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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  
 

Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak 1946’da 
gazeteci-ler Mekki Sait Esen, Niyazi Acun, 
Aka Gündüz, Bilal Akba, Adil Akba, 
Sebahattin Sönmez ve Muvaffak 
Menemencioğlu tarafından kuruldu. 
Cemiyetin kuruluş amacı, basın 
organlarındaki gazetecileri bir araya 
toplamak, mesleki ve sosyal hakları 
geliştirmek, mes-leğin gerekliliği olan hak ve 
özgürlükleri savunmak olarak belirlendi. 

Kurucu başkanlığı üstlenerek 1946-1956 
yılları arasında Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanlığı’nı yürüten Mekki Sait Esen’in 
ardından 1956-1957 döneminde eski 
kontenjan senatörlerinden Ecvet Güresin 
cemiyet başkanlığını üstlendi. 

Kudret gazetesi kurucusu ve sahibi 
Gazanfer Kurt’un, 1959 yılına kadar 
Gazeteciler Cemiyeti’ne başkanlık 
yapmasının ardından bu görevi 1960 yılına 
kadar Atilla Bartınlıoğlu üstlendi. CHP’nin 
eski Millet-vekili Altan Öymen, 1960 ve 
1961 yıllarında sürdürdü-ğü Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanlığı görevini 1961 yılında 
İbrahim Cüceoğlu’na bıraktı. Akis dergisi 
yönetici ve yazarı Metin Toker ise, 1957 
yılında yedi ay 53 gün hapis yatmasının 
ardından 1962 yılında Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanlığı’na getirildi. 

Ekspres gazetesi kurucu sahipliğini 
yapan Doğan Kasaroğlu, 1963 ve 1968 
tarihleri arasında Gazeteci-ler Cemiyeti 
Başkanı olarak görevi devralmasından sonra 
TRT Genel Müdürlüğüne atandı. 

Yenigün, Ulus, Ankara Telgraf, Ankara 
Ekspres, Dünya gazetelerinde yazı işleri 
müdürlüğü, yazarlık, başyazarlık ve Genel 
Yayın Yönetmenliği yapan Beyhan Cenkçi, 
bu süre içerisinde beş yıl boyunca 
Gazeteciler Sendikası başkanı olarak görev 
aldı. 1960 yılı öncesi bir buçuk yıl hapis 
cezası alarak bazı mes-lektaşları ile birlikte 
cezaevine giren Cenkçi, 1969 yılında 
Gazeteciler Cemiyeti başkanı seçildi. 1992 
yılına kadar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
olarak görevini sürdürdü. Cenkçi, 24 yıllık 
Başkanlığı sırasın-da Cumhuriyet Senatosu 
Kontenjan Senatörlüğü de yaptı. 

1971 yılında Son Havadis gazetesinde 
mesleğe başlayan Nazmi Bilgin, Güneş 
gazetesi sahipliği ve Yazı İşleri Müdürlüğü 
görevini üstlendi, daha sonra Dünya 
gazetesinde Haber Müdürü olarak görev 
yaptı. Bilgin, Tercüman gazetesinde 
Parlamento ve Cumhur-başkanlığı 
muhabirliği görevlerini de yürüttü. TRT-
2’nin kuruluşunda yer aldıktan sonra 
TRT’ye, beş yıl “Uzman Haberci” ve “Genel 
Müdür Danışmanı” olarak hizmet verdi. 
Bilgin 1992 yılında ittifakla cemi-yet Genel 
Başkanı seçildi. 1996 yılında kuruculuğunu 
üstlendiği Türkiye Gazeteciler 
Federasyonu’nda Genel Başkanlık görevi 
yapan Bilgin, bu görevi 2009 yılına kadar 
sürdürdü. BRT televizyonunun Ankara 
temsilciliği görevini de yapan Bilgin, Unesco 
Türkiye Milli Komitesi üyeliği ve 
Denetçiliği görevinde de bulundu. Basın İlan 
Ku-rumu Yönetim Kurulu üyeliği, Türk 
Silahlı Kuvvetleri Elele Vakfı Mütevelli 
Heyet ve Yönetim Kurulu üyeliği ve Reklam 
Kurulu üyeliği görevlerini de sürdü-rüyor.  

Türkiye’nin çok partili siyasi hayata 
geçişiyle, da-ha açık bir deyimle, çoğulcu 
demokrasi dönemiyle yaşıt ve koşut olan 

Gazeteciler Cemiyeti, bir avuç gazeteci üye 
ile çıktığı yolu, sevgi ve mesleki daya-nışma 
ile pekiştirmiş, 2000’i aşkın üye sayısı ve 
bağım-sız mali gücü ile bugün, Türkiye’nin 
en eski, en büyük ve saygın meslek 
kuruluşlarından ve sivil toplum örgütlerinden 
birisidir. Cemiyetimiz, 1946 yılındaki 
kuruluşundan bu yana her zaman 
cumhuriyet, çoğulcu demokrasi ile ifade ve 
basın özgürlüğü başta olmak üzere 
özgürlüklerin yılmaz bekçisi oldu. 
Gazeteciler Cemiyeti üyelerine aşıladığı bu 
güvenle ülkemizin mesleki ve diğer önemli 
kurumları arasında hak ettiği yeri aldı. 

 
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. Bilgin, 
konfederasyonda halen Onursal Başkanlık 
görevini sürdürmektedir. 

 
Türk Silahlı Kuvvetleri Elele Vakfı 
Gazeteciler Cemiyeti, 1995 yılında 

Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve anlamlı 
“Haydi Türkiye Mehmetçikle El ele” 
kampanyasını, ulusumuzun inanılmaz 
duyarlılığı ve güveni ile gerçekleştirerek 65 
milyon dolar bağışı “Mehmetçik Vakfına” 
devretti. Dönemin Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı 
önderliğinde kurulan Türk Silahlı Kuvvetleri 
Elele Vakfı kadirbilirlik örneği göstererek, 
vakıf üyeliğine tek sivil kuruluş olarak 
cemiyetimizi davet etti. Başkan Nazmi Bilgin 
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. 

 

© 
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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Giriş 

Türkiye’nin Aralık ayı gündeminde Libya’yla yapılan askeri işbirliği anlaşmaları ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “hayalim” dediği Kanal İstanbul projesi ön plandaydı. 
Libya’yla yapılan Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları anlaşmasına, Yunanistan ve Güney 
Kıbrıs tepki gösterirken Türkiye’de muhalefet partileri destek verdi. Libya’ya asker gönderilmesi 
tezkeresi, Türkiye’nin Suriye’dekine benzer bir çıkmaza sürükleneceği gerekçesiyle muhalefetin 
sert tepkisine yol açtı. Kanal İstanbul projesine CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu yasal girişimlerle itiraz edeceğini açıkladı, muhalefet cephesi de karşı duruşunu 
sürdürdü.  
 Aralık ayında basın ve ifade özgürlüğü alanında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
(AİHM) kararlarını dikkate almayan yargılamalar sürdü. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 
Osman Kavala’nın tutukluluğunun sürmesine karar verdi. Sözcü gazetesi yönetimi, yazar ve 
muhabirleri hakkında “FETÖ’nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla beraber bilerek ve 
isteyerek yardım etme” suçlamasıyla hapis cezaları verildi. Gazetecileri hedef alan yargılama 
süreçlerinde “gazeteci değildir” denilmesini sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı’ndan “basın kartı bilgisi talebi” de mahkeme kararları arasında yer almaya devam etti. 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise, gelenekselleşmiş “sarı basın kartı” yerine 2019 yılı 
boyunca “turkuaz” renkli basın kartına geçiş gerekçesiyle mevcut tüm kart sahipleri için yeniden 
inceleme süreci başlatmıştı ve bu süreçte hak sahibi pek çok gazeteciye kart verilmedi. Aralık ayı 
sonu itibariyle pek çok gazeteci, halen basın kartını “Başkanlık incelemesinde, imzasında” gibi 
gerekçelerle alamadı.   
 2019 yılı içerisinde Cumhurbaşkanlığı’nın yeniden yapılandırdığı Basın İlan Kurumu’nun 
(BİK) resmi ilan dağıtımının “cezalandırma” amaçlı kullanması tartışıldı. BirGün, 11 Aralık’ta 
BİK’in üç ayı aşkın bir süredir haberleri de gerekçe göstererek gazeteye resmi ilan ve reklam 
akışını durdurduğunu duyurdu. Evrensel de benzeri şekilde BİK’in yaptırımlarına maruz kaldığını 
açıkladı. Aralarında Gazeteciler Cemiyeti’nin bulunduğu G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu, 
şeffaflık çağrısı yaptığı BİK’in gazeteleri haberleri nedeniyle cezalandırmamasını istedi.  
 İfade özgürlüğü açısından kadın eylemlerine yönelik sert polis müdahalesi ve bu konuda 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaklaşımı gündemdeydi. Devlet ve yetkililerce kadın 
cinayetlerini önlemek konusunda yeterince çaba gösterilmediğini simgeleyen “Las Tesis” dansını 
sloganıyla sergilemek isteyenlere İstanbul ve Ankara başta olmak üzere engellemelerde 
bulunuldu. Şiddeti protesto etmeyi amaçlayan kadınlara polis şiddeti yaşanması ardından “Las 
Tesis” performansı, 14 Aralık’ta TBMM Genel Kurulu’na taşındı. CHP’li kadın vekiller Bakan 
Soylu’ya seslenirken devletin kadın protestocuları değil kadın katillerini durdurması gerektiği 
mesajını verdiler. 
 Aralık ayında Türkiye’de hak ve özgürlükler ile medya sektörü açısından durumu 
özetleyen araştırmalar kamuoyuna açıklandı. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ile 
MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin ortaklaşa yaptığı araştırmayla, 
Türkiye’de halkın yüzde 82’sinin hak ve özgürlüklerin ihlal edildiğini düşündüğü ortaya konuldu. 
Halkın yüzde 43,8’inin diğer insanların arasında ve yüzde 43,4’ünün ise sosyal medyada 
düşüncelerini rahatça ifade edemediği söylemesi dikkat çekti. İfade Özgürlüğü Derneği’nin 
raporuna göre ise, Türkiye’de 2006-2019 yıllarında toplam 288 bin 310 siteye erişim engeli 
uygulandı. Türkiye, ayrıca 2012-2018 döneminde Twitter’a hesap veya içerik kaldırılması için 
5.099 başvuru yaptı.  

Yıl içerisinde gazetecileri hedef alan şiddet olaylarına Aralık ayında yeni bir halka 
eklendi ve Yeniçağ yazarı ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı Murat 
İde, 28 Aralık’ta İstanbul’daki evinin önünde saldırıya uğradı. Öncesinde bir başka üzücü şiddet 
olayı ise,  5 Aralık’ta Fransa-Paris’teki emeklilik reformuna karşı protestolarını izleyen Anadolu 
Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Yalçın’ın, güvenlik güçlerince ateşlenen gaz kapsülünün 
yüzündeki maskeyi delmesi sonucu gözünden ağır yaralanması oldu.  
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 Demirören Medya Grubu başta olmak üzere ulusal ve yerel medya kuruluşlarında işten 
çıkarma dalgası da hız kesmedi.  
 Aralık sonu itibarıyla hapiste 48’i hükümlü ve 73’ü gözaltı veya tutuklu olarak toplam 
121 gazeteci bulunmaktaydı. 

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı 

1 Aralık 2019 
● T24 yazarı Hasan Cemal’e yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Cemal’in pasaportuna Pazar 

günü sabah Berlin’e gitmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı’nda el kondu. Cemal ve T24’ün 
avukatı Fikret İlkiz’in itirazı üzerine İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Cemal’in yurt dışına çıkış 
yasağını ertesi gün kaldırdı.1  

3 Aralık 2019 
● Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Serdal Işık, İstanbul Beyazıt Tramvay Durağı’nda 

GBT kontrolünde gözaltına alındı ve ifadesini vermesi ardından serbest bırakıldı. Işık hakkında 
Diyarbakır’da 2008’de açılan bir soruşturma kapsamında yakalama kararı olduğu belirtildi.2  

● Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, gazeteciler Sibel Hürtaş ve Hayri Demir’in “örgüt 
propagandası” gerekçesiyle yargılandıkları davada, yargı reformu birinci paketi kapsamında adli 
kontrol hükümlerinin kaldırılması ve beraat talepleri reddedildi. Hürtaş ve Demir’in “Yargı 
paketiyle haber ve eleştiri kapsamındaki yazılar, propaganda kapsamından çıkarılmış, sınırlar 
daraltılmıştır. Biz gazeteciyiz, yargılamaya esas aldığınız ifadeler de haberlerimizi oluşturuyor. 
Yargı paketiyle bu davanın temeli ortadan kalkmıştır, yargılamayı derhal sonlandırmanız gerekir” 
görüşünü mahkeme reddetti dava 26 Mart 2020’ye ertelendi.3 

● Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Berivan Altan, Ankara’da gözaltına alınarak Mersin 
Adliyesi’ne sevk edildi. Altan için “Örgüt üyesi olmak” gerekçesiyle işlem yapıldı.4 

● İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, MA muhabirleri Sadiye Eser ve Sadık Topaloğlu’nun 
gizli tanık ifadesiyle “Örgüt üyesi olmak” gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verdi. Eser ve 
Topaloğlu’nun yurtdışı gezileri ve haklarında daha önce açılan davaları suçlamaya gerekçe olarak 
gösterildi.5 

● Doğan Burda Dergi Grubu’nda Elele Yazı İşleri Müdürü Filiz Şeref Kulu, dergideki yazı 
işleri pozisyonun kapatıldığı gerekçesiyle işten çıkartıldı. Kulu, 20 yıl boyunca Doğan Burda 
dergilerinde çeşitli pozisyonlarda görev almıştı.6 

4 Aralık 2019 
● İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılmış Taraf’ın muhabiri 

Mehmet Baransu ve sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban’ın “devletin güvenliğine ilişkin 
belgeleri temin etme”, “gizli kalması gereken bilgileri basın yoluyla ifşa etme” ve “MİT’in görev 
ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme” gerekçesiyle yargılandıkları 
davada, görevsizlik kararı verdi. Mahkeme, dosyayı basın suçlarına bakmakla görevli İstanbul 
Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.7 

● Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Sputnik muhabiri Sertaç Kayar hakkında 2012-
2014 yıllarında Diyarbakır’da takip ettiği yürüyüşler ve basın açıklamaları nedeniyle DTK 
kapsamında “örgüt kurmak ve yönetmek” gerekçesiyle yürütülen davada savcılıktan halen evrak 
gelmediğini kayda geçti. Mahkeme, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın DTK’da en son 
yapılan aramada Sertaç Kayar’la ilgili herhangi bir bilgi veya belge bulunup bulunmadığına dair 
müzekkereye cevap göndermediğini bildirdi.8 Dava, 1 Nisan 2020’ye ertelendi.9 

                                                        
1 https://t24.com.tr/haber/hasan-cemal-in-yurtdisi-cikis-yasagi-kaldirildi,850541 
2 http://etha15.com/haberdetay/etha-muhabiri-serdal-isik-serbest-birakildi-107476 
3 https://www.evrensel.net/haber/392349/gazeteciler-sibel-hurtas-ve-hayri-demir-hakim-karsisina-cikti 
4 https://mezopotamyaajansi.com/search/content/view/78602?page=1&key=e00b996e459a21f38300df803bb079fc 
5 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/216646-gazeteciler-sadiye-eser-ve-sadik-topaloglu-tutuklandi 
6 https://www.medyatava.com/haber/dogan-burdada-ust-duzey-ayrilik_203796 
7 https://www.mlsaturkey.com/tr/baransu-ve-cobanin-yargilandigi-davada-mahkemeden-gorevsizlik-karari/ 
8 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-sertac-kayarin-davasi-nisana-ertelendi/ 
9 https://www.evrensel.net/haber/392404/gazeteci-sertac-kayarin-davasi-ertelendi 
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5 Aralık 2019 
● İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, KHK’yla kapatılmış Taraf’ın Sorumlu Yazı 

İşleri Müdürü Bülent Onur Şahin ve Genel Yayın Yönetmeni Neşe Düzel hakkında “düzeltme ve 
cevabın yayımlanmaması” gerekçesiyle ayrı ayrı 41.666 lira adli para cezası ödemelerine karar 
verdi. Turkuvaz Gazete Dergi Basım A.Ş. Sabah ve Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksiyon A.Ş. 
ATV avukatı Hakkı Ceyhun Pınar, daha önce sanıklar hakkında beraat kararı verildiğini ancak 
Yargıtay’ın bunu bozduğunu ve sanıklara ceza verilmesi gerektiğini söyledi. Mahkeme, sanıklara 
adli para cezası kararı alırken, Şahin hakkındaki cezada hükmün açıklanması geriye bırakıldı. 
Düzel hakkında ise talebi doğrultusunda hüküm açıklandı. Mahkeme, Taraf’ta 14 Mayıs 2014’te 
“Sabah ve ATV havuzuna yeni formül aranıyor” başlıklı haberle ilgili tekzibi yayımlamadıkları için 
Turkuvaz Medya Grubu’nun açtığı davada 2 Temmuz 2015’te beraat kararı vermişti. Yargıtay 19. 
Ceza Dairesi ise, bunu 6 Mayıs’ta bozmuştu.10  

● İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin 
soruşturmayla ilgili haberleri gerekçesiyle Cumhuriyet muhabirleri Canan Coşkun ile Ali Açar ve 
BirGün muhabiri Can Uğur, “terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef göstermek” 
suçlamasıyla yargılanacak. İddianamede, Berkin Elvan soruşturmasında adı geçen polislerden 
birisine ait kimlik bilgilerinin açıklandığı ve böylece sol örgütlere hedef gösterildiği iddia edildi. 
Ancak Coşkun, polisin kimliğini açıklamadıklarını ve fotoğrafını kimliği tanınmayacak şekilde 
yayınladıklarını kaydetti. Uğur ise, basın özgürlüğü kapsamında haber yaptıklarını ifade etti.11 

● KHK’yla kapatılmış DİHA’nın muhabiri Hacı Yusuf Topaloğlu, nöbetçi hakimlik 
kararıyla gizli tanık ifadesi gerekçesiyle “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklandı ve Adıyaman 
E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Topaloğlu, 27 Kasım’dan bu yana gözaltındaydı.12 

● İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk hakkında 
Twitter paylaşımlarından dolayı “terör örgütü propagandası” yapmak gerekçesiyle savcılık makamı  
hapis cezası talebinde bulundu. Özgentürk ise, “Paylaşımlarım çarpıtılıyor, mütalaayı kabul 
etmiyorum. Terör örgütü propagandası yapmadım. Hayatım boyunca terör örgütlerinin karşısında 
oldum. Ben bir barış severim. Beraatımı istiyorum” dedi. Özgentürk’ün duruşmalardan vareste 
tutulmasına da karar verilerek, dava 5 Mart 2020’ye erteledi.13 

● Paris’teki emeklilik reformuna karşı protestolarını yakından takip eden Anadolu 
Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Yalçın, güvenlik güçlerince atılan gaz kapsülünün yüzündeki 
maskeyi delmesi sonucu gözünden yaralandı. Bilinci yerinde olan Yalçın’a ilk müdahale olay 
yerindeki sağlık görevlilerince, ardından doktorlar tarafından ambulansta yapıldı.14 TGS, Mustafa 
Yalçın ve meslektaşları Gaspard Glanz ile Taha Bouhafs’ın yaralanmasından sorumlu polislerin 
bulunmasını ve haklarında işlem yapılmasını talep ettiklerini duyurdu.15 

8 Aralık 2019 
● KHK’ya kapatılmış DİHA’nın muhabiri Aziz Oruç, Irak’ın Süleymaniye kentinden İran’a 

geçtikten sonra Ermenistan’a geçme girişimi sırasında sınır kapısında gözaltına alındı.16 
Ermenistan’ın İran istihbaratına teslim ettiği Oruç’un, sınır kapısına yaklaşık bir kilometre 
uzaklıktan Türkiye’ye kaçak bir şekilde giriş yapmaya zorlandığı ve sınırdaki tellerden Türkiye 
tarafına atıldığı belirtildi. Oruç, bu sefer 11 Aralık’ta Ağrı-Doğubayazıt’ta gözaltına alındı.17 

10 Aralık 2019 
● İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Özgür Gündem’in imtiyaz sahibi 

Kemal Sancılı ile Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya’nın “Terör örgütü propagandası yapmak” 
gerekçesiyle yargılandığı davada, mükerrer yargılama olmaması için istinaf mahkemesi kararını 
beklemeye karar verdi. Dava 26 Mart 2020’ye ertelendi.18 

                                                        
10 https://www.mlsaturkey.com/tr/eski-taraf-calisanlarina-duzeltme-yayinlamadiklari-gerekcesiyle-adli-para-cezasi/ 
11 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/216736-cumhuriyet-ve-birgun-den-gazetecilere-berkin-elvan-haberinden-dava 
12 http://bianet.org/bianet/medya/216726-gazeteci-haci-yusuf-topaloglu-tutuklama-talebiyle-mahkemeye-sevk-edildi 
13 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1706292/yazarimiz-isil-ozgenturke-hapis-istemi.html 
14 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/pariste-polisin-attigi-gaz-kapsulu-aa-foto-muhabirini-yaraladi/1665162 
15 https://twitter.com/tgs_org_tr/status/1203248157636861952 
16 https://www.cnnturk.com/video/turkiye/son-dakika-irandan-turkiyeye-giris-yapan-terorist-hdpli-baskanla-birlikte-yakalandi 
17 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/12/15/gazeteci-aziz-oruc-olume-terk-edildim-dayanismaya-ihtiyacim-var/ 
18 https://www.mlsaturkey.com/tr/kizilkaya-ile-sancilinin-dosyasi-birlesme-uyumsuzlugunun-giderilmesi-icin-istinafa-gonderildi/ 
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● İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, ETHA editörü Semiha Şahin ve muhabiri Pınar Gayıp 
hakkında “Örgüt üyesi olmak” ve “Örgüt propagandası yapmak” suçlamalarıyla yargılandıkları 
davada ev hapsi hükmünü kaldırarak, yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Dava, 27 Şubat 2020’ye 
ertelendi.19 

11 Aralık 2019  
● BirGün, Basın İlan Kurumu’nun (BİK) üç ayı aşkın bir süredir gazeteye resmi ilan ve 

reklam vermediğini duyurdu. BİK’in söz konusu ilan yasağını, “Resmi İlan ve Reklamlar ile 
Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği”nin 52’nci maddesine dayandırdığı ifade 
edildi. BİK’in ilanları durdurmasının ilk gerekçesini “elektronik ortamda tutulması zorunlu olan 
Baskı ve Bayi-İade Defterleri’nin gecikmeli olarak tutulması” diye tebliğ ettiği kaydedildi. Ancak 
BirGün, BİK’in gazeteye ulaştırdığı 2 Aralık’taki tebligattaki sorunu aslında 1 Eylül’de gidermiş 
olduğunu açıkladı. Bunun üzerine BİK’in “Bazı haberlerde yayın kaynağının kullanılmaması” 
şeklinde ikinci bir gerekçe ileri sürdüğü ve üç ayı aşkın bir süredir uygulamakta olduğu yasağa 
‘devam’ kararı aldığı bildirildi. BirGün’den yapılan açıklamada, “Gazetemiz, Türkiye’nin en 
yaygın üç haber ve bir fotoğraf ajansına abone olmakla birlikte, ajanslardan birebir aldığı tüm 
haberlerle ilgili kaynak belirtmektedir. Ancak BİK, yönetmeliği zorlayarak-bizden başka hiçbir 
gazeteden bu yorumun gereklerini talep etmeden-tüm haber ve fotoğraflara imza ve kaynak istiyor. 
Bunu gerekçe göstererek de ilan ambargosunu sürdürüyor” denildi. Bunun BİK’in gazeteye 
uyguladığı “haksız bir dayatma” olduğu ifade edilerek, “BİK yönetimi tarafından BirGün’e 
uygulanan diğer bir yaptırım da haberlerimiz gerekçe gösterilerek iki ila 15 gün arasında değişen 
basın-ilan kesme cezaları oldu. Son üç ay içerisinde haber içeriklerinin gerekçe gösterildiği toplam 
49 günlük cezaya muhatap olduk. BİK’in sorunlu gördüğü, bu nedenle önce savunma isteyip sonra 
ceza kestiği haberlerle ilgili, bırakın dava açılmasını, herhangi bir düzeltme dahi gelmediğinin de 
altını çizmek isteriz” açıklaması yapıldı.20 BirGün, “12 Ekim tarihli “Cumartesi Anneleri’nin 
759’ncu hafta buluşmasına polis saldırısı”, 17 Eylül tarihli “Ekmek eylemine gazlı saldırı”, “JES’e 
karşı direnen yurttaşlara jandarma saldırısı: 26 gözaltı”, 17 Temmuz tarihli “Basına borç kıskacı”, 
11 Eylül tarihli “Ethem Sancak’ın yeğenine özel sözleşme: Sancak’ a kan tekeli” başlıklı haberleri 
nedeniyle cezaya maruz kaldığını duyurdu.21  

● ETHA editörü Semiha Şahin, Gazetecileri Koruma Komitesi’ne (CPJ) yaptığı açıklamada, 
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hakkında verdiği ev hapsi kararını değerlendirirken, “her 
an tutuklanabileceğini” ifade etti. Henüz kendisine elektronik kepçe takılmadığını belirten Şahin, 
“Ev hapsi başlı başına bir baskı unsuru, serbest bırakıldığım andan beri böyle hissediyorum” dedi.22 

12 Aralık 2019 
● İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde Cumhuriyet’in 12 Şubat 2018 tarihli “3. 

Havalimanı Mezarlık Gibi” başlıklı haberi nedeniyle İstanbul Grand Airport şirketine (İGA) 15.000 
lira tazminat ödemesine karar verildi.23 İstanbul Havalimanı inşaatı sırasında kötü çalışma koşulları 
ve işçi ölümlerini konu alan haberler nedeniyle İGA’nın haklı bulunmasına ise, HAK İŞ’e bağlı Öz 
İnşaat-İş Sendikası, DİSK’e bağlı Dev Yapı-İş Sendikası ile İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-
SEN) tepki gösterdi. İnşaat-İş Sendikası, “Bir işçi mezarlığına dönüşen havalimanı şantiyesiyle 
ilgili gerçekleri ortaya koyan habere ceza verildi” açıklaması yaptı. Dev-Yapı-İş Sendikası ise, 
“Patronlar korunup kollanırken, hatta yargılama bile yapılmazken, ‘iş cinayeti’ yaşanıyor 
diyenlerin cezalandırılması kabul edilemez” ifadelerini kullandı. İYİ-SEN, “Bugün sanık 
sandalyesinde inşaat patronları değil gazeteciler oturtulup cezalandırılıyor. Mahkemenin 
hükmettiği ceza hukuki değildir” tepkisini paylaştı.24 

13 Aralık 2019 
● Bitlis Tatvan 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Bitlis News Genel Yayın Yönetmeni Sinan 

Aygül hakkında yaşlı bir erkeğin bir kız çocuğunu zorla öperek taciz ettiği olayı haberleştirdiği 
                                                        
19 https://t24.com.tr/haber/gazeteciler-semiha-sahin-ve-pinar-gayip-in-ev-hapsi-cezasi-kaldirildi,851723 
20 https://www.birgun.net/haber/okurlarimizin-bilgisine-279561 
21 https://www.birgun.net/haber/iste-birgun-un-ilan-hakkinin-engellenmesine-gerekce-gosterilen-haberler-279629 
22 https://cpj.org/blog/2019/12/turkey-house-arrest-imprisoned-sahin-etha.php 
23 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1707862/gazetemize-verilen-cezaya-sendikalarindan-tepki.html 
24 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1707862/gazetemize-verilen-cezaya-sendikalarindan-tepki.html 
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için “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla 10 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, 
Aygül’ün daha önce yapmış olduğu haberlerden dolayı hakkında çok sayıda dava açılmış olması 
gerekçesiyle “suçlu kişilik özellikleri bulunduğu” hükmüyle cezayı ertelemedi. Aygül ise, “Tatvan 
2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin hakimi daha önce sanık olduğum iki dosyada zorlama bir şekilde 
hakkımda mahkumiyet kararı verdi. Yine müşteki olduğum bir dosyada da sanığa, dosyadaki delili 
Yargıtay Ceza Kurulu içtihatlarına aykırı bir şekilde kabul etmeyerek beraat vermişti” diyerek 
hakim tarafından hedef alındığını öne sürdü. Eğer karar istinaf aşamasında bozulmazsa altı ay önce 
hapisten çıkmış olan Aygül tekrar cezaevine girecek.25 

15 Aralık 2019 
● Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, hakkındaki hakaret davası gerekçesiyle gece yarısı 

gözaltına alınarak, Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ifade alındıktan sonra serbest 
bırakıldı.26 Demirağ hakkında Necmettin Utuş’un açtığı hakaret davası duruşmasına katılmadığı 
için hakkında yakalama kararı çıkarıldığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Demirağ, 
hakkındaki adli kontrol tedbiri nedeniyle her Salı karakola giderek imza attığını belirterek, “Bana 
tebligat gelmedi. Başka bir davadan adli kontrolüm var” açıklaması yaptı.27 

17 Aralık 2019 
● İstanbul Bakırköy 31. Asliye Ceza Mahkemesi, kapatılan Aktif Haber’in genel yayın 

yönetmeni Yetkin Yıldız’ın o dönemki İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya “hakaret” ve “iftira” 
gerekçesiyle yargılandığı davada, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosyayla ilgili 
Yargıtay’ın kararını beklemeye karar verdi. Dava 14 Nisan 2020’ye erteledi. Yıldız, Aktif Haber 
sitesinde yayımlanan “Fuat Avni Suruç patlaması ile ilgili Twitter’dan çarpıcı mesajlar paylaştı” 
başlıklı yazıda, Ala’ya (şimdi AKP Bursa Milletvekili) hakaret ve iftira edildiği iddiasıyla 
yargılanıyor.28 Yıldız, 22 Temmuz 2016’dan beri tutuklu ve Silivri Cezaevi’nde. Yıldız, “Fuat 
Avni” adlı Twitter hesabı paylaşımlarına yapılan haberler nedeniyle FETÖ bağlantısı gerekçesiyle 
8 Mart 2018’de İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum 
edilmişti.29   

● Bolu Valiliği’nin, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı”nın tanıtım 
toplantısına30 davet ettiği basın mensuplarını toplantı öncesi görüntü aldıktan sonra salondan 
çıkartılması tepkilere neden oldu.  Gazeteciler durumu basına yönelik psikolojik şiddet ve sansür 
olarak nitelediler.31 

18 Aralık 2019 
● Ağrı Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliği kararıyla, KHK ile kapatılmış DİHA’nın, 

muhabiri Aziz Oruç, “Terör örgütü üyesi olmak” gerekçesiyle tutuklanarak, Patnos Cezaevi’ne 
gönderildi. Oruç, 11 Aralık’ta gözaltına alınmış ve İçişleri Bakanlığı’nca “terörist” ilan edilmişti.32 

● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Yavuz Oğhan’ın YouTube’daki Bide Bunu İzle 
kanalında, AKP içerisindeki “İstanbul Grubu/Pelikan” örgütlenmesiyle ilgili açıklamaları 
nedeniyle Yargıçlar Sendikası’nın eski başkanı Mustafa Karadağ hakkında “iftira ve hakaret” 
suçlamasıyla soruşturma başlattı. Karadağ, soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde, Pelikan 
Grubu’nun kimlerden oluştuğunu bilmediğini söyleyerek, bu kapsamda Adalet Bakanı Abdulhamit 
Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenmesini istedi. Karadağ, İstanbul 
Başsavcısı’nın odasındaki kamera kayıtlarının son altı aylık bölümü ile ziyaretçi kayıtlarının 
incelenmesini de talep etti. Karadağ, söz konusu programda ise, “Pelikan grubu temsilcisinin 
İstanbul Başsavcısı’nın odasının yanında odası var. O kişi yargı çevrelerinin de yakından tanıdığı 
bir avukat. Pelikan Grubu’nun avukatı gölge başsavcı olarak çalışıyor” demişti.33 

19 Aralık 2019 

                                                        
25 https://www.gazeteduvar.com.tr/turkiye/2019/12/12/cocuk-tacizini-ortaya-cikardi-hapis-cezasi-aldi/ 
26 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1708342/gozaltina-alinan-yenicag-yazari-yavuz-selim-demirag-serbest-birakildi.html 
27 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/gozaltina-alinan-yavuz-selim-demirag-serbest-birakildi-260446h.htm 
28 https://www.mlsaturkey.com/tr/yetkin-yildizin-hakaret-ile-yargilandigi-dava-nisan-ayina-ertelendi/ 
29 https://expressioninterrupted.com/tr/yetkin-yildiz/ 
30 http://www.boluolay.com/bolu/valilikten-basina-sansur-h61321.html  
31 http://www.bolutakip.com/haber/bolu-valisinden-basina-sansur  
32 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/217324-yedi-gundur-gozaltinda-tutulan-gazeteci-aziz-oruc-tutuklandi 
33 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1709441/pelikan-demek-yasak.html 
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● Karikatürist Nuri Kurtcebe hakkında “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etme” 
suçlamasıyla dava açıldı. Muğla Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, 
Kurtcebe’nin 9 Ağustos 2017’deki paylaşımında “Ha Binali, ha Bahçeli, ha da Kemal efendi, var 
mı birbirlerinden farkları? ABD hepsinin patronu, hepsi Sam Amca’nın maymunu, hepsi eli kanlı 
BOP uşağı” sözleriyle eski Başbakan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret ettiği, görevi nedeniyle 
onur, şeref ve saygınlıklarını rencide ettiği öne sürüldü. Dava 2 Mart 2020’de görülmeye 
başlanacak.34  

20 Aralık 2019 
● Oda TV yazarı Cem Say, Soner Yalçın’ın Kara Kutu adlı kitabını eleştirdiği “Aşılar 

Hakkında Gerçekleri Okumaya Cesaretiniz Var Mı?” başlıklı yazısının OdaTV’de 
yayımlamadığını açıkladı. Say, Twitter aracılığıyla Oda TV’de yayımlanmayan yazısının bugünkü 
Cumhuriyet’te yer aldığını duyurdu.35 Bir başka Oda TV yazarı Ahmet Yavuz da, Soner Yalçın’ı 
eleştirerek, yazılarına ara verdiğini bildirdi.36 

21 Aralık 2019  
● BİK, Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk’ün, Aziz Nesin’in bir öyküsünü alıntılayarak 

kaleme aldığı “Barış Pınarı” başlıklı köşe yazısı gerekçesiyle gazeteye 17 gün ilan ve reklam akışı 
durdurma cezası verdi. BİK, ayrıca RTÜK Başkanlığı şikayeti üzerine 6 Eylül’de yayımlanan 
“TV5’te Etyen Mahçupyan’ın Pelikan çıkışına RTÜK cezası” başlıklı haber nedeniyle iki günlük 
ilan ve reklam akışı durdurma cezası verildi.37 

24 Aralık 2019 
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV’de Cumhuriyet’i hedef alan yayınlar 

konusunda yetkisizlik kararı vererek, dosyayı faaliyet adresi gerekçesiyle Küçükçekmece 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.38 Akit TV sunucusu Fatin Dağıstanlı, 21 Aralık’ta 
Cumhuriyet’in “Şeriat Çalıştayı” manşeti dolayısıyla “Madem Cumhuriyet şeriata savaş açtı, 
toplanıp Cumhuriyet’in önüne bir el bombası atalım” demişti.39  

● Radyo Viva, ekonomik durum gerekçesiyle Ömer Erişmen haricindeki bütün 
programcıları işten çıkardı. İşten çıkarılanlar arasında, yayıncılar Füsun Tuncer ve Didem Dede 
Ersoy yer aldı. Doğancan Özadlı’nın da 1 Ocak’ta görevine son verileceği ifade edildi.40 

25 Aralık 2019 
● Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan İMC TV’nin Program 

Koordinatörü Ayşegül Doğan’ın “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla 22,5 yıla kadar hapis istemiyle 
yargılandığı davada, basın kartı olup olmadığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan 
sorulmasına karar verdi. Dava, 18 Mart 2020’ye ertelendi.41 

● Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Evrensel yazarı ve Emek Partisi MYK Üyesi Yusuf 
Karataş hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebini “ölçülü” diyerek reddetti. 
Karataş, karara, “Dava konusu DTK’nin faaliyetlerine partimi temsilen katıldım. O dönem 
hükümet yetkilileri de vardı. Şu an ise ben yargılanıyorum. Yurt dışı yasağım uzun zamandır 
sürüyor. Mesleğim gereği yurt dışına çıkmam gerekebiliyor. Adli kontrol bir cezaya dönüşmüş 
durumda” tepkisini gösterdi. Dava 11 Mart 2020’ye ertelendi. Karataş hakkında katıldığı 
toplantılar nedeniyle “terör örgütü kurmak ve yönetmek” iddiasıyla dava açılmıştı.42 

● Libya’da Habertürk TV sunucusu Mehmet Akif Ersoy ile kameraman Hasan Dönmez’i 
taşıyan araç saldırıya uğradı, aracın camları kırıldı.43 

                                                        
34 https://www.independentturkish.com/node/106001/haber/karikat%C3%BCrist-nuri-kurtcebe-hakk%C4%B1nda-hakaret-davas%C4%B1-
a%C3%A7%C4%B1ld%C4%B1-%C5%9Fikayet%C3%A7iler-y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1m 
35 http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/1708458/asilar-hakkinda-gercekleri-okumaya-cesaretiniz-var-mi.html 
36 https://twitter.com/yvzah/status/1207982885292183553 
37 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1710011/gazetemize-keyfi-ceza.html 
38 https://www.evrensel.net/haber/393850/cumhuriyeti-hedef-gosteren-akit-tv-suc-duyurusuna-yetkisizlik-karari 
39 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201912211040887006-madem-cumhuriyet-gazetesi-seriata-savas-acti-toplanip-cumhuriyetin/ 
40 http://www.medyaalemi.com.tr/radyo-vivada-tenkisat-hangi-radyocular-gorevden-alindi-8236/  
41 https://t24.com.tr/haber/mahkeme-gazeteci-aysegul-dogan-in-basin-kartinin-olup-olmadiginin-sorulmasina-karar-verdi,853546 
42 https://www.evrensel.net/haber/393901/evrensel-yazari-yusuf-karatasin-yurt-disi-yasagi-olculuymus 
43 https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/son-dakika-libyada-bulunan-haberturk-ekibine-saldiri-5530339/ 
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26 Aralık 2019 
● İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, “Terör örgütü üyeliği” gerekçesiyle yargılanan 

Demokratik Modernite dergisi editörü Haydar Ergül hakkında yurt dışına çıkış yasağının devamına 
karar verildi. Dava 14 Mayıs 2020’ye ertelendi.44 Ergül, İstanbul’da 28 Temmuz 2017’de 
Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve HDP üyesi sekiz kişi ile birlikte gözaltına alınarak 
tutuklanmış, bu yıl 5 Nisan’da ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.45 

● Çorlu 4. Asliye Ceza Mahkemesi, Artı Gerçek muhabiri Rıfat Doğan’ın Çorlu tren 
kazasına ilişkin davada ilk duruşmada görüntü kaydı alması gerekçesiyle dava açtı. Dava, 28 Ocak 
2020’ye ertelendi.46 Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Doğan hakkında davada görüntü çektiği 
gerekçesiyle 30 Temmuz’da soruşturma başlatmış ve 900 lira adli para cezası ödemesi durumunda 
dava açılmayacağını belirtmişti. Doğan’ın teklifi reddetmesi üzerine hakkında kamu davası 
açıldı.47 

● Duvar English’in Twitter hesabı askıya alındı. Duvar English’in Genel Yayın Yönetmeni 
Cansu Çamlıbel, uygulama üzerinden Twitter’in CEO’su Jack Dorsey’i etiketleyerek “Propaganda 
ve trollerin karşısında diz çökmeyin. Türkiye'nin içinden İngilizce yayın yapan az sayıda bağımsız 
haber portallarından birinin sesini kesmeyin” çağrısı yaptı.48 Duvar English yazarı Ece Temelkuran 
ise, “Bu korkunç. Duvar English, Türkiye’deki sayılı bağımsız haber kaynaklarından biri. Sevgili 
Jack Dorsey ve Twitter, sizden doğru şeyi yaparak siteye konulan yasağı kaldırmanızı bekliyoruz” 
ifadesini kullandı.49 Bu paylaşımlar ardından kısa bir süre sonra Duvar English’in hesabı normale 
döndürüldü.50 

28 Aralık 2019 
● İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Sözcü yönetimi, yazar ve muhabirleri aleyhine 

“FETÖ’nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla beraber bilerek ve isteyerek yardım 
etme” gerekçesiyle yürüttüğü davada, yazarlar Emin Çölaşan ile Necati Doğru’ya üçer yıl altışar 
ay 15’er gün ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ile sozcu.com.tr Yayın Yönetmeni Mustafa 
Çetin’e üçer yıl dörder ay hapis cezalarına hükmetti. Mahkeme, sozcu.com.tr Haber Koordinatörü 
Yücel Arı, muhabir Bekir Gökmen Ulu ve muhasebe görevlisi Yonca Yücekaleli’ye ise ikişer yıl 
birer ay hapis cezalarına hükmetti.51 Sözcü’nün sahibi Burak Akbay’ın tutuklamaya yönelik 
yakalama kararı beklemede olduğu için dosyası ayrıldı. Mahkeme, gazeteden ayrıldıktan sonra 
Sözcü aleyhine dava açmış olan Mediha Olgun’un ise delil yetersizliği nedeniyle beraatına karar 
verdi. Kararda, Çölaşan’ın suça konu yazılarıyla örgüt lehinde toplumda algı oluşturduğu, 
böylelikle örgüte fayda sağladığı, Doğru’nun darbe girişimi sonrası yazdığı “Naylon darbe” 
başlıklı yazıyla örgüt lehine algı sağladığı ve bunu kasıtlı yaptığı52, Çetin ve Yılmaz’ın, 15 Temmuz 
darbe girişimi ve 17-25 Aralık 2013 tarihlerinden hemen sonra örgüte ait Zaman gazetesi ve örgüte 
yakın diğer haber siteleriyle benzer şekilde haberler yaparak, Sözcü’ye ait internet sitesinde örgüt 
lehine toplumsal algı oluşturma çabasına girdiği” belirtildi.53  

29 Aralık 2019 
● Cumhuriyet yazarı ve hayvan hakları savunucusu Zülal Kalkandeken, hakkındaki bir 

şikayet üzerine İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı.54 Kalkandeken, Kartal 
Adliyesi’nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.55 

30 Aralık 2019 
● Habertürk yazarı Sinem Kaymakçı, İstanbul Havalimanı ve Marmaray’ın engelli dostu 

olduğuna ilişkin yazılar yazması yönündeki talebi yerine getirmediği gerekçesiyle yazılarına son 

                                                        
44 https://www.mlsaturkey.com/tr/haydar-ergul-yargilandigi-davada-yurt-disi-yasagi-kaldirilmadi/ 
45 https://gazetekarinca.com/2019/04/15-aydir-tutukluydu-gazeteci-haydar-ergul-tahliye-edildi/ 
46 https://www.mlsaturkey.com/tr/corlu-davasini-takip-eden-gazeteci-rifat-dogana-dava/ 
47 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/211071-arti-gercek-muhabiri-rifat-dogan-a-corlu-sorusturmasi 
48 https://twitter.com/mlsaturkey/status/1210133738413314048?s=08  
49 https://twitter.com/ETemelkuran/status/1210126894844272640?s=20  
50 https://www.birgun.net/haber/duvar-english-in-twitter-hesabi-kapatildi-281675  
51 https://www.haberturk.com/son-dakika-sozcu-davasi-iste-sozcu-gazetesi-davasinda-saniklar-ve-cezalar-2553667 
52 https://www.cnnturk.com/video/turkiye/sozcu-gazetesi-davasinda-karar 
53 https://odatv.com/sozcu-davasinda-karar-cikti-27121918.html 
54 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1711468/yazarimiz-zulal-kalkandelen-serbest-birakildi...-iste-gozalti-gerekcesi.html 
55 https://twitter.com/veganzulal/status/1211163432394903552 



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

  12 

 

verildiğini duyurdu. Kaymakçı, arşivdeki yazılarının da siteden kaldırıldığını aktararak, “29 
Mart’ta Habertürk internet sitesinde yazmaya başladım. Geçirdiğim bir trafik kazası sonucu engelli 
kaldım. Engelliler konusunda da yazılarım oldu. Habertürk yönetimi benden yeni havalimanı ve 
Marmaray’ın ne kadar engelli dostu inşa edildiği konusunda figüran olmamı istedi. Tekerlekli 
sandalye ile dolaştırıp reklam amaçlı video çekimi. Ben de sokaklarda engelli sorunları had safhada 
iken siyasi getiri amaçlı bu filmin çekilmesini uygun bulmadım ve yönetime ifade ettim. Bunun 
üzerine dün yazılarıma son verildiği bilgisi ulaştı. Bugün sayfadan yazılarıma bakmak istediğimde 
yazılarımın kaldırıldığını görmem en büyük hayal kırıklığı oldu. En çok da engellilerin sesi olma 
imkanım elimden alındığı için üzgünüm” mesajını paylaştı.56 

İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale 

1 Aralık 2019 
● Van’ın Gürpınar ilçesinde emniyette işkence gördüğü kamuoyuna yansıyan Koçer Sason 

Yapıcı’ya “görevli memura hakaret” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla 
yargılandığı davada bir yıl yedi ay hapis cezası verildi. Mahkeme, Yapıcı’ya şiddet uygulayan polis 
hakkında ise “duyduğu hiddetli elemin etkisi altında darp yoluna başvurduğu” gerekçesiyle, beraat 
kararı verdi.57 

● Gezi Parkı eylemlerinde Hatay’ın Armutlu ilçesinde 10 Eylül 2013’te polis 
müdahalesinde yaşamını yitiren eylemcilerden Ahmet Atakan’ın annesi Emsal Atakan gece geç 
saatlerde gözaltına alındı. Emsal Atakan’ın diğer oğlu Zafer Atakan, annesinin gözaltına alındığını 
Twitter hesabından duyurdu. Emsal Atakan’ın gözaltı işlemlerinin ardından 00.45’te hastaneden 
serbest bırakıldığı belirtildi. Emsal Atakan’ın oğlu Ahmet’in ölümüyle ilgili altı yıldır dava 
açılmaması nedeniyle çeşitli protestolara katıldığı belirtildi.58 

2 Aralık 2019 
● Batman Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır Barosu’nun önceki başkanı ve 10 yönetim 

kurulu üyesi hakkında 24 Nisan’da Ermeni Tehciri’nin yıldönümü nedeniyle yayınladıkları 
“Ermeni Halkının Dinmeyen Büyük Acısını Paylaşıyoruz” bildirisi nedeniyle “halkı kin ve 
düşmanlığa alenen tahrik etmek, TBMM’yi aşağılamak” suçlamalarıyla dava açıldı. Dava dosyası, 
yetkisizlik kararıyla Diyarbakır’a gönderildi. Önceki baro başkanı Ahmet Özmen ile yönetim 
kurulu üyeleri Mahsum Bati, Nuşin Uysal Ekinci, Cihan Ülsen, Sertaç Buluttekin, Muhammet 
Neşet Girasun, Serhat Eren, İmran Gökdere, Velat Alan, Ahmet Dağ ve Nahit Eren yargılanacak. 
Şimdiki baro başkanı Cihan Aydın, “Neredeyse 15 yıldan bu yana her 24 Nisan’da, Diyarbakır 
Barosu ya bir etkinlik düzenlemiş veya basın açıklaması yapmış, bu meseleye ilişkin olarak 
tepkisini demokratik bir şekilde ifade özgürlüğü kapsamında ortaya koymuştur. Dolayısıyla 2017-
2018 dönemde Baro yönetiminde başkan ve yönetim kurulunun yapmış olduğu bu açıklama da 
tamamen politik saiklerle açılmış bir davadır. Meselenin ifade özgürlüğü çerçevesinde 
değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dava ifade özgürlüğüne karşı açılmış bir davadır. 
Diyarbakır Barosu’nu korkutmaya, geri durmayı amaçlayan bir davadır ve hiçbir şekilde kabul 
edilemez” dedi.59 

5 Aralık 2019 
● İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, TSK’nın Afrin’e yaptığı Zeytin Dalı harekatı 

esnasında Twitter aracılığıyla yaptığı sekiz paylaşım nedeniyle “terör örgütü propagandası 
yapmak” gerekçesiyle yargılanışı sürerken, mahkeme Almanya’da yaşayan sanatçı Ferhat Tunç’un 
yakalanması amacıyla gerekli işlemlerin yapılması için Adalet Bakanlığı’na müzekkere 
yazılmasına karar verdi. Mahkeme, davayı 21 Mayıs 2020’ye erteledi.60 

8 Aralık 2019 

                                                        
56 https://www.birgun.net/haber/ucuncu-havalimanini-ovmeyen-haberturk-yazarinin-kosesi-kaldirildi-282041 
57 https://gazetekarinca.com/2019/12/gozaltinda-iskence-polise-beraat-siddete-maruz-birakilana-hapis-cezasi/ 
58 https://sendika63.org/2019/12/emsal-atakan-gece-saatlerinde-gozaltina-alinip-serbest-birakildi-570703/ 
59 https://www.amerikaninsesi.com/a/diyarbakir-barosuna-24-nisan-davasi/5189053.html 
60 https://www.mlsaturkey.com/tr/ferhat-tuncun-orgut-propagandasi-iddiasiyla-yargilandigi-dava-basladi/ 
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● İstanbul Kadıköy Meydanı’nda, Şili’de “Las Tesis” adlı kadın örgütünce başlatılan ve tüm 
dünyada yayılan protesto dansı için buluşan kadınlara polis müdahalesi yapıldı. Polis müdahalesine 
gerekçe olarak “Las Tesis’in sloganı” gösterildi. Olay sırasında kadınlar, dünyada farklı kentlerde 
yapılan danslı protesto için gözlerine siyah bant çekip, İspanyolca ve Türkçe sloganlarla dans 
ediyordu. Ancak polis sloganlarda suç unsuru bulunduğu gerekçesiyle dansı durdurmaya çalıştı ve 
katılımcılara dağılmaları uyarısı yaptı. Bunun ardından polis tarafından kadınlara sert şekilde 
müdahalede bulunuldu. Kadıköy İskele Meydanı'ndaki polis müdahalesinde Kadın Cinayetlerini 
Durduracağız Platformu Temsilcisi Ayşen Ece Kavas, Genel Sekreteri Fidan Ataselim, Sevda 
Yeniköylü, Nisa Kör, Yaprak Okatalı ve Seda Elhan Barbaros gözaltına alındı. İstanbul 
Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Platform üyeleri tarafından düzenlenen etkinlikte yapılan dans 
gösterileri sonrasında atılan sloganlarda ‘tecavüzcü sensin, öldüren sensin, polisler, hâkimler, 
devlet ve başkan’ şeklinde ifadeler kullanan söz konusu gruba yaptıklarının suç olduğu, eylemi 
durdurmaları ve dağılmaları için makul süre tanınmıştır. Ancak grubun dağılmamakta ısrar edip, 
konusu suç oluşturan sloganlara devam etmeleri üzerine, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Kadın 
Grubu tarafından polis marifetiyle alan boşaltılmaya çalışılmıştır. Etkinliği provoke eden ve 
güvenlik güçlerine mukavemette bulunan (yedi) şahıs Cumhuriyet Savcılığı talimatları ile 
gözaltına alınmıştır” denildi.61 

13 Aralık 2019 
● Ankara Güvenpark’ta erkek şiddetine dikkat çekmek için Las Tesis dansını sergilemek 

isteyenlere polis müdahalesi yapıldı. İstanbul’daki gibi slogan gerekçesiyle yapılan müdahalede 
gözaltına alınanlar da oldu.62 

14 Aralık 2019  
● Kocaeli 3. Sulh Ceza Hakimliği, Poyrazköy Davası’na ilişkin koray.peksayar.org 

sitesinde yer alan mahkeme kararı gerekçesiyle internet sayfasına erişim engeli uyguladı. Söz 
konusu kararda Poyrazköy Davası’nın nasıl çöktüğüne ilişkin sayısal delillerle ilgili teknik ve 
hukuki bilgiler yer alıyordu.63 Erişim engeli getirilen internet sitesi sahibi ve Hukuk Bilirkişisi 
Koray Peksayar, engelleme kararını sosyal medya hesabından paylaşarak, “HTTP yerine HTTPS 
kullanınca açıyor. Ayrıca benim sitemde yayınladığım raporlar ve benzer malzeme tamamen 
insanların yararlanması içindir, asla reklam gibi bir amacım yok” dedi. Peksayar “Balyoz”, 
“Poyrazköy” ve “ÇYDD” davalarında dijital delillerde rastlanan çelişkileri, teknik usulsüzlükleri 
ve el koyma sonrası değişiklik şüphelerini tespit eden ilk uzmanlar arasındaydı.64 

16 Aralık 2019 
● Mardin Valiliği, kent genelinde devam eden gösteri ve yürüyüşlerle ilgili yasağı 16 Aralık 

itibariyle 30 gün daha uzattı.65  
17 Aralık 2019 
● Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesi, Almanya Yeşiller Partisi eski milletvekili Mehmet 

Kılıç hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla açtığı davanın ilk duruşmasında, 
Erdoğan’ın avukatınca yapılan talep doğrultusunda yakalama kararı çıkarttı.66 Bu karar uyarınca 
eğer Kılıç, Türkiye’ye giriş yaparsa gözaltına alınacak. Dava, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 
Kılıç hakkında ABC’nin kendisiyle 12 Temmuz 2017’de yaptığı “Erdoğan’a Soykırım suçlaması: 
Muz cumhuriyeti muamelesi” başlıklı röportajı gerekçesiyle iddianame hazırlanarak açıldı. 
Kılıç’ın avukatı Veysel Ok, “Kendisi Almanya’da ikamet ediyor ve işi orada. İstinabe yoluyla 
Kılıç’ın ifadesinin Almanya’da alınmasını talep ediyorum” dedi. Ancak Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın avukatı ise, “Almanya bu taleplere siyasi suç diyor. Bu nedenle Kılıç hakkında 
yakalama kararı çıkarılmasını talep ediyorum” görüşünü söyledi. Mahkeme de bu yönde karar 
verdi. Kendisi de hukukçu olan Kılıç ise, Türkiye’ye gelmeyi düşünmediğini belirterek, özetle 

                                                        
61 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/istanbuldaki-kadina-karsi-siddet-gosterisine-polis-mudahalesi-5497107/ 
62 https://www.amerikaninsesi.com/a/ankara-da-kadınların-danslı-protestosuna-sert-polis-müdahalesi/5203486.html 
63https://twitter.com/KorayPeksayar/status/1205511768224784385?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1205533810722426881&re
f_url=https%3A%2F%2Fwww.abcgazetesi.com%2Fbu-ulke-bunu-da-gordu-mahkeme-kararina-erisim-engeli-63453 
64 https://tele1.com.tr/bu-ulke-bunu-da-gordu-mahkeme-kararina-erisim-engeli-109896/ 
65 http://www.mardinarena.com/haber-mardin-de-eylem-ve-etkinlik-yasagi-uzatildi-49819.html 
66 https://www.mlsaturkey.com/tr/eski-alman-vekil-memet-kilic-hakkinda-yakalama-karari/ 
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“AKP Genel Başkanı herkese ‘vatan haini’ dediği için politik tartışma o bağlamda yürüyor. Ben 
de Türkiye’yi bu hale getirenler için vatan haini dedim. Hakaret tarzım değil ama politik 
tartışmadan geri durmam” tepkisini gösterdi.67 

18 Aralık 2019 
● Kırklareli Demirköy Asliye Ceza Mahkemesi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Cuma 

hutbesinde Atatürk’e yer vermemesini eleştirdiği için müzisyen Erhan Güleryüz’ün “halkın bir 
kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen 
aşağılamak” gerekçesiyle yargılanmasına başlandı. Güleryüz, 30 Ağustos’ta İğneada konserinde, 
“Siz kimsiniz Mustafa Kemal’in adını söylemekten çekiniyorsunuz. Cuma hutbesinde Atatürk’ün 
adı geçmiyor. Ben bundan zaten utanmıyorum çünkü bunların zaten dedeleri savaştan kaçmış. Ben 
din taciriyim diyen palavracılar. Hangimiz dindar sen mi, ben mi” demişti.68 

19 Aralık 2019 
● Muş Valiliği, kent genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri, 2 Ocak 2020’ye değin 15 gün 

boyunca yasakladı.69 
21 Aralık 2019 
● Mustafa Balbay’ın Bitmeyen Deniz Gezmiş isimli kitabı, TBMM’ye giren bir vatandaşın 

çantasından çıkması sonrasında güvenlik görevlileri tarafından bir süre incelenmiş ve bu kitapla 
Meclis’e girilemeyeceğine kanaat getirilmişti.70 Bunun gerekçesiyle ilgili TBMM Başkanvekili 
Süreyya Sadi Bilgiç tarafından yapılan açıklamada, “Saldırı amaçlı kullanılabileceği 
değerlendirilen her türlü materyalin emanete alındığı” gerekçesiyle kitabın Meclis’e alınmadığı 
ifade edildi.71 

● Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Ekim günü Yeni Yaşam’ı dağıttığı için gözaltına 
alınan ve sonrasında serbest bırakılan dağıtımcı Necmettin Tosun hakkında “örgüt propagandası” 
yaptığı gerekçesiyle hapisle cezalandırılması talepli iddianameyi kabul etti.72 İddianamede, Yeni 
Yaşam’ın “PKK/KCK’ye ait gazete” olarak değerlendirildiği, 22 Ekim tarihli sayısı üzerinde 
yapılan incelemede, ‘Beyaz fosfor bulguları’ manşetiyle Türkiye’nin 9 Ekim’de Kuzey ve Doğu 
Suriye’ye yönelik operasyonda, ‘beyaz fosfor kimyasal silahını kullanarak savaş suçu işlediğini, 
sivillerin de hedef alındığı yolundaki yalan haberle Türkiye’nin itibarsızlaştırılması amacıyla örgüt 
propagandası yapıldığı’ öne sürüldü. Ayrıca, Türkiye’nin operasyonlarına ilişkin “işgal” 
nitelendirmesiyle “örgüt propagandası” yapıldığı değerlendirildi.73  

22 Aralık 2019 
● Mersin Valiliği, Tarsus’ta Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda kadınlarca yapılacak “Las 

Tesis” dans performansı “sakıncalı sloganları” gerekçesiyle yasakladı. Kadınlar, yasak kararına 
karşı “Kadın cinayetleri durdurulamıyor ama kadınlar durduruluyor” diyerek tepki gösterdi.74 CHP 
Mersin İl Kadın Kolları Genel Başkanı Pakize Güler, gerekli yasal izinleri aldıklarını ifade ederek, 
Mersin Valiliği’nin talebi doğrultusunda dansın şarkı sözlerini değiştirmiş olmalarına rağmen 
etkinliğine yasaklama getirildiğini söyledi.75 

● Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda Amed Emek ve Demokrasi Platformu’nun yaptığı 
“Toplumsal barış ve insanca bir yaşam için demokrasiyi inşa edelim” miting sırasında polis, bazı 
pankartlardaki “savaş” kelimesini bıçakla kestikten sonra alana alınmasına izin verdi. “Kayyum 
atayarak, ihraç ederek, açığa alarak bizi susturamazsınız”, “Savaşa karşı barış” ve “Halkın 
bütçesini savaşa peşkeş çektirmeyeceğiz” pankartları içeriye alınmadı. “Savaşa, faize, israfa değil, 
emekçiye bütçe” pankartındaki “savaş” kelimesi ise kesildikten sonra alana alındı.76 

23 Aralık 2019 

                                                        
67 https://www.dw.com/tr/memet-k%C4%B1l%C4%B1%C3%A7-hakk%C4%B1nda-yakalama-karar%C4%B1/a-51706253 
68 https://www.tarafsizhaberajansi.com/2019/12/18/muzisyen-erhan-guleryuze-30-agustostaki-sozleri-icin-dava-acildi/ 
69 https://www.karar.com/guncel-haberler/musta-toplanti-ve-gosteri-yasagi-1419401 
70 https://www.medyaradar.com/mustafa-balbayin-kitabi-silah-sayildi-haberi-2018886  
71 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1710016/mustafa-balbayin-kitabi-silah-sayildi.html  
72 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/12/21/gazete-dagiticisina-haber-davasi-7-yil-hapsi-istendi/ 
73 https://www.evrensel.net/haber/393648/yeni-yasam-dagitimcisina-gazetede-yer-alan-haberden-7-yil-hapis-istemi 
74 https://artigercek.com/haberler/mersin-de-las-tesis-eylemine-valilik-engeli 
75 http://www.pratikhaber.com/mersin/las-tesise-mersinde-izin-cikmadi-h37589.html 
76 https://www.birgun.net/haber/savas-karsiti-mitingde-savas-kelimesine-yasak-281120  
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● HDP’li Diyarbakır Sur Belediyesi Başkanı Filiz Buluttekin ve Eş Başkanı Cemal 
Özdemir’in tutuklanmasını protesto etme amaçlı basın açıklamasında, DBP Eş Genel Başkanı 
Saliha Aydeniz, HDP Diyarbakır İl Başkanı Zeyat Ceylan’ın aralarında bulunduğu HDP’lilere polis 
müdahale etti. Gazetecilerin, ses ve görüntü almamaları engellendi.77 

24 Aralık 2019 
● İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala’nın yanı sıra dokuzu tutuksuz altısı 

yurt dışında toplam 15 sanıklı davada, AİHM’in acilen serbest bırakılması yönündeki kararına 
karşın 784 gündür tutuklu Kavala’nın tutuklu yargılanmasına, AİHM’in kararıyla ilgili olarak 
Adalet Bakanlığı’ndan “karar kesinleşmiş midir” sorusuna yanıt beklenmesine karar verdi. 
Mahkeme, aralarında Ali İsmail Korkmaz’ın ölümüne neden olan Mevlüt Saldoğan’ın da 
bulunduğu polis memurları ve Hazine’nin ‘zarar gören şikayetçi’ sıfatıyla davaya katılma 
taleplerini ise kabul etti. Kavala ise, AİHM’in “derhal serbest bırakılmalı” kararına rağmen 
duruşmada tutukluluğuna devam kararı verilmesine ilişkin “Bugün görülen duruşmada, AİHM’in 
derhal serbest bırakılmam yönündeki kararına ve dinlenen tanıkların, benimle Gezi eylemleri 
arasında herhangi bir ilişki kurmamış olmalarına rağmen, mahkeme heyetinin tutuklama kararını 
sürdürmesi benim için çok şaşırtıcı oldu. Yargının itibarını da zedeleyen bu kararın bir an evvel 
düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum” dedi. Dava, 28 Ocak 2020’ye ertelendi.78  

25 Aralık 2019 
● Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde “Las Tesis” dansı yapmak isteyen kadınlara 

polis müdahale etti. Sekiz kişi gözaltına aldı, sonrasında serbest bırakıldı. Kadınlar, “Susmuyoruz, 
korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “Kadınları değil katilleri engelle” sloganlarıyla duruma tepki 
gösterdi.79 

28 Aralık 2019 
● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı, KRT TV programcısı, Yeniçağ 

yazarı Murat İde, İstanbul Maslak’taki evinin önünde yedi-sekiz kişilik bir grubun saldırısına  
uğradı.80 İde, 25 Aralık’ta “Devlet Bey, ben yoruldum” başlıklı köşe yazısında, MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kanal İstanbul projesine destek veren açıklamalarını eleştirerek, 
Bahçeli’nin 2011 yılında proje ile ilgili “Güya yeni bir kanal açıyorlar, adına da ‘İstanbul Kanalı 
ve bu bir çılgın proje’ diyorlar. Bu, soygun düzenini çılgınca sürdürecek bir projedir” ifadelerini 
hatırlatmıştı. İde, Bahçeli’yi şimdi “Kanal İstanbul’la Türkiye’nin eli güçlenecek, jeo-stratejik 
imkan ve kabiliyeti perçinlenecektir. Bu projeden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan 
rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir” dediği için eleştirmişti.81 

29 Aralık 2019 
● Antalya’da Kadın Platformu tarafından gerçekleştirilmesi planlanan “Las Tesis” eylemine 

polis izin vermedi. Göstericiler, basın açıklaması yapıp dağıldı.82 
● İstanbul’da AKP Kadıköy İlçe Başkanlığı önünde “Kanal İstanbul” projesini protestosu 

sırasında ETHA muhabiri Pınar Gayıp ile Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) ve 
Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi üç kişi darp edilerek gözaltına alınmak istendi. 
Çevredekilerce tepki gösterilmesi üzerine muhabir Gayıp serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlar 
arasında SGDF Başkanı Deniz Bahçeci ve üyesi Mert Karatağ ile ESP üyesi Gamze Toprak olduğu 
belirtildi.83 

● Hakkari Valiliği, miting, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, basın açıklaması ve benzeri 
etkinlikleri 30 Aralık 2019 ve 13 Ocak 2020 tarihleri arasında 15 gün boyunca yasakladı.84 

30 Aralık 2019 

                                                        
77 https://www.evrensel.net/haber/393758/sur-belediyesi-es-baskanlarinin-tutuklanmasi-eylemine-abluka-gazetecilere-kalkan 
78https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/son-dakika-osman-kavalanin-tutuklulugunun-devamina-karar-verildi-2-
5527812/?utm_source=szc&utm_medium=free&utm_campaign=ilgilihaber 
79 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/ankara-universitesinde-las-tesise-izin-yok-5530139/ 
80 https://www.yerelingundemi.com/medya/5679/gazeteci-murat-ideye-yumruklu-sopali-saldiri?utm_source=share-facebook 
81 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/devlet-bey-ben-yoruldum-54342yy.htm 
82 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1711526/kadinlarin-las-tesis-protestosuna-yine-polis-engeli.html 
83 https://www.evrensel.net/haber/394232/akp-onundeki-kanal-istanbul-eylemine-polis-mudahalesi-3-kisi-gozaltinda 
84 http://www.hakkari.gov.tr/yasaklama-karari-29122019 
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● Elazığ’da polis ekiplerince Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılması esnasında 
Evrensel gazetesi dağıtanlara, Kabahatler Kanunu kapsamında 153 lira para cezası verildi. 
“Almanak 2019” ekinin çıktığı gün gazeteyle dayanışmak amacıyla dağıtan kişilere, “Şikayet var, 
çevreyi rahatsız ediyorsunuz” denilerek ceza kesildiği belirtildi.85  

● Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çorlu tren kazasında 8 Temmuz 2018’de ölen dokuz 
yaşındaki Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz Sel hakkında sosyal medya paylaşımlarını gerekçe 
göstererek soruşturma başlattı. Sel, oğlumu trenin altından iki parça aldım diyorum. Bugüne kadar 
sabırla adil yargı bekledik diyorum. Bugün emniyetten aranıyorum. Twitter paylaşımlarım 
yüzünden Çorlu Başsavcılığı ifadeye çağırıyor beni. Vaz mı geçeceğim bu gösterdiğiniz sopa ile!? 
Ayıp!” dedi.86 Sel, ayrıca “Giderim ifademi veririm hiç sorun değil. Öfkeliyim. İlk zamanlar 
üzgündüm hayal kırıklığı yaşıyordum. Artık hayal kırıklığı yaşamıyorum. Türkiye’deki adalet 
sisteminin bu olduğunu anladım. Ne yazık ki asli kusurluların ortaya çıkarılıp gerekli cezaların 
verilmesi, bu tür toplu katliamların yaşanmaması adına bir şey yapılmıyor. Bir şey yapmak, adaleti 
sağlamak yerine yakınlarını kaybedenlerin ailelerine acımasızca, insafsızca davranıyorlar. Beni 
içeriye de atabilirler. Ben oğlumun gittiği günden beri zindanda yaşıyorum. Ben söylediğim tüm 
sözlerin arkasında duruyorum. Adil bir şekilde yargıyı uygulamalarını istiyorum. Başka hiçbir şey 
istemiyorum” tepkisini gösterdi.87 

RTÜK Cezaları 

10 Aralık 2019  
● CHP kontenjanından seçilmiş RTÜK üyesi İlhan Taşçı, AYM’nin kanal ve frekans 

kullanım bedelini ödemeyen radyo ve televizyonlar lehine yayın durdurma cezasını iptal 
etmesinden memnuniyet duyduklarını açıkladı. Taşçı, “Türkiye’de son dönemde giderek artan çok 
kanallı teksesli yapı karşısında bu iptaller, basın özgürlüğü alanını daha da daraltmakta. Frekans 
iptalleriyle özgürlük alanı daraltıldı. Son dönemdeki ekonomik kriz nedeniyle çok sayıda yerel 
yayıncı neredeyse yayın yapmaya yetecek düzeyde gelir dahi elde edemiyor, reklam gelirleri 
yayıncılık sektöründe çökmüş durumda. Yasanın yerel yayıncıları yok sayan, ulusal yayın yapan 
büyük aktörlerle aynı kategoride değerlendirmesinin sakıncaları burada da ortaya çıkmıştır. 
AYM’nin kararı da göz önünde tutularak yasa güncellenmelidir. Benim bu iptallere karşı oyumun 
temel gerekçesi ülkenin ekonomik koşulları da göz önünde bulundurularak son uyarıların da 
yayıncılara yapılıp, belli süreler verilip buna da uyulmaması halinde frekans iptali yoluna gidilmesi 
gereğidir” dedi.88 

11 Aralık 2019 
● RTÜK’ün, 25. kuruluş yıl dönümü için hazırladığı videonun, Kamu Spotları Yönergesi’ne 

aykırı olduğu halde televizyonlarda kamu spotu olarak yayınlanmasının kabul edildiği belirtildi.  
Yönergede yer alan “Kurum tanıtımı içeremez” açık hükmüne rağmen yayınlanan tanıtım 
videosunun ayrıca 45 saniyelik süre sınırını 60 saniye olarak aştığı bildirildi.89 

● Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) tarafından internet platformlarını 
denetleme yetkisini Kurul’a veren yönetmeliği iptali talebiyle açılan davada, RTÜK’ün Danıştay’a 
gönderdiği savunmasında, “Dava dilekçesi kar amacı olmayan gazetecilik sitelerinin gelir dahi elde 
edemeyecek kadar küçük çaplı olduğundan bahisle öngörülen ücretleri ödeyemeyeceği iddiası, 
mesnetsizdir, zira öncelikle Yönetmeliğin düzenleme alanı gazetecilik siteleri değil internet 
ortamından yayın hizmeti sunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardır. 10 yıllık lisans süresi için 
radyoların 10 bin, televizyon ve isteğe bağlı yayınlar için de 100.000 liranın ödenmeyecek olduğu 
iddiası ise hayatın olağan akışına aykırıdır. Zira, Yönetmeliğin yedinci maddesinin dördüncü 
fıkrasında söz konusu yayın lisans ücretlerinin peşin ya da taksitle ödenmesine olanak 
sağlanmaktadır” ifadesini kullandı. RTÜK, ayrıca tüzüğü temelinde basın özgürlüğünü savunmak, 

                                                        
85 http://susma24.com/evrensel-dagitanlara-ceza/ 
86 https://twitter.com/misra_oz/status/1211656128418988038 
87 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/12/30/tren-kazasinda-olen-oguz-ardanin-annesine-sorusturma/ 
88 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1707252/durdurma-son-care-olmali.html 
89 https://www.birgun.net/haber/konu-rtuk-olunca-yonerge-rafa-kalkti-279544 



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

  17 

 

gazetecilere avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermek için kurulmuş olan MLSA’nın 
“menfaati ihlal edilmemiş olduğu” için davacı olamayacağını da savundu.90 

18 Aralık 2019 
● Netflix Türkiye İletişim Müdürü Artanç Savaş, RTÜK’ten yayınlarla ilgili bir sansür talebi 

olup olmadığına ilişkin soruya, “190 Netflix ülkesi ne izliyorsa Türkiye’de de o izleniyor. Son bir 
yılda RTÜK’ü sık sık Ankara'da ziyaret ettik, uzun süren görüşmelerimiz oldu. Ancak bizden hiçbir 
dizi ya da filmle ilgili sansür talebinde bulunmadılar. Çocukların ulaşabileceği içerikler üzerine 
konuştuk. Bu konuyu da ebeveyn kilidiyle çözdük. Bu uygulamayı Türkiye dışında talep eden çok 
az ülke var” yanıtını verdi.91 

20 Aralık 2019 
● RTÜK, Show TV’de yayınlanan Çukur adlı diziye, “yayın hizmetleri, şiddeti özendirici ve 

kanıksatıcı olamaz” ve “çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar 
verebilecek türde içerik taşıyan programlar çocukların izleyebileceği zaman dilimlerinde koruyucu 
sembol kullanılsa yayınlanamaz” hükümlerini ihlalden yüzde iki oranında idari para cezası 
uyguladı.92 

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepki 

1 Aralık 2019 
● Senarist ve karikatürist Gani Müjde, “Hayatın Rengi” programında, Türkiye’de artık 

siyasi mizah yapılamadığını ve hiçbir ekranda böylesi komedilere rastlanmadığını söyledi. Müjde, 
“Siyasi mizah korku nedeniyle tercih edilmiyor. Çok fazla dava açılıyor. Eskiden de açılırdı, ama 
bu yoğunlukta değildi ve kanunlar da bu kadar yoruma açık değildi” diye konuştu.93 

● TGS İstanbul Şubesi Başkanı Banu Tuna, Hürriyet’ten sendikalaşma nedeniyle işten 
çıkarılma yapılmasına rağmen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın durumu izlediği 
mesajını verdi. Tuna, TGS’nin, 4 Kasım’da Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ’de yeterli 
çoğunluğu sağladığını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yeterli çoğunluğa 
ulaşılamadığı gerekçesiyle yetki başvurusunu kabul etmediğini açıkladı. Hürriyet’te Ekim ayında 
45 çalışanının işine son verildiğini ama aynı dönemde 100 yeni çalışanın işe alındığını belirten 
Tuna, “bunların kim oldukları, ne iş yaptıkları, kimlerle çalıştıkları bilinmiyor ama işten atılanların 
haklarının verilmediğini biliyoruz” dedi.94 

2 Aralık 2019 
● Gazeteci Işıl Özgentürk, “basın yayın yoluyla örgüt propagandası” yaptığı gerekçesiyle 

yargılandığı bir ihbar sonucu hakkında dava açılmış olmasına “İçinde yaş günümde dans ettiğim 
ve 8 Mart’ta beyaz başörtülü kadınlarla halay geçtiğim fotoğrafların bulunduğu dosyadan bu 
fotoğraflar çıkartıldı. Gazeteci olarak bulunduğum Güneydoğu'da paylaşım yaptığım iki fotoğraf 
için şimdi cezalandırılmak isteniyorum” sözleriyle tepki gösterdi.95 

3 Aralık 2019 
● Geçen ekim ayında Hürriyet’ten gerekçe gösterilmeksizin evlerine tebligat gönderilerek 

toplu olarak işten çıkarılan gazeteciler, tazminatlarını alamadıklarını için gazete binası önünde 
eylem yaptı. Mesude Erşan, işten çıkarılanlar adına yaptığı açıklamada, “Hürriyet yönetimi işten 
attığı bu gazetecilere haklarını ödeyerek lütuf yapmış olmayacak. Üyelerimizi mağdur ederek, 
çalışanların kafasından sendika fikrini çıkartabileceklerini sanıyorlar ama yanılıyorlar. Demirören 
Medya Grubu hem mağdur ettiği 45 gazetecinin hakkını kuruşu kuruşuna ödeyecek, hem de 
sendika hakkına saygı duymayı öğrenecek. Çalışanın değer gördüğü, hakkını alabildiği, editöryal 
bağımsızlığın olduğu bir sektörü birlikte yaratacağız” dedi.96 
                                                        
90http://bianet.org/bianet/medya/217114-rtuk-ten-sansur-yonetmeligine-savunma-100-bin-tl-cok-
degil?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
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92 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kultur-sanat/1709874/cukura-yine-ceza.html 
93 https://tele1.com.tr/gani-mujde-siyasi-mizahi-korku-bitirdi-105910/ 
94 https://www.evrensel.net/haber/392162/banu-tuna-sendika-editoryal-bagimsizlik-talebini-de-beraberinde-getirir 
95 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/216578-gazeteci-isil-ozgenturk-un-davasi-5-aralik-ta-gorulecek 
96 https://www.birgun.net/haber/isten-cikarilan-gazeteciler-haklari-icin-hurriyet-onunde-eylem-yapti-278664 
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4 Aralık 2019 
● Gaziantep Üniversitesi (G.Ü.) İletişim Fakültesi ve GAP Bölge Kalkınma Dairesi 

Başkanlığı tarafından GAP illerindeki yerel medyanın sorunlarıyla ilgili bir rapor hazırlandı.97 
Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ise, “Gaziantep’te 23 tane günlük, BİK’e tabi 
olan ise 14 resmi ilan alan gazetemiz var. Bunun yanı sıra karasal da yayın yapan altı televizyon, 
14 tane de radyo kanalımız bulunmaktadır. Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de yerel 
basın çok zor durumda. Çünkü yerel basının en büyük gelir kaynağı Basın İlan Kurumu’ndan aldığı 
resmi ilanlardır. Son beş yıllık ölçeğe bakınca yerel basının resmi ilan gelirleri her geçen süre 
düşüyor ve BİK’in şartları ise çoğalıyor. 2019 yılının altıncı ayından itibaren basın ilan kurumunun 
yeni çıkardığı bir kanunla resmi ilan bedelleri maliye borcu nedeniyle kesiliyor” diye konuştu.98 

6 Aralık 2019 
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AA foto muhabiri Mustafa Yalçın’ın 

yaralanmasıyla ilgili “Paris’te yaşanan gösterileri takip eden Yalçın’a Fransız polisi tarafından gaz 
kapsülü ile yapılan saldırıyı en sert biçimde kınıyorum. İletişim Başkanlığı olarak ilgili kurum ve 
kuruluşlarımızla birlikte sürecin takipçisi olacağız” mesajını paylaştı.99 Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Serdar Çam, “Sadece görevi habercilik olan bir basın mensubuna polisin bu çirkin 
saldırısı asla kabul edilemez” dedi.100 

7 Aralık 2019 
● Yargıçlar Sendikası, kendi isteği dışında atanmış olan hakim Haydar Ali Yücesoy 

hakkında Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından “HSK, içinde ‘İstanbul Grubu/Pelikan 
Çetesi’ adıyla sızmış bir grup etkili” yönündeki iddiası nedeniyle soruşturma açılmasına tepki 
gösterdi. Sendika üyesi Yücesoy’un konuya ilişkin Twitter mesajıyla suçlandığını kaydeden 
Yargıçlar Sendikası, “HSK vermiş olduğu bu karar ile hukuku önceleyen yargıç ve cumhuriyet 
savcılarına her ne olursa olsun konuşmayın, eleştirmeyin, üç maymunu oynayın sessiz kalın 
mesajını vermiştir” açıklamasını yaptı.101 

9 Aralık 2019  
● İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFOD) “BM 2020 Evrensel Periyodik İnceleme 

Mekanizması (EPİM) Kapsamında Hazırlanan Türkiye Raporu ve Tavsiyeler” başlıklı raporuna 
göre102, 2006-2019 yıllarında toplam 288 bin 310 siteye erişim engeli uygulandı. Bunlardan 145 
bin 648 siteye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca (BTK) ve 115 bin 167 siteye ise 
kapatılan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) erişim engeli getirildi. Devamında 21.087 
internet site yargı kararıyla 3.340 site ise Sağlık Bakanlığı’nca yasaklandı. 2006’da altı olan engelli 
site sayısı 2019 Ekim ayında 36.216’ya yükseldi. 2006-2014 yıllarında toplamda 80.533 olan 
erişim engeli sayısı, 2015-2019 arasında ise 206.351 olarak izlendi. Ayrıca 2014 yılı itibariyle 
48.000’den fazla URL bazlı erişim engelleme kararı verildi ve 150.000 URL ise ‘kişilik haklarını 
ihlal ettiği’ gerekçesiyle engellendi. Şubat 2014’te URL bazlı engellemeyle ilgili yasal düzenleme 
yapılması ardından 7.334 haber linki, 287 farklı sulh ceza mahkemelerince verilmiş 2.129 farklı 
kararla engellendi. Rapora göre, URL bazlı en çok haber engellemeleri sırasıyla Hürriyet, Sabah 
ve T24 sitelerinde yapıldı. 2014-2018 yıllarında hurriyet.com.tr’nin 721 haberinin engellendiği, 
bunların 212’sinin siteden silindi. 5651 sayılı kanundaki “kamu güvenliği” maddesine dayalı 
olarak 2015-2019 yıllarında 11.471 erişim engeli kararı verildi. Türkiye’nin ayrıca 2012-2018 
döneminde Twitter’a hesap veya içerik kaldırılması için 5.099 başvuru yaptığı belirtildi. Raporun 
tavsiyeler bölümünde ise internete ilişkin mevzuatların AİHM’in ifade özgürlüğüne ilişkin 
içtihatları da dahil olmak üzere uluslararası ve Avrupa standartları ile uyumlu hale getirilmesi, 
internete ilişkin mevzuatın, internete erişim engellemesi hususunda çeşitli idari kurumlar yerine 
sadece mahkeme ve hakimlere yetki verilmesinin sağlanması, erişim engellenmesi kararlarının 
kapsamının daraltılması ile 5651 sayılı kanunun erişime engellenmeye ilişkin maddelerinin ifade 
                                                        
97 https://www.amerikaninsesi.com/a/ekonomik-sorunlar-yerel-medyay%C4%B1-%C3%A7%C4%B1kmaza-soktu-/5192643.html 
98 https://www.yenisafak.com/ekonomi/vakiflar-bankasinin-yuzde-585-oranindaki-hissesi-hazineye-devredildi-3516723 
99 https://www.trthaber.com/haber/gundem/iletisim-baskani-altundan-aa-foto-muhabiri-yalcina-yapilan-saldiriya-kinama-445043.html  
100 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/fransiz-polisinin-aa-foto-muhabiri-yalcini-yaralamasina-tepkiler-suruyor/1666338 
101 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1706902/yargiclar-sendikasi-uc-maymunu-oynayin-sessiz-kalin.html 
102 https://ifade.org.tr/reports/IFOD_UPR_Tavsiyeler_2019.pdf 
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özgürlüğü kapsamında bilgiye erişme, yayma hakları açısından yürürlükten kaldırılmasına yer 
verildi.103 

10 Aralık 2019  
● Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ile MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar 

Merkezi’nin ortaklaşa yaptığı “İnsan Hakları Algısı Araştırması”104 sonucunda önemli oranda hak 
ve özgürlük ihlali yaşandığı algısı olduğu ortaya çıktı. Araştırma kapsamında 28 ilde yapılan anket 
sonuçları itibariyle toplumun yüzde 82’si hak ve özgürlüklerin ihlal edildiğini düşünüyor. 
Toplumun yüzde 53,3’ü Türkiye’de temel insan haklarının yasalar tarafından güvence altına 
alındığı görüşünü paylaştı. Yüzde 43,8’i diğer insanların arasında ve yüzde 43,4’ü ise sosyal 
medyada düşüncelerini rahatça ifade edemediği belirtti. “Türkiye’de insanlar düşüncelerini 
özgürce ifade edebiliyorlar mı?” sorusuna yüzde 52,4 oranında “hayır” yanıtı verildi. Sadece yüzde 
37,7 oranında “düşünceler özgürce ifade edilebiliyor” görüşü savunuldu. Yüzde 75,3 oranında 
barışçıl protesto eylemleri düzenlenmesine destek verildi. Polis tarafından toplumsal eylemlere 
yönelik şiddet uygulanmaması gerektiği görüşü yüzde 75 oranında destek aldı. Ancak Türkiye’de 
insan hakları konusunda geleceğe iyimser baktığını söyleyenler ise sadece yüzde 45,2 oranında 
kaldı.105 

11 Aralık 2019 
● AB Komisyonu Sözcüsü, Gezi Davası kapsamında tutuklu yargılanan işadamı Osman 

Kavala’nın, AİHM’in verdiği ihlal kararının ardından serbest bırakılması çağrısında bulundu. 
Açıklamada, “Bu karar, Kavala’nın derhal serbest bırakılmasına yönelik çağrımızı 
pekiştirmektedir. Karar aynı zamanda Türkiye’deki yetkili mercilere uzun süreli tutuklulukların 
masumiyet karinesine ve davalının adil yargılanma hakkına zarar verdiğini hatırlatmalıdır. Kararın, 
uygulanması devam eden yargı reform açısından da önem taşımaktadır. AB tarafından müteaddit 
defalar ifade edildiği üzere, 2013 Gezi Parkı protestoları katılımcıları hakkında dava açma ve 
müebbet hapis talep etme kararı korku ikliminin yaratılmasına katkı sağlamakta, ayrıca barışçıl 
toplantı hakkını, ifade özgürlüğünü ve aktif sivil toplumun genel olarak rolünü sekteye 
uğratmaktadır” denildi.106 

● Fransa’daki genel grev eylemini takibi sırasında polis tarafından atılan plastik el bombası 
nedeniyle sol gözünü kaybeden AA foto muhabiri Mustafa Yalçın, polis müdahalesinde orantısız 
güç uygulanmaması ve fiziki zarar verici silahlar kullanılmaması gerektiğini söyledi. 107 

● Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) “Tutuklu Gazeteciler 2019”108 raporuna göre, 
Türkiye’nin Çin’in ardından dünyada cezaevinde en fazla gazetecinin bulunduğunu ikinci ülke 
olduğu kaydedildi. Raporda, Türkiye’de haberleri dolayısıyla cezaevindeki gazeteci 47 olarak 
açıklandı ve bunun geçen yıl 68 olduğu kaydedildi. CPJ’in açıklamasında, “Cumhurbaşkanı 
Erdoğan Hükümeti’nin 100’ün üzerinde haber kurumunu kapatmak ve çalışanlarından pek çoğunu 
terörizmle suçlamakla gerçekleştirdiği bağımsız habercilik ve eleştiriyi yok etme çabalarının 
başarısını yansıtıyor. Kapatılan veya el değiştiren kurumlarla içi boşaltılan endüstrinin yanı sıra 
birçok gazeteci sürgünde, işsiz veya otosansür uygularken, yetkililer 24 Ekim tarihinde yeni bir 
yasama paketini yürürlüğe sokarak bazı mahkumiyetlere fazladan bir temyiz hakkı tanıdılar, 
bunlardan biri de savcıların en sevdiği suçlamalardan biri olan ‘terör örgütü propagandası’ idi; 
böylece bazı tutuklamalar kaldırıldı. Türkiye’de an itibariyle hapiste olmayan düzinelerce gazeteci 
halen yargılanıyor veya temyiz bekliyor ve hapse mahkum olabilir durumda. Ayrıca gıyabi 
yargılanan, ülkeye dönerse tutuklanacak olanlar da var. Başarısız darbe girişiminde bulunulan 2016 
yılından Türkiye'de o kadar çok insan suçlamalara maruz kaldı ki (haberlere göre gazeteciler yanı 
sıra on binlerce asker, polis, parlamento üyesi, yargıç ve savcı), kolluk güçleri ve yargıdan geriye 
kalanlar duruma zor ayak uyduruyor” denildi. Raporda, ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 
göreve geldiği 2012 yılından sonra medya üzerindeki baskıyı artırdığı ifade edilerek, Çin’de 

                                                        
103 https://yesilgazete.org/blog/2019/12/09/14-yilda-288-bin-310-internet-sitesi-engellendi/ 
104 https://www.amnesty.org.tr/icerik/insan-haklari-algisi-arastirmasi-toplumun-82si-temel-hak-ve-ozgurluklerin-ihlal-edildigini-dusunuyor 
105 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1707264/halk-polis-siddetine-karsi.html 
106 https://www.avrupa.info.tr/tr/eeas-news/avrupa-insan-haklari-mahkemesinin-halen-tutuklu-bulunan-sn-kavala-hakkindaki-karari 
107 https://www.amerikaninsesi.com/a/fransa-da-yaralanan-t%C3%BCrk-gazeteci-polis-bu-silahlardan-vazge%C3%A7meli-/5201582.html 
108 https://cpj.org/tr/2019/12/cin-turkiye-suudi-arabistan-ve-misir-dunyanin-en-c.php 
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hapishanelerde en az 48 gazeteci bulunduğu ifade edildi. Suudi Arabistan’da 26 ve Mısır’da da 
yine 26 gazeteci cezaevinde bulunuyor.109 

● İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch - HRW) ve Uluslararası Af Örgütü 
yaptıkları ortak açıklamada, AİHM’in Osman Kavala’nın serbest bırakılası yönündeki kararına 
uyulmasını beklediklerini bildirdi.110 

12 Aralık 2019 
● İzmir Barosu, BİK tarafından BirGün ve Evrensel’e uygulanan yaptırımların, özgür basını 

hedef aldığını ve kurum mevzuatına da aykırı olduğunu açıkladı. Baro’nun açıklamasında, 
“Mevcut iktidar döneminde Türkiye basın özgürlüğü sıralamasında dramatik bir düşüş yaşamış ve 
180 ülke arasında 157. sıraya gerilemiştir” denildi.111 

● KHK’ya kapatılan DİHA muhabiri Aziz Oruç’un önce İran’a ardından Ermenistan’a 
geçmeye çalışırken Türkiye’ye geri gönderilmesi üzerine “terörist yakalandı” açıklaması 
yapılmasına karşı dayanışma çağrısında bulunması ardından gazeteciler Twitter’dan “Aziz Oruç 
Gazetecidir” etiketiyle destek paylaşımları yaptılar.112 Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih 
Polat, MA muhabiri Rahman Gök, gazeteci Akın Olgun, Ttrör operasyonu algısı yapılarak  
gazeteciliğe komplo kurulmasını eleştirdiler.113 

13 Aralık 2019  
● G9 Gazetecilik Örgütleri, “BirGün ve Evrensel’e uygulanan cezaların kaldırılmasını 

istedi. Aralarında Avrupa Gazeteciler Birliği, Parlamento Muhabirleri Derneği, TGS ve ÇGD’nin 
bulunduğu platform, “BİK, beğenmediği haberler nedeniyle gazetelere ceza veriyor, ilan kesiyor. 
Gazeteciler haberlerini ‘beğendirme’, ‘yaranma’ amacıyla değil, kamuoyunu aydınlatmak 
amacıyla yazarlar. BİK, iktidarların basın üzerindeki denetim aracıdır, iktidarın sopasıdır. 
Özerklikten uzak, tamamen politikleşmiş bu kurum ilanların dağıtımında adaleti değil, adaletsizliği 
temsil etmektedir. Gazetelerin ve gazetecilerin hangi nedenle ve hangi araçla olursa olsun, 
engellenmesinin, baskı altına alınmasının karşısında olduk, olmaya devam edeceğiz” açıklamasına 
yer verdi.114 

● Avrupa Parlamentosu (AP) İnsan Hakları Alt Komitesi Başkanı Maria Arena, Gezi 
Davası’nın tek tutuklusu Osman Kavala’nın 773 gündür hapishanede olmasına tepki göstererek 
“derhal serbest bırakılması” yönünde çağrıda bulundu.115 

● Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim, İnsan Hakları Derneği (İHD) ile birlikte Kasım ayı 
boyunca Türkiye’de yaşanan ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri hakları ihlallerini kapsayan bir 
rapor hazırladı. Raporda, özetle “Ankara’da bugün itibariyle 1.126 gündür süren OHAL döneminde 
KHK ile ihraç edilenlerin Yüksel Caddesi’nde başlattıkları toplantı-gösteri yürüyüşü bağlamındaki 
protestolara istisnasız her gün müdahale ediliyor. Ağrı, Van ve Şanlıurfa’da valiliklerce eylem ve 
etkinlikler yasaklandı. İzmir’de 7 Kasım’da Şakran Hapishanesi’nde Kuzey ve Doğu Suriye’ye 
operasyonların durdurulması için mahpusların vermiş oldukları dilekçe sonucunda, 54 tutuklu 
hakkında örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle 11 günlük hücre cezası verildi” denildi.116 

14 Aralık 2019 
● CHP’li kadın milletvekilleri, İstanbul ve Ankara’da Las Tesis dansı eylemlerine polis 

müdahalesini protesto etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde Bakan 
Süleyman Soylu’ya hitaben yasa dışı ilan edilmiş sözleri seslendirdi ve TBMM’de oturdukları 
yerde sıralara vurarak dansı sergiledi. CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü, İçişleri Bakanı 
Soylu’ya hitaben “Şili’de başlayan ve dünyanın her yerinde kadına karşı şiddete dikkat çekmek 
için yapılan bir dans var: Las Tesis. Bu eylemi yapmak için dokunulmaz olmamız gereken tek ülke 
sayenizde Türkiye oldu. Şimdi kadın milletvekilleri olarak şiddet gören, öldürülen tüm kadınlar 

                                                        
109 https://www.dw.com/tr/cpj-t%C3%BCrkiyede-47-gazeteci-cezaevinde/a-51617497 
110 https://www.hrw.org/news/2019/12/10/turkey-free-osman-kavala 
111 https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/1836/birgun-ve-evrensel-gazetelerine-yonelik-hukuksuz-tutumu-kiniyoruz-ozgur-basin-susturulamaz 
112 http://bianet.org/bianet/medya/217026-muhabir-aziz-oruc-un-gozaltina-alinmasina-meslektaslarindan-tepki 
113 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/12/15/gazeteci-aziz-oruc-olume-terk-edildim-dayanismaya-ihtiyacim-var/ 
114 https://bianet.org/bianet/print/217071-basin-ilan-kurumu-nun-birgun-ve-evrensel-ambargosuna-meslek-orgutlerinden-tepki 
115 http://bianet.org/english/human-rights/217069-eu-statement-on-osman-kavala-release-him-without-further-delay 
116 https://www.t24.com.tr/haber/hak-orgutlerinden-kasim-ayi-ozeti-neler-oluyor,852012 
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adına size iki çift lafımız olacak” diyerek protestoyu başlattı.117 Böylece “Ataerkil bir yargıç/ Kadın 
olmak suçumuz/ Kestiğiniz cezamız/ Seyrettiğiniz şiddet/ Suç bende değil/ Her neredeysem/ Ne 
giydiysem/ Suç bende değil/ Suç bende değil/ Her neredeysem/ Ne içtiysem suç bende değil/ 
Tecavüzcü sensin/ Öldüren sensin/ Polisler, hakimler, devlet ve başkan/ Direnen kadınlar/ 
Dünyada, her yerde/ Asla yalnız yürümeyeceksin/ Asla yalnız yürümeyeceksin/ Asla yalnız 
yürümeyeceksin/ Asla yalnız yürümeyeceksin/ Asla yalnız yürümeyeceksin/ Asla yalnız 
yürümeyeceksin/ Asla yalnız yürümeyeceksin/ Asla yalnız yürümeyeceksin” sözleri TBMM 
tutanaklarına geçti.118 

15 Aralık 2019 
● DİHA muhabiri Aziz Oruç, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 11 Aralık’tan beri gözaltında 

tutulmasıyla ilgili avukatı aracılığıyla açıklamada bulundu. Oruç, “Ermenistan polisi, sınır 
kapısında pasaportumun sahte olduğun ileri sürerek beni orada gözaltına aldı. Tehdit edip, fiziki 
şiddet uyguladılar. Ben gazeteci olduğumu, Türkiye’de hapis cezam olduğu için Avrupa’ya geçiş 
yapmak istediğimi söyledim. Ermenistan’a sığınma talebimi ilettim. Beni bir gece tel örgülerle 
çevrili Türkiye-İran sınırına bıraktılar. Benim tel örgüleri aşıp Türkiye’ye kaçak bir şekilde 
girmemi istediler. Tüm itirazlarıma rağmen beni zorla tellerden Türkiye sınırına attılar. Defalarca 
beni attıkları Türkiye topraklarından tekrar İran’a geçip, resmi yollardan Türkiye’ye giriş yapmak 
istesem de buna izin vermediler. Sınır tellerinden geçerken yaralandım, ölüme terk edildim. 
Ardından Doğubayazıt’a geldim. İran ve Ermenistan benim uluslararası sığınma hakkımı kabul 
etmeyerek suç işlediler” dedi. Oruç, “Dayanışmaya ihtiyacım var” diyerek, gazetecilik örgütlerine 
çağrıda bulundu.119 

17 Aralık 2019 
● CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, İzmir Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz’un 

FETÖ’ye üye olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karşı çıkarak bu davranışın demokrasiye darbe 
vurmak olduğunu söyledi.120 

● Gazetecileri Koruma Komitesi121 (CPJ) ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün 
(RSF) gazetecilere ilişkin şiddete yönelik verileri paylaştığı iki ayrı rapora göre, 2019 yılında dünya 
genelinde 49 gazeteci öldürüldü. Her iki rapora göre en çok gazeteci ölümü yedi can kaybıyla 
Suriye’de yaşandı. RSF ve CPJ, dünya genelinde öldürülen 49 gazeteciden 36’sının profesyonel, 
10’unun amatör haberci ve üçünün ise medya kuruluşları için çalışan destek personeli olduğu 
belirtildi.122 RSF’ye göre, gazetecilerden 31’inin doğrudan hedef alınarak öldürüldüğü, 18’inin ise 
çatışmaları izlerken yaşamını yitirdiği kaydedildi. Suriye, Yemen ve Afganistan’daki çatışmaları 
izlerken yaşamını yitiren gazetecilerin sayısı 2018’de 34 iken, bu sayı bu yıl 17’ye düştü. Suriye’de 
10, Yemen’de iki, Afganistan’da ise beş gazeteci hayatını kaybetti. CPJ’ye göre, Meksika’da bu 
yıl da geçen yıl olduğu gibi 10 gazeteci cinayete kurban gitti ve Meksika savaş halinde olmadığı 
halde en fazla gazetecinin öldürüldüğü ülke olarak değerlendirildi.123 CPJ’nin raporunda, 
Türkiye’deki önceki yıllara göre kayda değer oranda düşüş olmasına karşın yine de Türkiye’nin 
“dünyadaki en büyük gazeteci hapishanelerinden biri olduğu” belirtildi. Bu konuda “Türkiye 
gazetecileri hapse atmaya ve medya çalışanlarını keyfi bir adalet sisteminde yargılamaya devam 
ediyor” denildi. Türkiye’deki tutuklu gazeteci sayısı 2017 yılında 100, 2018 yılında 80’di, bu sayı 
2019 yılında 25’e geriledi.124 Öte yandan RSF’nin, “Öldürülen, Gözaltına Alınan, Esir Tutulan 
Gazeteciler Dünya Toparlaması” adlı raporunda, 2019 yılı içerisinde 389 gazeteci ve medya 
çalışanı mesleğinden dolayı mahkum edildiği belirtildi. Çin’in 120 gazeteciyle ilk sırada yer aldığı 
listede sonrasında sırasıyla Mısır’ın 34, Suudi Arabistan’ın 32, Suriye’nin 26 gazeteciyi mahkum 
ettiği açıklandı. Ancak Suriye’deki gerçek rakamın çok daha yüksek olabileceği vurgulandı. Çin 

                                                        
117 https://t24.com.tr/video/polis-sokakta-engellemisti-kadin-vekillerden-meclis-te-soylu-ya-karsi-las-tesis-performansi,25051 
118 https://www.amerikaninsesi.com/a/tbmm-de-kadın-vekiller-las-tesis-in-sloganıyla-soylu-ya-seslendi/5206113.html 
119 http://bianet.org/bianet/medya/217140-gazeteci-aziz-oruc-iran-zorla-beni-turkiye-sinirina-atti 
120 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/chpden-urla-belediye-baskani-ile-ilgili-aciklama-5515208/ 
121 https://cpj.org/reports/2018/12/journalists-killed-murdered-afghan-saudi-us.php 
122 https://www.amerikaninsesi.com/a/%C3%B6len-gazeteci-say%C4%B1s%C4%B1-azald%C4%B1-g%C3%B6zalt%C4%B1ndakiler-artt%C4%B1-
/5210882.html 
123 https://www.gazeteduvar.com.tr/dunya/2019/12/17/rsf-2019da-49-gazeteci-olduruldu/ 
124 https://balkaninsight.com/2019/12/17/turkey-still-major-jailer-of-journalists-rsf-says/ 
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ve söz konusu Ortadoğu ülkelerinden sonra 25 gazeteci ile Türkiye’nin de dünya üzerinde en fazla 
gazeteci tutuklayan ülkeler arasında yer aldığı kaydedildi.125 

● Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Türkiye’de sayısı 1.150 
olan yerel gazeteden 125’inin son bir yılda maddi imkansızlıklar nedeniyle kapatıldığını söyledi. 
Karaca, “Anadolu basınında çalışan arkadaşlarımız, son derece güç şartlarda çalışıyorlar. 
Çalışanlar asgari ücret alamıyor, çalışma şartları iyi değilken gazete sahipleri veya televizyon 
sahipleri de rahat değiller. Gazete ve televizyonlarını satmak durumunda kalıyorlar.126 

● The Coalition for Women in Journalism (Gazetecilikte Kadın Koalisyonu -CFWIJ) ile 
Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS)  düzenlediği panelde, kadın gazeteci sorunları ele alındı. 
CFWIJ Kurucu Direktör Kiran Nazish, Türk medyasında yapılan anketlerde, kadın gazetecilerin 
yüzde 62’sinin ayrımcılık, eşitsizlik ve olumsuz çalışma koşulları nedeniyle stres altında oldukları 
sonucunun çıktığını söyledi. Nazish, “kadınların iş ortamında her gün maruz kaldıkları tacizler hem 
işlerini hem sağlıklarını olumsuz etkiliyor” açıklamasında bulundu.127 

18 Aralık 2019 
● TGS, Hürriyet’in yazılı tebligat ile işten çıkardığı 46 işe iade davası açtığını duyurdu. 

Açıklamada, “46 gazetecinin haklarını almak için başlattığımız arabuluculuk sürecinin karşılıksız 
bırakıldığını kamuoyuna duyuruyoruz. İşten çıkartılan arkadaşlarımızın işe iadeleri de dahil olmak 
üzere tüm haklarını alabilmeleri için sendikamız görev başındadır. Avukatlarımız dün itibariyle işe 
iade davalarını açmıştır. Arkadaşlarımızın tüm haklarını kuruşu kuruşuna almaya kararlıyız. 
Hürriyet’i Hürriyet yapanlar gazetecilerdir. Gazeteleri yönetenler Anayasanın tüm çalışanlara 
tanıdığı sendika hakkına saygı duymak, gazetecilerin emeklerine saygı duymak zorundalar” 
denildi.128 

● HDP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Salim Kaplan, 
“Seçilmiş 22 belediye eş başkanımızı rehin alarak hapseden bu saldırgan zihniyet, bugün de Muş’ta 
Bulanık ve Varto ilçeleriyle, Erentepe beldesi belediye eş başkanlarımızı gözaltına almıştır. HDP’li 
belediyeler üzerinden Kürt’ün seçme ve seçilme hakkına saldırmaya devam edeceğini tekrar tekrar 
ilan eden AKP-MHP iktidarı, bu kez de CHP’li İzmir-Urla belediyesine yönelik olarak benzer bir 
uygulamayı devreye sokarak kendisi dışındaki tüm çevrelere gözdağı vermeye çalışmaktadır. 
Cumhuriyet’in demokratikleşmesini engellemek için seferber olan zorba iktidar bloğu, halkların 
demokratikleşme taleplerini bastırmak için faşizmi tahkim etmek istese de bizler faşizmi mutlaka 
durduracağız” tepkisini gösterdi.129 

● DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, TBMM gündemindeki 657 sayılı Devlet Memurluğu 
Kanunu’nda memurluğa alınma şartlarıyla ilgili maddeye “güvenlik soruşturmaları” uygulaması 
eklenmesini öngören teklife karşı “Güvenlik Soruşturmalarına Hayır” etiketiyle sosyal medya 
kampanyası başlattı. Kampanyada, benzer hükmün daha önce AYM tarafından iptal edilmesine 
karşın AKP’nin hazırladığı yasa teklifiyle yeniden yasalaştırılmasına tepki gösterildi.130 

19 Aralık 2019 
● Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2 Ekim 2018’de öldürülen gazeteci 

Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, Roma’da katıldığı bir basın toplantısında, 2020 yılında 
Suudi Arabistan’da yapılacak G-20 zirvesini boykot etme çağrısında bulundu. Cengiz, Avrupa 
ülkelerinin Kaşıkçı’nın öldürülmesine tepkisiz kalmasını da eleştirdi.131 

21 Aralık 2019 
● TGC Yönetim Kurulu, Cumhuriyet önüne el bombası atılması önerisinde bulunduğu için 

Akit TV sunucusu Fatin Dağıstanlı’yı kınadı ve savcıları göreve davet etti.132 Açıklamada “Akit TV 
sunucusu Fatin Dağıstanlı, Manşetlerin Dili adlı programda Şeriat Çalıştayı başlıklı manşet haberi 
nedeniyle yazar Işık Kansu’yu hedef göstermiş ‘Hadi gidelim. Hep birlikte toplanıp Cumhuriyet 
                                                        
125 https://dokuz8haber.net/medya/icfj-arastirmasina-gore-gazetecilerin-teknoloji-kullanimi/ 
126 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/bir-yilda-125-gazete-kapandi-5514660/ 
127 https://www.pakistantoday.com.pk/2019/12/18/cfwij-delegation-puts-safety-of-women-journalists-in-turkey-centre-stage/ 
128 https://t24.com.tr/haber/hurriyet-gazetesi-calisanlari-ise-iade-davasi-acti,852633 
129 https://www.evrensel.net/haber/393317/hdpden-urla-aciklamasi-kayyum-hdp-ile-sinirli-kalmayacak 
130 https://sendika63.org/2019/12/aym-kararinin-etrafindan-dolasan-tasari-mecliste-emekciler-isyanda-guvenliksorusturmalarinahayir-572237/ 
131 https://www.voanews.com/press-freedom/fiancee-murdered-journalist-khashoggi-denounces-lack-progress 
132 https://www.demokrathaber.org/medya/tgc-dagistanli-icin-savcilari-goreve-cagirdi-h122122.html  
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önüne bir el bombası atalım’ demiştir. Nefret söylemiyle meslektaşımızı ve gazeteyi hedef 
göstermiştir. Basın tarihimizde nefret söylemiyle yapılan yayınlar nedeniyle öldürülmüş birçok 
gazeteci vardır. TGC Basın Müzesi’nde öldürülmüş 66 gazetecinin ismi yer almaktadır. Fatin 
Dağıstanlı’nın Akit TV’de bu listeye yenilerinin eklenmesine yol açacak yayınını kınıyoruz. 
Sorumlularının cezalandırılması için savcıları iş işten geçmeden göreve çağırıyoruz” denildi.133 
RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire de “Bugün bu şiddetin cezalandırılması ve faillerin 
yaptıklarının hesabını yargı önünde vermesi için suç duyurusunda bulunuyoruz” dedi.134 

● Gazeteci Hayri Demir, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında işkence ve kötü 
muamele iddiasıyla kendi deneyimlerini kamuoyuyla paylaştı. Demir, “Gözaltı merkezinde 
yaşananlara dair birinde dokuz, birinde de dört gün gözaltında kalmış biri olarak, rutin hale 
getirilmiş uygulamalarından bahsetmek istiyorum. Gözaltı merkezi olarak nezarethaneler yerine 
kapalı spor merkezi toplu bir nezarethane olarak kullanılıyor. Girdiğiniz andan itibaren bir toplama 
merkezine girdiğiniz hissine kapılıyorsunuz. Salona girişlerde ayakkabılarınız çıkartılıyor ve sert 
zeminde günlerce ayakkabısız bir şekilde yürümek zorunda kalıyorsunuz. Oturmak isterseniz bir 
noktadan sonra o sert zemin işkence gibi geliyor, yürüyünce de bir noktadan sonra feci kas ağrıları 
baş gösteriyor. Uyumak neredeyse imkansız. Çünkü devasa klimalar sürekli çalışıyor ve çıkan ses 
bir noktadan sonra işkenceye dönüşüyor. Yetmezmiş gibi salondaki büyük aydınlatmalar sürekli 
açık. Yüzlerce kişi için sadece dört lavabo bulunuyor. Lavaboya gidişlerde de ayakkabı 
kullanımına izin verilmiyor koridordaki üç beş terliği ortak kullanmak zorundasınız. Günlerce 
gözaltında tutulmanıza rağmen banyo yapmak neredeyse imkansız. Sabunu ve kurulanmak için 30 
santimetrelik kağıt havluyu tutanakla alıyorsunuz. Bu da her gün değil, belirli periyotlarla veriliyor. 
Zaten duş almak isteseniz de sıra size gelmiyor. Üç öğün yemek veriliyor ama yine askeri düzende 
sıraya girilip yemekler alınıyor ancak misal akşam yemeği öğlenden getiriliyor ve buz gibi 
yenilemeyecek duruma verilen yemekleri yemek zorunda kalıyorsunuz. Bir dilim ekmek fazladan 
almak bile yasak. Su da ekmek gibi birden fazla almak yasak, yemek öğünleri dışında su ihtiyacınız 
karşılanmıyor. Görevlilerden kimisi salonda yürümeye bile izin vermiyor, o sırada belirli bir 
mesafede duvar diplerine oturmanız ve kesinlikle kendi aranızda konuşmamanız ‘emrediliyor’. Bu 
şekilde saatlerce oturmak zorundasınız. Gözaltı sürecinde gayri resmi bir şekilde ‘sohbet’ altında 
sorguya alınıyorsunuz, bu sırada kendisini polis değil de ‘devlet görevlisi’ olarak tanıtanlar 
psikolojik baskı uygulayarak sizi resmi olmayan bir sorguya tabi tutuyor. FETÖ soruşturmalarında 
gözaltına alınan ve üst düzey olduğu iddia edilen kimi kişiler de bu nezarethanelerde tutuluyor. Bu 
kişiler yine belirli periyotlarla hücrelerin olduğu kısımda bir odaya alınarak, sorgulanıyor ve 
işbirliğine zorlanıyor. Sorgu sırasında şiddet kullanıldığını duymamanız imkansız” ifadelerini 
kullandı.135  

22 Aralık 2019 
● İnsan Hakların Derneği (İHD), İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) ve Türkiye İnsan 

Hakları Vakfı (THİV), Adalet Bakanlığı’nın 25 Aralık’ta düzenleyeceği “Yeni İnsan Hakları 
Eylem Planı” hazırlık çalıştayına katılmayacaklarını bildirdiler. Toplantılara sadece “katılımcı” 
olarak çağrıldıklarını ve önerilerine değer verilmediğini açıkladılar.136 

● Cumhuriyet, Akit TV sunucusu Fatin Dağıstanlı’nın 20 Aralık’ta sarf ettiği “Hep birlikte 
toplanıp Cumhuriyet’in önüne bir el bombası atalım” sözlerini eleştiren yazılı açıklama yayımladı. 
Açıklamada, “Cumhuriyet gazetesi, 100 yıllık tarihi boyunca birçok kez tehdit ve baskıya hedef 
olmuştur. Gazetemizin simge yazarları bombalı saldırılarla infaz edilmiştir. Değerli yazarımız 
Uğur Mumcu, arabasına konulan bomba ile alçakça öldürülmüştür. Aynı şekilde yazarlarımız 
Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy, Onat Kutlar, Bahriye Üçok ve Cavit Orhan Tütengil 
bombalı düzeneklerle ya da silahlı saldırılarla katledilmişlerdir. Hepsi basın şehididir. FETÖ 
şebekesi aracılığıyla, Ergenekon kumpası projesinden önce 2006 yılında, Cumhuriyet gazetesinin 
bahçesine üç kez el bombası atılmıştır. Yazarlarımız tehdit edilmiştir. Gazetemizin bugünkü 
manşetinde görüldüğü gibi Akit TV’de dün ‘Cumhuriyet gazetesine el bombası atılması’ndan söz 
                                                        
133 https://www.medyaradar.com/tgc-o-sunucu-icin-savcilari-goreve-cagirdi-haberi-2018896  
134 https://t24.com.tr/haber/sinir-tanimayan-gazeteciler-ve-13-gazeteciden-fransiz-polisi-hakkinda-suc-duyurusu,853326 
135 https://twitter.com/HayriDemir_/status/1208467211905581057?s=20  
136 https://www.amorsnews.com/gundem/insan-haklari-orgutlerinden-adalet-bakanligina-veto/2019/12/22/2281/ 
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edilmiştir. Bu cümle hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak biçimde açıkça söylenmiştir. 20 Aralık 
Cuma günü yapılan bu bombalı tehdit, aslında bir zihniyetin düşünce kodlarını ve yapısını açıkça 
göstermektedir. Taş devrinin ilkel, hukuka aykırı ‘ihkakı hak’ iddiasında bulunuyorlar, yani ‘göze 
göz dişe diş’ metodunu uygulamak istiyorlar. ‘Gidelim gazeteyi bombalayalım’ diyebilmektedirler. 
Gazeteyi açıkça yandaşlara hedef göstermektedirler. Bugünkü siyasal iktidarın omuzlarına konulan 
bir sorumluluk haline dönüşüyor. Bütün dünya kamuoyu kuşkusuz bu olayı böyle 
değerlendirecektir” ifadesi kullanıldı.137  

24 Aralık 2019 
● Washington Post Yayın Kurulu, Suudi Arabistan’daki mahkemece gazeteci Cemal 

Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de İstanbul’daki başkonsoloslukta öldürülmesiyle ilgili kararına, “Suudi 
Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde, adaletle utanmazca alay eden bir karar aldı” 
tepkisini gösterdi.138 Açıklamada, “Kaşıkçı ailesine ve ABD Kongresi’ndeki iki partili çoğunluk 
da dahil, bu davada gerçek bir hesap sorulabilirlik talep eden herkese karşı bir ayıptır. Bu durum, 
pervasız Suudi yöneticiye (Muhammed bin Selman), cinayet maceraperestliğinin hoş görüldüğü 
mesajını da gönderecektir” denildi. Suudi yargısı, Kaşıkçı cinayeti için “önceden planlanma 
olmadığı” kararı alırken, BM Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard’ın raporunda 
bunun tam tersi bir sonuca ulaşıldığı anımsatıldı. Ayrıca ABD Kongresi’ne de CIA Direktörü’nden 
bir an önce Kaşıkçı cinayeti konusunda detaylı bir rapor talep edilmesi çağrısında bulunuldu.139 
BM Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Callamard da, “Emri verenler özgürce dolaştığı gibi 
soruşturma ve yargılama sürecine bile dahil edilmediler. Adaletle örtüşmeyen gülünç bir karar” 
değerlendirmesinde bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı ise, kararı “önemli bir adım” olarak 
niteleyerek, ABD’den Suudi Arabistan’a daha fazla şeffaflık ve tüm faillerin sorumlu tutulması 
için baskı yapıldığı yönünde açıklama yaptı.140 

● Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Suudi Arabistan’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine 
ilişkin kararına “Çok şeffaf şekilde yürütülen bir süreç değil, Suudi merciler tarafından bu 
anlamda çok kabul edilmeyecek bir süreç işlenmiştir” diyerek tepkisini gösterdi. Gül, “Bu 
soruşturma yapılmadığı sürece yargılama tamamlanmış sayılmayacaktır. Dolayısıyla hem 
uluslararası toplum hem uluslararası tüm kurumların bir canın, gazetecinin, insanın ölümünden 
dolayı bu sürecin büyük bir titizlikle ele alınması zaruridir. Olay Türkiye’de cereyan ettiği için 
Türk makamları da yargılamasını sürdürmektedir. Türkiye’nin talepleri dikkate alınmamıştır, 
yerine getirilmemiştir. Uluslararası bir soruşturmayla şeffaf şekilde sürecin yürütülmesi gerektiğini 
düşünüyoruz” dedi.141 Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy142, “Karar, gerek ülkemizin gerek 
uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik 
beklentilerini karşılamaktan uzak” dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, 
“Düzmece yargılamanın sonucunda çıkan karar, davayı takip eden adil gözlemcilerin zekasına bir 
hakarettir. Bu cinayeti bir avuç istihbarat yetkilisinin işlediğini iddia etmek en basit ifadeyle tüm 
dünyanın zekasıyla alay etmektir. Türkiye bu olayı aydınlatmak için çabalarını sürdürecektir. Bu 
cinayetten sorumlu olanlar er ya da geç adaletle yüzleşmelidir. Uluslararası toplum bunu 
unutmamalıdır” açıklamasında bulundu.143 

26 Aralık 2019 
● Medya Mülteci Hakları Derneği’nin hazırladığı Medya Radar Raporu’na144 göre, 7-13 

Aralık tarihleri arasında 174 haberde, 14-20 Aralık tarihleri arasında ise 252 haberde hak ihlali 
tespit edildi. Genel Koordinatör Dilan Taşdemir, rapora ilişkin “Başka bir yolu olmadığı için iltica 
yoluna başvuran bir kimsenin eylemi suç sayılamaz. Türkiye’nin de taraf olduğu mülteci tanımı ve 
iltica hakkı çerçevesinde bu haberlerin ‘yasa dışı yollarla kaçarken yakalandı’ değil ‘geçiş yaparken 
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140 http://www.hurriyet.com.tr/dunya/kasikci-kararina-buyuk-tepki-suudiler-utanmazca-alay-etti-41405145 
141 https://www.karar.com/guncel-haberler/bakan-gulden-kasikci-kararina-tepki-seffaf-bir-surec-yonetilmedi-1424760 
142 https://www.aksam.com.tr/dunya/suudi-arabistanin-kasikci-karari-icin-kim-ne-dedi/haber-1032363 
143 http://www.milliyet.com.tr/siyaset/iletisim-baskani-altundan-suudi-arabistanin-kasikci-karari-degerlendirmesi-6108036 
144 https://medyavemultecihaklari.files.wordpress.com/2019/12/medya_radar_14-20-aralc4b1k-kopyasc4b1-3.pdf 



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

  25 

 

durduruldu’ şeklinde verilmesi, hukuki açıdan ve gazetecilik açısından uygun olur. Mülteciler ile 
ilgili haberlerde kullanılan arşiv görsellerde kucağında bebeğiyle mülteci bir kadın olması da hak 
ihlalidir. Arşiv fotoğraflarda mağdur, muhtaç bir basmakalıp mülteci görselleri bu haberlerde 
kullanılıyor. Bu, toplumda mültecilerle eşit olmama hissini vurguluyor” dedi.145  

27 Aralık 2019 
● CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sözcü davası kararlarına “Sözcü Gazetesi 

davası da Saray vesayetinin istediği şekilde sonuçlandı. Üstünlerin hukukunun olduğu bir ülkede 
bu karar da şaşırtıcı değil. Hukukun üstünlüğü yeniden tesis edilince yargılayanlar 
yargılanacaktır”146 tepkisini gösterdi.147 

● Reuters, gazeteciler Emin Çölaşan, Necati Doğru, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel 
Arı, Gökmen Ulu ve muhasebeci Yonca Yücelan hakkında verilen hapis kararını, Sözcü’nün de 
açıkladığı üzere, basın tarihinde kara bir leke olarak değerlendirdi.148 

28 Aralık 2019 
● Başta gazeteci meslek örgütleri olmak üzere toplumsal muhalefet kesimleri, Sözcü 

davasında verilen hapis cezalarına tepki gösterdi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, 
Sözcü davasındaki kararları için “vicdanları sızlattığını” ifadesini kullanarak, “Meslektaşlarımıza, 
ilk celseden son celseye kadar reddettikleri, isnat edilen ‘FETÖ’ye yardım’ iddiasının ne tanık ne 
de belge ile desteklenememesine rağmen gelen bu cezalandırma adalet duygusuyla uyuşmamakta, 
vicdanları sızlatmaktadır. Gazetecilik suç değildir. Mesleğini yaptığı için gazeteciye suçlu 
muamelesi yapılamaz” tepkisini gösterdi.149 TGS Genel Sekreteri İlkay Akkaya, “Atatürkçü yayın 
çizgisiyle bilinen bir gazeteyi FETÖ’ye yardımla suçlamak da akıl tutulması. Bir yandan da 
FETÖ’yle mücadeleyi de sulandıran bir durum” dedi. TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, “Yargı, 
gazeteciliği cezalandırmaya devam ediyor. Meslektaşlarımız gazetecilik faaliyetleri nedeniyle 
yargılandı. Bu süreçte sürekli halkın gerçekleri öğrenme hakkı için görev yapan gazetecileri dava 
ve cezaevi baskısıyla sürekli sıkıştırmanın bu ülkede demokrasiye bir faydası olmayacağını 
düşünüyoruz. Her beş yılda bir gelen yargı reformlarının da artık davalara yansımasını 
bekliyorduk” değerlendirmesinde bulundu.150 Hapis cezası alan Sözcü Genel Yayın Yönetmeni 
Metin Yılmaz ise, “Böyle adaletten böyle karar çıktı! Zaten beklediğimiz karardı. Tepe tepe 
kullansınlar!” tepkisini ifade etti. Sözcü avukatı Celal Ülgen, “Bu dava Sözcü üzerinde 
demokrasinin kılıcı gibi sallanıp durdu. Mahkeme de Sözcü’nün FETÖ ile iltisakının bulunmadığı 
konusunda kanaat getirdi ki indire indire cezayı üç yıl dört aya indirdiler. FETÖ düşmanlığıyla 
bilinen gazetecilerin FETÖ propagandasından dolayı ceza alması gazetecilerin lekelenmeme 
hakkını ihlal etmiştir. Türkiye’de yargı bağımsız değil” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, “Bu beyazı siyah gösterme kararıdır. Bu kadar açık. Siyasi otoritenin talimatı ile 
verilmiş karardır. Sözcü’nün Türkiye’yi aydınlatmasına doğruları söylemesine tahammül 
edemiyorlar. Baskı kuruyorlar” tepkisini paylaştı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de “Sözcü 
yöneticilerine, Çölaşan’a, Doğru’ya FETÖ’cülük suçlaması yapışmaz. Ama yıllarını bu örgütle 
mücadeleye vakfetmiş gazetecilere, bu suçlamayla ceza vermek, bu iktidarın siciline bir leke olarak 
çıkmamak üzere yapışır” dedi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, gerekçeli karar 
yayınlanınca ayrıntılı bir incelemeyi kamuoyuyla paylaşacağını belirterek, Cumhuriyet 
Savcılığı’nın dosyaya sunduğu esas hakkındaki mütalaada mahkumiyete yeter delil olmadığını ve 
soyut iddialar olduğunu kaydetti. İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, kararı “tüm 
medyaya verilmiş bir gözdağı” olarak nitelendirerek, “Artık baskı ya da tehdit değil, bütün yazarlar 
için otokontrol süreci pekiştirilmiştir. Haber alma özgürlüğü yoktur” mesajını paylaştı.151 

● Sözcü kararlarına gazeteciler de tepki gösterdi. Hürriyet yazarı Sedat Ergin, “FETÖ’ye 
karşı yayınlarıyla tanınan Sözcü ekibi hakkında FETÖ’ye yardımcı oldukları iddiasıyla 

                                                        
145 https://www.amerikaninsesi.com/a/medyanin-multeci-haklari-karnesi/5220712.html 
146 https://twitter.com/ccanannnnnn/status/1210503474280062978 
147 https://m.yeniakit.com.tr/haber/ulusalci-domuzcu-ittifakindan-millete-tehdit-colasan-ve-dogruya-verilen-ceza-cildirtti-erdogani-hedef-aldi-981967.html 
148 https://www.reuters.com/article/us-turkey-security-journalists/turkish-court-sentences-to-jail-seven-at-opposition-newspaper-idUSKBN1YV0SB 
149 http://www.24saatgazetesi.com/bilgin-kanitsiz-davada-gazetecilik-mahkum-edildi/ 
150 https://odatv.com/sozcu-davasinda-karar-cikti-27121918.html 
151 https://www.dw.com/tr/s%C3%B6zc%C3%BC-karar%C4%B1na-tepki-fet%C3%B6yle-m%C3%BCcadele-suland%C4%B1r%C4%B1l%C4%B1yor/a-
51812651 
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mahkumiyet kararı alınmasıyla yargıya inancın kaybolacağını işaret etti.152 Hürriyet yazarı 
Ertuğrul Özkök ise, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin karar aşamasında mahcup bir tavrı 
olduğunu savunarak, “İstenilenin en alt sınırından hapis cezası verdi. Denetimli serbestlik kararı 
aldı. Hatta yurt dışı çıkış yasağı bile koymadı. Sanki Yargıtay’a ‘Ne olur şunu düzeltin biz de 
altında kalmayalım’ der gibi bir havası vardı. İnşallah Yargıtay bu kararı düzeltir ve Türkiye de 
yöneltilecek ağır eleştirilerden bir nebze olsun kurtulur” diye yazdı.153 Karar yazarı ve Erdoğan 
dönemi eski Başbakanlık Basın Müşaviri Beki, “Sözcü’ye FETÖ’cülük suçlamasına şu kadar 
inansalar, içlerinde zerre şüphe ve tereddüt olsa… İzmir adayı Nihat Zeybekçi, gazeteyi ziyaret 
edip Çölaşan’la o fotoğrafı verir miydi? Ankara adayı Mehmet Özhaseki ile İstanbul adayı Binali 
Yıldırım, Sözcü’nün manşetlerinden seçmeni selamlayıp o podyumda görücüye çıkarlar mıydı? 
Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı resepsiyonlarının akredite müdavimi yapılır, 
‘ak’ listeye alınır mıydı” ifadesini kullandı.154 Habertürk yazarı Fatih Altaylı, “Yerli ve milli adalet 
lazım adalet” başlıklı yazısında155, “Sözcü yazarlarının mahkum edilmesi Türk yargı tarihinde 
gelmiş geçmiş en büyük ayıplar arasında yerini aldı. Bu artık bir trajedi değil, bir komedidir. Size 
bir şey söyleyeyim mi? Otomobili güvenilir bir ülke olmak iyidir. Ama hukuku ve adaleti iyi bir 
ülke olmak çok çok daha iyidir. Ben gerekirse otomobilin iyisini ithal edebilirim. Ama adaletin 
iyisini ithal etme şansımız ne yazık ki yoktur. Asıl onun kaliteli, güvenilir ve yerli ve millisi 
makbuldür. Bu kararla bir milletin onurunu, karizmasını çizdirirsiniz” diye yazdı.156 AKP’ye 
yakınlığıyla tanınan Nagehan Alçı ise, Habertürk’te “Bir Gurur Bir Utanç” başlıklı yazısında157, 
“17-25 Aralık darbe teşebbüsünde yanlış tutum aldıkları için Sözcü ekibini kriminalize etmemek 
gerektiğini ve Sözcü’nün ise AKP’yi FETÖ’nün siyasi ayağı olarak suçlamaktan vazgeçmesi 
gerektiği” görüşlerini savundu. Cumhuriyet yazarı Miyase İlknur ise, “Akıllı Devlet Modeli olsa, 
bu yazarların geçmişteki eylemleri, yazıları, ilişkileri veri olarak yüklendiğinde makine ‘manyak 
mısınız oğlum ne FETÖ’cüsü, hadi işinize’ der, bu davayı ilk celsede bitirirdi. Ama davaya insan 
müdahalesi olunca işte böyle ceza yerler” tepkisini ifade etti.158 

● CHP İstanbul milletvekilleri Erdoğan Toprak ve Akif Hamzaçebi, Sözcü Genel Yayın 
Yönetmeni Metin Yılmaz’ı ziyaret etti. Toprak, Sözcü ekibine yönelik hapis cezası kararları için 
“Bu mahkeme kararı da bundan önceki Cumhuriyet davası da medya kuruluşlarına, gazetecilere, 
muhalefete yönelik bir susturma, sindirme operasyonudur. Yargının üzerindeki siyaset gölgesinin, 
siyasi talimatla verilen yargı kararlarının bir kez daha somutlaştığı, yüz kızartıcı bir mahkeme 
kararıdır” dedi.159 

31 Aralık 2019 
● RTÜK’ün CHP kontenjanından üyesi İlhan Taşçı, bir yılda alınan kararları ortaya koyan 

bir rapor hazırladı. Rapora göre, RTÜK kadına yönelik şiddet, istismar şikayetleri, muhalefet 
partilerine yönelik tehdit ve küfürleri “ihlal yok” olarak değerlendirdi. ATV’de yayınlanan “Esra 
Erol” programında yönelik şikayetler tek dosyada değerlendirildi. Beyaz TV’de yayınlanan “Beyaz 
Futbol” programında sunucunun küfrü “ihlal yok” kararı ile cezasız bırakıldı. Akit TV’nin Atatürk 
ve Kurtuluş Savaşı’na katılanlara yönelik hakaretlerine önce “ihlal yok” kararı verildi ardından 
bazı üyelerin itirazı olarak yeniden değerlendirme yapılarak “yayın durdurma cezası” verildi. 
AHaber’de yayınlanan “Canan Barlas ile Gündem” programında CHP Genel Başkanı 
Kılıçdaroğlu’na yönelik hakaretler hakkında “ihlal yok” kararı alındı.160 Taşçı, rapora ilişkin 
“Toplumun geniş bir kesiminde rahatsızlık yaratan ve tepkisine neden olan diziler ve yayınların 
büyük çoğunluğu havuz medyasında yer alıyor. Herkes görüyor, duyuyor, rahatsız oluyor, tepki 
gösteriyor, bir tek RTÜK harekete geçmiyor. Sonuç gelen raporların hiçbirine bırakın cezayı uyarı 
bile verilmeden kapatıldı. Niye, damadın kardeşinin, kayınının televizyonu vesaire diye” dedi.161 
                                                        
152 http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/sedat-ergin/aymnin-wikipedia-kararindan-sozcunun-mahk-miyetine-41407613 
153 http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ertugrul-ozkok/araba-kullanmayi-bilmeyen-biri-olarak-alti-gozlemim-41407619 
154 https://www.karar.com/yazarlar/akif-beki/colasan-fetocuymus-kim-inanir-12341 
155 https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/2553671-yerli-ve-milli-adalet-lazim-adalet 
156 https://t24.com.tr/haber/fatih-altayli-dan-sozcu-davasi-tepkisi-otomobili-guvenilir-bir-ulke-olmak-iyidir-ama-adaleti-iyi-bir-ulke-olmak-cok-cok-daha-
iyidir,853862 
157 https://www.haberturk.com/yazarlar/nagehan-alci/2553677-bir-gurur-bir-utanc 
158 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/son-dakika-kose-yazarlarindan-ortak-tepki-sozcuden-feto-cikmaz-5535369/ 
159 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/fetoden-suclanmak-mantik-ve-hukuk-disi-5535080/  
160 https://www.birgun.net/haber/yandas-kanallara-2019-da-ceza-yok-282198 
161 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1711711/rtuk-tehdidi-hakareti-orttu.html 
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● Susma Platformu tarafından hazırlanan “Türkiye’de Sansür ve Otosansür: Ocak 2019 - 
Kasım 2019” raporunda162, medya, sosyal medya, yayıncılık, sinema, tiyatro, müzik ve görsel 
sanatlar alanlarında gerçekleşen 300 sansür vakasına yer verildi. Raporda, ifade özgürlüğüne 
yönelik ihlallerin çoğunlukla adli yöntemlerle gerçekleştiği açıklandı. Bu kapsamda, soruşturma, 
dava, gözaltı ve tutuklama gibi adli yöntemlerin yüzde 32’lik bölümü oluşturması itibariyla “devlet 
organlarının halen en kaba yöntemlerle ifade özgürlüğüyle savaştığını” gösterdiği öne sürüldü. 
Raporda, gözaltına alınan ve tutuklanan gazetecilerin, sansürlenen yazıları ve işten çıkarılan basın 
mensuplarının yer aldığı “medya” başlığın yüzde 37’yle en büyük bölümü oluşturdu. Raporda, 
“Ancak benzer şekilde bağımsız gazeteci olarak çalışmalarını sürdüren ya da yurttaş gazeteciliği 
yapan birçok kişi de yüzde 15 oranla sosyal medya bölümünü kaplıyor. Tiyatro, sinema, müzik, 
görsel sanatlar ve yayıncılık alanlarına teker teker baktığımızda ise çok büyük bir yüzde 
göremiyoruz, ancak toplamına baktığımızda yüzde 23 gibi geniş bir dilim ortaya çıkıyor” 
denildi.163 

Diğer Gelişmeler 

1 Aralık 2019 
● Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü’ndeki 

görevinden KHK’yla ihraç edilen Cemal Yıldırım, işine dönmek için başladığı eylemde yaklaşık 
üç yılı geride bıraktı. Yıldırım, sosyal medyada “Dünyanın en hızlı gözaltına alınışı”, “Rekor 
saniyede gözaltı” ifadeleriyle defalarca paylaşılan eylem görüntüleri bulunduğunu, işine iade 
edilmesi talebiyle yaptığı eylemlerde 300’e yakın kez gözaltına alındığını, Kabahatler Kanunu 
uyarınca 64 kez para cezası aldığını ifade etti.164 

2 Aralık 2019 
● Edirne Cezaevi’nde tutuklu HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın kardeşi ve 

avukatı Aygül Demirtaş, ağabeyinin geçen hafta salı günü göğüs sıkışması ve solunumum problemi 
yaşamasına rağmen altı gündür hastaneye sevk edilmediğini duyurdu. Bunun ardından HDP 
Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Adalet Bakanlığı’nın hapishane yönetimine sevk işlemleri 
için talimat verdiğini açıkladı. Sonrasında Trakya Üniversitesi Hastanesi ise, “02.12.2019 günü 
saat 17.20 civarında hastanemize getirilen ‘Selahattin Demirtaş’ isimli hastanın şikayetleri 
doğrultusunda Kardiyoloji, Nöroloji, Gastroenteroloji ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalları ile 
konsülte edilmiş, yapılan laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri sonrasında akut hayatı tehdit edici 
patoloji saptanmamıştır. Belirtilen anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda hasta poliklinik 
kontrol önerisiyle taburcu edilmiştir” açıklamasında bulundu.165 

●  “Barış için Akademisyenler” bildirisine imza attığı için KHK ile ihraç edilmiş 
akademisyenler İstanbul Valiliği önünde açıklama yaptı. Açıklamada, “KHK’lerle ihraç edilen 
Barış Akademisyenleri’nin ve kamu emekçilerinin yurttaşlık haklarına yapılan tüm saldırılar 
ortadan kaldırılmalıdır. Bütün hak kayıpları tazmin edilmelidir” denildi. Anayasa Mahkemesi’nin 
“ifade özgürlüğü” kararı dikkate alınarak, ihraç edilmiş, emekliye ayrılmak zorunda bırakılmış 
veya sözleşmeleri iptal edilmiş tüm akademisyenler için görevlerine geri dönüş kararı alınması 
talep edildi. Ayrıca “işe alımlarda güvenlik ve arşiv soruşturması şartının özel hayata saygı hakkına 
müdahale olduğu” açıklandı.166 Avukatlar, akademisyenler adına işlerine iade edilmesine ilişkin 
dilekçeleri İstanbul Valiliği’ne verdi.167 

3 Aralık 2019 
● TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un 

soru önergesine verdiği yanıtta, Meclis’in gazetelere 2014-2019 yılları arasında vefat eden 
milletvekilleri için başsağlığı ile ihale ve sınav duyuruları amacıyla 263 ilan verdiğini açıkladı. 

                                                        
162 http://susma24.com/wp-content/uploads/2019/12/susma_turkiyede_sansur_ve_otosansur_2019_tr.pdf 
163 http://bianet.org/bianet/sanat/217919-susma-dan-2019-sansur-raporu-yaklasik-300-vaka 
164 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/12/01/3-yilda-300-gozalti-64-ceza-yalnizlik-zaman-zaman-uzuyor/ 
165 https://www.independentturkish.com/node/98751/haber/demirta%C5%9F-halk%C4%B1m%C4%B1z-bilsin-bir-hastal%C4%B1%C4%9F%C4%B1m-var 
 
167 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1705780/ihrac-edilen-akademisyenler--kayiplar-tazmin-edilmeli.html 
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Bilgiç, TBMM’nin ilan gideri olarak beş yılda 815.904 lira harcama yaptığını bildirdi. Bilgiç’in 
yanıtına göre; TBMM tarafından Hürriyet Gazetesi’ne 335.835, Sabah Gazetesi’ne 332.320, 
Milliyet Gazetesi’ne 26.818, Akşam Gazetesi’ne 5.097, Star Gazetesi’ne 3.540, Resmi Gazete’ye 
500, Kamu İhale Kurumu’na 4.720 ve BİK’e 6.413 lira ödendi. Bilgiç, ayrıca bu gazetelere 100.660 
liralık ortak ilan verildi. Bu tabloya CHP’li Bulut, “Mesele tiraj ise bu ülkenin en çok satan 
gazeteleri ilan verilenler arasında yok. Mesele tiraj değil, yandaş medyaya ilan üzerinden kamu 
kurumlarından para akıtmak. Bu ödenen paralar milletin verdiği vergilerden oluşuyor. Yani havuz 
medyası dışındakileri okuyanlar da vergi veriyor” tepkisini gösterdi.168 

4 Aralık 2019 
● Türk Hava Yolları (THY), kısa ve uzun mesafeli uçuşlarında içki ikramında kısıtlamaya 

gitti. Kısa uçuşlarda rakı, cin ve votka tamamen kaldırıldı. THY, 6 Aralık itibariyle dış hat ekonomi 
sınıfında rakı, votka ve cin ikramını kaldırdı. THY, altı saati aşan ekonomi uçuşlarında ise tek tip 
viski ikram edeceğini duyurdu.169  

● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı görevinde ilk kez TBMM’de AKP’nin oy 
çokluğuyla kabul etmiş olduğu bir yasayı veto etti. Erdoğan’ın veto ettiği düzenlemede, 
Türkiye’nin farklı illerindeki 15 kömürlü termik santral işletmesine dördüncü kez baca filtresi 
takılması koşulunu yerine getirmeleri için ek süre tanınıyordu. Erdoğan, “Biz bunları böyle 
çalıştıramayız. Siz çok para kazanacaksınız diye biz halkımızın zehirlenmesine müsaade etmeyiz. 
Bir tarafta halkım diğer tarafta sermaye var. Kimse kusura bakmasın” dedi. Eğer yasa hayata 
geçseydi 30 Haziran 2022 tarihine kadar termik santraller filtresiz bacalar ile çalışmaya devam 
edecekti. Santrallere takılması gerekli filtre bedeli ise 12 milyon Euro olarak işaret edildi. 
Erdoğan’ın, söz konusu santrallerden dördüne sahip Çelikler Holding’in patronu Tahir Çelik’i 
aradığı ve “Biz sana süre verdik. Şimdiye kadar ne yaptın?” diye çıkıştığı kaydedildi. Santrallerden 
ikisinin Show TV ve Habertürk TV’nin de sahibi olan Turgay Ciner’in olduğu bildirildi.170 

● Dünya’dan yapılan açıklamada, “Gazetemizin yaşaması ve siz okurlarına gerektiği gibi 
hizmet verebilmesi için Nasıl Bir Ekonomi Medya A.Ş, Dünya Süper Veb Ofset A.Ş Yönetim 
Kurulu Başkanı Didem Demirkent ile Nasıl Bir Ekonomi Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı 
ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ arasında protokol imzalandı. Çalışanlar olarak kıdem 
tazminatlarımızı sermaye yaptık. Bundan böyle de kurucumuz Nezih Demirkent’in bağımsız ve 
bağlantısız gazetecilik ilkelerine daha sıkı sarılacağız. Ekonomi gazetecisi Vahap Munyar genel 
koordinatörlüğümüzü üstlendi. Bize göre mesleğimizin özünde gerçeği teyit etmek var. 
Sansasyonel haberlerden uzak duruyoruz, yorumlarımızı kapsamlı ve dengeli tutmaya özen 
gösteriyoruz, önemli olanı ilginç ve okurlarımızla ilgili kılmak için çaba sarf ediyoruz, kamuoyunu 
en iyi şekilde bilgilendirmek için habercilerimizin kişisel inisiyatif kullanmalarına imkan 
tanıyoruz” denildi.171 

5 Aralık 2019 
● Türkiye adına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti adına 

Fayaz Al Sarraj’ın İstanbul’da 27 Kasım’da imza attığı “Deniz Yetki Alanlarının 
Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”, TBMM Genel Kurulu’nda onaylandı. 
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanını belirleme amaçlı muhtıraya, TBMM’deki 
oylamada CHP ve İyi Parti ile diğer az sandalyeli muhalefet partileri destek verdi. Sadece HDP’nin 
ret oyu verdiği muhtıra kabul edildi.172  

● Freedom House, ABD’nin Suriye’den çekilme politikası ve Türkiye ile ilişkilere dair bir 
rapor yayınladı. Özel Araştırmalar Direktörü Nate Schenkkan’ın kaleme aldığı raporda, 
Türkiye’nin ABD’den ve NATO çizgisinden giderek uzaklaştığı kaydedildi ancak ABD’nin ise 
Türkiye’deki ve bölgedeki demokratik aktörleri desteklemesi gerektiği vurgulandı. Raporda ayrıca 
ABD’nin Türkiye politikasının anlık tepkiler üzerine değil, uzun vadeli stratejik planlar üzerine 

                                                        
168 https://www.abcgazetesi.com/meclis-baskanligi-yandas-medyaya-binlerce-lira-akitti-belgeler-ortaya-dokuldu-60593 
169 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1706096/thyde-icki-kisitlamasi-raki-cin-ve-votka-tamamen-kaldirildi.html 
170 https://tele1.com.tr/cevreyi-kirleten-2-termik-santral-hangi-medya-patronunun-cikti-106887/amp/?__twitter_impression=true 
171 https://www.dunya.com/finans/haberler/dunya-calisanlariyla-yola-devam-ediyor-haberi-458092 
172 https://www.ntv.com.tr/turkiye/libya-ile-dogu-akdeniz-mutabakat-muhtirasi-mecliste-kabul-edildi,iYI0KYKHqEms_tPbyKCarA 
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kurulması gerektiği ifade edildi. ABD’nin daha uzun vadeli ve Türkiye’nin “otokratikleşmesini” 
de hesaba katarak politika üretmesi gerektiğinin altı çizildi.173 

● TÜİK’in “2018 Cezaevi Raporunda” yer alan verilere göre, hapisteki tutuklu mahkum 
sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 14 artış gösterdi. TÜİK, 31 Aralık 2018 itibariyle 264 bin 842 
kişinin hapiste olduğunu açıkladı.174 

6 Aralık 2019 
● Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Kürtçe konuştukları için Kadir Şakçı’yı öldüren ve oğlu 

Burhan Şakçı’yı yaralayan Hikmet Usta’ya adam öldürmekten müebbet hapis, öldürmeye 
teşebbüsten ise 15 yıl ve silah bulundurmaktan bir yıl altı ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Usta’ya 
“yardım yataklık ettiği” gerekçesiyle Recep Eş’e ise beş ay hapis cezası verdi.175  

● Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kadın Gazeteciler Komisyonu, kadın cinayeti 
haberlerinde dikkatli olunması gerektiğini belirterek, “Cinayet aletinin öne çıkarılması, kurbanlarla 
özdeşleştirilmesi, katillerin değil öldürülen kadınların fotoğraflarının kullanımı şiddetin 
pornografisini üretiyor” açıklaması yaptı.176 Komisyon’un açıklamasında, “Son dönemde birbiri 
ardına gelen kadın cinayetlerinin yazılı ve görsel medya tarafından haberleştirilmesi noktasında 
meslektaşlarımıza büyük görev düşmektedir” denildi.177 

● Global İnternet Derneği’nin (ISOC) sahibi olduğu ve derneklerin kullandığı “.org” 
uzantısını (üst alan adı – TLD) yöneten “Kamu Yararı Kaydı (Public Interest Registry – PIR)” 
kuruluşu Ethos Capital’e 1,135 milyar dolar karşılığında sattı. ORG uzantılı yaklaşık 10.5 milyon 
alan adı olduğu kaydedildi. Toptan satış fiyatı şu an 9.93 $ / USD. PIR tarafından işletilen sistemin 
masraflarının yılda 25 milyon ABD Doları olduğu öne sürüldü.178 Domain endüstrisi tarafından 
tepkilere neden olan satışın durdurulması konusunda İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler 
Kurumu’nun (ICANN), önerilen satın alma koşulları konusunda yetkisi olmadığını ve rolünün 
sadece “.org” alanının devam eden faaliyetlerini güvence altına almak olduğunu açıkladı.179 Öte 
yandan alan adı uzantısının özel bir şirkete satılması ve fiyat limitlerinin kaldırılmasına karşı sosyal 
medyadan kampanya başlatıldı.180  

● TRT 1’de Işıl Açıkkar’ın sunduğu ana haber bülteni yayınlanmadı. TRT tarihinde bir ilkin 
yaşanmasına neden olan sorunun, sesin yayına verilememesinden kaynaklandığı öğrenildi.181 
Açıkkar, sosyal medya aracılığıyla “Değerli izleyenlerimizin bilgisine… TRT 1 ana haber yayınını 
teknik bir sıkıntıdan dolayı gerçekleştiremedik. Özür diler, saygılar sunarız” mesajını paylaştı. 
Yaşanan arızanın ardından TRT haber bültenini hazırlayan tüm ekibin Ankara’ya taşındığı, ses 
masası problemi çözülünceye dek tüm ekibin iki hafta boyunca Ankara’da kalacağı öne 
sürüldü.182Ana haber bülteni yerine “Payitaht Abdülhamid” dizisinin yayınlandığı belirtildi.183 

● İnsan Hakları Okulu’nun “OHAL döneminde Türkiye’deki Akademik Özgürlükler” 
başlıklı araştırması yayımlandı. Araştırmaya göre, “OHAL’in akademik özgürlüklere ilişkin en 
belirgin etkisi otosansürü arttırması” oldu.184 Akademisyenler arasında öğrenciler ve meslektaşları 
tarafından ihbar kaygısı yaşayan kişi sayısı arttı. 2018 yılının ikinci yarısında Türkiye çapında 13 
ilde yürütülen araştırmada, OHAL’den sonra akademisyenlerin araştırma faaliyetlerinin ve 
projelerinin, kendilerine uyguladıkları oto-sansürün yanı sıra, siyasal ve ideolojik gerekçelerle 
yöneticiler tarafından engellendiği öne sürüldü. Araştırmada, OHAL öncesinde ve sonrasında 
yaygınlaşan öğrenci ihbarlarının, kürsü özgürlüğünün önündeki birincil engellerden biri halini 
geldiği, yaygın ihbarcılığın, yöneticilerle açılan soruşturmaların ve KHK ile kamu hizmetinden 
ihraçların akademisyenler için yarattığı güvensiz ortam ve yalnızlaşmaya dikkat çekildi.185 

                                                        
173 https://freedomhouse.org/report/special-reports/picking-pieces-turkey-policy-after-syria-withdrawal 
174 http://bianet.org/english/human-rights/216719-prison-population-increases-by-14-percent-in-one-year-says-turkstat 
175 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/216798-sakarya-daki-irkci-saldiriya-muebbet-hapis-cezasi 
176 http://bianet.org/bianet/medya/216805-tgc-kadin-cinayeti-haberlerinde-siddetin-pornografisi-uretiliyor 
177 https://www.tgc.org.tr/18-slider/2348-tgc-kad%C4%B1n-cinayeti-haberlerinde-%C5%9Fiddetin-pornografisi-%C3%BCretilmemeli.html 
178 https://turk-internet.com/isoc-neden-org-ust-alan-adini-satti/ 
179 https://www.webtekno.com/org-uzantisinin-ozel-sermayeye-satisi-durdurulmayacak-h80899.html 
180 https://twitter.com/ardacetin/status/1208844524119834630 
181 https://www.medyaradar.com/trt-tarihinde-bir-ilk-ana-haber-bulteni-neden-yayinlanmadi-medyaradarozel-haberi-2018169 
182 https://www.medyaloji.net/son-haber/trt-ana-haber-bulteni-neden-yayinlanmadi_23671793.html 
183 https://www.karar.com/guncel-haberler/trt-tarihinde-bir-ilk-ana-haber-bulteni-yayinlanmadi-1408211 
184 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/216783-ohal-doneminde-akademideki-otosansur-artti 
185 https://bianet.org/system/uploads/1/files/attachments/000/002/821/original/O%CC%88zdemir-O%CC%88rdek_Rapor_2019_%282%29.pdf?1575635665 
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7 Aralık 2019 
● Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP), küçük ve orta ölçekli yayınevlerine ait kitaplara 

zincir yayınevleri gibi kuruluşlarca yeterince sergileme şansı verilmemesi ve kitapları okura 
ulaştırmaması sorununu aşmak için ülke çapına yayacağı temsilcilik ağında ilk halkayı İstanbul 
Kadıköy’de Antika Kitabevi açılışıyla oluşturdu. Burada kooperatif katılımcısı yayınevlerinin 
kitapları yanı sıra kooperatif dışı yayınevlerinin kitapları sergilenecek. Ayrıca kitabevinin 
kafesinde her ay yazar konuk edilerek, imza günleri, söyleşiler, sergiler ve farklı kültürel-sanatsal 
etkinlikler düzenlenecek.186  

8 Aralık 2019 
● Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Serhan Asker, kanalın iki milyon dolara satıldığı 

iddiasını yalanladı. Asker, “Kanalın satışıyla ilgili şu an herhangi bir durum söz konusu değil, 
satılmadı” dedi.187 Halk TV’nin eski Genel Müdürü Şaban Sevinç’in sahibi olduğu YouTube’dan 
yayın yapan Bizim TV, “Bir süredir satılacağı konuşulan Halk TV’nin, eski CHP lideri Deniz Baykal 
tarafından CHP’li işadamı Doruk Bulut’a satıldığı öğrenildi. İngiltere’de yaşayan Türk iş 
adamı Cafer Mahiroğlu’nun Bulut’a Halk TV’yi alması için finansal destek verdiği belirtiliyor” 
iddiasını paylaşmıştı.188 

● Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 
375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” içerisinde 
kamu görevlileriyle ilgili OHAL kapsamındaki işlemleri nedeniyle cezai sorumlulukları 
bulunmayacağı yasalaştı.189 

9 Aralık 2019 
● Demirören Medya Grubu bünyesindeki CNN Türk’te yayınlanan “Teknoloji Her Yerde” 

programını sunucusu Ahmet Can istifa etti.190  
● Van’da, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmada HDP’li Muradiye 

Belediye Başkanı Yılmaz Şalan, Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç ile Özalp Eş Başkanı Diren 
Örenci tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya191 göre; HDP’li beş isim 
“PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası” suçlamalarıyla 6 
Aralık’ta gözaltına alınmıştı. Bu isimlerden Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar ile Muradiye 
Belediyesi Eş Başkanı Leyla Balkan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.192 

● CHP İnsan Hakları Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan “İnsan Hakları ve 
Türkiye” raporuna193 göre, Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuruların yüzde 95,9’unun 
esastan incelenmediği, AİHM’in Türkiye hakkında verdiği kararlarda 2019 yılında işkence ve kötü 
muamele yasağının 17, özgürlük ve güvenlik hakkının 15, ifade özgürlüğünün 22, örgütlenme 
özgürlüğünün yedi, özel yaşama saygı hakkının 31, adil yargılanma hakkının 34 kez ihlal edildiği 
ortaya çıktı. Raporda, OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu verilerine de yer verilerek 
komisyonun etkisiz bir yol olduğu ve lağvedilmesi gerektiği belirtilerek, komisyona yapılan 
126.200 başvurudan 92.000’inin karara bağlandığı, bunlardan yalnızca 8.100’ünün kabul, 
83.900’ünün ise retle sonuçlandığı ifade edildi. Rapora göre Türkiye, özgür olmayan ülkeler 
sınıfında yer alırken demokrasi, cinsiyet eşitliği, internet özgürlüğü ve basın özgürlüğü 
sıralamalarının tümünde 2015’ten bu yana hızla gerileme izlendi, raporda işkence ve kötü muamele 
yasağıyla mücadelede isteksiz davranıldığı, bu konuda iddiaları gündeme taşıyan sivil toplum 
örgütü ve gözlemcilere bilgi vermekten kaçınıldığı, zorla kaybetmelerde olduğu gibi bu konuda da 
sergilenen şüpheli görüntünün ortadan kaldırılması gerektiği belirtildi.194 

10 Aralık 2019 

                                                        
186 https://www.birgun.net/haber/yayincilar-kooperatifi-nin-ilk-temsilciligi-kadikoy-de-279135 
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189 http://www.kamudanhaber.net/guncel/bazi-islemleri-nedeniyle-kamu-gorevlilerine-sorumluluk-yuklenemeyecek-h418210.html 
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194 https://www.yurtgazetesi.com.tr/gundem/insan-haklarinda-geri-kaldik-h146053.html 



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

  31 

 

● TÜİK verilerine göre, yazılı medya alanında gazete ve dergi tirajları, 2018 yılında 2017 
yılına göre yüzde 2.6 azalarak 5.962’ye geriledi, söz konusu yayınların yüzde 58.7’sini dergiler 
oluştururken, yıllık toplam tiraj 1 milyar 368 milyon 287 bin 463 olarak belirlendi. Verilere göre, 
ülke genelinde sinema salonu sayısı yüzde 6.2 artarak 2.858’e yükselirken seyirci sayısı yüzde 5.4 
azalarak 64 milyon 772 bin 380 kişiye düştü. Ayrıca tiyatro salonu sayısı yüzde 6 azalarak 736’ya 
geriledi. Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında, 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre 
tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı yüzde 6.6 artışla 33 bin 772 olarak kayda geçti. Öte 
yandan kültür harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı 2018’de yüzde 1.5 olarak 
kaydedildi.195  

● HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu’nun hazırladığı 2019 hak ihlalleri raporuna196 
göre, 2015’ten bu yana partiye yönelik operasyonlarda 15.530 kişi gözaltına alındı, aralarında 750 
üye ve yöneticinin de bulunduğu altı bin kişi tutuklandı. Ayrıca 31 Mart yerel seçimleri sürecinde 
seçim çalışması yürüten 750 kişi gözaltına alındı. Rapora göre, Temmuz 2015’ten bu yana 89 il eş 
başkanı, 193 ilçe eş başkanı, bir belde eş başkanı tutuklandı. HDP’li altı belediye başkanı ve 50’den 
fazla belediye meclis üyesine, KHK’larla kamu görevinden ihraç edildikleri gerekçesiyle 
mazbataları verilmedi. Raporda, Aralık ayı itibariyle 17 HDP’li belediye eş başkanın tutuklandığı 
ve 28 HDP’li belediyeye de kayyum atandığı hatırlatıldı.197  

● Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı olup 
KHK’yla ihraç edilen akademisyenlere yönelik hazırladığı “Üniversitenin Olağanüstü Hali: 
Akademik Ortamın Tahribatı Üzerine Bir İnceleme” ve Akademisyen İhraçları: Hak İhlalleri, 
Kayıplar, Travma ve Güçlenme Süreçleri” raporlarına göre, ciddi hak ihlalleri meydana geldi ve 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ihlal edildi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 
KHK’yla ihraçlar nedeniyle “masumiyet karinesi” ve “adli yargılanma hakkı”, yurt dışı çıkış 
yasakları bulunması nedeniyle “seyahat özgürlüğü hakkı” ve “yaşam standardı hakkı” ihlal edildi. 
Rapora göre, Akademisyenlere yönelik karalama, sosyal medya linçleri, tehdit ve saldırılar 
akademisyenler için travma yarattı. Akademisyenlerin yüzde 68,8’i uyku sorunları, yüzde 61,9’u 
yoğunlaşma ve dikkat güçlükleri, yüzde 58,3’ü uzaklaşma ve çökkünlük, yüzde 17,47’ü nefes 
darlığı yaşıyor. İş kaybı, ekonomik kayıp ve akademik engellemeler sağlık sorunlarını tetikleyerek 
akademisyenlerin hem “çalışma hakkı”nın elinden alınmasını neden oldu hem de hayatlarını devam 
ettirmek için birden fazla iş yapmaya zorladı. Bunun yanı sıra sosyal ve akademik kayıplar da 
yaşandığı belirtildi.198 

11 Aralık 2019 
● Mardin’in Kızıltepe, Nusaybin ve Artuklu ilçelerine yapılan eş zamanlı operasyonda, 

HDP Mardin İl Eş Başkanı Salih Kuday, parti üyeleri Neda Alper, Abdullah Akikol, Aysel Erol ile 
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Eski Şube Yöneticisi Emel Oran, Büro Emekçileri 
Sendikası (BES) Eski Şube Başkanı Mustafa Benli ve Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Derya Etem 
gözaltına alındı.199 Gözaltına alınanlar hakkında 24 saat avukat kısıtlılığı kararı alındığı 
belirtildi.200 

12 Aralık 2019  
● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Radyo D’de katıldığı programda, gazetecilerle ilişkisiyle 

ilgili soru üzerine, “Basın mensupları artık çok rahatlar. Bir dönemin gazetecileri çok emek verirdi. 
Şimdi dönüp her şeyi bırakıp gazetecilik yapmak istiyorum. Şu an eleştirerek düzeltilmesi gereken 
onca konu var ki anlatamam. Araştırmacı gazetecilik şu an yok neredeyse” yanıtını verdi.201 
Gazeteci Nevşin Mengü, Soylu’nun sözlerine karşılık “Silivri soğuk yalnız sayın Bakan” 
ifadelerini kullandı.202 Habertürk yazarı Fatih Altaylı da, 13 Aralık’taki yazısında, “İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu’yu cesaretinden ötürü kutluyorum. Gazeteci olmak istiyormuş. Hem de 

                                                        
195 http://www.diken.com.tr/tuik-gazete-ve-dergi-tirajlari-dustu-tiyatro-salonu-ve-sinema-seyircisi-sayisi-azaldi/ 
196 https://www.hdp.org.tr/tr/guncel/haberler/2019-yili-hak-ihlalleri-raporumuz/13804 
197 https://www.evrensel.net/haber/392848/hdpden-hak-ihlalleri-raporu-15-bin-kisi-gozaltina-alindi-6-bin-kisi-tutuklandi 
198 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/216885-baris-akademisyenlerinin-ugradigi-hak-ihlallerinin-3-yili 
199 https://t24.com.tr/haber/mardin-de-hdp-li-il-es-baskani-salih-kuday-in-da-aralarinda-bulundugu-cok-sayida-kisiye-gozalti,851662 
200 https://www.evrensel.net/haber/392866/mardinde-hdp-il-es-baskaninin-da-aralarinda-bulundugu-bircok-kisi-gozaltina-alindi 
201 https://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2019/12/12/suleyman-soylu-gazeteci-olmak-istiyor/ 
202 https://twitter.com/nevsinmengu/status/1205107864852938753 
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araştırmacı gazeteci! Gelsin de görsün. Yazdığı haberlerden, ağırladığı konuklardan, yaptığı 
yorumlardan, araştırdığı haberlerden ötürü ‘bazı güçlerin’ adamı olmakla suçlanmak nasıl bir 
hismiş” dedi.203 

● HDP, “gazeteci gerçeklerin peşinde koşan gazetecileri de demokrasi mücadelesi yürüten 
siyasetçileri de susturamaz. Aziz Oruç gazetecidir, Abdullah Ekelek siyasetçidir. İki isim de derhal 
serbest bırakılmalıdır. Ne gazetecilik ne de siyaset suçtur” açıklamasında bulundu.204  

13 Aralık 2019 
● HDP İstanbul İl Örgütü, kendilerini “istihbarat personeli” diye tanıtarak, parti üye ve 

yöneticilerini tehdit eden kişileri yakalaması için İçişleri Bakanlığı’na çağrı yaptı. HDP İstanbul İl 
Eş Başkanı Elif Bulut, kimliği belirsiz birtakım kişilerce partililere “Arabanıza molotof atılabilir, 
çocuğunuzun dershanesini biliyoruz. Birileri dükkanınıza paket bırakılabilir...” şeklinde tehditlerde 
bulunulduğu bildirdi.205  

● Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, JİTEM Davası’nda 17 cinayet suçlamasıyla yargılanan 
aralarında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin ve 
eski Yarbay Korkut Eken’in bulunduğu 19 kişi hakkında beraat kararı verdi. Mahkeme, Asker 
Smitko ve Lazem Esmailli’nin ölümüne ilişkin suçlanan tüm sanıkların ise dosyalarının 
ayrılmasına karar verdi.206 Bu kapsamda, sanıklar, Ağar, Şahin, Eken’in yanı sıra özel harekat timi 
polisleri Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu, Ercan Ersoy, Ahmet Demirel, Ayhan 
Özkan, Seyfettin Lap, Enver Ulu, Uğur Şahin, Alper Tekdemir, Yusuf Yüksel, Abbas Semih Sueri, 
Lokman Külünk, Mahmut Yıldırım, Nurettin Güven ve Muhsin Korman beraat etti.207 Dava 
kapsamındaki cinayet kurbanlarından Savaş Buldan’ın kızı Zelal Buldan, “Yazık. Diyecek tek şey 
bu. Yazık. Bu ülkeye dair bir gram umut besleme diye tokat gibi çarptı yine. Bir şey ifade ettiğini 
sanmıyorum ama hepimizin ahı üstünüzdedir, bu ağırlık elbet bir gün kalbinize çökecektir. Özür 
dileriz babacım, gittiğinizden beri hiçbir şey değişmediği için” ifadelerini kullandı.208 HDP Ankara 
Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da, “Bir tweet’ten bir düşünceden onlarca delil yaratabilen 
mahkemeler, önlerinde cansız yatan onlarca Kürt aydın ve iş insanına rağmen bir delil 
“yaratamadılar”! Bugün de buna tanık olduk. Oysa onlar, yani kaybettiklerimiz ortada ve herkes 
biliyor failleri. Ama siz “yok öyle değil” diyorsanız da, eğer bir mahkemeyseniz, failleri bulmak 
siz düşer” dedi.209 Cumartesi Anneleri adına da “Ankara JİTEM Davası tanıklara rağmen, delillere 
rağmen, belgelere rağmen, kamu görevlilerinin beyanlarına rağmen beraatla sonuçlandı” 
açıklaması yapıldı.210 

● TBMM Genel Kurulu’nda, AKP, CHP, MHP ve İyi Parti grupları ABD Senatosu’nun 
“Ermeni soykırım kararını” ortak bildiriyle kınayarak, reddetti.211 HDP ise ret oyu kullandı. Karar 
metninde, “ABD Senatosunun, tarihi gerçekleri saptırmak suretiyle uluslararası hukukun temel 
kurallarını yok sayarak, sözde Ermeni soykırımı iddiaları konusunda kabul ettiği kararı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi olarak esefle kınıyor ve reddediyoruz. ABD Senatosu’nun bu kararı hem 
tarih hem hukuk açısından hem de Türk milleti ve insaf sahibi dünya halkları nezdinde yok 
hükmündedir. Bu karara karşı milletimizin ortak kararlılığını ve dayanışmasını ifade ettiğimizi, 
Türkiye’nin, uluslararası mütekabiliyet çerçevesinde gereken karşılığı vermesinin tabii bir hak 
olduğunu kamuoyuna duyurur” denildi.212 

● TRT, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı 2018 yılında 92 milyon lira zarar etmiş 
olmasını, kurumdan emekli edilen 1.786 kişiye kıdem tazminatları ödenmek zorunda olmasıyla 
gerekçelendirdi. TRT, 2018 yılında elektrik katkı payı, bandrol ve reklam olmak üzere toplam 2 
milyar 657 milyon beş bin lira gelir elde etmesine rağmen 2018 yılını 92,1 milyon lira zararla 
kapattı. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in açıklamasına göre; TRT, 689,8 milyon lirası elektrik 

                                                        
203 https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/2549004-cocuk-degeri 
204 https://www.hdp.org.tr/tr/basin/basin-aciklamalari/ne-gazetecilik-ne-de-siyaset-suctur/13809 
205 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/12/12/hdp-yoneticilerine-ajanlik-tehditleri/ 
206 https://www.evrensel.net/haber/393041/ankara-jitem-davasinda-tum-saniklar-beraat-ettirildi 
207 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/216967-ankara-jitem-davasi-da-beraatla-bitti 
208 https://twitter.com/Zelalalal/status/1205413282326220800 
209 https://www.gazeteduvar.com.tr/forum/2019/12/13/aklanamayan-devlet/ 
210 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/217131-devletin-unutturdugu-sorulari-sormaya-devam-edecegiz 
211 https://twitter.com/TBMMGenelKurulu/status/1205529804705021953 
212 https://www.aa.com.tr/tr/politika/tbmmden-abd-senatosunun-ermeni-kararina-kinama/1673200 
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katkı payı, bir milyar 703 milyon lirası bandrol geliri, 264,7 milyon lirası da reklam geliri olmak 
üzere 2018 yılında toplam iki milyar 657 milyon beş bin lira gelir elde etti.213  

● İçişleri Bakanlığı’nın 4 Kasım’da yerine kayyum atadığı Kızıltepe Belediyesi Eş Başkanı 
Nilüfer Elik Yılmaz gözaltına alındı. Yılmaz ile birlikte Kızıltepe Belediye Eş Başkan Yardımcısı 
Dilber Sulhan, DTK faaliyetleri ve 31 Mart yerel seçimleri öncesi yaptıkları seçim çalışmaları 
gerekçesiyle suçlanıyor.214 

14 Aralık 2019  
● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, ABD Senatosu’nda Ermeni soykırımı 

iddiasını tanıma yönünde karar alınmasını kabul edilemez bulduğunu belirterek, “Son dönemde 
ABD yönetiminden veya yasama organından kaynaklanan gergin ve oldukça seviyesiz 
gelişmelerin Türk-ABD ilişkilerinde onarılmayacak yaralar açtığı endişesindeyim” dedi. Bilgin, 
Temsilciler Meclisi’nden sonra Senato’nun da tarihi gerçekleri saptırarak, Türkiye üzerinde siyasi 
baskı kurmak maksadıyla Türk ulusuna çok büyük hakaret etmesinin kabul edilemeyeceğini, 
“soykırım” suçlaması gibi girişimlerin dayanaktan yoksun olduğunu söyledi.215 

● Danimarka Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği Maslahatgüzarını 
bakanlığa çağırarak, “Türk kökenli Danimarka vatandaşlarının vatan hainliği ile suçlandığı ve kara 
listeye alındığı ve bu bilgilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a rapor edildiği” gerekçesiyle Türkiye’yi 
kınadı. Türk Hükümeti’ne yakın Türk kökenli Danimarka vatandaşları tarafından hükümete 
muhalif diğer Türkler hakkında ihbarlar yapıldığı ileri sürüldü. Danimarka Dışişleri Bakanlığı, 
“Danimarka vatandaşlarının, diğer Danimarka vatandaşlarını siyasi görüşleri nedeniyle ihbar 
ediyor olmaları endişe verici” açıklaması yaptı.216  

15 Aralık 2019  
● Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Sözcü başyazarı Rahmi Turan ve Turktime İmtiyaz Sahibi 

Talat Atilla hakkında CHP’li Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP’nin genel 
başkanlığı için görüştüğü iddiasını gündeme taşımaları nedeniyle kınama kararı aldı.217 Kararda, 
Atilla hakkında “Haber alma hakkı olan kamuoyunun gerçeklere öğrenmesine değil; yanıltılmasına 
hizmet etmiştir. Diğer bir deyişle, gerçek dışı bu haber nedeniyle halkın gerçekleri öğrenme hakkı 
ihlal edilmiş, kamuoyu yanıltılmış, kamuoyunda farklı algılar oluşturulmuştur” ifadeleri 
kullanıldı.218 

● Rekabet Kurumu, Google hakkında “rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle” 
Türkiye’deki iş ortaklarına, telefon üretici firmalarına ve akıllı telefon satışı yapan GSM 
operatörlerine gönderdiği yazıda, 12 Aralık itibariyle Türkiye’de satışı yapılan Android işlemcili 
akıllı telefonlardaki kendilerine ait programların lisansını iptal ettiğini duyurdu. Ayrıca bu tarihten 
sonra piyasaya girecek olan Android telefonlara Google programları için lisans verilmeyeceğini, 
uygulamaların yeni sürümlerinin kullanılamayacağını bildirdi. Google’ın müşterilerine yazdığı 
mektupta, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Rekabet Kurumu Başkanı Bilal Küle’nin iletişim 
bilgilerini paylaşarak, kararın geri alınması ya da düzeltilmesi için bu kurumlar nezdinde telefon 
ya da maille baskı yapılmasını istediği iddia edildi.219 

● Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe dergisinin yazılı basın hayatına son verdiğini 
ve artık dijital olarak yayın yapacağını bildirdi. Koç’un zarar eden birimleri kapatma kararı aldığı 
belirtildi.220  

16 Aralık 2019 
● Posta’da dokuz yıldır köşe yazarlığı yapan gazeteci Nedim Şener, Hürriyet’e geçtiğini 

duyurdu.221 

                                                        
213 https://www.evrensel.net/haber/393052/trt-92-milyon-zarar-etti-faturayi-emeklilige-zorladigi-calisanlara-cikardi 
214 https://www.evrensel.net/haber/393087/kiziltepe-belediyesi-es-baskani-yilmaz-secim-calismalari-nedeniyle-gozaltinda 
215 http://www.24saatgazetesi.com/bilgin-turk-amerikan-iliskileri-onarilamayacak-yara-aldi/ 
216 https://stockdailydish.com/snitching-scandal-denmark-reprimands-turkish-envoy-over-hotline-to-report-on-erdogan-critics/ 
217 http://bianet.org/bianet/medya/217145-basin-konseyi-nden-rahmi-turan-ve-talat-atilla-ya-kinama 
218 http://basinkonseyi.org.tr/basin-konseyi-gazeteciler-rahmi-turan-ve-talat-atilla-icin-kinama-karari-aldi/ 
219 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201912151040840323-googledan-turkiye-icin-lisans-durdurma-uyarisi/ 
220 https://www.medyaradar.com/ali-koc-acikladi-fenerbahce-dergisi-kapaniyor-haberi-2018581 
221 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-nedim-sener-hurriyet-e-transfer-oldu,852301 
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● Türkiye köşe yazarı Cem Küçük, Beyaz TV’de yayınlanan Dinamit programında ‘Yeni 
kurulacak partiler neyi hedefliyor?’ başlıklı tartışmada, “Erdoğan karşıtı herhangi biri seçilirse 
insanlar ‘abartıyor’ diyor ama bir kere biz dahil herkes yargılanır. Seri bir tutuklama yaparlar” 
dedi.222 

● Hrant Dink Vakfı’nın, Mayıs-Ağustos dönemine ilişkin dört aylık “Medyada Nefret 
Söylemi İzlenmesi” raporuna223 göre, ulusal, etnik ve dini grupları hedef alan 1.299 köşe yazısı ve 
haber tespit edildi. Bu metinlerde 46 farklı grup hakkında 1.575 adet nefret söylemi içeriğine 
rastlandığı kaydedildi. Rapora göre, 100 nefret söylemi haberi ile en fazla nefret söylemi içerikli 
gazete Yeni Akit oldu. BirGün ve Evrensel’de ise ayrımcı haber ve yazılara rastlanmadığı 
belirtildi.224 

● Eskişehir 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Sakarya Yazı İşleri Müdürü ve Eskişehir 
Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Hakkı Sağlam’a “yumruklu saldırı gerçekleştirme” 
suçlamasıyla yargılanan Ümit Mor’un tutukluluğunun devamına karar vererek davayı 27 Aralık’a 
erteledi.225 Konuya ilişkin Eskişehir Gazeteciler Başkanı Yılmaz Karaca, “Bu saldırılar sadece 
Eskişehir’de değil birçok şehirde basın mensuplarına yapılıyor. Bu saldırı esasında basın 
özgürlüğüne bir saldırıdır. Bu saldırıyı yapanların mutlaka ağır bir şekilde cezalandırılması 
gerekiyor” dedi.226 

● Halk TV’nin İngiltere’de yaşayan Türk tekstilci Cafer Mahiroğlu’na satılması sonrasında 
idari kadroda değişiklikler yapılmaya başlandı. Genel Yayın Yönetmeni Serhan Asker 16 Aralık’ta 
görevinden istifa etti.227 Halk TV’nin genel yayın yönetmenliği görevine Fox TV’nin eski Ankara 
Temsilcisi Sedat Bozkurt getirildi.228  

17 Aralık 2019 
● Malatya’da “terör örgütü bağlantılı eylemlere katılmak” gerekçesiyle HDP Malatya Eş İl 

Başkanı Fatma Alataş’ın da bulunduğu toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.229 
18 Aralık 2019 
● Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu HDP’nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 

Leman dergisinde karikatür çizmeye başladı. Demirtaş’ın dergide köşesi olacağı Leman’ın birinci 
sayfasından duyuruldu.230 

● OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu, 29 Ekim 2016’da öğretmenlik mesleğinden 
ihraç edilen Engin Karataş’ın başvurusunu ret kararına, “İşimi istiyorum” eylemlerine açılan 
soruşturma ve davaları gerekçe gösterdi. Komisyon, ret kararında, bu soruşturma davaları 
Karataş’ın örgüt ile bağlantılı olduğuna delil teşkil ettiğini öne sürdü. Komisyon, Muğla-
Bodrum’daki sınıf öğretmenliği görevinden ihraç edilmesi sonrasında Karataş’ın yaptığı “İşimi 
istiyorum” eylemleri “devlete sadakat” yükümlülüğüne aykırı olarak yorumladı. Karataş, “İşimi 
istediğim ve işini isteyenlere desteğe gittiğim için açtırdıkları davaları işten atılma sebebi 
yapmışlar. Üç yıldır inceleme yapan komisyon, işten atılmadan önceki döneme dair bir şey 
bulamamış. Beni neden işten attıkları ile ilgili hiçbir somut delil ortaya koymamışlar. Öncesinde 
işimi istemiyordum ki, zaten çalışıyordum” dedi.231 

● Ankara ve İzmir Barosu, 14 Aralık’ta Resmi Gazete’de “Faizsiz Finans Kuruluşlarının 
Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçiler için Kurallar” başlığı altında yayımlanan düzenlemede 
şer’i kararlarındaki ifadelerin “din devleti düzenlemesini çağrıştırdığını” bildirdi. İzmir Barosu, 
“Hukuki bir nitelik taşımaktan çok uzak olan bu metin ile ülkemizin içine çekilmeye çalışıldığı 
dinci gerici anlayış, hukuk eliyle meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. 1924’den bu yana en gerici 
anayasaların dahi demokratik ve uygar toplumların vazgeçilmezi olan ‘laiklik’ ilkesini yok 
sayamamasının temel nedeni de budur. Bu metin derhal ortadan kaldırılmalıdır” açıklamasında 
                                                        
222 https://www.birgun.net/haber/cem-kucuk-erdogan-karsiti-biri-secilirse-hepimiz-yargilaniriz-seri-tutuklamalar-baslar-280313 
223 https://hrantdink.org/attachments/article/2134/MNS%C4%B0-rapor-may%C4%B1s-agustos-2019.pdf 
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bulundu. Ankara Barosu da, söz konusu mevzuatı, dini hükümlerin hukuk aracı yapılarak gündelik 
yaşayışa resmen sızdırılma çabası olarak değerlendirdi.232 

● Muş’ta HDP’li Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan, Bulanık Belediye Başkanı Adnan 
Topçu ve Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Keskin, “örgüt propagandası yapmak” 
gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alındı. Varto Belediye 
Başkanlığı’na Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Bulanık Belediyesi ile ilçeye bağlı Erentepe Belde 
Belediye Başkanlığı’na Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi kayyum olarak atandı.233 Ardından 
nöbetçi mahkeme kararıyla Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu ve Varto Belediye Başkanı 
Ülkü Karaaslan ise tutuklanarak Muş E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Erentepe Belediye Başkanı 
Dilaver Kesik ile HDP’nin Bulanık Bediyesi Eş Başkanı kabul ettiği Eylem Saruca ile Varto 
Belediyesi Eş Başkanı kabul ettiği Mahmut Yalçın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.234 

19 Aralık 2019  
● Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahibi Meslek Birliği (SenaristBir), Kültür ve 

Turizm Bakanlığı tarafından 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda eser sahipleri haklarını 
korumaya yönelik yeni düzenlemeler yapılması çağrısıyla imza kampanyası başlattı. SenaristBir 
tarafından yapılan açıklamada, telif hakkından bir veya üç yıl devre dışı yoksun kalındığı ve bunun 
eser sahibine karşı haksızlık olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, eser sahiplerinin haklarını 
korumaya yönelik yapılan ilk satış sözleşmelerinin, ticari ilk gösterimden sonra yapılan, yayın, 
erişime sunma, yeniden iletim ve umuma açık mahallerdeki gösterimleri de kapsamasa gerektiği 
belirtildi.235 

20 Aralık 2019 
● İnsan Hakları Okulu, “OHAL’de İnsan Hakları Alanında Akademisyen Olmak: Baskıların 

Tehditlerin ve Soruşturmaların Gölgesinde Akademi” başlıklı raporunu yayımladı.236 Rapora göre, 
“Akademik özgürlükler OHAL süresinde ve sonrasında önemli ölçüde zedelendi ve insan hakları 
akademisinin işlerini yapamaz hale gelmesine neden oldu. Uzmanlık gerektiren dersler hocasız ve 
tezler danışmansız kaldı. Akademisyenler yalnızlaştı ve işlerine duydukları inanç azaldı. İhbar 
edilme, istihbarat elemanlarınca gizlice derslerin izlenmesi akademisyenlerin otosansüre 
başvurmak zorunda kalmalarına” neden oldu.237 

● HDP Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, “KHK ile terör örgütleriyle iltisakı olduğu 
gerekçesiyle kapatılan Özgür Kadın Kongresi’ne de üye olması”, HDP’nin düzenlediği bazı 
etkinliklere katılımı gibi gerekçelerle gözaltına alındı. Buluttekin hakkında “silahlı terör örgütüne 
üye olmak”, “terör örgütü propagandası yapmak” gibi suçlamalarla soruşturma yürütüldüğü 
açıklandı.238 

21 Aralık 2019 
● İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Sur İlçe Belediye Başkanlığı’na Kaymakam Abdullah 

Çiftçi’yi kayyum olarak atadı. HDP’li Buluttekin’in gözaltına alınması gerekçesiyle kayyum 
ataması yapıldı.239 

● Libya ile Türkiye arasında imzalanan “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Anlaşması”, TBMM 
Genel Kurulu’nda kabul edildi. Ancak deniz yetki alanlarıyla ilgili anlaşmanın aksine bu askeri 
anlaşmaya CHP ve İyi Parti destek vermeyerek “ret” oyu kullandı.240  

● Bloomberg HT’de finans editörlüğü yapan Akın Aytekin istifa ettiğini duyurdu.241 
22 Aralık 2019 
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● Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) talebiyle ekonomi alanında faaliyetler yürüten 54 
site hakkında yasa dışı olmaları gerekçesiyle kapatılma kararı alındı. Forex olarak bilinen yatırım 
araçları içerikli bu sitelere Aralık ayı bitmeden erişim engeli getirilecek.242 

● AYM tarafından iptal edilen kamuya girişte güvenlik soruşturması uygulamasını yeniden 
yasalaştırma girişiminde bulunan AKP’nin, ilgili düzenlemeyi TBMM Genel Kurulu 
görüşmelerinden önce Torba Kanun Teklifi’nden çıkardığı belirtildi. TBMM’deki torba kanun 
teklifindeki, “İlk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak 
güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin” 
maddeler metinden çıkarıldı. Önergenin gerekçesinde, “Maddenin yeniden değerlendirilmesinin 
uygun olacağı kanaatiyle tekliften çıkarılması öngörülmektedir” denildi.243 Hazırlanan kanun 
teklifi ile güvenlik soruşturmalarını yapacak mekanizmaların, “MİT, emniyet ve mahalli mülki 
idari amirlikleri” olması, ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında 
da güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılması, bu kişilerde “Anayasaya ve devlete 
sadakat ve bağlılık, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamak, örgütlere yardım etmemek, 
propagandalarını yapmamak” gibi ilkelerin aranacağı belirtilmişti.244 

23 Aralık 2019 
● Suudi Arabistan Başsavcılığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 11 sanıklı davada 

beş kişi hakkında idam kararı verildiğini açıkladı. Veliaht Prens Muhammed Selman’ın eski 
danışmanı Suud el Kahtani mahkeme tarafından suçlu bulunmadı ve serbest bırakıldı.245 Mahkeme, 
Suudi istihbaratının üst düzey isimlerinden Ahmed Asiri’nin de “kanıt yetersizliği” nedeniyle 
serbest bırakıldığını duyurdu. Aynı şekilde Suudi Arabistan’ın eski İstanbul Başkonsolosu 
Muhammed el Uteybi’ye de dava kapsamında ceza verilmedi. Başsavcılık üç kişiyi de toplam 24 
yıl hapis cezası verildiğini belirtti.246  

● CNN Türk’te A’dan Z’ye programı sunucusu Cem Seymen, kişisel Instagram hesabı 
aracılığıyla görevinden ayrıldığını duyurdu.247 

● CNN Türk muhabiri İsmail Umut Arabacı 1 Ocak itibariyle görevinden istifa ettiğini 
duyurdu.248 

● CHP, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Çubuk’ta uğradığı saldırıya ilişkin İçişleri 
Bakanlığı’nın “CHP’nin Çubuk Raporundaki İddialara İlişkin Gerçekler” başlıklı raporu hakkında 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bakanlık tarafından hazırlanan 
raporda, “Olay, siyasi mülahazalarla gerçeğinden farklı gösterilmeye çalışılmaktadır. Şehit cenaze 
töreni, şehit yakınları, mahalle halkı ve güvenlik güçleri rencide edilmektedir. CHP tarafından 
hiçbir kanunsuz eyleme katılmayan vatandaşımızın üzerine gidilmekte, ‘adalet’ terazisinin ayarları 
zorlanmakta, masuniyeti koruyan ulusal ve uluslararası hukuk yok sayılmaktadır” denilmişti.249 
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un yaptığı suç duyurusunda, Kılıçdaroğlu’na yönelik linç 
girişiminin planlı olduğu savunularak, söz konusu raporu hazırlayanlar ve açıklayanlara yönelik 
“suçluyu kayırma”, “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs”, “görevi kötüye kullanma” iddiaları 
yöneltildi.250 

● Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Paris’te 5 Aralık’ta plastik el bombası 
nedeniyle tek gözünü kaybetmiş olan AA foto muhabiri Mustafa Yalçın’la birlikte yaralı 13 
gazeteci için polisler aleyhine “kasıtlı şiddet kullanıldığı ve kamu otoritesinden sorumlu kişilerin 
taahhütlü mal ve şahıslara zarar verdiği” iddialarıyla Paris Cumhuriyet Savcılığı’na suç 
duyurusunda bulundu.251 

24 Aralık 2019 
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● CHP, TRT 1’de 22 Aralık’ta yayınlanan “Enine Boyuna” programında alt yazıda geçen 
“CHP neden Türkiye’nin başarılı olmasını istemiyor?” ifadesiyle, “Anayasa’nın tarafsızlık 
maddesi”, “TRT’nin kendi yasasında yer alan tarafsızlık ilkesi” ve “bir siyasi partinin menfaatlerine 
alet olmamak maddelerini” ihlal edildiği için suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Söz konusu 
programda, yorumcular arasında Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) 
Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Hasan Basri 
Yalçın ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş yer alıyordu.252 CHP Parti Sözcüsü Faik 
Öztrak, alt yazıya, “Yasalara uymaması nedeniyle TRT hakkında gerekli suç duyurusunda 
bulunacağız ama yetmez TRT’yi de yayıncılık etiği ile ilgili tüm kurullara da şikayet edeceğiz.253  

25 Aralık 2019 
● CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin basın kartlarıyla ilgili CİMER’e 

yaptığı bilgi edinme başvurusu sonucunda, her yıl iletişim fakültelerince 10 binden fazla mezun 
verilmesine karşın iletişim fakültesi mezunu basın kartı sahibi sadece 1.350 olduğu açıklandı.254 

● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican’ın terör 
örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın 23 Haziran İstanbul 
Seçimi öncesinde TRT Kurdi yayınına çıkmasıyla ilgili suç duyurusuna “Haber verme özgürlüğü” 
diyerek “Kovuşturmaya gerek yoktur” yanıtı verdi.255 Andican, Twitter aracılığıyla suç duyurusuna 
yanıt geldiğini duyurdu ve “İyi Parti Meclis Grubu olarak Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılışı için 
suç duyurusu yapmıştık. Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Bürosu’ndan “Haber verme özgürlüğü 
nedeniyle kovuşturmaya gerek yoktur” cevabı geldi. Yani, bu ülkede kırmızı bültenli teröristi 
televizyona çıkarmak suç değilmiş. Tamam mı?” dedi.256 

● Rasim Ozan Kütahyalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni ve Superhabertv sahibi Cengiz 
Er’e ‘ROK, FETÖ çetesine böyle övgüler düzüyordu’ başlıklı haber gerekçesiyle dava açtı. Er, 
Twitter aracılığıyla Kütahyalı’nın kendisine dava açtığını, “ROK beni mahkemeye vermiş, 
Superhaber’e baskın yapılmasını ve şahsıma ait bilgisayarlara, cep telefonlarına el konulmasını 
talep etmiş. Ne kadar tanıdık değil mi? FETÖ’cü abilerine de böyle asist yapıyordu vaktinde. 
(Beyefendi bu habere kızmış)” 257 diye duyurdu.258 

● Ankara Barosu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Faizsiz Finans Kuruluşlarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçiler 
İçin Etik Kurallar” kararının “Anayasa’nın “laik devlet ilkesine aykırılığı” gerekçesiyle 
yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay 10. Daire’nde 2019/12878 Esas sayılı dosyası 
ile dava açıldığını duyurdu.259 

● İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul’un 
yapılmasına ilişkin daha önce AKP’li Mevlüt Uysal’ın imzaladığı ön sözleşmeden “tarihe ihanet 
projesi” olması dolayısıyla İBB’nin çekildiğini açıkladı. İmamoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum’un açıklaması aksine proje bölgesinde 30 milyon metrekarelik arsa hareketi 
bulunduğunu belirterek, bölgede biri Katar bağlantılı üç büyük Arap şirketince arsalar alındığını 
ve projeyle İstanbul içme suyu havzasına zarar verileceğini bildirdi.260 Kanal İstanbul projesinde 
ihaleye çıkılması öncesindeki kritik aşama olan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunda, 
İstanbul’un Avrupa yakasından Karadeniz ile Marmara Denizi’ni birbirine bağlamak amacıyla 45 
kilometrelik yapay bir deniz geçiş yolu olması planlanan Kanal İstanbul projesiyle ilgili 75 milyar 
lira maliyetle yedi yılda inşa edilmesi öngörüldü. Marmara Denizi’nden ayrılmasını sağlayan kara 
parçasıyla göl niteliğine sahip Küçükçekmece Gölü’nün içinden Kanal İstanbul’un geçirilmesi ve 
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denize bağlanmasıyla gölün de yapısı değişecek. Kanal İstanbul, kuzeyde Karadeniz girişinde 
hemen İstanbul’un içme suyu havzası Terkos Gölü’nün yanından geçecek.261 

26 Aralık 2019 
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun dünkü açıklaması üzerine 

İBB’nin projeye katılmak zorunda olduğunu ve AKP çoğunluğundaki İBB Meclisi’nin kararıyla 
bunu yapacaklarını söyledi. Erdoğan, yap-işlet-devret modeliyle Kanal İstanbul’un inşa edileceğini 
vurguladı.262 

● Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Başkanı Mehmet Bozgeyik, 
Yıllık Sendikal Hak İhlalleri Raporu’nun açıklamasında, “İktidarın tek tip sendika ve tek tip 
sendikacı yaratmak istediği bu koşullarda her şeye rağmen demokrasi ve emek mücadelesini bedeli 
ne olursa olsun sürdürmekte kararlıyız. Son üç yılda 4.283’ü OHAL KHK’larıyla, 487’si disiplin 
kurulları kararlarıyla olmak üzere 4.770 KESK’li çalışma hakkı gasp edilerek ihraç edildi. OHAL 
Komisyonu kararıyla sadece 358 üye görevine iade edildi, 1.023’ünün başvurusu reddedildi. 375 
sayılı KHK’nin geçici 35. Maddesi’nin ihraçlara olanak verdi, bu maddeyle şu ana kadar 18 sendika 
üyemiz ihraç edildi” dedi. Bozgeyik, OHAL uygulamalarından güvenlik soruşturmaları ve arşiv 
araştırmalarına ilişkin “Ankara’da farklı tıp fakültesini bitirip göreve başlamak için başvuran 
toplam 18 doktor güvenlik soruşturması nedeniyle göreve başlatılmadı” tepkisini gösterdi. 
Bozgeyik, ayrıca son bir ayda kayyum atanan il ve ilçe belediyelerinde en az 50 dolayında Tüm 
Bel-Sen üyesinin açığa alındığını dile getirdi.263 

● OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, iki yılda 126.300 başvurudan 98.300’ünü karara 
bağladı. Komisyon OHAL kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125.678’i kamu görevinden 
çıkarma (3.213 rütbe alma, 270 yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2.761 kurum ve kuruluş 
kapatma) olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemi uyguladı.264 OHAL Komisyonu Başkanı Salih 
Tanrıkulu, başvurulardan 88.700’ünün reddedildiğini, 9.600’ünün ise kabul edildiğini açıkladı. 
İncelemesi devam eden 28 bin başvuru hakkında nümüzdeki yıl içinde karar verileceği belirtildi.265 
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile OHAL İşlemleri İnceleme 
Komisyonu’nun görev süresi bir yıl uzatıldı.266 

● AYM, Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun 2 Ocak 2015’teki 
“Medyamızın yeni kahramanı hortumcu Çağlar’ın işçisi Sedef!” başlıklı yazısının ifade özgürlüğü 
sınırları içerisinde kaldığına ve İstanbul Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin yeniden 
yargılama yapmasına hükmetti.267 Gazeteci Sedef Kabaş’ın Karahasanoğlu’nun yazısında 
kendisine yönelik “hakaret ve iftira” suçlarını işlediği gerekçesiyle açtığı davada, Bakırköy 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi, Karahasanoğlu’nun iftira suçundan beraatına ve hakaret suçundan 1.500 
lira adli para cezası almasına karar vermişti.268 

● HDP, Eskişehir İnönü Mahallesi’nde ilçe kongresi için kiralanan mekan sahibi polis 
tarafından tehdit edildiği için kongreyi açık alanda gerçekleştirdiğini duyurdu. Kongrede yeni 
yönetim belirlendi ve ilgili seçim kurulu tarafından tutanak altına alındı.269  

● Ciner Medya Grubu bünyesindeki Show TV’nin 2015 senesinden beri Genel Müdürlük 
görevini sürdüren Suavi Doğan görevinden istifa etti.270 Suavi Doğan’ın yerine ise Ciner Yayın 
Holding Kurumsal İletişim Grup Direktörlüğü görevini yapan Esra Baydar getirildi.271 

● Hürriyet’te 45 çalışan sendikalı oldukları için işten çıkarıldıktan sonra Demirören Medya 
Center’da Posta Haber Müdürü Timur Soykan, “Sendika yasal bir haktır” yazılı afişler asmaya 
başladı. Soykan, astığı afişler indirildiği için her gün yeni görsellerle sendikanın hak olduğunu 
yazan afişler asmaya devam etti.272 Soykan, Twitter aracılığıyla 2020 yılbaşı partisi vesilesiyle yeni 
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262 https://t24.com.tr/haber/erdogan-konusuyor,853618 
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yıl temalı sendika afişi astığını belirterek, “Demirören Medya’ya yılbaşı eğlencesi için afişler 
asılmış. Sendika durur mu yapıştırmış afişi: Sendikalı olmak daha eğlenceli” dedi.273 

27 Aralık 2019 
● İHD İstanbul Şubesi, Şırnak – Uludere’de 28 Aralık 2011’de TSK askeri uçaklarınca 

yapılan bombardımanda 34 sivil ölümüne yol açılan olayın 8’inci yıl dönümünde, devlet 
yetkililerine sorumluları açıklama çağrısında bulundu.274 Bu arada AKP Ardahan Milletvekili 
Orhan Atalay, Twitter aracılığıyla, “Roboski Katliamı üzerinden koca sekiz yıl geçmesine rağmen 
analar matem elbiselerini henüz çıkaramadılar. Çünkü katiller henüz meçhul. Bilinmelidir ki, 
hukukun nüfuzuna ‘yasaklı bölge’ levhası asılı kaldıkça vicdan, zorbalığa galebe 
çalamayacaktır” paylaşımında bulundu. Bu paylaşımdan bir süre sonra Atalay, paylaşımını silip 
sosyal medya hesabını da kapattı.275 

● CNN Türk’te 28 Kasım’da yayınlanan Günün Ekonomisi programı sunucusu Beste 
Uyanık, termik santrallere filtre takılmamasını eleştirdiği ifadeleri ardından kanaldan istifa ettiğini 
duyurdu.276 Medyaradar ise Uyanık’ın kovulduğunu iddia etti. Beste Uyanık ise “Kovulma 
haberleri asılsızdır, dün bizzat gelip istifa ettim. CNN Türk ekranında artık kendi isteğimle yokum. 
sekiz yıldır evim dediğim kanalımda zevkle çalıştım ancak son olaylar sonrası yüklerim ağır geldi” 
ifadelerini kullandı.277 

28 Aralık 2019 
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin neden Libya tezkeresine karşı olduğu 

konusunda, “Maalesef geldiğimiz nokta budur. Suriye’de BM’nin tanıdığı meşru hükümeti 
tanımazken, Libya’da meşru hükümeti tanıdığını söylüyor. Libya’da ne işimiz var. Dış politikada 
liyakat ve derinlik yok. Bunun Türkiye’ye zarar vereceğini önümüzdeki dönemde göreceğiz. 
Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere ret oyu vereceğiz. Askerimizin kanının Arap 
çöllerinde dökülmesini istemiyoruz. Vatanın savunulmasına evet, ama kendi içerisinde çatışma 
yaşan bir ülkeye asker gönderilmesi doğru değildir. Türkiye’nin oraya savaşmak için değil taraflar 
arasında barışı sağlamak için gitmelidir” dedi.278  

29 Aralık 2019 
● CHP’nin eski Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın sahibi olduğu Yurt’un eski 

çalışanı Tolga Kaan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu eleştiren haberlerinin kaldırıldığını iddia 
etti.279 Kaan, Twitter aracılığıyla yaptığı paylaşımlarda “11 Ekim tarihinde iş bıraktığımızdan beri 
Yurt maaşlarımızı ödemiyor. Türlü yalanlarla aldatılmak isteniyoruz. ‘Muhalif basıncılık’ 
oynayarak yurtsever genç emekçilerin kanını emen bu kuruluş emek düşmanıdır. Bizzat dönemin 
genel yayın yönetmeni Ali Avcu tarafından tarafıma Durdu Özbolat’ın ‘sesli’ talimatı yollanmış 
ve Süleyman Soylu’yu eleştiren haberlerimizin kaldırılmasını istemiş, siteden 650 tane Soylu 
haberi kaldırtılmıştır. Dileyen okurlarımız Yurt’un arama motoruna ‘Süleyman Soylu’ yazıp 
tarihlere baksın” ifadelerini kullandı. Yurt’u etiketleyerek, “Hadi dava açın, bakalım Türk Basın 
Kanunu’na ayrıkı bir biçimde çalışanlarınızın fikir hürriyetine müdahale ettiğinizi yargıya nasıl 
açıklayacaksınız” dedi.280  

● Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın 
danışmanı Murat İde’ye saldıran altı kişinin yakalandığını açıkladı. EGM, “İYİ Parti Genel Başkanı 
Meral Akşener’in basın danışmanı ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat İde’nin İstanbul Sarıyer’deki 
ikameti önünde darp edilmesi olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Sarıyer 
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu; söz konusu saldırıyı gerçekleştiren 
altı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan altı şüpheli bugün adli 
mercilere mevcutlu olarak sevk edilecektir. Gözaltına alınan şahıslar ile ilgili adli süreç devam 
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etmektedir” açıklaması yaptı. Ancak gözaltına alınan altı şüpheliden biri savcılık, beşi nöbetçi 
mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.281 

● CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel başkanlığındaki CHP Bilim Platformu, 
“Saray Rejimi Türkiye’yi Geriletiyor: Uluslararası Endekslerde Küme Düşen Türkiye” başlıklı, 40 
uluslararası saygın düşünce kuruluşu verilerine dayalı bir politika notu hazırladı. Politika notunda, 
“Türkiye, Basın özgürlüğü konusunda 2002’de 100’üncü sıradayken, 2019’da 157’nci sıraya 
gerilemiştir. AKP iktidara geldiğinde Pakistan’ın 19 sıra önündeki Türkiye, 2019’da Pakistan’ın 
15 sıra gerisine düşmüştür. OECD ülkeleri içerisinde ise medya özgürlüğü ve medya çoğulculuğu 
sıralamalarında da en sonuncu ülke olmuştur. Türkiye, Çin’den sonra dünyada en çok tutuklu 
gazetecinin bulunduğu ülke oldu.” denildi. Politika notunda, “Türkiye, yargı bağımsızlığı 
sıralamasında 2007’de 50’nci sıradayken 2019 yılında 104’üncü sıraya gerilemiştir. Türkiye, şeffaf 
yönetilen ülkeler sıralamasında 180 ülke arasında 78’nci sırada. Türkiye, makro ekonomik 
göstergelerin istikrarına dair yapılan sıralamada son dokuz yılda 64’üncü sıradan 129’uncu sıraya 
geriledi. Türkiye, zengin ile yoksul arasındaki farkın en çok olduğu sondan ikinci Avrupa ülkesidir. 
Emeklilik sistemi yapılan çalışmalarda, dünyanın Tayland ve Arjantin’den sonraki en kötü 
emeklilik sistemi olarak kabul edilmektedir. Türkiye, dünyada terörizmin en çok etkilediği 16’ncı 
ülke konumundadır. Bu konumuyla Sudan, Kolombiya gibi ülkelere göre bile daha çok terörizm 
etkisi altındadır. Kırılgan Devletler Endeksi'nde Türkiye büyük bir düşüş yaşamaktadır. 2019 
yılında Türkiye, 178 ülke arasında en kırılgan 59. ülke konumundadır ve bu konumuyla yüksek 
uyarı veren İran, Mısır, Lübnan gibi ülkelerle aynı statüdedir. Bu sıralama ile 2011 yılında 104’ncü 
sırada olan Türkiye, Ürdün’ün dokuz sıra önündeyken, 2019 yılında 10 sıra gerisine düştü” 
denildi.282 

30 Aralık 2019 
● CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in açıkladığı RTÜK tarafından 2019 yılında verilen 

cezalara ilişkin bilgi notuna göre; 12 kanal, bir radyo ve 23 yayına toplam 3 milyon 854 bin 476 
liralık para cezası uygulandı. Toplamda 1 milyon 312 bin 515 liralık para cezasıyla Fox TV’nin ve 
sekiz kez program durdurma cezası ile de Fox Life kanalları, cezalandırma listesinde ilk sırada yer 
aldı. BeIN Series HD Comedy’e toplamda iki kez program durdurma ve 34 bin 110 liralık para 
cezası, TV 8’deki Gerçeğin Peşinde ve Yemekteyiz programları nedeniyle toplamda üç kez ve 1 
milyon 229 629 lira idari para cezası, TV 8.5 kanalındaki Yemekteyiz programı nedeniyle 17 bin 65 
liralık para cezası ve Ulusal Kanal’a üç seferde 63 bin 342 liralık idari para cezası altı kez de 
program durdurma cezası uygulandı. Ayrıca KRT TV’de “Erdoğan’a yönelik eleştiri” nedeniyle 17 
bin 65 lira idari para ve iki kez yayın durdurma cezası, Show TV’de yayınlanan Çukur dizisine tek 
seferde 1 milyon 11 bin 234 lira idari para cezası, Halk TV’ye de 21 bin 114 lira idari para ve iki 
kez program durdurma cezası verildi.283 

● Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin sosyal medyadan “terör örgütü propagandası” yaptıkları 
suçlamasıyla 9 Ekim - 25 Aralık 2019 tarihleri arasında 636 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 
86’sı tutuklandı.284 

● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında “silahlı terör 
örgütü üyeliği” ve “zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma” suçlarından 18 yıl 6 aya kadar 
hapis istemiyle dava açtı. İddianamede, Demir’in ÖSYM Başkanı olarak görev yaptığı 2010-2015 
yılları arasında tüm sınav sorularının sızdırıldığına ilişkin bilirkişi raporuna yer verildi.285 

● Libya tezkeresi TBMM’ye sunuldu. Türkiye’nin bu ülkedeki menfaatlerini korumak, 
insani yardım, meşru hükümete destek gibi gerekçelerine tezkerede yer verildi.286   

31 Aralık 2019 
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● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybeden ve Anayasa 
Mahkemesi önünde 12 Haziran 2019’da “Adalet Nöbeti” tutmak isteyen aileler hakkında polisin 
şikayeti üzerine “toplantı ve gösteri yürüyüşünde görevlendirilenlerin görevlerini yapmalarına 
engel olma” suçlamasıyla iddianame hazırladı. Kazada yakınlarını kaybeden Hüseyin Şahin, İsmail 
Kartal, Mısra Öz Sel; mağdur avukatları Selvi Yüzbaşıoğlu, Mürsel Ünder ve Gökmen Yeşil ile 
eylemcilerden Bülent Arı polisleri yaralamakla suçlandı.287 

● Hasan Yeşildağ’ın sahibi olduğu Türk Medya Grubu bünyesindeki Star, “Kağıda veda 
ediyoruz artık 24 saat sizlerleyiz” manşetiyle basılı yayınlarını durdurduğunu duyurdu. Yayınlara 
star.com.tr adresinden devam edileceği bildirildi. Güneş de, günlük gazete olarak son baskısını 
yaptığını açıkladı.288 Güneş’in Akşam gazetesi eki olarak yayınlanacağı ifade edildi. Duyuruda, 
“Güneş yaklaşık 40 yıldır başarıyla sürdürdüğü yazılı basın serüvenine yeni bir solukla devam 
ediyor. Güneş bugün son kez bayilerde okuyucusuyla buluştu. Yarından itibaren renkli yüzüyle 
Akşam’ın eki olarak çıkmaya başlayacak” denildi.289 

Olumlu Gelişmeler 

5 Aralık 2019 
● AYM, Medya Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) Danıştay 13. Dairesi’ne290 

RTÜK’ün para cezasını ödemeyen radyo televizyon kuruluşları hakkında yayın faaliyetlerinin bir 
ay içinde durdurulacağı yönündeki hükümle ilgili başvurusunu, Anayasa’ya aykırı bularak “basın 
özgürlüğü ihlali” olarak değerlendirdi.291 AYM, kararında, “yayın durdurma tedbiri konusunda, 
basın özgürlüğüne yönelik sınırlamaların, bireylerin haber alma hakkını da temin ettiğinden daha 
kötü ölçütlere tabi olması gerekir. Bu çerçevede öngörülen tedbir kuralla ulaşılmak istenen amaç 
bakımından zorunlu olmadığı, sınırlamayla hedeflenen kamu yararı ile ifade ve basın özgürlüğü 
arasında bulunulması gereken makul dengenin kurulamadığı sonucuna ulaşılmıştır” 
değerlendirmesinde bulundu.292 

● Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, MA muhabiri Ergin Çağlar hakkında “örgüt 
propagandası yapmak” gerekçesiyle yürütülen davada beraatına karar verildi. Duruşmada, Çağlar 
aleyhine savcılık tanığı olan Mersin Tarsus T Tipi Cezaevi tutuklu Halime Erden, 14 günlük 
gözaltında baskı altında ifade verdiğini ve Çağlar’ı tanımadığını söyledi. Bunun üzerine savcılık, 
delil durumu bakımından Çağlar’ın beraatını istedi.293 

6 Aralık 2019 
● İstanbul Bölge Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, “zincirleme şekilde örgüt propagandası” 

gerekçesiyle Hayatın Sesi yöneticileri Mustafa Kara, İsmail Gökhan Bayram ve Gökhan Çetin’e 
üçer yıl dokuzar ay hapis cezası hükmünü bozdu. Daire, sanıklar hakkında “haber verme sınırlarını 
aştığı yönünde tam bir vicdani kanaate varılamadığı” gerekçesiyle beraat kararı verdi.294 İstanbul 
13. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK’yla kapatılmış Hayatın Sesi yöneticileri Kara, Bayram ve Çetin 
aleyhine 19 Eylül 2018’de hapis cezası kararı vermişti.295 

7 Aralık 2019 
● Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. Dairesi, Ankara Valiliği tarafından Halkevleri 

Derneği’nin Batıkent ve Seyran Umut şubelerini “izinsiz eğitim öğretim faaliyeti yapmak” 
suçlamasıyla mühürlenmesinin “hukuksuz” olduğu yönündeki kararı onadı.296 Ankara 23. İdare 
Mahkemesi’nin Halkevleri Derneği lehine 1 Nisan 2018’de verdiği kararı Ankara Valiliği istinaf 
mahkemesine taşımıştı.297 
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8 Aralık 2019 
● AYM, Gezi Parkı eylemleri sırasında üniversite öğrencisi Duran Eren Şahin’in polis 

tarafından göz yaşartıcı gaz tüfeğinden atılan kapsül ile başından yaralanması olayını, “insan 
haysiyeti ile bağdaşmayan muamele” olarak kabul etti. 298 AYM, “polisin yaptığı müdahale 
nedeniyle Şahin’in toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine” de karar 
verdi. AYM, “devletin kötü muamele iddiası içeren şikâyetler karşısında derhal verdiği tepki ile bu 
gibi olaylara müsamahakâr davranmadığını göstermesi” açısından derhal polisler hakkında 
soruşturma açılması gerekirken aksi yapıldığı için hak ihlali oluştuğunu bildirdi. AYM’nin 
kararında, 40 günlük soruşturmadaki gecikmeyle olaya ilişkin delil de kalmadığı vurgulanarak, “Bu 
gecikme iki açıdan önem arz etmektedir: İlki devletin kötü muamele iddiası içeren şikâyetler 
karşısında derhal verdiği tepki ile bu gibi olaylara müsamahakâr davranmadığını göstermesi, 
ikincisi ise belli bir zaman dahilinde kaybolma olasılığı olan delillerin bir an önce toplanmasının 
sağlanmasıdır. Nitekim soruşturmanın başlamasındaki anılan gecikme olay anına ilişkin MOBESE 
görüntüleri ile özel bir işletmeye ait görüntülerin elde edilememesine neden olmuştur. Dolayısıyla 
derhal resmi soruşturma başlatılması zorunluluğu açısından gerekli özenin gösterildiği 
söylenemeyecektir” denildi. Mahkeme, Şahin’e 20.000 lira manevi tazminat ödenmesini 
kararlaştırdı.299 

10 Aralık 2019 
● AYM, Gezi Parkı protesto eylemleri döneminde ölen Berkin Elvan’ın 12 Mart 2014’teki 

cenaze törenine polis müdahalesinde plastik mermiyle yaralanan Hasan Fırat’ın “kötü muameleye 
maruz kaldığına” hükmetti.300 AYM, başvurucuya 10.000 lira tazminat ödenmesini kararlaştırdı. 
AYM, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın polisler hakkında takipsizlik kararı vermesini ve olaya 
ilişkin TOMA’lardaki cihazlarda görüntü olmamasını, polis memurlarından ifade alınmamış 
olmasını anayasaya aykırı buldu.301 Kararda, “Soruşturma mercii tarafından olayın sebebini 
aydınlatmak için atılması gerekli adımların eksik bırakıldığını ve soruşturmanın özenle 
yürütülmediğini gösteren bu tespitler, kötü muamele iddiasına konu olayların incelenememesine 
neden olmuştur” denildi.302 

● AİHM, Anadolu Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın 18 Ekim 
2017’de gözaltına alındıktan sonra 1 Kasım 2017’den beri tutuklu olmasını hak ihlali olarak 
değerlendirdi. AİHM, Kavala’nın tutukluluk halinin devam etmesinin Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin (AİHS) “özgürlük ve güvenlik hakkı” ve “alıkonulmanın yasallığına ilişkin hızlı 
karar hakkı” hükümlerine aykırı olduğunu belirtti. AİHM’in kararında, Türk hükümetinden 
Kavala’nın serbest bırakılmasını talep edildi ve “Başvurucunun tutuklanmasından sonra ve tutuklu 
yargılandığı süre zarfında dosyaya eklenen iddiaların kanıtlanmadığı görülmüştür. Yetkililer, ilgili 
kişinin tutuklanması kararını, iddia edilen eylemleri makul şüpheye dayanan objektif delillerle 
dayandığını kanıtlayamamıştır” tespiti paylaşıldı.303 

● Manisa 7. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer’in CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara-Çubuk’ta 21 Nisan’daki saldırı sonrasında 
paylaştığı mesajlar nedeniyle yargılandığı davada beraatına hükmetti. Biçer, “Evrensel hukukun 
gereği olan bir karar verildiği için mutluyum” dedi.304 Biçer, Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıya tepki 
gösterdiği Twitter paylaşımları dolayısıyla “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla 
yargılanıyordu.305 

11 Aralık 2019 

                                                        
298 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2016/11928 
299 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1706911/gezideki-gaz-kapsulu-7-yil-sonra-sorusturulacak.html 
300 https://www.anayasa.gov.tr/media/6364/2015-9496.pdf 
301https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/bir-gosteride-polis-mudahalesiyle-yaralanma-olayinda-sorusturmanin-ozenle-
yurutulmemesi-nedeniyle-kotu-muamele-yasaginin-ihlal-edilmesi/ 
302 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1707530/polis-siddeti-dersi.html 
303 https://www.amerikaninsesi.com/a/aihm-den-osman-kavala-karai-derhal-serbest-birakilsin/5199901.html 
304 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/chpli-tur-yildiz-bicer-icin-beraat-karari-259831h.htm 
305 https://t24.com.tr/haber/chp-li-tur-yildiz-bicer-hakkinda-beraat-karari,851579 
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● Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi, “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanan 
Haber Erciş eski genel yayın yönetmeni Sercan Akbaş hakkında beraat kararı verdi. Akbay, Afrin 
Operasyonu’yla ilgili 21 Ocak 2018’de yayımlanan haberi gerekçesiyle yargılanıyordu.306 

12 Aralık 2019 
● Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), kurucu başkanı Sedat Simavi adına düzenlenen 

“Sedat Simavi Ödülleri”ne dokuz kategoride 16 kişiyi layık gördü.307 Cumhuriyet Ege Bölge 
Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu ile gazetenin çizeri Zafer Temoçin ve yazarı Evin İlyasoğlu’nun 
yanı sıra Fox TV muhabiri Nazlı Yerebasmaz ve kameraman Çağlar Güner ile BirGün’den Uğur 
Şahin ödül alan isimler arasında yer aldı.308 

● AYM, gazeteci - yazar Erbil Tuşalp’e bir yazısı nedeniyle Fethullah Gülen’in “itibarını 
zedelediği” gerekçesiyle para cezası verilmiş olmasını ifade özgürlüğünün ihlali olarak 
değerlendirdi. Kararda, “Dava konusu yazıdaki tespitler kamu yararını ilgilendiren konularla ilgili 
olup yazıda yer verilen ifadeler F.G.’nin hayatının mahrem alanına ilişkin değildir. FETÖ/PDY 
yöneticisi olan şikayetçinin kamuoyunda yoğun şekilde tartışıldığı bir dönemde yapılan tespitler 
diğer hususlarla birlikte değerlendirildiğinde anılan yazı bir eleştiri niteliği taşımaktadır” denildi.309 
AYM, İstanbul Anadolu Asliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin yeniden yargılama yapmasını ve 
Tuşalp’e 1.740 lira manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı.310 

● AYM, Hasan Ercan adlı vatandaş hakkında yanlı karar verdiğini düşündüğü hakimi 
eleştirmesi nedeniyle para cezası verilmesini ifade özgürlüğünün ihlali olarak kabul etti.311 
Kararda,312 “Elbette şikayet konusu ifadelerin yargılama faaliyetini yürüten hakime karşı 
kullanılması savunulabilir değildir. Kişilerden yargı yetkisini temsil eden hakimlere yönelik 
ifadelerinde daha saygılı bir üslup kullanmaları beklenir. Bununla birlikte kaba, incitici, örfe ve 
görgü kurallarına aykırı ifadelerin tazminat hukukunun ötesinde ceza yargılamasına konu edilmesi 
kişiler üzerinde caydırıcı etki doğurur. Dolayısıyla AYM, ifade özgürlüğüne yapılan müdahalenin 
demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı kanaatine varmıştır” denildi.313 

13 Aralık 2019 
● AYM, 1 Kasım 2016’da Adıyaman’da yayımlanan Bugün gazetesinde yazar Abuzer 

Demir ile yazı işleri müdürü Aslı Peksezer’in dönemin Adıyaman Üniversitesi Rektörü hakkındaki 
“Seçimler yaklaştı ‘Paralelci’ rektör hükümete yanaştı” başlıklı yazıdan dolayı cezalandırılmalarını 
“Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti” ile “Basın hürriyeti” haklarının ihlali olarak 
değerlendirdi.314 AYM, ihlalin ortadan kaldırılması için gazetecilere 9.150’şer lira tazminat 
ödenmesine karar verdi. Kararda, “Başvurucuların ileri sürdüğü iddiaların müştekinin yürüttüğü 
kamu görevine ilişkin olduğu, bu anlamda yapılan haberlerin kamuoyunu ilgilendiren bir konuda 
yapılan tartışmanın bir parçasıdır. Bu bağlamda bir haber veya yazının kamuyu bilgilendirme 
değeri ne kadar yüksek ise kişinin haber veya makalenin yayımlanmasına o kadar boyun eğmesi 
gerekir. Gazetecilerin siyasetçilerin sözlerini ve davranışlarını takip etmeleri, onlar hakkında fikir 
oluşturarak kamuoyunu bilgilendirmeye hatta yönlendirmeye çalışmaları demokratik bir toplumda 
kaçınılmazdır. Cezalandırılma korkusu, çoğulcu toplumun sürdürülebilmesine engel olabilir. Bu 
nedenle gazetecilerin cezalandırılması bilgilendirme ve eleştiri ortamına zarar verebilecektir” 
görüşüne yer verildi.315 

● AYM, 22 Haziran 2012’de TSK bünyesinde görev yaparken içinde bulundukları uçağın 
Suriye tarafından düşürülmesi sonucu yaşamını yitiren iki pilot yüzbaşının yakınlarınca açılan 
tazminat davasını “süre aşımı” nedeniyle reddeden Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin kararını 
“adil yargılanma ve mahkemeye erişim” hakkı ihlali olarak değerlendirdi. Askeri görev esnasında 
                                                        
306 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-sercan-akbas-ilk-durusmada-beraat-etti/ 
307 https://www.birgun.net/haber/sedat-simavi-odulleri-sahiplerini-buldu-279666 
308 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1707878/43.-sedat-simavi-odulleri-sahiplerini-buldu...-cumhuriyete-uc-odul.html 
309https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/elestiri-yazisi-nedeniyle-ceza-alan-gazetecinin-ifade-ve-basin-ozgurluklerinin-ihlal-
edilmesi/ 
310 http://bianet.org/bianet/print/217023-aym-elestiri-yazisina-verilen-ceza-ifade-ozgurlugu-ihlali 
311https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/dilekcesindeki-sozlerinden-dolayi-cezalandirilmasi-nedeniyle-ifade-ozgurlugunun-
ihlal-edilmesi/ 
312 https://www.anayasa.gov.tr/media/6373/2015-54.pdf 
313 https://www.birgun.net/haber/hakimi-elestiren-yurttasa-ceza-verilmesi-hak-ihlali-sayildi-279763 
314 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2016/73556 
315 https://www.birgun.net/haber/aym-den-basin-ozgurlugu-karari-kamuyu-bilgilendiren-habere-boyun-egilecek-279897 
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yaşanan vakalarda kusur olup olmadığının ancak idari soruşturma neticesinde anlaşılabileceğini 
belirten AYM, pilotlar Yüzbaşı Gökhan Ertan ve Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy davasında 
yeniden yargılama kararı verdi. AYM kararında, “Davanın süre aşımından reddedilmesi suretiyle 
başvurucuların mahkemeye erişim hakkına yönelik müdahalenin ölçüsüz olduğu sonucuna 
varılmıştır” denildi.316 

● İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, sosyal medya paylaşımlarında “örgüt propagandası 
yapmak” gerekçesiyle yargılanan MA muhabiri Ahmet Kanbal beraat etti. Kanbal, savunmasında, 
paylaştığı haber ve yorumların düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu vurgulayarak, 
gazetecilik faaliyetlerinin suç sayılamayacağını ifade etti.317 

17 Aralık 2019 
● AİHM, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve Eskişehir 

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın 2011’de seçim dönemindeki açıklamaları nedeniyle 
cezalandırılmalarının ifade özgürlüğü ihlali olduğuna karar verdi. Büşükerşen, AKP’nin Eskişehir 
milletvekili adayı Salih Koca’nın 11 Haziran 2011’de ES TV’de “Seçim Özel” programında 
kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine “hakaret” suçundan mahkum 
edilmiş ve 87 günlük adli para cezası olarak 1.740 lira para cezasına çarptırılmıştı. Büyükerşen, iç 
hukuk yolları tüketildikten sonra bu mahkumiyet cezasına karşı 21 Eylül 2012’de AİHM’e 
başvurmuştu. Ataç’a ise, 22 Mayıs 2011’de CHP’nin belediye başkan adayları tanıtım 
toplantısındaki konuşmasında o dönemki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği 
iddiasıyla ceza davası açılmıştı. Ataç hakkında 5 Nisan 2012’de “hakaret” suçlamasıyla 354 gün 
adli para cezası olarak 7.080 lira ile ceza verilmişti. Ataç da, 14 Eylül 2012’de AİHM’e 
başvurmuştu.318 

18 Aralık 2019 
● Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral 

Musa Çitil’in yürüttüğü operasyonlara yönelik eleştirel haberleri sosyal medyada paylaştıkları için 
“terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” ve “örgüt propagandası” gerekçesiyle 
yargılanan yedisi gazeteci sekiz kişi hakkında beraat kararı verdi.319 Gazeteciler Ömer Çelik, A. 
Vahap Taş, Çağdaş Kaplan, Selman Çiçek, Hamza Gündüz, İnan Kızılkaya ve Kemal Sancılı 
kapatılan DİHA ve Özgür Gündem’de Şubat 2016’da yayımlanan “Kuşatmanın adı ‘Bayrak 12’, 
başındaki isim Musa Çitil” başlıklı haberi paylaşmışlardı.320 

● İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı, Türkiye’de hak savunucularına yönelik 
baskılara ve tacizlere son verilmesi çağrısıyla kuruluş deklarasyonu metnini açıkladı. Metinde, 
“Türkiye’nin üyesi olduğu BM ve tarafı olduğu AGİT’nın ilkesel kararlarında yer alan tüm bu 
tavsiye ve yükümlülüklere rağmen insan hakları alanını ve insan hakları savunucularını yoğun 
baskı altında tutması, uluslararası hukukun ve Anayasa tarafından güvence altına alınan bir dizi 
hakkın ihlali anlamına geliyor. Ne yazık ki Türkiye, zaten sorunlu olan “hukuk devleti” olma 
pratiğinin son dayanaklarını da hızla yitirirken “hukukun üstünlüğü” prensibi de süratle eriyor; 
keyfilik, yıldırma ve baskı politikaları yaygınlaşıyor. Sembol niteliği taşıyan isimleri de kapsayan 
çok sayıda Türkiyeli insan hakları savunucusu, mesnetsiz iddialarla hukuki taciz, soruşturma, 
yargılama, hapis cezaları, tehdit ve karalama kampanyalarına maruz kalırken baskıların ardı arkası 
kesilmiyor” denildi.321 

20 Aralık 2019 
● AYM, www.yuksekovaguncel.com imtiyaz sahibi Cahit Yiğit’in başvurusu üzerine 

BTK’nin Yüksekova Güncel Haber’e yönelik erişim engeli kararını “Basın ve ifade özgürlüğünün 
ihlali” olarak değerlendirdi.322 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce, Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığının (TİB) 20 Ağustos 2015 tarihli yazısı kapsamında söz konusu internet sitesinin de 
                                                        
316https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/tam-yargi-davasinin-suresinin-baslangici-olarak-olay-tarihinin-esas-alinmasi-
nedeniyle-mahkemeye-erisim-hakkinin-ihlal-edilmesi/ 
317 https://gazetekarinca.com/2019/12/gazeteci-ahmet-kanbal-beraat-etti/ 
318 https://t24.com.tr/haber/aihm-buyukersen-ve-atac-in-ifade-ozgurlugunun-ihlal-edildigine-karar-verdi,852571  
319 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/217303-korgeneral-musa-citil-i-hedef-gostermekten-yargilanan-gazeteciler-beraat-etti 
320 https://www.mlsaturkey.com/tr/musa-citil-ile-ilgili-haber-paylasan-7-gazeteciye-beraat/ 
321 https://www.mlsaturkey.com/tr/insan-haklari-savunuculari-dayanisma-agi-kuruldu/ 
322 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/Basvurular/tr/pdf/2016-2736.pdf 
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içinde bulunduğu on üç internet adresine “İnternet ortamında yayınlanan içeriklerin yaşam hakkı 
ile kişilerin can ve mal güvenliğinin ihlaline sebebiyet vermesi” gerekçesiyle erişimin engeline 
karar verilmişti. AYM ise kararında, “İnternet haber sitesine tümüyle erişimin engellenmesine 
karar verilmiştir. Söz konusu mahkeme kararı ile başvurucunun ifade ve basın özgürlüklerine 
yönelik bir müdahalede bulunulmuştur” değerlendirmesini yaptı.323 

● İzmir Urla 1. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP’nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir 
Milletvekili Zeynep Altıok hakkında sosyal medya mesajlarıyla “Cumhurbaşkanı’na hakaret” 
gerekçesiyle yargılandığı davada beraat kararı verdi.324 

23 Aralık 2019 
● Medyascope TV, ikinci Youtube kanalı Medyascope Plus’ın yayın hayatına başladığını 

duyurdu. Twitter aracılığıyla yapılan paylaşımda, “Medyascope’un ikinci Youtube kanalı 
Medyascope Plus yayında! Kültür, sanat, spor, iç ve dış gündeme dair canlı yayın, program, haber 
ve analizler için siz sevgili takipçilerimizi abone olmaya davet ediyoruz” denildi.325 

24 Aralık 2019 
● AYM sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle 2.610 liralık adli para cezası verilen 

avukat Savaş Kılıç’ın “ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine” karar vererek, Eskişehir 1.Asliye Ceza 
Mahkemesi’nce yeniden yargılama yapılmasına karar verdi. Mahkeme, ayrıca Kılıç’a 239,50 
liralık yargılama gideri ödenmesine hükmetti. Kararda, “Başvurucunun paylaşımının kabul 
edilebilir eleştiri sınırları içinde kaldığı değerlendirilmiştir. Aksi kabul edildiğinde muhatabını 
inciten her nezaket kuralı ihlaline ceza yaptırımı uygulanması gerekecek ve bu durum kişilerin 
ifade özgürlüğünün ölçüsüz şekilde sınırlandırılmasına sebebiyet verebilecektir” denildi.326 Kılıç, 
Facebook’ta paylaşımları yalnızca grup üyeleri tarafından görülebilmesi nedeniyle “kapalı grup” 
olarak nitelendirilen “Avukat-Hakim-Savcı-Tüm Hukukçular Omuz Omuza!” isimli gruba üye 
olmuş, 28 binden fazla üyesi olan gruba üye olan V.Ö. adlı avukat, daha önce başka üyeler 
tarafından yapıldığını ileri sürdüğü, “dini değerleri aşağılayıcı” ve “terör eylemlerini övücü” 
nitelikte olduğunu belirttiği bazı paylaşımlara duyduğu tepkiyi aktardığı metni paylaşmıştı. V.Ö., 
yazısında, suç teşkil eden paylaşımlar nedeniyle paylaşım sahipleri hakkında suç duyurusunda 
bulunacağını belirtmişti. Kılıç, bunun ardından bir ileti paylaşmış ve Eskişehir Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nca Kılıç’ın “alenen hakaret” suçundan cezalandırılması talebiyle kamu davası 
açılmıştı. Mahkeme, Kılıç’a 2.610 liralık adli para cezası vermişti. Buna karşı Kılıç, 21 Mart 
2016’da AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu.327 

25 Aralık 2019 
● Gazeteciler Cemiyeti tarafından yürütülen, Avrupa Birliği finansal desteği ile hayata 

geçen Medya için Demokrasi / Demokrasi için Medya projesi kapsamında bu yıl ilk kez verilecek 
Gazetecilik Meslek Onur Ödülü’nün Altan Öymen’e verilmesi kararlaştırıldı. Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Nazmi Bilgin, ödül yönetmeliğine göre Gazetecilik Meslek Onur Ödülü’nün “Türkiye’de 
basın özgürlüğünün geliştirilmesi, gazeteciliği teşvik etme ve gazetecileri güçlendirmeye katkıda 
bulunmak ve gazeteciliğe hakkettiği itibarı verme amacı ile gazeteci/medya kuruluşlarına ve 
gazeteci örgütlerine, Türkiye’de gazeteciliğe yaptıkları katkılar nedeniyle” verilmesini 
öngördüklerini söyledi.328 

● Ankara Gölbaşı 3. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Rahmi Yıldırım hakkında Milli 
Savunma Bakanı Hulusi Akar’a hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada beraat kararı 
verdi.329 

26 Aralık 2019 

                                                        
323 https://www.amorsnews.com/gundem/aym-haber-sitesine-erisim-engelini-basin-ve-ifade-ozgurlugu-ihlali-olarak-degerlendirdi/2019/12/19/1906/ 
324 https://www.evrensel.net/haber/393490/zeynep-altiok-cumhurbaskanina-hakaret-davasindan-beraat-etti 
325 https://twitter.com/Medyascopetv/status/1209086175769706497 
326 https://www.ntv.com.tr/turkiye/aymden-sosyal-medya-paylasimi-icin-ifade-ozgurlugu-ihlali-karari,tqcSHQwdu0yayhVUY6IcAg 
327 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191224-21.pdf 
328 http://www.milliyet.com.tr/gundem/altan-oymene-gazeteciler-cemiyeti-meslek-onur-odulu-6108342 
329 https://www.evrensel.net/haber/393937/gazeteci-rahmi-yildirim-hulusi-akara-hakaret-davasinda-beraat-etti 
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● İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Zafer Arapkirli’nin “hakaret” gerekçesiyle 
yargılandığı davada, beraatına karar verdi.330 Arapkirli, Sosyal Doku Vakfı başkanı din adamı 
Nurettin Yıldız’ın, “Altı yaşındaki çocuk evlenebilir” açıklamasına sosyal medyadan “Evinize 
gittiğinizde karınızın, kızınızın suratına nasıl bakıyorsunuz? Bunu mu savunuyorsunuz?” sözleriyle 
tepki göstermiş ve 11 Temmuz’da hakkında “hakaret” gerekçesiyle dava açılmıştı.331 

● AYM, internet ansiklopedisi Wikipedia’nın 29 Nisan 2017’den bu yana 
Türkiye’de erişime kapatılması konusunda Wikimedia Vakfı tarafından yapılan bireysel 
başvuruda, oyçokluğuyla erişim engeli için “ifade özgürlüğü ihlali olarak” değerlendirdi. AYM 
kararının ardından Wikipedia’nın kurucusu Jimmy Wales, Twitter’dan İstanbul Boğazı’nda tekne 
gezintisi sırasında çekilen bir fotoğraf paylaşarak, “Tekrar hoş geldin, Türkiye” yazdı. Wikipedia, 
“Türkiye’yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve işbirliği halinde göstermeye çalışan yazı ve 
yorumlar” gerekçesiyle 29 Nisan 2017'de engellenmişti.332 
 
 

                                                        
330 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/gazeteci-zafer-arapkirli-beraat-etti-kizima-soz-verdim-5531940/ 
331 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/gazeteci-arapkirliye-nurettin-yildiz-davasi-5225578/ 
332 https://www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-aymden-wikipedia-karari-2-5-yil-sonra-wikipedia-aciliyor,vMtrxtsqq0eLOdl2GM6Kagæ 
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