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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 Creative’in hazırladığı “Gazeteciler Cemiyeti-Bir
gazeteci neredeyse, aydınlık oradadır” adlı
çalışma hak kazandı.

Gazeteciler Cemiyeti hakkında

Zamanın Ankara Valisi Nevzat

Tandoğan‘ın makamında yürekleri
meslek ve vatan sevgisi ile dolu gazeteci
7 genç, 10 Ocak 1946 günü heyecanla isteklerini iletirler. “Bizler Mekki Sait
Esen, Niyazi Acun, Aka Gündüz, Bilal
Akba, Adil Akba, Sebahattin Sönmez
ve Muvaffak Menemencioğlu’yuz. Ankara’da “Gazeteciler Cemiyeti“ kurmak
istiyoruz…”
“Peki” der Vali… “Hangi amaçla?”
“Basın organlarındaki gazetecileri
bir araya toplamak, mesleki ve sosyal
haklarımızı geliştirmek, mesleğin mecbur kıldığı hak ve özgürlükleri savunmak, tüm üyelerimizle birlikte Cumhuriyet ve demokrasiyi kollamak ve ülkenin
bölünmez bütünlüğünün sonuna kadar
yanında olmak için” sözleriyle cevaplar
kurucu heyet üyeleri Vali Tandoğan’ın
sorusunu ve eklerler “Bu söylediklerimizi taahhüt olarak kabul edin.”
Yine “Peki” der Vali Nevzat Tandoğan “Vatan için hayırlı olsun…” 7 gazeteci heyecanla girdikleri Ankara valisinin bu kez daha büyük heyecan ve
coşku ile çıkarlar; “Gazeteciler Cemiyeti“ kurulmuştur.
Türkiye‘nin çok partili siyasi hayata
geçişiyle, daha açık bir deyimle, çoğulcu
demokrasiye geçişle yaşıt ve koşut olan
Cemiyetimiz, bu taahhütten yola çıkarak
o günlerde, Mithatpaşa Caddesindeki
mütevazı bir binanın zemin katında
Mekki Sait Esen başkanlığında bir avuç
gazeteci üye ile çıktığı yolu, sevgi ve dayanışma ile pekiştirmiş, 2000’i aşkın üye
sayısı, ve bağımsız mali gücü ile bugün,
Türkiye’nin en eski, en büyük ve saygın
meslek kuruluşlarından ve sivil toplum
örgütlerinden biri olmuştur.
Cemiyetimiz, kuruluşundan bu yana
geçen yetmiş yıl boyunca devletinin yanında yer alarak, cumhuriyet, çoğulcu
demokrasi, ifade ve basın özgürlüğü
başta olmak üzere özgürlüklerin yılmaz
bekçisi olmuştur. Gazeteciler Cemiyeti
aşıladığı bu güvenle ülkemizin mesleki
ve diğer önemli kurumlarında hak ettiği
yeri almıştır.
Basın Kartları Komisyonu,
Basın İlan Kurumu
Mesleğinde dürüst olmak, kalemini
satmamak, basın ahlak yasalarına uymak
ve gazetecilik dışında hiçbir iş yapmamak
gibi koşulları irdeleyerek süresini dolduranlara “Basın Kartı” veren komisyonda ve
Türk medyası için önemini koruyan Basın
İlan Kurumu’nda Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Nazmi Bilgin tarafından temsil
edilmekteydi. 18 yıl aralıksız Basın İlan
Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği sonrasında Cemiyetimiz temsilcisinin Genel Kurul üyeliği devam etmektedir. Kasım
2018’de yayınlanan yeni Basın Kartları
Yönetmeliği ile Basın Kartları Komisyonunda başkanlık görevine seçilmiş olan
Gazeteciler Cemiyeti temsilcisinin görevi

ve üyeliği diğer medya kuruluşları temsilcisi üyelerle birlikte sona erdirilmiştir.
Cemiyetimiz, gazetecilerin 1 Ekim 2008
tarihinde ellerinden alınan “Fiili Hizmet
Zammı” (Yıpranma Hakkı) ile ilgili olarak
Sosyal Güvenlik Kurumunda düzenlenen çalıştaylara katılmış, yayımladığı raporlarla bu
hakkın 19 Ocak 2013’te geriye dönük olarak
yeniden kazanılmasında öncü rol oynamıştır.

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 büyük pay sahibi olmuştur. Federasyonun başkanlığını Nazmi Bilgin 12 yıl
aralıksız olarak yerine getirmiştir. Cemiyetimiz daha sonra kurulan Türkiye Gazeteciler
Konfederasyonu‘nun da üyesidir.

Türk Silahlı Kuvvetleri Elele Vakfı
Gazeteciler Cemiyeti, 1995 yılında Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve anlamlı
“Haydi Türkiye Mehmetçikle Elele” kampanyasını, ulusumuzun inanılmaz duyarlılığı ve
güveni ile gerçekleştirerek 65 milyon dolar
bağışı “Mehmetçik Vakfına” devretti. Kurulan “Türk Silahlı Kuvvetleri Elele vakfı kadir
bilirlik örneği göstererek, o dönem Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı‘nın başkanı olduğu vakfa tek sivil kuruluş olarak cemiyetimizi aldı. Başkan
Nazmi Bilgin tarafından temsil edildiğimiz
vakıf, gazilerimiz için “TSK Rehabilitasyon
ve Bakım Merkezi” adlı dev eseri oluşturdu.
1999 yılında hizmete giren bu merkez Türk
ulusunun şehit ve gazilerine bir “Şükran
Anıtı”dır.

Ó
Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için

Basın Çalışma Grubu, medya çalışanları ve
sivil toplum temsilcilerinden oluşan bağımsız
bir platform aracılığıyla özgür basın için politika yapıcılara ulaşmayı; ifade ve basın özgürlüğü konusunda yasal durumu ve devam eden
ihlalleri göstererek bu konuda farkındalık yaratmayı, atölyeler ve konferanslar düzenleyerek gazetecilik pratikleri ile ilgili medya çalışanlarını ve sivil toplum temsilcilerinin kapasitesini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Gazeteciler Cemiyeti’nin Özgürlük
için Basın ifade ve basın hürriyetleri ihlalleri
raporları Mart 2014’den bu yana düzenli yayınlanmaktadır.
Açık kaynaklardan, medya taramalarından, proje ofisine çeşitli şekilde yapılan başvuru ve ihbarlardan hazırlanan bu raporlardaki her türlü içeriğin sorumluluğu tamamıyla
Gazeteciler Cemiyeti’ne aittir, kaynak gösterilerek kısmen veya tamamen çoğaltılabilir,
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.

Gazeteciler Cemiyeti

İfade ve Basın Özgürlüğü Ocak 2019 Raporu

Özgürlük için Basın

İçindekiler

Giriş.............................................................................................................................................................................. 5
İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı .................................................................................................. 6
İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale ...................................................... 16
RTÜK Cezaları ...................................................................................................................................................... 26
İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepki ................................ 26
Diğer Gelişmeler .................................................................................................................................................. 40
Olumlu Gelişmeler .............................................................................................................................................. 62
Kısaltmalar ............................................................................................... Error! Bookmark not defined.

4

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Ocak 2019 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

Giriş
2019 yılı gazeteciler aleyhine sonuçlanan yargılamalar, işsiz gazeteci sayısında artış, ulusal
ve yerel medya kuruluşlarında kapanma veya küçülme kararları yüzünden karamsarlıkla başladı.
Türkiye’de gazetecilik mesleği haklarının yasal güvence altına alınması nedeniyle 1961’den beri
kutlama günü kabul edilmiş 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ise, bu yıl basın özgürlüğünde
gerileme ve hak kayıpları tartışmalarına sahne oldu.
Fiyat artışları yerelde yazılı basın kuruluşlarının personel sayısını ya da yayın günü sayısını
azaltmaya zorluyor. Karaman’da günlük yayın yapan Karaman Gündem, Yeni Karaman, Karaman’da Uyanış, Gazete Anadolu, Karaman’ın Sesi ve Karaman Gazetesi haftada sadece üç gün
yayınlanma kararı aldı. Diyarbakır’da ise artan maliyetler nedeniyle dokuz yerel gazete Pazar
günleri yayınlanmayacaklarını duyurdu. Malatya’da, Malatya Flaş Haber, Malatya Olay ve Öz
Haber ortak yayın yapma kararı aldıklarını açıkladı. Sıkıntılar yaygın basında da sürüyor. Demirören Medya Grubu, 15 yıllık Güncel Hukuk dergisinin yayın hayatına son verdiğini açıkladı.
Sözcü Grubu da günlük AMK (Açık Mert Korkusuz) Spor’u kapattı. Flash TV, ekonomik gelişmeler gerekçesiyle program sayısını dolayısıyla da personelini azaltırken, TV8, CNNTürk, TRT
gibi kanallarda benzer kararlar alındı.
Gazetecileri mesleklerinden uzaklaştıracak gelişmeler sadece ekonomi kaynaklı olarak ortaya çıkmadı. Türkiye’nin siyasi atmosferi ile basın ve ifade özgürlüğü aleyhindeki yargılamalar
dolayısıyla gazeteciler “kovulma” durumunda kalmasalar da işlerinden ayrılmak zorunda kaldılar. Ocak ayı sonu itibarıyla 94’ü tutuklu, 52’si hükümlü olmak üzere cezaevindeki 146 gazeteci
ile Türkiye bu ayda da hapishanelerinde en fazla gazeteci olan ülke konumunu korudu.
İktidar cephesince ağır sözler ile eleştirilen Fox TV ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal’ın sosyal medya aracılığıyla emeklilik düşüncesini paylaşması dikkat çekti. Farklı medya
kuruluşlarında pek çok isim ise Ocak ayı içerisinde gerekçe belirtmeksizin çalıştığı kurumlarla
yollarını ayırdığını duyurdu. DİSK’e bağlı Basın-İş Sendikası yöneticilerinden gazeteci Ayşe
Düzkan’ın cezaevine girdiği bu ayda, CHP’li Eren Erdem’in Karşı gazetesindeki çalışmaları nedeniyle tutuklu yargılandığı davada önce serbest bırakılması sonra yeniden tutuklanması tepkiyle
karşılandı. Bu arada sadece sektör içerisinde gazetecilik mesleğini icra edenlere yönelik değil
henüz öğrencilik aşamasındaki gazeteci adaylarını hedef alarak, mesleğe hazırlandıkları mecrayı
yitirmelerine yol açacak bir gelişme de gündemdeydi. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi
Dekanı Ahmet Aydın, okul bünyesindeki Akdeniz İletişim Haber Ajansı’nın (AKİL) yayın hayatını CHP’li eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş ile gazeteci İsmail Saymaz’la röportaj
yapıldığı için sonlandırdı. Gazetecilere yönelik baskı ortamıyla ilgili bir başka örnek ise, Sakarya
Karasu İlçe Müftülüğü’nün Sakarya Kuzey gazetesi muhabirini “ifade vermeye çağırması” oldu.
İfade özgürlüğü bağlamında gazetecilerin yanı sıra sanatçılar, akademisyenler ve vatandaşlar gibi farklı kesimler aleyhine “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yürütülen yargı süreçleri, Ocak ayında da sürdü. Bunun ilginç bir örneği ise, yazar Perihan Mağden’in sözlerini
haberleştirdiği için gazeteci Tunca Öğreten’in de ceza alması oldu. Mağden ve Öğreten’e, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla ayrı ayrı 7.000 lira para cezası verildi. Sanatçılar Müjdat
Gezen ve Metin Akpınar’ın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gibi suçlamalarla açılan soruşturmada
haklarındaki adli kontrol kararları ise kaldırıldı ancak soruşturma süreci sona erdirilmedi. CHP
yönetimi ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edildiği gerekçesiyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine dokunulmazlığına rağmen verilen tazminat kararları nedeniyle
milletvekillerinden para toplanacağını açıkladı. Sadece Cumhurbaşkanı’na değil AKP yöneticileriyle ilgili “hakaret” davalarında da basın ve ifade özgürlüklerini ihlal edici kararlar görüldü.
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet’in eski ekonomi muhabiri Pelin Ünker’e Paradise Papers belgelerini haberleştirdiği için TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a “hakaret” ettiği iddiasıyla bir yıl bir ay 15 gün hapis ile 8.600 lira para cezası verdi. Ayrıca Adalet Bakanlığı’nın
kamuoyuna yansıyan verilerine göre 2014-2017 yılları arasında “Cumhurbaşkanı’na hakaret”
suçlamasıyla 12.300 kişi sanık olarak mahkemeye çıkarken, “Atatürk’e hakaret ettiği” gerekçesiyle de aynı dönemde 1041 kişi yargılandı.
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Ocak ayında ifade özgürlüğü boyutuyla “Barış için Akademisyenler” bildirisine imza attıkları için çoğunluğu olağanüstü hal (OHAL) kapsamında kamu görevlerinden ihraç edilen akademisyenlere yönelik yargılamalar da sürdü. Bu davalarda çoğunlukla hapis cezaları verilip hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Ancak Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı ve adli
tıp alanında uzman Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın iki yıl altı aylık hapis cezası ertelenmedi. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararında bazı haklarından mahkum edilmesine de
karar verildiği için Fincancı, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ndaki görevinden hakkındaki karar kesinleşmeden önce emekliye ayrılmak zorunda kaldı.
Öte yandan Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ay içerisinde adil yargılama ve ifade özgürlüğü ihlalleri yaşandığına ilişkin bazı kararlara imza atması ise Ocak ayındaki olumlu gelişmeler
arasındaydı.

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı
1 Ocak 2019
• AA’da yönetici kadro ve müdürlerin dışındaki çalışanların maaşlarının düşürüldüğü
açıklandı. Ajansta yetkili Medya-İş Sendikası’nın bağlı olduğu Hak-İş Konfederasyonu Başkanı
Mahmut Arslan’ın AA yönetimiyle konuştuğu ancak ikna edemediği bildirildi. Söz konusu kararın muhabirlere ve idari personele tebliğ edildiği belirtildi. Ayrıca muhabir, idari personel gibi
çalışanlara daha önce verilen eğitim, çocuk gibi başlıklardaki ek ödemelerin yeni dönemde kaldırıldığı ileri sürüldü.1
3 Ocak 2019
• Demirören Medya Grubu bünyesinde Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama
A.Ş.’nin yayınladığı Güncel Hukuk dergisi, 15 yıllık yayın hayatına son verdiğini açıkladı.2 Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Köksal Bayraktar, Ocak 2004’ten bu yana yayımlanan Güncel Hukuk’un
175’nci sayısında bir veda yazısı kaleme aldı. Bayraktar, 15 yılda pek çok bilim insanının, hukukçunun, yargıcın, savcının, avukatın görüşüne yer verdiklerini, AİHM kararları, Yargıtay içtihatları ve önemli yasal değişiklikleri okurlarına sunmaya çalıştıklarını ancak yolun sonuna geldiklerini duyurdu.3 Güncel Hukuk’un, Mart 2018’te Doğan Medya Grubu’nun Demirören Holding’e satılması sonrasında devam eden küçülme politikası çerçevesinde kapatıldığı iddia edildi.
• Ömer Ziya Göktuğ’un sahibi olduğu Flash TV’nin, ekonomik sıkıntılar nedeniyle uydu
yayıncılığı şirketi TÜRKSAT’a ödeme yapamadığı gerekçesiyle yayını kesildi. TÜRKSAT’a
ödeme yapılmasının ardından kanal, bir gün sonra yeniden izleyicilerle buluştu. Türkiye’nin
ikinci özel TV kanalı olarak 1993 yılında yayın hayatına başlayan Flash TV, bazı eğlence programları ve “reality show” yayınları sebebiyle RTÜK tarafından cezalandırıldı.4
• DHA, Diyarbakır muhabiri Mehmet Türk’ün işine son verdi. Bölgede 25 yıldır gazetecilik mesleğini sürdüren Türk, 10 yıldır DHA’da çalışıyordu. Türk, “DHA’nın Demirören Medya
Grubu’na satılmasından sonra genel merkezdeki bütün müdürler değişti. Yeni gelen yöneticiler
eski kadronun hepsini çıkardılar. Yeni bir yapılanmaya gittiler. Bu yeni yapılanma içerisinde
bizlerin olmayacağını söylediler. Beklediğimiz bir şeydi, sözlü olarak söylenmişti, yeni yılın ilk
günü itibariyle ayrıldım. Hak etmediğim bir şekilde ayrıldım. 10 yıl bölgede kelle koltukta, gece
gündüz çalıştık. Nerede haber olduysa biz oraya gittik. Çatışmalı ortamda bile gece gündüz çalıştık. Ancak her şeyin güllük gülistanlık olduğu bir dönemde şirket yeni bir yapılanmaya gitti ve

https://odatv.com/anadolu-ajansi-calisanlarini-soke-eden-olay-01011939.html
http://www.guncelhukuk.com.tr/kunye
3 https://twitter.com/GuncelHukuk/status/1080500209053061120
4 https://www.yeniakit.com.tr/haber/flash-tvnin-yayini-kesildi-579884.html
1
2
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bize bunu reva gördüler” dedi.
4 Ocak 2019
• Sözcü Grubu bünyesinde 9 Haziran 2012’de yayın hayatına başlayan günlük AMK (Açık
Mert Korkusuz) Spor kapandı. Yayınlandığı günden bu yana ismiyle ilgili tartışmalar yaratan
AMK Spor, futbol, basketbol, voleybol gibi sporlara ilişkin haberlere yer vermekteydi.6 Haber
müdürlüğünü Ali Can Yaycılı’nın yaptığı gazetede, 38 kişi çalışıyordu.7
• MA muhabiri Esra Solin Dal’ın, Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamasında savcılık mütalasında yedi buçuk ila 15 yıl arasında değişen hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep edildi.8 Savcılık mütalaasında, tutuksuz yargılanan Dal’ın haber kaynaklarından randevu talep etmesi “örgüt faaliyeti”, Afrin’de kadın ve çocuk ölümlerine ilişkin hak savunucusu
kurumlardan randevu talebi “Türk Silahlı Kuvvetleri’ne karşı ağır itham” ve Ermeni tehcirine
ilişkin Ermeni ut sanatçısı Yervant Bostancı’dan randevu talebi, “devlet karşıtı gazetecilik” olarak değerlendirildi. Ayrıca Dal’ın Diyarbakır’ın “Bağlar ilçesindeki sağlık ocağının yıkılarak yerine polis karakolu yapılması” haberine ilişkin tuttuğu notları kendi telefonuna kısa mesaj olarak
göndermesi de “istihbarat toplama” olarak belirtildi. Dal, İçişleri Bakanlığı’nca Diyarbakır merkezli sekiz ilde yürütülen operasyonda 9 Ekim 2018’de gözaltına alınmış ve 12 Ekim 2018’de
serbest bırakılmıştı.9
• Karaman’da günlük yayın yapan Karaman Gündem, Yeni Karaman, Karaman'da Uyanış, Gazete Anadolu, Karaman’ın Sesi ve Karaman Gazetesi ekonomik nedenlerden ötürü haftalık yayın yapacaklarını açıkladı.10 Gazeteler, 1 Ocak 2019 itibariyle altı sayfa olarak haftada üç
gün okurlarla buluşacak. Karaman’da Uyanış ve Yeni Karaman’ı yayınlayan Karaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Küçükcicibıyık da, 35 yıldır kentte gazetecilik yaptığını ve yerel
gazeteler için tek gelir kaynağı olan resmi ilan gelirinde her yıl düşüş yaşandığını söyledi. Küçükcicibıyık, “Dört personel çalıştırmak zorundayız. Personelin maaşı, vergisi, sigortası ile son
dönemlerde dövizdeki artışların ardından, dışa bağımlı olduğumuz kağıt ve kalıp maliyetleri
yüzde 200-300 civarında arttı. Karaman’da günlük altı gazete olarak bu masrafları kaldıramaz
olduk” dedi. Gazete sahipleri olarak bir araya geldiklerini anlatan Küçükcicibıyık, “Haftalık gazete çıkarma hakkımız varken, okurlarımızı da gözeterek haftada üç gün gazete çıkarmaya karar
verdik. Bu sayede en azından kağıt masrafları ve diğer girdilerimizde biraz olsun tasarruf etme
şansımız olacak. Böyle devam ederse Türkiye genelinde yaklaşık üç bin yerel gazete var, bunların yarısından çoğu altı ay içerisinde kapanır” diye konuştu.11
• Flash TV, “Gerçek Gündem” ve “Gece Hattı” programlarını yayından kaldırdı. Açıklamada, “Son günlerde yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle Flash TV yönetimi ‘Gerçek Gündem’ ve ‘Gece Hattı’ programlarını yayından kaldırmıştır. Kamuoyuna duyurulur” denildi. “Gece
Hattı” programını Gökhan Taşkın, sabah kuşağında yayınlanan “Gerçek Gündem” programını
ise Yılmaz Tunca hazırlayıp sunuyordu.12
• Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Gazete Yaşam’ın kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni
İdris Yılmaz’a “örgüt üyeliği” iddiasıyla altı yıl üç ay hapis cezası verdi. Yılmaz’ın avukatı Zelal
Pelin Doğan, “Savunma tarafı yargılamada etkisiz bırakılıyor. Hiçbir talebimiz kabul görmedi.
Şimdi istinaf ve Yargıtay süreçleri var önümüzde. Durum aleyhimize gelişirse AİHM kadar süreç
işleyecek” dedi. Elazığ 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla

http://www.erganihaber.net/haber-5055-DHAda-4-Ayrilik.html
https://www.aydinpost.com/amk-spor-gazetesi-kapaniyor-529571h.htm
https://www.futbolmedya.com/bir-gazete-daha-kapandi-amk-son-kez-bayide-yer-aldi/
8 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1191440/Gazeteciye_15_yil_istendi.html
9 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/01/04/muhabir-dala-suclama-devlet-karsiti-gazetecilik-yapti/
10 https://www.milligazete.com.tr/haber/1775236/karamanda-gunluk-6-gazete-haftalik-yayin-karari-aldi
11 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekonomi/1190780/Gunluk_cikan_yerel_gazetelerden_haftalik_yayin_karari.html
12 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/01/03/flash-tvde-iki-program-yayindan-kaldirildi/
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duruşmaya katılan Yılmaz, “Haberlerim nedeniyle birçok kez hedef gösterildim, tehditler aldım.
Bana ‘seni dört duvar arasında çürüteceğiz’ dediler” ifadesini verdi. Yılmaz, 23 Ocak 2018’de
“örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklanmıştı.13
7 Ocak 2019
• Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Ekim 2016’da KHK ile kapatılan Kürtçe günlük gazete Azadiya Welat’ın imtiyaz sahibi Ramazan Ölçen hakkında “örgüt üyeliği” iddiasıyla
15 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul
ettiği iddianamede, “10 Mayıs ile 14 Aralık 2016’da gazetenin Diyarbakır bürosunda yapılan
aramalarda, delil olarak el konulan kitap ve dergilerin PKK-KCK’nın ideolojisi ve stratejisinde
yayın yapan organlar olarak tanımlandığı, gazetenin de insanları örgüte katılmaya yönelik yayın
yaptığı” kaydedildi.14
• İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri Cezaevi’nde tutuklu CHP’nin eski İstanbul
Milletvekili ve KHK’yla kapatılan Karşı’nın eski Genel Yayın Yönetmeni Eren Erdem’in adli
kontrolle tahliyesine karar verdi.15 CHP’li Erdem’in, Karşı’daki genel yayın yönetmenliği görevi
nedeniyle “örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek” ve “gizliliğin ihlali” suçlarından
sekiz buçuk yıldan 19 yıla kadar hapsi talep ediliyor. Erdem, 29 Haziran 2018’den bu yana tutuklu bulunuyordu. Erdem hakkında İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava, Karşı hakkında İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava ile birleştirilmişti.
8 Ocak 2019
• İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP’nin eski İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in
Karşı davası kapsamında yeniden tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme, “Dosya kapsamı, sanık
savunması, dinlenen tanık beyanları ve delil durumu birlikte değerlendirildiğinde kuvvetli suç
şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunması ve sanığın yurtdışına çıkmak isterken
yakalandığı” gerekçeleriyle Erdem’in tutuklanmasına karar verdi. Dava, 1 Mart 2019’da ertelendi.16
• Magazin muhabiri Seyhan Erdağ, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8’den istifa etti.17
• İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet’in eski ekonomi muhabiri Pelin Ünker’e Paradise Papers haberlerinde TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a “hakaret” ettiği iddiasıyla
bir yıl bir ay 15 gün hapis ile 8.600 lira para cezası verdi. Ünker, savunmasında, “Gazetecilik
görevimi yerine getirdim. Yazı dizisi kamuya mal olmuş kişilerle ilgili haberlerdi ve sadece Yıldırım yoktu. Yıldırım’a cevap hakkı tanınmıştır. Beraatimi talep ederim” ifadesini kullandı. Ünker’in avukatı Abbas Yalçın ise, Yıldırım ve oğullarının şikayet dilekçesinde yer alan haberlerin
Ünker’e ait olmadığını belirterek, “Şikayet dilekçesindeki 7 Kasım tarihli, ‘Hükümetin başı vergiden kaçıyor haberi Ünker’e ait olmadığı gibi yazı dizisi içine de dahil değildir. 15 Kasım tarihli
haber de bir video haber. Bu haber de müvekkilin yazı dizisine ait değil. Üçüncü haber de yine
15 Kasım tarihli Panama Papers’e kapatma başlıklı haber. Bu haber de hem yazı dizisine hem
de müvekkile ait değil. Bu haberlerden suç üretilmeye çalışılmış. Yazı dizisi içinde başbakanın
vergi kaçırdığına, usulsüzlük yaptığına dair bir cümle yoktur. Yazmadığı haberlerden müvekkilim sorumlu tutulamaz” dedi. Ancak mahkeme, Ünker’in cezalandırılmasına hükmetti.18
• AYM, kapatılan Zaman’ın eski Yazı İşleri Müdürü Mehmet Özdemir’in bireysel başvurusunu kabul edilemez buldu. Kararda, başvurucunun gözaltına alınmasının hukuka aykırı ol-

https://www.evrensel.net/haber/370027/gazeteci-idris-yilmaza-verilen-hapis-cezasini-avukatiyla-konustuk
https://www.evrensel.net/haber/370444/azadiya-welatin-sahibi-ramazan-olcene-15-yil-hapis-istemi
https://www.aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/eski-chpli-eren-erdemin-adli-kontrolle-tahliyesine-karar-verildi/1358027
16 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/erdemin-icin-yeniden-tutuklama-karari-3037809/
17 http://www.cumhuriyet.com.tr/foto/foto_galeri/1194583/1/Acun_Ilicali__Seyhan_Erdag_ile_yollarini_ayirdi_.html
18 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1195080/Gazeteci_Pelin_Unker_e_hapis_cezasi.html
13
14
15

8

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Ocak 2019 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

duğu ve gözaltı süresinin makul olmadığına ilişkin iddiaları, başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle reddedildi. Özdemir, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce 4 Ağustos 2016’da tutuklandıktan sonra 11 Mayıs 2018’de tahliye edilmişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Özdemir’in 6 Temmuz 2018’de isnat edilen tüm suçlardan beraatına karar vermişti.19
• TV8’de 20 kişinin işten çıkarıldığı öne sürüldü.20 Ayrılan isimlerden yönetimle anlaşarak çıkış alanlar olduğu iddia edildi.21
• Ulusal Kanal muhabiri Gürkan Demir ve Aydınlık muhabiri Seda Akyüz’ün, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Ankara ziyaretine yönelik protestoyu haberleştirdikleri
sırada polis tarafından darp edildiği iddia edildi. TGS, “Medyaya yönelik bu saldırıyı kınıyoruz.
Sorumlular hakkında işlem başlatılmasını istiyoruz” açıklaması yaptı.22
• İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat
Albayrak’a ait ve RedHack’in kamuoyuna açıkladığı e-postaları haberleştirdikleri için yargılanan
Derya Okatan, Tunca Öğreten, Mahir Kanaat, Metin Yoksu, Eray Sargın ve Ömer Çelik’in davasını 16 Nisan’a erteledi. 23 Gazeteciler, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek
ve/veya yaymak”, “terör örgütü üyeliği” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla
yargılanıyor. Duruşmada, gazeteciler ise, “mesleki faaliyetlerinden dolayı yargılandıklarını” belirterek, el konulan dijital materyallerin iadesini ve yurtdışı çıkış yasaklarının kaldırılmasını talep
ettiler. Ancak mahkeme, savcılık talebi doğrultusunda adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti.24
9 Ocak 2018
• Gazeteci Ercan Ayrancı’nın da aralarında bulunduğu sekiz kişiye, KHK’yla kamu görevlerinden ihraç edilen eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevi eylemine
destek oldukları için hapis cezası verildi. İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi, Ayrancı ile birlikte Sinan Ayrancı, Burcu Sarı, Emrah Çelik, Çağdaş Onur Ekinci, Hasan Ekinci, Gözde Gerbulut ve Deniz İnan hakkında beş ay hapis cezasına hükmetti. Gazeteci Ercan Ayrancı, 20 Mayıs
2017’de Kartal Meydanı’nda Gülmen ve Özakça’ya destek amaçlı yapılan eylemi takip ederken
gözaltına alınmış ve iki gün gözaltında tutulmuştu.25
10 Ocak 2019
• İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Tunca Öğreten ve yazar Perihan Mağden’e
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret” suçlamasıyla ayrı ayrı 7.000 lira para cezası verdi.26 Mahkeme, Diken’de yayımlanan “Nokta yazarı Perihan Mağden: Erdoğan köşeye sıkışmış vahşi bir
kaplan gibi” başlıklı söyleşiyi Yurt gazetesinde de yayınlayan gazeteciler Orhan Şahin ve Mehmet Çağlar Tekin’in ise beraatına karar verdi. Öğreten, savunmasında, “Söyleşide sorduğum soruların cevaplarını alıp yazıya döktüm ve bana ne söylendiyse onu yazdım. Perihan Hanım da
edebiyatçı olduğu için bir teşbih yaptı. Bunda bir hakaret unsuru olduğunu düşünmedim. Cumhurbaşkanı’na hakaret gibi bir kastım yoktu. Ben bu olayda sadece elçiyim. Bugün ‘Elçiye zeval
olmaz’ atasözünün geçerliliğini koruyup korumadığını göreceğiz” dedi. O dönemki diken.com.tr
editörü Öğreten, Nokta dergisinin “Erdoğan Selfiesi” kapağının 14 Eylül 2015’te toplatılmasının
ardından derginin yazarı Mağden ile aynı gün röportaj yapmıştı. Bu röportaj nedeniyle Mağden,
Öğreten, Tekin ve Şahin hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla dava açılmıştı.27

http://www.milliyet.com.tr/aym-den-zaman-gazetesinin-eski-mudurune-ankara-yerelhaber-3224921/
https://www.medyaradar.com/tv-8de-buyuk-deprem-acun-ilicalidan-kuculme-operasyonu-medyaradar-ozel-haberi-2002397
http://t24.com.tr/haber/acun-ilicalidan-tv8-karari,793505
22 https://twitter.com/TGS_org_tr/status/1082572240087076864
23 https://medyavehukuk.org/tr/redhack-davasi-nisana-ertelendi
24 https://www.evrensel.net/haber/370453/alti-gazetecinin-yargilandigi-dava-ertelendi
25 http://gazetekarinca.com/2019/01/gazeteci-ercan-ayranciya-hapis-cezasi/
26 http://www.diken.com.tr/erdogana-hakarette-bugun-gazeteci-ogreten-ve-yazar-magdene-7-bin-lira-para-cezasi/
27 https://www.evrensel.net/haber/370679/yazar-magden-ve-gazeteci-ogretene-cumhurbaskanina-hakaret-cezasi
19
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11 Ocak 2019
• İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Gazete Karınca İmtiyaz Sahibi Necla Demir hakkında “zincirleme şekilde örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla ve 13 yıla kadar hapis cezası
talebiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti. İddianamede, Demir’in 20 Ocak 2018’de başlayan
Afrin’e yönelik operasyon kapsamında yaptığı haberler, röportajlar ile KCK’nın Şengal’den çekilme kararı alması ve Irak Kürdistan Bölgesi’ne yönelik hava saldırılarına yönelik servis edilen
haberler yer aldı. Demir’in suçlamaları reddettiği ve servis edilen haberlerin halkın haber alma
hakkı, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savunduğu ifadesi de iddianamede yer
aldı.28
• Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi, geçen yıl kentte gerçekleştirilen Fıstık Festivali’nin
zamanlaması nedeniyle sosyal medya üzerinden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i
eleştiren ve Fransa’da serbest gazetecilik yaptığı belirtilen Halil İbrahim Erbil’in yargılamasına
başladı. Erbil, Şahin’i IŞİD saldırısında 56 kişinin öldüğü Beybahçe Katliamı’nın yıldönümünde
festival yapılması nedeniyle eleştirdiği kaydedildi. Şahin’in şikayeti üzerine hakkında açılan davada, Erbil’e “tehdit ve hakaret” ile “örgüt propagandası yapmak” suçlamaları yöneltiliyor.
Fransa’da yaşadığı için duruşmaya katılamayan Erbil’in avukatları ise, Şahin’e yönelik eleştirilerin düşünce ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Dava 7 Mayıs’a ertelendi.29
• Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’den mahkum olan gazeteciler Ahmet Altan,
Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın da aralarında bulunduğu altı sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının bozulmasını istedi. Başsavcılık, sanıkların “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan değil “terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan
yargılanmaları talep etti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuksuz sanık Mehmet Altan ile
tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül’ü, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan 21 Şubat 2018’de ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Dosya, istinaf konumundaki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne taşınmıştı. Daire, FETÖ’nün medya yapılanmasıyla ilgili davada altı
sanığa yerel mahkemece verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını 2 Ekim 2018’de onamıştı. Bunun üzerine sanık avukatları davayı Yargıtay’a taşıdı. Şimdi davayı Yargıtay 16. Ceza
Dairesi değerlendirecek. Daire, eğer başsavcılığın görüşü doğrultusunda karar verirse sanıklar
yeniden yargılanacak. Eğer Daire, yerel mahkeme kararını onaylarsa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları kesinleşecek.30
14 Ocak 2019
• Cumhuriyet, Reklam Koordinatörü Hasbi Öztep’in işine son verdi. Öztep, 2017’den bu
yana gazetede çalışıyordu.31
• Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin gazeteye ilettiği sulh ceza hakimliklerince verilen erişim engelleme kararları itibariyle dokuz habere erişim
engeli getirildiğini yazdı. Bildirici’nin aktardığı verilere göre; Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliği,
Hürriyet ve beş ayrı sitede yayımlanan “Zabit katibinin 100 bin TL’lik vurgun planı savcılık
kalemine takıldı” başlıklı haberi engelledi. Ordu Fatsa Sulh Ceza Hakimliği, “Reşadiye’de hakime FETÖ gözaltısı” haberine erişim engelli getirdi. Muğla Datça Sulh Ceza Hakimliği, “Villa
vurgununa Cherokeeli kanıt” haberini yasakladı. İstanbul Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği, Hürriyet’in yanı sıra dokuz sitede yayımlanan “Kocamı otelde sevgilisi vurdu”, “Başkan Erzen’in

http://gazetekarinca.com/2019/01/nedeni-afrin-haberleri-gazetemizin-imtiyaz-sahibi-necla-demire-dava-acildi/
https://www.birgun.net/haber-detay/belediye-baskani-gazeteciyi-yargilatti.html
30 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/altan-kardesler-ve-ilicaka-bozma-talebi-41079635
31 https://www.medyaradar.com/cumhuriyet-gazetesinden-ust-duzey-ayrilik-medyaradarozel-haberi-2002669
28
29
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eski sekreteri cinayet zanlısı” ve “Erzen’in sekreteri suçsuz bulundu” başlıklı haberleri engelledi.
Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliği, Hürriyet ve 57 sitede yayımlanan “İstanbul’da 134 hakim ve
savcıdan 47’si tutuklandı” başlıklı haberi yasakladı. Küçükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği,
Hürriyet ve Radikal’de Aykut Kocaman’ın Ankaraspor’dan öğrencisi olan Ediz Bahtiyaroğlu’nun ölümüyle ilgili haberlere erişim engeli getirdi. Mersin 2. Sulh Ceza Hakimliği, “Profesör çift için tüyler ürperten suçlamalar” başlıklı haberi engelledi.32
• İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada, Gün Matbaacılık çalışanı 12 kişinin
“örgüt üyeliği” suçlamasıyla ve dokuz kişinin ise “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan toplam 261 yıla kadar hapis cezası istendi. Davada, savcılık mütalaasında, Gün Matbaacılık’ın basımını yaptığı Özgürlükçü Demokrasi gazetesine atıfta bulunularak, Afrin operasyonu
sonrası TSK’nın meşru ve haklı operasyonlarına dair “olumsuz bir algı” oluşturduğu kaydedildi.
Mahkeme, tutuklu dokuz matbaa çalışanının tutukluluk halinin devamına karar vererek, davayı
11 Şubat’a erteledi.33
15 Ocak 2019
• Diyarbakır’da DİHA muhabiri Metin Bekiroğlu, 2016 yılında haksız yere 55 gün tutuklu
kalması nedeniyle soruşturmayı yürüten kamu görevlileri ve kapalı telefon hattı hakkında yanlış
bilgi veren GSM şirketi aleyhine suç duyurusunda bulundu. Bekiroğlu, GSM şirketi tarafından
sonrasında “kapalı” olduğu bildirilen telefon hattı ile Twitter’dan “örgüt propagandası” yaptığı
iddiasıyla 14 Ağustos 2016’da tutuklanarak, 55 gün Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde cezaevinde
kalması nedeniyle şikayetçi olduğunu belirtti. Tutukluluğu sonrasında Diyarbakır 9. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde yargılanan ve 6 Ekim 2016’da beraat eden Bekiroğlu, soruşturmada ihmalleri
olan kamu görevlileri ve GSM şirketi hakkında “açık ihmalleri ve sahte delil üreterek mağdur
ettikleri” için tazminat davası açacağını da söyledi. Bekiroğlu, “Bu açıkça bölgede yaşayan yurttaşların tutuklanmaları ve sindirilmesi için ne kadar sahte delillerin üretildiğinin göstergesidir.
Aynı zamanda mağduriyetlerin yaşatıldığı bölgede, gazetecilik yapanların ne gibi zorluklarla
karşılaştıklarının da ispatıdır” dedi.34
16 Ocak 2018
• İstanbul Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Evrensel’in sahibi Cemal Dursun ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cem Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın şikayetiyle yargılanmasına devam edildi. Evrensel “hakaret etmek ve tekzip yayınlamamakla” suçlanıyor. Dava, 5 Mart’a ertelendi.35
17 Ocak 2019
• Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’deki Hollanda gazetesi
Het Financieele Dagblad muhabiri Johanna Cornelia Boersma’nın sınır dışı edildiğini bildirdi.
Altun, sınır dışı kararını Boersma’nın Türkiye’de gerçekleştirdiği gazetecilik faaliyetleriyle ilgili
değil terör örgütü bağlantısı bilgisi üzerine aldıklarını duyurdu. Altun, “İlgili makamlarımızla bir
süre önce Hollanda polisi tarafından istihbarat paylaşımı yapılarak şahsın bir terör örgütüyle bağlantılı olduğu bilgisi verilmiş; tarafımızdan şahsın Türkiye’ye giriş ve çıkışları hakkında bilgi
talep edilmiştir” dedi.36 “El Nusra Cephesi’yle bağlantılı olduğu” gerekçesiyle sınır dışı edilen
Boersma’nın, El Nusra Cephesi üyesi olmakla suçlanan eski erkek arkadaşına Hollanda’da oturum izni alabilmek için “evrakta sahtecilik” yaptığından şüphelenildiği bildirildi.37

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/faruk-bildirici/tren-kazalari-ve-gazetecilik-acigi-41081984
http://gazetekarinca.com/2019/01/gun-matbaacilik-davasi-calisanlarin-toplamda-261-yila-kadar-hapsi-istendi/
https://www.durushaber.com.tr/gundem/tutuklanan-ve-isini-kaybeden-gazeteciye-pardon-h28512.html
35 https://twitter.com/RSF_tr/status/1085465075484372992
36 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/hollandali-gazeteci-teror-baglantisi-nedeniyle-sinir-disi-edildi/1367271
37 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-46920459
32
33
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• İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, Halkın Nabzı Genel Yayın Yönetmeni İshak Karakaş’ın da aralarında bulunduğu 10 kişiyi sosyal medya paylaşımları nedeniyle “zincirleme şekilde örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla yargılamaya başladı. Karakaş ise, “Ben bu paylaşımlarla herhangi bir örgütün propagandasını yapmayı hedeflemedim ve yapmadım. Amacım
savaşlarda öncelikle sivillerin ölmesini engellemektir” dedi. Dava 26 Mart’a ertelendi.38
• Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, DİHA muhabiri Ziya Ataman’ın da aralarında bulunduğu tutuklu yargılanan dokuz kişi hakkında tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Davada,
10 kişi ise tutuksuz yargılanıyor. Ataman, 11 Nisan 2016’dan beri tutuklu bulunduğu Van M Tipi
Kapalı Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada, savunma yapabilmek için dosyada “delil” olarak yer alan ve yüzlerce ismin yer aldığı not defterinin fotokopisinin kendisine
ulaştırılmasını talep etti. Dava 26 Mart’a ertelendi.39
• BeIN Sports’ta program sunuculuğu yapan spiker Ercan Taner, Twitter hesabından görevinden istifa ettiğini duyurdu.40
• MA muhabiri Seda Taşkın, 22 Ocak 2018’den beri tutuklu olduğu Sincan Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi. Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Taşkın hakkında 10 Ekim 2018’de “örgüte
üye olmamakla birlikte örgüte yardım” suçundan dört yıl iki ay ve “örgüt propagandası” suçundan ise üç yıl dört ay olmak üzere toplam yedi yıl altı ay hapis cezası vermişti. İstinaf Mahkemesi’nin tensip ara kararı ile Taşkın, cezaevinden tahliye edildi.41
19 Ocak 2019
• Demirören Medya Grubu bünyesindeki cnnturk.com’da Özgen Aydos, Hakan Özbek,
Murat Aydın ve Murat İnceoğlu işten çıkarıldı.42
20 Ocak 2019
• Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin gazeteye ilettiği sulh ceza hakimliklerince verilen erişim engelleme kararları itibariyle beş haberin yasaklandığını yazdı. Bildirici’nin aktardığı verilere göre; Lapseki Sulh Ceza Hâkimliği, Hürriyet ve 16
sitede yayımlanan “Çanakkale hâkimi hakkında inceleme” başlıklı habere erişim yasağı getirdi.
Bakırköy 2. Sulh Ceza Hâkimliği, Hürriyet ve yedi sitede kullanılan “Canlı yayında büyük şok:
Dayımla kaçtım” başlıklı haberini engelledi. İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın talebi üzerine Hürriyet ve yedi sitede beş yıl önce yayımlanan
“Şimdi de stat tapeleri” haberine erişimi engelledi. Alanya 1.Sulh Ceza Hâkimliği, “Şehit fotoğrafını buruşturup çöpe atan öğretmen” haberini engelledi. Osmaniye 1. Sulh Ceza Hâkimliği,
Hürriyet ve 10 sitede beş yıl önce yayımlanan “Damada ceza gibi eğlence” başlıklı haberini yasakladı.43
21 Ocak 2019
• Yeni Şafak yazarı ve AKP’nin eski Ankara milletvekili Aydın Ünal, “Müsaadenizle…”
başlıklı yazısıyla gazeteye veda ettiğini duyurdu. Ünal, yazısında, “Okur, yazmanın artık ne kadar zor olduğunu takdir edecek ve inanıyorum ki beni anlayışla karşılayacaktır. Kaçıyor muyum?
Evet, kaçıyorum. Bilen bilir: Hırsızla, arsızla, haşeratla, asalakla, hainle, münafıkla, yetimin hakkını yiyen yüzsüzle, dönekle kavgadan hiç kaçmadım, kaçmam. Herkesin ‘mesaj alındı’ diyerek
boyun eğdiği günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında Gezi darbesine karşı dimdik durduğumuza, hedef yapılmaktan çekinmeyip Fethullah ve uşaklarına karşı savaştığımıza… her türlü
teröre, algı operasyonuna, darbe girişimine karşı istisnasız doğru tarafta durduğumuza, dün hoca

http://gazetekarinca.com/2019/01/gazeteci-ishak-karakasa-ceza-istendi/
http://gazetekarinca.com/2019/01/yaklasik-3-yildir-tutuklu-gazeteci-ziya-atamana-tahliye-yok/
https://twitter.com/ercantofficial/status/1086056973697728517
41 https://www.birgun.net/haber-detay/gazeteci-seda-taskin-tahliye-edildi.html
42 https://www.medyaradar.com/cnn-turkte-kiyim-suruyor-hangi-deneyimli-isimlerle-yollar-ayrildi-medyaradar-ozel-haberi-2002932
43 http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/faruk-bildirici/kadina-siddet-goruntuleri-41089264
38
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40
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efendisinin dizinin dibindeyken, bugün herkesten çok bağırıp bizi bile FETÖ’cü ilan eden densizlerin ithamına aldırmadan yanlışa yanlış deyip adaletten ve adalet çağrısından hiç kaçmadığımıza tarih şahittir” ifadesini kullandı.44
• İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri Cezaevi’nde tutuklu KHK’yla kapatılan
Karşı’nın Genel Yayın Yönetmeni ve CHP’nin eski İstanbul milletvekili Eren Erdem’in 7
Ocak’taki tahliye kararının ardından yeniden tutuklanmasına yapılan itirazı reddetti. Erdem, 26
Haziran 2018’de Ankara’da gözaltına alındıktan sonra 29 Haziran 2018’de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.45
• Jinnews muhabirleri Beritan Canözer ve Beritan Elyakut ile beraberlerindeki Hevidar
Ödüngit, Diyarbakır’da TEM Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı, ifadeleri alındıktan
sonra serbest bırakıldı.46
22 Ocak 2019
• İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Nazlı Ilıcak’a “Devletin güvenliğine ilişkin
gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” suçundan beş yıl 10 ay hapis cezası verdi. Ilıcak’ın
avukatı Kemal Ertuğ Derin ise, Basın Kanunu’ndaki dört aylık hak düşürücü süre hükmünü
anımsatarak, “Siyasi ve askeri casusluk maksadı ile belge açıklanmamıştır. Yazı yazıldığı tarihte
belgeler alenileşmişti. Ilıcak gazetecilik yapmıştır. Beraatini talep ediyorum” savunması yaptı.
Ilıcak’ın, Genelkurmay Başkanlığı kayıtlarından çıkarılarak imha edildiği tespit edilen gizli belgeyi 2 Ocak 2015’te Bugün’nde “Askeri İstihbarat ve Tahşiyeciler” başlıklı köşe yazısında yayımlandığı öğrenildi.47
• Demirören Medya Grubu bünyesindeki hurriyet.com.tr'de spor müdürü Timuçin Eriç,
spor editörü Ozan Öztürk, gündem editörleri, Hakan Alkan ile Songül Dalgıç Bilgili, video editörü Nur Tütüncü ve metin yazarı Sebla Koçan işten çıkarıldı.48
23 Ocak 2019
• Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin gazeteye ilettiği sulh ceza hakimliklerince verilen erişim engelleme kararları itibariyle üç habere erişim engeli
getirildiğini duyurdu. Bildirici’nin aktardığı verilere göre; Edirne 2.Sulh Ceza Hakimliği, “Doğum sırasında ölüme bakanlıktan soruşturma” haberine erişim engeli getirdi. Bakırköy 5. Sulh
Ceza Hakimliği, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başvurusu üzerine Hürriyet ve 116 sitede yer alan “Zeytinburnu’nda sokak ortasında cinayet” haberini yasakladı. Çanakkale Lapseki
Sulh Ceza Hakimliği, “Hâkimin skandal paylaşımına inceleme” haberine engelleme kararı
verdi.49
24 Ocak 2019
•
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK’yla kapatılan Zaman ile Yeni Hayat’ta ekonomi
ve spor yazarı Nurullah Öztürk’ün, “terör örgütüne yardım ve yataklık” yaptığı gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti. İddianamede, Öztürk’ün FETÖ bağlantısı gerekçesiyle “silahlı terör
örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme” suçundan cezalandırılması talep edildi. 50
•
Oda TV Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan hakkında Fethullah Gülen’e hakaret ettiği gerekçesiyle 2012 yılında verilmiş ancak açıklanması geriye bırakılmış beş aylık hapis cezası hük-

https://www.yenisafak.com/yazarlar/aydinunal/musaadenizle-2048988
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/eren-erdemin-itirazina-ret-41089909
https://www.evrensel.net/haber/371672/jinnews-muhabirleri-canozer-ve-elyakut-serbest-birakildi
47 https://www.haberler.com/gazeteci-nazli-ilicak-devletin-guvenligine-iliskin-11667236-haberi/
48 https://t24.com.tr/haber/hurriyet-te-isten-cikarmalar,805115
49 http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/faruk-bildirici/tecavuz-sucu-ve-futbol-41096675
50 https://www.sabah.com.tr/gundem/2019/01/24/fuat-avni-gibi-davrandi-agir-cezalik-oldu
44
45
46
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mün infazı gündeme geldi. Pehlivan, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan yargılandığı davadan da ceza aldığı için Gülen’e hakaret suçlamasıyla ilgili hapis cezası, İstanbul 18. Asliye Ceza
Mahkemesi’nce yeniden değerlendiriliyor. Mahkeme, geçmişteki hükmün açıklamasıyla ilgili
davayı yazılı savunma alınması amacıyla 2 Temmuz’a erteledi. Duruşmada gazeteci Pehlivan,
Oda TV’deki bir habere Gülen hakkında yapılan yorumlardan dolayı kendisine ceza verildiğini
hatırlatarak, “Eğer bu yorumları yazmak suç ise lütfen cezamı verin. Bugün bu yorumların haklı
olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiğim için aldığım ceza nedeniyle Gülen’in şikayetçi olduğu davadan ceza alacağım” dedi.51
• İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılanan eski Cumhuriyet muhabiri Canan Coşkun’un beraat talebine gelecek celsede karar verileceğini belirterek davayı 20 Haziran’a erteledi. “Erdoğan buyurdu gazetecilik tutuklandı” başlıklı
haberi nedeniyle yargılanan Coşkun duruşmaya katılmadı.52
25 Ocak 2018
• Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Ekim 2016’dan beri tutuklu DİHA muhabiri İdris
Sayılğan’a, “terör örgütü üyeliği” ve “terör propagandası” suçlamalarıyla sekiz yıl üç ay hapis
cezası verdi. Mahkeme, cezada indirim yapılmamasına gerekçe olarak Sayılğan’ın dava sürecinde heyete yönelik savunma olarak sayılamayacak suçlayıcı yönde ifadelerini gösterdi. Sayılğan ise, savunmasında, tutulduğu Patnos Cezaevi’nde işkenceye ve çıplak aramaya maruz kaldığını belirterek, yaşadığı sürecin başta Basın Kanunu olmak üzere tüm kanunlara, anayasaya aykırı olduğunu, yalnızca gazetecilik yaptığını ve bu nedenle sürecin hukuki değil politik olduğunu
vurguladı.53
27 Ocak 2018
• Diyarbakır’da artan maliyetler nedeniyle dokuz yerel gazete Pazar günleri yayınlanmama kararı aldı. Bu kapsamda Tigris, Güneydoğu Güncel, Diyarbakır Yenigün, Öz Diyarbakır,
Özgür Haber, Diyarbakır Söz, Diyarbakır Olay, Güneydoğu Ekspres ve Mücadele Pazar günleri
yayınlanmayacak.54 Tigris Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlyas Akengin, yerel gazeteler desteklenmediği takdirde var olan işsizlik sorununun daha da artacağını söyleyerek, “Şu an tabiri
caizse yerel gazeteler can çekişiyor. Türkiye’de binlerce yerel gazete var. Bu gazetelerin iki-üç
personel çıkardığını düşünün binlerce kişiyi etkileyecek. Bu durumun yaşanmaması için yetkililerin önlem alması gerekir” dedi. Güneydoğu Güncel Gazetesi İmtiyaz Sahibi Zeki Özer, kararın
tamamen maddi sıkıntılardan kaynaklı olduğunu belirterek, “Dolar düştü, enflasyon düştü kağıt
fiyatları düşmedi. 24 Haziran’dan önce 45 liraya aldığımız kağıt şu anda 110 lira. Bunun yanı
sıra personel eksiltmek zorunda kaldık. Biz bu kararı mecburen aldık. Ayakta durmaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı. Yenigün Gazetesi İmtiyaz Sahibi Osman Ergün ise, aldıkları kararın geçici bir çözümden öteye geçmeyeceğinin sadece var olan sıkıntıları kısa süreliğine ötelediklerini
söyledi. TGS Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral, basın sektöründeki işsizlik sorununun yaşanan
durumla birlikte daha da artacağını belirterek, “Özellikle medya ve basın yayın sektöründe
SEKA’nın özelleştirilmesiyle bugün medyanın dışa bağımlılığı ortaya çıkmış oldu. Kağıtta dışa
bağımlılık ortadan kaldırabilir” dedi.55
28 Ocak 2019
• İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Özgür Gündem ile dayanışmak için başlatılan “Nö-

51
52
53

https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/ilginc-dava-gazeteci-baris-pehlivanin-fetoya-hakaret-cezasi-yeniden-gundemde-3254969/
https://www.evrensel.net/haber/371876/gazeteci-canan-coskunun-durusmasi-ertelendi
https://medyavehukuk.org/tr/gazeteci-idris-sayilgana-7-yil-15-ay-hapis-cezasi-verildi

54

http://diyarbakiryenigun.com/yerel-gazeteler-pazar-gunleri-cikmayacak-14270h.html

55

https://www.evrensel.net/haber/372031/diyarbakirda-yerel-gazeteler-pazar-gunleri-cikmayacak
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betçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyası çerçevesinde bir günlük yayın yönetmenliği görevini üstlendikleri gerekçesiyle yargılananlardan yazar Ahmet Aziz Nesin hakkındaki yakalama
kararını kaldırıldı. Dava 27 Şubat’a ertelendi. TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı,
gazeteci Erol Önderoğlu ve Nesin’in “suç işlemeye alenen tahrik etme”, “suçu ve suçluyu övmek” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlarından iki yıldan 14 buçuk yıla kadar ayrı ayrı hapisleri talep ediliyor.56
29 Ocak 2019
• KHK’yla kapatılan Özgür Gündem’in “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına katıldığı için hapis cezası verilen gazeteci Ayşe Düzkan, cezaevine girdi. İstanbul 13. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde yargılanan gazeteciler Düzkan, Hüseyin Aykol, Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Bektaş ve Ragıp Duran hakkındaki dava 16 Ocak 2018’de karara bağlanmıştı. Aykol’a
“terör örgütü propagandası yapmak” suçlaması ve “bir kereden fazla benzer suç işlediği” gerekçesiyle üç yıl dokuz ay hapis cezası verilmişti. Düzkan, Duran, Bektaş ve Çelebi’ye ayrı ayrı bir
yıl altışar ay hapis cezası verilmişti.57
30 Ocak 2019
• CHP’nin eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın hazırladığı “Ocak Ayı Medya Raporu”na göre; Ocak ayında iki gazeteci tutuklandı, iki gazeteci gözaltına alındı ve 36 gazeteci de
hakim karşısına çıktı. Yarkadaş’ın açıkladığı verilere göre; üç gazeteciye de dava açıldı. İki gazeteci darp edildi, biri de tehdit edildi. Bir yönetmene de dava açıldı. Bir belgesele erişim engellendi ve bir haber hakkında da soruşturma başlatıldı.58
• Türkiye gazetesi, Sözcü aleyhine gazetedeki “Türkiye gazetesindeki iğrenç iddiayı, Mücahit Ören’in tetikçileri de canlı yayında dillendirdi. Ertuğrul Akbay programa katılıp iddialara
yanıt vermek istedi ancak yayına alınmadı” ifadelerinden dolayı suç duyurusunda bulundu.59
• İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, ETHA editörü Semiha Şahin ile muhabir Pınar Gayıp’ın “örgüt üyeliği” ve “terör propagandası” suçlamalarıyla tutuklu olarak yargılandığı davanın
üçüncü duruşmasında tutukluluklarının devamına hükmetti. Şahin, duruşmada “Mütalaaya katılmıyorum. Dokuz buçuk aydır tutukluyuz. Paylaşımları inkâr etmedik, ama hepsi gazetecilik faaliyetlerimiz ile ilgilidir” dedi. Gayıp ise, “Ben gazeteciyim. Yaptığım haberlerle ilgili sosyal
medya paylaşımlarım önüme suç delili olarak konmuş. Gazetecilik halkın haber alma hakkını
savunmaktır. Bugün burada gazetecilik mesleği yargılanıyor” dedi. Dava 27 Mart’a ertelendi.60
• Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, “FETÖ Medya Davası” olarak adlandırılan dosyada
23 gazeteci hakkındaki hapis cezasını onayan İstinaf Mahkemesi kararını Yargıtay’ın onaması
gerektiği yönünde görüş (tebliğname) verdi. 61 İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Mart
2018’de 10 gazeteci için altı yıl üç ay ve 13 gazeteci için yedi yıl altı ay hapis cezasına hükmetmişti. Bu kapsamda, Cihan Acar, Bünyamin Köseli, İbrahim Balta, Bayram Kaya, Cemal Azmi
Kalyoncu, Habip Güler, Hanım Büşra Erdal, Ünal Tanık, Yakup Çetin, Seyit Kılıç, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu’na “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 6 yıl 3
ay hapis cezası verilmişti. Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Muhammed Sait Kuloğlu, Erkan Acar,
Oğuz Usluer, Davut Aydın, Ufuk Şanlı, Yetkin Yıldız, Cuma Ulus ve Mutlu Çölgeçen’e ise aynı
suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Ayrıca o dönem tutuksuz sanıklardan Atilla Taş, “örgüte
bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan üç yıl bir ay 15 gün ve gazeteci Murat Aksoy da aynı

https://www.birgun.net/haber-detay/ahmet-aziz-nesin-hakkindaki-yakalama-karari-kaldirildi.html
https://www.gercekgundem.com/medya/67001/gazeteci-ayse-duzkan-cezaevine-girdi
https://www.evrensel.net/haber/372385/baris-yarkadas-gazeteciler-konusamaz-hale-getiriliyor
59 https://odatv.com/tamami-yalan-bu-fetoculerin-taktigidir-23011947.html
60 https://twitter.com/P24DavaTakip/status/1090520058026168320
61 https://medyavehukuk.org/tr/yargitay-savcisi-23-gazetecinin-cezasinin-onanmasini-istedi
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62

suçlamayla iki yıl bir ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2.
Ceza Dairesi ise, bu yerel mahkeme kararına itirazı 22 Ekim 2018’de reddederek kararı onaylamıştı.63 Bu onama kararı üzerine Atilla Taş, 9 Kasım 2018’de ve Murat Aksoy’da 22 Kasım
2018’de tutuklanarak Metris Cezaevi’ne konulmuştu.
• Sakarya Kuzey gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Münir Ali Kara,
Karasu İlçe Müftülüğü’nden bir vaizin muhabir Esra Aydın’ın ifadesini alma girişimini eleştirdi.
Vaiz, Esra Aydın’ı telefonla arayarak yazdığı bir haberle ilgili “ifadesini vermek üzere müftülüğe” çağırmıştı. Bu gelişme üzerine söz konusu vaizi telefonla arayan Kara, “Gazeteciden ifade
almak” başlıklı yazısında, “Gazeteciden ifade alma hakkının kimsede olmadığını söyledim…
Durumun ciddiyetini kavramasının mümkün olmadığı her halinden belliydi… Müftülük basının
ne amiri ne de denetleyicisidir. Yargı makamları dışında her türlü ifade alma eylemi üstün asta
uyguladığı ağır bir denetim şeklidir” dedi.64
• Fox TV ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla emekliye ayrılacağını açıkladı.65 Portakal, elinde emeklilik kurumundan aldığı belgeyle
fotoğrafını paylaşarak, “E artık koltuğu bırakmanın zamanı gelmiş anlaşılan. Gelmesini bildiğin
gibi gitmesini bilmek de önemli! Emekliliğim hayırlı olsun” mesajını yazdı. 66 Portakal,
Fransa’daki Sarı Yelekliler eylemiyle ilgili haberi 10 Aralık 2018’deki bültende sunarken
“Haydi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Haydi bakalım,
yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da fark
etmiyor açıkçası” demişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, 17 Aralık 2018’de Portakal’a “Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni” demişti.67 İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da, 28 Aralık 2018’de Portakal hakkında “suç işlemeye alenen tahrik” gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.68 Portakal, 1997’de Star TV’de mesleğe başlayarak sırasıyla
Best FM, Kanal D, CNN Türk ve Fox TV’de çalıştı.69
31 Ocak 2019
• İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Can Dündar’ın, KHK’yla kapatılan Özgür
Gündem için düzenlenen Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katıldığı gerekçesiyle yargılandığı davada, Almanya’dan istinabeyle ifadesinin alınmasına karar verdi. Dündar’ın
“terör örgütü yayınlarını basmak ve yayınlamak” suçlamasıyla yargılandığı dava, 18 Temmuz’a
ertelendi.70

İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale
3 Ocak 2019
• Akdeniz Üniversitesi’nden ihraç edilen ve gıda mühendisliği alanında uzman Yrd. Doç.
Dr. Bülent Şık’a, Cumhuriyet’teki “Türkiye'yi kanser eden ürünleri devlet gizledi, biz açıklıyoruz!” yazı dizisi nedeniyle beş yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.71

http://www.hurriyet.com.tr/fetonun-medya-yapilanmasinda-karar-genis-ha-40765897
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/istinaf-fetonun-medya-yapilanmasi-davasinda-cezalari-onadi/1291769
https://www.gazeteduvar.com.tr/turkiye/2019/01/30/muftu-gazeteciyi-ifadeye-cagirdi/
65 https://www.dw.com/tr/gazeteci-fatih-portakal-emekli-oluyor/a-47299019
66https://twitter.com/fatihportakal/status/1090516090583691264?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Ftr%2Fgazeteci-fatih-portakal-emekli-oluyor%2Fa-47299019
67 http://www.diken.com.tr/erdogan-fatih-portakali-yine-hedef-aldi-millet-patlatir-enseni/
68 https://m.bianet.org/bianet/medya/204000-bakirkoy-cumhuriyet-bassavciligi-fatih-portakal-hakkinda-sorusturma-baslatti
69 http://www.biyografya.com/biyografi/14901
70 https://medyavehukuk.org/tr/can-dundarin-davasi-ertelendi
71 https://www.ntv.com.tr/turkiye/kanser-raporu-aciklayan-akademisyen-bulent-sika-dava-12-yil-hapis-istendi,8BO0EbHIREGjhF7K3bhjXQ
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• İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, Sabancı Üniversitesi’nden “Barış için Akademisyenler” bildirisini imzalayan bir akademisyene “terör propagandası” suçlaması uyarınca bir yıl
üç ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Akademisyen, son
savunmasında, “İnsani duygular ile bildiriyi imzaladım. Herhangi bir siyasi düşünceyle imzalamış değilim. İyi bir eğitim aldım. Kimseden talimat almam, kararlarımı kendi özgür irademle
veririm” diyerek beraatını talep etti.72
4 Ocak 2019
• Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın
HDP’nin eski İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü hakkında üç ayrı suçtan, dokuz yıldan 20 yıla
kadar hapis cezası talep edilen iddianamesini kabul etti. İddianamede, Kürkçü’nün, terör örgütü
PKK’nın kurusu Abdullah Öcalan’ı överek “suçu ve suçluyu övmek” suçunu işlediği ve OHAL
kapsamında Diyarbakır’daki gösteri yasağını da çiğnediği tespitleri aktarıldı. Mahkeme, bu yeni
iddianameyi Kürkçü hakkındaki mevcut davayla birleştirmeyi onayladı. Kürkçü hakkında daha
önce “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “terör örgütü propagandası yapmak”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarından dokuz yıl altı aydan 23 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılama devam ediyordu.73
5 Ocak 2019
• MHP Zonguldak-Karaman Belediye Başkan adayı Cevdet Aldağ, “Cumhurbaşkanı’na
hakaret” suçlamasıyla Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’nca gözaltına alındı. Aldağ hakkında
26 Kasım 2018’de sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma açıldığı için Zonguldak Adliyesi’ne
sevk edildiği belirtildi. Aldağ, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, Zonguldak Beycuma
Cezaevi’ne gönderildi.74
7 Ocak 2019
• Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen PKK-KCK soruşturması kapsamında,
sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, 6 Ocak 2019’da gözaltına alınan HDP Bozova
ilçe teşkilatı üyesi Müslüm Bayram ve Faruk Pişkin nöbetçi mahkemece tutuklandı. Gözaltındaki
diğer kişi ise serbest bırakıldı.75
• Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, düğünlerde terör örgütü PKK’yı övücü şarkılar söyledikleri gerekçesiyle 4 Ocak’ta gözaltına alınan dokuz müzisyenden ikisi, nöbetçi mahkemece
tarafından “örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı. Yedi kişi ise adli kontrol şartıyla
serbest bırakıldı. Tutuklanan müzisyenlerin Mehmet Yol ve Alican Temel olduğu, adli kontrol
şartıyla serbest bırakılan müzisyenlerin ise Hozan Abdullah Sar, Mehmet Ali Sancak, Turan Demir, Mesut Deril, Ferhat Adliyan, Hacı Kırmızı ve Cemil Dağdelen olduğu öğrenildi.76
• Anadolu Cumhuriyet BaşsavcılığıMetin Akpınar hakkında “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne karşı silahlı isyana tahrik etme” suçundan yürütülen soruşturma dosyasını Müjdat Gezen’in birlikte soruşturulduğu dosyadan ayırarak, fezleke hazırladı. Fezleke, atılı suç itibariyle
görev kapsamı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Akpınar hakkında diğer suçlardan açılan soruşturmanın ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütüleceği belirtildi.77

https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/204113-bir-akademisyene-daha-15-ay-ertelemeli-hapis-cezasi
https://www.cnnturk.com/turkiye/hdpli-ertugrul-kurkcuye-20-yila-kadar-hapis-istemi
http://www.pusulagazetesi.com.tr/belediye-baskan-adayi-tutuklandi-113261-haberler.html
75 https://rhaajans.com/bozova-hdp-aday-adayi-tutuklandi/
76 http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/sanliurfa/dugunlerde-teror-orgutu-propagandasina-9-goza-41075824
77 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201901071036970715-metin-akpinar-silahli-isyan-tahrik-fezleke/
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• Ankara-Kızılay’da TOKİ inşaatındaki çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla eylem yapmak isteyen ve aralarında Gazete Yolculuk muhabiri Devin Asyalı’nın da bulunduğu sekiz kişi gözaltına alındı. TOKİ’nin Mamak’taki toplu konut inşaatında çalışan işçiler, Çankaya
Polis Karakolu’nda haklarında “Kabahatler Kanunu” gerekçesiyle 320 liralık para cezası tutanağı
düzenlenmesi ardından serbest bırakıldılar. TOKİ Mamak’taki bin 312 konutluk projesinde çalışan 225 işçiden 15’i yaklaşık iki yıldır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 22 Kasım 2018’de
inşaat önünde eylem yapmaya başlamıştı. Ancak buradaki eylem, 2 Aralık 2018’de polis müdahalesiyle sonlandırılmıştı.78
8 Ocak 2019
• İstanbul Cumhuriyet Sahnesi, sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’a destek mesajı paylaştıkları için “Azizname” isimli oyunun 20 Ocak’ta Sakarya Serdivan Kültür Merkezi’nde sergilenmesinin engellendiğini duyurdu. Cumhuriyet Sahnesi, Sakarya’daki yetkililerce
“salon tahsisi kararı iptal edildiği için” oyunlarını sergileyemeyeceklerini duyurdu. Cumhuriyet
Sahnesi, Twitter, açıklamasında, 20 Ocak’ta gösterilecek oyunun ayrıca daha önce Biletix üzerinden satışa sunulan biletlerinin de satış takviminden çıkarıldığı belirtildi.79
• Türkiye Gençlik Birliği üyesi yedi kişi, ABD’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve beraberindeki heyeti Ankara Beştepe’de protesto ettikleri için gözaltına alındı. Gözaltına
alınanlar daha sonra serbest bırakıldı.80
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubu konuşmasında, başörtülü kadınlara hakaret ettiğini
öne sürdüğü oyuncu Deniz Çakır’ı ve 5 Ocak 2019’da Posta’ya verdiği röportajda kendisine
Mozart dinlemeyi tavsiye eden81 oyuncu Rutkay Aziz’i eleştirdi. Erdoğan, Aziz’e yönelik “Cumhurbaşkanı bir Mozart bir Beethoven dinlesin. Belki iyi gelir” diyen Aziz’i “Bu ülkenin meşrebi
ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanı’nı bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik
alasıdır” ifadelerini kullandı. Çakır’ın başörtülü kadınlara “Suudi Arabistan’a gidin” dediğini
ileri süren Erdoğan, sanatçı için “Faşistliğin en sefil hali” görüşünü aktardı. Çakır hakkında 5
Ocak’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca bir AVM kafesinde başörtülü kadınlara hakaret
ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Çakır ise hakaret iddiasını yalanlamıştı.82
• CHP’nin eski İstanbul Milletvekili Eren Erdem hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmasına tepki gösteren baba Hasan Erdem’in özel sektördeki işinden çıkartıldığı açıklandı.
Baba Erdem, 7 Ocak’ta Silivri Cezaevi önünde “O talimatları veren kişiye sesleniyorum. Kulağına küpe olsun, ne ben ne benim oğlum senden korkmuyoruz. Diz çöktüremeyeceksin” diye
konuşmuştu.83 Gazeteci ve eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter hesabından “Korku ve
baskı vicdansızlığa yol açıyor. Baskı düzeni insanlığı çürütüyor! Eren Erdem’in babası Hasan
Abi dün gece yaşanan skandal sonrası ‘Boyun eğmeyeceğiz’ dediği için az önce işinden çıkarıldı.
İşyeri sahibi “Artık birlikte çalışamayız” demiş. İşte boyun eğmemenin bedeli!” paylaşımında
bulundu.84
• İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nden Doç. Dr.
Yekbun Adıgüzel’e “Barış İçin Akademisyenler” bildirisine imza attığı için “terör propagandası”
gerekçesiyle bir yıl üç ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.85
9 Ocak 2018

https://www.evrensel.net/haber/370446/ankarada-gozaltina-alinan-toki-iscilerine-para-cezasi
https://twitter.com/azizname2017
https://www.ulusal.com.tr/gundem/abd-heyetini-protesto-eden-tgb-liler-gozaltina-alindi-h220528.html
81 https://www.posta.com.tr/rutkay-aziz-biz-en-yuce-deger-emek-diye-buyuduk-en-yuce-deger-paraya-donustu-2079860
82 http://t24.com.tr/haber/erdogan-cumhurbaskanini-bira-icmeye-mozart-dinlemeye-zorlamak-fasistligin-dik-alasidir,793285
83 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201901081036987454-eren-erdem-babasi-isten-cikarildi/
84 https://twitter.com/barisyarkadas/status/1082574890111299590
85 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/204253-bir-akademisyene-1-yil-3-ay-ertelemeli-hapis-cezasi
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• HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ve Ağrı Milletvekili Abdullah Koç’un aralarında olduğu partililerce yapılması planlanan HDP Ankara İl Başkanlığı önündeki basın açıklamasına polis biber gazıyla müdahale etti. Kerestecioğlu, TBMM’de yaptığı açıklamada, “22
arkadaşımızın gözaltına alınmasına ilişkin il binamız önünde sadece açıklama yapmak istedik.
Uygulanan antidemokratik uygulamalarla ilgili açıklama yapacaktık aynı zamanda. Olan sadece
buydu ve buna izin verilmeyeceği söylendi. ‘O gözaltına alınanlar suçlu ve onlarla ilgili açıklama
yapamazsınız’ noktasına gelmişler” ifadelerini kullandı. Koç ve Kerestecioğlu, polisler hakkında
ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.86
• İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi “Barış İçin Akademisyenler” bildirisine imza attıkları için dokuz akademisyen hakkında “terör propagandası yapmak” suçlamasıyla Yıldız Teknik
Üniversitesi’nden emekli Prof. Dr. Haldun Gülalp ile ihraç edilen Arş. Gör. Dr. Ece Öztan, Marmara Üniversitesi’nden ihraç edilen akademisyenler Dr. Utku Uraz Aydın ile Yrd. Doç. Dr. Ceren Akçabay, emekli Prof. Dr. Nihal Saban, Kadir Has Üniversitesi’nden Dr. Bülent Eken, İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hediye Esra Arcan, Arş. Gör. Ferda Karagöz Özenç ve Arş. Gör.
Egemen Kepekçi’ye bir yıl üç ay hapis ceza verdi. Mahkeme, dokuz akademisyen için de hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Mahkeme, Arel Üniversitesi’nden Doç. Dr. Feryal Saygılıgil’in davasını 13 Şubat’a, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. İpek Yürekli’nin davasını
29 Ocak’a87 ve Işık Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hacer Ansal’ın88 davası ise 30 Nisan’a erteledi.
• İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış İçin Akademisyenler” davası kapsamında
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden istifa eden Doç. Dr. Esra Arsan’a “örgüt propagandası” suçundan bir yıl üç ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Arsan’ın iki yıl denetimli serbest kalmasına hükmederek, cezayı erteledi. Mahkeme, Mersin Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Selim Çakmaklı
hakkında ise yetkisizlik kararı verdi ve dosyayı Mersin Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk
etti.
• İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisine imza atan
Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mine Eder hakkında yargılamada usul yönünden Adalet
Bakanlığı’ndan yazı beklenmesi gerektiğine hükmetti. Mahkeme, bakanlıktan yanıt gelinceye
değin yargılamayı durdurma kararı aldı.89
10 Ocak 2019
• Sakarya Üniversitesi, oyuncu Fırat Tanış’ın “Gelin Tanış Olalım” adlı oyununun gösterimini yasakladı. Organizasyon sorumlusu Anıl Medya yöneticisi Anıl Özkan, Sakarya Üniversitesi yönetiminin oyunu yasaklama gerekçesi olarak Tanış’ın “Gezici ve politik” olarak değerlendirdiğini açıkladı. 90 Özkan, açıklamasında, “Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde daha önce birçok oyun sahneledik. Önceki uygulamamızda bir dilekçe dolduruyorduk
ve onayı sözlü olarak alıyorduk. Bu kez de aynı uygulamayı yaptık. Ancak önceki gün telefonla
aradılar ve Tanış’ın oyununun olmayacağını söylediler. Nedenini öğrenmek için ilgili birime gittim. Rektör yardımcısına yönlendirdiler. Kendisine iptal gerekçesini sorduğumda ‘Bu adam Gezi
eylemlerinde görülmüş bir kişi. Gezi olayları da Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik olduğu için
vatan hainleriyle birlikte olan birini burada görmek istemiyoruz’ dedi” ifadesini kullandı. Üniversite yönetimince bu tür etkinlikleri engellemek için salon kiralarına da hiçbir ölçüye dayanmayan oranlarda zam yapıldığını bildiren Özkan, iki yıl önce 700 lira olan salon kirasının günlük
5.400 liraya ve seans başı olursa da 2.600 liraya çıkarıldığını söyledi.91

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1196216/Ankara_da_HDP_lilere_biber_gazli_mudahale.html
https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/204306-10-akademisyene-1-yil-3-ay-ertelemeli-hapis-cezasi
https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/204301-akademisyene-afrin-mektubu-sorusu
89 http://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/204306-10-akademisyene-1-yil-3-ay-ertelemeli-hapis-cezasi
90 https://www.artigercek.com/haberler/gerekce-gezici-olmasi-universite-firat-tanis-in-oyununu-iptal-etti
91 http://gazete.red/tayyip-tam-sanattan-soz-ederken-bir-oyun-yasaklandi/
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• Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a 10.000 lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.
Mahkeme, tazminatın 6 Mart 2018’den işleyecek yasal faiziyle Yarkadaş’tan alınarak, Yıldırım’a
verilmesine karar verdi. Yarkadaş, Twitter aracılığıyla “Yıldırım’dan 10 Ocak hediyesi... Yıldırım, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Alanı’nda kendisine tanınan imtiyazı deşifre ettiğim açıklamam
yüzünden Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden 10 bin lira tazminat çıkarttırdı. Mağdur
Fikirtepe halkı yalnız değildir!” mesajını paylaştı. Yıldırım, Yarkadaş’ın www.barisyarkadas.com sitesinde yayınlanan ve Cumhuriyet, Sözcü, Birgün gazetelerinde de yer alan röportajında kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle 16 Kasım 2017’de 20.000 liralık tazminat davası açmıştı.92
• İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erdağ Aksel'in dosyasını, suçlamalar açısından “aralarında fiili
ve hukuki irtibat olduğu” gerekçesiyle diğer dosyalarla birleştirmeye karar verdi. Dava, 25 Nisan’a ertelendi.
• İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı İstanbul Bilgi Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ali Alper Akyüz’ün “terör örgütü propagandası yapmak”
suçlamasıyla yargılamasına başladı. Dava, 17 Ocak’a ertelendi.
• İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış İçin Akademisyenler” bildirisine imza atan
dört akademisyen ve bir doktora öğrencisi hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılamaya devam etti. Mahkeme, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Arş.
Gör. Kumru Çılgın ile Arş. Gör. Yasin Barış Göğüş ve Prof. Dr. Ayşe Aslı Berkman ile Ankara
Üniversitesi doktora öğrencisi Dilek Çankaya ve emekli öğretim görevlisi Saadet Sorgunlu’nun
son savunmalarını hazırlamaları için davayı 2 Nisan’a erteledi.93
11 Ocak 2019
• İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaatında ücretleri ödenmediği için
dört gündür eylem yapan bağımsız İnşaat-İş Sendikası üyesi işçilerden dördü gözaltına alındı.
Yüklenici firma Taş Yapı İnşaat Limited Şirketi’nin önünde eylem yaptıkları için gözaltına alınan Yunus Özgür, Serkan Kaplan, Ramazan Yıldız ve Halil Cihan Özbilen’in serbest bırakıldıkları öğrenildi. Sendikadan yapılan açıklamada, “Direnişimiz işçi arkadaşlarımızın hakları ödeninceye kadar devam edecek. Gözaltılar, baskılar, tehditler fiili meşru mücadelemizi engelleyemez” denildi.94
• İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, İzenerji’de örgütlü DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası
İzmir 2 Nolu Şubesi’nin yetkisine itiraz etmesi üzerine sendikacılarca Konak’taki belediye binası
önünde yapılması planlanan basın açıklaması engellendi. Polisin biber gazlı müdahalesinde dört
işçi yaralanırken, 15 kişi de gözaltına alındı.95
• Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nden “Barış Bildirisi” imzacısı Yrd. Doç. Dr. Ozan Devrim Yay’ın davasını 5 Nisan’a erteledi.96
13 Ocak 2019
• Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Ahmet Ayhan, okul bünyesindeki Akdeniz İletişim Haber Ajansı (AKİL) sitesinde CHP’li Barış Yarkadaş ile gazeteci İsmail Saymaz’ın röportajlarını kaldırttı. Ayhan, AKİL’in yayın hayatına da son verdi. Yarkadaş, Twitter
hesabından “Ayhan, öğrencilerin benim ve Saymaz’la yaptığı röportajı okulun sitesinden sildirdi.

https://www.trthaber.com/haber/gundem/baris-yarkadas-binali-yildirima-tazminat-odeyecek-400731.html
https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/204312-6-akademisyenin-orgut-propagandasi-ndan-cezalandirilmasi-istendi
http://sendika63.org/2019/01/ucretlerini-isteyen-insaat-iscilerine-polis-saldirisi-4-gozalti-525815/
95 http://t24.com.tr/haber/izmirde-basin-aciklamasi-yapmak-isteyen-iscilere-biber-gazi-ve-copla-mudahale-4-yarali-15-gozalti,796341
96 https://twitter.com/eskisehir_okulu/status/1083617017457004545
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Bu da yetmemiş olacak ki; öğrencilerin çalışmalarına yer veren AKİL’in yayınını da durdurdu!
AKİL için haber yazan, fotoğraf çeken ve video yayınlayan öğrenciler artık bu imkandan mahrum… ‘Dekan belki bu yanlıştan döner’ diye 30 gündür bekliyorum. Ancak ne yazık ki; Dekan
yanlışta ısrar ediyor ve öğrencilerin bilgi verme hakkını gasp ediyor. Bahsi geçen sitenin adresi
akilhaberajansi.net. Öğrenciler artık yaptıkları haberleri yayınlayacak bir mecra bulamıyor. Site
son iki aydır güncellenmiyor. Öğrencilerin suçu ise çok büyük: Benimle ve Saymaz’la röportaj
yapıp yayımlamak…” dedi.97
• HDP İstanbul Milletvekilli Hüda Kaya, “Anka Neferler Team” adlı milliyetçi bir hacker
grubu tarafından Facebook hesabı hacklendiğini belirterek, hacker grubuyla Instagram Türkiye
arasında bağlantı olduğunu ifade etti. Hacker grubu ise, Hüda Kaya’nın şahsında HDP’nin 31
Mart Yerel Seçimleri’yle ilgili propaganda yapmalarını engellemek istediklerini belirtmiş ve
“Çok çağırırsanız ensenizde bitiveririz. Ayağınızı denk alın. Mecliste terör istemiyoruz” paylaşımını yapmıştı.98
14 Ocak 2019
• Diyarbakır’da hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında yakalama kararı çıkarıldığı açıklanan sanatçı Ferhat Tunç, Almanya dönüşü Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınarak,
mahkemeye sevk edildi. Tunç, SEGBİS aracılığıyla Diyarbakır’a bağlanarak ifade verdikten
sonra serbest bırakıldı. Tunç hakkında Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği’nce “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce ise “terör örgütü propagandası
yapmak” suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı.99
• Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nden ihraç edilen Doç. Dr. Murat Ekmeksiz’in savunmasını aldı. Ekmeksiz’in İstanbul’da görülecek duruşması ise 26 Şubat’ta olacak.100
15 Ocak 2019
• Yeni Akit’in hedef gösterdiği ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç, İstanbul Eyüp Sultan Rami
Atatürk Anadolu Lisesi’ndeki görevinden uzaklaştırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nca görevden
uzaklaştırma kararının Yeni Akit’te kendisini hedef alan yazıdan hemen sonra alındığına dikkat
çeken Kılıç, “yaptığı çalışmaların ve dini alanlardaki görüşleri ile kitaplarının dinci medyayı rahatsız ettiğini” söyledi. Kılıç, “Tarikatlar ve cemaatçi yapılar uzun süredir benden rahatsızdı.
Beni susturmak istediler, ekonomik anlamda çökertmek istediler ve bunun neticesinde görevime
son verildi” diye konuştu.101
16 Ocak 2019
• İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi “Barış İçin Akademisyenler” ile ilgili davada, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Dr. Müge Ayan’a, “örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan iki yıl bir ay hapis cezası verdi.102
• İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi “Barış İçin Akademisyenler” ile ilgili davada dört
akademisyene “terör propagandası” suçlaması uyarınca bir yıl üç ay hapis cezası verdi. Arel Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Efe Arık ile Öğr. Gör. Umut Şah Kadir Has Üniversitesi'nden Yrd.
Doç. Dr. Reyda Ergün ve İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Taner Gören’in yargılandığı davada, tüm sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı verildi.103
• İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan “Barış İçin Akademisyenler”

https://www.birgun.net/haber-detay/dekandan-universitenin-ajansina-sansur.html
https://twitter.com/hudakaya777
https://www.haberturk.com/sarkici-ferhat-tunc-serbest-2291059
100 https://www.eskisehirokulu.org
101 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/hukumete-yakin-gazetenin-hedefindeki-yazar-gorevden-uzaklastirildi-220499h.htm
102 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/204502-25-agir-ceza-mahkemesi-nde-ilk-karar-2-yil-1-ay-ertelemesiz-hapis-cezasi
103 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/204504-4-akademisyene-1-er-yil-3-er-ay-ertelemeli-hapis-cezasi
97
98
99

21

Gazeteciler Cemiyeti

İfade ve Basın Özgürlüğü Ocak 2019 Raporu

Özgürlük için Basın

Bildirisini imzalayan akademisyenlerin davalarında yargılama durduruldu. Mersin Üniversitesi'nden Doç. Dr. Metin Altıok, Dicle Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Kızıl, Prof. Dr. Emine
Meşe ve Arş. Gör. Hümeyra Yılmaz ile Munzur Üniversitesi'nden Arş. Gör. Melek Zorlu'nun
dava dosyaları, "iddianamede sanıkların üzerlerine atılı suçun TCK'nın 301. maddesi kapsamında
değerlendirilmesi ihtimali bulunduğundan, bu suçtan savunmalarının alınması” için Adalet Bakanlığı'na gönderildi.104
• İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış İçin Akademisyenler” ile ilgili davada Boğaziçi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Meltem Toksöz'ün yurtdışında olması sebebiyle avukatının istinabe talebini kabul etti, dava 16 Mayıs’a ertelendi.105
17 Ocak 2019
• DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası’nın toplu sözleşme için yaptığı 11 Ocak’taki eyleme
polis müdahalesi ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nce eyleme katılan sendika üyelerini ve
destek veren KESK üyeleri ifadeye çağrıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi önündeki eylem girişiminde sekiz sendika üyesini gözaltına alınmıştı.106
• İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden barış imzacısı
akademisyenler Öğr. Gör. Emin Alper ve Yrd. Doç. Dr. Kerem Eksen’e birer yıl üç ay hapis
cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.
• İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde davaları görülen “Barış İçin Akademisyenler”
Bildirisine imza atan akademisyenlerin davaları ertelendi. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Arş.
Gör. Süreyya Topaloğlu ile Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sibel Irzık’ın duruşmaları avukatlarının mazereti nedeniyle 7 Mart’a ertelendi. Aynı mahkemede yargılanan ve yurt dışında
olması sebebiyle duruşmaya katılamayan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Özlem Köseoğlu’nun savunmasının istinabe yoluyla alınmasına karar verilerek, dava 26 Eylül’e bırakıldı.
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Alper Akyüz’ün davası ise avukatının mütalaa için süre talep
etmesi gerekçesiyle 20 Şubat’a bırakıldı.107
18 Ocak 2019
• 78’liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can, İzmir’de yaptığı bir konuşmadan dolayı hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle İstanbul’da evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Evinde yapılan arama sırasında bilgisayarına el konulduğu öğrenilen Can, Ataköy Polis Karakolu'na götürüldü. Can’ın soruşturmanın başlatıldığı İzmir’e götürüleceği öğrenildi.108
• Akdeniz Üniversitesi’nden KHK’yla ihraç edilen ve gıda mühendisliği alanında uzman
Yrd. Doç. Dr. Bülent Şık’a, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle “örgüt propagandası” suçlamasıyla yeni bir soruşturma açıldığı bildirildi. Şık’ın Bianet’te yazdığı “Silahlar Sussa da Savaşın Kiri Kalıcı”, “Robin Williams, Ekşili Ispanak Başı Yemeği ve Nitratlar” ve “Gazze Suriye
Türkiye Ortak Bir Gelecek Mümkün mü” başlıklı yazıları da dosyasına eklendi.109
20 Ocak 2019
• Yeni Akit’in hedef göstermesinin ardından görevden alınan ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç
hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldı. Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziosmanpaşa Karakolu’ndan arandığını, savcılık tarafından hakkında
başlatılan bir soruşturma nedeniyle bir tebligat olduğunu ve karakola gelmesinin gerektiğini ifade
etti.110

https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/204467-5-akademisyenin-durusmalari-goruldu
https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/204502-25-agir-ceza-mahkemesi-nde-ilk-karar-2-yil-1-ay-ertelemesiz-hapis-cezasi
https://www.izgazete.net/sendika/biber-gazi-ile-mudahale-etmislerdi-bu-kez-de-ifadeye-cagirdilar-h31990.html
107 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/204563-2-akademisyene-1-er-yil-3-er-ay-ertelemeli-hapis-cezasi
108 https://www.evrensel.net/haber/371393/78liler-girisimi-sozcusu-celalettin-can-gozaltina-alindi
109 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/204599-bulent-sik-a-sosyal-medya-ve-bianet-yazilarindan-yeni-sorusturma
110 https://twitter.com/m_cemilkilic/status/1086937266730270721
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21 Ocak 2019
• Bakırköy 22. Asliye Ceza Mahkemesi, Kocaeli Karamürsel Cumhuriyet Başsavcılığı’nın suç duyurusu üzerine Ekşi Sözlük ’de Osmanlı üzerine yorumları gerekçesiyle Volkan Y.
Adlı vatandaş aleyhine dava açtı. İddianamede, Volkan Y.’nin “Aleviler ve Osmanlı” başlığı
altında Ekşi Sözlük’teki yorumunda “Osmanlı soyundan gelenleri aşağıladığı” öne sürüldü.111
• ODTÜ’de Biyoloji ve Genetik Topluluğu tarafından yapılması planlanan “13. Aykut
Kence Evrim Konferansı”, salon tadilatı gerekçesiyle rektörlük tarafından iptal edildi. Açıklamada, “ODTÜ rektörlüğünün bu tarz abes ve uygulanabilir olmayan öneriler sunma nedeni, etkinliği açıkça iptal etmek istediklerini söyleyemiyor oluşlarıdır. Yani etkinliğimiz, gerçekleşmesine haftalar kala bize hiçbir önbilgi verilmeksizin ODTÜ Rektörlüğü tarafından iptal edilmeye
zorlanmaktadır” denildi.112
22 Ocak 2019
• İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, “terör örgütü yönetme” suçlamasıyla yapılan yargılamada, Grup Yorum üyelerinden Sultan Gökçek, Betül Varan, Yurdagül Gümüş ve Nurhan Yılmaz’ın tahliyesine karar verildi. Ancak savcılıkça yapılan itiraz üzerine Nurhan Yılmaz’ın gözaltına alındığı bildirildi.113 Sanıklardan Bahar Kurt, gizli tanık Berk Ercan’ın ifadeleri yüzünden
100’ü aşkın kişinin tutuklandığını söyleyerek, “Tutuklananlar arasında benim annem ve abim de
var. Birçok ailenin kapısına kilit vurdurdu. Bu kişinin ifadesi Ankara’da bir mahkeme tarafından
güvenilir bulunmadı” savunması yaptı. Helin Bölek ve Sultan Gökçek ise, Ercan’ın ifadeleri dolayısıyla iftiraya maruz kaldıklarını bildirdi.114
23 Ocak 2019
• Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Onursal Başkanı ve HDP’nin eski İstanbul
Milletvekili Turgut Öker’in, Avusturya’ya gitmek üzereyken İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındığı bildirildi. Öker’in neden gözaltına alındığı açıklanmadı ancak ifadesi
alındıktan sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.115
• Ankara Sakarya Caddesi’nde OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu’nun kamu görevinden ihraç edilenlere yönelik aldığı kararları protesto etmek isteyen KESK üyelerine polis müdahale etti. KESK üyeleri, sonrasında Mithatpaşa Caddesi’ndeki Eğitim-Sen 5 Nolu Şube önünde
toplanarak, polis tarafından kanunsuz bir şekilde müdahalede bulunulduğu açıklaması yaptı.
Açıklamada, “Komisyonun kararlarında da sabit olduğu üzere KESK’lilerin ihraçlarının ana nedeni anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan sendikal eylem ve etkinliklere
katılmalarıdır. Demokrasinin işlediği bir yerde temel hak ve özgürlüklerin kullanımı bırakın ihraç
edilme gerekçesi olmayı, soruşturma konusu bile yapılamaz” denildi.116
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı eylemleri sırasında Okmeydanı’nda gaz
fişeğiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla soruşturma açtı. Çift, aleyhine 25 Mart 2016’da gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül’ün yargılandığı
davası nedeniyle İstanbul Adliyesi önünde slogan attıkları iddiasıyla soruşturma açıldığı belirtildi.117
• İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Arş. Gör. Canan
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https://tr.sputniknews.com/turkiye/201901211037197193-eksi-sozluk-yazarina-dava/
http://haber.sol.org.tr/turkiye/odtude-evrim-konferansi-iptal-edildi-255193
http://kizilbayrak41.net/ana-sayfa/kueltuer-sanat/haber/-/grup-yorum-ueyelerine-tahliye/

https://tr.sputniknews.com/turkiye/201901221037218457-grup-yorum-davasinda-dort-kisiye-tahliye-gizli-tanik-aileleri-parcaladi/
115https://www.dw.com/tr/avrupa-alevi-birlikleri-konfederasyonu-onursal-ba%C5%9Fkan%C4%B1-%C3%B6ker-g%C3%B6zalt%C4%B1naal%C4%B1nd%C4%B1/a-47194629
116 https://www.birgun.net/haber-detay/kopekli-mudahale-keske-engel-olamadi.html
117 https://www.birgun.net/haber-detay/berkin-elvanin-ailesine-sorusturma.html
114
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Erten’e “Barış İçin Akademisyenler” bildirisine imza attığı gerekçesiyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan bir yıl üç ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye
bıraktı.118
24 Ocak 2019
• Artvin - Murgul’da Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır A.Ş.’de grev düzenledikleri için
işten atıldıktan sonra işe iade davasını kazanan işçiler, işvereni protesto sırasında gözaltına alındı.
İşçilerden Köksal Eraydın, Arif Arslan ve Selçuk Kamloğlu nöbetçi mahkemece tutuklandı. Cem
Balcı, Cenk Yılmaz, Murat Öztürk be Ömür Yılmaz ise denetimli serbestlik şartıyla bırakıldı.119
• Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde tutuklu HDP Hakkari Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven’in, yurt dışına
çıkış yasağı ile tahliye edilmesine karar verdi. Güven, ambulansla evine götürüldü. Güven’in 8
Mart 2018’den beri sürdürdüğü açlık grevi eylemine evinde devam edeceği açıklandı.120 Güven,
TSK’nın Afrin bölgesinde yürüttüğü operasyona dair yaptığı açıklama ve paylaşımlarla “terör
örgütü” soruşturması kapsamında 31 Ocak 2018’de tutuklanmıştı.
• İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış İçin Akademisyenler” ile ilgili davada İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Dr. Yonca Demir’e üç yıl hapis cezası verdi. Demir’in,” 5 Aralık
2017’den bu yana devam eden “ Barış İçin Akademisyenler” yargılamalarında verilen en yüksek
cezayı almış olduğu” açıklandı. Demir’in avukatları itiraz ederek kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını açıkladı.121
30 Ocak 2019
• İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Kaliforniya Üniversitesi’nden Doç. Dr. Baki Tezcan’ın yazılı ifadesinin istinabe yoluyla alınması için ABD Adalet Bakanlığı’na yaptığı başvuruya olumsuz yanıt geldiğini açıkladı. ABD Adalet Bakanlığı, talebi “ABD Anayasası’nın Birinci Değişikliği geniş ifade özgürlüğü temin eder ve dolayısıyla, beyanların, kısıtlı olarak tanımlanmış durumlar haricinde, cezai kovuşturmaya uğramasını yasaklar. Bildiğiniz üzere, bu korumaya getirilmiş sınırlamalar, beyanların gerçek bir tehdit oluşturduğu ya da olması yakın ve muhakkak türden bir şiddete kışkırttığı durumları içerir. Bu davada, bu yönden yeterli bir izhar olmamıştır. Biz bu ilkeleri temel menfaatler olarak addediyoruz ve Anlaşma’nın 22. maddesi, yerine getirilmesi temel menfaatlere halel getirecek bir talebin reddine izin veriyor” açıklamasıyla
reddetti. Mahkeme, Tezcan hakkında yakalama kararı vererek, davayı 9 Mart’a erteledi.122
• Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma kapsamında Diyarbakır’da 3
Şubat 2014’te KCK-Türkiye Ana Davası’nda mahkemeyi protesto ederek salondan ayrıldıkları
gerekçesiyle 41 avukat hakkında iddianame hazırladı. Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianameye göre; 30’u Diyarbakır, diğerleri Ankara ve Batman barolarına kayıtlı avukatlar haklarında görevlerini kötüye kullanmaktan dolayı hapis cezaları talep ediliyor. Bu arada
Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Avukatlık Kanunu’ndaki “suçun işlendiği yerde yargılamanın
yapılması” hükmü gereği dosyayı Diyarbakır 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.123

RTÜK Cezaları
4 Ocak 2019
• RTÜK, beIN Series HD Comedy kanalında yayımlanan “Modern Family” dizisine iki

https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/204764-bir-akademisyene-1-yil-3-ay-ertelemeli-hapis-cezasi
https://gazeteyolculuk.net/cengiz-holdingi-protesto-eden-isciler-tutuklandi
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/leyla-guven-tahliye-edildi-41095100
121 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/204801-3-yil-ertelemesiz-hapis-cezasi-2-yil-verdik-3-e-cikardik-onu-da-bozmadik
122 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/205011-abd-baris-bildirisine-ifade-ozgurlugu-dedi-savunma-almayi-reddetti
123 https://yeniyasamgazetesi.com/durusmayi-terk-eden-avukatlara-82-yil-hapis-istemi/
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program durdurma ve idari para cezası verdi. Üst Kurul, eşcinsel evlilik yaşayan karakterlere yer
verilen dizide, ailedeki gençlerin evlilik dışı çocuk sahibi olması isteğinin aile tarafından olumlu
karşılanarak desteklenmesi ve sinkaflı ifadeler kullandığını tespiti ceza kararına gerekçe gösterildi. Üst Kurul, sağlık beyanıyla ürün satışı yapılan kanallarla, tüketiciyi yanıltıcı yayınlar yapan
Müzik Türk, Kanal İstanbul, Yalova, Plus TV, Yasin TV, Mega Müzik, Halk Euro, Hevi TV ve
Mavi Karadeniz kanallarına da idari para cezası verdi.124
7 Ocak 2018
• RTÜK’ün “cin” kelimesinin kullanılmasını yasakladığı ve bunun yerine “üç harfliler”
ifadesinin kullanılması gerektiği iddia edildi. Müge Anlı, ATV’de yaptığı “Müge Anlı ile Tatlı
Sert” programında, “Çocuğun içinde, RTÜK yasakladığı için söyleyemiyorum, ‘üç harfliler’ olduğu söylenmiş” ifadesiyle dikkat çekti. Müge Anlı, canlı yayında görüşü alınmak üzere telefon
bağlantısı yapılan ve “cin” ifadesini kullanan psikiyatristi uyararak, “Başımızı RTÜK’le belaya
sokmayın. İki saattir boşuna mı ‘Üç harfli’ diyoruz biz?” ifadesini kullandı.125
10 Ocak 2019
• RTÜK, tüketiciyi yanıltıcı ve sağlık beyanıyla cinsel ürün tanıtımı yapan KANAL S'nin
yayın lisansını iptal etti. Üst Kurul, “Modern Family” dizisindeki bir sahnede mangal ile ilgili
“Tanrı hamburger isterse bunda pişirir” sözlerinin toplumun manevi değerlerine zarar verici olduğunu öne sürerek, FoxLife’a idari para cezası verdi. Dizide 14-15 yaşında çocukların alkol
tükettiği sahne ve diyaloglara yer verildiği gerekçesiyle FoxLife’a ihlal cezası da verdi. Kurul,
TV8’de yayınlanan “Gerçeğin Peşinde” ve “Yemekteyiz” programlarında çocuk istismarı yapılması, çocuk gelişimine uygun olmayan ve şiddet içeren davranışların ekrana getirilmesi sebebiyle kanala idari para cezası verdi.126 Fox TV’de yayınlanan “Kan Kardeşler” isimli filmin, erken saatte ekrana getirilmesinden dolayı kanala idari para cezası verdi. Kurul, ayrıca tüketiciyi
yanıltıcı ve sağlık beyanıyla cinsel ürün tanıtımı yapan Mega Suare, Yasin, Gala TV, MGC, Müzik Türk, Anadolu Dernek TV ve Kanal 42’ye idari para cezası verdi.127
12 Ocak 2019
• RTÜK, ATV’de yayınlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programında “Palu Ailesi vakası”
nedeniyle cinayet, şiddet, çocuk kaçırma konularında günde ortama 70 civarında şikayetin ulaştığını kaydederek, ilgili programa yönelik düzenleme yapacağını açıkladı.128 RTÜK’ün CHP’li
üyesi İsmet Demirdöğen ise, Palu Ailesi olayının işlendiği programa, sadece son haftada günde
ortalama 70 şikayet gelmesine karşın işlem yapılmadığını söyledi. Demirdöğen, “RTÜK, muhalifleri susturmada son derece kararlı, iştahlı ve acımasızdır. Şimdi, Palu Ailesi üzerinden bir şeyler yapılmak istenmektedir, ama bu teşekkürü nereye koyacağız. Cumhurbaşkanı onca işinin arasında, teşekkür ettiğine göre, RTÜK de herhalde bu teşekküre uygun davranacaktır” dedi. 129
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anlı’ya teşekkür ederek, söz konusu aileyle ilgili iddiaları incelemeleri
için Adalet, İçişleri ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarına talimat verdiğini bildirmişti.130
15 Ocak 2019
• RTÜK, İzin ve Tahsisler Daire Başkanvekili Yasin Yiğit ve Başkan Yardımcısı Ali
Sarı’yı görevden aldı. Yiğit’in, 9 Ocak’ta Turkuvaz Medya Grubu’na “mevzuata uyulması, çakışan frekanslardan bir tanesini iade etmesi gerektiğine” ilişkin yasayı açıkça ihlal ettiği konusunda

https://www.cnnturk.com/turkiye/modern-family-dizisine-rtukten-ceza
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201901061036956713-rtuk-cin-kelimesini-yasakladi-3harfliler-denilecek/
https://www.sabah.com.tr/gundem/2019/01/10/rtukten-yemekteyiz-programindaki-siddet-davranisina-ceza
127 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/rtukten-yemekteyiz-programindaki-siddet-davranisina-ceza-41078761
128 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/palu-ailesi-rtuku-harekete-gecirdi-220269h.htm
129 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1198882/Palu_ailesi_Ankara_yi_karistirdi.html
130 https://www.sabah.com.tr/yasam/2019/01/11/nefesler-tutuldu-muge-anli-izlendi
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gönderdiği uyarı yazısının ardından görevinden alındığı iddia edildi. RTÜK’ün CHP üyesi İlhan
Taşcı, Turkuvaz Medya Grubu’nun satın aldığı 35 frekanstan 11’inin önceden sahip olduğu frekanslarla çakıştığını aktardı ve oysa yayıncı şirketin bir bölgede iki frekansa sahip olmasının
yasaya aykırı olduğunu belirtti. Ayrıca RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya’nın amcasının oğlu İdari
ve Mali İşler Dairesi Başkanı Ömer Yerlikaya ile Sarı ve Yiğit arasında başka bir konuda hukuki
tartışma yaşandığı öne sürüldü.131
18 Ocak 2018
• RTÜK, Beyaz TV’de yayınlanan Nur Viral’in sunduğu “Hayatta Her Şey Var” programı
hakkında şikayetler sonucu üç gün durdurma kararı aldı. Viral, sosyal medya hesabı üzerinden
“Sevgili izleyicilerimiz; yayınımız, evlilik ve ilişki terapisti Selin Karacehennem’le yaptığımız
programda yayın kurallarının ihlali gerekçesiyle RTÜK tarafından üç gün süreyle durdurulmuştur” paylaşımında bulundu.132
22 Ocak 2019
• RTÜK, okullarda “Andımız” okunması yasağına tepki gösterilen ve Ulusal Kanal’da
yayınlanan “Nasıl Yani Programı”na idari para ve üç yayın durdurma cezası verdi. Sunucu Gülgün Feyman Budak karara tepki gösterirken, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz ise RTÜK kararını yargıya taşınacağını söyledi.133
• RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, ailesindeki sağlık sorunlarını gerekçe göstererek dört yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti. Yerlikaya, 2011’deki genel seçimler öncesinde
RTÜK’teki görevinden istifa etmiş ve TBMM’ye AKP Konya Milletvekili olarak girmişti. Yerlikaya, TBMM 24. Dönemi ardından Temmuz 2015’de tekrar RTÜK üyesi seçilmiş ve Kasım
2015’te ise RTÜK Başkanlığı’na getirilmişti. Öte yandan Yerlikaya’nın başkanlıktan istifa temsene medya kuruluşları sahiplerinin televizyon kanallarına para ve yayın durdurma cezaları nedeniyle şikayetlerinin yol açtığı öne sürüldü.134
23 Ocak 2019
• RTÜK Başkanlığı’na, İlhan Yerlikaya’nın istifası nedeniyle yapılan oylamada Ebubekir
Şahin’in getirildiği bildirildi. Kurul toplantısında, RTÜK Başkanlığı’na AKP’li üyelerden Şahin
seçilirken, RTÜK üyesi ve Başkan Vekili Esat Çıplak’ın mevcut görevine devam etmesi kararlaştırıldı.135
30 Ocak 2019
• RTÜK’ün, Fox TV Ana Haber Bülteni’ne Fatih Portakal’ın ifadeleri nedeniyle üç gün
ve Halk TV’ye ise “Halk Arenası” programındaki Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in sözleri
nedeniyle beş gün kestiği ceza kapsamında söz konusu programların yerine kendi belirlediği belgeselleri yayınlatacağı bildirildi. “Halk Arenası” programı 1-8-15 Şubat ve 22 Şubat - 22 Mart
tarihlerinde, Fox TV Ana Haber bülteni ise 4-5-6 Şubat tarihlerinde yayınlanamayacak.136

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepki
3 Ocak 2019
• Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, YSK Başkanı Sadi Güven’in de aralarında olduğu altı YSK üyesinin görev süresini bir yıl uzatan yasa değişikliğinin TBMM’de kabul edil-

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1201337/Turkuvaz_Yayin_Grubu_nu_uyardi__gorevden_alindi.html
https://www.superhaber.tv/rtukten-hayatta-her-sey-var-programina-durdurma-haber-168594
https://www.ulusal.com.tr/medya/rtuk-ten-ulusal-kanal-a-ceza-h221591.html
134 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/son-dakika-rtuk-baskani-yerlikaya-istifa-etti-3221012/
135 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-rtuk-yeni-baskani-belli-oldu-41092104
136 http://www.diken.com.tr/rtukun-kapattigi-fox-ana-haber-bulteni-ile-halk-arenasinin-yerine-belgesel-yayinlanacak/
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mesinİ eleştirdi. Sağkan, “Seçimlere şaibe karışması düşüncesinin önüne geçmek ve sandık sonuçlarının gerçekten milletin iradesini yansıttığına toplumun inanmasını sağlamak siyasetçilerin
görevi ve demokrasilerin gereğidir. Üzerlerinde mühürsüz oy skandalının izini taşıyan YSK üyelerinin görev sürelerini uzatmanın bu durumun tam tersine hizmet ettiği açıktır” dedi. 137
TBMM’de 22 Aralık’ta yasalaşan düzenlemeyle Ocak 2019’da sona erecek altı YSK üyesinin
görev süresi Ocak 2020’ye uzatılmıştı.138
• Özgür Gazeteciler İnisiyatifi’nin (ÖGİ) 2018 yılı basın hak ihlalleri raporuna göre; 141
gazeteci gözaltına alındı, 64 gazeteci tutuklandı, 71 gazeteciye dava açıldı, 521 gazeteci yargılandı ve 121 gazeteciye ise hapis veya para cezası verildi. Üç gazeteci müebbet hapis cezasına
çarptırıldı. Ayrıca 1 Ocak 2016 - 29 Kasım 2018 tarihleri arasında 1.954 sarı basın kartı iptal
edildi, dört basın yayın kurumu kapatıldı, bir gazeteye ve bir matbaaya kayyum atandı. ÖGİ Sözcüsü Fatime Tekin, Türkiye’nin, demokratik toplum olma niteliklerinden her geçen gün biraz
daha uzaklaştığını ifade ederek, “Kutuplaştırıcı politikaların beslediği bir zeminde tek adam rejimi olarak ifade bulan bir ortamda 2018 yılı diğer alanlarda olduğu gibi gazetecilik mesleği açısından da oldukça zor bir yıl oldu” dedi.139
4 Ocak 2019
• CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Siirt Müftüsü Ahmet Altıok’un Odatv’ye yönelik
sözlerine karşı “Diyanet’in en tepesindeki isim Atatürk’e hakaret eden, ‘Yunan galip gelseydi’
diyen kişiyi ziyaret ederse, siyasallaşan Diyanet’in müftüsü de katliam çağrısı yapmayı kendinde
hak görür! Bunlar devletin müftüsü olamaz. Odatv’ye yönelik her türlü tehdit, basın ve ifade
özgürlüğüne yöneliktir. Kurumları ve kişileri hedef gösteren kim olursa olsun, savcılar talimat
beklemeden harekete geçmelidir. Diyanet İşleri Başkanı da derhal gereğini yapmalıdır” dedi.
CHP’nin eski İstanbul Milletvekili Umut Oran da, “Odatv’yi alenen hedef gösteren ve katliam
çağrısı yapan Siirt Müftüsü sadece Odatv’ye değil, Türk milletinin tamamına gözdağı vermek
istemektedir. Bu aynı zamanda laik Cumhuriyete de meydan okumaktır” açıklaması yaptı.140 Altıok, İLKHA’ya verdiği demeçte, Odatv’yi eleştirisinde Fransa’da hiciv dergisi Charlie Hebbo
dergisi ve İslam peygamberi döneminde öldürülen şairi örnek vermişti. Altıok, “Charlie Hebdo
davasında olsun, Ka’b Bin Eşrefler olsun sürekli Müslümanları dilleriyle istihza ederek, alay
ederek, kampanyalarla, bir takım algı operasyonlarıyla hakaret eden insanların hiçbirinin yanına
kar kalmamış bu yaptıkları biliyorsunuz” demişti.141
6 Ocak 2019
• TGS, Sözcü yöneticileri tarafından sendika üyesi çalışanlara yoğun istifa baskısı uygulandığını açıkladı. TGS, “Sözcü’de sendikasızlaştırma: Ülkeye demokrasi kendine otokrasi” başlıklı açıklamasıyla durumu kınadı. Açıklamada, “Sözcü yöneticileri, çalışanların sendikalı olma
hakkını gasp ediyor. Sözcü yöneticileri, gazetecileri tek tek çağırarak, sendikadan istifa etmeyenleri işten atmakla tehdit ediyor. Anayasayı tanımayan, çalışanların sendika hakkını kabul etmeyen, gazetecilere yönelik saldırgan bir tutum içinde olan Sözcü yöneticileri, lafa gelince ülkede
hukuku, demokrasiyi, özgürlükleri savunuyor! Anayasayı çiğneyen, çalışanlara sendikadan istifa
etme baskısı yapan bu yöneticiler bir an önce mevcut tutumlarından vazgeçmelidir. Aksi takdirde
haklarında yasal işlem başlatmaktan başka çaremiz kalmayacaktır. TGS medya sektöründe orman kanununu sona erdirip yerine insanca çalışma düzenini koymaya kararlıdır. Medya yöneticilerine çalışanın hakkına saygı duymayı öğreteceğiz” denildi.142

https://www.dw.com/tr/ysk-d%C3%BCzenlemesi-se%C3%A7imler-%C5%9Feffaf-olamayacak/a-46938969
https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/son-dakika-ysk-baskani-ve-uyelerinin-gorev-sureleri-uzatildi-2877632/
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1189237/521_yargilama__64_tutuklama.html
140 https://odatv.com/odatvye-katliam-cagrisi-yana-siirt-mustusune-chpden-sert-cikis-bu-kafalar-maalesef-isid-kafasi-04011900.html
141 https://www.artigercek.com/haberler/odatv-yi-hedef-muftu-hizbullah-in-yayin-organina-konustu-charlie-hebdo-nun-yanina-kar-kalmadi
142 https://tgs.org.tr/sozcu-sendikasizlastirma/
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• Oyuncu Sumru Yavrucuk, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın söylemlerinin ardından açılan soruşturmaya tepki gösterdi. Yavrucuk, Kadıköy Tiyatroları Platformu’nun, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in gözaltına alınmasına tepki gösterdiği yazılı açıklamayı paylaştı ve Erdoğan’a Twitter aracılığıyla “Korkmuyoruz” diye seslendi.
Açıklamada, “Düşüncelerimizi açıklamaktan vazgeçmiyoruz. Aynı gemide olmadığımızı açıkça
ilan ediyoruz. Sanatçılar aydınlığa yelken açarlar, karanlığa, baskıya karşı saçtıkları ışıkla, akıntıya karşı kürek çekerler. Metin Akpınar da Müjdat Gezende memleketimizin tiyatro tarihinin
parçasıdır. Onlara yapılan baskı ve haksızlık tüm tiyatroculara yapılmış sayılır. Korkmuyoruz,
susmuyoruz, biat etmiyoruz” denildi.143
7 Ocak 2019
• DİSK’e bağlı Basın-İş Sendikası, Sözcü çalışanlarına dayatılan “sendikadan istifa et”
müdahalesi ve AA çalışanlarıyla ilgili özlük haklarında yapılan kısıtlamaya tepki gösterdi. Basınİş Sendikası’nın açıklamasında, “devlet ile patronların el ele gazetecilerin özlük ve sendikal örgütlenme haklarına saldırılarını sürdürdükleri ve medya sektöründe sendikasızlaşmanın dayatıldığı” öne sürüldü. Açıklamada, “Sözcü yönetiminin Flormar patronlarından, İstanbul Havalimanı
işçilerine kan ve gözyaşını reva gören patronlardan ne farkı var. Emeğin kırmızı çizgi olmadığı
bütün 'muhalif' patronlar bu sınavla karşı karşıyadır. Ya o gazeteyi bin bir emekle çıkaran gazetecilerin yanındadır ya da karşısında… Binlerce gazeteciyi işsiz bırakan, gazeteciliği zapturapt
altına almaya çalışan iktidar, AA çalışanlarının haklarını geri alıyor” denildi.144
• Nuri Bilge Ceylan, Çağan Irmak, Derviş Zaim ve Yılmaz Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu 75 yönetmen, TBMM’deki “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması
ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne ortak yazılı
açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada, “Özellikle sınıflandırma ve değerlendirme ile ilgili maddelerinde, ‘komisyonca uygun bulunulmayan filmler ticari dolaşıma ve gösterime sunulamaz’
önermesi daha ileri bir kanun ruhuna terstir. Bu önerme olmamalıdır” denildi. Açıklamada, yönetmeler teklifte nelerden rahatsız oldukları “Özellikle üretim, dağıtım ve gösterim tekelleşmesinin bugün nasıl büyük sorunlara yol açtığı görülmüş ve teklifte buna yer verilmiştir. Ama bu
tekelleşmenin önünü kapatacak yaklaşımların de teklife eklenmesi önem taşımaktadır.
TBMM’nin bu teklifi siyasi partilerinin aralarındaki polemikler üstüne çıkararak stratejik bir
devlet politikası olarak ele alacağı umudundayız” sözleriyle anlatıldı.145
• 1989-1991 yılları arasında Kültür Bakanlığı yapan Namık Kemal Zeybek, Türk sinemasıyla ilgili TBMM’deki kanun teklifi ve Güney Koreli firma olan Mars Cinema Group’una ilişkin
Odatv’ye demeç verdi. Zeybek, yasa teklifi konusunda, “Bu bir savaştır. Kültür savaşıdır. Kültürden sonra ekonomi gelir. Sinema deyip geçmeyin. Sinema bugün kültürün koçbaşıdır. Ülkeler
sinema ile ele geçiriliyor. Güney Kore önemli değil. Güney Kore Amerika’nın şubesi gibi bir
yer. ABD’nin kucağında büyüyen, dinini değiştiren, bugün büyük çoğunlukta evanjelist
olan, misyoner Hıristiyanlığın merkezi olan bir yer Güney Kore” dedi.146
• Felsefeci profesörü İoanna Kuçuradi, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, insanlığın sürüklendiği çıkmazdan kurtulma yolunun insan haklarına saygı olduğunu söyledi. Bunun için de
insan haklarını içtenlikle korumayı isteyen insanların, en başta da yöneticilerin sayısının artması
gerektiğini belirtti. Kuçuradi, “Bugün demokratik yollarla başa gelen ve ‘ben hiç yolsuzluk yapmadım, yapmamam gereken hiçbir şey yapmadım, sadece bazı yargısız infazlar yaptırdım’ diyen
devlet başkanları olabiliyor dünyamızda. Bu, onu yaparken de, söylerken de kişinin bilgisizliğini
gösteriyor. Örnekler çoğaltılabilir. Birçok yapılan ve ikiyüzlülük gibi görünenlerde de bilgisizlik

https://twitter.com/sumruyavrucuk
http://diskbasinis.org/index.php/tr/basin-aciklamalari/1090-sendikas-zlasma-dayat-lamaz
145 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kultur-sanat/1194195/Tartismada_soz_sirasi_yonetmenlerde.html
146 https://odatv.com/abd-baskani-o-yasa-teklifini-nasil-geri-cektirmisti-07011914.html
143
144

28

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Ocak 2019 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

görüyorum. Çünkü iddia ediyorum: bir insan, insan haklarının neyi talep ettiğini biliyorsa - en
azından bunun farkındaysa - onları elindeki bütün imkanlarla korumak ister” dedi.147
• Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, “Hukuk sistemimiz ve Palu Ailesi” başlıklı yazısında, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e, “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programını hukuksal açıdan inceleme
çağrısında bulundu. Zeyrek, Metin Akpınar ile Müjdat Gezen’in soruşturulmasını anımsatarak,
“Hali hazırda biri 75, diğeri 77 yaşında olan iki sanatçıya 'kaçarlar' diye adli kontrol uygulanıyor.
Oysa ‘Palu Ailesi’ olayında, bu kadar yıldır, bu kadar çok suç iddiası olmasına karşın muhtemel
zanlılar adalete hesap vermek yerine, özgürce canlı yayınlarda öfke ve nefret saçmaya, muhataplarını korkutmaya devam ediyor. Palu Ailesi, düşünce suçlarına karşı jet hızında işleyen adalet
sistemimizin, başka dosyalarda tıkandığını, yaya kaldığını gösteriyor. Jet hızıyla gelen adalet
gibi, geciken adalet de adalet olmuyor. Gül’ün yargının yapısal sorunlarını görmek ve anlamak
için ara sıra hukukçu gözüyle Anlı’nın programını izlemesinde yarar olabilir” ifadesini kullandı.148
8 Ocak 2019
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin eski İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in şartlı tahliye edilmesinin ardından yeniden tutuklanmasına, “Erdem tam bir kumpas mağduru. Hayatı FETÖ’yle mücadeleyle geçti ama FETÖ ile suçlanıyor” sözleriyle tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu, “Bir gizli tanığın şikayeti üzerine dava açılıyor. Mahkeme kumpas olduğunu
gördü, tahliye verdi. Savcı itiraz etti, gece mahkeme toplandı, kaçma şüphesiyle tutuklandı. Niye
kaçsın? Suçlu insan kaçar, Erdem suçlu değil ki” dedi.149
9 Ocak 2019
• TGS, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne ilişkin “Gazetecilerin yüzde 30’unun işsiz,
düşük ücretlerle çalışanlarınsa güvencesiz olduğu; 141 gazetecinin tutuklu bulunduğu, haberlereyorumlara yüzlerce davanın açıldığını belirterek, böyle bir dönemde bayram kutlamayı uygun
bulmadıklarını bildirdi. Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 Ocak mesajı bizde ‘farklı
bir ülkede mi yaşıyoruz’ duygusu uyandırdı. Erdoğan ‘Son 16 yılda ülkemiz genelinde hayata
geçirilen reformlar, Türk basınının zenginleşmesine, çeşitlenmesine, daha demokratik ve özgürlükçü bir yapıya kavuşmasına vesile olmuştur’ diyor. Oysa herkes biliyor ki medyanın yüzde
95’i Saray’ın kontrolü altında, halkın haber alması engelleniyor ve gazeteciler işlerini yaptığı
için hapis cezası alıyor. Velhasıl; demokratikleşmeye, çok sesliliğe, özgürlük ortamına götüren
reformlardan haberimiz yok. Bilakis son 16 yıldır bunun tam tersini yaşıyoruz. Ve bu iklimi değiştirecek olanın siyasetçiler değil bizzat gazeteciler olduğunu biliyoruz” denildi.150
• Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu’nun yayınladığı “2018 Yılı Kadın Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri Raporu”na göre; 40 kadın gazeteci gözaltına alındı ve 13 gazeteci
tutuklandı. İHD Diyarbakır Şubesi’nde raporu açıklayan Ayşe Güney, gazetecilerin iktidar tarafından tehdit edilerek hedef gösterildiğini söyledi. Güney, “2019 yılı basın açısından da süresiz
bir direniş yılı olacaktır. 2019’da da kadınların yanında olacağız ve mesleklerinden kaynaklı yargılanan, tutuklanan tüm gazeteci meslektaşlarımız için her zaman her yerde gazetecilik suç değildir ve yargılanamaz diye haykıracağız” dedi.151
• Bağımsız Sinema Merkezi, Twitter hesabı aracılığıyla “Sinemacılar bugün bu yasağı
tanımadıklarını açıkça bildirmezlerse yarın çok daha karanlık olacak” mesajını paylaştı. Mesajda,
“‘Türk sinemasına katkı’ diye yutturmaya çalıştıkları, patronlarla AKP'nin ortak projesi olan sansür yasasına karşı ‘Sinemaya Özgürlük’ diyoruz. Tüm sinemaseverleri de ‘Sinemaya Özgürlük’

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yazi_dizileri/1193169/Acmazdan_cikisin_yolu_insan_haklari.html
https://www.medyaradar.com/adalet-bakani-gule-muge-anli-cagrisi-ara-sira-programini-izlemeli-haberi-2002320
https://www.ntv.com.tr/turkiye/chp-lideri-kemal-kilicdarogludan-imf-sorusu%2c-37FdrF5n0moqKroZcyRUQ
150 https://www.gercekgundem.com/medya/62359/tgs-10-ocak-gonul-rahatligi-ile-kutlanamiyor
151 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1195556/13_kadin_gazeteci_halen_tutuklu.html
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demeye AKP’nin yasaklarına boyun eğmemeye çağırıyoruz. Değerlendirme ve sınıflandırma sonucunda uygun bulunmayan filmler, ticari dolaşıma ve gösterime sunulamayacak” denildi.152
• CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne ilişkin bir rapor yayınladı. Kadıgil, “Türkiye’de şu anda en büyük ve neredeyse tekelleşmiş bulunan dağıtımcı Mars Grubudur. Mars mevcut sinema salonlarının yüzde 44’ünü tek başına elinde tutmakta ve bu durum sinema filmi dağıtımında tekelleşmeye neden olmaktadır. Rekabet Kurulu’nun kendi raporuna ve doğrudan varlık sebebine aykırı şekilde uygun bularak izin
verdiği AFM birleşmesinden sonra etkinliğini arttıran Mars Grubu başta AVM sinemaları olmak
üzere salonların yarısına yakınını tek başına yönetmektedir. Değişiklik son derece olumsuz uygulamaları da beraberinde getirebilecek bazı riskli teklifler de içermektedir. Bu teklifle destek
verilecek filmleri seçecek komitedeki sektör temsilcileri azınlığa düşürülmekte, tek karar mercii
mevcut siyasi irade olacak şekilde düzenlenmektedir. Açık sansüre ilişkin düzenlemeler korunmakta, çekim izni verecek mercilerin görev alanlarının belirsizliği de yepyeni sansür mekanizmalarının önünü açacaktır” dedi.153
• Gazeteci Pelin Ünker, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın kendisine açtığı “hakaret” davasında cezalandırılmasıyla ilgili “Benim yaptığım haberlerde ceza gerektirecek, suç unsuru içeren bir ifade yok. İçerisinde iftira, hakaret unsuru içeren hiçbir şey yok. Zaten kendisi de kabul
etmişti haber içerisinde yer alan şirketleri. Hem kabul edip şirketlerin varlığını, ondan sonra dava
açıp bir de ceza almak dünyada bir ilk oldu aslında. Burada aslında gazetecilik faaliyeti cezalandırılmış oldu. Aslında burada amaç yıldırmak. Yani benim bir sonra yapacağım haber için bu
ceza, böyle bir haber yapmamam için gözdağı anlamına geliyor bir yerde” dedi.154
• Gazeteci Fatih Portakal, Twitter hesabı aracılığıyla davalı ve davacı olarak hakkında
açılmış 109 dosya olduğunu duyurdu.155 Portakal, “97’sinde dava eden benim. 12’sinde şikayet
edilenim. Bunun beşi devam ediyor, kalan yedisinin de beşi savcılardan takipsizlik aldı. İki beraat. Fena sonuç değil” dedi.156
• CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla “Dünyanın en büyük gazeteci hapishanesine dönen, işsiz gazeteci sayısının binlerle ifade
edildiği, mesleğini yapabilen gazetecilerin hükümetin baskısı altında ezildiği ülkede, Çalışan Gazeteciler Günü kutlama değil mücadele günüdür. BYEGM’nin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na dönüştürülmesinin ardından basın kartı almayı zorlaştırıp, basın kartı iptallerini kolaylaştıran Basın Kartı Yönetmeliği’nin değiştirilmesi işin tuzu biberi olmuştur. Gazetecilerin,
gazeteci olup olmadığına hükümet karar veremez, vermemelidir. Gazeteciliği yok ediyorlar. Tek
tip, yandaş gazeteci istiyorlar” dedi.157
• CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü açıklamasında, “Gazeteciler Günü'nü kutlayamıyoruz. Çünkü, 2018 yılı ülkemizde basın özgürlüğü ve
medyanın en karanlık yılı olarak tarihe geçti. Çünkü, basın ve ifade özgürlüğü tutsak, gazeteciler
tutsak, yurttaşların haber alma özgürlüğü için mücadele veren basın emekçilerimiz ceza evlerinde. Gazetecilerin tamamen gazetecilik faaliyeti olan düşünceleri, haberleri, yorumları nedeniyle “terör örgütü üyeliği”, “örgüt propagandası”, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Bu durum basın özgürlüğü açısından son derece kaygı vericidir” dedi.158
• Halkevleri Derneği, İçişleri Bakanlığı’nın talebi üzerine “kamu yararına çalışan dernek”

https://twitter.com/BSM_TR/status/1083002143148261377
http://www.omedyam.com/chpli-kadigil-isin-esasi-pastadan-daha-fazla-kimin-pay-alacagi-degil-116362/
https://www.dw.com/tr/%C3%BCnker-%C5%9Firketleri-kabul-edip-dava-a%C3%A7mak-bir-ilk-oldu/a-46997396
155 http://t24.com.tr/haber/fatih-portakal-hakkinda-acilan-kac-dava-var,794815
156 https://twitter.com/fatihportakal/status/1082872531726553089
157 http://www.gercekmuhabir.com/siyaset/gazeteciligi-yok-ediyor-yandas-gazeteci-istiyorlar-h76253.html
158 http://www.gercekmuhabir.com/siyaset/cakirozer-dusunceyi-hapsettikce-ulke-sorunlarini-cozemeyiz-h76255.html
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statüsünün 29 Aralık’ta kaldırılması kararına itiraz etmek için Danıştay Başkanlığı önünde basın
açıklaması yaptı. Protesto ardından Halkevleri Derneği Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş ve MYK
üyesi Sercan Aran, karar düzeltme talebini Danıştay Başkanlığı’na sundu.159
• Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 9 Ocak’ta yayımladığı mesajda 16 yıllık AKP yönetiminde yapılan
reformlarla basının özgürleştiği, zenginleştiği ve çeşitlenebildiği bir zeminin yaratıldığı söylenirken, sayısal veriler ise aksini anlatıyor. IPI’ın güncel verilerine göre, bugün en az 157 gazeteci
parmaklıklar ardında bulunuyor. Bu gazetecilerin 127’si 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe
girişimini takip eden süreçte tutuklandı. Rakamlara göre darbe girişiminden önce ise yaklaşık 30
gazeteci cezaevinde bulunuyordu” açıklaması yaptı.160
• TGS Başkanı Gökhan Durmuş, 10 Ocak’ın Çalışan Gazeteciler günü olarak ifade edilmesine rağmen aslında “Çalışamayan Gazeteciler günü” olduğunu söyledi. Durmuş, “Sektörümüzdeki işsizlik oranı yüzde 30. Böyle bir ortamda Çalışan Gazeteciler Günü demenin bir karşılığı olmuyor. Gazetecilerin iş güvenliği, neredeyse patronların değil müdürlerinin iki dudağı arasında. Ücretler çok düşük. Kayıt dışı çalışma, sektörün sorunlarından birisi… Türkiye’de medyanın yüzde doksan beşi iktidarın elinde… Doğal olarak bağımsız yazabilme ifadesini kullanmak
mümkün olmuyor. Türkiye’de gazetecilere basın kartını sendikaların vermesi gerekir. Avrupa’da
da böyle yapılıyor” diye konuştu.161
• İHD İstanbul Şubesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle yaptığı açıklamada,
Türkiye’de basın özgürlüğünden söz etmenin mümkün olmadığını bildirdi. Açıklamada, “Türkiye’de gazeteciler güvencesiz çalışma koşulları nedeniyle işsizlik, ekonomik zorluklar ve bunun
yanında yazıları ve yaptıkları haberler nedeniyle sansür, baskı, tehdit, soruşturma, ceza ve tutuklama kıskacında yaşamaya zorlanıyorlar ve işlerini yapmaları engelleniyor. Basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilecek haberleri ve yazıları nedeniyle ‘terör örgütü üyeliği’nden
‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’e kadar değişik suçlamalarla karşılaşıyorlar, baskı ve hakarete maruz kalıyorlar, hatta hedef gösteriliyorlar. Muhalif basın kuruluşlarının da kapatma, baskı ve tehditlere maruz kaldığı Türkiye’de basın özgürlüğünden söz etmek mümkün değil” denildi.162
• Özgür Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Bugün tekçiliğin alabildiğine hayatımıza sokulmaya çalışıldığı bir dönemde, gazeteciler de tıpkı asker gibi tek tipleştirilmeye çalışılıyor, tek ses dışında başka seslerin çıkmasına tahammül edilemiyor” görüşünü ifade etti.163
10 Ocak 2019
• RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, gazeteci Tunca Öğreten ve yazar Perihan Mağden’e para cezası verilmesine, “Yedi bin TL’lik ceza AİHM içtihatları bakımından düpedüz orantısız bir cezadır” sözleriyle tepki gösterdi. Önderoğlu, “Uluslararası gazetecilik örgütleri gibi
RSF de çağdaş dünyada eleştirilere karşı cumhurbaşkanlarına veya ülke liderlerine cezai olarak
özel koruma getiren TCK’nın 299 veya benzer maddelerinin prensip olarak çağdaş yaşamda yeri
olmadığına inanıyor. AP’nin uzman hukuk kurulu olan Venedik Komisyonu’nun tavsiyesine uygun olarak bu maddenin daha fazla zarar veremeden yürürlükten kaldırılmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve seçildiği tarihten bu yana 54 gazeteci muhabir ve çizer bu maddeden
hapis veya para cezasına mahkum edildi” dedi.164
• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, cemiyetin 73’ncü kuruluş yıldönümü ve

http://www.halkevleri.org.tr/basin-aciklamalari/kamu-yarari-zaten-halkevleri-nin-varlik-nedenidir
https://www.evrensel.net/haber/370662/ipiden-10-ocak-calisan-gazeteciler-gunu-aciklamasi
https://www.birgun.net/haber-detay/gazeteciler-ekmekleriyle-sinaniyor.html
162 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/204346-ihd-calisan-gazeteciler-gunu-nde-tutuklu-gazetecilere-ozgurluk
163 http://gazetekarinca.com/2019/01/calisan-gazeteciler-gunu-ogi-zor-sartlarda-calisan-gazetecileri-kutluyoruz/
164 https://www.evrensel.net/haber/370679/yazar-magden-ve-gazeteci-ogretene-cumhurbaskanina-hakaret-cezasi
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne ilişkin mesajında, “Her şeye rağmen yılmadık, yılmayacağız, basın özgürlüğü talebimizden geri adım atmayacağız” dedi. Bilgin, gazetecilerin terör gerekçeleriyle tutuklandığını, kapatılan medya kuruluşlarını, medya kuruluşların el değiştirmesi,
yeniden yapılanma ya da küçülme nedenleriyle gazetecilerin işsiz bırakılmasını hatırlatarak, bu
koşullarda Çalışan Gazeteciler Günü’nün kutlanmasının mümkün olamadığını söyledi.165 Bilgin,
“Gazeteciler Cemiyeti, artan işsiz gazeteci sayısı, daralan özgürlük ortamı ve hapisteki gazetecilere rağmen ne özgür basın davasından ne de hür ve müreffeh Türkiye talebinden vaz geçilmemesi gerektiği görüşünde ve kararlılığındadır. Çoğunlukla yeknesak, tek sesli ve hükümet destekçisi haline gelen Türk basınında maalesef bugün konulara demokrasinin gerektirdiği çoğulculuk yaklaşımıyla değişik açılardan bakma neredeyse imkansız hale gelmiştir. Çoğulculuk, hukukun üstünlüğü, herkesin kanun önünde eşitliği, İfade ve basın özgürlüğü, şeffaflık ve hesap verilebilirlik çağdaş toplumların, demokrasinin temel direkleridir” diye konuştu. Bilgin, ayrıca AB
finansal desteğiyle 40 ay sürecek yeni ve kapsamlı bir projeye imza attığını, bu vesileyle işsiz,
özgürlükleri kısıtlanmış gazetecilerle dayanışma içerisinde olduklarını ve destek olacaklarını da
belirtti.166
• Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülüşünün yüzüncü günü dolayısıyla Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlediği eylemde, uluslararası soruşturma çağrısı yaptı. Eyleme katılanlar, Kaşıkçı’nın öldürüldüğü konsolosluk binasının bulunduğu sokağın adını hazırladıkları sembolik tabelayla “Cemal Kaşıkçı Sokağı” olarak değiştirdi.167 UAÖ Türkiye Kampanyalar Sorumlusu Şule Özahıskanlı, basın açıklamasında, “Cinayete dair göstermelik bir soruşturma başlatan Suudi yetkililerin adil ve güvenilir
bir süreç yürüteceğine inanmıyoruz. Suudi yetkililer, Kaşıkçı üzerinden dünyanın diğer ülkelerindeki hak savunucuları, gazeteciler ve muhaliflere gözdağı veriyor, korku salıyor. UAÖ olarak
Kaşıkçı cinayetinin ve bu cinayet çerçevesinde işlenen işkence ile diğer suç ve ihlaller hakkında
bağımsız bir BM soruşturması başlatılması için bir kez daha çağrıda bulunuyoruz” dedi.168
• CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında,
“Türkiye’de gazetecilik, tarihinin en ağır şartlarını yaşamaktadır. Çağdaş demokrasilerde medya
yasama, yürütme ve yargı erklerini denetleyen bir dördüncü güç olarak tanımlanmakta ve bu
denetleme görevini vatandaşlar adına yapmaktadır. Ancak ne yazık ki Türkiye’de medya, bu erkleri denetleme işlevinden uzaklaşmış ve yürütme organının güdümünde davranmak ya da yok
olmak tehdidi arasında sıkışmıştır” dedi.169
• TGC, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili “Türkiye’de son 10 yılda çalışan gazetecilerin üçte biri işsiz kaldı. Çalışabilen gazetecilerin ise çoğu Basın İş Yasası kapsamında
değil ve yoksulluk sınırında maaş almaktadır. Gazeteciler, ekonomik ve sosyal haklarını kullanamamaktadır” açıklamasında bulundu.170 TGC, Avrupa’da yüzde 25 olan sendikalaşma oranı
Türkiye’de yüzde altı olduğunu belirterek, “1 Ocak 2016 ile 29 Kasım 2018 tarihleri arasında
1954 basın kartı iptal edildi. Yayın yasakları, para cezaları, açılan davalar, gözaltılar, tutuklamalar, sansür, oto sansür artık günlük olaylar haline geldi. 142 gazeteci ise cezaevinde. Gazetecilik
mesleğini suç gören anlayıştan vazgeçilmeli, tutuklu gazeteciler özgür bırakılmalı, gazetecilerin
çalışma ve örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılmalı” çağrısı yaptı.171

https://www.medyaloji.net/son-haber/gazeteciler-cemiyeti-73-yasinda_23664489.html
http://www.24saatgazetesi.com/bilgin-basin-ozgurlugu-talebimizden-geri-adim-atmayacagiz/
167 https://www.dw.com/tr/ka%C5%9F%C4%B1k%C3%A7%C4%B1-cinayetinin-100-g%C3%BCn%C3%BCnde-uluslararas%C4%B1-soru%C5%9Fturma%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1/a-47024017
168 https://www.amerikaninsesi.com/a/af-orgutu-bm-kasikci-cinayeti-devreye-gir/4737325.html
169 http://www.gercekmuhabir.com/parlamento/chp-li-ozel-den-10-ocak-calisan-gazeteciler-gunu-mesaji-h76276.html
165
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http://www.tgc.org.tr/aciklamalar/1885-türkiye-gazeteciler-cemiyeti-“gazetecilerin-çalışması-engellenmesin-”.html
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http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1196637/_Gazeteciler_ozgur_olmalidir_.html
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• Basın Konseyi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yapılan açıklamada “2019 yılında 10 Ocak yine ‘Çalışamayan Gazeteciler Günü’ olarak yaşanmakta” denildi.
Yapılan açıklamada, “2019 yılında 10 Ocak yine ‘Çalışamayan Gazeteciler Günü’ olarak yaşanmakta. Gazetecilere iş güvencesi, çalışma özgürlüğü getiren; sendikalaşma sağlayan 212 Sayılı
Yasa’nın yürürlüğü girdiği 10 Ocak gününü artık, Çalışan Gazeteciler Günü olarak maalesef kutlayamıyoruz” denildi.172
• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Demokrasi açısından da sıkıntılar yaşayan ülkemizde özgür medya olması düşünülemez. Bu nedenle
2018 yılı da 2017 gibi yasaklamaların, hapislerin, gazete kapanmalarının ve gazetecilerin özgürce
düşüncelerini açıklayamadığı bir yıl oldu. Ve bunların bedelini çok ağır şekilde ne yazık ki ülkemizde başta gazeteciler olmak üzere ödedi” dedi. Bilgin devamla, “Türkiye'deki bu basın özgürlüğü ve özgürlüklerin bu noktaya gelmesindeki en büyük sıkıntılarımızdan birisi de adalet sistemi. Demokrasinin ve basın özgürlüğünde 21’nci yüzyıla girdiğimiz bir dönemde ileri doğru
adımlar atılması gerekirken, ne yazık ki yerinde saymak bile değil özgürlük açısından, adalet
açısından, insan hakları açısından, geriye gittiğimiz aşikar. Benim geçmiş yıllardan edindiğim
deneyim maalesef bunu gösteriyor” diye konuştu. SİGMA Kurucusu ve Diplomasi Muhabirleri
Derneği (DMD) Onursal Başkanı Yusuf Kanlı ise, hapisteki gazeteciler probleminin yanı sıra
basın ve ifade özgürlüğü açısından Türkiye’nin sosyal medya platformlarında en çok kısıtlama
kararı alan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Kanlı, “Pes etmeyeceğiz. Ülkemiz önemli bir
demokrasi deneyimine ve potansiyeline sahip. Ülkedeki medya görünümünü değiştirmek için
mücadele edeceğiz. Bu arada hükümet, ‘Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle hapiste olan gazeteci
yok ya da farklı suçlardan dolayı hapisteler’ diyor. Ama bizim elimizdeki veriler ile örtüşmüyor”
açıklamasında bulundu.173
• Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’nun (IFJ) yayımladığı anket sonuçlarına göre, kadın gazetecilere yönelik sanal cinsiyetçi saldırılar cezasızlıkla sonuçlanıyor. IFJ’nin açıklamasında, kadın gazetecilerin yüzde 66’sının sanal ortamda cinsiyetçi saldırıya uğradığı ve bu saldırıların sadece yüzde 13’ünde tacizcinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamadaki verilere göre; saldırıya uğrayan kadınların yüzde 38’i bu konuda otosansür uyguluyor. Kadın gazetecilerin en az
yüzde 48’i cinsiyetçi hakarete maruz kalıyor. Kadınların yalnızca yüzde 53’ü saldırıları medya
yönetimine, sendikalara veya polise bildiriyor. Konuya ilişkin IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger, “Sosyal medya tüm gazetecilerin görüşlerini ifade edebilecekleri ve çalışmalarını özgürce
ve korkmadan yayınlayabilecekleri bir alan olmalıdır. Mevcut yasaların uygulanmasını talep ediyoruz ve gerektiğinde çevrimiçi taciz mağdurlarını savunmak ve tacirleri işledikleri suçlardan
sorumlu kılmak için dijital çağa uyarlanmış yeni yasaların yürürlüğe girmesini talep ediyoruz.
İşverenlerin şikayetleri ciddiye almalarını, tacizin rapor edilmesini sağlamalarını ve istismarı
durdurmak için harekete geçmeleri için uygun prosedürlere sahip olmalarını istiyoruz” dedi.174
11 Ocak 2019
• ÇGD, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde “Gazeteciler işsiz, gazeteler habersiz”
başlıklı açıklamasında, 2018 yılında medya sektöründeki gelişmelere ilişkin verileri paylaştı.
Açıklamada, geçtiğimiz yıl 69 gazetecinin gözaltına alındığı, bunlardan 47’sinin tutuklandığı, 76
gazeteciye hapis ve para cezası verildiği ve 700 gazetecinin işsiz kaldığı kaydedildi. Açıklamada,
“Son üç yılda 1954 gazetecinin basın kartı iptal edildi. NTV, Haber Global, Demirören Medya,
Artıgerçek ve Star’da çok sayıda gazeteciyi işten çıkardı. Türk basınında özgür ve bağımsız haberciliğin simgelerinden ANKA Haber Ajansı 46 yıllık yayın hayatına son verdi, Vatan kapatıldı.

https://www.evrensel.net/haber/370695/basin-konseyi-10-ocak-calisamayan-gazeteciler-gunu-olarak-yasaniyor
https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiyede-medya-sektoru-2019u-nasil-karsiladi/4737223.html
174 https://bianet.org/bianet/medya/204347-kadin-gazetecilerin-ucte-ikisi-sanal-cinsiyetci-saldiriya-ugruyor
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Fox TV muhabirinin ihalesiz et alımları ile ilgili sorusuna ‘devletin saygınlığını yitirtmeye çalışıyorsunuz’ karşılığı verip, ‘yaptığınız gazetecilik
değil maskaralık’ diyerek hakaret etti. RTÜK, 2018 yılında Fox TV’ye 15, Halk TV’ye 10 kez
ceza kesti. Star TV’ye 14 kez ceza verildi, Show TV ve Kanal D için dokuzar yaptırım uygulandı.
Buna karşın iktidar yanlısı ve muhalif kesimleri hedef alan yayınlarıyla bilinen A Haber’e bir,
ATV’ye üç, Akit TV’ye de sadece üç kez ceza kesilirken, Ülke TV ve TV Net’e ise hiç ceza verilmedi” denildi.175
• Aydınlık yazarı Tunca Arslan, “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile katı
bir sünsür dönemi yaşanacağını bildirdi. Arslan, “Kaskatı sansür yasası geliyor!” başlıklı yazısında, filmlerin kolaylıkla yasaklanabileceğini, sektörün büyük sıkıntılar yaşayacağını, bilet fiyatlarına zam geleceğini ve korsan film piyasasının ortaya çıkacağını öne sürdü.176
• Oyuncular Sendikası, “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile
Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ndeki sansüre ve
çok sesliliğin kaybolması yol açacağı için bazı hükümlerin geri çekilmesini istedi. Sendika, yasa
teklifindeki Değerlendirme Kurulu’nun oluşturulma biçimine itiraz etti. Oyuncular Sendikası’nın
açıklamasında, “Değerlendirme Komisyonu’nca uygun bulunmayan filmlerin ticari dolaşıma ve
gösterime sunulamayacağı” hükmünün sektörün tüm paydaşlarını yakından ilgilendirdiği işaret
edildi. Açıklamada, “Cümle içerisinde dahi bir sansür algısı yaratan bu maddenin, çağımıza ve
sinemanın ruhuna aykırı olduğu su götürmez bir gerçektir. Sektörümüzde kaygı ve endişe yaratan
bu maddenin yasalaşması sonucunda doğacak tartışmaları şimdiden öngörmek mümkün olduğundan, ilgili maddenin yasa teklifinden çıkarılmasını acilen talep ediyoruz” denildi. Açıklamada, ayrıca “4857 sayılı İş Kanunu’na göre açıkça 4A’lı çalıştırılması gereken oyuncuların ve
kamera arkası ekiplerinin haklarının verilmesini, günde 16-18 saate varan insanlık dışı çalışma
saatlerinin düzenlenmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini, en önemlisi de tüm sektör
emekçilerinin can güvenliğinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılmasını bekliyoruz” denildi.177
13 Ocak 2019
• Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ), Siirt Müftüsü Ahmet Altıok’un El Kaide’nin düzenlediği Charlie Hebdo saldırısını örnek göstererek, Hizbullah’ın yayın organına yaptığı açıklamada “Yanlarına kar kalmadı” sözleriyle Odatv’yi hedef göstermesini eleştirdi. AEJ, açıklamasında, “Avrupa Gazeteciler Birliği, Türk otoritelerini, özellikle de Diyanet’i, gazetecilere karşı
benzer tehditleri durdurmak adına din adamı hakkında gecikmeden soruşturma açması çağrısında
bulunuyor” görüşünü paylaştı. AEJ, ayrıca Odatv’ye yönelik katliam çağrısının ardından gazetecileri korumak için Avrupa Konseyi’ne de harekete geçme çağrısında bulundu.178
15 Ocak 2019
• RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı, İzin ve Tahsisler Daire Başkanvekili Yasin Yiğit
ile Başkan Yardımcısı Ali Sarı’nın görevden alınmasını eleştirdi. Taşcı, Turkuvaz Medya
Grubu’nun mevzuata uyması için yazılan bir yazı sonrası yapılan işlemlerin RTÜK’teki uygulamaların ne kadar tartışmalı olduğunu dile getirdi.179
• CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Sözcü sahibi, çalışanları ve okuyucularına TGRT’de yapılan hakaret ve “Kayyum atanacak” iddialarına RTÜK’ün sessiz kalmasını eleştirdi. Öztunç, RTÜK, tüm yayın organlarına eşit mesafede olması gerekirken AKP’nin sopası

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1197762/Ya_issiz_ya_hapis.html
https://www.aydinlik.com.tr/kaskati-sansur-yasasi-geliyor-tunca-arslan-kose-yazilari-ocak-2019
https://www.evrensel.net/haber/370797/oyuncular-sendikasindan-sinema-yasa-teklifi-icin-sansur-uyarisi
178 https://odatv.com/avrupa-gazeteciler-birliginden-diyanete-odatv-cagrisi--13011908.html
179 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201901151037096767-turkuvaz-medya-rtuk-gorevden-alindi/
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180

haline geldiğini belirtti.
16 Ocak 2019
• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Özgürlük için Basın (ÖiB) programı kapsamında yayınlanan Aralık 2018 dönemi raporunda, medyada ekonomik gelişmeler nedeniyle
200’e yakın gazetecinin işsiz bırakıldığını ve medyadaki işsizlik oranının “tek seslilik” endişesini
güçlendirdiğini açıkladı. Bilgin, Aralık ayı sonu itibariyle cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olarak toplam 150 gazeteci bulunduğunu da bildirdi. Bilgin, rapordaki tespitler itibariyle Demirören
Medya Grubu’nun 1 Kasım’da basılı yayınına son verdiği Vatan’ın internet üzerinden okurlarla
buluşacağı açıklamasına rağmen İstanbul merkezdeki kadrosunun işine son verdiğini ve ayrıca
Albayrak Medya Grubu’nun da Yeni Şafak ile TVNET’ten çok sayıda basın çalışanının görevlerine son verdiğini kaydetti. Bilgin, gazetecilik mesleği açısından Aralık ayındaki en dikkat çekici
gelişmenin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yeni Basın Kartları Yönetmeliğini yayınlaması olduğuna işaret etti. Yönetmelikle “basın kartı” taşıma koşullarının değiştirildiğini, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın “milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı davranışlar” sergiledikleri iddiasıyla mahkeme kararı olmaksızın gazetecilerin basın kartını iptal edebilmesi gücüne kavuştuğuna dikkat çekti. Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepki gösterdiği Fox TV’ye
RTÜK tarafından üst orandan ceza verildiğini, ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal hakkında da soruşturma başlatıldığını ve Portakal aleyhine “tehdit” içerikli eylemler de yapıldığını
dile getirdi. Bilgin, Aralık ayında tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü’nün Artvin ve Hatay - İskenderun’da sergilemeyi planladığı “Anlatılan Senin Hikayendir” oyununun gösterimlerinin ise iptal
edildiğini hatırlattı. Raporda ise, ayrıca Gaziantep’te gazeteci Murat Güreş hakkında “polise sosyal medya üzerinden hakaret ettiği” gerekçesiyle hapis cezası verilmesinin yanı sıra Güreş’in iki
çocuğuna yasal olarak babalık yapamayacağının da hükmedildiğine de yer verildi. Bilgin, sosyal
medya paylaşımları ile ilgili İçişleri Bakanlığı’nın 2018 yılında 42.406 sosyal medya hesabını
incelediğini ve 18.376 kullanıcı hakkında yasal işlem başlattığını da kaydetti.181
• Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı Eğitim-İş Sendikası, MEB tarafından İstanbul Eyüp Sultan’daki Rami Atatürk Anadolu Lisesi’ndeki görevinden uzaklaştırılan ilahiyatçı
yazar Cemil Kılıç için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri de katıldı. Sendika adına Orhan Yıldırım’ın okuduğu basın açıklamasında, “Kılıç bu paçavra dahi olmayan gazete tarafından din düşmanı ilan
edilmiştir. Yıllarını dini öğrenmeye ve öğretmeye adamış hocamız dine dair konuşmayı tekellerine alanların hedefi olmuştur. Koskoca Bakanlık Yeni Akit’in skandal manşetinin hemen sonrasında hocayı görevden uzaklaştırmış ve hakkında soruşturma başlatmıştır. Yeni Akit hedef göstermiş, MEB vurmuştur” denildi. Açıklamada, devamla “Yoldaşımız Kılıç’ın sonuna kadar yanındayız. Haklı ve doğru kavgamıza, dini siyasete alet edenler ile bunlara tetikçilik yapan satılmış kalemler kırılana kadar devam edeceğiz. Herkes öğrenecek ki sendika yöneticimiz ve iyi bir
din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan Cemil Kılıç yalnız değildir” ifadesi kullanıldı. Cemil
Kılıç ise “Mücadelemiz devam edecek. Cumhuriyet’i ve Atatürk devrimlerini savunmaya devam
edeceğiz. İnanç özgürlüğü sadece inanma özgürlüğü değil, aynı zamanda inanmama ve farklı
inanma özgürlüğüdür. Farklı inanışlara da tahammül etmektir. İnanmamaya da hoşgörüyle yaklaşmaktır. Biz bu özgürlüklerin savunucusuyuz” dedi.182
17 Ocak 2019
• İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), yayınladığı 2019 Dünya Raporu’nda, “Türkiye’de

https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/chp-milletvekili-ali-oztunctan-rtuke-cagri-agir-hakaretlere-karsi-bir-an-once-geregini-yapin-3126323/
http://www.24saatgazetesi.com/bilgin-ozgur-ve-bagimsiz-medyasi-olmayan-ulkelerde-demokrasi-kurumsallasamaz/
182 https://www.birgun.net/haber-detay/cemil-kilic-yalniz-degildir.html
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baskıcı yönetimi olağanüstü halin son ermesiyle birlikte son bulmadı” görüşünü açıkladı. Raporda “Gazetecilere siyasi nedenle açılmış çok sayıda dava, 2018
yılında mahkumiyetle sonuçlandı. Mahkeme tanınmış yazarlar Ahmet Altan, Mehmet Altan ve
Nazlı Ilıcak’ı, şiddeti savunmayan ama mahkemenin hükümeti devirmeye teşebbüs ettiğine karar
verdiği yorum yazıları nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti” ifadesi kullanıldı.183 Ayrıca “Muhaliflerin uyduruk terör suçlamalarıyla uzun süreli ve keyfi olarak tutuklanması, Türkiye’nin normali olmuş durumda” denildi. Türkiye’de 24 Haziran 2018’de TBMM ve
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin medyanın sansürlendiği, milletvekilleri ve bir cumhurbaşkanı
adayının hapiste tutulduğu bir ortamda yapıldığını bildirdi. HRW Avrupa ve Orta Asya Direktörü
Hugh Williamson, rapordaki Türkiye bölümü ile ilgili “Olağanüstü halin altı ay önce son bulmuş
olmasıyla birlikte insan haklarına saygı duyulan bir iklime geri dönüleceğine ilişkin tüm umutlar
yıkıldı. Erdoğan Hükümeti’nin muhaliflerin ve eleştirel seslerin peşine düşmesi, Türkiye’de hukukun üstünlüğüne dayanan çerçeveyi paramparça etti, adaletin ise altını üstüne getirdi” diye
konuştu.184
• Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) Türkiye Şubesi, “Gazetecilere özgürlük” için imza kampanyası başlattığını bildirdi.185 İmza kampanyasında, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e hitaben
yazılan mektupta, “mesleklerini yaptıkları için tutuklanan tüm gazetecileri ve medya çalışanlarını
serbest bırakma ve benzer tutuklamaların son bulmasını sağlama” çağrısı yapıldı. Mektupta,
“Türkiye şu anda dünyada en çok gazetecinin tutuklu olduğu ülke. Birçoğunun ifade özgürlüğü
haklarını kullandığı için temelsiz terörle mücadele yasaları altında suçlamalarla karşı karşıya bulunmasından derin endişe duyuyoruz. Sizi ifade ve basın özgürlüğünün korunması, adil yargılanma hakkına saygı duyulması ve hiçbir tutuklunun insanlık dışı şartlarda tutulmaması için tüm
yetkinizi kullanmaya çağırıyoruz” denildi. Kampanya çağrısında, Canlı ve çoğulcu bir medya,
toplumdaki herkesin insan haklarından yararlanabilmeleri için esastır. İfade özgürlüğü hakkı yalnızca serbest bir şekilde konuşabilme hakkından ibaret değildir” ifadesi kullanıldı.186
• Almanya Demokrat Akademisyenler Derneği (BDWI), Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’a hitaben Türkiye’deki akademisyen yargılamalarına ilişkin kaygılarını ve eleştirilerini
bildiren bir açık mektup kaleme aldı. Akademisyenlerin, baskılara rağmen eleştirel duruşlarından
taviz vermediklerinden ancak mahkemelerin bu durumu cezaları artırmak için kullandığından
söz edilen mektup, Türkiye’nin Almanya Büyükelçiliği’ne de gönderildi.187
18 Ocak 2019
• CHP’li Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş, Sözcü yazarları ve çalışanlarına yönelik FETÖ
davasının hukuki olmadığını belirterek destek mesajlarını iletti. Yarkadaş, “Türkiye’nin tanımış
Atatürkçü, demokrat, yurtsever ve Cumhuriyet’e yürekten bağlı yazarlarını kanlı terör örgütü
FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım etme iddiasıyla yargılamak hakikaten bir komedi. ‘Emin
Çölaşan, Necati Doğru, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin ve Yücel Arı’nın FETÖ ile uzaktan yakından bir ilgisinin olmadığına tüm gazeteciler olarak şahidiz. Sözcü’ye FETÖ çamuru hiçbir şekilde
bulaşmadı, bundan sonra da buluşamayacaktır. Yargının bu yanlışı biran önce düzelteceğini
umuyoruz” dedi. Tekin de, “Ne yazık ki Türkiye’de elektrikler kesik her yer karanlık. Bu karanlığı aydınlatacak bir elinin parmak sayı kadar gazeteler ve televizyonlar var. Onlara da nefes
aldırmıyorlar. Sözcü yalnız değildir, Sözcü’nün milyonlarca okuru, milyonlarca destekçisi vardır” açıklamasında bulundu.188

183
184

https://www.hrw.org/news/2019/01/17/turkey-state-emergency-ends-not-repression
http://bianet.org/bianet/insan-haklari/204549-hrw-raporu-ohal-bitti-ama-baskilar-bitmedi

185https://www.haklaricinyaz.org.tr/api/site/campaign_detail?publicKey=$2y$10$tk0epq77gWVh863LZgCn0eunZuq3jOxgAc9tBJl4ypD5aR.1Mytuq&id=2801

https://twitter.com/aforgutu/status/1085494848566841344
https://bianet.org/bianet/insan-haklari/204558-almanya-daki-akademisyenlerden-baris-akademisyenleri-cagrisi
188 https://www.gercekgundem.com/medya/64453/chplilerden-sozcuye-destek-bu-dava-bir-komedi
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• CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, “Sinema Filmlerinin Desteklenmesi ve Sınıflandırılması Kanunu”nun TBMM Genel Kurulu’nda yasalaşmasına ilişkin parti adına açıklama
yaptı. Açıklamada, “Türk sinemasını, sinema alanında lider ülkeler tablosunda gururla sergileyecek bir yere getirmek istiyorsak, bu alanda siyaset üstü bir tutum sergilemeliyiz, sanat yönetimini ve sanat konusundaki her türlü teşvikin yönetimini de yine sanatçılara terk etmeliyiz. Küçük
sermayeyi büyük sermayeye karşı korumak elbette kıymetli. Ama sinema emekçilerini ve sinema
eserlerinin gerçek sahiplerini biz ne zaman korumaya başlayacağız? Bir eserin sahibi, bir sinema
eserinin sahibi yönetmendir, yapımcı değildir; yönetmendir, senaristtir, diyalog yazarıdır, özgün
müzik bestecisidir” denildi. Kadıgil, sinema sektörünün tekelleşmesinde Rekabet Kurulu’nun
sorumluluğu olduğunu belirterek, “Yapımcılar 2014 yılından bu yana yaptıkları sinema filmlerinden aldıkları pay üzerinden bir kuruş bile zam alamıyorlar… tüm itirazlara rağmen bu tekelleşmenin önüne geçecek bir adım atmamış olmaları. Bunu da bu açıklıkla ifade etmemiz gerekiyor ve şu anda bu tekelleşme öyle bir noktaya ulaştı ki bizim sinema salonlarımızın yüzde 44’ü
tek bir sinema salonu işletmecisinin elinde” tepkisini gösterdi.189
• RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, Euronews röportajında, “Türkiye’nin, gazeteciliğin tamamen yok edildiği bir laboratuvara dönüştüğünü” belirterek, bunun için hapse atma,
işten çıkarma ve el koyma gibi tüm araçların kullanıldığını söyledi. Bu şartlarda mesleğini yapmaya devam eden Türk gazetecilere büyük saygı duyduğunu vurgulayan Deloire, “Bir gazeteci,
sırf işlerini yaptıkları ve başka siyasi görüşten oldukları gerekçesiyle diğer gazetecilerin hapse
atılmasını meşru görebilir mi? Bu tehlikeli bir sapkınlık. Bunu yapanlar Türkiye’de döneme veya
rejime göre taraf alıyor ve tuttukları tarafın kendilerine bu hakkı verdiğini düşünüyorlar. Tutuklamaları meşru gösterenlerin tutumunu kınıyorum” açıklamasında bulundu. Türkiye’de tutuklu
bulunan 100’den fazla gazeteciden 33’nün davasını derinlemesine incelediklerini belirten Deloire, bu kişilerin tamamen gazetecilik yaptıkları için tutuklandıklarını belirterek, “Türkiye’de
işlerini yaptıkları için düzmece bir şekilde terörizme suçlanarak hapiste olan onlarca gazeteci
var” dedi.190
• TGC Başkanı Turgay Olcayto, Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülüşünün 12’nci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamasında, yargılama sürecinde ilerleme sağlanamamasına tepki gösterdi. Olcayto, “Dink’in canına kasteden katillerin, onları azmettiren kişilerin biran
önce ortaya çıkarılması Türk adaletinin öncelikli görevi olmalıdır. 12 yıldır Dink’in ölümünden
sorumlu olanları ortaya çıkarmak için açılan davalarda hala adaletin tecellisi açısından umut yeşerten bir süreç göze çarpmamaktadır. Devam eden Mart ayına atılan duruşmaların biran önce
sonuca ulaşmasını istiyor ve bekliyoruz. Dink meslektaşımızdı, dostumuzdu her platformda barışı savunan insan odaklı, usta bir gazeteciydi. Onu hiç unutmadık. Acısı hep yüreğimizde, umuyoruz ki bundan böyle gazetecileri, sanatçıları, düşün insanlarını hedefe koyan mecralara ülkemizde geçit verilmez” dedi.191
19 Ocak 2018
• Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, öldürülüşünün 12’nci yıldönümünde İstanbul
Şişli’deki Agos Gazetesi önünde anıldı. Anma töreninde katılımcılar adına Bülent Aydın, “Tam
12 yıl geçti. Acımız hafiflemedi. İlk günden beri talebimiz net: Adalet istiyoruz. Dünyanın dört
bir yanındaki Hrant’ın arkadaşlarıyla beraber vicdan korusu olarak haykırmaya geldik. Biz bitti
demeden bu dava bitmez demeye geldik. Faşizme karşı kardeşimsin Hrant demeye geldik. Hrant
hala bu kaldırımda yatıyor. Buradan gelen sese kulak verin. Buradan gelen sesi yükseltelim, büyütelim” dedi. Yazar Sabahattin Ali’nin kızı Filiz Ali ise, “Hrant’ın Arkadaşları” adına yaptığı

http://www.omedyam.com/chpli-kadigil-yapimcilarin-sesini-duyduk-sira-sinema-emekcilerinden-116790/
https://tr.euronews.com/2019/01/18/turk-gazetecilerin-meslektaslarinin-hapsedilmesini-mesru-gormesi-sapkinlik
191 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/204612-turgay-olcayto-hrant-dink-i-hic-unutmadik
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açıklamada, “70’lerden beri Türkiye’de kaybedilen binlerce insanın akıbetini soruyorlar. Kar, kış
demeden. Sana geçtiğimiz yıllardan iyi haberler vermek isterdim ama veremiyorum. Gazeteciler
neden yargılandıklarını bilmeden soğuk odalarda tutuluyorlar. Babamın kaybedilmesinden sonra
gelinen 70 yıl sonra haksızlık hukuksuzluk had safhaya gelmiş durumda. Sevgili Hrant hala buradayız. Bir yere gitmiyoruz. Hala umut besliyoruz. Biz burada her gün artan kalabalıkla vazgeçmiyoruz demeye devam ediyoruz” diye konuştu.192
21 Ocak 2019
• CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Silivri ve Bakırköy cezaevlerinde aralarında KHK’ya kapatılan Karşı’nın eski Genel Yönetmeni ve CHP’nin eski Milletvekili Eren Erdem’in de bulunduğu tutuklu gazeteciler ile Anadolu Kültür Derneği Başkanı Osman Kavala ve
ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı’yı ziyaret etti. Çakırözer, bu ziyaretlerine ilişkin TBMM’deki
basın açıklamasında, “Hükümet yetkilileri yargı reformundan bahsediyorlar. Eğer bu yargı reformunda samimiyseler düşüncesi ve ifadesi nedeniyle haksız, hukuksuz cezaevlerinde olan gazetecileri, hak savunucularını, akademisyenleri, siyasetçileri, öğrencileri özgür bırakmalılar”
dedi.193
22 Ocak 2019
• Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) ve Uluslararası Basın Enstitüsü’nün
(IPI) gerçekleştirdiği altı aylık adil yargılama hakkı ve dava izleme projesi raporunda, Türk mahkemelerince aleyhinde yalnızca yazılı ve sözlü ifadeler olan sanıkları hukuksuz şekilde tutuklu
yargıladığı iddia edildi. Friedrich Naumann Vakfı’nın (FNST) da desteklediği dava izleme projesi verilerine göre; ifade özgürlüğü temelli davaların yüzde 38’inde sanıklar uluslararası standartlara aykırı olarak tutuklu yargılandığı duyuruldu. Raporda, adil yargılanma hakkının sistematik olarak ihlal edilerek, tutuklu yargılanan sanıkların sıklıkla duruşma salonuna fiziken getirilmediği ve SEGBİS aracılığıyla savunmaya mecbur bırakıldıkları kaydedildi. MLSA Eş Direktörü Barış Altıntaş, 1 Haziran - 31 Aralık 2018 döneminde 10 farklı ilde ifade özgürlüğüyle ilgili
71 ayrı davada 82 duruşmayı izlediklerini açıkladı. Altıntaş, “Darbe girişimi sonrası ifade özgürlüğüne yönelik baskılar sonucu bu alanda birçok kişiye ifadeleri nedeniyle dava açıldı. AİHM’nin
kararlarından sonra Türkiye’de mahkemelerin gerçekten ne kadar etkin olduğunu gözlemlemek
hepimiz için daha büyük önem kazandı. Önümüzdeki yıl devam etmeyi umduğumuz projemizin
ana hedefi de buydu” diye konuştu. Raporda, gazeteciler, avukatlar, akademisyenler ve siyasetçilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle yargılandığı ve bu davaların yüzde 77’sinde sanıkların yazdıkları haberler, köşe yazıları, yaptıkları röportajlar, çektikleri fotoğraflar ile haber kaynaklarıyla
yaptıkları görüşmelerin delil olarak sunulduğu kaydedildi. Ayrıca yüzde 24’ünde ise sosyal
medya paylaşımlarının delil olarak gösterildiği ifade edildi.194
24 Ocak 2019
• T24 köşe yazarı Mehmet Yılmaz, Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal’ın yazarlığına son verilmesini eleştirdi. Yılmaz, “Biralar normal soğuklukta” başlıklı yazısında, Ünal’ın “AKP’nin
Ankara’yı kaybedebileceğine ilişkin öngörüde bulunmuş olması ve ekonomideki kötü gidişata
dikkat çekmesi” nedeniyle yazılarını sonlandırmak zorunda kaldığını savundu.195
• Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, Ankara Valiliği’nin OHAL kaldırılmış
olmasına rağmen 3 Ekim 2018’de yeniden LGBTİ etkinliklerine yönelik yasağını sürdürmesine
Twitter mesajlarıyla tepki gösterdi. Altıparmak, “Ankara Valiliği LGBTİ etkinliklerini halkın
sosyal, sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer

https://www.evrensel.net/haber/371451/hrant-dink-katledilisinin-12-yilinda-anildi-vazgecmiyoruz-ahparig
https://www.eskisehir.net/haber/gundem/eskisehir/chpli-cakirozerden-ozgurluk-cagrisi
194 https://medyavehukuk.org/tr/ifade-ozgurlugu-davalarinda-adli-yargilanma-hakki-goz-ardi-ediliyor
195 https://t24.com.tr/yazarlar/mehmet-y-yilmaz/biralar-normal-soguklukta,21457
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bir kesimi aleyhine tahrik edeceği gerekçesiyle yasaklıyor. Demek ki LGBTİ’ler bu kategorilerden birine giriyor. Ankara Valiliği ve bu kararı onaylayan yargı yerleri farkında olmadan çok
radikal bir adım attılar. Bir grubu ayrımcılık açısından süje kabul ettiğiniz zaman sadece negatif
değil pozitif anlamda da tanımak zorundasınız. Bu karar sonrası artık LGBTİ’ler hukuken tanınan bir gruptur. Bu gerekçeyle LGBTİ etkinliklerini yasaklıyorsanız, LGBTİ’lere yönelik saldırıları da aynı sınıflandırmaya göre değerlendirmeniz gerekir. Buna göre bundan sonra
LGBTİ’lere yönelik nefret söyleminde bulunanların TCK 216/1 kapsamında değerlendirilmesi
gerekir” şeklinde yazdı.196 Ankara Valiliği, 18 Kasım 2017’de OHAL gerekçesiyle kentte yapılacak her türlü LGBTİ etkinliklerini yasaklamıştı.197
25 Ocak 2018
• Gazeteci Uğur Mumcu’nun katledilişinin 26’ncı yılında, Kadıköy Belediyesi ve TGC
tarafından düzenlenen “Türkiye’de Gazeteci Olmak, Gazeteci Kalmak” panelinde, son 10 yılda
10 bini aşkın gazetecinin işsiz kaldığı vurgulandı.198
• İzmir Barosu, 24 Ocak 2019’da İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen “Barış
İçin Akademisyenler” ile ilgili davada; Avukat Oya Meriç Eyüboğlu’nun, müvekkili İstanbul
Bilgi Üniversitesi’nden Dr. Yonca Demir hakkında verilen üç yıl ertelemesiz hapis cezası kararına itirazı üzerine duruşma salonundan zorla dışarı çıkartılmasını eleştirdi. Baro, “Bu olayla,
Türkiye’de hiçbir avukatın mesleğini yaparken güvende olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır”
açıklamasını yaptı.199 Ankara Barosu da “Mesleğimiz ve meslektaşlarımız tehlikeli görüldüğü
için saldırı altındadır” ifadesiyle olaya tepki gösterdi.200 Duruşma sona erdiğinde mahkeme başkanı Eyüboğlu’nu işaret ederek “Atın şunu, şu kadını atın” demişti.201
28 Ocak 2019
• Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin hiçbir gerekçe sunmadan
TBMM resmi internet sitesindeki Meclis tutanağını ve Adalet Bakanlığı’nın sitesindeki AİHM
kararını engelleme kararı almasının “korkutucu ve vahim” olduğunu bildirdi. Akdeniz, söz konusu hakimlik kararı ile erişime engellenen 56 site olduğunu kaydetti. Akdeniz, Diken’deki yazısında, “Türkiye’de internet sansürleri sulh ceza hakimleri tarafından yoğun bir şekilde Anayasa
Mahkemesi tarafından belirlenen ilkeler hiçe sayılarak uygulanıyor. 5651 Sayılı Kanun kapsamında her yıl sulh ceza hakimleri tarafından binlerce erişimin engellenmesi kararı veriliyor. Aynı
hakimlik hiç düşünmeden ve içeriğini okumadan Diken’de yayınlanan bu yazımı da engellemeyecek mi?” dedi.202
• Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Eş Direktörü Barış Altıntaş, Evrensel’e
açıklamasında, “Yargı Türkiye’de hiçbir zaman bağımsız olmadı. Ancak AYM kararlarının bile
geçersiz olduğu bir süreç yaşıyoruz” dedi.203
29 Ocak 2019
• Ankara Barosu, Silivri Cezaevi’nde tutuklu ve KHK’yla kapatılan ÇHD’nin eski Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı’nın babasının cenazesine kelepçeli götürülmesine yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada, “Uzun zamandır hiçbir zulüm, kaybettiği babasının mezarı
başında meslektaşımız Kozağaçlı’nın bileklerine takılan kelepçe kadar cisimleşmemiştir. Kozağaçlı’ya takılan bu kelepçe, esasen sadece bir kelepçe değil, hak savunucularından ve hukuksuz-

https://twitter.com/KeremALTIPARMAK/status/1088399212641951744
http://kaosgl.org/sayfa.php?id=27441
https://www.evrensel.net/haber/371961/turkiyede-gazeteci-olmak-kalmak-meslegi-iyi-gazetecilik-kurtaracak
199 https://www.gercekgundem.com/guncel/66036/izmir-barosu-turkiyede-avukatlar-guvende-degil
200 http://www.ankarabarosu.org.tr/HaberDuyuru.aspx?DUYURU&=2370
201 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/204801-3-yil-ertelemesiz-hapis-cezasi-2-yil-verdik-3-e-cikardik-onu-da-bozmadik
202 http://www.diken.com.tr/korkutucu-ve-vahim-bir-sansur-vakasi/
203 https://www.evrensel.net/haber/372129/mlsa-es-direktoru-baris-altintas-yargi-mis-gibi-yapiyor
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luğu bizzat elleriyle inşa etmiş olmanın haklı korkusundan doğan simgelerin en biçaresidir” denildi.204
• Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Türkiye’de mesleklerinden ötürü tutuklanan gazetecilerin serbest bırakılması yönündeki çağrısını yeniledi.205 IPI, Avrupa Parlamentosu üyeleri ve
uluslararası meslek örgütleri temsilcilerini buluşturan toplantıya ilişkin “Türkiye tüm tutuklu gazetecileri serbest bırakmalı, hiçbir gazeteci yaptığı haber sebebiyle hedef alınmamalı, buna sekiz
yıl dokuz ay ceza alan Nedim Türfent de dahil” mesajını paylaştı.206
• Silivri Cezaevi’nde tutuklu ve KHK’yla kapatılan ÇHD’nin eski Başkanı Avukat Selçuk
Kozağaçlı’nın, babasının cenazesine elleri kelepçeli olarak götürülmesine Türkiye Barolar Birliği (TBB) yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. TBB’nin açıklamasında, “Cenaze süresince Kozağaçlı’nın kendisine refakat eden güvenlik görevlisine kelepçelenmiş olması, suçsuzluk karinesini ve insanlık onurunu korumayı merkezinde bulunduran Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza
ve Güvenlik Tedbirleri Hakkında Kanun’un ilgili maddelerine aykırıdır” denildi.207
30 Ocak 2019
• Akademide yaşanan erkek şiddetine karşı bir araya gelen bir grup akademisyen, “Cinsiyetçi kültüre karşı başka bir akademi mümkün” başlıklı bir çağrı metni yayımladı. Metinde,
“Bize göre, akademisyenlik bu mesleği yapanlara ayrıcalık değil sorumluluk yükler; bu yüzden
ayrıcalık gösterilmeyi beklemek yerine söz ve eylemlerimizin sorumluluğunu alacak bir meslek
anlayışı ve etiğine sahip olmamız gerekir” denildi. Akademide şiddet olayları son olarak Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar’ın sınavda kopya çektiği
için uyardığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 3 Ocak’ta öldürülmesi ile gündeme gelmişti.208
• ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu ile Evrim Ağacı Topluluğu, ODTÜ’de yapılması
planlanan “13. Aykut Kence Evrim Konferansı”nın rektörlükçe iptal edilmesine “ODTÜ Rektörlüğü Evrimi Susturamaz! başlıklı imza kampanyasıyla protesto etti.209 Yaklaşık üç bin kişi tarafından imzalanan metinde, “12 yıldır çok büyük bir katılımla Türkiye’de önemli bir yeri olan bu
konferansı düzenliyoruz. Verilen tepkiler sonucunda okulda başka bir yerin etkinlik için uygun
olabileceği söylendi; fakat alternatif olarak gösterilen yerlerin hiçbiri, 1.250 kişilik bir katılımla
gerçekleşecek etkinliğimizi karşılayacak teknik ve fiziki durumda değildir. Üniversitenin Facebook hesabından ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde Gençlik ve Spor Bakanı’nın da bulunduğu bir etkinlikten fotoğraf yayınlandı. Görünen o ki salon yalnızca hükümetin ve rektörlüğün yanında duran etkinlikler için uygunken, bizim gibi öğrenci topluluklarının etkinlikleri için,
‘özellikle mart ayının sonuna kadar’ uygun değil. Tüm kamuoyunu da bu süreçte yanımızda durmaya; bilime ve evrime yapılmaya çalışılan her türlü sansüre karşı birlikte hareket etmeye çağırıyoruz!” denildi.210

Diğer Gelişmeler
2 Ocak 2019
• New York Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonunu reddeden Türklerin toplu halde
yurt dışına kaçtığını ve Türkiye için bunun hem beyin hem de sermaye göçü anlamına geldiğini
öne sürdü. Carlatto Gall imzalı yazıda, Erdoğan’ın 2016’daki başarısız darbe girişiminden sonra

204http://www.ankarabarosu.org.tr/HaberDuyuru.aspx?MESLEKTASIMIZ_AV._SELCUK_KOZAGACLI%C2%B4YA_YAPILAN_BU_KOTULUGU_UNUTMAYACAGIZ&=2382
205 https://twitter.com/globalfreemedia/status/1090272619105058816
206 https://twitter.com/globalfreemedia/status/1090274445506289664
207 https://www.barobirlik.org.tr/Haberler/avselcuk-kozagacli-ya-babasinin-cenazesi-sirasinda-kelepce-takilmasi-cmk-ya-ve-ilgili-diger-mevzuat-80435
208 https://ilerihaber.org/icerik/akademisyenlerden-cagri-baska-bir-akademi-mumkun-93061.html
209 https://www.change.org/p/rekt%C3%B6r-ver%C5%9Fan-k%C3%B6k-e-odt%C3%BC-rekt%C3%B6rl%C3%BC%C4%9F%C3%BC-evrimi-susturamaz
210 http://www.diken.com.tr/evrim-konferansini-iptal-eden-odtu-rektorlugune-karsi-kampanya/
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giderek daha çok otoriterleştiğini iddia edildi. Uzman görüşlerine ve resmi istatistiklere yer verilen yazıda, Londra’daki Regent’s Üniversitesi’nden İbrahim Sirkeci’nin, “Türkiye'den daha önceki yıllarda da birçok öğrenci ve akademisyenin yurtdışındaki imkanları değerlendirdiğini ancak
bu son dalganın, toplumu kalıcı olarak yeniden şekillendireceğini ve Türkiye’yi on yıllarca geriye götürebileceği” ifadeleri kullanıldı.211 Türkiye’den kaçışın ana nedenleri ise, “vatandaşların
siyasi görüşleri nedeniyle cezalandırılma korkusu çekmesi, terör, yargıya olan güvenin yitirilmesi, hukukun üstünlüğünün hiçe sayılması olarak” anlatıldı. Yazıda, Türkiye İstatistik Kurumu
verilerine göre 2017 yılında çeyrek milyondan fazla Türk vatandaşı ülkeyi terk ettiğini bilgisi
aktarıldı.212
• HDP 26. Dönem Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, 10 günlük açlık grevine başladığını açıkladı. HDP’nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile birlikte 4 Kasım 2016’dan beri
Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu Zeydan, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in 7 Kasım
2018’de başlattığı açlık grevine destek vermek amacıyla eyleme başladığını duyurdu.213
• HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin verdiği mahkumiyeti onama kararının ardından AYM’ye
“ihlal” başvurusu yaptı ve yeniden yargılama talep etti. Avukatlar, Demirtaş ile ilgili AİHM’in
“tahliye edilmeli” kararına rağmen Demirtaş hakkında “oldu bittiye getirilerek” onama kararının
alındığını bildirdi. Avukatlar, “adil yargılanma hakkı ve masumiyet karinesi ilkesi, ifade özgürlüğü ve serbest seçim hakkı ihlalleri” gerekçesiyle 31 Aralık 2018’de AYM’ye başvurulduğunu
açıkladı. Demirtaş, 17 Mart 2013’teki Nevruz konuşması nedeniyle hakkında açılan ve 7 Eylül
2018’de karara bağlanan davada dört yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Avukatların bu
cezaya karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne yaptığı başvuru, AİHM’in
“tahliye edilmeli” kararının ardından reddedildi ve yerel mahkemenin kararı kesinleşti. Demirtaş’ın tahliye edilmesinin önü de bu kararla kapandı.214
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Twitter’ın canlı yayın uygulaması Periscope’a maç sırasında erişim engeli getirilmesine ilişkin mahkeme kararı bulunduğunu ve bakanlıkça girişimde
bulunulmayacağını açıkladı. Bakanlık, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru
önergesine verilen yanıtta, Periscope’a 17 Temmuz 2018’de maç yayınlarıyla ilgili hukuki sürecin anlatıldığı ve erişim engelinin sınırlı olduğu belirtildi. Açıklamada, “Scope/Periscope yayınlarına ilişkin hukuki bir uyuşmazlık çerçevesinde mahkeme tarafından verilen bir erişimin engellenmesi tedbiri bulunduğundan, erişimin kaldırılması yine adli merciler tarafından gerçekleştirilebilecektir” denildi.215
• Çoğulcu Demokrasi Partisi, Habertürk TV’de Çerkeslere yönelik sözleri nedeniyle gazeteci Fatih Altaylı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Avukat İbrahim Aycan’ın yaptığı başvuruda, Altaylı’nın, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek
aşağılama, Basın yayın yolu ile toplumun bir kesimine hakaret, Irkçı ve nefret dolu söylemlerle
ayrımcılık yapma” suçu işlediği öne sürüldü. Altaylı, “….200 yıldır bize gelmeyen yok ki. Rus’u
geldi, Çerkes’i geldi, Arnavut’u geldi, Çeçen’i geldi. Herkes geldi buraya. İşin acayip tarafı mesela, buraya gelenler sanki…… buranın şeyiymiş gibi… sonra da, benim haklarım falan demeye
başlıyor, onu da ben anlamakta zorluk çekiyorum, ne bileyim işte… bazı çerkesler var, toplanıyorlar moplanıyorlar… çerkeslerin hakları… kardeşim Çerkesistan orada, yürü git Çerkesistandan iste haklarını… Buraya geldin de hoş geldin denildi... Ama yarın aynı şey Suriyelilerde de
olacak” demişti.216

https://www.nytimes.com/2019/01/02/world/europe/turkey-emigration-erdogan.html
https://www.amerikaninsesi.com/a/new-york-times-dan-karamsa-turkiye-tablosu/4727244.html
http://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/204083-tutuklu-siyasetci-zeydan-aclik-grevinde
214 https://www.birgun.net/haber-detay/demirtas-yeniden-yargilama-istiyor.html
215 http://www.diken.com.tr/bakanlik-periscope-sansurunde-topu-yargiya-atti/
216 https://www.polemikhaber.com/gundem/fatih-altayli-hakkinda-savciliga-sok-suc-duyurusu-/haber-11058
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3 Ocak 2019
• Diyarbakır Barosu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in, terör örgütü PKK’nın
lideri Abdullah Öcalan’ın cezaevi şartlarına dikkat çekmek amacıyla başlattığı açlık grevine katılımlardaki artış üzerine cezaevlerindeki eylemcilerin insani ihtiyaçları için çağrı yaptı.217 Baro
Başkanı Cihan Aydın, “Milletvekili Güven tarafından başlatılan açlık grevi; Türkiye’deki bazı
hapishanelere de sıçramış ve giderek daha da yayılma eğilimi göstermektedir. Baromuza yapılan
bazı başvurularda ve kamuoyuna yansıyan bazı bilgilere göre, açlık grevine giren mahpusların
temel haklarına saygı gösterilemediği, yeterli miktarda su, şeker, tuz ve vitamin desteği sağlanmadığından şikayet edilmektedir. Diyarbakır Barosu her koşulda yaşam hakkını savunmaktadır.
Hukuk örgütü olarak ilkesel yaklaşımımız; mahpusların, taleplerini dile getirirken kendi yaşamlarına zarar verecek eylemlerden kaçınmasıdır. Baromuzun bu yaklaşımını bir kez daha bu vesile
ile tüm muhataplarına hatırlatıyoruz” dedi. Güven, İmralı Cezaevi’ndeki Öcalan’ın uzun süredir
kimseyle görüştürülmediği iddiasıyla 8 Kasım’da açlık grevine başladığını duyurmuştu.218
• ABD Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinden oluşan heyet, Ankara Adliyesi’nde FETÖ yapılanması hakkındaki davalarla ilgili bilgi aldı. Heyette, ABD’de Gülen cemaati ve okullarıyla ilgili araştırma yürüten beş kişilik ekipte, FBI’ın da olduğu bildirildi.219
ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir başka heyetin ise,
Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Savunma Sanayii Başkanlığı’nda Patriot füze sistemi satışı için görüşmeler yürüttüğü kaydedildi.220
• Alman Gazeteciler Birliği (DJV), gazetecilere yönelik “Türkiye’ye seyahat uyarısı” yayımlayarak, “Hiç kimse yılın en güzel haftalarını gözaltında geçirmek zorunda kalmak istemeyecektir” açıklamasında bulundu. DJV Başkanı Frank Überall, Türkiye’ye seyahat planlamadan
önce gazetecilerin ilk önce sosyal medya hesaplarında Türkiye’deki siyasi gelişmeler hakkında
bir yorum yapıp yapmadıklarına bakmaları gerektiğini belirtti. DJV’nin açıklamasında, hükümeti
eleştiren sosyal medya paylaşımları nedeniyle Türkiye’de uygulanan gözaltı işlemleriyle ilgili
Alman Dışişleri Bakanlığı’nın tarafından seyahat uyarısı yapıldığı anımsatıldı ve “Alman yasaları uyarınca düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilen ifadelerin Türkiye’de cezai kovuşturmaya yol açabileceğine işaret edilerek bir başkasının sosyal medya içeriğini paylaşmanın hatta
sadece beğenmenin bile yeterli olabileceği” belirtildi. Alman Dışişleri Bakanlığı verilerine göre,
Türkiye’de en az beş Alman vatandaşı halen siyasi gerekçelerle cezaevinde bulunduğu bildirildi.221
• MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın, parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle
Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı’na sevk edildiği açıklandı. MHP Kırıkkale Milletvekili ve
Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk, “1 Ocak 2019 tarihli Türkiye geneli ve Samsun
ili ile ilgili Cumhur İttifakı’nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları” nedeniyle
Usta’nın partiden ihraç edilmesini ele alacaklarını duyurdu.222 Usta, “Samsunlu seçmenlerimizin
ve partimizin hukukunu korumaya çalıştım. Bütün yaptığımız bu. Ben disipline sevk edilecek
herhangi bir şey yapmadım” dedi.223
• Adalet Bakanlığı, davaların yıllarca sürmesini engellemek için 1 Ocak 2019 itibariyle
“Yargıda Hedef Süre” uygulamasını başlattığını duyurdu. Buna göre; 1.438 dava ve 220 soruşturmanın suç türü için hedef süreler belirlendiği kaydedildi. Ceza davaları 10 ila 13 ay ve hukuk

https://t24.com.tr/haber/diyarbakir-barosu-hdp-milletvekili-leyla-guven-kritik-esikte,789416
https://www.amerikaninsesi.com/a/diyarbakir-barosundan-aclik-grevi-uyarisi/4726938.html
https://www.amerikaninsesi.com/a/abd-turkiyenin-feto-yargilamasini-yerinde-inceliyor/4727684.html
220 https://www.amerikaninsesi.com/a/abd-ve-türkiye-patriot-pazarlıklarına-başladı/4727347.html
221 https://www.dw.com/tr/alman-gazeteciler-birli%C4%9Finden-t%C3%BCrkiyeye-seyahat-uyar%C4%B1s%C4%B1/a-46950786
222 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-mhpden-erhan-ustaya-ihrac-talebi-41071712
223 http://www.diken.com.tr/mhp-samsun-milletvekili-erhan-usta-ihrac-talebiyle-disipline-sevk-edildi/
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davaları ise iki yıl içinde sonuçlandırılacak. Ancak hedef süreyi aşan davalar nedeniyle ise herhangi bir yaptırımın öngörülmediği belirtildi.224 Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin, uygulamaya ilişkin “İdari yargıda davaların yüzde 95’i için bir yıldan aşağı, yüzde
beşi için de bir buçuk yıla kadar süreler belirlendi. Boşanma davaları için 10 ay yani 300 gün,
nafaka davaları için sekiz ay, vesayet için üç aylık bir süre öngördük. Cumhuriyet Başsavcıları
tarafından yapılan soruşturmalar için, adam öldürme soruşturmalarında beş ay, yağma suçlarında
üç ay, cinsel saldırı suçlarında da dört aylık süreler öngördük” dedi.225
4 Ocak 2019
• HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, Twitter hesabı
aracılığıyla eşinin kendisine yazdığı mektuba cezaevi “sakıncalı” gerekçesiyle el konulduğunu
duyurdu. Demirtaş, “Selahattin ile görüşten çıktım. İyiydi. Herkese selamları vardı. Bana yazdığı
son mektuba, ‘sakıncalı’ denilerek el konulmuş. Dava açıp o mektubu mutlaka alacağım” mesajını paylaştı. Edirne F Tipi Cezaevi Kapalı İnfaz Kurumu Müdürlüğü ise, yaptığı açıklamada,
“'Beraber ve Solo Susmalar' başlıklı yazının tamamında halkın belli bir kesimini sınıflandırıp
ayrıştırarak küçük düşürücü, aşağılayıcı ayrıca bu kesime yönelik kin ve düşmanlığa tahrik eden,
provoke edici ifadeler ile ceza infaz kurumlarında ve mahkemelerde yapılan eylemlere övücü ve
meşru gösteren ifadelere yer verildiği tespit edilmiştir. Ayrıca mektubun göndericisinin özel durumu itibariyle açık ya da kapalı mesaj iletebileceği göz önünde bulundurularak Kurulumuza
sevk edilmiştir” denildi.226
5 Ocak 2019
• YÖK, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’in
kopya çekmesine müdahale ettiği Hasan İsmail Hikmet adlı öğrenci tarafından 3 Ocak’ta öldürülmesi nedeniyle akademisyenlere yönelik şiddet olaylarını önlenmek amacıyla İçişleri Bakanlığı ile birlikte bir eylem planı hazırlayacaklarını açıkladı. Açıklamada, YÖK Başkanı Prof. Dr.
Yekta Saraç ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun acil olarak ortak bir çalışma grubu kurulmasına karar verdiği bildirildi.227
• Netflix’in, Suudi Arabistan’ın talebi üzerine “Patriot Act” dizisinin bir bölümünün bu
ülkedeki abonelere yönelik yayından kaldırıldığı belirtildi. Netflix Sözcüsü, Financial Times’a
yaptığı açıklamada, “sanatın özgürlüğünü bütün dünyada önemle desteklediklerini” ve “söz konusu bölümü hükümetin geçerli hukuki talebi üzerine ve yerel yasaları ihlal etmemek düşüncesiyle Suudi Arabistan’da göstermediklerini” söyledi.228
6 Ocak 2019
• Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, New York Times’ın “Türkiye’den yurt dışına
göç” konusu ile ilgili haberinde açıkladığı rakamların gerçek olmadığını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “New York Times makalesinde bahsedilen çeyrek milyon ifadesi, yurtdışına göç eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısını değil, yurtdışına göç eden vatandaşlar ve yabancı uyrukluların toplamını ifade etmektedir. Gazetenin maddi hatayı ivedilikle
düzelteceğinden ve benzeri yayımlar yapan kuruluşların, doğru veriler üzerinden, objektif ve
daha özenli habercilik yapacağını ümit ediyoruz” ifadesine yer verildi.229
• Avrupa Komisyonu başkanlığı adaylarından Manfred Weber, başkanlığa seçilmesi durumunda Türkiye’nin AB’ye katılım müzakerelerini durduracağını söyledi. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Weber, “Avrupa Komisyonu'nun olası yeni başkanı olarak Türkiye'nin AB'ye

http://www.milliyet.com.tr/yargida-hedef-sure-basladi-gundem-2805382/
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/01/02/yargida-hedef-sure-uygulamasi-basladi/
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1191338/Demirtas_in_esine_yazdigi_mektup__sakincali__bulundu.html
227 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-46768561
228 https://www.ft.com/content/5121f014-0db8-11e9-a3aa-118c761d2745
229 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201901061036950264-cumhurbaskanligi-new-york-times-beyin-gocu/
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katılım müzakerelerini durduracağımı açık bir şekilde beyan ediyorum” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin tam üyeliğinin söz konusu olamayacağını söyleyen Weber, ortaklığın ise iki taraf için
de önemli olduğunu belirtti.230
• TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi ve CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, “Türkiye’de Kadın Cinayetleri Raporu”nda son üç yılda öldürülen kadın sayısının en
az 1184 olduğunu bildirdi. Tığlı, “2016, 2017 ve 2018 yıllarında işlenen cinayet, tecavüz ve şiddet verilerini altı aylık dönemler halinde rapor haline getirdik. Bu raporda kullanılan veriler, adli
makamlar tarafından kayıt altına alınmış verilerdir. Dünya Ekonomik Forumu 2018 Cinsiyet
Eşitliği Raporu’na göre 149 ülke arasında 130’ncu sırada olan Türkiye’de 2003 yılında erkekler
tarafından öldürülen kadın sayısı 83 iken, 2018 yılında bu sayı 439 olmuştur” dedi. Tığlı, “Eğer
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun etkin bir şekilde uygulanmış olsaydı bu veriler böyle yüksek mi olacaktı?” diye de sordu.231
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Deniz Çakır hakkında bir grup başörtülü kadına hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. İddiaya göre Çakır’ın yedi kadına “Suudi
Arabistan'a gidin” şeklinde hakaret ederek, aşağılayıcı sözler sarf ettiği öne sürüldü. Çakır, Instagram hesabından “Sustum, çünkü böyle bir suçlama karşısında savunma yapmayı bile zül gördüm. 30 Aralık 2018 günü, öğleden sonra iki kadın arkadaşımla doğum günümü kutlamak üzere
gittiğim mekanda yaşananlar ile ilgili kamuoyuna yansıtılanlar gerçeği yansıtmamaktadır. Arkadaşlarımla gittiğimiz mekanda önce yan masamıza oturan kişiler hal ve hareketleriyle bizden
rahatsızlık duyduklarını belli ettiler. Hatta bakışları ve vücut dilleri zaman zaman tacize de yaklaşmıştır. Bizi bilinçli olarak huzursuz ettiler. Daha sonra bizim kutlama ortamımızdan hoşnut
olmadıklarını belli ederek yer değiştirip başka bir masaya geçtiler… Kutlamada birbirimizin fotoğraflarını çektiğimiz sırada, bu sefer kendi fotoğraflarını çektiğimizi ima ederek bize sözlü
olarak da sataştılar ve bu noktada aramızda kısa bir sözlü tartışma yaşandı. Mekanda kameralar
mevcuttur, görüntüler incelenebilir. Bu konuda hiçbir kaygı yaşamamaktayım” paylaşımında bulundu.232
• HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP üst düzey yöneticilerine tehdit mesajları geldiğini belirterek, “Bir parti üyemizin tırnağı dahi kanarsa bunun sorumlusu AKP’dir”
dedi. Başaran, HDP milletvekilleri, belediye başkan adayları ve parti meclisi üyelerine, 3 Ocak’ta
“İntikam Timi” imzalı e-postalar gönderildiğini açıkladı.233
7 Ocak 2019
• Hürriyet’in, 11 Aralık 2018’deki sayısının arka manşetinde yer alan haberi, 31 Aralık
2018’de birinci sayfadan ikinci kez verdiği öne sürüldü. Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, konuya ilişkin okur sorusuna verdiği yanıtta, “Aynı haberin neredeyse aynı başlık ve bilgilerle 20 gün arayla tekrarlanması da vahim. Editoryal zincirin tüm halkalarının payı var bu hatada” diye yazdı. Söz konusu haber, 11 Aralık’taki sayıda, “Beyin korteksini inceltiyor: Akıllı
cep beyne zarar” başlığıyla ve 31 Aralık’ta ise “Beyin zarını inceltiyor” başlığıyla verilmişti.234
• Rekabet Kurulu, arama motoru Google’a bağlı Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd.
Şti, Google International LLC, Google LLC ve Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. Şirketleri tarafından Türkiye’de rekabet kanunlarının ihlal edip edilmediğini tespit etmek için soruşturma başlattı.235 Google’ın aramalar ve reklamlar için kullandığı algoritmalarla rekabet kanunlarını ihlal ettiği iddia edildi. Google’a yönelik soruşturma, hakim durumunu kötüye kullanarak

https://www.haberturk.com/avrupa-komisyonu-baskanligina-aday-olan-weber-den-turkiye-vaadi-2283115#
https://t24.com.tr/haber/chp-2018-yili-kadin-cinayetleri-raporunu-acikladi-2016-ile-2018-arasinda-cinayetlerde-artis-orani-yuzde-306,791396
http://t24.com.tr/haber/hakaret-iddiasiyla-hakkinda-sorusturma-baslatilmisti-deniz-cakir-sessizligini-bozdu-sustum-cunku,791922
233 https://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2019/01/07/hdpye-tehdit-mesajlari-gonderildi/
234 http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/faruk-bildirici/baska-cem-yilmazlar-41074887
235 https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/google-inc-google-international-llc-ve-g-8ef7d2af0fef4a1790782172a7003a38
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diğer şirketlerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasıyla yapılan şikayet başvurusunun ardından başlatıldığı belirtildi.236
• Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Ocak 2017’den bu yana tutuklu Nusaybin Eski
Belediye Eş Başkanı ve DBP’li Sara Kaya’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kaya,
duruşmaya Van T Tipi Kadın Kapalı Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Dava 27 Mart’a
ertelendi.237
8 Ocak 2019
• Yeni Akit yazarı Yakup Şimşek, köşe yazısında TDK Büyük Türkçe Sözlük’te “İslamlık” kelimesi açıklaması nedeniyle TDK’yı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şikayet etti. Şimşek’in,
“TDK artık bir çeki düzen ve ayar veriniz” ifadelerini kullandığı yazıda, “TDK Büyük Türkçe
Sözlük’te ‘İslamlık’ kelimesinin karşılığı olarak ‘Yedinci yüz yılda, Arap Yarımadası’nda Muhammed peygamber tarafından kurulan din’ yazmış. Demek ki TDK’ya göre bizim dinimiz Muhammed peygamber tarafından kurulan dinmiş. Yani Allah bu işe -haşa- hiç karışmamış… TDK
bildiğini okuyor ” ifadesini kullandı.238
• Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), “örgüt üyeliği” suçlamasıyla altı yıl üç
ay hapis cezasına mahkum edilen gazeteci İdris Yılmaz için AYM’ye başvuru yaptıklarını duyurdu. Başvuruda, Yılmaz’ın Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile güvence
altına alınan özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiği belirtildi. Konuya ilişkin açıklama yapan avukat Veysel Ok, “Müvekkilimiz İdris Yılmaz, Van’ın Erciş ilçesinde yaptığı başarılı ve
etkili yerel gazeteciliğiyle yetkililerin hedefi haline gelmiştir. İddianame hem Türk Ceza Kanunları ve Anayasa hem Türkiye’nin AİHS’ten ve diğer uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülükler çerçevesinde hukuki sayılamayacak deliller içeriyordu. İdris yalnızca bir kişinin beyanıyla
ve içeriği araştırılmayan bir not kağıdı sebebiyle mahkum edildi. Baştan beri usule aykırı olarak
yürütülen dava kapsamında İdris’in haksız ve uzun süreli tutukluluğunu AYM’ye götürdük. Bundan sonraki adımda da bu davayı AİHM’e taşıyacağız” dedi.239
• İçişleri Bakanlığı, 2018-2019 futbol sezonunda ilk 17 hafta geride kalırken, sosyal medyada hakaret, tehdit ve şiddet içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 926 sosyal medya hesabından
103’ü hakkında yasal işlem yapıldığını açıkladı. Bakanlık, futbol müsabakalarıyla ilgili 20172018 sezonunda ise sosyal medya hesaplarından tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan
2.462 hesabın tespit edildiğini ve 223 kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi. Öte yandan
“Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun” çerçevesinde, 14 Nisan 2011 - 4
Ocak 2019 tarihleri arasında 23.942 seyirci hakkında işlem yapıldığı ve bunlardan 4.763’ünün
müsabakaları izlemekten men edildiği duyuruldu.240
• Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un 19 Aralık 2016’da öldürülmesine ilişkin dava başladı.241Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada 13’ü tutuklu 28 sanık, “anayasal düzeni ihlal”, “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “terör amaçlı tasarlayarak öldürme”
suçlarından yargılanıyor. Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş ile aynı dönemde polis okulunda eğitim
gören Kaan Bülbül, savunmasında, savunma yapan sanıkları “illegal örgüte götürmek” konusunda telkinde bulunmadığını savundu ve sanıkların 'ağız birliği yaptıkları' düşüncesini söyledi.242

https://www.amerikaninsesi.com/a/rekabet-kurulundan-google-sorusturmasi/4732039.html
https://yeniyasamgazetesi.com/sara-kaya-davasinda-mahkeme-suc-ureten-tem-amirinin-dosyasini-istedi/
https://m.yeniakit.com.tr/yazarlar/c-yakup-simsek/boyle-islamlik-olur-mu-27062.html
239 https://medyavehukuk.org/tr/mlsadan-gazeteci-yilmaz-icin-aym-basvurusu
240 https://www.icisleri.gov.tr/sporda-tehdit-ve-siddet-icerikli-paylasimlara-gecit-verilmiyor
241 https://www.dw.com/tr/karlov-suikast%C4%B1-davas%C4%B1-ba%C5%9Flad%C4%B1/a-46991486
242 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201901091037003422-karlov-suikast-dava-ikinci-celse/
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• CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 2003-2017 yılları arasında Adalet Bakanlığı’nın “Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar” kategorisindeki verilere göre 2.935 kişinin
yargılandığını açıkladı. İlgezdi, AKP’nin ilk iktidar yılı 2003’te Atatürk aleyhine 118 kişinin
yargılandığını ancak 2017’de bu oranın yüzde 407 artış göstererek 598’e ulaştığını kaydetti. Bakanlık verilerine göre, Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle 2017 yılında Cumhuriyet başsavcılıklarında şüpheli sıfatıyla hakkında işlem yapılan 3.446 kişiden yalnızca 564’ü hakkında kamu
davası açıldı. 2.445 kişi hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığı ya da görevsizlik kararı verildi.
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla 12.300 kişinin sanık olarak mahkemeye çıktığı 20142017 yılları arasında ise “Atatürk’e hakaret” gerekçesiyle 1041 kişi yargılandı ve söz konusu
sanıklardan 329’u hakkında mahkumiyet kararı verildi. Ayrıca 2009-2017 yılları arasında Atatürk’ün heykel büst ve abidelerini tahrip ettiği gerekçesiyle sanık olan kişi sayısının 736’ya yükseldiği mahkumiyet cezası alanların sayısının ise 115 olduğu belirtildi.243
9 Ocak 2019
• Malatya’da, Malatya Flaş Haber, Malatya Olay ve Öz Haber ortak yayın yapma kararı
aldı. Flaş Haber İmtiyaz Sahibi Remzi Hayta, “Geç kalınmış bir karar ama ne kadar geç kalmış
olsak da şuandaki birleşmemiz bu geç kalmışlığının bir telafisi oldu” dedi. Malatya Olay Haber
İmtiyaz Sahibi Ali Aladağ “Son yıllarda, Türk basınında Anadolu medyası milli basın görevini
üstlenmiştir. Türkiye'yi ve Malatya’yı bilen yılların bir gazetecisi olarak diyorum ki bu birleşmede yazılı ve görsel yayın organlarını da kısa süre içerisinde yayın hayatını başlatacağız” ifadelerini kullandı. Malatya Öz Haber İmtiyaz Sahibi Hasan Eryılmaz da, “Malatya’da gazetecilik
anlamında derin bir geçmişleri bulunan kentin önemli iki kalemi ile birlikte çalışmak benim için
önemli bir kazanım olduğu gibi Malatya için de önemli bir gelişmedir” dedi.244
• CHP’nin İzmit seçim koordinasyon kurulunda görevli Hüseyin Erol, CHP Genel Başkan
Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı’nın talimatıyla kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
Erol, Habertürk TV’de “Türkiye'nin Nabzı” programını sunan Didem Arslan Yılmaz için sosyal
medya hesabı üzerinden “Yılmaz’ı izledikçe kader mahkumu olan vesikalı kadınların daha çok
saygıyı hak ettiğini düşünmeye başladım” demişti. Yılmaz’da konunun üzerine “Gazeteci ve televizyoncu olarak görevimizi yaparken, bazen övgü bazen de eleştiri alabiliyoruz. Ama insan
hakları ve kadına saygı konusunda çok duyarlı olduğunu belirten CHP’nin İzmit’teki bir yöneticisi onuruma ve namusuma dil uzatacak kadar ağır ifadeler kullanınca sabrın sınırı noktasına
geldim. Söz konusu CHP yöneticisinin hakareti de aşan, sadece beni değil bütün kadınları aşağılamaya yönelik terbiyesiz ve hadsiz sözleri beni çok çok üzdü. Bu üzüntümü CHP Grup Başkan
Vekili Özgür Özel ile de paylaştım ve gereğinin en kısa sürede yapılacağını ifade etti. Bununla
birlikte, Habertürk ve ben de kurumsal ve kişisel haklarımızı yargı önünde sonuna kadar savunacağız” demişti.245
• TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi”ni kabul etti. Teklife göre, proje geliştirme, ilk uzun metrajlı kurmaca, uzun
metrajlı sinema film yapım, ortak yapım, senaryo ve diyalog yazım, animasyon, kısa film, belgesel film yapım, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım ile yerli film gösterim destek türlerinde yapılan başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere, sayısı dördü geçmemek üzere “destekleme kurulları” kurulacak. Kurullar, ilgili alan meslek birlikleri tarafından
belirlenecek üç sektör temsilcisi ile yapımcı, yönetmen, senaryo ve diyalog yazarı, oyuncu, si-

https://odatv.com/ataturke-saldirmanin-dayanilmaz-hafifligi-08011932.html
http://www.malatyaozhaber.com/uc-buyuklerden-ortak-yayin-karari/48738/
245 https://www.haberturk.com/didem-arslan-yilmaz-a-hadsiz-ve-cinsiyetci-hakaret-2285509
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nema salonu işletmecileri, film dağıtımcıları, yayıncı kurum veya kuruluş temsilcileri ve üniversitelerin sinema alanında eğitim veren öğretim üyeleri arasından Bakanlıkça seçilecek. Kurullar,
üç üye ve bir bakanlık temsilcisi olmak üzere yedi üyeden oluşacak. Bakanlık temsilcisi, kurulun
başkanı olacak. Dizi film ile yabancı film yapım destek türlerinde yapılan başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere de “Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu” kurulacak. Komisyon, Bakan Yardımcısı, Sinema Genel Müdürü, Tanıtma Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Yurt dışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü, ilgili alan meslek
birlikleri tarafından önerilen sektör temsilcileri arasından bakanlık tarafından belirlenecek iki
üye, film yapımcıları, dağıtımcıları ve yayıncı kurum veya kuruluş temsilcileri arasından bakanlıkça belirlenecek iki üye olmak üzere sekiz üyeden oluşacak. Bakanlık, sinema alanındaki etkinlik, proje ve faaliyetleri destekleyerek, ödüller verebilecek. Sinema filmi öncesinde gösterilen
reklamların süresi en fazla 10 dakika olacak. Fragman gösterim süresi en az üç, en fazla beş
dakika olacak. Değerlendirme ve sınıflandırma yükümlülüğüne uymayan, zorunlu tutulduğu
halde gerekli işaret ve ibareleri kullanmayan veya yanıltıcı şekilde kullanan film yapımcısı ile
değerlendirme ve sınıflandırma yükümlülüğüne uyulmayan filmlerin dağıtımını yapanlara 20 bin
lira idari para cezası uygulanacak.246
• Kocaeli Körfez Sulh Ceza Hakimliği, ATV’de yayınlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert”
programında gözaltına alınan Palu ailesine ilişkin soruşturma kapsamında, “yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar dosya kapsamıyla
ilgili yapılacak her türlü yayını Basın Kanunu’nun 3’ncü maddesi gereği” yasakladı.247
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla “Son 16 yılda
ülkemiz genelinde hayata geçirilen reformlar, Türk basınının zenginleşmesine, çeşitlenmesine,
daha demokratik ve özgürlükçü bir yapıya kavuşmasına vesile olmuştur” dedi. Erdoğan, mesajında, “Türk basını, ne yazık ki demokrasimizin kesintiye uğradığı, hak ve özgürlüklerin askıya
alındığı vesayet dönemlerine çok ciddi baskılara ve mağduriyetlere uğramıştır. Medyanın bağımsızlığını en iyi biçimde sağlama hususunda, hukuki düzenlemeler kadar, basın mensuplarının
meslek ahlakına ve tarafsızlık ilkesine uymaları da önem taşımaktadır. Medyamızın, meslek ilkelerini ve milletimizin hassasiyetlerini dikkate alarak, doğru bilgilendirme görevini en güzel
şekilde yapacağına ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edeceğine inanıyorum” ifadesini kullandı.248
• CHP TBMM Grubu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği tazminat davaları nedeniyle söz konusu tazminatları ödemek üzere bir fon oluşturulmasını kararlaştırdı. CHP
Grup Başkanvekili Engin Özkoç, fon oluşturma kararını Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dışında aldıklarını belirterek, “Mahkemelerin heyetleriyle oynanarak Genel Başkanımız için ağır tazminat cezaları veriliyor. Genel Başkanımızı bu noktada maddi cezalarla susturma gayretlerine asla izin
vermeyeceğiz” dedi. Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu ve CHP’li vekiller aleyhine açtığı tazminat davalarını eleştirerek, Yasama dokunulmazlığına rağmen “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla kararlar alındığını kaydetti. CHP TBMM Grubu kararı uyarınca
milletvekillerinden 15 Ocak’ta 5.000 lira ve 15 Nisan’da ise 5.000 lira olmak üzere toplam
10.000 lira toplanması kararlaştırıldı.249 Söz konusu fona parti üyelerince bağış yapılabilmesi
için bir çalışma başlatılacağı da bildirildi.250 Kılıçdaroğlu, Man Adası’na para transfer edildiği
iddialarıyla ilgili açıklamaları nedeniyle açılan üç davada kararlar henüz kesinleşmemesine karşın Erdoğan’ın avukatları icra sürecini başlatmıştı. Kılıçdaroğlu bunun üzerine üç ayrı dava için

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-sinema-yasasi-teklifi-meclis-komisyonundan-gecti-41078172
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201901091037012389-palu-ailesi-sorusturma-yayin-yasagi/
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/erdogandan-10-ocak-calisan-gazeteciler-gunu-mesaji-41077541
249 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/1196632/CHP_tazminat_fonu_kuracak.html
250 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201901091037005997-kilicdaroglu-tazminat-davalari-icin-fon/
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toplamda 909 bin TL olarak yatırmıştı. Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun bugüne kadar 1 milyon
TL tazminat ödemeye mahkum edildiği ve bu miktarı ödemek için yazlığını sattığı iddia edildi.252
10 Ocak 2019
• AKP’nin MKYK ve MYK toplantılarında, Müge Anlı’nın sunduğu “Müge Anlı ile Tatlı
Sert” programı ele alındı. Toplantılarda, RTÜK’ün yetersiz kaldığı, yeni bir denetim ve kontrol
mekanizması kurulması gerektiğini ve reklam verenler üzerinden bir düzenlemeye gidilmesi gündeme getirildi. Söz konusu sorumluluğun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ait olması gerektiği görüşüne yer verildi.253
• Hatay’da 8 Ocak’ta gözaltına alınan Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi üyeleri Hasan
Özgün, Elif Mansuroğlu, Yasin Kaplan, Bereket Kılınç ve Ali Öztürk’ün serbest bırakıldığı belirtildi.254
• TBMM’ye dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle 20’si HDP’li, biri CHP’li milletvekili hakkında, 4 Ocak’ta fezleke gönderildi. HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir
hakkında bir, HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında iki, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında üç, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ hakkında üç, HDP
Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları hakkında bir, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye
Tosun hakkında beş, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran hakkında iki, HDP Diyarbakır
Milletvekili İmam Taşçıer hakkında bir ve HDP Diyarbakır Milletvekili Selçuk Mızraklı hakkında iki fezleke hazırlandı. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan hakkında ise bir fezleke düzenlendi. TBMM’ye 17 Aralık’ta 70 fezleke daha gönderilmişti. TBMM’deki fezleke sayısı,
26’ncı yasama döneminde devreden fezlekelerle birlikte toplam 403’e yükseldi.255
• Yazar Mine Kırıkkanat, “Yok birbirinden farkı: Misvak ve Kırıkkanat”256 ve “Kadir Kırıkkanat, Mine Mısıroğlu”257 başlıklı yazıları nedeniyle gazeteci Ahmet Hakan hakkında Basın
Konseyi’ne şikayette bulundu. Başvurusunda Hakan’ın, köşesinde kendisine hakaret etmeyi alışkanlık haline getirdiğini belirten Kırıkkanat, “Ahmet Hakan’ın yazısında; son zamanlarda Atatürk’e açıkça hakaret eden, bu konuda pervasızca davrandığı görülen birisiyle beni eşdeğer bir
anlayışla değerlendirmesi, başlı başına bir kusurdur. Yazıda kullandığı ‘çığırtkan’, ‘hezeyan seviyor’ gibi tanımlamalar ise yazının amacını aşan gereksiz tanımlamalardır” ifadesine yer verdi.
Basın Konseyi Yüksek Kurulu ise, 14 üyenin katılımıyla yaptığı toplantıda Hakan’ın Basın Meslek İlkeleri’ni ihlalden dolayı oy çokluğuyla ‘uyarılmasına’ karar verdi.258
11 Ocak 2019
• Yeni Akit Yazarı Harun Sekmen, “Aile düşmanı sapkın dernekler kapatılsın” başlıklı
yazısında KAOS GL’nin kapatılmasını istedi.259
• Prof. Dr. Ruhdan Uzun260, BirGün’de yer alan “Eyyy ombudsman! Gazeteciliği senden
öğrenecek değiliz!” yazısında, Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici’nin Günahlarımızda Yıkandık: Örneklerle Gazetecilik Meslek Etiği kitabına ilişkin görüşlerine yer verdi. Yazıda, Bildirici’nin 1980’lerin başında Hürriyet Haber Ajansı’nda Seyfettin Turhan’ın başlattığı ombudsmanlık girişimini 2010’dan beri yürüttüğü ve kitapta “Özel Uçak Gazeteciliği” bölümü dışında
Hürriyet’in ele alındığına dikkat çekildi. Uzun, “Bildirici, örneklerini Hürriyet’ten vermesine
karşın, kitapta verilen örnekler, Türk medyasına genellenebilir. Kitap, yıllarca ‘basının amiral

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/1196632/CHP_tazminat_fonu_kuracak.html
https://www.yeniakit.com.tr/haber/kilicdaroglu-evini-satti-nedeni-ise-585984.html
https://www.yenisafak.com/hayat/cumhurbaskani-erdogandan-palu-ailesi-yorumu-toplumu-rencide-ediyorlar-3430239
254 http://sendika63.org/2019/01/hatayda-gozaltina-alinan-topg-uyeleri-serbest-birakildi-525801/
255 https://www.evrensel.net/haber/370635/21-yeni-dokunulmazlik-fezlekesi-tbmm-baskanligina-geldi
256 http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/yok-birbirinden-farki-misvak-ile-kirikkanat-41002350
257 http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/aksener-kilicdaroglu-su-alti-maddede-anlasti-41020833
258 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1196652/Basin_Konseyi_nden__Ahmet_Hakan_a_uyari.html
259 https://www.yeniakit.com.tr/haber/aile-dusmani-sapkin-dernekler-kapatilsin-585563.html
260 https://websitem.gazi.edu.tr/site/ruhdanuzun
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gemisi’ diye anılan Hürriyet’in etik ihlallerin de amirali olduğunu gösteriyor. Kitapta, ana akım
medyanın simgesi olan Hürriyet üzerinden Türk haber medyasındaki hataları, yanlışları, çarpıklıkları, etik ihlalleri görmek mümkün. Basın özgürlüğünü korumak, sorumlu ve yüksek kalitede
gazeteciliği teşvik etmek için çalışan ombudsman, okurların beklentileri ile gazetecilerin sorumlulukları arasında aracılık yapar. Bu yüzden, ‘Ey ombudsman! Gazeteciliği senden öğrenecek
değiliz!’ zihniyetindeki meslektaşları tarafından pek sevilmez, sevilmesi de gerekmez. Gerekli
olan, gazete yönetiminin ve okurun ombudsmana sahip çıkmasıdır. Dolayısıyla ombudsmanın
etkinliği, söz konusu gazetenin örgüt kültürünün demokratik özelliklerine, eleştirilere açık olup
olmamasına, kendini düzeltme yönündeki esnekliğine bağlıdır” ifadesini kullandı.261
• Türkiye’nin ilk müzik kanalı Kral TV’nin 1 Şubat’tan itibaren yayınlarına internet ortamında ve dijital platformlarda devam edeceği belirtildi. Kral TV sosyal medya hesabı aracılığıyla
“Kral TV, 1 Şubat’tan itibaren yayınlarına sadece dijitalde devam edecek. 1 Şubat itibariyle sadece Kral Mobil Uygulaması, Apple TV Kral Uygulaması, Kral Müzik YouTube Kanalı ve
http://kralmuzik.com.tr ve çok yakında Smart TV üzerinden yayınlarına devam edecek” açıklaması yapıldı.262
• Oyuncu Deniz Çakır’ın gittiği kafede bir kadın grubuyla tartıştığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadesinde suçlamaları reddettiği bildirildi. Kafedeki bir kutlama sırasında fotoğraf çektiklerini söyleyen Çakır, ifadesinde, bu sırada yan masadaki kadın grubunun, "Bizi mi çekiyorsunuz?" diye tepki göstermesiyle tartışma yaşandığını kaydetti. Çakır, “Kadınların ısrarla fotoğraflarını aldığımızı söylemeleri nedeniyle telefonu hızlıca masaya koyduğumda camı kırıldı. Sonrasında konu kapandı. Tüm
hayatım boyunca ayrımcılık yapılmasına karşı durmuş bayanlar ile ilgili sosyal destek projelerinde yer almış bir insanım. Böyle bir konudan dolayı ifade vermek zorunda bırakıldığım için
çok üzgünüm” dedi.263
• Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, “terör örgütü propagandası yapma” suçundan yargılanan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü hakkında mahkemeye zorla getirme kararı
verdi. Mahkeme, ikinci duruşmada, Sürücü’nün avukatları tarafından milletvekili dokunulmazlığı çerçevesinde yargılamanın durdurulmasını talebini reddetti. Mahkeme, savunma yapması
için Sürücü hakkında bir sonraki duruşmaya zorla getirilme kararı verdi. Dava 25 Mart’a ertelendi.264
• İçişleri Bakanlığı’nın 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi 81 il valiliğine gönderdiği “Seçim Tedbirleri” konulu genelgede, “Sosyal medya ortamında yapılan provokatif paylaşımlar, bilişim suçları ile mücadele ekipleri tarafından yakından takip edilecektir” denildi.265
12 Ocak 2019
• AKP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Türkiye’de insan hakkı ihlallerinin olmadığını öne sürerek, Türkiye’nin insan hakları konusunda
örnek ülke olduğunu söyledi. Afyonkarahisar’da gazetecilerin Türkiye’de ifade özgürlüğüne ilişkin sorusunu yanıtlayan Usta, muhalefetin hak ihlalleri iddiasında somut örnek veremediklerini
bildirdi. Usta, “Türkiye insan hakları noktasında pek çok Avrupa ülkesinin ve ABD’nin, kendisini özgürlük ve insan hakları noktasında ileri olarak niteleyen pek çok ülkenin standartlarının
üzerindedir. İnsan hakları ihlalinin olduğunu söylemek aslında Türkiye’yi farklı ülkelerle kıyasladığınız zaman mümkün değil. O yüzden Türkiye’de insan hakları ihlali olduğunu söylemek
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http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/televizyon/kral-tv-kapaniyor-41079428
https://www.dw.com/tr/oyuncu-deniz-%C3%A7ak%C4%B1r-ifade-verdi/a-47044574
264 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201901111037055873-hdp-sanliurfa-milletvekili-ayse-surucu-zorla-getirime-karari/
265 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-bakan-soylu-imzasi-ile-secim-guvenligi-genelgesi-yayimlandi-41079991
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artık abesle iştigaldir. Sonuçta hukuk ve kanunlar herkes için geçerlidir” dedi.
• CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, grev yasaklarına ilişkin hazırladığı raporda, 2002 ile 2019 yılları arasında 16 grevin “erteleme” adı altında yasaklandığını ve bunlardan
yedisinin OHAL döneminde yasaklandığını açıkladı. Rapordaki verilere göre; 2001-2015’teki
yıllık grev sayısı 1985-2000 dönemine kıyasla yüzde 85 azaldı. Ayrıca 1985-2000 yılları arasında
yılda ortalama 127,5 grev gerçekleşirken grevlere katılan ortalama işçi sayısı ise 47.534 idi.
2001-2015 dönemlerinde ise yıllık grev ortalaması 20,2’ye, greve katılan işçi sayısı ise 6.713’e
düştü. Raporda, grev yasaklamalarının 1980 darbesi ardından Kenan Evren’in getirdiği ve AKP
iktidarı döneminde de bunun devam ettirildiği savunuldu. Raporda, “Geçmişte, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi’nin ‘grev yasaklamalarının’ hak ihlali olduğuna ilişkin kararlar vermesine rağmen bugün Danıştay ve AYM grev yasaklarını onaylayan kurumlar haline gelmiştir. AKP iktidarı döneminde 200 bine yakın işçinin grev hakkı elinden alınarak yasaklandı” ifadesine yer verildi.267
• Diyarbakır’da HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in cezaevindeki açlık grevine
dikkat çekmek için aralarında HDP’li vekillerin de bulunduğu gruba polis müdahale etti. HDP
Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları, Dersim Dağ ve Remziye Tosun’un yürüyüş eyleminde ısrar ettiği ve ancak il başkanlığı önünde önlem alan polisin için vermediği bildirildi.268
13 Ocak 2019
• TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası
tarafından düzenlenen İbrahim Keresteci Medya Ödülleri kapsamında Yeni Akit’e, “Aile koruma
ödülü” verdi. Ödülü alan Akit Yayın Kurulu Üyesi ve Haber Müdürü Murat Alan, “Akit Medya
Grubu, her dönem mazlumun ve mağdurun yanında olmuştur. Milli ve manevi değerlerimizi tahrip etmeye dönük her türlü girişimin karşısında durmuştur” dedi.269
• HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, iki buçuk yıldır ne ailesi ne de avukatlarıyla
görüştürülen terör örgütü PKK’nın kurucusu ve İmralı Adası’ndaki cezaevinde tutuklu Abdullah
Öcalan’ın, kardeşi Mehmet Öcalan ile görüştüğünü açıkladı. Öcalan ile kardeşiyle son görüşmesi
11 Eylül 2016’da olmuştu.270
• Türkiye yazarı Cem Küçük, “Sözcü’ye kayyum nasıl gelecek?” başlıklı yazısında,
Sözcü’ye çok yakında el konulacağını ve kayyum atanacağını öne sürdü. Küçük, “Yargılanacaksınız ve yaptıklarınızın hukuki bedelini ödeyeceksiniz. Sözcü’ye de kayyum gelecek. Tarihin
çöplüğündeki yerinizi de alacaksınız. İddiaya var mısınız?” dedi. Küçük, “Her ülkenin millî güvenlik sırları olur. Devletin sırları ifşa edilmez. Türkiye’nin DEAŞ’la mücadele eden Türkmenlere gönderdiği silahları terör örgütüne yolladığı algısı oluşturmak için bunları yapanlar sonucuna
katlanır. Sözcü bu haberle açıkça millî güvenliği ihlal etti. 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanı
Yasası çok açık. ‘Türkiye El-Kaide’ye yardım etti’ ağır suçlamadır. İddianame çok açık. Tek
başına FETÖ’nün sözcülüğünü yapan bu haber bile Sözcü’ye kayyum gelmesi için yeterli. Neticede Tayyip Erdoğan’ı devirmek istediniz, ama başaramadınız. Türkiye teröristlere yardım ediyor dediniz. Devlet sırlarını ifşa ettiniz. Yargılanacaksınız ve yaptıklarınızın hukuki bedelini ağır
ödeyeceksiniz” ifadesini kullandı.271
14 Ocak 2019
• Ankara Barosu, yazar Fatih Tezcan hakkında “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret”
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gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Tezcan’ın sözlerine yer verilerek, Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret ettiği öne sürüldü. Baro, ayrıca Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak Tezcan’ın Twitter paylaşımının linkinin engellenmesini istedi. Tezcan, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in “Haydi Çocuklar Camiye” projesiyle ilgili paylaşımına, “Dört yaşında kıza (Ülkü Adatepe) kucağında bira içiren, 11
yaşında kıza (Mina Urgan) şampanya içirip “Eli öpülecek kadar yaşlı değilim, sonra Çankaya’ya
gelsene” diyen, 16 yaşında kızla (Zsa Zsa) nikahsız ilişkiye giren bir şahsa ‘İzindeyiz’ diyebilen
bir parti için, tutarlı bir soru!” yanıtını vermişti.272
• Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde 31 Ocak 2018’den bu yana tutuklu DTK Eş Başkanı ve
HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, 68 gündür sürdürdüğü açlık grevi eylemine devam edeceğini bildirdi. Güven, “Kimse bizden bu görüşme (PKK terör örgütü kurucu Öcalan’ın kardeşiyle görüşmesi) ile eylemi, grevi sonlandırmamızı beklemesin. Taleplerimiz yasa dışı değil meşrudur” dedi.273
• Prof. Dr. Mehmet Altan, KHK ile ihraç edildiği İstanbul Üniversitesi’ndeki görevine
dönüş başvurusuna ilişkin ret kararı aldığı için OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Altan, “Türkiye Cumhuriyeti
Anayasa’sını ve AYM kararını yok sayarak meşruiyetini tamamen yitiren OHAL Komisyonu
Başkanı ve üyeleri hakkında, görevi kötüye kullanma” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.274
Altan, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 22 Eylül 2016’da tutuklanmış ve 27 Haziran 2018’de tahliye edilmişti.275 Altan, yurt dışına çıkış yasağı
ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.276 Bu arada OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, İstanbul Üniversitesi’nden KHK ile ihraç edilen gazeteci - yazar Mehmet Altan’ın işe dönüş başvurusunu “anayasayı ihlalden ceza almış olması” gerekçesiyle reddetti.277 Komisyon, “AYM ve
AİHM’nin tutuklanmasını haksız bulduğu, aleyhinde olduğu belirtilen kanıtların basın ve ifade
özgürlüğü kapsamında kaldığını karar altına aldığı Altan’ın yargılanıyor olmasını, hakkında hazırlanan idari raporu” kararına gerekçe gösterdi.278 Altan, 23 Ekim 2016’da KHK ile görevinden
ihraç edilmişti.
• AA, Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü ile protokol imzaladı. Protokol
kapsamında, D-8’in faaliyetlerini takip edip, faaliyetleri yayın yapılacak olan tüm dillere çevirerek dünya medyasına sunacak. AA, D-8 üyesi (Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya) ülkelerin yaptığı ortak çalışmaları daha etkin duyurarak, organizasyonun gelişimine katkı sunacak. D-8, Necmettin Erbakan’ın önerisi üzerine 15 Haziran 1997’de
kurulmuştu.279
• Hasan Cemal, Oya Baydar, Ayşegül Devecioğlu, Esra Mungan, Eşber Yağmurdereli,
Füsun Çeliker, Gençay Gürsoy, Nadire Mater ve Zeynep Tanbay’ın da aralarında bulunduğu 40
aydın, yazar, sanatçı ve gazeteci tutuklu HDP’li siyasetçilerle dayanışmak için Kocaeli Kandıra
Hapishanesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Sözde yargı kararlarıyla ağır insan
hakları ihlalleri yaşayan hükümlü ve tutuklu on binlerce insanımıza dayanışma duygularımızı
iletmek, yalnız olmadıklarını hissettirmek için buradayız” denildi.280
• ABD Başkanı Donald Trump, Twitter aracılığıyla “Eğer Türkiye Kürtlere saldırırsa Tür-
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275 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/01/14/ohal-komisyonundan-mehmet-altana-ret/
276 https://www.ntv.com.tr/turkiye/mehmet-altan-tahliye-edildi,Pw2uMwfinEOg4lAhSehJ_A
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kiye’yi ekonomik yönden mahvederiz” açıklaması yaptı. Trump, “Suriye'den son derece gecikmiş geri çekilmeye başlarken IŞİD'den geriye kalanları pek çok taraftan vurmaya devam ediyoruz. Tekrar güçlenirse yakındaki bir üsten tekrar saldırırız. Türkiye Kürtleri vuracak olursa ekonomik olarak harap olur. 20 mil güvenli bölge oluşturulsun...” dedi. 281 Cumhurbaşkanı Erdoğan
ise, Trump’ın Türkiye aleyhine attığı mesajın ardından kendisiyle yaptığı telefon görüşmesi için
‘müspet’ değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, ABD tarafıyla güvenli bölge başta olmak üzere
ekonomi de dahil ikili ilişkileri müzakere edeceklerini söyledi.282
• Sosyal paylaşım sitesi Facebook, başta yerel haberciliğin teşviki olmak üzere gazetecilikle bağlantılı çeşitli projelere 300 milyon dolarlık bir yatırım yapacağını duyurdu. Facebook’un
küresel habercilik ortaklıklarından sorumlu başkan yardımcısı Campbell Brown, “Önümüzdeki
üç yıl boyunca, haber programları, ortaklıklar ve içeriğe 300 milyon dolar yatıracağız. Hiçbirimiz
nihayetinde gelecekteki gazeteciliğinin neye benzeyeceğini tam olarak anlamış değil. Ama bir
çözüm bulunmasına yardımcı olmak istiyoruz” açıklaması yaptı. Brown, yayıncılarla birlikte çalışarak Facebook’ta daha başarılı bir performans sergilemelerini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.283
16 Ocak 2018

• HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, tutuklu yargılandığı davada reddi
hakim talebinde bulundu. Yüksekdağ, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “örgüt yöneticiliği,
örgüt propagandası yapmak, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet, halkı kin ve
düşmanlığa, suç işlemeye tahrik” suçlamalarıyla yargılanıyor. Yüksekdağ, duruşmada, AKP iktidarının tüm kamuoyunu antidemokratik uygulamalara alıştırmaya çalıştığını, Türkiye’de karanlığın kol gezdiğini, ülkedeki tüm demokratik kurumların dağıtıldığını öne sürerek, HDP’nin demokrasi arayışından vazgeçmeyeceğini söyledi.284
• ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını güncelleyerek, vatandaşlarına “terör ve keyfi tutuklamalardan dolayı Türkiye’ye seyahat planlarını yeniden değerlendirmeye almaları” çağrısında bulundu. Seyahat uyarısında aralarında ABD vatandaşlarının da olduğu on binlerce kişinin “sözde terör iddialarıyla Türkiye’de gözaltına alındığı” ve bunun “siyasi
güdümlü gibi göründüğü” ifadelerine yer verildi. Uyarıda ABD vatandaşlarının Türkiye’den ayrılma yasağıyla karşı karşıya kalabildiği durumlardan bahsedilerek, “hükümet tarafından açık bir
şekilde onaylanmayan gösterilere katılmanın ya da hükümeti eleştirmenin tutuklamayla sonuçlanabileceği” yönünde de uyarı yapıldı.285
17 Ocak 2019
• RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu’nun hazırladığı Ekim-Kasım-Aralık 2018 dönemine ait BİA Medya Gözlem Raporu’na göre; 123 gazeteci, gazetecilik ve politik davalar kapsamında 1 Ocak gününü hapishanede karşıladı. Hapisteki 123 gazeteciden 47’si hüküm giyerken,
34’ü halen yargılanmaya devam ediyor. Bu gazetecilerden 30’u soruşturma geçirirken 12’si mahkum edilip dosyalarını İstinaf Mahkemesi’ne veya Yargıtay’a taşıdı. Bu arada 36 gazeteci “Cumhurbaşkanına hakaret” gerekçesiyle sanık veya şüpheli olarak yargılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve getirildiği 10 Ağustos 2014’ten 1 Ocak 2019’a kadar 54 gazeteci mahkum edildi.
Ekim-Kasım-Aralık 2018 döneminde ise yedi gazeteci tutuklandı. Tutuklanan gazeteciler Murat
Aksoy, Atilla Taş, Kibriye Evren ve Rojhat Doğru hükümlü veya sanık olarak hapsedildi. Diğer
üç gazeteci Hakan Gülseven, Berivan Bila ve Sedat Sur hapishaneye girip, aynı dönem içerisinde

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1084584259510304768
https://www.amerikaninsesi.com/a/abdye-karsi-muhalefet-tepkili-ancak-erdogan-umutlu/4743368.html
https://www.dw.com/tr/facebooktan-300-milyon-dolarl%C4%B1k-gazetecilik-yat%C4%B1r%C4%B1m%C4%B1/a-47093057
284 https://www.dw.com/tr/y%C3%BCksekda%C4%9F-reddi-h%C3%A2kim-talebinde-bulundu/a-47103700
285 https://www.amerikaninsesi.com/a/amerika-turkiye-ye-yonelik-seyahat-uyarisini-guncelledi/4745951.html
281
282
283

52

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Ocak 2019 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

tahliye edildi. Önceki dönemlerde tutuklanmış Avusturyalı dergi yazarı Max Zirngast, Ece Sevim Öztürk ve Şirin Kabakçı da bu dönemde adli kontrolle serbest bırakıldı.286
• HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın, gazeteci Hrant Dink cinayetiyle ilgili
TBMM Genel Kurulu’na sunduğu araştırma önergesi AKP ve MHP’li milletvekilleri tarafından
reddedildi. Paylan, “Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 12 yıl geçmesine karşın, Dink Cinayeti hala aydınlatılmamıştır. TBMM’nin olaydaki sorumluların açığa çıkarılmasına destek olacak, toplumsal vicdanı rahatlatacak ve böylesi acıların bir daha yaşanmasını önleyecek bir irade
göstermesi gerekmektedir” dedi.287
• Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sinema sektörüyle ilgili yasa teklifine ilişkin
muhalefet kanadından gelen sansür eleştirilerine “Son beş yılda binlerce film oynadı. Üç filme
sınırlama gelmiş. Pornografik içerikli filmler o da. Bir kaşık suda fırtına kopartılıyor kelimesi
bile fazla gelecek. Bir kaşık su bile yok” yanıtını verdi. Ersoy, rekabet için sinemada eşit ticari
şartların olmadığını dolayısıyla yasanın çıkmasıyla beraber sorunların çözüleceğini belirtti. Ersoy, “Yasa hazırlanma aşamasındayken pek çok sanatçıyla, yapımcıyla da görüştüm. Hiçbir sorun yaşamadık. Yasayı hazırlarken herkesi dinliyoruz, herkese hak da veriyoruz. Sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Bir sıkıntıları varsa da benimle görüşüyorlar, bana istediklerinde ulaşıyorlar.
En ufak bir sıkıntıları yok. Mantık çerçevesinde onlar söylüyor. Biz açıklıyoruz” dedi.288
• Sinema yapımcıları ile dağıtım şirketi Mars Cinema Grubu arasındaki tartışmada, Şahan
Gökbakar’ın ardından Cem Yılmaz’ın da dağıtım şirketini değiştirdiği ve UIP ile anlaştığı öğrenildi. Sinema yapımcıları, salon işletmecilerinin kendilerine düşük pay verdiklerini, biletleri ise
mısır ve içecek kampanyaları ile izleyicilere yüksek fiyatla sattığını belirterek duruma itiraz ediyor. 2001 yılında kurulan Mars Cinema Grubu, iki yıl önce 800 milyon dolara Güney Koreli bir
şirkete satılmasıyla 884 salon ve 120 binin üstünde koltuğu kontrol etmesi üzerine Türkiye’de
bu alandaki tekel haline geldi.289
• Oyuncu Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yeni sinema kanunuyla ilgili bir
teşekkür paylaşımında bulundu. Yılmaz, “Yeni sinema kanunu ile her şey doğru, güzel bir yere
gidecek. Farkındalık yaratan her seyircime, Kültür Bakanlığı’na hassasiyetinden dolayı teşekkür
ederim. Herkes gibi film yapan da hakkını aramalıydı. öyle de oldu. Konu yalnızca ekonomik
değil… Öyle gösterilse de değil” ifadesini kullandı. Sinema dağıtım şirketleri ile yapımcılar arasında bir süredir devam eden gerginliğe Kültür Bakanlığı müdahale etmiş ve yeni sinema kanunu
ile bu anlaşmazlığın önüne geçilmesi amaçlandığı duyurulmuştu.290
18 Ocak 2019
• Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, mevcut basın kartı sahiplerinin 17 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında internet sitesi üzerinden basın kartı yenileme başvurusu yapabileceklerini
duyurdu. Açıklamada, “14 Aralık 2018 tarihli ve 30625 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Basın Kartı Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesi çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanlığı tarafından genel kart değişimi yapılacaktır. Basın kartı yenileme başvuruları kartyenileme.iletisim.gov.tr adresinden gerçekleştirilecektir” denildi.291
• “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek
yasalaştı.292 Kanuna göre; dizi film ile yabancı film yapım destek türlerinde yapılan başvuruları

https://t24.com.tr/haber/bia-medya-gozlem-raporu-3-aylik-surede-233-gazeteci-ve-medya-temsilcisi-yargilandi,801213
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/21902/dink-cinayetinin-aydinlatilmasi-icin-tbmm-ye-sunulan-onerge-reddedildi
http://www.hurriyet.com.tr/kitap-sanat/bakandan-sansur-yaniti-firtina-kopartilacak-bir-kasik-su-bile-yok-41085545
289 http://www.sinemamuzik.com/haberler/23940/cem-yilmaz-da-dagitimci-sirketi-degistirdi
290 https://twitter.com/CMYLMZ/status/1085599890288377856
291 https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskanligi-basin-kartlari-icin-genel-degisim-duyurusu-yayinladi,801970
292 http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/dizi-ve-sinema-sektorunun-desteklenmesi-kanunu-kabul-edildi-41086794
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değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere de Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu kurulacak. Komisyon, sekiz üyeden oluşacak ve ülke içinde üretilen veya ithal
edilen sinema filmlerinin, ticari dolaşıma veya gösterime sunulmasından önce değerlendirilmesi
ve sınıflandırılmasını yapacak. Uygun bulunmayan filmler, ticari dolaşıma ve gösterime sunulamayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, kamu kurum, kuruluş ve kamu tüzel kişilerine sinema
donanım desteği verebilecek, ihtiyaç sahibi sinema sanatçılarına veya sinema sektörü çalışanlarına maddi destek sağlayabilecek. Sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla
10 dakika olacak. Fragman gösterim süresi en az üç, en fazla beş dakika olacak. Değerlendirme
ve sınıflandırma yükümlülüğüne uymayan, zorunlu tutulduğu halde gerekli işaret ve ibareleri
kullanmayan veya yanıltıcı şekilde kullanan film yapımcısı ile dağıtımcılara 20.000 lira idari para
cezası uygulanacak.293
• Alman vatandaşı Adnan Sütçü’nün, 27 Aralık’tan bugüne devam eden Türkiye’den çıkış yasağının uzatıldığı belirtildi. 56 yaşındaki Sütçü, Facebook paylaşımları nedeniyle “terör
örgütü propagandası” yapmak suçundan gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, durumdan haber olunduğunu ve Sütçü’ye konsolosluk desteği sağlandığını bildirdi, Bakanlık, yurt dışı yasağının devamına mahkemece gerekçe gösterilmediğini iddia etti.294
19 Ocak 2019
• Ankara Bölge Adliye Dairesi, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın, Bolu Express Gazetesi köşe yazarı İmdat Aslan’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada beraatına hükmetti.295 Daire, Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin aksine “hakaret suçunun yasal unsurları”
oluşmadığı gerekçesiyle Arınç’ın beraatine hükmetti. Aslan, Bolu Dağı mevkiinde otoyoldaki
alışveriş merkezinin FETÖ’nün ticaret ayağı olduğunu ileri sürmüş ve Arınç’ın Aralık 2015’te
burayı ziyaret ederek tesisle ilgili kamuoyunda olumlu algı oluşturmaya çalıştığı gerekçesiyle
tepki göstermişti. Arınç ise, CNN Türk’te katıldığı programda eleştirilere yanıt vermişti. Aslan,
13 Nisan 2017’de Arınç’ın kendisine hakaret ettiğini öne sürerek suç duyurusunda bulunmuştu.
Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 18 Mayıs 2017’de Arınç hakkında 354 gün karşılığı toplam
7.080 lira adli para cezası vermişti.296
20 Ocak 2018
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’den tutuklanan ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz hakkında hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet talep
etti. İddianamede Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski bakanlar Ali
Babacan, Muammer Güler, Zafer Çağlayan ile Bekir Bozdağ dahil 30 kişi müşteki veya mağdur
olarak yer aldı. Topuz’a “hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye
teşebbüs etme”, “hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek” ve “gizliliğin ihlali” suçları
isnat edildi.297
22 Ocak 2019
• CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun hazırladığı 2018 Yılı Hak İhlali Raporu’na göre; 3.110 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi. Gözaltında dört kişi hayatını kaybetti. “Yasadışı örgüt saldırıları” kapsamında 189 kişi yaralandı. “Faili meçhul cinayetler” kapsamında iki
kişi yaşamını kaybetti. Ayrıca “düşünce ve ifade özgürlüğü” kapsamında tutuklu olan gazeteci,
yazar, yayıncı sayısı 127’ye yükseldi, en az 150 gazeteci gözaltına alındı. 258 gazeteci tutuklandı.

https://www.cnnturk.com/turkiye/son-dakika-sinemaya-destek-yasasi-kabul-edildi
294 https://www.dw.com/tr/alman-vatanda%C5%9F%C4%B1n%C4%B1n-t%C3%BCrkiyeden-%C3%A7%C4%B1k%C4%B1%C5%9F-yasa%C4%9F%C4%B1uzat%C4%B1ld%C4%B1/a-47132724
295 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1207812/Bulent_Arinc_o_davada_beraat_etti.html
296 http://www.milliyet.com.tr/bulent-arinc-hakkindaki-hakaret-davasi-bolu-yerelhaber-2053139/
297 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201901201037189721-metin-topus-muebbet-talebi/
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“İfade özgürlüğü kapsamındaki olaylar nedeniyle” mahkum olan kişi sayısı 22, mahkum olan
akademisyen sayısı 370, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan ve tutuklanan kişi
sayısı en az 1.377’ye ulaştı. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 24 kişi mahkum edildi. “Silahlı
çatışmalar” kapsamında 565 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca 1.923 işçi iş cinayetlerinde yaşamını
yitirdi ve kadına yönelik şiddet kapsamında 440 ihlal yaşandı. Nefret suçları kapsamında üç ihlal,
mültecilerde ise 88 hak ihlali yaşandı.298
• İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan’ın “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla cezalandırılmasını istedi. Gürkan hakkında İstanbul’da “Savaşa
Hayır” başlıklı parti bildirilerini dağıttıkları için tutuklanan EMEP üyeleri Neslihan Karyemez
ve Bilal Karaman’ın 27 Şubat 2018’de yargılandıkları dava nedeniyle adliye önündeki konuşması üzerine dava açılmıştı. Mahkeme, Gürkan’ın avukatları esasa ilişkin beyanda bulunmak için
süre talebinde bulunması üzerine davayı 24 Nisan’a erteledi.299
• İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Habertürk yazarı Fatih Altaylı’yı sosyal medyadan
tehdit eden organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in “atılı suçun kanuni unsurları oluşmadığı”
gerekçesiyle beraatine karar verdi. Altaylı, Habertürk’teki köşesinde “Yeni Türkiye’ye eski
mafya” başlığıyla bir yazı kaleme almıştı. Peker de, Altaylı’ya yönelik sosyal medyada, “Gençliğimin hücrelerde geçmesine sebep olanların başında gelmiş olmana rağmen halen daha hayattasın. Seni bugüne kadar öldürmemiş olmam bile benim suç örgütü lideri olmadığımın en büyük
kanıtıdır” ifadesini kullanmıştı.300 Altaylı ’da 8 Ekim 2017’de Peker hakkında dava açmıştı.
• Sanatçı Müjdat Gezen, Metin Akpınar’la birlikte Halk TV’de sarf ettikleri sözler nedeniyle yargılandıkları davaya ilişkin “Haddini Bil” isimli bir kitap yazdı. Kitap, Kırmızı Kadın
Yayınevi’nin Twitter hesabında “Müjdat Gezen, 58 yıllık arkadaşım dediği Metin Akpınar ile
birlikte uğradıkları yargı işkencesiyle ilgili görüşlerini sıcağı sıcağına okurlarıyla paylaşıyor”
ifadesiyle tanıtıldı.301
23 Ocak 2019
• “Barış İçin Akademisyenler” bildirisi imzacılarından ve İstanbul Üniversitesi Adli Tıp
Anabilim Dalı’nda görevli Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, hakkındaki hapis cezası kararı kesinleştiğinde hak mahrumiyetine maruz kalacağı için zorunlu olarak emekliliğe ayrıldı. İstanbul
37. Ağır Ceza Mahkemesi, aynı zamanda TİHV Genel Başkanı olan Fincancı hakkında 19 Aralık
2018’de “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan iki yıl altı ay hapis cezasına hükmetmişti.
Fincancı, yerel mahkemece verilmiş olan bu karar eğer istinaf mahkemesince onaylanırsa hak
mahrumiyeti yaşayacağı için zorunlu olarak emekliye ayrıldı. Fincancı, “İnsan Hakları ve Hekim
Sorumluluğu” başlıklı son dersinde “Bu bir son değil. Her sonun devamında yeni başlangıçlar
vardır, umut vardır” dedi. Derse Fincancı’nın meslektaşları, hak savunucuları, siyasetçiler de katıldı.302 Fincancı hakkındaki İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararında hükmün infazına
ve TCK 53’ncü madde uyarınca belirli vatandaşlık haklarından da mahkum bırakılmasına hükmedilmişti.303
• Sanatçı Müjdat Gezen’in avukatı Celal Ülgen, Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’nın Gezen’in adli kontrol şartını kaldırıldığını duyurdu. Gezen ve Metin Akpınar hakkında Halk TV’de
“Halkın Nabzı” programındaki açıklamaları nedeniyle 23 Aralık 2018’de soruşturma başlatılmıştı. Sanatçılar, ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol şartıyla 24 Aralık 2018’de serbest bırakılmıştı.304

https://www.birgun.net/haber-detay/bir-yilda-3-bin-110-hak-ihlali-yapildi.html
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/01/22/emep-baskani-selma-gurkana-ceza-istendi/
http://www.milliyet.com.tr/sedat-peker-tehdit-davasindan-gundem-2815489/
301 https://tr.sputniknews.com/kultur/201901221037219490-mujdat-gezen-metin-akpinar-yargilandiklari-dava-kitap/
302 http://www.agos.com.tr/tr/yazi/21929/zorunlu-emeklilige-ayrilan-prof-dr-fincanci-son-dersini-verdi
303 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/203674-prof-dr-sebnem-korur-fincanci-ya-2-yil-6-ay-ertelemesiz-hapis-cezasi
304 https://www.haberturk.com/mujdat-gezen-in-adli-kontrol-sarti-kaldirildi-2300623
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• HDP’nin 22 Ocak’ta Diyarbakır’ın Çınar ilçesi belediye başkanlığına aday gösterdiği
TRT 6 sunucusu ve Kürdistan Demokratik Parti (KDP) üyesi Ozan Kardaş hakkında adaylıktan
çekilmesi yönünde sosyal medyadan mesajlar paylaşıldı. Kardaş, tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, “Sosyal medyada kimi bilinen çevrelerce ittifak ruhunu zedeleyici kasıtlı ifadelere yer
verilmiştir. Hakkımda isnat edilen sözler gerçeği yansıtmadığı gibi sahte hesaplar kullanılarak
yapıldığı sarihtir. İşbu nedenle değerli halkımızın eski dönemlere ait kimi eleştirel paylaşımlarımı kullanarak yapılan sahte algı çalışmalarına itibar etmemelerini rica eder, Çınar seçimleri
tarihin en yüksek oyuyla kazanacağımızdan korkan çevreler bilsin ki, birlikte kazanacağız” ifadesini kullandı.305
• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaklaşan yerel seçimler için kampanya sürecinde güvenlik önlemleri alacaklarını belirterek, ifade özgürlüğüne önem atfettiklerini söyledi.
Soylu, “Kampanya dönemindeki güvenlik önlemlerini planlarken birinci önceliğimiz ifade özgürlüğüdür. Yani güvenlik gerekçesiyle ifade özgürlüğünün önüne geçilmemesine, öte yandan
bir hukuksuzluğa veya güvenlik ihlaline de müsaade etmemeye azami gayret gösterilecektir” dedi. Güvensizlik iddialarının her seçim öncesi dile getirildiğini kaydeden Soylu, “Her seçim
aynı şeyi yaşıyoruz. Seçim öncesinde aynı iddialar. Oluşturulmaya çalışılan bir güvensizlik, gerginlik ve daha seçim olmadan bir şeylerin yolunda gitmeyeceği havası ve seçim akşamı büyük
bir sessizlik. Geçen seçimde yapılan çağrıları ve seçim akşamı gelen itirafları hiç birimiz unutmadık. Eğer bu yerel seçimlerde kafalarında aynı şaibe senaryoları varsa rica ediyorum sisteme
gölge etmesinler” diye konuştu.306
24 Ocak 2019
• Diyanet İşleri Başkanlığı’nın parasız dağıttığı Peygamber ve Gençlik kitabında, “Seküler alanlarda yüksek tahsil yapmanın dini inanç ve ibadetler üzerinde olumsuz etki yaptığı tespit
edilmiştir” denildi. Kitapta, tahsil ile dindarlık arasında ters yönlü bir ilişki olduğu, yüksek öğretimin yüksek düzeyde sekülerleşme potansiyeli taşıdığı, eğitim sisteminin pozitivist yapısı ile
bilinç ve inanç arasındaki bağı zayıflatıcı bir fonksiyon üstlendiği, yüksek eğitimli insanlarda
ateistlik eğilimi ve din değiştirme oranlarının fazla olduğu belirtildi.307
• Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM), HDP’nin bağlı olduğu Birleşik Sol
Grup girişimiyle hazırlanan “Türkiye’de Siyasi Muhalefet Üyelerinin Ağırlaşan Durumu” başlıklı Türkiye’yi eleştiren bir karar alındı. Kararda, Türkiye’de “demokrasi, hukuk devleti ve insan
haklarının gerilediği” belirtildi. Kararda, Türkiye’de dokunulmazlıkları kaldırılan ve hapiste olan
parlamenterlerin durumları "kaygı verici" olarak tanımlanarak tutuklu olan HDP eski Eş Genel
Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP milletvekili Leyla Güven ile AKPM eski üyelerinden Ertuğrul Kürkçü’nün durumlarının endişe verici olduğu vurgulandı. Parlamenterlerle ilgili durum
“muhalefet partilerine üye bu vekillerin demokratik misyonlarını gerçekleştirmelerine engel”
olarak değerlendirildi. Türk Hükümeti’ne “başta ifade, örgütlenme ve toplantı özgürlükleri olmak üzere, muhalefet partilerine mensup vekillerin haklarına tam anlamıyla saygı duyulması”,
“Venedik Komisyonu tavsiyeleri temelinde parlamenter dokunulmazlığını güvence altına alınması” ve “dokunulmazlıkları 2016 yılında kaldırılan parlamenterlerin serbest bırakılması” çağrısında bulunuldu.308
• Avrupa Demokrat Avukatlar Birliği (AED), Dünyada İnsan Hakları ve Demokrasi İçin
Avrupalı Avukatlar Birliği (ELDH) ile Avrupa Barosu İnsan Hakları Enstitüsü (İDHAE) tarafından “24 Ocak Uluslararası Tehlikedeki Avukatlar Günü” Türkiye’deki avukatlara ithaf edildi.

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/1212852/TRT_Kurd__sunucusu_HDP_den_aday_oldu.html
http://www.diken.com.tr/bakan-soylu-iddiali-secimde-birinci-onceligimiz-ifade-ozgurlugu/
307 https://sendika63.org/2019/01/diyanet-ogrencileri-uyardi-sekuler-alanda-yuksek-tahsil-dinden-uzaklastiriyor-527684/
308 https://www.dw.com/tr/akpmden-ankaraya-siyasi-muhalefet-uyar%C4%B1s%C4%B1/a-47224125
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Uluslararası avukatlık mesleği örgütleri tarafından her yıl belirli bir ülkede tehlike altındaki avukatların durumuna dikkat çekilen 24 Ocak’ta, Türkiye’deki avukatların yaşadığı baskı gündeme
taşındı.309
• Gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan, Menzil cemaatiyle ilgili Metastaz kitabı
nedeniyle ölüm tehditleri aldıklarını bildirdi. Pehlivan, Twitter’dan kendisine gönderilen “Senin
kelleni uçurmak inşallah bana nasip olur” mesajını paylaşarak, “Yeni kitabımız Metastaz’ı duyurduktan sonra onlarca tehdit aldık. Aşağıdaki bunlardan sadece biri. Suç duyurusunda bulunacağız. Ölüm tehditlerini duymazdan gelen, kılını kıpırdatmayan yetkililer, bu cinayet şebekelerinin yapacaklarından sorumludur” açıklamasında bulundu.310 Terkoğlu ise, Twitter hesabından
“Cumhuriyet düzenini din istismarcılarının keyfiyetine terkedenler, ülkede işlenen her suçun sorumlusudur. Korkmayacağız, yılmayacağız, yazacağız!” mesajını paylaştı.311
• Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyesi ve AKP Gaziantep Milletvekili
Ali Şahin, Strazburg’daki AKPM oturumunda, “Medya Özgürlüğü ve Demokratik Seçimler” raporuyla ilgili tartışmada, “Türkiye’de tek bir gazeteci dahi ifade özgürlüğü suçlamasıyla hapse
atılmamıştır” dedi. Şahin, “Medya özgürlüğü suç ve terör örgütleri, bölücü ve aşırı uçlar için bir
güvenli bir istismar alanı olamaz. Medya özgürlüğü adı altında ülkelerin birlik ve bütünlüğü tehdit edilemez. Basın özgürlüğü adı altında bir gazeteci adam öldüremez, terörü destekleyemez,
devlet sırlarını ifşa edemez, bir gazeteci demokrasi karşıtı askeri bir darbenin bir parçası olamaz,
darbe yapamaz. Bir gazeteci bu tür suçlar işliyorsa, gazeteci olamaz, onu bir gazeteci olarak göremeyiz” diye konuştu.312
25 Ocak 2019
• Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Edirne Cezaevi’nden duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan Demirtaş, “Tahliye talebinde bulunmuyorum” dedi. Demirtaş’ın davası 24-25 Nisan
tarihlerine ertelendi. Demirtaş, “örgüt kurma ve yönetme”, “örgüt propagandası” ve “suç ile suçluyu övme” iddialarıyla toplam 142 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor.313
• Samsun’dan yayın yapan Haber Radyo, Radyo TV işbirliğiyle yayınlarını televizyona
taşımak için Radyovizyon programını başlattı. Haber Radyo Genel Yayın Yönetmeni Cumhur
Kocaoğlu, “Karasal yayınla Samsun ve bölgeye, internet üzerinden ise tüm dünyaya ulaşıyoruz.
Tüm ülkede, ‘Samsun’un radyosu’ olarak anılıyoruz. Radyovizyon, ‘radyonun resimli’ esprisi
olarak da uyuşuyor. Elbette bütün bunları yapabilmek bir güç gerektiriyor; biz de bu gücü Haber
Medya Grubu bünyesinde olduğumuz için kendimizde bulabiliyoruz. Radyo, TV, dergi, gazete,
dijital medya, ajans ve buna Borsan Grup gücü de ekleniyor” dedi.314
26 Ocak 2018
• ABD merkezli medya şirketi U.S. News and World Report’un “En İyi Ülkeler 2019”
sıralamasında Türkiye, 80 ülke arasında 34’ncü sırada yer aldı. BAV Consulting adlı danışmanlık
şirketi ve ABD’deki Pensilvanya Üniversitesi ile birlikte hazırlanan sıralamada, dünyanın dört
bir yanından iş dünyasından isimlerin ve sıradan vatandaşların bulunduğu yaklaşık 21 bin kişiyle
yapılan sosyal anket sonuçları değerlendirildi. Ülkelerdeki turizm sektörünün, yeniliklerin, sosyal ve kültürel yaşamın gelişimi, ekonomik büyüme hızı, girişimciliğe açıklık derecesi, halkın
genel yaşam düzeyi gibi veriler ele alındı. Ayrıca ülkelerin gücü, dünya arenasındaki etkisi ve
sahip oldukları tarihi miraslar da dikkate alındı. İlk on ülke sırasıyla İsviçre, Japonya, Kanada,

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-46950129
https://twitter.com/barispehlivan/status/1089113904817598466
https://twitter.com/baristerkoglu/status/1089116782235971586
312 https://www.aa.com.tr/tr/politika/medya-ozgurlugu-teror-orgutleri-icin-guvenli-bir-istismar-alani-olamaz/1373722
313 https://www.birgun.net/haber-detay/demirtasin-tutukluluguna-devam-karari-verildi.html
314 http://www.habergazetesi.com.tr/haber/5432856/haber-radyo-yine-oncu-oluyor-radyovizyon-yayinda
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Almanya, İngiltere, İsveç, Avustralya, ABD, Norveç ve Fransa olurken, en son sıralarda İran ve
Irak yer aldı.315
28 Ocak 2019
• Cumhuriyet’in İzmir Temsilciği’ne Hakan Dirik getirildi.316 Cumhuriyet İzmir Bürosu,
29 Ocak 2015’te kapatılmış ve 8 Mayıs 2018’de yeniden açılmıştı.317
• Silivri Cezaevi’nde tutuklu ve KHK’yla kapatılan ÇHD’nin eski Başkanı Selçuk Kozağaçlı, 26 Ocak’ta hayatını kaybeden babası Ayhan Kozağaçlı’nın cenaze törenine elleri kelepçeli
olarak götürüldü. Gazeteci İsmail Saymaz, Twitter hesabından olaya tepki göstererek, “Bu kelepçe, babasıyla vedalaşan muhalif bir avukatın ailesi, akrabaları ve arkadaşları önünde suçlu ilan
edilmesi ve küçük düşürülmesidir” diye yazdı.318
• CHP, İstanbul Adalar Belediye Başkan adaylığına gazeteci Erdem Gül’ü gösterdiğini
açıkladı. Gül, Cumhuriyet Ankara Temsilciliği döneminde MİT TIR’ları davası kapsamında 27
Kasım 2015’de tutuklandıktan sonra 26 Şubat 2016’da serbest bırakılmıştı.319
• Silivri Cezaevi’nde 220 gündür tutuklu CHP’nin eski İstanbul Milletvekili ve KHK’yla
kapatılan Karşı’nın eski Genel Yayın Yönetmeni Eren Erdem, açlık grevine başladığını duyurdu.
Erdem, cezaevinden yazdığı açık mektupta, “Adalet yaşatır, adaletsizlik öldürür. Ve ben, adil,
demokratik ve tam bağımsız Türkiye için, adil yargılama hakkım için bugün itibariyle adalet
orucunu, tüm kronik hastalıklara rağmen başlattığımı, ulusal ve uluslararası kamuoyuna bildiririm. Ve bu süreçte tüm tıbbi müdahaleleri reddettiğimi duyururum” diye yazdı. Erdem, İstanbul
35. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 29 Haziran 2018’de tutuklanmış, 7 Ocak’ta tahliye edilmişti. Ancak cezaevinden çıkışı yapılmasına rağmen jandarma gözetiminde tutularak İstanbul 24. Ağır
Ceza Mahkemesi’nce 8 Ocak’ta yeniden tutuklanmıştı.320
• Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “İnternet, aynı zamanda kontrolsüz kavşaklarla doludur
ve kriminal aktiviteler için sınırları belirsiz, kontrolü zor yeni bir alana dönüşmüştür” dedi. Gül,
Gazi Üniversitesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından düzenlenen konferans
açılışında, veri güvenliği konusunda, FETÖ’nün geçmişte uyguladığı yöntemleri örnek vererek
anlattı. Gül, “Tipik bir terör örgütü olarak, istihbarat ve veri madenciliğine özel bir önem veren
FETÖ’nün, geçmişteki hukuk dışı saldırıları bu anlamda Türkiye için çok özel bir tecrübedir.
Vatandaşlar kişisel verilerini bize emanet ediyor. Bize düşen ister özel hastane, ister kamu hastanesi, ister başka bir kamu kurumu olsun, bu verileri korumaktır. Ama bir bakıyor başka bir
mecrada ya da FETÖ’cülerin geçmişte yaptığı gibi, bu bilgileri kişilere karşı, hükümeti değiştirmek, itibar suikastı ile toplumsal hayattan çekilmesi, askeriyede ya da belli devlet kurumlarından
hiyerarşiyi değiştirmek için kullanılmış. Bu nedenle bütün vatandaşlarımızın tüm verilerini güvenli bir şekilde paylaşabileceği bir ortamı sağlamalıyız. Bu konuda ‘Alo 198’ çok önemli bir
iletişim merkezi” dedi.321
• AİHM, yayınladığı 2018 yılı faaliyet raporunda, Türkiye’de adil yargılanma hakkı ile
ilgili 41, ifade özgürlüğü ile ilgili 40, özgürlük ve güvenlik hakkı ile ilgili 29, düşünce özgürlüğü
ile ilgili bir ve etkin soruşturma ile ilgili de 15 hak ihlali kararı verildiğini açıkladı. Türkiye’nin
7.107 başvuruyla, Rusya (11.750), Romanya (8.500) ve Ukrayna’nın (7. 250) ardından dördüncü
sırada yer aldığı belirtildi. AİHM’in gündeminde dava dosyaları arasında Türkiye’yle ilgili dosya

https://tr.sputniknews.com/rusya/201901261037310522-abd-medya-sirketi-en-iyi-ulkeler-siralamasi/
https://www.medyaege.com.tr/cumhuriyet-izmirde-dirik-donemi-103637h.htm
http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/1220493/Cumhuriyet_in_kultur_ve_sanat_dunyasi....html
318 https://twitter.com/ismailsaymaz/status/1089888311601254400
319 https://www.sabah.com.tr/gundem/2019/01/28/chp-istanbul-adalar-belediye-baskan-adayi-erdem-gul-kimdir-erdem-gul-nereli
320 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/eren-erdem-aclik-grevine-basladi-3298565/
321 https://www.dha.com.tr/politika/bakan-gul-internet-ayni-zamanda-kontrolsuz-kavsaklarla-doludur/haber-1623131
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oranı ise yüzde 12.6’sını olarak duyuruldu. AİHM’in 2017’de yayınladığı raporla kıyaslandığında, Türkiye’de 2018’de ifade özgürlüğü hakkında alınan karar sayısının 16’dan 40’a çıktığı
bildirildi. Raporda, AİHM’in Türkiye hakkında 146 karar aldığı ve Türkiye’den yapılan başvurularda alınan kararların 140’ında en az bir hak ihlali olduğuna hükmedildi. Dört kararda hiç hak
ihlali olmadığına karar verildi. İki karar ise karşılıklı uzlaşmayla sonuçlandı. Türkiye’nin geçmişe oranla çok daha fazla davayı “tek taraflı beyan”, yani AİHM’nin bir davada ihlal kararı
vermesini beklemeksizin o davada devletin hatasını kabul edip davacıya tazminat ödeyerek kapattığı da bildirildi.322
29 Ocak 2019
• Cumhurbaşkanlığı’na bağlı OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun 2018 Yılı Faaliyet Raporu’na göre; komisyona yapılan 125.600 başvurudan 50.500’ü karara bağlandı. Başvurulardan 46.750’si reddedildi. KHK ile yapılan 136.049 ihraç işleminden yüzde 3’nün KHK ile
“işe geri dönüş” yönünde değiştirildi belirtildi. En fazla kamu personeli ihracı ise, 41.077 kişi ile
İçişleri Bakanlığı’ndan yapıldı. İhraç edilen 125.678 kamu personelinden 125.600’ü Komisyonu’a başvurdu. Hükümet’in OHAL işlemlerinde yüzde 5.7 hata yapıldığını kabul ettiği de öne
sürüldü. Ayrıca raporda, “Komisyon etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı
inceleme neticesinde haftada bin 200 civarında başvuru hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli
karar vermektedir. Bu kapsamda incelemesi devam eden tüm başvuru dosyalarının 1.5 yıl içinde
karara bağlanması beklenmektedir” denildi. 23 Ocak 2017 tarihli KHK ile kurulan OHAL Komisyonu, 22 Mayıs 2017’de görevine başladı. Komisyon’un iki yıllık görev süresi 23 Ocak
2019’dan itibaren bir yıl süreyle uzatıldı.323
• Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre;
Demirören Gazetecilik hisseleri, şirketin hakim ortağı adına çıkarılacak yeni payların ihraç edilmesi kapsamında “merkezi kayıt kuruluşu süreci” tamamlanınca borsa kotundan çıkarılacak. Söz
konusu açıklamanın ardından Demirören Gazetecilik’in hisselerinin yüzde 16 değer kaybettiği
ve geçici olarak işleme kapatıldığı belirtildi. Demirören Gazetecilik, önceki açıklamasında, hakim ortak hissesi dışındaki diğer pay sahiplerinin toplam 342,528 lira nominal bedelli payların
iptal edilerek sermaye azaltımı yapılacağı, iptal edilen paylar karşılığında 342,528 TL tutarında
eş zamanlı tahsisli sermaye artırımı yapılacağı, eş zamanlı ve pay iptaline eş tutarlı olarak gerçekleştirilen sermaye artırımı neticesinde şirket sermayesinin tekrar 105 milyon liraya çıkarılacağını duyurmuştu. 105 milyon lira sermayeli Demirören Gazetecilik’in yüzde 99.67'si Demirören Medya Yatırımları’na, kalan yüzde 0.33 pay ise diğer hissedarlara ait.324
• Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yahya Mustafa Keskin
hakkında Ermeni kökenli yazar Hayko Bağdat’a “kılıç artığı” diyen yapılan suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi. Bağdat, 6 Aralık’ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu hakkındaki yazısının ardından tehditler aldığını açıklamıştı. Keskin, Bağdat’ın
“Soylu hem zavallı hem de yargılanacak” paylaşımına yorum yaparak, “Yiyorsa yargıla da görelim kılıç artığı” ifadesini kullanmıştı. Bunun üzerine İHD İstanbul Şubesi, Keskin hakkında 12
Aralık’ta İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. İHD Başkanı Eren
Keskin, Twitter hesabından akademisyen Keskin hakkında yapılan suç duyurusuna takipsizlik
kararı verildiğini duyurdu.325
• Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında, Türkiye’de temaslar
yürüten BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyetin Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na alınmadığı bildirildi. Callamard, “Saygılı bir

https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2018_ENG.pdf
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/1221943/OHAL_Komisyonu_nun__Pardon__bilancosu.html
324 https://www.haberturk.com/demiroren-gazetecilik-borsa-kotundan-cikarilacak-2305474-ekonomi#
325 https://twitter.com/KeskinEren1/status/1089944400959016961
322
323

59

Gazeteciler Cemiyeti

İfade ve Basın Özgürlüğü Ocak 2019 Raporu

Özgürlük için Basın

şekilde Suudi makamlarına biz buradayken içeriye girme izni vermeleri için çağrıda bulunuyoruz” dedi. A Haber yayınına katılan AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise, “Raportörün içeri alınmaması
tabii ki bir skandaldır. İşbirliği yapılmadığını, bir şeylerin örtbas edildiğini gösteren bir yaklaşımdır. Halbuki Suudi Arabistan için en hayırlı yol en doğru yol şeffaf bir şekilde bu sürece
katkıda bulunmaktır. Bu tablo, Türkiye'nin tezi olan uluslararası soruşturma açılması gerektiği
konusunda Birleşmiş Milletlerin ısrarcı olmasını ve bu uluslararası soruşturmanın açılması gerektiğini gösteriyor” dedi. Heyette, İngiliz avukat Helena Kennedy ile Dünya Adli Tıp Akademisi
Eski Başkanı olan Coimbra Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Duarte Nuno Vieira da
yer alıyor.326
• Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın talebi üzerine kendisini
“Mehdi” ilan eden İskender Evrenesoğlu’na ait beş siteye erişim engeli getirdi. Diyanet İşleri
Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nca Evrenesoğlu’nun ait olduğu belirlenen internet siteleriyle ilgili yapılan inceleme sonunda “İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğunun tespit edildiği” belirtildi.327Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün, 2018 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi’nde, Türkiye’nin 180 ülke arasında 41 puanla 78’inci sırada yer aldığı bildirildi.328 Endekse
göre; Türkiye son beş yılda dokuz puan kaybederek 14 basamak geriledi. Türkiye ile ilgili yapılan bölümde, “Otoriter yönetimlerde yolsuzluk olayları daha fazla görülüyor. Küresel demokrasi
verileriyle çapraz analize tabi tutulduğunda (endeks) yolsuzluk ile sağlıklı bir demokrasi arasındaki ilişkiyi açığa çıkarıyor. Güçlü ve kurumsal bir demokrasinin işlediği ülkeler endekste ortalama 75 puanla yer alırken, bu rakamın ortalamasının sorunlu demokrasilerde 49, otokratik eğilimler gösteren hibrid rejimlerde 35 ve en kötü durumdaki otokratik rejimlerde ise 30 olduğu
görülmekte” denildi. Türkiye’nin kısmen özgür statüsünden özgür olmayan ülkeler kategorisine
gerilediği belirtilirken, “Bu derecelendirme, söz konusu ülkelerdeki hukukun üstünlüğü ve demokratik kurumlardaki geriye gidişi yansıttığı gibi, bağımsız medya ve sivil toplumun hareket
alanının keskin biçimde daraldığını göstermekte” ifadesi kullanıldı.329
30 Ocak 2019
• Edelman Uluslararası İletişim Ajansı’nın yayınladığı “2019 Güven Barometresi” raporunda, Türkiye, dünya ülkeleri arasında medyasına güvenmeyen ikinci ülke oldu. Edelman, 26
ülkede 33 binden fazla kişinin katılımıyla yürüttüğü anketler doğrultusunda oluşturduğu raporunda, Türkiye’den katılanların yüzde 52’si hükümete güvendiğini bildirildi. Medyaya ve uluslararası kuruluşlara güvenin azaldığına dikkat çekildi.330
• Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye’de temaslar
yürüten BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard’ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmesinde, Kaşıkçı’nın ölüm anlarına ait olduğu ileri sürülen
ses kayıtlarını dinlediği belirtildi. Callamard, hazırlayacağı raporu Haziran’da BM İnsan Hakları
Konseyi’ne sunacağını açıkladı. Callamard’ın, RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, TürkArap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı ve Dernek Genel Koordinatörü Fatih Öke ile Kaşıkçı cinayetini konu alan “Diplomatik Vahşet” adlı kitabı yazan gazeteciler Ferhat Ünlü ve Abdurrahman Şimşek ile görüştüğü bildirildi.331
• “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanuna
göre, devlet desteği sağlanacak sinema sektörü ürünlerini belirlemek üzere ihtisas alanlarına göre
destekleme kurulları oluşturulacak. Destekleme kurulları, ilgili alan meslek birlikleri tarafından

https://www.amerikaninsesi.com/a/bm-heyeti-suudi-arabistan-konsoloslugu-na-alinmadi/4763705.html
https://www.gercekgundem.com/guncel/67026/diyanetten-iskender-evrenseloglu-adimi
https://www.transparency.org/country/TUR
329 https://tr.euronews.com/2019/01/29/uluslararasi-yolsuzluk-algisi-raporunda-macaristan-ve-turkiye-vurgusu
330 https://bianet.org/bianet/dunya/204951-turkiye-medyasina-guvenmiyor-rusya-dan-sonra-ikinci-sirada
331 https://www.amerikaninsesi.com/a/kasikci-cinayeti-bm-heyeti-istanbulda/4765642.html
326
327
328
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belirlenecek dört sektör temsilcisi ile yapımcı, yönetmen, senaryo ve diyalog yazarı, oyuncu,
sinema salonu işletmecileri, film dağıtımcıları, yayıncı kurum veya kuruluş temsilcileri ve üniversitelerin sinema alanında eğitim veren bölümlerinde görev yapan öğretim üyeleri arasından
Bakanlık tarafından belirlenecek üç üye ve bir Bakanlık temsilcisi olmak üzere sekiz kişiden
oluşacak. Ayrıca sekiz üyeden oluşacak Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu oluşturulacak. Ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmlerinin, ticari dolaşıma veya gösterime sunulmasından önce değerlendirilmesi ve sınıflandırılması yapılacak. Değerlendirme ve sınıflandırma sonunda uygun bulunmayan filmler, ticari dolaşıma ve gösterime sunulamayacak.
Değerlendirme ve sınıflandırması yapılmamış olan sinema filmleri festival, özel gösterim ve benzeri kültürel ve sanatsal etkinliklerde ancak “18+” yaş işareti ile gösterilebilecek. Dolayısıyla
daha önce Bakanlıkça değerlendirme ve sınıflandırması yapılan filmler, ilgili etkinliklerde aldıkları işaret ve ibarelere uygun olarak gösterilebilecek. Sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi en fazla 10 dakika olacak. Fragman gösterim süresi en az üç, en fazla beş dakika
olacak. Kamu spotları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin gösterimler belirtilen sürelere dahil edilmezken, sinema filmi gösterim arası 15 dakikayı aşamayacak. Sinema salonu işletmecileri, filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısı ile yapılacak sözleşme ile belirlenecek indirimli bilet
fiyatlandırmaları hariç olmak üzere sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve
toplu satış faaliyetleri gerçekleştiremeyecek. Sinema salon işletmecileri, sinema filmi bileti ile
birlikte başka bir ürün satışını yapamayacak.332
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, sinemacılarla bir araya geldiği kabul sırasında, “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun”u imzalayarak onayladı. Kabulde, senarist Bahadır Özdener, “Başkanlık sistemini son iki haftada idrak ettik” ifadesini kullandı. Kabulde yönetmen, oyuncu ve yapımcı Yılmaz Erdoğan, Türk sinema ve dizi sektörüyle ilgili yasa teklifinin kısa sürede
TBMM’de yasalaşmasını işaret ederek, sorunlarının çözümü noktasında daha önce böyle bir
ivme ve hızı görmediklerini söyledi. Oyuncu ve yapımcı Şahan Gökbakar da milli sinema ve
geleceği açısından çok önemli bir adım atıldığını belirtti. Kabulde, Birol Güven, Şükrü Avşar,
Timur Savcı, Cemal Okan, Muzaffer Yıldırım, Çağrı Özeren, Fatih Aksoy, Necati Akpınar, Kerem Çatay, Mehmet Bozdağ, Serdar Öğretici, Raci Şaşmaz, Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan,
Mahsun Kırmızıgül, Bülent İnal, Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Ata Demirer, Tamer Karadağlı,
Şoray Uzun, Demet Akbağ, Onur Tan, Bahadır Özdener, Elif Dağdeviren ve Şükrü Erol Avcı
yer aldı.333
31 Ocak 2019
• ABD Savunma Bakanlığı’nda bir dönem görev almış yazar Michael Rubin, WashintonExaminer adlı internet sitesinde “Erdoğan’ın Türkiye’deki geleceği hiç de parlak görünmüyor” başlıklı yazısında, “Türkiye’nin özgür bir ülke olmadığı” görüşünü savundu. Rubin, Freedom House’un açıkladığı 2018 Dünyada Özgürlükler Raporu’nda, Türkiye’nin “özgür olmayan
ülkeler” arasına alındığını ve Sınır Tanımayan Gazeteciler’in Türkiye’yi “dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi” olarak tanımladığını anımsattı. Rubin, mevcut durumla ilgili Erdoğan’ı hedef
aldı ve Erdoğan’ın iktidarının nasıl sonlanacağı konusunda hapis cezası gibi iddialı görüşlerini
anlattı.334
• Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi, HDP’nin eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın, “Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular’a iftirada bulun-

332http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190130.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190130.htm
333 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/baskanlik-sistemini-son-2-haftada-idrak-ettik-221950h.htm
334 https://odatv.com/15-temmuzu-onceden-haber-veren-pentagoncu-erdogani-tehdit-etti-31011928.html
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dukları” gerekçesiyle yargılandığı davada, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılmamaları halinde savunma haklarından vazgeçileceğine ilişkin son kez ihtarda bulunulmasına karar verdi.
Edirne Kapalı Cezaevi’nden tutuklu Demirtaş, avukatı aracılığıyla verdiği dilekçede, SEGBİS
aracılığıyla değil savunmasını mahkemeye bizzat gelerek yapmak istediğini bildirdi. Kocaeli
Kandıra Cezaevi’nde tutuklu Yüksekdağ ise, avukatıyla yeterli görüşme yapamadığı gerekçesiyle SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılmayı istemediğini belirten üç sayfalık savunmasını
mahkemeye avukatı aracılığıyla sundu. Demirtaş ve Yüksekdağ’ın taleplerini reddeden mahkeme, davayı 3 Mayıs’a erteledi. Demirtaş ve Yüksekdağ, 9 Mayıs 2015’te HDP’nin seçim bürosuna gece yarısı yapılan saldırıyı azmettirdiği iddiasıyla Kulular hakkında suç duyurusunda
bulunmuştu. Bu suç duyurusuyla ilgili soruşturmada, Kulular hakkında takipsizlik kararı verilmişti. Kulular ise, Demirtaş ile Yüksekdağ hakkında kendisi aleyhine suç duyurusunda bulunmaları nedeniyle “iftira” suçunu işledikleri gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Bu şikayet üzerine
Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi dava süreci başlatmıştı.335

Olumlu Gelişmeler
2 Ocak 2019
• KRT Kültür TV, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HD yayına başladıklarını
duyurdu. Açıklamada “Müjde! KRT yeni yıla yepyeni giriyor. Alt yapısını en yeni teknolojiye
uygun hale getirerek HD yayına geçen KRT, 2019’un ilk saniyelerinde Digiturk 62. kanaldan
yayına başlıyor” denildi.336
4 Ocak 2019
• İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından 24 Ekim 2018’de FETÖ
bağlantısı iddiasıyla “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” gerekçesiyle aldığı iki yıl bir ay
hapis cezası onandığı için cezevinde olan gazeteci Murat Aksoy tahliye edildi. Aksoy, 22 Kasım
2018’de tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderilmişti. 337 “FETÖ’nün medya yapılanmasında
yer aldıkları” iddiasıyla Aksoy ve Atilla Taş’ın aralarında yer aldığı 29 medya çalışanı hakkında
“örgüt üyeliği” ve “darbe teşebbüsü” suçlamalarıyla yapılan yargılamada İstanbul 25. Ağır Ceza
Mahkemesi’nce 8 Mart 2018’de karar verilmişti. Mahkeme, 25 kişi hakkında çeşitli hapis cezalarına hükmetmişti.338
6 Ocak 2019
• Eski televizyoncu Şahnur Kazancı ile spor yazarı Aram Kuran tarafından kurulan Türkiye’nin ilk Ermeni televizyonu Luys TV, Feriköy Surp Vartanants Kilisesi ve Kumkapı Meryem
Ana Kilisesi’nden canlı yayınlar ile yayın hayatına başladı. Luys TV Yönetim Kurulu üyesi Harutyan Kural, 30 gün içinde resmi yayına başlayacak kanalın Ermeni ve Türkçe olarak yayın
yapacağını belirtti.339
7 Ocak 2019
• Ankara Valiliği tarafından izinsiz eğitim-öğretim faaliyeti yürütmek suçlamasıyla 17
Ağustos 2018’de mühürlenen Mutlu Halkevi, davada yürütmeyi durdurma kararı verilmesi üzerine yeniden açıldı. Açılış töreninde Halkevleri Derneği üyesi Tufan Ahi, “Onların kendi yargı
sistemi bile bu mühürleme kararının ne kadar saçma olduğunun farkında ki yürütmeyi durdurma

http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/kayseri/demirtas-ve-yuksekdagin-yargilandigi-davada-du-41101230
https://twitter.com/krtkulturtv/status/1080438638201262081
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1191352/Gazeteci_Murat_Aksoy_tahliye_edildi.html
338 https://www.gazeteduvar.com.tr/turkiye/2019/01/04/gazeteci-murat-aksoy-tahliye-edildi/
339 https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/01/08/T%C3%BCrkiye-Ermeni-Luys-Tv/145161
335
336
337
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davasını biz kazandık. Şubemiz açılmış oldu. Onların geleneği belli. Onların geleneği mühürlemek. Onların karşısında bizim de geleneğimiz belli. Bu mühürleri bir bir kırıp atmak” dedi.340
8 Ocak 2019
• Kütahya’ya bağlı Domaniç Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, AA’ya dışarıdan haber desteği sağlayan muhabir Serdar Yiğit’e ilçe tanıtımına katkısı nedeniyle teşekkür plaketi verdi.
Taşkın, “Yiğit, Domaniç’in muhteşem doğasını fotoğrafçılık becerisi ile birleştirerek ortaya çok
güzel eserler koymuştur. Kendi yeteneği ve çabasıyla ortaya koyduğu eserler, Domaniç'in tanıtımına pozitif katkı sunmuştur. Üstün çabaları için kendisine teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.341
9 Ocak 2019
• Fox TV, birçok ülkede mevcut olan online içerik platformu FoxPlay’in Türkiye’de faaliyet göstereceğini açıkladı. Ücretli olup olmayacağı konusunda bir açıklama yapılmayan FoxPlay’in, dijitale özel içerikler ve filmleri reklamsız izleme seçeneğiyle Türkiye’de izleyiciler ile
buluşacağı bildirildi.342
14 Ocak 2019
• İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Ahmed
Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) piyanist İdil Biret’in solist olarak katıldığı bir konser düzenledi. Konser açılışında, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dilek Gappi, “Bu gece, İzmir Devlet Senfoni Orkestramızdan, İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve tüm basınımıza eşsiz bir armağan. Dünyaca ünlü Piyanistimiz Sayın İdil Biret’e
ve orkestramıza, gecemize destek veren herkese, her kuruma içten teşekkürlerimizle” dedi.343
• Türkiyem TV yayın hayatına başladı. Kadrosunda Prof. Dr. İskender Öksüz, Yavuz Selim Demirağ, Yağmur Tunalı ve Taner Topçu yer alıyor. Türkiyem TV Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Ünser, “Böyle bir kanal açma projemiz belli bir süredir devam ediyordu. Yeni, genç ve
dinamik bir ekip kurduk. Yaptığımız yayınlar genel ahlak kurallarını ve basın meslek ilkeleri
çerçevesinde olacak. Yeni ve genç bir ekibimiz var elbette ki bazı hatalarımız olabilir, şimdiden
bütün izleyicilerimizin hoşgörüsüne sığınıyoruz” dedi.344 Kanal, 17 Ocak 2017’de maddi sorunlar nedeniyle yayın hayatına ara vermişti.345
• Uluslararası İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği Kırşehir Şubesi tarafından düzenlenen “Basın Gecesi”nde 15 kategoride basın ödülleri sahiplerini buldu. AA Kırşehir muhabiri
Abdullah Yıldız, “Yılın Görüntülü Haberi” kategorisinde ödüle layık görüldü. İHA muhabiri Enderhan Öz,“Yılın Görüntülü Özel Haberi”, Abdurrahman Dulkadir “Yılın Haber-sosyal Medya
Sayfası”, Semra Yılmaz “Yılın Görüntüsü"”, Kırşehir Haber Türk “Yılın İnternet Haber Sitesi",
İbrahim Kahraman “Yılın İnternet Haberciliği Tasarımı”, Adnan Yılmaz “Yılın En İyi Köşe Yazarı”, Didem Ceylan “Yılın Röportajı”, Aynur Demirel “Yılın En İyi Gazete Mizanpajı”, Sümeyye Şahin “Yılın Kadına Değer Haberi”, Beyhan Ballı “Yılın İçerik Kalitesi”, Vahit Aldı “Yılın Çıkış Yapan Muhabiri”, Cansu Kılıç “Yılın Ekran Yüzü”, Salih Hançer “Yılın Spor Muhabiri”, Mesut Dalkılıç “Yılın Kameramanı”, Erdem Şener-Zahide Vural “Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Haberi” ve Salih Güner “Avşar Cihan Onur Ödülü” dallarında ödül aldı. 346
15 Ocak 2019
• İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi eylemleri sırasında hayatını kaybeden Berkin

http://sendika63.org/2019/01/mutlu-halkevinde-muhur-gitti-mucadele-suruyor-halkevleri-susmaz-memleket-susmaz-525233/
http://www.milliyet.com.tr/domanic-te-aa-serbest-habercisine-plaket-kutahya-yerelhaber-3225151/
http://www.medyafaresi.com/haber/fox-tv-online-izleme-platformu-foxplay-geliyor/896465
343 https://www.medyaege.com.tr/idil-biretten-gazetecilere-essiz-armagan-102289h.htm
344 https://www.medyaloji.net/son-haber/turkiyem-tv-yayin-hayatina-basladi_23664552.html
345 https://www.gazeteduvar.com.tr/turkiye/2017/01/17/turkiyem-tv-yayina-son-verdi/
346 http://www.haber7.com/kirsehir/2805735-uigad-kirsehir-temsilciligi-basin-odulleri
340
341
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Elvan’ın cenazesine katıldığı için “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” ile suçlanan İstanbul
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Berkay Ustabaş’ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme,
davayı 15 Nisan’a erteledi. Ustabaş, duruşmaya 5 Ocak 2017’den beri tutuklu olduğu Kırıkkale
F Tipi Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla katıldı.347 Ustabaş, tahliyesi sonrasında Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Nerede kalmıştık? 375 gün önce beni tutuklatan savcı ‘Baskılar sizi
yıldıramazmış görelim bakalım’ demişti. Cevap veriyorum, baskılar bizi yıldırmadı! Berkin'in
hesabı sorulacak! Benimle birlikte bir yıl boyunca özgürlük talebimi yükselten vekillere, siyasi
parti temsilcilerine, gençlik örgütlerine, sıra arkadaşlarıma, basın emekçilerine ve tüm dostlara
teşekkür ediyorum. Güzel günleri omuz omuza birlikte getireceğiz, dayanışmayla!” dedi.348
• AYM, avukat Meral Özata Özgürol’un dilekçesinde “sapkın” ifadesini kullanması nedeniyle kendisine cezası verilmesi ile ilgili talebin “ifade özgürlüğü ihlali” olduğuna hükmetti.
AYM’nin karar metninde avukatın “Sapkınlık derecesinde şikayet dilekçeleri verme” ifadesini
hakaret kastıyla değil 300’den fazla dilekçe veren kişinin psikolojik durumunu nitelemek için
kullandığını söylediği aktarıldı. Avukat, “Mücadelem daha da güçlendi” dedi. O.P. adlı bir vatandaş, 2002-2004 yıllarında Özgürol hakkında kuruma yaklaşık 300 dilekçe vererek şikayette
bulunmuştu. Aynı kişi, 2014 yılında, Özgürol hakkında Adalet Bakanlığı, Giresun Barosu ve
Giresun başsavcılığına şikayette bulunmuştu.349
16 Ocak 2019
• Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği “5. Basın Ödülleri” kapsamında yedi
kategoride gazetecilere ödülleri verildi. TSK tarafından gerçekleştirilen sınır ötesi harekatları yakından takip eden AA’ya doğru bilgiyi ulaştırma çabalarından dolayı ödül verildi. AA muhabirleri Kerem Kocalar “Fotoğraf” dalında birincilik, Pelin İnal “Haber” kategorisinde üçüncülük ve
Rıdvan Korkulutaş da “Görüntü” dalında üçüncülük ödülüne layık görüldü. “Haber” kategorisinde İHA muhabiri Sait Yağcı, “Röportaj” kategorisinde Telgraf Gazetesi’nden Okan Çelik,
“Sayfa Düzeni” kategorisinde Oluşum Gazetesi’nden Hüseyin Akçay, “Köşe Yazısı” dalında
Telgraf Gazetesi’nden Hasan Akpınar, “Görüntü” dalında Demirören Haber Ajansı’ndan Mustafa Kanlı, “Radyo” dalında Şirinnar Radyo’dan Ahmet Atılmış birincilik ödülü aldı. Dünya Gazetesi Gaziantep Temsilcisi Güneş Doğdu Soylu, “Gaziantepli firmalar Türkiye’ye moral vermeye devam ediyor” başlıklı yazısı ile “Makale” dalında üçüncülük ödülünü aldı.350
• Fotospor’un eski genel yayın yönetmeni Ersan Çelik, sosyal medya hesabı aracılığıyla
gazetenin üçüncü kez yayın hayatına başlayacağını duyurdu. Çelik, “Biz geliyoruz” dedik ve 4
Eylül 1989’da geldik. Efsane olduk. Ölmedik.. Sadece şekil değiştirdik. Ve şimdi yine biz geliyoruz.. Biz geliyoruz!” mesajını paylaştı. Gazete, 4 Eylül 1989’da Asil Nadir’in patronluğunda
yayın hayatına başlamış ve sonrasındaki el değiştirmeler ardından 07 Mayıs 2010’da351 kapanmıştı. Fotospor eski Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya ve Mustafa Küçük’ün girişimleriyle yeniden yayına başlamış ancak 14 Ekim 2011’de352 ikinci kez kapanmıştı.353
17 Ocak 2019
• HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in, devlete karşı AİHM’de açtığı davada,
Türkiye’nin 2.975 Euro tazminat ödemesine karar verildi. Baydemir, 2006’da terör örgütü
PKK’lıların kimyasal silahla öldürüldüğü iddiasıyla ilgili “Acımıza sahip çıktınız. Acımız 14’tü,
16 oldu. Cesaretiniz için teşekkür ederim. Biz de sizinleyiz. Polisler karakollarına çekilmeli,
gençler de evlerine” konuşması yapmıştı. Bunun üzerine Baydemir hakkında “örgüte bilerek ve

https://www.birgun.net/haber-detay/berkay-ustabasa-tahliye.html
https://twitter.com/UstabasBerkay/status/1085236094852059137
http://www.diken.com.tr/aym-dilekcedeki-sapkin-sozune-cezayi-ifade-ozgurlugu-ihlali-saydi/
350 http://www.milliyet.com.tr/gaziantep-gazeteciler-cemiyeti-basin-gaziantep-yerelhaber-3227668/
351 https://www.medyaradar.com/flas-flas-efsane-fotospor-kapandi-medyaradarozel-haberi-46905
352 http://www.milliyet.com.tr/uzay-gokerman-fotospor--90-dakika--hincal-uluc-un-sonu--iceriksizlik-ve-geleneksizli-1450680-skorer-yazar-yazisi/
353 https://www.medyaradar.com/bir-donemin-efsane-spor-gazetesi-yeniden-mi-cikiyor-medyaradarozel-haberi-2002792
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isteyerek yardım etmek’ suçundan dava açıldı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Baydemir’e
2008’de “suçu ve suçluyu övmek”ten iki ay hapis cezası verildi, bu ceza da paraya çevrildi. Yargıtay da, yerel mahkeme kararını 2010’da onadı. Dosya, Türkiye’deki yargı yolu tükendiği gerekçesiyle Baydemir’in avukatlarınca AİHM’e taşındı. Düşünce ve ifade özgürlüğü, adil yargılama ile hakları kötüye kullanma yasağının ihlal edildiği öne sürüldü. İnceleme sonucunda AİHM
Baydemir’i haklı gördü ve Türkiye’nin tazminat ödemesine karar verdi.354
18 Ocak 2019
• İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Özgür Gündem’in eski Yazı İşleri Müdürü Reyhan Çapan’ın denetimli serbestlikle tahliyesine karar verdi. Çapan, 10 Mayıs
2018’de “zincirleme bir şekilde örgüt propagandası yapmak” gerekçesiyle tutuklanmıştı.355
21 Ocak 2019
• Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Evrensel’in Tunceli muhabiri tutuklu Kemal Özer
için tahliye kararı verdi. Özer, 4 Eylül 2017’de Dersim’de gözaltına alınmış ve 11 gün gözaltında
kalması ardından çıkarıldığı mahkemece “örgüt üyeliği” iddiasıyla 4 Eylül 2017’de gözaltına
alınıp 15 Eylül 2017’de tutuklanmıştı.356
22 Ocak 2019
• AYM, 26 Aralık 2018’de yerel mahkeme aleyhine yaptıkları başvuruları üzerine öğretmenler Yılmaz Güneş ve Yusuf Karadaş’ın “Anayasa’nın 34’ncü maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine” karar verdi. AYM, kınama
cezasının iptali için yeniden yargılama yapılmasına ve öğretmenlere ayrı ayrı ödenmek üzere
2.400 liralık yargılama gideri ile 2.000 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Güney ve
Karadaş hakkında 19 Eylül 2011’de Diyarbakır’daki “anadilde eğitim” eylemine katıldıkları gerekçesiyle il milli eğitim müdürlüğünce kınama cezası verilmişti. Bunun üzerine Eğitim Sen Diyarbakır Şubesi tarafından disiplin cezalarına karşı iptal davası açılmıştı ancak bu itiraz Diyarbakır 2. İdari Mahkemesi’nce 10 Nisan 2014’te oyçokluğuyla reddedilmişti. Bunun üzerine öğretmenler, AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu.357
• Ankara 14. İdare Mahkemesi, Ankara Üniversitesi’ndeki protesto gösterisi nedeniyle
başlatılan disiplin soruşturması sonucunda Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi F.A.K’nin “yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl süreyle uzaklaştırılmasına” ilişkin kararın yürütmesinin durdurulmasına hükmetti. Kararda, üniversite rektörlerine müşterek alan veya mekanlarda toplu öğrenci eylemleriyle ilgili olarak soruşturma açmaya yetki veren hükmün iptal edildiğine işaret
edildi. Kararda, “Rektör Vekili tarafından verilen soruşturma talimatına göre yürütülen soruşturmada, davacı hakkında tesis edilen dava konusu işlemde yetki unsuru yönünden hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Öte yandan; mezuniyet aşamasında bulunan davacının, bir yarıyıl süreyle
okuldan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması, uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız
zararların doğacağı da açıktır” denildi.358
25 Ocak 2019
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm ile babası Sami Elvan, CHP’nin eski İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt ve ÖDP Genel Başkanı Alper Taş’ın
da aralarında bulunduğu altı kişi hakkında yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Soruşturma, 25 Mart 2016’da gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül’ün yargılandığı dava sonrası

http://www.diken.com.tr/aihm-ifade-ozgurlugu-ihlali-dedi-hdpli-baydemir-devletten-tazminat-kazandi/
https://www.evrensel.net/haber/371411/gazeteci-reyhan-capan-tahliye-edildi
https://www.evrensel.net/haber/371601/evrensel-muhabiri-kemal-ozer-icin-tahliye-karari-verildi
357 http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/basin/kararlarailiskinbasinduyurulari/bireyselbasvuru/detay/235.html
358 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201901231037239285-mahkeme-karari-rektor-ogrenciye-sorusturma-acamaz/
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adliye önünde atılan sloganlar nedeniyle açılmıştı. Kararda, altı kişi hakkında “kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma” suç unsurlarının
oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği belirtildi.359
30 Ocak 2019
• Sanatçı Metin Akpınar hakkında Halk TV’de katıldıkları “Halk Arenası” programında
söylediği sözler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında uygulanan adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Aynı program gerekçesiyle sanatçı Müjdat Gezen hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret”
ve Akpınar ise “halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne karşı silahlı isyana teşvik etme” ile
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma açılmıştı. Akpınar ve Gezen’in savcılıkta 24 Aralık’ta ifadeleri alındıktan sonra İstanbul Anadolu
Adliyesi’nde nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti. Sanatçılar, mahkemece yurt dışına çıkış yasağı
ve haftada bir gün karakola imza verme şartıyla serbest bırakılmışlardı. Gezen’in adli kontrol
şartı 23 Ocak’ta kaldırılmıştı.360
• Breaking News’in Türkiye’de yayın hayatına başladığı bildirildi. Breaking News Türkiye Yayın Yönetmeni Savaş Uğurlu, “Yıllardır yabancı basın meslek kuruluşlarına İstanbul temsilciliği yapıyoruz. Ülkemizde gelişen son dakika haberlerini doğru ve hızlı bir şekilde tüm dünyaya duyuruyoruz. Breaking News Türkiye olarak yazılı haberlerimiz dışında Breaking News
Televizyonunu da İnternet TV olarak kuracağız” açıklamasında bulundu.361
• AYM, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi gerekçesiyle Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’nce iş akdi feshedilen sözleşmeli işçi Ahmet Özdoğan’ın mahkemeye erişimine engel çıkartılmasını “adil yargılanma hakkı” ihlali olarak değerlendirdi. AYM, Özdoğan’ın sözleşme
feshine ilişkin dava başvurusu kapsamında yeniden yargılama yapılması için dosyayı iş mahkemesine gönderdi. AYM, kararında “Yargıtay uygulamalarında da KHK’ya dayalı hukuki işlemle
tesis edilen fesih işlemlerinin yargısal denetime tabi olduğu net bir şekilde ifade edilmiştir. İlk
derece mahkemesinin OHAL Komisyonu’nu işaret ederek, önüne gelen bir uyuşmazlığın esası
hakkında inceleme yapmadan yargılamayı sona erdirmesi bariz bir yorum hatası niteliğindedir”
denildi. Özdoğan işe iade davasını OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu’na havale eden Ankara 21. İş Mahkemesi aleyhine AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu.362
• İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği, 23 Haziran 2015’te Bianet’teki “Sıcak İş İlişkileri Değil Taciz” başlıklı haber hakkında aldığı erişim engeli kararını iptal etti.363 Mahkeme, Bianet’te
30 Ağustos 2006’da yayınlanan söz konusu habere ilişkin kararında, AYM’nin verdiği karar gerekçesiyle yasaklama kararını iptal ettiğini duyurdu. Mahkeme, kararında, “AYM, başvurucu tarafından yayımlanan haberin içeriğine erişimin engellenmesine karar verilmesinin demokratik
toplum düzeninin gereklerine uygun düşmediği ve bu nedenle başvurucunun ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği sonucuna varmıştır. Bu durumda ifade özgürlüğünün ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmaktadır”
denildi. Karar, Bianet’in yanı sıra aynı olayı haberleştiren diğer haber sitelerindeki erişim engellerini de kapsıyor.364 AYM, 4 Aralık 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla Bianet’in
yaptığı “basın özgürlüğü hakkı ihlali” başvurusunu haklı bulmuştu.
• Sözcü.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin’in yemek teklifini kabul etmediği
için kendisine “mobbing” yapıldığını ve sonrasında işten atıldığını kaydeden Melis Bayraktar,
işe iade davasını kazandı. İstanbul Adliyesi 23. İş Mahkemesi’ndeki davada, Bayraktar, sonuçtan

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1217045/Berkin_Elvan_in_ailesine__slogan_atma__sorusturmasinda_takipsizlik.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1224540/Metin_Akpinar_sorusturmasinda_yeni_gelisme.html
http://www.turkiyehaberajansi.com/breaking-news-turkiye-yayinda/112230/
362 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1223628/_Yorum_hatasi__AYM_den_dondu.html
363 http://bianet.org/bianet/medya/84840-sicak-is-iliskileri-degil-taciz
364 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/205022-mahkeme-aym-ye-uydu-bianet-in-haberine-erisim-engelini-kaldirdi
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mutlu olduğunu ifade etti. Bayraktar, “Özellikle bu alanda çalışan kadınlara seslenecek olursam,
mücadelelerini sonuna kadar devam ettirmelerini öneririm. Zorlu bir süreç evet, sizi yıldırmaya
da çalışıyorlar. Sonrasındaki süreçte seninle çalışmaya da korkuyorlar, çünkü kendi başlarına da
geleceğini düşünüyorlar. Medya patronları genel olarak erkek ve kadın çalışanların pek çoğu
benim yaşadıklarımı yaşıyor. Mücadelemde mobbing ve taciz soruşturmasının kararının da çok
önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.365 Bayraktar, Temmuz 2017’de çalışmaya başlamış, Aralık’ta işten çıkartılmış ve hemen ardından 5 Aralık’ta ise Çetin ve gazete aleyhine suç
duyurusunda bulunmuştu.
31 Ocak 2019
• AİHM, İzmir- Bergama’daki Allianoi antik kentinin sular altında kalmasını önlemeyi
amaçlayan Allianoi Girişimi Sözcüsü avukat Arif Ali Cangı’nın bilgi edinme hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Kararda, “toplantı tutanaklarının halkın konuyla ilgili farkındalığını artırmak
için mücadele eden bir sivil toplum kuruluşunun üyesi ve bir vatandaşın kamu yararı hakkında
bilgi alıp iletme hakkının ihlal edildiğiyle’ ilgili görüş birliğine varıldı ve Cangı nezdinde Allianoi Girişimi’ne zararlarından dolayı 7.500 Euro manevi, iki bin Euro da maddi tazminat ödenmesine karar verildi” denildi. Cangı, AİHM kararına ilişkin “Her ne kadar suya gömülmesine
engel olamasak da Allianoi’un insanlığın ortak kültür mirası olan bir değer olduğunun, Allianoi
Girişim Grubu’nun önemli bir işlev gördüğünün AİHM tarafından da tanınması açısından kararı
çok kıymetli buluyorum” dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma
Kurulu’nun 20 Ocak 2010’daki toplantı tutanaklarını Cangı ile paylaşmamıştı. Cangı, bilgi
edinme hakkı kapsamında konuyu AYM’ye taşımış ancak başvurusu reddedilmişti.366
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TİP: Türkiye İşçi Partisi
TJA: Tevgera Jınen Azad (Özgür Kadın Hareketi)
TKP: Türkiye Komünist Partisi
TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
TMSF: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
TRT: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
TSK: Türk Silahlı Kuvvetleri
TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
TUGADER: Tuzla Gazeteciler Derneği
TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu
TÜRGEV: Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet
VakfI
TYB: Türkiye Yayıncılar Birliği
TYS: Türkiye Yazarlar Sendikası
UAÖ: Uluslararası Af Örgütü
UMED: Uluslararası Medya Enformasyon Derneği
UNESCO: United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization (Birleşmiş Milletler
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü)
USOM: Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi
VP: Vatan Partisi
VPN: Virtual Private Network (Sosyal Özel Ağ)
YARSAV: Yargıçlar ve Savcılar Birliği
YSK: Yüksek Seçim Kurulu
YÖK: Yükseköğretim Kurulu
YPG: Yekîneyên Parastina Gel (Halk Koruma Birlikleri)

