üyesi İsmet Demirdöğen, yerel seçim sürecinde 1 Şubat-29 Mart arasındaki 57 

günlük dönemde, TRT’nin siyasi partilere ne kadar süre ayırdığını raporladı. Bu rapora göre, TRT 
Haber AKP’ye 146 saat 38 dakika, MHP’ye 18 saat 14 dakika ayırdı. Cumhur İttifak’ına ayrılan 
164 saatlik sürede tamamıyla lehte yayın yapıldı. Millet İttifakı’nı oluşturan CHP ile ilgili 21 
saat 12 dakika ve İyi Parti’yle ilgili ise 4 saat 35 dakika lehte yayın yapıldı. Ancak TRT Haber, 
CHP hakkında 17 saat 5 dakika ve İyi Parti hakkında ise 3 saat 45 dakika aleyhte yayın yaptı. 
HDP hakkında ise 36 saniye lehte yayın yapılırken, 3 saat 17 dakika aleyhte haberlere yer verildi. 
Bu tablo konusunda Demirdöğen, “Anayasa ve yasasını çiğnemekte sakınca görmeyen TRT, bu 
seçim döneminde yeni bir çığır açmış, kimi özel yayıncıların misyonunu üstlenmiş, muhalefeti 
karalayan haberciliğe geçiş yapmıştır. RTÜK yönetimi, muhalefete yönelik yalan ve iftiraları, 
küfürleri neredeyse meşrulaştıran bir konuma getirilmiştir” dedi.118 

8 Nisan 2019 
• İstanbul Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliği, 2019/2493 D. İş No’lu kararı ile 

2019/14406 sayılı soruşturma konusu olayla ilgili ve olay yerine ait kamera kayıtları, fotoğraflar, 
deliller, ifade tutanakları yayınını yasakladı.119  

10 Nisan 2019 
• Ankara Polatlı Sulh Ceza Hakimliği, 2019/718 D. İş No’lu kararı ile 2019/1822 sa-

yılı soruşturma dosyası hakkında yayın yasağına karar verdi.120  
11 Nisan 2019 

                                                
 
 
 
 

114 https://medyavehukuk.org/tr/gazeteci-ceren-karlidagin-davasi-ertelendi 
115 https://www.rtuk.gov.tr/mahkeme-yayin-yasaklari/5320/6912/tc-puturge-sulh-ceza-hakimliginin-yayin-yasagi-karari.html 
116 https://www.trthaber.com/haber/turkiye/secimde-yayin-yasagi-ihlaline-rtukten-inceleme-410674.html 
117 https://www.trthaber.com/haber/turkiye/yskdan-yayin-yasagini-ihlal-eden-kanallara-suc-duyurusu-410410.html 
118 https://www.birgun.net/haber-detay/akpye-146-chpye-21-saat.html 
119 https://www.rtuk.gov.tr/mahkeme-yayin-yasaklari/5320/6919/gaziosmanpasa-1-sulh-ceza-hakimliginin-yayin-yasagi-karari.html 
120 https://www.rtuk.gov.tr/mahkeme-yayin-yasaklari/5320/6922/tc-polatli-sulh-ceza-hakimliginin-yayin-yasagi-karari.html 
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• RTÜK, dini inançları ve milleti aşağılayan ifadelere programlarında yer verdiği gerek-
çesiyle Ulusal Kanal ’da yayınlanan “Nasıl Yani?” programına ve RS FM İstanbul Radyosu’na 
idari para cezası verdi. Üst Kurul, FOX Life’da yayımlanan “9-1-1” dizisinde geçen ifadeleri de 
toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka, ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu 
gerekçesiyle üç kez program durdurma cezası uyguladı.121 Üst Kurul, ayrıca Kanal D’de yayın-
landığından bu yana 10 bini aşkın şikayet alan “Zalim İstanbul” dizisin hakkında Sağlık Bakan-
lığı ve Türk Tabipleri Birliği’nin de başvurusuyla kanala idari ceza uyguladı. Tele 1’de canlı 
yayımlanan HDP Grup Toplantısı’nda “Kürdistan” ifadesini sarf edildiği gerekçesiyle Üst Kurul, 
kanala üst sınırdan idari para cezası verdi.122  

13 Nisan 2019 
• Muş Sulh Ceza Hakimliği, 2019/1168 D. İş sayılı kararı ile Muş Cumhuriyet Başsavcı-

lığı’nca yürütülen 2019/2194 sayılı soruşturma dosyasına yayın yasağı konulmasına karar 
verdi.123  

18 Nisan 2019 
• RTÜK, TGRT Haber’de yayınlanan “Medya Kritik” adlı programda “Kişi ya da kuru-

luşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü yayın ve yargı kararıyla suçu kesinleşmediği 
halde suçlu ilan edilmesine aykırılık” yapıldığı nedeniyle önceki aya ait reklam gelirlerinin 
1/3’ünü ceza olarak kesti. Programa sunucular Cem Küçük ve Fuat Uğur’un, “Sözcü denilen 
paçavra uydurarak haber yapıyor. Bu, Sözcü okuyan insanların hakikaten zekasından şüphe et-
meye başladım” sözleri gerekçesiyle ceza verildi.124 

• RTÜK, Akit TV ‘ye “Gün Başlıyor” isimli programda Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nden 
yapılan canlı yayın sırasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik kullanılan ifadeler ve 
“Saklanan Tarih” programında, Atatürk’ün manevi şahsına yönelik kastı aşan ifadeler için idari 
para cezası kesildi.125 	

• RTÜK, KRT’ye, haber bülteninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sarf edilen hakaret içerikli 
sözler nedeniyle idari para cezası ve iki kez program durdurma cezası verdi.126 

• RTÜK, Halk TV'ye “Siyaset Kültürü” programında bir CHP milletvekilinin sarf ettiği 
sözleri ilgili yasaya aykırı bularak idari para cezası uyguladı.127 

19 Nisan 2019 
• Şanlıurfa Ceylanpınar Sulh Ceza Hakimliği, 2019/260 D. İş No’lu kararı ile Ceylanpınar 

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2019/788 soruşturma hakkında yayın yasağına karar verdi.128  
• RTÜK, incelemeler ve şikayetler kapsamında sağlık programlarına çekidüzen vermek 

için Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu ile Sağlık Bakanlığı’nın desteğiyle 
Sağlık Masası kuracağını açıkladı. Üst Kurul, yeni çalışma ile sahte ilaç satan, bitkisel karışım 
olduğu iddiasıyla cinsel ürün pazarlayan televizyon kanallarına dur demek için de incelemeler 
yapacak. Kurul, obezite ve buna bağlı gelişen kronik hastalıkların önlenmesi için aşırı tüketimi 
tavsiye edilmeyen ürünlerin reklamlarını bu kapsamda tekrar gündemine alacak.129 

22 Nisan 2019 

                                                
 
 
 
 

121 https://www.karar.com/guncel-haberler/rtukten-islami-asagilayan-ifadelere-ceza-1176826# 
122 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtukten-islami-asagilayan-ifadelere-ceza/1448903 
123 https://www.rtuk.gov.tr/mahkeme-yayin-yasaklari/5320/6923/tc-mus-sulh-ceza-hakimliginin-yayin-yasagi-karari.html 
124 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/sozcuye-feto-suclamasi-yapan-tetikcilere-rtukten-ceza-4474595/ 
125 https://www.cnnturk.com/turkiye/rtukten-ataturk-ve-siyasi-liderlere-hakarete-ceza 
126 https://www.cnnturk.com/turkiye/rtukten-ataturk-ve-siyasi-liderlere-hakarete-ceza 
127 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/rtukten-kilicdaroglunun-idamini-isteyen-akit-tvye-ceza-230942h.htm 
128 https://www.rtuk.gov.tr/mahkeme-yayin-yasaklari/5320/6930/tc-ceylanpinar-sulh-ceza-hakimliginin-yayin-yasagi-karari.html 
129 https://www.ntv.com.tr/saglik/rtuk-saglik-masasi-ile-saglik-programlarinidenetleyecek,_TfSdJhIqUyDt18IJnu0ig 
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• Erzurum Pasinler Sulh Ceza Hakimliği, 2019/69 D. İş nolu kararı ile Pasinler Cumhu-
riyet Başsavcılığı’nın 2019/350 sayılı soruşturma dosyası hakkında yayın yasağı getirdi.130  

26 Nisan 2019 
• RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bazı ana haber bültenlerinde tarafsızlık ilkesinin ihlal 

edildiğini, yorumlarda basın ahlakı ve genel ahlak ilkelerine ters düşen yakışıksız bir üslubun 
kullanıldığını açıkladı. Şahin, Twitter aracılığıyla “6112 sayılı Kanun'a göre; 'yayın hizmetlerinin 
tarafsız olması, siyasi düşünce nedeniyle ayrımcılık yapmaması, bireyleri aşağılamaması, siyasi 
partilerle ilgili tek yönlü ve taraf tutar nitelikte olmaması' esastır. Yayınlarında bu esasları gözet-
mek hepimizin ortak sorumluluğudur.131 Toplumsal temsil açısından mühim rol oynayan, toplu-
mun tamamına örnek olup yol göstermesi gereken kişilerin bu denli sorumsuz davranmasını an-
lamakta güçlük çekiyoruz. RTÜK olarak beklentimiz, haberci meslektaşlarımızın olaylara duyarlı 
ve dikkatli bir dil ve üslupla yaklaşmalarıdır” dedi.132  

• Bolu Sulh Ceza Hakimliği 2019/1469 D. İş nolu kararı ile Bolu Cumhuriyet Başsavcı-
lığı’nın 2019/3757 sayılı soruşturma konusu olaya ilişkin toplum sağlığı ve ahlakının korunması 
amacıyla yayın yasağı kararı verdi.133  

29 Nisan 2019  
• RTÜK’ün “2018 Yılı Faaliyet Raporu”nda,134 mahkemelerce iletilen yayın yasağı ka-

rarları nedeniyle bir yılda 164 olay hakkında yayın yapılamadığı açıklandı. Raporda, televiz-
yonda şiddet içerikli programlar nedeniyle 124 bin 234 şikayet geldiği ve en fazla şikayet edilen 
program türü ise televizyon dizileri olarak bildirildi. Raporda, “Kurum aleyhine 335 dava açıldı. 
Bu davaların ikisi uyarı cezalarına, 130’u idari para cezalarına, 51’i program durdurma ve idari 
para cezalarına, 55’i geçici yayın durdurma, 20’si yayın lisans iptali, 77’si ise diğer davalara 
ilişkindir. 335 davanın 40’ı RTÜK lehine, altısı ise RTÜK aleyhine sonuçlandı. 289 dava halen 
beklemededir” denildi. Raporda, 2006 yılından bu yana televizyon izleme sürelerinde belirgin 
bir azalma yaşandığı ve en çok izlenen program türünün haberler ve yerli diziler olduğu da be-
lirtildi. Ayrıca “Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması 2018”e göre135 araştırmaya katılanla-
rın yüzde 69,2’sinin televizyona, yüzde 62,3’ünün yazılı basına, yüzde 62,2’sinin radyoya, yüzde 
59,1’inin internet üzerinden haber sitelerine ve yüzde 53,7’sinin de sosyal medyaya bir haber 
kaynağı olarak güvendikleri tespit edildi.136  

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepki 
1 Nisan 2019  
• CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, CHP’li meclis üyesi adaylarıyla ilgili 

terör örgütleri bağlantıları olduğu iddiasıyla yapılan haberlere tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, “Ça-
mur at izi kalsın anlayışla bu yalan, iftira ve hakaretlerden ibaret karalama kampanyasına katılan 
çamur medyayı bir kez daha milletimizin vicdanına teslim ediyorum. Neredeyse her gün iktidarın 
basın odası gibi kullandığı köklü ama saygınlığını çoktan yitirmiş medya organlarınca türlü iftira 
ve hareketlere maruz kalıyoruz.” dedi. CHP, söz konusu medya organları hakkında suç duyuru-
sunda bulunulacağını bildirdi.137 

                                                
 
 
 
 

130 https://www.rtuk.gov.tr/mahkeme-yayin-yasaklari/5320/6931/tc-pasinler-sulh-ceza-hakimliginin-yayin-yasagi-karari.html 
131https://twitter.com/ebekirsahin/status/1121677254012964865?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem-
bed%7Ctwterm%5E1121677254012964865&ref_url=https%3A%2F%2Ftr.sputniknews.com%2Fturkiye%2F201904261038876087-rtuk-baskani-sahinden-taraf-
sizlik-uyarisi%2F 
132 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtuk-baskani-sahinden-tarafsizlik-uyarisi-/1463222 
133 https://www.rtuk.gov.tr/mahkeme-yayin-yasaklari/5320/6935/tc-bolu-sulh-ceza-hakimliginin-yayin-yasagi-karari.html 
134 https://www.rtuk.gov.tr/rtuk-kamuoyu-arastirmalari/3890/5776/televizyon_izleme_egilimleri_arastirmasi_2018.html 
135 https://www.rtuk.gov.tr/rtuk-kamuoyu-arastirmalari/3890/5776/televizyon_izleme_egilimleri_arastirmasi_2018.html 
136 https://ilerihaber.org/icerik/rtukten-1-yilda-164-yayin-yasagi-97047.html 
137 https://tele1.com.tr/chpden-yandas-medya-hakkinda-suc-duyurusu-43333/ 
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• Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Heyeti Başkanı Andrew 
Dawson, yerel seçimlere ilişkin gözlem heyeti adına yaptığı açıklamada, Türkiye’de adil ve öz-
gür bir seçim ortamı olmadığını söyledi. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 
Heyeti Başkanı Andrew Dawson, “Medyanın çoğulculuğu konusunda kaygılarımız var. Bir taraf 
belirli avantajlardan yararlandırılırken diğer tarafların bu imkandan mahrum bırakılması doğru 
değil. Siyasi iklimin olabileceğinden daha iyi olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.138 Dawson, 
“Seçim kampanyalarının eşit koşullarda yürütülmesi için de adil ve makul bir hukuki çerçeve de 
yaratılmadı. Hukukun üstünlüğü öne çıkarılmadı. Devlet kaynakları bir siyasi parti için kullanıl-
mamalı. Türkiye’de yerel yöneticiler üzerlerinde baskı hissetmeden görevlerini yapabilmeli” 
diye konuştu. Dawson, Avrupa Konseyi’nden gelen 22 kişilik heyet olarak 140 sandıkta gözlem 
yaptıklarını belirterek, yüzde 84 olan seçime katılım oranının Türk halkının demokrasi ve seçim-
ler konusundaki farkındalığını gösterdiğini dile getirdi.139 Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Ak-
soy, Yerel seçimleri izlemek için gelen Avrupa Konseyi heyetinin seçimler hakkındaki açıkla-
malarına ilişkin, “Misyonun seçim ortamı konusunda beyan ettiği şüphe yersizdir” ifadelerini 
kullandı. Aksoy, “Avrupa’da seçimlerde en yüksek katılım oranına sahip ülkelerin başında gelen 
Türkiye, demokrasisinin olgunluğuna duyduğu güven ve uluslararası insan hakları mekanizma-
larıyla iş birliğine atfettiği önem çerçevesinde, bundan böyle de seçim gözlem faaliyetlerine ya-
pıcı yaklaşımını sürdürecektir” açıklamasında bulundu.140  

3 Nisan 2019 
• Sunucu Semra Topçu, Halk TV’den çıkartılmasına, “Alelacele yazılmış, şablon ve hak-

sız bir ‘reyting düşürme’ suçlaması yerine gerçek gerekçe söylenemez miydi? Bunca yıldır bizi 
izleyen Halk TV izleyicilerine veda etmeye hakkımız yok muydu?” sözleriyle tepki gösterdi. 
Topçu, “Ben bir gazeteciyim. Sekiz yıl önce Halk TV’de işe başlamak, orada habercilik yapmak, 
program hazırlamak benim için onurdu. Hiçbir zaman profesyonel bir eleman olarak hissetme-
dim kendimi. Azdan çok üreten, yoktan var eden küçük bir gönüllü ekibin parçasıydım. Bu ka-
nalın sahip ve yöneticileri bir karar vermiş ve artık bizimle çalışmak istemiyorlarmış. Olabilir. 
Ama biz böyle hoyrat davranmayı hak edecek ne yaptık? Böyle bir zaferi yaşamamıza izin verip 
bir gün daha bekleyemeyecek kadar aceleleri vardı. Hadi yüzümüzü görmek istemiyorlardı, ken-
dileri karşımıza geçip söylemek yerine avukatlarla gönderdiler işten atma yazılarını. Bir veda 
partisi düzenlemeye, dostça uğurlamaya gerek görmediler” dedi.141  

• Sözcü yazarı Uğur Dündar, “Halkın demokrasi zaferi!...” başlıklı yazısında Halk TV’den 
ayrılmasıyla ilgili “Meslektaşlarıma eşya muamelesi yapıldığını öğrenir öğrenmez bu bağ kopu-
verdi!” ifadesini yazdı. Dündar, yazısında, “Ufuktan doğan güneşin müjdeler getirdiği 1 Ni-
san sabahı Ankara’dan yüreğimi yakan bir haber geldi. Önce 1 Nisan şakası sandığım habere 
göre, Halk TV’nin en zor zamanlarında onu sırtlayıp başarılı günlere taşıyan değerli haberci mes-
lektaşlarım, hiç uyumadan çalışıp seçim sonuçlarını duyurdukları gecenin sabahında, adeta birer 
eşya gibi kapının önüne bırakılmışlardı!.. Haberi doğrulattıktan sonra, hiç düşünmeden yarım 
asırlık meslek yaşamımda daha önce de benzerlerini sergilediğim bir davranış yaptım. Halk 
TV'den ayrıldım. Bazıları ‘Uğur Dündar Halk TV'den istifa etti’ dediler. Bu doğru değil. İstifa 
için bir kurum/kuruluşla aranızda hukuki bir bağ olması gerekir. Benimki gönül bağıydı. Halk 
TV'nin yolu açık olsun!..” sözlerine yer verdi.142  

• ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, Türkiye’deki yerel seçimlerle ilgili 
değerlendirmesinde, “Özgür ve adil seçim demokrasinin önemli parçası. Buna meşru sonuçların 
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kabul edilmesi de dahil” dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise, ABD’nin Tür-
kiye’nin içişlerine ilişkin açıklama yapamayacağını vurgulayarak, “Hiçbir ülkenin, hukuk ve de-
mokrasiden uzak şekilde başka bir ülkenin seçim sonuçlarına müdahale etme ve kendisini sonuç-
ların meşruiyet kaynağı olarak görme yetkisi yoktur. Antidemokratik yaklaşım ve alışkanlıklar 
hiçbir şekilde Türkiye’nin demokratik olgunluğunu gölgeleyemez” ifadesini kullandı.143 

• Cem TV, “Kamuoyuna Duyuru”144 başlıklı açıklamasında 31 Mart Mahalli İdareler Se-
çimleri gecesi TÜRKSAT tarafından yayınının durdurulmasını “ayrımcı muameleye maruz kalı-
yoruz” sözleriyle eleştirdi. Açıklamada, “Yerel Seçimlerin yapıldığı 31 Mart’ı 1 Nisan’ı bağla-
yan gece ‘Seçim Özel’ programı devam ederken, Cem TV yayını saat 02:00 sularında TÜRKSAT 
tarafından durdurulmuştur. Kamuoyu ve değerli izleyicilerimizi konu ile ilgili düzenli olarak bil-
gilendireceğimizi bildirmek isteriz denildi.145  

6 Nisan 2019  
• TGC, “6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü” nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, “Geç-

mişte gazeteciler kurşunların hedefi oluyordu. Ne yazık ki, şimdi de meslektaşlarımız açılmış 
davalarla, tutuklamalarla yıldırılmaya çalışılıyor” tepkisini gösterdi. Açıklamada, “Demokrasi-
ler, basın özgürlüğü ve düşünceyi ifade özgürlüğüyle test ediliyor. Basın ne kadar özgürse, dü-
şüncesini ne kadar bağımsız bir şekilde yazabilirse o ülkedeki insanların da o kadar özgür oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Basın özgürlüğü, düşünceyi ifade özgürlüğü, halkın haber alma ve gerçekleri 
öğrenme hakkı için bir güvencedir” denildi.146 

8 Nisan 2019  
• CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı Ekrem İmamoğlu NTV, CNN 

Türk ve Habertürk’e tepki gösterdi. İmamoğlu, “Rakibimiz adına 10 kişi konuşuyor, her birini 
naklen veriyorlar. Benim de onlara cevabım var, beni neden göstermiyorsunuz? Ben basın açık-
laması yapıyorum, rakibimiz adına konuşanların cevabını yayınlıyor benimkini yayınlamıyor. 
Benim söylediğimi insanlar duymazsa o insanın bana verdiği cevaptan ne anlayabilir? Böyle 
adalet olur mu? İsim veriyorum, NTV’yi, Şahenk ailesini, Habertürk’ü, Ciner ailesini, CNN 
Türk’ü, Demirören ailesini takip ediyorum... İş dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı kendile-
rini uyarmayı kendime hak gördüğüm için uyarıyorum. Gün gelir isimlerini anmaktan bile vaz-
geçerim. Bizi daha fazla dünyaya rezil etmeyin” dedi.147 

• ÇGD, haftalık yayımlanan İzmir gazetesindeki personele üç ay boyunca maaşların ve-
rilmediğini ve sigorta girişi yapılmaksızın gazeteci çalıştırıldığını açıkladı. Açıklamada, “İzmir 
kamuoyunda dikkat çeken haberlere imza atılan İzmir Gazetesi, ‘işveren’ görünümlü ancak yü-
kümlülüklerinin hiçbirini yerine getirmeyen kişiler tarafından meslektaşlarımızın emeklerinin 
gasp edildiği bir yere dönüştürülmüştür. Meslektaşlarımız, üç aya yakın bir süre habercilik yap-
malarına karşın mali olarak hiçbir karşılık alamadan işlerinden ayrılmak zorunda bırakılmıştır. 
İzmir Gazetesi’nde yaşananların istisnai bir durum olmadığını, emek hırsızlığının ne yazık ki 
yaygınlaştığı bilincindeyiz. Mücadelemiz, bugün İzmir gazetesinde, yarın başka gazetelerde 
emekleri, hakları çalınan tüm meslektaşlarımızla dayanışarak ilerleyecektir” denildi.148 

9 Nisan 2019 
• RTÜK üyesi İsmet Demirdöğen, TRT’nin oy sayımlarını naklen yayımlama talebini 
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“algı operasyonu ve çarpıtma girişimi” diye eleştirdi. Demirdöğen, “Seçim sürecinde AA aracı-
lığıyla yapılan algı operasyonlarının şimdi de TRT aracılığı ile mi yapılacağı sorusu akıllara ge-
liyor. Egemen siyasetin propagandasını yapmayı alışkanlık haline getiren TRT, ne hikmetse bu 
kez de oyların yeniden sayımlarını naklen yayımlamak istiyor. TRT’nin bu talebi ‘Kamu yayın-
cılığı yapma’ talebi değil ‘Algı operasyonu yaratma yayıncılığı’ talebidir. Seçim sürecinde AA 
ile alınamayan başarı, sayımlarda TRT kullanılarak alınmak istenmektedir. TRT’nin bu girişimi 
tek cümleyle, halkın iradesi olan seçim sonuçlarını manipüle etme ve çarpıtılmış bilgilerle değiş-
tirebilme çabasıdır” dedi.149  

10 Nisan 2019 
• İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), “Türkiye’de Avukatlar ve Savunma Hakkı Saldırı 

Altında” başlıklı raporunda, Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yüzlerce avukatın 
keyfi bir biçimde tutukladığını ve yargılandığını bildirdi. Raporda, Temmuz 2016 - Şubat 2019 
döneminde 168 avukat ilgili davaların incelenerek, terörle mücadele suçlamalarıyla yapılan yar-
gılamalarda delillerin tarafsız olarak incelenmesi ve savunma tanıklarının dinlenmesi için ver-
dikleri dilekçelere olumlu yanıt verilmediği belirtildi.150 Raporda, Türkiye’ye avukatları taciz et-
mek amacıyla haklarında soruşturma açmaya, gözaltına almaya ve tutuklamaya son verme, avu-
katları kitlesel olarak yargılamaya ve terörle mücadele kapsamındaki suç isnatlarını keyfi olarak 
kullanmaya son verme çağrısında bulunuldu. HRW Avrupa ve Orta Asya direktörü Hugh Wil-
liamson, “Yüzlerce avukatın hapse atılması ve yargılanması ve kolluk tarafından gözaltında tu-
tulan veya yargılanan kişilerin vekilliğini veya müdafiliğini üstlenme kabiliyetlerinin sınırlandı-
rılması, Türkiye’nin ceza yargılaması sisteminin vahametini gözler önüne seriyor. Bu Tür-
kiye’deki ve uluslararası alandaki herkesi ciddi biçimde kaygılandırması gereken bir durum” diye 
konuştu.151 

• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, AA’nın görevini yerine getirmediğini be-
lirterek, planlı bir şekilde muhalefet başarılarını aktarmama, ya da dezenformasyon yapma gibi 
bir çalışma içerisinde olmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi. Bilgin, “Haberde doğruluk 
ilkesini savunan, yüz yıla yakın tarihi boyunca çok üstün habercilik hizmetleri veren, üyemiz 
olmasından gurur duyduğumuz birçok genel müdürün idaresinde dünyaya haber ajanscılığında 
örnek olan AA’nın son dönemdeki performansı tam bir hayal kırıklığı, üzüntü kaynağıdır. Dile-
ğim AA’nın ‘doğru haber’ ilkesini yıldönümü mesajında bırakmaması, açıklık ilkesine riayet edil-
mesi ve bir an önce iddialara tatmin edici cevaplar verilmesidir. Her halükarda, AA üzerinde 
yoğunlaştığı ve haber yapılmasının dahi önüne geçtiği anlaşılan siyasi tahakkümün sona erdiril-
mesi şarttır” dedi.152 

11 Nisan 2019 
• Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley, Türkiye’de hukuk devleti alanında yaşananları 

“kaygı verici” bulduklarını belirtti. Aynı zamanda Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Avrupa Par-
lamentosu seçimleri adayı olan Barley, “Türkiye’de hukuk devleti alanında yaşanan gelişmeleri 
zaten birkaç yıldır büyük bir endişeyle izliyoruz. Her ne kadar adalet bakanlıkları arasında iyi 
ilişkilerimiz olsa da Türkiye’de hukuk devleti alanında yaşanan gelişmelerden ötürü kaygılıyız 
ve bunu da muhataplarımıza açıkça dile getiriyoruz” açıklamasında bulundu.153  

12 Nisan 2019 
• RTÜK üyesi İlhan Taşcı, YSK’nın yayın yasağı kalkmadan seçimlerle ilgili yayına giren 
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kanallar hakkında ihbarda bulunmasına karşın RTÜK’ün işlem yapmamasına tepki göstererek, 
söz konusu kanallar hakkında işlem başlatılması için RTÜK Başkanlığı’na başvurdu. Taşcı, 
“YSK tarafından ihlallere ilişkin bir müeyyide uygulanması imkanı kalmamıştır. Kanunun açık 
bir şekilde yasak olarak tanımladığı bir hususun herhangi bir yaptırım ile engellenememesi söz 
konusu olacaktır ki bu ‘hukuk devleti’ kavramı ile bağdaşmamaktadır. Yaşanan sorun suç işle-
nirken, bu suça ilişkin bir yaptırım mekanizmasının devreye sokulamamış olmasıdır. RTÜK’ün 
yasayla kendisine verilen görevden kaçacağını düşünmek olanaksızdır” dedi.154  

13 Nisan 2019 
• Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Ulusla-

rarası PEN, Norveç Almanya İsveç PEN, Article 19 ve Uluslararası Gazetecileri Koruma Komi-
tesi (CPJ)’nin aralarında bulunduğu 26 meslek örgütü, Özgür Gündem davası için beraat çağrı-
sında bulundu. Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı ve Evrensel Yazarı Prof. Dr. Şeb-
nem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve 
gazeteci Ahmet Nesin’in yargılandığı davaya ilişkin yayımlanan ortak metinde, “İmzacı gruplar 
olarak ayrıca Türkiye’de otokratik bir girişim altında muhalif tüm sesleri susturmak, bağımsız 
gazeteciliği engellemek adına gazetecilere karşı devam eden tüm tutuklama ve yargılamaları şid-
detle kınıyor. Üç yıla yakın süren bu davada yargılanan Önderoğlu, Korur Fincancı ve Nesin’e 
tüm dayanışma ve desteğimizi gönderiyor, Türk hükümetinden gazeteci, akademisyen ve yazar-
lara karşı yürütülen bu baskı iklimini sonlandırmasını talep ediyoruz” denildi.155 

• Moğollar, Haluk Levent, Pera ve Genco Erkal’ında aralarında bulunduğu sanatçı ve 
oyuncular, ODTÜ 33. Uluslararası Bahar Şenliği’nin iptal edilmesine tepki gösterdi. Levent, 
“ODTÜ rektörüne çağrımdır! Ben eski okulumda konser vermeye hazırım. Bir- iki Rock grubu 
da yanımda getiririm. Bu festival olsun. Para almayacağız ve ses ışık tesisatını da kendimiz ge-
tireceğiz” dedi.156 Moğollar grubu da, Twitter’dan “Bizim için ODTÜ konserlerinin her zaman 
ayrı bir yeri, keyfi olmuştur. ODTÜ Rektörlüğü’nün bu yanlıştan dönüp en köklü üniversite şen-
liğine sahip çıkacağın umuyoruz. ODTÜ’ye yakışan şenliği ortadan kaldırmak değil, her yıl bü-
yüterek emsallerine örnek olmaktır” sözlerine yer verdi. Erkal da, “Geleneksel bahar şenliğinin 
maddi olanaksızlık nedeniyle yapılamayacağını öğrendim. Şenliğin gerçekleştirilebilmesi için 
her türlü masrafı üstlenerek bütün oyunlarımı ücretsiz olarak gelip oynamaya hazırım. Yeter ki 
şenlik devam etsin” ifadesini kullandı. Şarkıcı Aylin Aslım ise, “Türkiye’de üniversite bahar 
şenliği geleneği ODTÜ’yle başlamıştır. Devam etmesi için hepimiz elimizi taşın altına koyarız, 
merak etmeyin Rektör bey” destek mesajına yer verdi. PERA grubu da “Biz de varız hiçbir tale-
bimiz olmadan sahne alırız” mesajını paylaştı.157 

• CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Maltepe ilçesindeki sayımın AKP ve MHP’li 
isimler engellemesine ve bunun İlçe Seçim Kurulu tutanağında açıkça belirtilmiş olmasına rağ-
men Star’ın “Milli iradeye CHP sabotajı” başlıklı haberinde158 CHP’nin suçlanmasına tepki gös-
terdi. Kadıgil, “Çoluğunuz, çocuğunuz da mı yok sizin? Ananız, babanız, güvendiğiniz yakın bir 
arkadaşınız? Bu yaptıklarınızı görüp de ‘yalan söylemek, insanlara iftira atmak ayıptır, yapma 
bence’ diyecek, iyi yürekli tek bir tanıdığınız yok mu etrafınızda?” dedi.159   

16 Nisan 2019  
• Gazeteci Uğur Dündar, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Medyadaki 
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emekçi kıyımına ve son dönemde Halk TV’deki acımasız toplu işten çıkarmalara tepki gösterme-
yip meslektaşlarının haklarını savunamayan TGC ile Basın Konseyi’ni kınıyor ve üyeliklerinden 
istifa ediyorum. Not: Bu tweet istifa mektubumdur” ifadesini kullandı.160 

17 Nisan 2019 
• Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın (ÖiB) programı kapsamında yayınlanan Mart 

raporunda 51’inin hükümlü ve 82’si ise tutuklu olmak üzere hapiste 133 gazeteci bulunduğu 
kaydedildi. Raporda, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı Prof. Dr. Füsun Üs-
tel,  CHP’li Eren Erdem ve Sözcü yazarı Pelin Ünker’e verilen hapis cezaları ile Flash TV’nin 
yayın hayatına ara vermesi gelişmelerine yer verildi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin 
de, “Gazetecilik mesleği, halkımız için anayasal bir hak olan  haber alma konusunda seçim ön-
cesinden bugüne maalesef görevini yerine getirememiştir. Seçim sonuçlarına ilişkin mevcut ge-
rilimli tartışma atmosferinde dengeli habercilik yapılmadığını da üzülerek izlemekteyiz. Rapo-
rumuza baktığımızda, liderler düzeyinde sert siyasi polemikler yaşanmasıyla birlikte televizyon 
ekranları başta olmak üzere medya sektörü, haberleştirdiği ve yansıttığı konularla dikkatleri 
çekti. Ana muhalefet partisi kimliğiyle Türkiye’deki önemli bir seçmen kitlesinin temsilcisi CHP 
başta olmak üzere muhalefet partileri ve adayları ana akım medyada kendilerine yer verilmedi-
ğinden yakındı. Bu süreçte kamu yayıncılığıyla sorumlu TRT’nin muhalefet partilerine ekranda 
iktidara kıyasla yeterince yer vermediği veya çoğunlukla aleyhte haberlerle yer vermesi de tartı-
şıldı” bilgisini verdi.161  

18 Nisan 2019 
• Sözcü davasında yeni atanan duruşma savcısı Alaattin Çolak’ın hazırladığı mütalaa, 

dava dosyasında gazete avukatlarıyla paylaşılmadan medyada yer alması tepkiye yol açtı. Sözcü 
davasında İsmail Yılmaz, Celal Ülgen ve Ceren Yakışır’ın bulunduğu bazı avukatlar, Çolak’ın 
henüz mahkemece talepleri hakkında karar alınmadan mütalaa hazırlanmasına ve avukatlara teb-
liğ edilmeden Sabah’ın internet sitesinde haberleştirilmesine tepki gösterdi. Avukat Ülgen, İs-
tanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, “Esas hakkındaki mütalaa bize tebliğ edil-
memiş olmasına rağmen bugün Sabah’ta yayına girmiştir. Siz Türkiye Cumhuriyeti’nin mahke-
melerisiniz. Siz bir gazetenin muhabirleri değilsiniz. Bunu soruşturun lütfen” dedi.162  

• Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Basın Özgürlüğü Endeksi 2019 Yılı ra-
poru’nda, Türkiye’nin 180 ülke arasında 157’nci sırada yer aldığını açıkladı. Raporda, Tür-
kiye’nin dünyada halen en fazla gazetecinin hapsedilerek lider konumda olduğu ve bağımsız 
medya kuruluşlarına yönelik baskıların devam ettiği bildirildi.163 Türkiye ile ilgili bölümde, Do-
ğan Medya Grubu’nun el değiştirmesiyle ilgili olarak “En büyük medya grubunun hükümet yan-
lısı bir holding tarafından satın alındığı ülkede kalan birkaç eleştirel yayın organının üzerindeki 
baskının sürdüğü” ifadeleri yer aldı. Raporda, “Dünyada en fazla profesyonel gazetecinin hapiste 
olduğu ülke konumundaki Türkiye sistematik olarak önleyici gözaltına ve bazen müebbette kadar 
varan uzun hapis cezalarına başvuruyor” denildi. Türkiye’nin “Paradise Papers” ile ilgili haber 
dolayısıyla bir gazeteciyi (Pelin Ünker) yargılayan dünyadaki tek ülke olduğu vurgulandı.164 

19 Nisan 2019  
• Türkiye yazarı Süleyman Özışık, “Bizim mahallenin medyası” başlıklı yazısında bazı 

gazetecilere tepki gösterdi. Özışık, “Erdoğan’ın haberi olmadan Erdoğan adına medyayı dizayn 

                                                
 
 
 
 

160 https://twitter.com/ugurdundarsozcu/status/1118126312797945857?s=19 
161 http://www.24saatgazetesi.com/bilgin-secimlerde-gazetecilik-basarili-bir-sinav-veremedi/ 
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etmeye çalışan olduğunu” kaydetti. Özışık, “Medya onlara kaldı. Bir televizyon programıyla ye-
tinmediler, ikincisini yaptılar. Onunla da yetinmeyip, gazetelerin genel yayın yönetmenliği kol-
tuğunu kaptılar. Yaptıkları televizyon programlarında adeta bal reklamı yaparcasına AKP’yi öv-
meye başladılar... Meydan onlara kaldı ama onlar sayesinde AKP medyasının bir itibarı kalmadı. 
CHP’ye vuracağız derken Ekrem İmamoğlu gibi ismi cismi bilinmeyen bir adamı kahramanlaş-
tırdılar... Acı ama gerçek olan şu ki, bugün bizim mahallenin medyasının bir Sözcü kadar Cum-
huriyet kadar etki gücü yok! Bizim hiçbir yazarımızın Yılmaz Özdil kadar, Uğur Dündar kadar, 
Bekir Coşkun veya Emin Çölaşan kadar itibarı yok” diye yazdı.165 

• CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Yakın Plan” programında İhsan Ak-
taş’ın, CHP’yi terör örgütleriyle ilişkilendirerek oy çalmakla itham etmesine karşı NTV’nin cevap 
hakkı kullanmalarına müsaade etmediğini söyledi. Kaftancıoğlu, Twitter hesabı aracılığıyla “De-
lilsiz, ispatsız bu açıklamalar yalandır, iftiradır ve suçtur. İstanbul halkının iradesine saygısızlık 
yapan Aktaş’ı yargıya ve toplum vicdanına teslim ediyorum. NTV canlı yayınında hakkımızda 
yalan ve iftiralarla iğrenç bir karalama kampanyası yapıldığı halde cevap hakkımızı kullanma-
mıza müsaade etmedi. Tekrar ediyorum kimsenin hakkını yemeyiz ama hakkımızı, İstanbul hal-
kının hakkını da asla yedirmedik, yedirmeyeceğiz” dedi.166 

• DİSK’e bağlı Basın-İş Sendikası, Cumhuriyet davasında ceza alan 14 gazeteciden seki-
zinin tekrar cezaevine girecek olmasıyla ilgili yayımladığı açıklamada, herkesi gazetecilere sahip 
çıkmaya çağırdı. Davada ceza alan Musa Kart, Kadri Gürsel, Güray Öz, Hakan Kara, Önder 
Çelik, Emre İper, Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngörtekrar’ın cezaevine girecek olmasıyla 
ilgilli, “Hakimlere, savcılara, siyasilere hatırlatıyoruz, ‘Cezaevindeki gazeteciler dendiği zaman 
bazı istatistikler ya da yasa maddeleri gözünüzün önüne geliyor olabilir. Ama hiçbirimiz istatistik 
unsuru değiliz, gazeteciyiz, insanlara gerçekleri aktarmak için bedel ödemeye her zaman hazırız 
şüphesiz. Sizden adalet istemiyoruz çünkü biliyoruz ki bu isteğin bir karşılığı yok. Dostalarımızı 
hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız, onları kapatıldıkları yerden çekip çıkarmak için elimizden 
geleni yapacağız” denildi.167 

• CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AA'nın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na 
bağlanmasına, “Adeta kayyum atanmıştır” sözleriyle tepki gösterdi. AA’nın söz konusu karar-
name ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vesayeti altına girdiğini belirten Özel, “Fiilen Erdoğan ve 
Cumhurbaşkanlığı’na bağlı yayıncılık çizgisini takip eden AA, Cumhurbaşkanlığı kararname-
siyle bir partinin genel başkanının emrine sokulmuştur. Tarihte hiçbir siyasi buna yeltenmemiş, 
buna cüret etmemiştir. AA, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde kaybettiği itibarına bir siyasi parti ge-
nel merkezine daha çok bağlanarak değil, siyasi partilerle ilişkisini daha dengeli bir hale getire-
rek, özerkliğini güçlendirerek yeniden kavuşabilir. Bu kararnameyle AA’nın özerkliği tamamen 
yok edilmiş, faaliyetleri ve insan kaynakları yönetimi bir siyasi partinin genel başkanlığına bağ-
lanmıştır” ifadesini kullandı.168  

21 Nisan 2019 
• RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Güneş’in İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili manşet haberine “Medya yetkililerini, daha fazla demokrasiye 
zarar vermeden, daha fazla haklarını kötüye kullanmamaya çağırıyoruz” tepkisi gösterdi. Önde-

                                                
 
 
 
 

165 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/suleyman-ozisik/607560.aspx 
166 https://twitter.com/ccanannnnnn/status/1118954441938436096?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem-
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kampanyasi-cevap-hakki-kullanmamiza-musaade-edilmedi%2F 
167 https://www.abcgazetesi.com/disk-basin-is-cezaevine-girecek-olan-cumhuriyetcilere-sahip-cikmaya-cagirdi-10764 
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roğlu, “Kişileri mütemadiyen hedef gösteren bir gazetecilik anlayışı, basın özgürlüğü koruma-
sında olamaz, olmamalı. Zarar gazeteciliğedir” dedi.169 

22 Nisan 2019 
• RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun uğradığı linç 

girişimiyle ilgili “Ayrıştırıcı nefret dili konusunda medyamız ne yazık ki sınıfta kalmıştır. Başta 
haber bültenleri olmak üzere tartışma programlarında sergilenen ve yansıtılan bu ayrıştırıcı nefret 
dili konusunda medyamız ne yazık ki sınıfta kalmıştır. Seçim dönemlerinde yayınlar ile ilgili 
mevzuat hızla gözden geçirilmeli ve sorumlu kurumun yaptırım yetkileri net bir şekilde tanım-
lanmalıdır. Yayıncıların tarafsızlık ilkesine bağlı, hukukun üstünlüğünü gözeten bir anlayışla ya-
yın yapmaları sağlanmalıdır, yapmayanlar hakkında yaptırım yoluna gidilmelidir. Yayıncıların, 
kim tarafından kullanıldığına bakılmaksızın ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, ötekileştirici nefret diline 
yer vermemesi sağlanmalıdır” dedi.170 

25 Nisan 2019 
• AP Türkiye Raportörü Kati Piri, CHP’nin eski İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in tu-

tukluluğunun 300’ncü gününde dayanışma çağrısında bulundu. Piri, Twitter üzerinden paylaştığı 
video mesajında, “CHP’li Erdem, 300 gündür haksız yere cezaevinde yatmaktadır. Hapisten çı-
kana dek Erdem'le dayanışma içerisinde olacağız” dedi.171  

• CHP’li Eren Erdem’in avukatları, 300 gündür Erdem’in tutuklu yargılanmasına tepki 
göstererek, “Dosyadaki çelişkili yorumlar ile somut dayanaktan yoksunluk hali aşikardır. En ba-
şından beri bilindiği üzere işbu yargılama tamamen siyasi sebeplerle yapılmakta olup hukuki 
dayanaktan yoksundur” açıklaması yaptı.172 

• RSF, Uluslararası PEN Yazarlar Birliği, Article 19 gibi gazetecilik, yazar ve ifade öz-
gürlüğü örgütleri, Cumhuriyet davasında altı gazeteci hakkında yeniden tutuklama kararı alın-
masını kınayarak “Türkiye’de medya özgürlüğünde kara gün” açıklama yaptı. RSF Türkiye Tem-
silcisi Erol Önderoğlu, “Bu, hukuk devletindeki aşınmayı gözler önüne seren acımasız bir siyasi 
intikama işaret ediyor. Türkiye adına utanç verici” diye konuştu.173 

26 Nisan 2019 
• ODTÜ öğrencileri, ODTÜ Bahar Şenlikleri kapsamında Devrim Stadyumu’na yürüyüş 

yaparak ilk anda şenliğe ekonomik gerekçeyle bu yıl için verilmeyeceğini açıklayan ODTÜ Rek-
törlüğü’nü protesto etti.174  

• Türkiye Barolar Birliği (TBB), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumaları tarafından darp 
ve işkenceye maruz kalan Avukat Sertuğ Sürenoğlu’nun, olaya ilişkin video görüntülerinin or-
taya çıkması üzerine işkence suçunu işleyenler ve diğer sorumlular hakkında ceza davası açılma-
sını talep etti. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu imzasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ek 
dilekçe verildi. Dilekçede, “Olaydan sonra tutulan tutanakta ifade edildiği gibi, Cumhurbaş-
kanı’nın aracına taarruz söz konusu değildir. Tutanakta; ‘Cumhurbaşkanı’na saldırıyordu, o se-
beple müdahale ettik’ anlamına gelen açıklamaların gerçekle ilgisi yoktur. Sürenoğlu’nun Cum-
hurbaşkanı’na sövdüğüne dair tutanakta yazılı olan iddialarda görüntülerle desteklenmemektedir. 
En önemlisi Sürenoğlu, ‘Bir düğün için bu olur mu’ dedikten saniyeler sonra birden çok polis 
memuru tarafından tutulmuş ve götürülmüştür. Bu sırada tutanakta iddia edildiği gibi bir direniş 
göstermemiştir. Zaten kendisinden çok iri ve sayıca kalabalık olan polis memurlarına direnmesi 

                                                
 
 
 
 

169 https://twitter.com/RSF_tr/status/1119978796973789184 
170 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/rtuk-uyesi-tasci-nefret-soylemi-medya-eliyle-artti-4521481/ 
171 https://twitter.com/KatiPiri/status/1121459776259543040 
172 https://www.dw.com/tr/eren-erdem-300-g%C3%BCnd%C3%BCr-hapiste/a-48490394 
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fiziksel olarak mümkün değildir. Dolayısıyla tutanakta iddia edilen ‘direndiği için orantılı güç 
kullandık’ ifadesinin gerçek olmadığı açıktır” ifadesi kullanıldı. TBB, 19 Nisan’da savcılığa suç 
duyurusunda bulunmuştu.175 Sürenoğlu, 14 Nisan’da Demirören Grubu ile Kalyon Grubu’nun 
düğünü nedeniyle Çırağan Sarayı’ndaki yolun trafiğe kapatılması esnasında Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın korumaları tarafından darp edilmişti.176 

• AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir, “Cumhuriyet davası nedeniyle ceza-
evine gönderilen gazeteciler derhal tahliye edilmelidir. Yetkililer gazetecileri terörist, gazeteci-
liği de bir suç faaliyeti olarak görmeyi bırakmalıdır. Türkiye’de gazetecilere yönelik tacizi teyit 
eden ve korkunç bir gerileme olarak nitelendirdiğim bu karar beni çok şaşırtıyor. Medya uzman-
larına bağımsız ya da eleştirel görüşlerde bulunmak için yapılan bu adli kovuşturma, medya öz-
gürlüğünün zayıflamasına ve ülkede ifade özgürlüğünün ciddi şekilde kısıtlanmasına yol açmak-
tadır” dedi.177 

• Basın Konseyi’nden yapılan açıklamada, Cumhuriyet’ten altı kişinin cezaevine girme-
sinin kabul edilemez olduğunu vurgulandı. Açıklamada “İki yıl dört aydır dava için bir türlü karar 
veremeyen Anayasa Mahkemesi’nin de artık bu dosyaya acilen bakmasını diliyoruz. Haksız, hu-
kuksuz cezaevine yeniden konulan Cumhuriyetçilere özgürlük istiyoruz. Yumruk atanların suçlu 
sayılmadığı Türkiye'ye ifade ve basın özgürlüğü daha çok yakışmalıdır” denildi.178 

27 Nisan 2019 
• TGC Yönetim Kurulu, Cumhuriyet’in eski yazar ve mensuplarının beş yıldan az ceza 

almaları nedeniyle temyize başvuramamaları sonucu cezaevine girmelerine tepki gösterdi. Açık-
lamada, “Cumhuriyet davasında ‘terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt propagandası 
yapmak’ ile suçlananlar beş yıldan az ceza aldıklarından yeniden cezaevine girdiler. Beş yıldan 
çok ceza alan Cumhuriyet mensuplarının temyiz süreci ise sürüyor. Kaldı ki, bu uygulamanın yol 
açtığı adaletsizliklerin hükümet yetkililerince de bilindiği Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tara-
fından da defalarca ifade edilmiş, bu hukuksuzluğun giderilmesi için çalışmalar yapıldığı açık-
lanmıştır. Gül, Mart ayında basın mensuplarıyla yaptığı bir söyleşide, ‘Bu konularda, uygula-
maya dönük aksaklıkları çözme noktasında mutfağımızda bir çalışma yapıyoruz. Aynı fiille ilgili 
bir ceza istinafta kesinleşiyor, diğerine temyiz yolu açık. Kendi sistemi içinde çözülmesi ya da 
Yargıtay’a gitmesi yönünde kanun boyutuyla bir düzenlemeye ihtiyaç var mı değerlendiriyoruz’ 
demişti. TGC hukuk alanında yaratılan bu kargaşaya dikkat çeker ve haksız yere hapis yatmak 
zorunda olan meslektaşlarımızın bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını talep eder” denildi.179  

• Sözcü Yazarı Necati Doğru, “Cumhuriyet davası!” başlıklı yazısında  “Sözcü ile Cum-
huriyet davaları, açılışları, görevlendirilen savcıları, bilirkişileri ile birbirine çok benziyor iyi 
mi!” dedi. Doğru, “İddianameyi yazsın diye görevlendirilen ve Cumhuriyet yazar ve çizerlerini 
hapse gönderen savcı, FETÖ örgüt üyesi çıktı. Yani FETÖ sanığı savcıya, FETÖ soruşturması 
yapılmış iyi mi! Bizim Sözcü davasının ilk iddianamesini yazan savcı da ‘rüşvet istemiş ancak 
alamamış’ olmaktan ceza yemişti. Cumhuriyet davasında bilirkişi ise ‘gazetecilik fakültesinde 
okumamış’ biriydi. Bilirkişi olacaklar listesinde adı da yoktu. Ama iktidara yandaş gazetelerde, 
dergilerde çalışmış, övgü dolu yazılar yazmıştı. Twitter sayfasında AKP’li olduğunu da gizleme-
mişti. Bizim Sözcü davasının bilirkişisi de benzer özelliklere sahip, iktidar yanlısı biriydi” diye 
yazdı.180  
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• Hukukçular, Cumhuriyet davasında gazetecilere yeniden cezaevi yolu gözükmesine 
tepki gösterdi. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Yargıtay Ceza Dairesi’nin infazın 
ertelenmesine karar vermesi gerektiğini belirterek, “Çok büyük bir haksızlık. Bu haksızlığı Ada-
let Bakanı bizzat kendisi ifade etmesine rağmen kanuni düzenlemelerin yapılmamasından kay-
naklanan ciddi bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. En kısa sürede müdahale edilmesi gerekiyor” 
dedi. İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel, “İfade özgürlüğü açısından dünya ülkeleri arasında kor-
kunç bir yerdeyiz. Bu aslında toplumun haber alma kaynağı olan bağımsız gazeteciliğin sona 
erdirilmesi veya idam fermanı gibi görülen bir uygulamadır. Son dönemde yargı toplumu sustur-
makta sopa olarak kullanılıyor. Toplumda Cumhuriyet davası ile ilgili büyük bir hoşnutsuzluk 
var. Bu hoşnutsuzluk yerel seçimlerde bile kendini gösterdi” ifadesini kullandı. AİHM’in eski 
hakim üyelerinden Rıza Türmen de, denetimli serbestliğe başvuracaklarını söyleyerek, “Cumhu-
riyet çalışanlarının yazdıkları yazılar nedeniyle hapis cezalarına çarptırılmaları, başka bir suç gibi 
gösterilmesi düşünce ve ifade özgürlüğünün çok açık bir biçimde ihlalidir. AİHM’nin ifade öz-
gürlüğü yönünde karar vereceği kesindir. Adalet Bakanı bu konuda çalışma yapıldığını duyuru-
yorsa demek ki yanlışlığı kabul ediyor. Bu durumda infazın geri bırakılması olabilirdi fakat o 
olmadı. İlle de cezalandırmak istemişler. Çünkü hükümete yakın görüşlere sahip olmadıkları 
için” dedi.181  

• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Cumhuriyet’in eski altı çalışanı için yeni-
den cezaevi sürecinin başlamasının gazetecilik için gözdağı niteliğinde olduğunu söyledi. Tür-
kiye’de söz konusu gazetecilerin infazının durdurulmamasının adalet duygusunu incittiğini be-
lirten Bilgin, “Gazetecilik suç değildir. Haber yapmak suç değildir. Gazetecilerin hapsedilmesi 
aynı zamanda anayasal haber alma hakkının ihlalidir. Bir firmadan bilet alındığı, tatile gidildiği 
için terör örgütü ilişkisi kurulabiliyor, gazeteci mahkum oluyor, ama bilet, kesen firmanın sahibi 
bakan oluyor. Çok üzücü ve seçici adalet anlayışına ibretlik örnek bir durum. Adalet ortak tale-
bimiz olmalı” dedi.182 

28 Nisan 2019  
• CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ulusal Kanal’ın kendisiyle ilgili yaptığı 

bir habere gerçekleri yansıtmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, 2013 yılında 
Fransa’da öldürülen Sakine Cansız’ı “terörist olarak görmediğini söylediğini” iddia eden Ulusal 
Kanal’a iddialarını ispatlamaları çağrısında bulundu. Kaftancıoğlu, “Yalancı değil ahlaksızsınız 
aynı zamanda” dedi. Kanalda yayınlanan haberde183 Kaftancıoğlu’nun Habertürk’teki bir prog-
rama telefonla katılarak cevap hakkını kullandığı ve Cansız’ın öldürülmesinin ardından attığı 
tweet’lere sahip çıktığı iddia edilmişti. Ulusal Kanal’ın Twitter hesabından habere dair yapılan 
paylaşım Kaftancıoğlu’nun tepkisi ardından silindi ancak haberin halen internet sitesinde yer al-
dığı öğrenildi.184 

• ÇGD, Cumhuriyet davasında eski çalışanların yeniden cezaevine girmesine ilişkin yap-
tığı açıklamada, “Cumhuriyet davası hukuk garabeti, özgürlük katli, gazetecilik suikastıdır” ifa-
desini kullandı. Açıklamada, “Önder Çelik, Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Kara, 
Güray Öz ve Emre İper’in yeniden cezaevine gönderilmesi, tüm gazetecilere gözdağı, basın öz-
gürlüğüne yeni bir pranga, mesleğimize dönük açık bir operasyondur. Hukukun haklıyı değil 
güçlüyü koruduğunun, haklıya saldırıyı tercih ettiğinin göstergesidir bu karar. Bu karar aynı za-
manda bu ülkede mesleğini hakkıyla yapan, halkın haber alma hakkını savunan, tehditlere ve 
baskılara boyun eğmeyen gazeteciler olduğunun da göstergesidir. Cumhuriyet davası, ne kadar 
basın özgürlüğüne dönük saldırılar için simgesel bir örnekse, ismi geçen meslektaşlarımız da 

                                                
 
 
 
 

181 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1365137/AiHM_kesin__ihlal__diyecek.html 
182 http://www.24saatgazetesi.com/bilgin-adalet-duygusu-incindi/ 
183 https://www.ulusal.com.tr/gundem/chp-istanbul-il-baskani-canan-kaftancioglu-dan-sakine-cansiz-aciklamasi-hic-degismedim-h228815.html 
184 https://www.birgun.net/haber-detay/kaftancioglundan-ulusal-kanala-ahlaksizsiniz.html 
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gazetecinin sorumluluğu, etkisi ve etiği konusunda bir o kadar örnektir. ÇGD olarak hukuksuz-
luğun ve güçlünün saldırılarının karşısında, meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha 
belirtiyor, bu hukuksuzluğun ve saldırıların son bulması çağrısında bulunuyoruz” denildi.185 

29 Nisan 2019 
• ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu (USCIRF) tarafından hazırlanan 2019 yılı 

raporunda, Türkiye’de dini özgürlüklere ilişkin gelişmelerden dolayı derin endişe duyulduğu bil-
dirildi. USCIRF’in rapor sunumundaki konuşmacılardan ABD Temsilciler Meclisi üyesi Jim 
McGovern, Türkiye’nin insan hakları ve dini özgürlükleri korumada yüksek standartların geri-
sine düştüğünü söyledi. Çok sayıda insan hakları savunucusu ve hükümetle ters düşen kişinin 
hapse girdiğini belirten McGoverny, “Bu doğru değil ve bence Sayın Erdoğan’a bu yaptığının 
kabul edilemez olduğunu söylemek ABD’nin yükümlülüğü” dedi. Raporda, Türkiye’deki dini 
azınlıkların yaşama ve var olma mücadelesine yönelik tehdit bulunduğu öne sürüldü ve “Devlet 
kurumları ve hükümet taraftarı medyanın karalama kampanyaları, azınlıktaki bu gruplar arasında 
artan bir korku ortamının gelişmesine katkı yapmıştır” denildi.186 

• Ankara Uluslararası Film Festivali’nde “Görülmüştür” filmiyle “En İyi Film Ödülü ”nü 
alan yönetmen Serhat Karaaslan, ödülü cezaevindeki gazetecilere ve yazarlara ithaf ettiğini açık-
ladı.187 

30 Nisan 2019 
• TGC Zonguldak Temsilcisi Atilla Öksüz, Pusula gazetesi İmtiyaz Sahibi Ali Rıza Tığ’a 

yapılan saldırıya, “gazeteci, tüm bilgi kaynaklarına serbestçe ulaşma, halkı ilgilendiren tüm olay-
ları izleme, araştırma ve yazma hakkına sahiptir. Hukuk yolları açıkken hiçbir gerekçe fiili sal-
dırılara gerekçe gösterilemez” sözleriyle tepki gösterdi.188 

Diğer Gelişmeler 
1 Nisan 2019 
• DHA’nın sabah saatlerinde kesinleşmemiş sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da önde olduğunu duyurduğu haberi yaklaşık bir saat 
sonra yayından kaldırdığı öne sürüldü. “Son Dakika” görseliyle tweet atan DHA, YSK’ya dayan-
dırdığı verilerle İmamoğlu’nun yüzde 48,80 oranında oy aldığını, Yıldırım’ın ise 48,48 oya sahip 
olduğunu belirtmişti.189  

• Hürriyet’in, YSK Başkanı Sadi Güven’in CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mevcut sayım sonuçları itibariyle önde olduğuna ilişkin 
açıklamalarına yer vermediği bildirildi.190 

• YSK Başkanı Sadi Güven, AA’nın 13 saat boyunca yerel seçimlere ilişkin sonuçları 
abonelerine servis etmemesiyle ilgili “AA benim müşterim değil. Nereden alıyor sonuçları bilmi-
yorum” açıklaması yaptı.191 

2 Nisan 2019 
• AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, yerel seçimler sonuçlarına ilişkin 31 Mart gecesi abo-

nelere servis yapılmasını durdurmalarına yönelik gelen eleştirilere “Her iki aday da ayrı ayrı 

                                                
 
 
 
 

185 http://www.haberanaliz.net/dunya/cumhuriyet-davasi-hukuk-garabeti-ozgurluk-katli-gazetecilik-suikastidir/4525 
186 https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiye-dini-ozgurluklerde-ilerleme-saglayamadi/4896199.html 
187 https://www.birgun.net/haber-detay/ozgur-dusunce-ile-uretmeye-devam.html 
188 http://www.pusulagazetesi.com.tr/tgc-ali-riza-tiga-saldiriyi-kinadi-120762-haberler.html 
189 https://www.medyaradar.com/dha-imamoglu-onde-dedigi-haberini-ve-ysk-verilerini-yayindan-kaldirdi-haberi-2006275 
190 https://www.internethaber.com/hurriyetten-ekrem-imamogluna-sansur-2011619h.htm 
191 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1324678/YSK_Baskani_Guven_den_AA_ya_sert_tepki.html 
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‘kazandım’ diye açıklama yaptı. Benim veri akışım durdu, ben ne yapabilirdim ki... Veri gel-
medi.192 YSK veri göndermedi” sözleriyle yanıt verdi. Kazancı, “Beni hedef gösterdiler. Ben 
bunlara şerbetliyim. Ekrem İmamoğlu'nun da Binali Yıldırım'ın da kazandığı sonucu vermedim. 
Kazandıklarını görmedim ki vereyim. Bu kararı tek başıma aldım. Kazandığını açıklayan, kazan-
dığını zannediyor. Olanlara kızım çok üzüldü. Ona ‘yanlış hiçbir şey yapmadım’ dedim. (AKP 
yazılı şapkasıyla olan fotoğrafı hakkında) fotoğraf danışmanken çekildi. O şapkayı ben tasarla-
dım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaydım. Sevsen de, sevmesen de ben onun adamıyım ar-
kadaş. Hakaret ve küfürler yedim. Yediğim küfürler de maaşımın içinde” dedi.193  

• AA, Genel Müdür Şenol Kazancı’nın gündem toplantısındaki sözlerine ilişkin haberler 
üzerine “Dedikodu gazeteciliğinden öteye gidemeyen bazı sözde medya kuruluşları, Anadolu 
Ajansının tüzel kişiliğine ve yöneticilerine açıkça itibar suikastı yapmaya çalışmaktadır” açıkla-
ması yaptı. Açıklamada, “Bu yalan, iftira ve ithamların yöneticilerimizin ailelerine de yönelmiş 
olması Türk medyası adına esef verici bir gelişmedir. AA gündem toplantısında, Genel Müdürü-
müzün personelimize yaptığı konuşma çarpıtılarak sızdırılmış, kendisine asla ait olmayan ifade-
ler aitmiş gibi gösterilmiştir. Bugün bazı sözde medya mecralarında yer alan ve Genel Müdürü-
müze atfedilen, özellikle ailesiyle ilgili ifadeler tamamen yalandır, uydurmadır. AA olarak şunu 
belirtmek isteriz ki, kamuoyunu yanlış yönlendiren insaf, vicdan ve ahlak dışı yayınlara imza 
atanlar yargı önünde bunun hesabını vereceklerdir” denildi.194 

• AA, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun Anıtkabir 
Özel Defteri’ne yazdığı ifadeyi sansürledi. Anıtkabir’i ziyaret eden İmamoğlu’nun haberini ser-
vis eden AA’nın, deftere yazılan “Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” ifa-
desini sansürlediği belirtildi.195  

3 Nisan 2019 
• AYM, Emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın kapatılan Taraf’a yönelik 2010’daki “Balyoz 

darbe planı” ile ilgili haberler nedeniyle açtığı tazminat davasının reddedilmesini “şeref ve itibar 
hakkı ihlali” olarak değerlendirdi.196 AYM, Doğan’ın “sahte ve üretilmiş kanıtlara dayanılarak 
gerçek dışı haber yapılmasıyla şeref ve itibar hakkı ihlalinin ortadan kaldırılması için yeniden 
yargılama yapılmasına” hükmetti. AYM, Doğan’a 8.000 lira manevi tazminat ödenmesine de 
karar verdi. Doğan, Mehmet Baransu imzasıyla çıkan haberler nedeniyle Kadıköy 2. Asliye Hu-
kuk Mahkemesi’ne başvurmuş ancak 2012’de davanın reddine karar verilmişti. Yargıtay 4. Hu-
kuk Dairesi de bu ret kararını onamıştı. Bunun üzerine Doğan, 8 Kasım 2013’te197 AYM’ye bi-
reysel başvuruda bulunmuştu.198  

4 Nisan 2019 
• İstanbul Ümraniye İlçe Seçim Kurulu’nda AKP itirazıyla başlayan oy sayımı esnasında 

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve A Haber muhabiri Erdal Kuruçay arasında “canlı 
yayında yanlış bilgi verme” tartışması yaşandı. 199  Tanal, canlı yayın sırasında Kuruçay’ın 
CHP’nin oylarını eksik bildirdiği gerekçesiyle itiraz ederek, kamuoyunu yanlış bilgilendirmekle 
suçladı. Kuruçay ise, Tanal’ın yayına müdahale etmesine tepki göstererek, kendisine iletilmiş 
rakamları söylediğini bildirdi.200 

                                                
 
 
 
 

192 https://odatv.com/anadolu-ajansi-genel-mudurunden-gundemi-degistirecek-aciklamalar-imamoglu-kazandigini-zannediyor-02041900.html 
193 https://www.medyaradar.com/anadolu-ajansi-genel-muduru-erdoganin-adamiyim-arkadas-haberi-2006341 
194 https://www.aa.com.tr/tr/kurumsal-haberler/anadolu-ajansindan-aciklama/1440755 
195 https://halktv.com.tr/yerel-secim-2019/aa-imamoglunun-bu-sozlerini-sansurledi-389249h 
196 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/sahte-ve-uretilmis-kanitlara-dayanilarak-gercek-disi-haber-yapilmasi-nedeniyle-seref-
ve-itibar-hakkinin-ihlal-edilmesi/ 
197 https://www.trthaber.com/haber/gundem/cetin-dogan-aymye-basvurdu-107654.html 
198 https://www.cnnturk.com/turkiye/anayasa-mahkemesinden-cetin-dogan-karari 
199 https://www.sadecehaber.com/gundem/mahmut-tanal-a-haber-muhabiriyle-tartisti.html 
200 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201904051038625676-chp-tanal-a-haber-muhabiri-tartisti/ 
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• AİHM, 2015-2016 yıllarında Cizre, Silopi ve Sur ’da uygulanan sokağa çıkma yasağıyla 
ilgili Türkiye aleyhine yapılan 32 başvuruyu reddetti. Kararda, AYM’nin henüz karar vermediği 
ve bu nedenle etkili iç hukuk yollarının tüketilmediği belirtildi.201  

• Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, yerel seçimlerin ardından ya-
pılan itirazlar sonucu olağanüstü bir karar aldıklarını belirterek, seçimleri gözlemlemeye devam 
edeceklerini açıkladı.202 

• İHA Trabzon Bölge Müdürlüğü’nde Haber Müdürü olarak görev yapan Ersen Küçük203, 
yapılan genel kurulda 240 delegeden 68’inin oyunu alarak Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Baş-
kanlığı’na seçildi.204  

• CHP’den İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur hakkında 
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. İçişleri Bakanlığı’ndan ya-
pılan yazılı açıklamada, “Uygur’un, belediye başkanlığı görevini devir teslimi sırasında devletin 
birliği, beraberliği ve saygınlığını temsil eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret ve teh-
dit içeren ifadeleri nedeniyle TCK’nın 299. maddesinde düzenlenen cumhurbaşkanına hakaret 
suçundan Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu ve gerekli incelemelerin baş-
latıldığı” bildirildi. Uygur’un yargı tarafından hapis cezası hükmü alması ve bunun ertelenme-
mesi durumunda Bakanlıkça görevden alınması söz konusu olabilecek. Uygur ise, “Cumhurbaş-
kanı’na hakaret ile ilgili ne alakası var. Konuşmamda hakaret ettiğimi düşünmüyorum. Konuş-
mamızda, ‘Siz bu millete hakaret ettiniz bu millet de size yanıt verdi’ dedim. Sayın Bakan’ın suç 
duyurusu başvurusu takdiri varsa, yapıyorlarsa yapsınlar ancak konuşmamda hakaret söz konusu 
değil” dedi.205  

5 Nisan 2019 
• TÜRKSAT A.Ş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi gecesi Cem TV’nin yayınının durdurul-

masına ilişkin açıklamasında sözleşmenin yenilenmemesi nedeniyle kesinti yaşandığını duyurdu. 
Açıklamada, “Cem TV logolu kanala şirketimizce sağlanan her türlü kolaylığa rağmen söz ko-
nusu kanalın, sözleşmede yer alan mali yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesi nedeniyle 
kendileriyle sözleşme yenilenmemiştir. Konunun siyasi gündemle ilişkilendirilmeye çalışılması 
gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.206 

• CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, TÜRKSAT’ın seçim gecesi Cem TV’nin 
yayını durdurması hakkında TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Kaya, “TÜRKSAT üze-
rinden yayın yapan Cem TV’nin yayını, 31 Mart’ta yerel seçim sonuçlarının verildiği “Seçim 
Özel” programı devam ederken, 1 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 02.00’de durdurulmuştur. Ya-
yın durdurma gerekçesi olarak, Cem TV’nin borcu gösterilse de, yayının durdurulma günü ve 
saati manidardır. Cem TV bir ayrımcılığa mı maruz kaldı, sorusunu akla getirmektedir” ifadesini 
kullandı.207 

• MLSA Eş-Direktörü Avukat Veysel Ok’a “İfade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü ko-
nusundaki çabaları” nedeniyle Federal Almanya Cumhuriyeti’nin ilk Adalet Bakanı adına verilen 
“Thomas Dehler Madalyası” takdim edildi. Ok, Münih’teki törende yaptığı konuşmada, “Artık 
‘Türkiye’de ifade özgürlüğünün veya savunma hakkının önünde engeller var’ diyemeyiz, çünkü 
artık Türkiye'de ifade özgürlüğü ve savunma hakkı hiçbir biçimde bulunmuyor. Türkiye’nin artık 
hukuk devleti olmadığını söylemek yetersizdir. Türkiye artık bir kanun devleti bile değil. Ve 

                                                
 
 
 
 

201 https://www.ntv.com.tr/dunya/son-dakika-aihmden-hendek-eylemleriyle-ilgili-karar,D0fOd1beNkKuEi4RMLVV4w  
202 https://www.amerikaninsesi.com/a/avrupa-konseyinden-secimleri-gozlemlemeye-devam-karari/4862007.html 
203 https://www.haberler.com/trabzon-gazeteciler-cemiyeti-nde-devir-teslim-11929276-haberi/ 
204 http://www.gunebakis.com.tr/gundem/iste-trabzon-gazeteciler-cemiyeti-nin-yeni-baskani-h26214.html 
205 https://www.amerikaninsesi.com/a/chpli-torbali-belediye-baskani-hakkinda-suc-duyurusu/4861986.html 
206 https://www.aydinlik.com.tr/turksat-tan-cem-tv-aciklamasi-medya-nisan-2019-1 
207 https://www.chp.org.tr/haberler/chp-genel-baskan-yardimcisi-yildirim-kayadan-turksatin-secim-gecesi-cem-tvnin-yayinini-durdurmasi-hakkinda-soru-onergesi 
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yargı eskiden yani darbe girişimi öncesi demokrasi sorunun bir parçası iken artık yargı sorunun 
ta kendisi haline gelmiştir” dedi.208 

6 Nisan 2019 
• Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 285 sivil toplum kuruluşu, yaptıkları ortak 

açıklamada, hükümete, cezaevlerindeki açlık grevlerini sona erdirmek için adım atma çağrısında 
bulundu. Emek ve Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Mehmet Şirin Gürbüz’ün okuduğu bil-
diride, “Ülkemizde tüm toplumsal kesimler ciddi bir baskı ile susturulmak istenmektedir. En te-
mel hakların kullanımı bile hukuksuz bir şekilde engellenmektedir. Git gide hukuk devletinin 
normlarından uzaklaşma ve hak ihlalleri bizleri ciddi bir şekilde kaygılandırmaktadır. Bu durum 
toplumsal barışın demokrasinin ve insan haklarında tamir edilemeyecek yaralar açacağı aşikar-
dır” denildi.209 

• TRT, İstanbul ve Ankara’da sayımı devam eden sandıklardan canlı yayın yapmak için 
YSK’ya başvuruda bulundu. YSK, başvuruyu kabul etmedi ancak sayım noktalarından görüntü 
alınmasına izin verdi.210  

• İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi, Beyaz TV’de “Adalet Masası” isimli programı 
yapan Rasim Ozan Kütahyalı’ya eski emniyet müdürü ve Ergenekon davasında hapis yatan Adil 
Serdar Saçan’a “hakaret” ettiği gerekçesiyle 116 gün adli para cezası verdi. Mahkeme, Kütah-
yalı’nın aynı suçlardan başka yargılamaları da olduğu için hükmün açıklanmasını geriye bırak-
madı. Kütahyalı, Saçan hakkında “İddia ediyorum, o komisyona Recep Tayyip Erdoğan bir da-
kika bile gelse o arkadaş orada altını ıslatırdı. Bunların anladığı dil bu işkenceciler, katiller, yıl-
larca işkence yaptılar” demişti.211  

7 Nisan 2019 
• Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Türkiye’yi seçim sonuçla-

rını tanımaya çağırarak, “Türkiye’den bunu bekliyoruz çünkü demokrasi bunu gerektirir” dedi. 
Demokratik ilkeleri izleme çağrısı yapan Timmermans, “Avrupa değerlerin destekleyen partile-
rin aldığı oy, iktidara net bir mesajdır” diye konuştu.212  Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy 
ise, “AB yetkililerini siyasi heves ve tercihleri uğruna AB’nin temsil ettiği demokratik ve hukuki 
değerleri aşındırmamaya davet ediyoruz” dedi. Timmermans tarafından kullanılan ifadelerin, ha-
yal kırıklığı ve şaşkınlıkla karşılandığına dikkat çeken Aksoy, “AB yetkililerinin henüz bazı yer-
lerde resmi sonuçlar açıklanmadığı halde buralardaki sonuçların tanınması yönünde yaptığı çağ-
rılar talihsiz bir gaf olarak kayıtlara geçmiştir” dedi. Aksoy, “AB’nin ifadeleri, demokratik ve 
hukuki değerlere bağlılık anlamında son dönemde daha da fazla sorgulanmakta olan AB’nin çifte 
standartlarının başka bir örneğini oluşturmuştur” açıklamasında bulundu.213 

8 Nisan 2019 
• YSK’nın kesinleşmemiş seçim sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 

Ekrem İmamoğlu’nun medya gruplarını eleştirmesi üzerine Hürriyet, Milliyet, Vatan ve CNN 
Türk, “İmamoğlu'nun medyayı tehdidini üzüntüyle takip ediyoruz” başlığıyla ortak tweet pay-
laştı. İmamoğlu, “Şahenk ailesine ait NTV’yi, Demirören ailesine ait CNN Türk’ü, Ciner ailesine 
ait Habertürk’ü uyarıyorum. Ailelerinin bu ülkeye yaptıkları katkılara saygı duyduğum için uya-
rıyorum. Rakibim adına 10 kişi konuşuyor. Hepsine söz hakkı veriyorlar. Bana yer vermiyorlar. 

                                                
 
 
 
 

208 https://medyavehukuk.org/tr/es-direktorumuz-veysel-oka-thomas-dehler-madalyasi-verildi 
209 https://www.amerikaninsesi.com/a/stk-lardan-hukumete-aclik-grevi-cagrisi/4864710.html 
210 https://www.cnnturk.com/turkiye/trtden-yskya-canli-yayin-basvurusu 
211 https://odatv.com/roka-bir-ceza-daha-06041957.html 
212 https://www.politico.eu/article/timmermans-erdogan-turkey-eu-commission-vice-chief-urges-concede-election-defeat/ 
213 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201904071038653229-turk-disisleri-ab-yerel-secim-timmermans-hami-aksoy/ 
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Mesela rakibimin bana cevabını yayınlıyorlar, ama benim söylediklerimi yayınlamıyorlar” de-
mişti.214 

• Manisa Turgutlu Sulh Ceza Hakimliği, hürriyet.com.tr ve sabah.com.tr sitelerinde ya-
yımlanan “CHP listelerinde PKK’lı kaynıyor, CHP, SP ve İyi Parti’nin PKK ile bağlantılı aday-
ları” başlıklı iki haberi kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle yasakladı.215 

• CNN Türk, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu ile ortak açıklamasında, “Seçim kazanabilmek için 15 bin oyu yetersiz bulan Erdoğan, 
Kenan Evren’i bir fersah ileriye taşımış Erdoğan ile karşı karşıyayız...” dediği sırada yayını 
kesti.216  

10 Nisan 2019 
• Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde belediye başkanı 

seçilmiş ancak OHAL kapsamında KHK’larla kamu görevinden ihraç edilmiş isimlere mazbata 
verilmemesine karar verdi. YSK, HDP’li adaylar olarak ilçe belediye başkanlıklarını kazanmış 
söz konusu isimler yerine “ikinci sıradaki AKP’li isimlere mazbata verilmesine” hükmetti.217 
YSK’nın kararıyla Kars’ın Digor ilçesi Dağpınar beldesinde Abubekir Erkmen, Diyarbakır Bağ-
lar’da Zeyyat Ceylan, Van’ın ilçelerinden Tuşpa’da Yılmaz Berki, Edremit’te Gülcan Kaçmaz 
Sayyiğit ve Çaldıran’da Leyla Atsak’ın belediye başkanı seçilmelerine rağmen göreve başlama-
yacakları kesinleşti. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de, YSK’nın KHK’yla ihraç edilmiş 
isimleri başkan adayı olarak kabul etmişken seçim sonucunda anayasaya aykırı ve çelişkili bir 
karara imza attığını söyledi.218   

• Cevat Yaltıraklı adlı vatandaş, Kanal D’de yayınlanan “Zalim İstanbul” adlı dizi hak-
kında “İstanbul’a zalim diye hakaret etmek kimsenin haddi değildir” diyerek Çanakkale Cumhu-
riyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, “Genç nesle İstanbul’u ‘zalim' 
olarak argo kelimelerle tanıtmak bir çapsızlıktır. Sizin gibi düşük profilli kişilerin İstanbul’u kü-
çük düşürmeye yeltenmesi vahim bir hata ve İstanbul'a ihanettir. İvedi olarak dizideki ‘zalim' 
kelimesini de yayından çıkartılmasını talep ederiz” denildi.219 

• ABD’li Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, eski NASA çalışanı Serkan Gölge ile 
ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanları Metin Topuz ve Mete Cantürk’ün tutuklanmasın-
dan sorumlu olunması gerekçesiyle bütün üst düzey Türk yetkililere yaptırım uygulanması için 
tasarı hazırladı. Tasarıyı sunan senatörlerden Ben Cardin, “Türk hükümetinin Amerikalıları ve 
Türkiye’de ABD tarafından çalıştırılan Türk vatandaşlarını cezaevinde tutması bu kişilerin insan 
haklarının ağır şekilde ihlal edilmesidir. Sunduğumuz tasarı Amerika’nın bu davalarda Tür-
kiye’nin yıllardır devam eden dik başlılığını tolere etmeyeceğini net şekilde ortaya koyuyor” 
dedi.220 

11 Nisan 2019 
• Türkiye’de görev yapan uluslararası medya temsilcilerince kurulan Yabancı Medya 

Derneği, Türkiye’de 10’u aşkın yabancı gazetecinin hala basın kartı beklediğini bildirdi.221 
• Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan, Sabahattin Önkibar’ın gazete-

den ve kanaldan istifasına ilişkin “Ulusal Kanal izleyicileri Önkibar’ın kulislerde konuşulan kirli 

                                                
 
 
 
 

214 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201904081038674354-hurriyet-milliyet-cnn-turk-vatan-ortak-tweet-ekrem-imamoglu-medya-tehdidi-uzuntuyla-takip-ediyo-
ruz/ 
215 https://www.turgutluyanki.com/kisilik-haklarini-ihlal-eden-haber-sitelerine-turgutlu-dan-erisim-engeli/36827/ 
216 http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/1334920/Meral_Aksener_konusurken_CNN_Turk_yayini_kesti.html 
217 https://www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-khkli-baskanlara-mazbata-yok,jCSNRx6LNUGPUvdMETc7TQ 
218 https://www.evrensel.net/haber/377263/sezai-temelli-ysk-adayligi-kabul-ettigi-gibi-mazbatayi-da-vermeli 
219 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201904101038707968-zalim-istanbul-dizisine-suc-duyurusu/ 
220 https://www.amerikaninsesi.com/a/amerikali-senatorlerden-turk-yetkililere-yaptirim-tasarisi/4870103.html 
221 https://twitter.com/fma_tr/status/1105511691528425472 
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pazarlıkları ifşa etmesini sevdi ama ne oldu da HDP yöneticileri millet ittifakı adaylarına açık 
destek verirken Önkibar göremedi!” açıklaması yaptı. Türkkan, “Kimse Ulusal Kanal’dan 
PKK/HDP ile işbirliğini görmezden gelmesini beklemesin... 15 Temmuz gecesi ‘yesinler birbi-
rini’ dememizi bekleyenler oldu, ‘bir devir kapanıyor, Erdoğan gidiyor’ diye sevinenlere ortak 
olmamızı isteyenler oldu. Ulusal Kanal yayınlarını kişilere göre değil emperyalizmin planlarına 
göre belirler. Hiçbir zaman Amerikan projelerinin içinde yer almadı, almayacak! Önkibar’a Ulu-
sal Kanal'da yaptığı programlar için teşekkür eder, emperyal projelere karşı milli mücadelenin 
içinde görmek isteriz” diye konuştu.222  

12 Nisan 2019 
• ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’nin Ankara Büyükelçiliği görevine aday göster-

diği David Satterfield, yerel seçim sonuçlarıyla ilgili “Amerika, Türkiye’de demokrasi ve birey-
sel özgürlüklere saygı alanındaki durumdan endişeli” dedi. Satterfield, “Türkiye bir demokrasi. 
Bu şeffaf sürece tüm tarafların tam olarak saygı göstermesini bekliyoruz ki sandığa gidenlerin 
iradesi sonuçlarda kabul görsün. Adil, özgür ve şeffaf seçim süreci her demokrasinin temel un-
surudur. Önümüzdeki günlerde süreci çok yakından izlemeye devam edeceğiz” diye konuştu. 
Satterfield göreve gelirse önceliğinin Türkiye’de yaşayan Amerikan vatandaşlarının güvenliğini 
sağlamak olacağını vurgularken, “NASA fizik mühendisi Serkan Gölge dahil bütün vatandaşla-
rımız ve diplomatik misyon çalışanlarımız özgür kalıncaya ve aileleriyle birlikte evlerinde kalın-
caya kadar çabalayacağım. Görevimin onaylanması halinde, Türkiye’ye içerde ve dışarda insan 
hakları taahhütlerine saygı göstermesi konusunda meydan okumak için çalışacağım” ifadesini 
kullandı.223 

• BTK, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) başvurusu üzerine Türkiye’de izinleri bu-
lunmayan ve yasa dışı şekilde Forex oynatan 19 internet sitesine erişime engelledi.224  

13 Nisan 2019 
• YSK’nın resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 

İmamoğlu, Twitter paylaşımında225 A Haber muhabiri tarafından kendisine yöneltilen soruları 
yanıtladığını ancak söz konusu demecin yayınlanmadığını yazdı. İmamoğlu, söz konusu röpor-
taja ilişkin bir videoyu paylaşarak, “’Yaklaşık 145 yıllık demokrasi mücadelesi’ diyerek neyi 
kastettim? A Haber’in sorularını yanıtladım ama yayınlamadılar. Verdiğim cevapları lütfen izle-
yin” mesajına yer verdi.226 

• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı aracılığıyla kendisi ve Adalet Bakanı 
Abdülhamit Gül’ün YSK üyelerini arayarak baskı kurduğunu söyleyen CHP Genel Başkan Yar-
dımcısı Muharrem Erkek hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Soylu, “Bu yöntemle 
Başbakan ve iki Bakan astıran milli şef dönemi anlayışıyla hareket eden, alacağı karar öncesi 
YSK’yı baskı altına almaya çalışan CHP’nin bu yöneticisi için suç duyurusunda bulunuyorum” 
dedi.227 

• Diyarbakır’da 28 Kasım 2015’te Sur’daki Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması 
yaptığı sırada öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi adına Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı 
kuruldu.228 

14 Nisan 2019 
                                                
 
 
 
 

222 https://www.ulusal.com.tr/medya/ulusal-kanaldan-sabahattin-onkibar-hakkinda-aciklama-h227802.html 
223 https://www.amerikaninsesi.com/a/abd-turkiye-buyulel%C3%A7i-mesaj-s400-demokrasi-se%C3%A7im-pkk-suriye/4872251.html 
224 https://www.samsungazetesi.com/bilim-ve-teknoloji/19-internet-sitesine-erisim-engellendi-h1200425.html 
225https://twitter.com/ekrem_imamoglu/status/1116933284813053958?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem-
bed%7Ctwterm%5E1116933284813053958&ref_url=https%3A%2F%2Ftr.sputniknews.com%2Fturkiye%2F201904131038746063-imamoglu-a-haberin-sorula-
rini-yanitladim-ama-yayinlamadilar%2F 
226 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/imamoglu-a-haberin-sorularini-yanitladim-ama-yayinlamadilar-4409019/ 
227 https://twitter.com/suleymansoylu/status/1116994339916349441?ref_src=twsrc%5Etfw 
228 https://www.amerikaninsesi.com/a/tahir-elci-nin-adi-vakifta-yasayacak/4874628.html 
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• İHA Antalya Bölge Haber Müdürü Sabri Çağlar, Mart 2002’den beri çalıştığı görevin-
den istifa etti. Çağlar, Afganistan, Irak ve Filistin’de savaş muhabirliği yapmasıyla tanınıyor.229  

• Türkiye’nin en büyük iki medya kuruluşu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Yıldırım Demirören’in kızı Yelda Demirören ile Turkuaz grubu sahibi Hasan Kalyoncu’nun oğlu 
Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haluk Kalyoncu evlendi.230 Çiftin nikah şahitlikle-
rini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan yaptı.231 İnşaat, enerji ve medya alanında 
faaliyetler yürüten Kalyon Grubu bünyesinde A Haber, ATV, Sabah ve Takvim gazeteleri yer 
alıyor.232 Enerji, sanayi, turizm, inşaat ve medya gibi faaliyet alanları olan Demirören Holding 
ise CNN Türk, Kanal D, Hürriyet, Milliyet, DHA ve Posta gibi yayın organlarının sahibi.233 

16 Nisan 2019 
• AİHM, AYM’nin eski üyelerinden Hakim Alparslan Altan’ın hukuksuz yere tutuklan-

dığı gerekçesiyle Türkiye’yi 10.000 Euro tazminat ödemeye mahkum etti. AYM’nin eski baş-
kanvekili ve üyelerinden Alparslan Altan’ın yaptığı başvuru üzerine Türkiye’nin insan haklarını 
ihlal ettiğine hükmeden AİHM, kararında Altan’ın gözaltına alınmasında terör örgütü üyeliği 
şüphesinin tutuklama için yeterli gerekçe oluşturmadığını kaydetti. Kararda, Avrupa İnsan Hak-
ları Sözleşmesi’nin (AİHS) özgürlük ve güvenlik hakkıyla ilgili 5. maddesinin ihlal edildiği ve 
ayrıca Altan hakkında delillerin tutuklama sonrasında toplandığı belirtildi.234 

• CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Akit TV’deki “Vizyon” isimli programa konuk olan 
Dr. Mehmet Sağlam’ın anlattığı bir fıkrada CHP’ye hakarette bulunduğu gerekçesiyle RTÜK 
Başkanlığı’na başvurdu.235  

• Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde tutuklanan Siirt 
Eski Belediye Başkanı ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) üyesi Selim Sadak’ın, adli kont-
rol kararıyla tahliye edilmesine karar verdi. Sadak, yerel seçim çalışmaları sırasında 10 Mart’ta 
nöbetçi mahkemece tutuklanarak Urfa F Tipi Kampüs Cezaevi’ne gönderilmişti.236 

• CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 2014-2017 yılları arasında “Cumhurbaş-
kanı’na hakaret” suçlamasıyla 68.827 kişiye ve 2017’de ise 20.539 kişiye soruşturma başlatıldı-
ğını açıkladı.237 

17 Nisan 2019 
• TRT, Kürtçe yayın yapan TRT Radyo Kurdi’yi kurdu. Radyo Doğu ve Güneydoğu ille-

rinde yayın yapacak.238 
18 Nisan 2019 
• Fatih Altaylı, Habertürk’teki “Gazete mi, devekuşu mu” başlıklı yazısında, Hürriyet’in, 

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını almasıyla ilgili haberlere yer ver-
mediğini kaydetti. Altaylı, “Meseleye ilgisiz olan kim dersiniz? Bir gazete. Bir zamanlar Tür-
kiye’nin en büyük, en önemli gazetesi olan Hürriyet. O koskoca gazeteyi 1 milyar dolar verip 
çöpe çevirmek için mi aldınız? Sizden muhalefet yapmanızı bekleyen yok. Rahat olun. Ama en 
azından İstanbul'da milletin haftalardır merak ettiği sonucu da veriverin be kardeşim” dedi.239 

                                                
 
 
 
 

229 https://medyatava.com/haber/ihada-ayrilik-hangi-deneyimli-isimle-yollar-ayrildi_166125 
230 https://www.sabah.com.tr/yasam/2019/04/14/kalyoncu-ve-demiroren-ailelerinin-mutlu-gunu 
231 https://www.cnnturk.com/turkiye/muhtesem-dugun 
232 https://turkey.mom-rsf.org/tr/medya-sahipleri/sirketler/turkey/company/company/show/kalyon-group/ 
233 http://www.demiroren.com.tr/tr/sektorler/medya.html 
234 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201904161038777931-aihm-turkiyeyi-tazminat-odemeye-mahkum-etti/ 
235 https://www.birgun.net/haber-detay/chpye-hakaret-rtuk-gundeminde.html 
236 https://www.birgun.net/haber-detay/hdpli-selim-sadak-tahliye-edildi.html 
237 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/cakirozer-cumhurbaskanina-hakaret-sucu-yasadan-cikarilsin-4448758/ 
238 http://muzikonair.com/trt-radyo-kurdi-kuruldu/ 
239 https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/2436142-gazete-mi-devekusu-mu 
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19 Nisan 2019 
• AA’nın denetimi, Resmi Gazete’de yayımlanan 33 numaralı Cumhurbaşkanlığı Karar-

namesi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na verildi.240 Kararnameye göre; AA’nın faali-
yet, bütçe, örgütlenme  ve insan kaynakları yönetimini denetleme yetkisi, Cumhurbaşkanlığı İle-
tişim Başkanlığı’nca belirlenecek. Yapılacak sözleşmede AA yöneticilerinin atanma yolları da 
tanımlanacak. Ayrıca devlet bünyesindeki tüm kamu ve kuruluşlarca yürütülecek iletişim politi-
kaları ve standartlarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı belirleyecek.241  

• Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Figen Yük-
sekdağ’ın tutukluk halinin devamına karar vererek, davayı 14 Haziran’a erteledi. Yüksekdağ, 4 
Kasım 2016’dan bu yana Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde bulunuyor.242 

• TGC 46. Olağan Genel Kurulu sonucunda, Turgay Olcayto’nun başkan adayı olduğu 
“Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazetecilik Grubu” yönetim kurulu seçimini kazandı. Olcayto 
grubu 420 oyla Sedat Bakıcı’nın “Değişim, Özgür Gazetecilik ve Emek Grubu”nun 149 oyu kar-
şısında seçimi kazandı. Seçimde 608 oyun kullanıldı ve 16 oy geçersiz sayıldı.243 

• Kocaeli Valiliği, Gebze M Tipi Kadın Kapalı Cezaevi önünde açlık grevinde olan ço-
cukları için oturma eylemi düzenleyen anneleri copla iterek hakaret eden polisler hakkında so-
ruşturma başlattığını bildirdi. Valilik, “Yetki ve maksadını aşan güvenlik görevlileri hakkında 
soruşturma başlatıldı” açıklaması yaptı.244  

20 Nisan 2019 
• Avukatlar Tezcan Çakır ve Elif Ezgi Çakmak, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde 

gece yarısına doğru veri akışını kestiği için AA’ya “siyasi manipülasyon” yapıldığı gerekçesiyle 
bir liralık tazminat davası açtı. Talep yazısında, seçim sonuçlarını basına servis etmeye yetkili 
AA’nın, bu sorumluluğun aksine halkın haber alma özgürlüğünü ihlal ettiğinin altı çizildi. AA’nın, 
seçim gecesi 13 saat boyunca halkın iradesini gasp ettiği ve bu manipülatif davranışın Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı hiçbir birey tarafından unutulmayacağı bildirildi.245 

• Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, 2017-2018 yıllarında yasa 
dışı bahis oynatıldığı tespit edilen 1.360 internet sitesine BTK aracılığıyla erişimi engelledi. Ay-
rıca 2019’da siber birimlerince 42 operasyonel çalışmayla 140.000 lira değerinde nakit ve taşı-
nır/taşınmaz mal varlığına el konulduğu bildirildi.246  

21 Nisan 2019 
• Aydınlık yazarı Hayati Asılyazıcı, “Türkiye’nin en saygın tiyatro ödüllerinin jüriliğini 

yapıyorum. Çok eleştiri aldım. Bana hiç müdahale edilmedi gazetede. Fakat bütün bunlardan 
sonra bu kadar çizgisini kaybetmiş bir gazetede kalmamın bir anlamı yoktu. Veda yazımı yazdım, 
ama gazete basılamamış. Gazetenin tutumundan ötürü uzun zamandır rahatsızlık duyuyordum. 
Atatürkçü bir düşünceye sahibim. O düşünceden sapılınca kendi çizgimi korumak için geri çe-
kildim, durum bundan ibaret” sözleriyle gazeteden ayrıldığını duyurdu.247  

• Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu’nun Çubuk ilçesinde uğradığı saldırıyla ilgili terör bağlantısı olup olmadığı da dahil her 
yönüyle aydınlatılması için soruşturma başlatıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbra-
him Kalın, “Kılıçdaroğlu’na yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 

                                                
 
 
 
 

240 https://www.sabah.com.tr/gundem/2019/04/20/aa-cumhurbaskanligi-iletisim-baskanligina-baglandi 
241 https://www.evrensel.net/haber/377762/anadolu-ajansinin-denetimi-cumhurbaskanligina-baglandi 
242 https://www.birgun.net/haber-detay/figen-yuksekdagin-tutuklulugunun-devamina-karar-verildi.html 
243 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1352568/TGC_de_yeni_yonetim_belli_oldu.html 
244 http://www.kocaeli.gov.tr/basin-duyurusu-19042019 
245 https://odatv.com/anadolu-ajansina-kritik-dava-20041937.html 
246 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/1360-internet-sitesine-erisim-engeli-231191h.htm 
247 https://odatv.com/ataturkcu-cizgiden-sapilinca...-21041937.html 
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Şiddet, demokratik bir hak arama ve tepki verme yöntemi olamaz. Kimsenin hukukun dışına 
çıkmasına müsaade edilmeyecektir. Gerekli hukuki süreç başlatılmıştır” açıklaması yaptı. 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Türkiye’de siyasetçilere, hiç kimseye karşı bu davranışta bu-
lunmanın hakkı yoktur. Bunun bir provokasyon olduğu kanaatindeyim. Ortaya çıkarılması ge-
rektiğini de düşünüyorum” dedi.248 Ankara Valisi Vasip Şahin ise, “Kılıçdaroğlu’na yönelik mü-
essif protesto eyleminin önlenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup olayın so-
rumluları hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır” dedi.249  Buna karşın CHP İstanbul Milletve-
kili Gürsel Tekin “Bu açıklamayı yapan Vali durmadan, hemen istifa etmelidir. Bu ‘müessif pro-
testo’ değil organize bir linç girişimidir. Bunu bile söyleyemeyen bir Vali o koltukta oturamaz!” 
sözleriyle tepki gösterdi.250 Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da, “Bu bir ‘mües-
sif protesto eylemi’ değil. Linç girişimi. Kimse hafifletmeye kalkmasın. Korumalar Kemal beyi 
yakındaki eve götüremeseydi Allah muhafaza parça parça edilecekti. Devletin en üst tüm yetki-
lileri derhal en sert şekilde tepki vermeli buna. Düşmanlaştırma yetti artık” tepkisini ifade etti.251 
Öte yandan olay yerindeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, “Değerli arkadaşlarım, şu ana 
kadar mesajlarınızı verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz. Şimdi anne, babasına taziyelerimizi bildir-
mek üzere sükunetle şehidimiz Yener’in evine gidiyoruz. Burayı boşaltıyoruz” sözleriyle dikkat 
çekti.252 CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Akar’ın sözleri üzerine “Ba-
kana da bir sorumuz vardır, genel başkanımızı linç etmek isteyen, 'O evi yakın' diye bağıran 
hainlere dönüp de 'Mesajlarınızı verdiniz' demek ne anlama gelmektedir? Bu organize güruh ne 
mesajı vermiştir? Bu nasıl cümledir? Bu kendini bilmezlerin vermek istediği mesaj bellidir. Kim-
lerin değirmenine su taşıdıkları da bellidir. Bugün ve bu saatten sonra artık sorumluluk maka-
mındakiler kullandıkları dile özen göstermelidirler” dedi.253 Tepkiler üzerine Akar, “Oradaki 
amacımız Kılıçdaroğlu’nun uzunca bir süredir kaldığı evden bir an önce, sağ salim ayrılmasını 
sağlamak, halkı dağıtmaktı. Bizim şiddeti tasvip etmemiz, şiddeti hoş görmemiz asla söz konusu 
değil. Ne amacımız olabilir? Yani biz Kılıçdaroğlu’na vurulmasını tasvip mi ediyoruz? Bunu 
mesaj mı kabul ediyoruz, böyle bir şey olabilir mi?” dedi.254 Kılıçdaroğlu, Çubuk’ta katıldığı 
şehit Yener Kırıkcı’nın cenaze namazı sonrasında fiziki saldırıya maruz kalmıştı.255  

22 Nisan 2019  
• Ankara Valiliği, Çubuk’taki şehit cenazesi sırasında birtakım kişilere sopalar dağıtıldı-

ğına dair iddiaları doğrulayacak bulguya ulaşılamadığını açıkladı. Açıklamada, “Olay anında gö-
rev yapan güvenlik görevlileriyle görüşmeler yapılmış olup, söz konusu iddiayı doğrulayacak 
herhangi bir bilgi ya da görüntüye ulaşılamamıştır” ifadesi kullanıldı.256 

23 Nisan 2019  
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 

Çubuk’ta şehit cenazesinde yapılan saldırıyla ilgili “Ben bile bir Cumhurbaşkanı olarak, herhangi 
bir şehit evi ziyaretinde, öncelikle soruyorum, ‘Gidişim orayı rahatsız eder mi? Eğer edecekse 
gitmeyeyim’ derim. PKK ile hangi siyasi örgüt, el ele, kol kola geziyor ve bunun yanında da 
Türkiye’deki siyasi partiler kol kola veriyorlar, kol kola verdikten sonra da oraya gidiyorlar. Bu-
rada artık bir gaz sıkışması var. Bu insanların, birikmiş olan bu gaz sıkışması karşısında, nereye 
gideceksin? Bunların hepsini etraflıca bir incelemek, bunun üzerinde de düşünmek lazım” 

                                                
 
 
 
 

248 https://t24.com.tr/haber/chp-lideri-kemal-kilicdaroglu-na-saldiri,817762 
249 https://www.evrensel.net/haber/377882/kilicdarogluya-ankaradaki-cenaze-toreninde-saldiri-ve-linc-girisimi 
250 https://www.gercekgundem.com/siyaset/87286/gursel-tekinden-ankara-valiligine-tepki-bu-protesto-degildir 
251https://twitter.com/metinfeyzioglu/status/1119936727634915330?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem-
bed%7Ctwterm%5E1119936727634915330&ref_url=https%3A%2F%2Fhalkweb.com.tr%2Ffeyzioglu-kemal-bey-parca-parca-edilecekti%2F 
252 https://www.haberturk.com/msb-den-kemal-kilicdaroglu-na-saldiri-aciklamasi-2439061 
253 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-48003079 
254 https://www.internethaber.com/hulusi-akardan-son-dakika-kemal-kilicdaroglu-aciklamasi-2016792h.htm 
255 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/bassavcilik-kilicdarogluna-saldiriyla-ilgili-sorusturma-baslatti-41189714 
256 https://twitter.com/AnkaraValiligi?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor 
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dedi.257 
• ÇGD, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, Ankara Çubuk’ta şehit cenazesine 

katıldığı sırada düzenlenen saldırıyı kınayarak, “Medya toplumsal nefretin körüğü olmamalıdır” 
başlıklı açıklama yaptı. Açıklamada, “İktidara yakınlığıyla bilinen gazete ve televizyon kanalları, 
muhalefet partileri ve yöneticilerini hedef göstermeye devam etmekte ve seçimi kazanan bele-
diye başkanlarını asılsız ve alakasız manşetlerde terörle bağdaştırmaktadır. Oysa medyanın gö-
revi, iktidarın çamur atma mekanizması olmak değildir. Medya kuruluşları, toplumsal nefretin 
körüğü olmaktan uzak durmalıdır. Asılsız iddialarla insanları zan altında bırakmak, onları toplu-
mun gözünde suçlu durumuna düşürmek, kendi görüşünde olmayan herkese ‘terörist’ yaftası ya-
pıştırmak sadece gazetecilik meslek ahlakıyla değil insanlığın hiçbir değeriyle bağdaşmaz” de-
nildi.258 

• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu’nun Ankara Çubuk’ta şehit cenazesinde saldırıya uğramasının endişe verici olduğunu be-
lirterek, “Şiddet demokrasilere yakışmaz ve kabul edilemez” tepkisini gösterdi. Bilgin, “Gazete-
ciler Cemiyeti olarak bu saldırıyı kınıyoruz. Gazeteci ve medya her zaman barıştan, adaletten, 
yasalara uyumdan yana olmalıdır. Hayatın her alanında olduğu kadar siyasette de hoşgörü ve 
kendinden farklı düşünene saygı elzemdir” ifadesini kullandı. Bilgin, Sri Lanka’da yaşanan terör 
olaylarıyla ilgili teröre karşı uluslararası düzeyde mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.259 

• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Deniz Çakır hakkında “halkın bir kesimini, 
sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçlamala-
rıyla altı aydan bir yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırladı. İddianamede, Çakır’ın 
30 Aralık 2018’de Beşiktaş’taki Zorlu Center’daki kafede yaşadığı tartışma sırasında müşteki-
lere, “Atatürk var bu ülkede, Arabistan değil burası, sizin yeriniz burası değil, Arabistan'a gidin, 
İran'a gidin” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.260 

24 Nisan 2019  
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çubuk’ta asker cenazesinde uğradığı sal-

dırıya oyuncular, yazarlar, sanatçılar ve aydınlar tepki gösterdi. 117 sanatçının imzaladığı ortak 
metinde linç girişimi kınandı. Açıklamada, “Bu saldırı göstermiştir ki, ayrışmaların sorumsuzca 
körüklenmesi, ülkemizi, geçmişte yaşadığımız ve ayarlarını henüz saramadığımız toplumsal acı-
larla her an karşı karşıya bırakabilir… Tüm yetkilileri şiddeti besleyen ötekileştirici söylemler-
den uzak, birleştirici ve sorumlu bir dil kullanmaya davet ediyoruz” denildi.261  

• TBMM Genel Kurulu’nun 23 Nisan Özel Oturumu’nda kürsüye HDP Eş Başkanı Pervin 
Buldan geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkur-
may Başkanı Yaşar Güler salonu terk etti. Erdoğan, “İstiklal Marşı’nı söylemeyenleri Mehmet-
çiği şehit edenleri, onlarla omuz omuza verenleri dinleyelim mi? Buna ne vicdanım ne de karak-
terim müsaade eder” dedi.262 

• CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
nedeniyle AKP iktidarı döneminde çocukların yaşadığı hak kayıplarına dair bir rapor hazırladı. 
Rapora göre; yılda ortalama sekiz bin çocuk istismara uğruyor ve Türkiye çocuk istismarında 
üçüncü sırada yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı istatistiklerine göre, 2017/18 öğretim yılında 
ilkokul seviyesinde okullaşma oranı yüzde 91.5, ortaokulda yüzde 94.4 ve lise eğitiminde yüzde 

                                                
 
 
 
 

257 https://www.ntv.com.tr/turkiye/erdogandan-kilicdaroglu-saldirisina-iliskin-aciklama,aJrtAUTtiEmTu5XFoLc5qg 
258 https://tele1.com.tr/cgd-medya-toplumsal-nefretin-korugu-olmamalidir-49483/ 
259 http://www.24saatgazetesi.com/bilgin-siddet-demokrasiye-yakismaz/ 
260 https://www.aksam.com.tr/magazin/deniz-cakira-1-yila-kadar-hapis-istemi/haber-957375 
261 https://t24.com.tr/haber/sanatcilar-ortak-metne-imza-atti-kilicdaroglu-na-linc-girisimini-kiniyoruz,818060 
262 https://www.karar.com/guncel-haberler/hdp-es-baskani-buldan-kursuye-cikti-erdogan-kurulu-terk-etti-1188918 
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83.5 olarak anımsatıldı. AKP’nin 4+4+4 eğitim sistemi ile özellikle ilkokul seviyesindeki okul-
laşma oranlarında ciddi bir düşüş gözlendiği belirtildi. İlk ve ortaokul düzeyinde yaklaşık 750 
bin, lise düzeyinde ise yaklaşık 1 milyon çocuğun okullaşamadığına dikkat çekildi.263 

• Ankara Barosu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyla ilgili Gü-
neş gazetesine yönelik Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Barodan 
yapılan açıklamada, Güneş gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler ile Kılıçdaroğlu’na 
linç girişiminde bulunanlar ve azmettirenleri tarafından insanlığa karşı suç işledikleri iddia edildi. 
Suç duyurusunda, olayın tesadüf değil planlı olduğuna delil olarak Güneş’in “Mutlu musun Ek-
rem” başlıklı manşeti gösterildi.264  

• Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Cumhuriyet’in eski yazarları ve yöneticileriyle 
ilgili temyiz başvurusu Yargıtay tarafından sonuca bağlanıncaya kadar gazetecilerin tutuklanma-
ması için Türkiye’ye çağrıda bulundu. CPJ, avukat Mustafa Kemal Güngör’ün, Cumhuriyet’in 
eski sekiz çalışanı için Türkiye yasalarına uygun bir şekilde temyiz başvurusunda bulunulduğunu 
ve kararın Yargıtay’da değiştirilebileceğini ifade ettiğini bildirdi.265 

• Özgür Gündem davasında “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla dört ay tutuklu kal-
dıktan sonra yurtdışında yaşama kararı alan yazar Aslı Erdoğan, “Türkiye’de 300 binden fazla 
tutuklu bulunuyor. Ben tutuklandığım zaman bu sayı 160 bindi. Türkiye rekor üstüne rekor kırı-
yor” dedi. Erdoğan, Türkiye’ye geri dönme umudunun giderek azaldığını ve Türkiye’de mah-
keme önünde olanlara çok ağır cezalar verildiğini ifade ederek, “Türkiye’de yeni cezaevleri inşa 
ediliyor. 2021 yılına kadar hapishanelerdeki kapasitenin 500 bine çıkması hedefleniyor. Durum 
çok üzücü; Alman basınında yansıtılandan çok daha üzücü” diye konuştu.266 

25 Nisan 2019 
• Eski sunucu Reha Muhtar, Twitter hesabı aracılığıyla Youtube üzerinden Reha Muhtar 

TV kanalında yayın yapacağını duyurdu.267  
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World’ün Londra merkezine terör örgütü PKK yandaş-

larınca yapılan saldırı nedeniyle TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Eren ve TRT ailesine geçmiş olsun di-
leklerini ilettiği bildirildi.268 

26 Nisan 2019 
• Kayseri 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet’i AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu 

Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki hakkında “asılsız ve kötü amaçlı” haber yayımlan-
dığı gerekçesiyle 10.000 lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Özhaseki’nin avukatı Meh-
met Savruk, “Özhaseki ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin o dönemki Başkanı Mustafa Çelik 
arasında enerji ortaklığı kurulduğu, bu şirketlere ihaleler dağıtıldığı yönünde uydurma, asılsız ve 
maksatlı haberler verilerek algı operasyonu yaratılmaya çalışıldığını” savundu. Cumhuriyet 30 
Nisan, 1, 2 ve 3 Mayıs 2018’de Özhaseki’ye ilişkin “Siyaset ticarete sigorta olmuş”, “Bakan Bey 
işte belgesi”, “19 numarada 10 numara skandal”, “Halef selef başkanlar eski ortak çıktı” başlıklı 
haberleri yayınlamıştı.269 

• CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Ankara Adliyesi’ne İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrike ettiği” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. 

                                                
 
 
 
 

263 http://www.ankahaber.com.tr/politika/chp-li-bingol-den-cocuk-raporu-h50667.html 
264 http://www.diken.com.tr/ankara-barosundan-kilicdarogluna-saldiriya-iliskin-suc-duyurusu/ 
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CHP, Bakan Soylu’nun geçen yılki “CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde pro-
tokole kabul etmeyin” sözleri ve Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyla ilgili “CHP’nin HDP 
ile teması ve HDP’nin PKK ile kendisini ayırmayan politikası ortadadır. PKK tarafından şehit 
edilen, acının ve duygunun oluştuğu bir cenazeye Kılıçdaroğlu’nun gelişi haber verilmeliydi” 
açıklamasından şikayetçi oldu.270 

• Türkiye’deki ABD İstanbul Başkonsolosluğu’nun güvenlik görevlisi Nazmi Mete Can-
türk, eşi ve kızı hakkında “silahlı terör örgütüne üyelik” suçlamasıyla dava açıldığı bildirildi.271 
İddianamede, Cantürk'ün, Gülen yapılanmasına üye olduğu gerekçesiyle haklarında soruşturma 
başlatılmış çok sayıda kişiyle iletişim halinde olduğu ve “elde edilen kanıtların, şüphelinin örgüt 
talimatları doğrultusunda faaliyetlerde bulunduğuna işaret ettiği” dile getirildi. Davanın ilk du-
ruşması 25 Haziran’da görülecek. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, Washington’un Can-
türk’ün herhangi bir yasadışı faaliyete karıştığı yönünde güvenilir bir kanıt görmediğini ve 30 
yıllık kariyeri boyunca Cantürk’ün Türk hükümeti ile güvenlik yetkilileriyle çok sayıda teması-
nın olduğunu belirtti.272  

• İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, Ocak-Mart dönemi “Marmara Bölgesi 
Hapishanelerinde Yaşanan Hak İhlalleri” raporuna göre toplam 713 hak ihlali yaşandı ve 713 
mahpusun açlık grevini sürdürdüğü belirtildi. Raporda mahpuslara keyfi olarak disiplin cezala-
rının verildiği ve bu cezaların birbirine eklenmek sureti ile özellikle iletişim ve görüş yasakla-
rında süreklilik sağlandığı da kaydedildi. Öte yandan açlık grevinde olan mahpuslarda, kilo 
kaybı, midede ağrı, yanma, bulantı, kusma, halsizlik, yorgunluk, el ve ayaklarda uyuşma, uyku 
bozukluğu, unutkanlık gibi şikayetlerin arttığı ve bazı hapishanelerde B1 vitamini, karbonat ve-
rilmediği de öne sürüldü.273 

28 Nisan 2018  
• İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV’de “Zulüm 1938’de son buldu” 

başlıklı haberle ilgili olarak sorumlu müdür Ali Özken’in beraat ettiği karara itiraz ederek İstinaf 
Mahkemesi’ne başvurdu. Akit TV’nin, 10 Kasım 2015’teki yayınında kullanılan altyazısı nede-
niyle 426 kişi savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ve Özken hakkında “Atatürk’ün hatırasına 
alenen hakaret” suçundan dört buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Ancak İstanbul 
Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi, 5 Mart’ta Özken’in beraatına karar vermişti.274 

29 Nisan 2019 
• Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden 11. Cumhurbaşkanı Ab-

dullah Gül’ün kişisel internet sitesine verilen linki kaldırdı. Söz konusu link, eski Cumhurbaş-
kanlarına ait özgeçmiş bilgilerine dair sayfada Gül’e ayrılan bölümde yer alıyordu.275 Gül’ün 31 
Mart Yerel Seçimleri’ne ilişkin, “Türkiye’yi seçimleri tartışmalı bir ülke haline asla getirmemek 
gerekir” açıklamasının ardından bunun yapıldığı da vurgulandı.276  

30 Nisan 2019 
• HDP'li 32 milletvekili, Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in başlattığı ve cezaevlerinde 

süren açlık grevinin “ölüm oruçlarına dönüşmesine” dikkat çekmek için TBMM Başkanlığı 
önünde oturma eylemi yaptı. HDP Grup Başkan Vekili Fatma Kurtulan, Güven’le birlikte 98 
cezaevinde 3.000 tutuklunun açlık grevinde olduğunu ve yedi kişinin ise yaşamını yitirdiğini 
söyledi. Kurtulan, “Yeni cenazeler çıkmaması için bütün kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapmak 
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ve Meclis'in bu konuda rol üstlenmesini ve görev almasını, Adalet Bakanı'nın görevini yerine 
getirmesini talep ediyoruz” dedi.277 

Olumlu Gelişmeler 
3 Nisan 2019 
• Mardin - Nusaybin’de haber takibi sırasında gözaltına alınan MA muhabiri Ahmet Kan-

bal, Nusaybin 1. Asliye Ceza Hakimliği’nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.278 
5 Nisan 2019 
• Gazeteci ve ressam Zehra Doğan, Londra’da Index on Censorship tarafından verilen 

“İfade Özgürlüğü Ödülü”ne layık görüldü.279 Doğan, ödülü Leyla Güven ve açlık grevindeki tu-
tuklular adına aldığını belirterek teşekkür etti. Doğan, Mardin’in Nusaybin ilçesinde 2016’daki 
sokağa çıkma yasağı sırasında ilçeden yaptığı haberler ve sosyal medya paylaşımları dolayısıyla 
“terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla 25 ay tutuklu kalmıştı.280 

• İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla bir yıl üç aydır 
tutuklu yargılanan Demokratik Modernite dergisi editörü Haydar Ergül’ün adli kontrol tedbiri ve 
yurtdışı yasağıyla tahliyesine karar verdi. Ergül, duruşmada SEGBİS ile yaptığı savunmasında, 
“Hakkımda somut bir delil yokken tutuklandım. Sağlık sorunlarım var. O yüzden mahkemeye 
gelemiyorum. Bu mahkumiyeti sona erdirmenizi istiyorum” dedi. Dava, 28 Haziran’a erte-
lendi.281 

6 Nisan 2019 
• Gazeteciler Cemiyeti tarafından AB finansmanı ile yürütülecek “Demokrasi için 

Medya/Medya için Demokrasi” programın kapsamında Türkiye’de çoğulcu medya ve özgür ba-
sını güçlendirme amacına yönelik olarak serbest çalışacak işsiz gazetecilere verilecek destekle-
meler için başvurular başladı. Program ile gazeteciler, yılda en fazla beş olmak üzere Cemiyet’in 
yayın organı 24 Saat’te yayımlanmak üzere haber yapabilecek ya da kurmak istedikleri internet 
sitesi için teknik ve maddi destek elde edebilecek. AB’nin Türkiye Delegasyonu Başkanı Chris-
tian Berger, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, basın ve ifade özgürlüğünün demokrasilerin vaz-
geçilmez bir parçası olduğunu ve programa bu nedenle destek verdiklerini söyledi. Berger, “Ba-
sın özgürlüğü pek çok nedenle AB değerlerinin merkezinde yer alır ve Birliğe katılım sürecinin 
de önemli bir parçasıdır. Bunun gibi programlar gazetecilerin temel haklarını korumaya yönelik 
taahhütlerini gösterirken, aynı zamanda sektördeki zayıflığa nokta atışı yaparak çalışma ortam-
larının iyileşmesine katkıda bulunuyor. Dolayısıyla desteği ve ilgiyi de hak ediyorlar” dedi. Prog-
ram Direktörü gazeteci Yusuf Kanlı da, sektördeki işsizliğin nedenlerinden birinin dayanışma ve 
örgütlenme eksikliği olduğunu söyleyerek, “Bizim programın temel aldığı şey de tam eksik olan 
bu örgütlülüğü desteklemek. Örgütlülüğün desteklenmesi amacıyla programdan yararlanmak is-
teyen gazetecilerden bir sendikaya ya da gazetecilikle ilgili bir sivil toplum kuruluşuna üye ol-
ması şartı aranıyor” diye konuştu.282 

7 Nisan 2019 
• Van’da gözaltına alınan gazeteci Oktay Candemir, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış 

yasağıyla serbest bırakıldı. Candemir, MA’ya yaptığı açıklamada, “Savcılar yaptığımız tüm ha-
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berleri ‘örgüt propagandası’ sayıyor. Ve deniliyor ki siz bu haberlerle algı oluşturmaya çalışıyor-
sunuz. HDP’nin haberlerini niye yapıyorsun? HDP’nin kongresine niye gidiyorsun? DBP açık-
lamalarını neden takip ediyorsun? şeklinde sorular yöneltiliyor. Türkiye’de şu andan itibaren ha-
ber yapmak suç. Emniyette ve savcılıkta algı tamamen bu. Gazetecilik, düşünce özgürlüğü, ifade 
özgürlüğü, hürriyet özgürlüğü diye bir şey yok” dedi. Van’da 15 yıldır gazetecilik yaptığını söy-
leyen Candemir, haberleri nedeniyle son iki yılda en az 24 kez ifadeye çağrıldığını da belirtti.283  

8 Nisan 2019 
• Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Tagesspiegel Türkiye muhabiri Thomas Se-

ibert’in basın kartını yenileyeceği bildirildi. Seibert, basın kartının yenilenmesiyle ilgili “Tüm 
yanlış anlaşılmanın giderilmiş olmasından memnunum” dedi. Seibert, 10 Mart’ta Türkiye’den 
ayrılmak zorunda kalmıştı.284 

10 Nisan 2019 
• İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Özgür Gündem davasında, “dev-

letin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak,” “silahlı örgüt propagandası” ve “suç işleme ama-
cıyla örgüt kurma” suçlamalarıyla yargılanan Kemal Sancılı’nın tahliyesine karar verdi. Ancak 
Sancılı, bir başka davadan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için cezaevine geri gönderildi. 
Dava 3 Temmuz’a ertelendi.285 

• Muğla Didim 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Afrin Operasyonu ile ilgili EMEP’in basın 
açıklamasını haberleştirdikleri gerekçesiyle yapılan yargılamada, Didim Özgür Ses muhabiri 
Mustafa Öge, Mavi Didim muhabirleri Erdem Özde ile Ergün Korkmaz ve Emek Partisi Didim 
İlçe Başkanı Kazım Temiz’in beraatına karar verdi.286 

12 Nisan 2019 
• AYM, BirGün’deki bir yazısı nedeniyle “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değer-

leri alenen aşağılama” gerekçesiyle yedi ay hapis cezası alan Ufuk Çalışkan’ın ifade ve basın 
özgürlüğü haklarına yönelik ihlal olduğuna hükmetti. Birgün’de yayımlanan “Ben kısaca CC” 
ve “Cehennet” başlıklı iki yazı hakkında ihbar olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatarak, imti-
yaz sahibine, yazı işleri müdürüne ve internet yayını sorumlusu Ufuk Çalışkan hakkında kamu 
davası açmıştı. Çalışkan, “Dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla yedi ay 17 gün hapis 
cezası ile cezalandırılmıştı. AYM, Anayasa’daki basın özgürlüğü güvencesini vurgulayarak, 
“Basının, demokrasinin düzgün şekilde işlemesinin sağlanmasına ilişkin temel görevi dikkate 
alındığında başvurucunun cezalandırılmasının basının kamu yararına olan hususlara katkısını or-
tadan kaldırabilecek niteliktedir” kararı verdi.287 

15 Nisan 2019 
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Prof. Dr. Baskın 

Oran’ın Agos’taki “Kürtler üzerine bazı trajikomik deneyler” başlıklı yazısı nedeniyle yaptığı 
suç duyurusuna takipsizlik kararı verdi. Başsavcılık kararında, AİHS ve Anayasa’daki basın öz-
gürlüğüne ilişkin hükümlerin yanı sıra Yargıtay ve AİHM kararları hatırlatılarak, Oran’ın yazı-
sının basın özgürlüğü sınırları içinde kaldığı belirtildi. Kararda, “Basın özgürlüğü belli ölçülerde 
abartmayı, kışkırtmaya başvurmayı da içerdiği, gazetecilerin yazılarında kullandıkları deyimle-
rin polemik niteliğinde olsa da, nesnel bir açıklamayla desteklendiğinde, bu ifadelerin asılsız 
kişisel saldırı olarak görülemeyeceği belirtilmiştir” denildi. Soylu, Oran’ın 23 Haziran 2017’deki 
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yazısına ilişkin “Kendisini ilim adamı diye pazarlamış yazısının her kelimesini alçakça kurgula-
mış bir uşak Baskın Oran hakkında suç duyurusunda bulunuyorum” demişti.288 

• The Independent gazetesinin Türkçe yayın yapacak www.independentturkish.com haber 
sitesi erişime açıldı.289 Independent Türkçe’nin Genel Koordinatörlüğünü Muhammed Zahid 
Gül, Genel Yayın Yönetmenliğini ise gazeteci ve televizyon programı yapımcısı Nevzat Çiçek 
yürütecek.290 

• ÇGD, “Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri 2018” ödüllerine layık görülen isimlerini 
belirledi. Buna göre; “Haber Ödülleri” Hürriyet’ten Dinçer Gökçe, Cumhuriyet’ten Alican Ulu-
dağ, BirGün’den Nurcan Gökdemir, Haber Türk’ten Öznur Karslı’ya verildi. “Röportaj Ödül-
leri” ise Cumhuriyet’ten Ataol Behramoğlu, Hilal Köse ve Vedat Arık’a verildi. “Fotoğraf 
Ödülü” Tamer Arda Erşin’e, “Karikatür Ödülü” ise Ahmet Aykanat’a değer görüldü. “Televiz-
yon Haber Ödülü” Damla Yıldız Söken ve Ayhan Dursun, Ömür Dikme’ye, “Televizyon Prog-
ram Ödülü” Ayşenur Arslan ve “Radyo Program Ödülü” de Nihat Sırdar’a verildi.291 

• ODTÜ Rektörlüğü, iptal kararı aldığı ODTÜ 33. Bahar Şenliği’nin kamuoyunda oluşan 
tepkiler ve sanatçıların desteği sonrası yapılacağını duyurdu. Rektörlükten yapılan açıklamada, 
“ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği’nin gerçekleşmesi durumunda pek çok değerli sanatçı ve kişi 
gönüllü destek ve katılımını beyan etmiştir. Bundan büyük memnuniyet duyduğumuzu belirtir, 
teşekkür ederiz. Şenliğin 24, 25, 26 Nisan 2019 tarihlerinde, önerilen çerçevede ve mekanlarda, 
sosyal medyadan desteklerini belirten değerli sanatçılarımızın da katkıları ile zenginleştirilerek 
gerçekleşmesini yürekten temenni ederiz” denildi.292 

18 Nisan 2019 
• İçişleri Bakanlığı, TRT ve Hakkari Valiliği’nin desteğiyle, eğitim, spor, kültür, sanat ve 

dini konularda bilgilendirici programların yapılacağı Hakkari FM yayın hayatına başladı. Valilik 
bünyesindeki Hakkari FM, Türkçe ve Kürtçe 24 saat yayın yapacak. Radyodan kentteki kamu 
kurumlarında yapılan hizmetlerle ilgili de bilgi verilecek. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, “Bugün 
internete, televizyona ve diğer medya organlarına rağmen radyolarımız da vazgeçilmez medya 
araçlarıdır. Halihazırda Hakkari FM radyosu 96.6 karasal yayın frekansı ile yine hakkarifm.org, 
hakkarifm.com ve hakkarifm.net adreslerinden de yayın yapacaktır” dedi.293 

• Gazeteciler Cemiyeti’nin yürüttüğü ve AB’nin finanse ettiği “Demokrasi için Medya / 
Medya için Demokrasi Programı” kapsamında Basın Evi’nin açılışı yapıldı. Konferans salonu ve 
stüdyo imkanlarına sahip tam donanımlı Basın Evi, sekretaryasıyla birlikte gazetecilere gazete-
cilik faaliyetlerini devam ettirmeleri ve kapasitelerini güçlendirmeleri için hizmet vermeyi amaç-
lıyor. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, “Ankara ve Türkiye’nin her yerinde demok-
rasiye, insan haklarına ve basın özgürlüğüne inanmış ancak herhangi bir nedenden dolayı işsiz 
bırakılmış arkadaşlarınıza ışık veren bir yapının açılışındasınız. Basın Evi, işsiz bırakılmış bütün 
gazetecilere fener olacak” dedi. Program Direktörü ve Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı 
Yusuf Kanlı, üç yıl boyunca gazetecilerin kişisel ve kurumsal yapılarını güçlendirmeyi hedefle-
yeceklerini ifade ederek, “Bu merkezin Türk basınının daha aydınlık günlere kavuşmasında kü-
çük de olsa bir yol açmasını umuyoruz” ifadesini kullandı. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı 
Büyükelçi Christian Berger de, “AB için, basın özgürlüğü demokratik bir toplumun vazgeçilmez 
unsurudur. Bilgi akışının ve şeffaflığın kesin güvencesine her zaman ihtiyaç duyulur.  Hükümet 
de bu hususlara dikkat etmek durumunda olmanın yanı sıra açık ve şeffaf olmalıdır. Umarım 
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böyle bir projeyle medyadaki çoğulculuğu artırabiliriz ve gençlere gazetecilik normlarını göster-
mekte ilham olabiliriz. Projenin sonunda, üç yıl içinde güzel sonuçlar göreceğiz ve daha yüksek 
standartlarda tarafsız gazetecilik izleyebileceğiz” diye konuştu.294  

19 Nisan 2019  
• Ankara 12. İdari Dava Mahkemesi, Kaos GL Derneği’nin temyiz başvurusu üzerine, 

Ankara Valiliği’nin Kasım 2017’de OHAL Kanunu’na dayanarak ilan ettiği süresiz LGBTİ+ et-
kinliklerine yönelik yasak kararını kaldırdı. Mahkeme, “Yasak süresiz, sınırlama ve belirlilik 
yok, yasak yerine etkinliklerin güvenliği sağlanmalı” kararı aldı.295 

22 Nisan 2019  
• Haber takibindeki gazetecilerin kurduğu Sahadan Haber’in296 Youtube297 kanalı açıldı. 

Twetter üzerinden yapılan açıklamada, “Sahadan Haber görüntüleri, açıklamaları ve röportajları 
en hızlı şekilde Youtube üzerinden sizlere ulaştırıyor. Tek yapmanız gereken abone olarak destek 
vermek” denildi.298 

23 Nisan 2019  
• Direklerarası Seyirci Ödülleri, İstanbul Kozyatağı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 

törenle sahiplerine takdim edildi. “Zeki Göker Ödülü”, sanatçı Metin Akpınar’a verilirken, “Va-
sıf Öngören Ödülü” ise Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü’ndeki görevinden KHK ile 
ihraç edilen Doç. Dr. Süreyya Karacabey’e verildi. Karacabey ödül konuşmasında, “Bu ödülü 
şuanda hapishanede bulunan iki tiyatrocuya Cenk Dost Verdi ve Nazlı Masatçı’ya ithaf etmek 
istiyorum” dedi.299 

24 Nisan 2019 
• Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Afrin Operasyonu sırasında sosyal medyada 

yaptığı paylaşımlar nedeniyle üç yıla kadar hapis istemiyle yargılanan yazar Nurcan Baysal hak-
kında 14 Şubat’ta verdiği beraat kararı gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, Baysal’ın yaptığı 
paylaşımların düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu ve Anayasa’nın 26’ncı madde-
sinde herkesin düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla açıklama hakkında 
sahip olduğunu bildirdi. Kararda, Baysal’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımların AİHM’in 
belirlediği kriterler bağlamında değerlendirildiğine işaret edildi.300 

• İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Ezilenlerin Hukuk Bürosu (EHB) avukatlarından 
Erkan Kakça ve Coşkun Yiğit’in “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarından yar-
gılandıkları davada tahliye edilmelerine karar verdi. Kakça, 26 Ekim 2017’den beri tutuklu idi.301 

• AYM, sendika temsilcisi olarak çalıştığı iş yerinde sendikal faaliyetlerde etkin rol üst-
lendiği için tarafsızlıkla görevini yerine getiremeyeceği gerekçesiyle görev yeri değiştirilen Ab-
dülkadir Akgün’ün sendikal örgütlenme hakkının ihlal edildiğine karar verdi. AYM’nin kara-
rında, Anayasa'nın 51'inci maddesinde sendikal örgütlenme hakkının güvence altına alındığının 
hatırlatarak, “(Başka göreve) atama işleminin zorunlu bir toplumsal ihtiyaca karşılık gelmediği 
ve dolayısıyla demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna varılmıştır” 
denildi.302 
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302 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/sendika-temsilcisinin-calistigi-isyerinde-baska-bir-birime-atanmasi-nedeniyle-sendika-
hakkinin-ihlal-edilmesi/ 



Gazeteciler Cemiyeti  İfade ve Basın Özgürlüğü Nisan 2019 Raporu Özgürlük için Basın 

48 

• İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi, katıldığı bir televizyon programında 2. Abdülha-
mit’in beşinci kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu Vatansever’e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan 
tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen’in beraatına karar verdi.303 

• Türkiye’nin ilk dijital çocuk televizyonu Pepee TV yayın hayatına başladı. Düşyeri Bi-
lişim Teknoloji ve Animasyon Anonim Şirketi’nin kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, Türkiye'nin ilk 
yerli çizgi filmi Pepee’nin 2008 yılından bugüne kadar beğeni topladığını anımsatarak, “Dijital 
dünyanın kendimize ve çocuklarımıza sunduğu pek çok faydanın yanında ne yazık ki kontrol-
süzlüğün getirdiği büyük tehlikeler de var. Bunu hepimiz yaşıyoruz ve görüyoruz. Bu ihtiyaç 
buradan doğdu” dedi.304  

27 Nisan 2019 
• AYM, AKP’li Milli Eğitim Eski Bakanı Ömer Dinçer’in kitaplarında “intihal yaptığı” 

iddiasına yer verilen bianet.org’daki habere erişimin engellenmesinin “ifade ve basın özgürlü-
ğünün ihlali” olduğuna hükmetti. AYM, Bianet’te yayımlanan “İntihal: Aradaki Farkı Bulun” 
başlıklı habere İstanbul 9. Sulh Ceza Mahkemesi’nin engelleme kararı almasını Anayasa’nın 
ifade özgürlüğüyle ilgili 26’ncı maddesine ve basın özgürlüğüyle ilgili 28’nci maddesine aykırı 
buldu. AYM, “Ülkenin eğitim politikasını tayin eden bakanlığın başına atanan bir bakanın eser-
lerinde intihal yaptığının tespit edilmesi ile ilgili bazı iddiaların yer aldığı haberin yayımlanma-
sının ‘kamusal faydası yüksek bir tartışmaya katkı sunduğunda’ kuşku bulunmamaktadır” kara-
rını verdi.305 

29 Nisan 2019 
• DW, BBC, France24 ve VOA’in ortaklaşa kurduğu +90 adlı Youtube kanalı, İstanbul’da 

yapılan basına tanıtım toplantısıyla yayın hayatına başladı. YouTube kanalına Türkiye’nin ulus-
lararası telefon kodu olan +90’dan yola çıkılarak bu isim verildiği bildirildi. +90 kanalı, VOA, 
BBC, DW ve France 24’in ayrı ayrı hazırlayacağı siyasetten, ekonomiye, bilim ve sanattan, insan 
öykülerine birçok haberi Türkçe olarak izleyicilere sunacak. Basın toplantısında, VOA Güney ve 
Orta Asya Programları Daire Başkan Yardımcısı Eric Phillips, “‘Bu projeyle kendileri için içerik 
son derece önemli olan, genç ve etkili Türk izleyicilere ulaşmayı hedefliyoruz. Biz ortaklarımızla 
siyaset, bilim gibi çok farklı alanlarda sosyal ve kültürel konularda içerik üreteceğiz. Kullanıcı-
ların videoların altına yorumlar yazmalarını ve burada diyalog başlatmasını istiyoruz. Böylece 
kullanıcılar arasında bir diyalog ve etki yaratma hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi. 
BBC Dünya Servisi Direktörü Jamie Angus da, “Artık devir değişti. YouTube’un gücünü ve 
gençlerin ilgisini biliyoruz. Bu alan kullanıcılar için çok daha cazip ve çekici” dedi. France 24 
İngiliz Yayın Bölümü Yöneticisi Gallagher Fenwick de, Türkiye’ye verdikleri önemin bir gös-
tergesi olarak bu projede yer almak istediklerini projenin bir köprü görevi göreceğini söyledi.306 

30 Nisan 2019 
• AYM, Konya’da kendisini durduran polislerden kimlik göstermelerini istediği için keyfi 

bir şekilde kelepçelenerek gözaltına alındığı gerekçesiyle öğretmen Mehmet Uçar’a 20.000 lira 
manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Uçar’ın maruz kaldığı müdahalenin küçük düşürücü ve 
aşağılayıcı olduğunun kaydedildiği AYM kararında, “Anayasa’nın 17. maddesi gereğince insan 
haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı ihlali tekrar ele alınmalıdır” denildi.307 
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