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Gazeteciler Cemiyeti hakkında  
Zamanın Ankara Valisi Nevzat 

Tandoğan‘ın makamında yürekleri meslek 

ve vatan sevgisi ile dolu gazeteci 7 genç, 10 

Ocak 1946 günü heyecanla isteklerini 

iletirler. “Bizler Mekki Sait Esen, Niyazi 

Acun, Aka Gündüz, Bilal Akba, Adil 

Akba, Sebahattin Sönmez ve Muaffak 

Menemencioğlu’yuz. Ankara’da 

“Gazeteciler Cemiyeti“ kurmak 

istiyoruz…” 

“Peki” der Vali… “Hangi amaçla?” 
“Basın organlarındaki gazetecileri bir 

araya toplamak, mesleki ve sosyal 

haklarımızı geliştirmek, mesleğin mecbur 

kıldığı hak ve özgürlükleri savunmak, tüm 

üyelerimizle birlikte Cumhuriyet ve 
demokrasiyi kollamak ve ülkenin bölünmez 

bütünlüğünün sonuna kadar yanında olmak 

için” sözleriyle cevaplar kurucu heyet üyeleri 

Vali Tandoğan’ın sorusunu ve eklerler “Bu 

söylediklerimizi taahhüt olarak kabul edin.” 
 Yine “Peki” der Vali Nevzat Tandoğan 

“Vatan için hayırlı olsun…” 7 gazeteci 

heyecanla girdikleri Ankara valisinin bu kez 

daha büyük heyecan ve coşku ile çıkarlar; 

“Gazeteciler Cemiyeti“ kurulmuştur. 
Türkiye‘nin çok partili siyasi hayata 

geçişiyle, daha açık bir deyimle, çoğulcu 

demokrasiye geçişle yaşıt ve koşut olan 

Cemiyetimiz, bu taahhütten yola çıkarak o 

günlerde, Mithatpaşa Caddesindeki mütevazı 
bir binanın zemin katında Mekki Sait Esen 

başkanlığında bir avuç gazeteci üye ile 

çıktığı yolu, sevgi ve dayanışma ile 

pekiştirmiş, 2000’i aşkın üye sayısı, ve 

bağımsız mali gücü ile bugün, Türkiye’nin 
en eski, en büyük ve saygın meslek 

kuruluşlarından ve sivil toplum örgütlerinden 

biri olmuştur. 

Cemiyetimiz, kuruluşundan bu yana 

geçen yetmiş yıl boyunca devletinin yanında 
yer alarak, cumhuriyet, çoğulcu demokrasi, 

ifade ve basın özgürlüğü başta olmak üzere 

özgürlüklerin yılmaz bekçisi olmuştur. 

Gazeteciler Cemiyetiaşıladığı bu güvenle 

ülkemizin mesleki ve diğer önemli 
kurumlarında hak ettiği yeri almıştır. 

 

Basın Kartları Komisyonu,  

Basın İlan Kurumu 

Mesleğe yeni başlayanların belirli bir 
süre bekledikten sonra almaya hak 

kazandıkları, “Sarı Basın Kartı” gazeteciler 

için vazgeçilmezler arasındadır.  

Mesleğinde dürüst olmak, kalemini 

satmamak, basın ahlak yasalarına uymak ve 
gazetecilik dışında hiçbir iş yapmamak gibi 

koşulları irdeleyerek süresini dolduranlara 

“Basın Kartı” veren komisyonda ve Türk 

medyası için önemini koruyan Basın İlan 

Kurumu‘nda Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 

Nazmi Bilgin tarafından temsil edilmektedir. 

18 yıl aralıksız Basın İlan Kurumu Yönetim 

Kurulu üyeliği sonrasında Cemiyetimiz 

temsilcisinin halen Genel Kurul üyeliği 
devam etmektedir. Gazeteciler Cemiyeti 

Başkanı Bilgin bu dönem bir kez daha Basın 

Kartları Komisyonu başkanlığına seçilmiştir.  

 

Türkiye Gazeteciler Federasyonu,  

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 

Cemiyetimiz uzun süren çabalar sonucu, 

Türkiye‘deki 75 adet Gazeteciler Cemiyetini 

bir araya getirmiş, maddi ve manevi desteği 
ile Türkiye Gazeteciler Federasyonu‘nun 

kuruluşunda, en büyük pay sahibi olmuştur. 

Federasyonun başkanlığını Nazmi Bilgin 12 

yıl aralıksız olarak yerine getirmiştir. 

Cemiyetimiz daha sonra kurulan Türkiye 
Gazeteciler Konfederasyonu‘nun da üyesidir. 

 

Türk Silahlı Kuvvetleri Elele Vakfı 

Gazeteciler Cemiyeti, 1995 yılında 

Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve 
anlamlı “Haydi Türkiye Mehmetçikle Elele” 

kampanyasını, ulusumuzun inanılmaz 

duyarlılığı ve güveni ile gerçekleştirerek 65 

milyon dolar bağışı “Mehmetçik Vakfına” 

devretti.  
Kurulan “Türk Silahlı Kuvvetleri Elele 

vakfı kadir bilirlik örneği göstererek, o 

dönem Genel Kurmay Başkanı Orgeneral 

İsmail Hakkı Karadayı‘nın başkanı olduğu 

vakfa tek sivil kuruluş olarak cemiyetimizi 
aldı. Başkan Nazmi Bilgin tarafından temsil 

edildiğimiz vakıf, gazilerimiz için “TSK 

Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi” adlı dev 

eseri oluşturdu. 1999 yılında hizmete giren 

bu merkez Türk ulusunun şehit ve gazilerine 
bir “Şükran Anıtı”dır. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

© 
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, 
atıf verilerek kısmen veya tamamen 

çoğaltılabilinir, bilimsel yayınlarda 

kullanılabilir. 
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Gazeteciler Cemiyeti Yayınıdır 

Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın Çalışma Grubu  

tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor Gazeteciler Cemiyeti’ne aittir,  

atıf verilerek kısmen veya tamamen çoğaltılabilir, bilimsel yayınlarda kullanılabilir. 
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Giriş 

Türkiye, anayasa değişikliği çerçevesinde “Partili Cumhurbaşkanı” sistemine geçiş sürecine 

hazırlanılması gündemiyle birlikte Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında olağanüstü hal (OHAL) 

uygulaması koşullarında demokrasi tartışmasına sahne olmaya devam etti.  

OHAL’in 17 Ekim’de üç ay süreyle beşinci kez uzatılması kararıyla 19 Ekim gününden geçerli 

olmak üzere 19 Ocak gece yarısına kadar sürmesi kesinleşti. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 15 ay 

geçmesine rağmen neden OHAL’in devamına neden gerek görüldüğü konusundaki açıklamasında, 

“Beklediğimiz neticeleri tam olarak ortaya koyma imkânı hâsıl olmamıştır” ifadesini kullandı. Başkent 

Ankara’daki eylem yasağı da bu dönemde uzatılırken, pek çok ilde farklı gerekçelerle toplumsal 

etkinliklere yasaklamalar getirildiği gözlendi.  

 OHAL’in koşullarındaki bu dönemde gazetecilere yönelik yargılama süreçleri yanı sıra insan 

hakları aktivistlerini hedef alan soruşturmayla başlayarak hapis cezası talepleriyle “Büyükada Davası” 

olarak adlandırılan süreç uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Bu kapsamda Almanya vatandaşı 

Peter Frank Steudtner, İsveç vatandaşı Ali Ghravi, Yurttaşlık Derneği’nden Nalan Erkem, Kadın 

Koalisyonu’ndan İlknur Üstün, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Uluslararası Af 

Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Veli Acu, İnsan Hakları Gündemi Derneği’nden Günal 

Kurşun,  Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'’nden Nejat Taştan, Yurttaşlık Derneği'nden Özlem Dalkıran, 

eski Mazlum Der’li aktivist Şeyhmus Özbekli “terör örgütü üyeliği”yle suçlandı.  Bu isimlerden bazıları 

113 gün tutuklu kaldıktan sonra Ekim ayında serbest bırakıldı. İzmir’de FETÖ/PDY suçlamasıyla 

tutuklu Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç da ayrıca bu dava 

kapsamında suçlanırken, yargılamaya devam edileceği kararı alındı. Bunun yanı sıra Kasım ayında 

Kanun Hükümünde Kararname (KHK) ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Avukat 

Selçuk Kozağaçlı ve bazı hukukçular tutuklandı. 

 Basın özgürlüğü bağlamındaki yargılama süreçlerine ilişkinse örneğin BİA Medya Gözlem 

Raporu itibariyle Eylül ayı sonunda 122 gazetecinin hapishanede olduğuna ve 14 gazetecinin gözaltına 

alındığına dikkat çekildi. Raporda ayrıca 296 gazetecinin çeşitli suçlamalarla, 182 kişinin ise 

ağırlaştırılmış müebbet ve 3036 yıl hapis istemiyle yargılandığının altı çizildi. “109 gazeteci ve medya 

çalışanı işten çıkarıldı veya işten çıkmak zorunda kaldı” denilen raporda, ayrıca “Tutuklu gazetecilerin 

75’i Cemaat medyasına çalışanlardan oluşurken habercilerden 28’i Kürt medyasından olduğu 

belirlenirken, 107 gazetecinin 82’sinin soruşturmasının halen sürdüğüne dikkat çekildi.  

Kasım ayında İstinaf Mahkemesi, gazeteci Hasan Cemal hakkındaki üç ayrı dosyayı karara 

bağladı. Mahkeme, Cemal'ın “terör örgütü propagandası” suçundan verilen beraat kararını bozarken, 

aynı suçtan verilen bir yıl üç aylık hapis cezası ile “Silahlı terör örgütünün açıklamalarını yayınlama” 

suçundan verilen altı bin liralık adli para cezasına ilişkin kararları ise onadı. 

Aydınlık yazarı Mehmet Faraç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile gazeteden ayrıldığını 

açıkladı. Faraç gazete yönetimince sansüre maruz bırakıldığını iddia etti. 

Cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Oğuz Güven’e ise, üç yıl bir ay hapis cezası 

verildi.  

MİT TIR’larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin davada, CHP İstanbul Milletvekili Enis 

Berberoğlu, Cumhuriyet eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün 

“Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım” suçundan yedi buçuk yıldan 15’er yıla kadar 

hapisleri talep edildi. Buna karşın Aydınlık genel yayın yönetmeni Mustafa İlker Yücel ile eski istihbarat 
şefi Orhan Ceyhun Bozkurt hakkındaki dosyanın ise davadan ayrılmasına karar verilmesi ise davada 

“çifte standart” uygulandığı tepkisine yol açtı.  

Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) bu yılki raporuna göre, dünyadaki tutuklu 

gazeteciler sıralamasında Türkiye bu yıl da ilk sıradaki yerini korudu. ABD merkezli bağımsız sivil 

toplum kuruluşu CPJ, yayınladığı 2017 Basın Özgürlüğü Endeksi raporunda Türkiye’de geçen yıl 81 

olan tutuklu gazeteci rakamını bu yıl 73 olarak açıkladı. Raporda, tutuklu gazeteciler meselesi “devlete 

karşı suç işledikleri iddiasıyla mesleklerini icra etmelerinden dolayı hapiste olmaları saçma olaylar 

zincirleri” olarak nitelendirildi.   

Bu arada Eylül ayında Suriyeli muhalif aktivist Orouba Barakat ile gazeteci kızı Halla Barakat, 

İstanbul Üsküdar’daki evlerinde öldürülmesi dikkat çekti. Suriye’deki cezaevlerinde işkence vakalarını 
haberleştirmesiyle tanınmış Orouba Barakat’ın savaşın başlamasının ardından İngiltere ve Birleşik Arap 

Emirlikleri’nde kaldıktan sonra İstanbul’a geldiği bildirildi. 
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İfade özgürlüğü açısından Aralık ayında yazar Makbule Cengiz’in CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu ile görüşerek hazırladığı söyleşi kitabı henüz basılmadan sansüre uğradı. Kırmızı Kedi 

Yayınevi, yayımlanmasını planlanladığı “Umut Hep Var” isimli kitabı matbaa sıkıntısı yaşadıkları 

gerekçesiyle yayımlanmayacağını bildirdi. 

Yıl sonunda OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na başvuru sayısının itibariyle 103.276 

olduğu, kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla toplam 

212.554 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işleminin tamamlandığı da açıklandı.  

Türkiye siyasetinde bu dönemde müftülere resmi nikah kıyma yetkisi verilmesi ise kamuoyunda 

tepkilere yol açtı ve özellikle kadın hakları temsilcisi örgütler bu durumu protesto etti. 

İletişim araçlarına ve iletişimcilere baskı 

2 Eylül 2017 

• Gazeteci Balçiçek İlter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Haber zorlaştı doğru 

cümleler söylemek imkânsızlaştı” diyerek Habertürk TV’den ayrıldığını bildirdi. İlter, Star TV'ye 

transfer olduğunu belirterek, “Meslektaşlarım içeri alındı, inandığım savunduğum doğrular bir bir yanlış 

çıkmaya başladı. Ardından kendi kendini sorgulama, işine heyecan duymama, nefes alamama hissi 

geldi. Diyorum ya yol bitti” sözlerine açıklamasında yer verdi.1 

• Türkiye’de son zamanlarda tartışılmaya başlayan ensest ilişki oranının yüzde 40 olduğunu ileri 

süren Hürriyet yazarı Melis Alphan’ın, sosyal medyada çok sayıda hakaret içerikli tehdit mesajları 

aldığı bildirildi. Alphan, tepkiler üzerine Twitter’daki açıklamasında, “Yüzde 40 ensest oranına 

itirazınız var ama kardeş çocuklarının zorla evlendirilmesini onaylıyorsunuz Komik. Kendinle 

yüzleşeceksin Türkiye toplumu. Er ya da geç. Ne kadar erken, o kadar iyi. Ensest oranını yazdım diye 

beni TCK 301'den dava edeceklermiş. Yüce Türk milletine hakaret ediyormuşum. Yapanlar düşünsün” 

sözlerine yer verdi. Alphan, “İşadamı Murat Başoğlu'nun öz yeğeniyle yaşadığı ilişkiye neden 

şaşırıyoruz? Türkiye'de ensest oranı yüzde 40!” başlığıyla köşesine taşımıştı.2 

4 Eylül 2017  

• Evrensel muhabiri Kemal Özer, Ovacık-Tunceli yolundaki arama noktasında gözaltına alındı. 

Gözaltı gerekçesine ilişkin henüz bilgi verilmediği kaydedildi.3  

• Çanakkale’deki Adalet Kurultayı’nda düzenlenen Tutuklu Gazeteciler ve Kapatılan Basın 

Yayın Kuruluşları Çalıştayı’nın sonuç raporunda, Türkiye’de 171 gazetecinin tutuklu olduğu, 187 basın 

yayın kuruluşunun kapatıldığı belirtildi. Gazetecilerin yazıları, eleştirileri nedeniyle tutuklanmasına son 

verilmesi çağrısı yapılan çalıştayda, hükümetin gündeminde olan “tutuklu ve hükümlülere duruşmalarda 

tek tip kıyafet giydirilmesi uygulamasından” da vazgeçilmesi çağrısı yapıldı. CHP Eskişehir 

Milletvekili Utku Çakırözer, çalıştayı açış konuşmasında, “Tutuklu gazeteci ayıbı artık sona ermeli. 

Gazeteciler düşündükleri yazdıkları ve eleştirdikleri için hapse atılmamalı” diye konuştu. Basın Konseyi 

Başkanı Pınar Türenç ise, “11 Eylül’de Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin Silivri’de duruşması var. 

Çağlayan’dan neden Silivri’ye alındı bu duruşmalar? Oraya bizlerin, yurttaşların rahat gidememesi için. 

Zindanlardaki gazetecilerin özgürlüğü için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.4 

5 Eylül 2017  

• Dışarıdaki Gazeteciler, Cumhuriyet’in tutuklu yazar, yönetici ve çalışanlarının serbest 

bırakılması için 11 Eylül’deki duruşmanın görüleceği Silivri’de buluşma çağrısı yaptı. Akın Atalay, 

Kadri Gürsel, Murat Sabuncu Ahmet Şık’ın yargılandığı davanın ikinci duruşmasının öncesinde 

Dışarıdaki Gazeteciler İnisiyatifi tarafından hazırlanan bir video ile destek çağrısında bulunuldu.5 

11 Eylül 2017  

 

 

 

 

 
1 http://www.birgun.net/haber-detay/gazeteci-balcicek-ilter-haberturk-e-veda-etti-177596.html 
2 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201709021029971896-turkiye-ensest-melis-alphan-tehdit/ 
3 https://www.cnnturk.com/turkiye/evrensel-gazetesi-muhabiri-kemal-ozer-gozaltina-alindi 
4 https://www.evrensel.net/haber/331433/adalet-kurultayinda-tutuklu-gazeteciler-raporu-hazirlandi 
5 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/817206/Cumhuriyet_Davasi_icin_Silivri_ye_cagri__11_Eylul_de_hepsini_istiyoruz.html  
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• Cumhuriyet Davası’nın Silivri’deki ikinci duruşmasında mahkeme, Cumhuriyet İcra Kurulu 

Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Yayın Danışmanı ve Yazar Kadri 

Gürsel, muhabir Ahmet Şık ve muhasebeci Emre İper’in tutukluluklarının devamına karar verdi. 6 

Atalay, savunmasında, “Bu dava bütün kişi ve kurumlarıyla Türkiye’nin getirildiği demokratik 

seviyenin bir fotoğrafı olmuştur. Ben bu fotoğrafa bakıp üzülenlerdenim. Bu davayı yargı ikliminden, 

Türkiye’nin şartlarını bağımsız düşünemeyiz... Basın özgürlüğü konusunda en kötü ülkelerden biri 

olduğumuz çeşitli uluslararası örgütlerin raporlarında yer alıyor. Hepimiz adalet göçüğünün altında 

yaşıyoruz. Burada öyle bir dava görülüyor ki dosyayı eşeledikçe adaletsizlik fışkırdı. Uğradığım 

haksızlık ve hukuksuzluğun yoğunluğu ne olursa olsun herkes için adalet talebimden 

vazgeçmeyeceğim... FETÖ’ye yardım iddiası saçmadır. Bunun hele FETÖ suçlamasıyla yargılanan bir 

savcı tarafından yöneltilmesi daha da saçmadır. Biz Cumhuriyetçilerin, gazetecilerin genelde ama 

özelde Cumhuriyetçilerin ortak kaderini yaşıyoruz. Bu kader 93 yıldır kesintisiz süren tehdit, baskı, 

kapatma, hapis, suikasta uğrama yaptırımıdır. Ama gazeteciler bu tehditlere biat etmez, alçak gönüllü 

bir sabırla bedelini öderler. Dışarıdaki gerçek gazeteciler, iyi insanlar bizim bu duruşu sergilememizi 

istiyor. Onları mahcup edemeyiz” dedi. 7  Sabuncu ise, “Biz gazeteciyiz. Bizi yaptığımız haberlerle 

yargılıyorsunuz. Bize bu davayı açan, tutuklayan, iddianame yazılana kadar soruşturmanın başında olan 

savcı da iddianamenin ana çatısını iktidara yakın gazeteler ve medya sitelerinden topladığı haberlerle 

yapıyor. Bu dava Türkiye’nin kara tarihine geçmiştir. Bu iddianameyi hazırlayanlar çok utanacaklar. 

Biz 10 buçuk ay yattık, daha fazla da yatsak gazeteciliği, ifade ve basın özgürlüğünü savunacağız” 

dedi.8 Gürsel de savunmasında, “Burada yargılanmamın nedeni ByLock’çular tarafından aranmam değil, 

muhalif olmamdır” diye konuştu. 9  Ahmet Şık ise, “Gelin adını doğru koyalım. Bu iktidarın kendi 

ikballeri için, bütün memleketi enkaza çevirmeye çalışan bir hanedanlık mafyasının hesapları için 

birtakım insanları tutuklatmaktadır” dedi.10 İper, “Acıyı bizden çok dışarıdaki sevdiklerimiz çekiyor” 

diyerek “Benden FETÖ’cü çıkmaz. O terör örgütünün en çok zararını gören insanlardan da biriyim. 

Arkadaşlarım ve ailemden insanlar da, onların kurdukları kumpas davalarında yargılandılar... Beni 

FETÖ’den bir gün tutuklu tutmanızdansa ömür boyu sorgusuz sualsiz tutmanızı tercih ederim. Utanç 

verici bu davadan beraatımı talep ediyorum” dedi.11  

• Türkiye yazarı Cem Küçük, Hürriyet yazarı Murat Yetkin “bir Amerikan istihbaratçısı ağzıyla 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı açıkça tehdit ediyor” iddiasında bulundu. “Bunun adı 

vatana ihanettir” şeklinde iddiasını sürdüren Küçük, Yetkin ile ilgili ayrıca ”TCK’ya karşı suç işlemek” 

iddiasına da yazısında yer verdi.  Küçük makalesinde tutuklu gazeteci Kadri Gürsel’i hatırlatarak, 

“Yetkin'in ağzıyla, yani Türk düşmanı bir yabancı devlet görevlisi gibi yazı yazan bir adamı 

hatırlıyorum Kadri Gürsel”  ifadelerini de kullandı.12  

14 Eylül 2017  

• Sakarya’nın Hendek İlçesi’ne taşınılması düşünülen yarı açık cezaeviyle ilgili Hendek 

Belediye Meclisi toplantısında çıkan tartışmada, eski AKP milletvekili Ali İnci ile gazeteci Orhan 

Topçu arasında tartışma yaşandığı belirtildi. AKP’li İnci’nin Topcu’nun üzerine yürüyerek, “Benim 

hakkımda yazı yazma, seni kötü ederim” sözleriyle Topçu’yu tehdit ettiği kaydedildi. Topçu, ise  “Siz 

siyasetçisiniz ben sizin hakkınızda yazmaya devam edeceğim. Yazılarımla ilgili bir sıkıntınız var ise 

hukuki yollara başvurun. Susarsam, dilsiz şeytanım. Susmayacağım” sözleriyle İnci’ye karşılık verdi.13 

15 Eylül 2017  

• Gözaltına alınan Evrensel muhabiri Kemal Özer, örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklandı. 

Özer,  Ovacık-Tunceli yolundaki arama noktasında durdurularak gözaltına alınmış ve Tunceli Emniyet 

 

 

 

 

 
6 http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-41223054 
7 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/821731/Akin_Atalay__Hepimiz_adalet_gocugunun_altinda_yasiyoruz.html 
8 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/821732/Murat_Sabuncu__65_yilda_degisen_yok.html 
9 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/821739/Kadri_Gursel__Mesaj_atan_serbest__ben_tutukluyum.html 
10 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/821740/Ahmet_Sik__Meslektas_demeye_utanirdim.html 
11 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/821733/Emre_iper__158._gun_sonra_h_kim_karsisina_cikti__Benden_FETO_cu_cikmaz.html 
12 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201709111030076773-cem-kucuk-murat-yetkin-cia/ 
13 http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/akpli-inci-gazeteciye-saldirdi-seni-kotu-ederim-2011118/ 
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Müdürlüğü’ne götürülmüştü. Daha önce, yaptığı çevre haberleri nedeniyle tehdit edilen Özer'in 

gözaltına alınmasına Tunceliler, aktivist gruplar ve sendikalar başta olmak üzere geniş bir kesimden 

tepki yağmıştı. Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Kuzey Ormanları 

Savunması, Dersim Ekoloji Meclisi, SES Tunceli Şubesi ve İngiltere Sendikalar Konfederasyonu (TUC) 

gibi gruplar da bu tepkilere katılarak, Özer'in ve Evrensel’in diğer tutuklu gazetecisi Yusuf Karataş’ın 

derhal serbest bırakılması çağrısı yaptıkları ifade edildi.14 

17 Eylül 2017 

• Silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 51 gündür tutuklu bulunan Fransız gazeteci Loup 

Bureau serbest bırakılmasının ardından Fransa’ya döndü. Bureau’nun yargılanma sürecinin devam ettiği 

ve mahkeme sonucundan tutuklama kararı çıkarsa hakkında arama emrinin başlatılabileceği de 

belirtildi.15 

19 Eylül 2017 

• FETÖ üyesi olduğu ve 15 Temmuz darbe girişimine iştirak ettiği suçlaması ile tutuklanan 

gazeteci Ahmet Altan, tutuklanmasına ilişkin tek bir kanıt gösterilmesi halinde savunma yapmayacağını 

ve hüküm giymesi halinde ise temyize gitmeyeceğini belirtti. Çıkarıldığı mahkemede Altan, hâkime 

yönelik “Bir yargıç mahkemede yalan söylediğinde kendi yargıçlığıyla birlikte devleti de yok eder” 

diyerek tepki gösterdi.16 

• Kapatılan Zaman’ın eski yazarı ve yöneticilerine yönelik açılan davaya bakan mahkeme 

heyeti, 22 tutuklu sanığın tahliye taleplerinin reddine karar verdi.17 

• Darbe girişimi sonrasında tutuklanan gazeteci Nazlı Ilıcak’ın savunmasında “İddianameye 

göre, ben attığım 11 tweetle, bir kartopu fotoğrafıyla darbenin asli faili olmuşum” ibarelerini kullandığı 

belirtildi. Ilıcak, hayatı boyunca hiçbir terör örgütü ile cemaatle irtibatı olmadığını söyledi.18 

22 Eylül 2017 

• MİT Müsteşarı Hakan Fidan’la ilgili haberinden ötürü gözaltına alınan yazar Ömer Turan, 

yapılan operasyon konusunda, “Erdoğan ölümüne yanında duranlara sahip çıkmıyor algısı işleyecek” 

dedi. Turan, bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve FETÖ ile mücadele edenlere ayrıca tüm 

milli unsurlara yöneltilen bir operasyon olduğunu ileri sürdü. Turan’a yönelik suçlamada Fidan’ı FETÖ 

ile irtibatlı göstermek için algı operasyonu yapıldığı iddiası öne sürülerek, gözaltı süresinin yedi gün 

olacağı açıklandı. Turan, kendisiyle ilgili üç sayfalık bir notta "Fidan’a hakaret etmediğini, sadece bir 

dönem FETÖ’cü isimlerin Fidan’ı nasıl övdüğünü anlattığını ve kendisine daha önce iki kez FETÖ’den 

soruşturma açıldığını" bildirdi.19 Turan, Manset24.com isimli internet sitesinde yazıyordu.20 

• Sözcü sahibi Burak Akbay ile çalışanlarına yönelik yürütülen operasyonda, “FETÖ’ye üye 

olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri'” iddiasıyla tutuklanan Mediha Olgun, adli kontrol şartıyla 

tahliye edildi. Mahkeme, Olgun hakkında adli kontrol hükümleri kapsamında, ayda bir kere karakola 

giderek imza atmasını ve yurt dışına çıkış yasağı konulmasını kararlaştırdı.21 

• Suriyeli muhalif aktivist Orouba Barakat ile gazeteci kızı Halla Barakat, İstanbul 

Üsküdar’daki evlerinde öldürüldü. Orouba Barakat’ın, Suriye’deki cezaevlerinde işkence gören 

muhaliflerle ilgili röportajlar yapmasıyla tanındığı ve savaşın başlamasının ardından İngiltere ve 

Birleşik Arap Emirlikler’'nde kaldıktan sonra İstanbu’'a geldiği bildirildi. Halla Barakat’ın (22) ise, 

Ortadoğu’ya yönelik haberler yapan Orient News'te editör olarak çalıştığı belirtildi. Polisin katil veya 

katillerin bulunması için soruşturma başlattığı bildirildi.22 

 

 

 

 

 
14 https://www.birgun.net/haber-detay/evrensel-muhabiri-kemal-ozer-tutuklandi-179692.html 
15 https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiyede-serbest-birakilan-fransiz-gazeteci-pariste/4032440.html 
16 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201709191030209462-ahmet-altan-savunma-dava/ 
17 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/827243/Zaman_gazetesi_davasinda_tahliye_yok.html 
18 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/827071/Nazli_Ilicak_in_savunmasinin_tam_metni.html 
19 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/829018/Gozaltina_alinan_yandas_Omer_Turan_dan_aciklama.html 
20 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/829018/Gozaltina_alinan_yandas_Omer_Turan_dan_aciklama.html 
21 http://www.yenisafak.com/gundem/sozcu-gazetesin-calisani-mediha-olguna-tahliye-2796776 
22 http://www.hurriyet.com.tr/suriyeli-aktivist-anne-ve-gazeteci-kizi-istanbulda-olduruldu-40586739 
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25 Eylül 2017 

• Cumhuriyet davasının üçüncü duruşması İstanbul Çağlayan’daki 27. Ağır Ceza 

Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme ara kararında gazeteci Kadri Gürsel’in tahliyesine karar verdi. 330 

gündür tutuklu bulunan Gürsel tahliyesine ilişkin “Çok fazla sevinecek bir durum da yok. Haksız 

mesnetsiz suçlamalarla tutuklanan Cumhuriyet çalışanları söz konusu” dedi. Gürsel’in tahliyesi 

sonrasında dört Cumhuriyet çalışanının tutukluluklarının devamına karar verildi.23 

28 Eylül 2017 

• Terör soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı çıkartılan gazeteci Can Dündar’ın 

İnterpol’den kırmızı bülten ile Türkiye’ye iadesi talebinde bulunuldu. Cumhuriyet eski genel yayın 

müdürü Dündar’ın, Türkiye’deki evinde arama yapılmasının ardından polis ekiplerince, Almanya’da 

olduğunun tespit edilmesi üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma 

sonucunda Dündar hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.24 Konuya ilişkin Alman Dışişleri Bakanlığı 

sözcüsü Martin Schäfer, “Bu tür bir yakalama emrinin Almanya'da dikkate alınacağını ve sonucunda da 

Sayın Dündar'ın tutuklanacağını hayal edemiyorum” dedi.25 

• Azerbaycan Başsavcılığı,  Dağlık Karabağ’a giden siyasetçi Ufuk Uras, yazar Sait Çetinoğlu, 

gazeteciler Ali Bayramoğlu ve Erol Katırcıoğlu hakkında “Devlet sınırını yasa dışı geçme maddesini 
ihlal ettikleri” gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, “Uras, Çetinoğlu, 

Bayramoğlu ve Katırcıoğlu’nun 22 Eylül’de, ilgili Azerbaycan makamlarının izni olmadan Ermenistan 

üzerinden Dağlık Karabağ’a gittiklerinin belirlendiği” ifadesi yer aldı. Söz konusu dört Türk vatandaşı 

hakkında, tutuklama kararının verildiği ve haklarında uluslararası arama kararı çıkartıldığı ifade edildi.26 

11 Ekim 2017 

• ABD menşeili Wall Street Journal Türkiye muhabiri Ayla Albayrak yazdığı bir haber nedeni 

ile Türkiye’de yargılandığı mahkeme tarafından “terör örgütü propagandası yapmaktan” iki yıl bir ay 

hapis cezasına çarptırıldı. Albayrak, kararı temyize götüreceğini söyledi. Gazetenin mahkeme kararıyla 

ilgili haberinde, “Şu anda New York'ta bulunan Albayrak'ın hüküm giymesi, Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan hükümetinin basın özgürlüğündeki kötüye gidişatla dikkat çektiği Türkiye'de 

gazetecilerin giderek daha çok hedef haline getirildiğini de ortaya koyuyor” yorumu yapıldı.27 

16 Ekim 2017  

• Konuşmasında “altı yaşındaki çocukla evlenilebilir” diyen Sosyal Doku Vakfı Başkanı 

Nurettin Yıldız’ı “pedofili savunucusu” olarak suçlayan gazeteci Mustafa Hoş, aleyhinde açılan hakaret 

davasında yargılanmasına tepki gösterdi. Hoş, “Burada 'altı yaşında çocukla evlenilebilir" diyenlerin 

yargılanması gerekirken ben yargılanıyorum. Bu mahkeme, pedofiliyi savunanlarla birlikte pedofiliye 

karşı çıkanları yargılıyor” dedi. Yıldız’ın avukatı Ahmet Emin Şahingöz’ün, Hoş’a “İslam düşmanı” 

diyerek hakaret etmesi üzerine, Mahkeme başkanı, Şahingöz’ü duruşma salonundan dışarı attırdı. 

Şahingöz, salondan çıktıktan sonra da gazetecilere saldırarak hakaretlerini sürdürdü.28 

• İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe’nin, darbeci askerlerle ilişkisi 

olduğu ile ilgili yalan haberler yaptığı gerekçesiyle Sabah’ın Ege muhabiri Ertan Gürcaner, bir yıl 15 

gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakarak cezayı beş yıl boyunca 

denetimli serbestliğe çevirdi.29 

17 Ekim 2017  

• Kapatılan Zaman’ın Eskişehir muhabiri Mehmet Kuru, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 

hakkında açılan davada altı yıl, üç ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılan  Kuru, suçlamaları 
kabul etmedi. Kuru, “Ben bu örgütün ne okullarına gittim, ne de yurtlarında kaldım. Çocuğumu 

 

 

 

 

 
23 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/831228/Hukuk_iskencesi..._1_tahliye__4_esaret.html 
24 http://www.hurriyet.com.tr/can-dundar-hakkinda-kirmizi-bulten-40593616 
25 http://odatv.com/almanyadan-can-dundar-aciklamasi-2909171200.html 
26 https://www.evrensel.net/haber/333684/karabaga-giden-4-yazar-gazeteci-hakkinda-tutuklama-karari 
27 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201710111030529285-abd-gazete-wsj-ayla-albayrak-turkiye-muhabiri-hapis/ 
28 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/845762/_6_yasinda_cocukla_evlenilebilir__diyen_Yildiz_in_avukati_gazetecilere__saldirdi.html 
29 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/845821/Yandas_Sabah_muhabirine_yalan_haberden_hapis_cezasi.html 
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okullarına göndermedim. Zaman benim sadece ekmek kapımdı. Ben örgüt üyesi değilim. Himmet parası 

adı altında bir bağışta bulunmuş değilim. 16 yıldır muhabirlik yapıyorum” dedi.30 

• Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin ByLock 

kullandığı iddiasını gündeme getiren gazeteci İsmail Küçükkaya ve konu hakkında sosyal medyada isim 

vermeden paylaşım yapan Avukat Fidel Okan hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın gerekçesinin 

'kamu görevlisine hakaret' ve 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama' olduğu ifade edildi.31 

Öncesinde Kaya’nın eşinden boşandığını da söylediği için yanlışlık yaptığını belirten Küçükkaya 

konuya ilişkin  “Boşanma için özür dilerim, ByLock sözlerimin arkasındayım” dedi32. Emniyet Genel 

Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada ise, Küçükkaya’nın iddiasını yalanlanarak, ”Bakan Kaya'nın eşi 

İlyas Kaya'nın ByLock kullanıcısı olduğuna dair iddialar gerçekdışı bilgilerle toplumu yanıltmaya 

yönelik olup tamamen asılsızdır” denildi.33  

20 Ekim 2017 

• BİA Medya Gözlem Raporu’nda, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 122 gazetecinin 

hapishanede olduğuna ve 14 gazetecinin gözaltına alındığına dikkat çekildi. Raporda, ayrıca 296 

gazetecinin çeşitli suçlamalarla, 182 kişinin ise ağırlaştırılmış müebbet ve 3036 yıl hapis istemiyle 

yargılandığının altı çizildi. “109 gazeteci ve medya çalışanı işten çıkarıldı veya işten çıkmak zorunda 

kaldı” denilen raporda ayrıca, “Tutuklu gazetecilerin 75’i Cemaat medyasına çalışanlardan oluşurken 

habercilerden 28’i Kürt medyasından olduğu belirlenirken, 107 gazetecinin 82’sinin soruşturmasının 

halen sürdüğüne dikkat çekildi. Raporda, “Hapisteki gazetecilerden üç kişi Cumhuriyet’ten, 15 gazeteci 

ise Sözcü, Die Welt, BirGün, Evrensel, Sosyalist Dayanışma, ETHA Ajansı, Özgür Gelecek, Nokta, 

Emek-Adalet, Eylül Hapishane, Odak, Atılım, Yeni Evrede Mücadele, Mezitli FM, Diken'den ayrıca bir 

de bağımsız foto-muhabir var” denildi.34 

21 Ekim 2017 

• Özgür Gündem’de dayanışma amacıyla bir günlük Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği 

yapması nedeniyle bir yıl altı ay ceza alan gazeteci Murat Çelikkan tahliye edildi. Çelikkan’ın 

avukatlarının denetimli serbestlik başvurusu sonucunda, infaz yasası gereğince serbest bırakıldığı 

bildirildi. 35  Kendisi “örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla Ağustos ayında Kırklareli Cezaevi’ne 

girmişti.36 

23 Ekim 2017 

• Mersin Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Vahap Şehitoğlu’nun evine bir grup tarafından 

silahlı saldırı düzenlendi. Olay sonrası jandarma ekiplerine verdiği ifadede Şehitoğlu, “Hepinizin bildiği 

gibi 18 aydır Mersin’de FETÖ’nün yapılanması özellikle Büyükşehir Belediyesi’ndeki yapılanmasına 

karşı çok etkin yayınlar yaptım. Bu yayınları yaparken özellikle Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı 

Burhanettin Kocamaz tarafından hedef gösterildim” dedi.37 

24 Ekim 2017 

• FETÖ medya yapılanmasına ilişkin, “örgüt üyeliği ve darbeye teşebbüs” suçlarından açılan 

dava dosyalarının birleştirilmesinin ardından, 23'ü tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, tahliyesine 

karar verilen gazeteci Murat Aksoy, şarkıcı Atilla Taş ile öğretmen Davut Aydın cezaevinden çıktı. 

Aksoy, yaptığı konuşmada, “Sadece mutluyum, 421 gün oldu. Geç de olsa adalet yerini buldu. Benim 

tek suçum yazı yazdım, başka hiçbir suç işlemedim. Ama içeride gazeteci arkadaşlarım var, tek 

temennim en kısa sürede gazetecilikten dolayı, mesleğinden dolayı içeride olanların tahliye edilmesi” 

dedi.38 

 

 

 

 

 
30 http://www.hurriyet.com.tr/feto-sanigi-gazeteciye-6-yil-3-ay-hapis-cezasi-40613921 
31 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201710171030640201-ismail-kucukkaya-fidel-okan-bylock-bakan-kaya/ 
32 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/846364/Kucukkaya_dan_aciklama__Bosanma_icin_ozur_dilerim__ByLock_sozlerimin_arkasindayim.html 
33 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/846506/Bakan_Kaya_nin_esinin_ByLock_listesinde_oldugu_iddiasina_Emniyet_ten_aciklama.html 
34 http://bianet.org/bianet/medya/190726-122-gazeteci-mahpus-iktidar-hapse-atmadan-duramiyor?bia_source=rss 
35 http://www.haberturk.com/68-gun-hapis-yatan-gazeteci-murat-celikkan-tahliye-edildi-1681635 
36 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/849566/Gazeteci_Murat_Celikkan_tahliye_edildi.html 
37 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/851075/Mersin_de_gazeteci_Sehitoglu_nun_evine_ates_acildi.html 
38 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201710251030734149-tahliye-atilla-tas-murat-aksoy-davut-aydin/ 
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• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a ait mailleri haber yaptığı iddiasıyla tutuklu 

bulunan gazeteci Ömer Çelik, 304 gün sonra serbest bırakıldı. Aynı davadan yargılanan gazeteciler 

Tunca Öğreten ve Mahir Kanaat’ın tutukluluk halinin devamına karar verildiği belirtildi. 39 

26 Ekim 2017 

• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Die Welt’in tutuklu muhabiri Deniz Yücel hakkında 

görüşünü bildirmesi için Türkiye’ye tanıdığı sürenin dolması üzerine altı haftalık ek süre talebinde 

bulunuldu. Yücel, Şubat ayında gözaltına alınmış ardından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör 

propagandası” yapmak gerekçesiyle tutuklanmıştı.40 

• KHK ile kapatılan DİHA muhabiri Şerife Oruç hakkında “örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla 

açılan davanın ikinci duruşmasında, mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Oruç, Temmuz 

ayında haber takibi sırasında gözaltına alınmıştı.41 

31 Ekim 2017 

• Cumhuriyet yönetici ve yazarlarının da aralarında bulunduğu beşi tutuklu 19 sanığın 

yargılandığı davanın dördüncü duruşmasında, Ahmet Şık, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Emre İper ve 

Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Atalay ve Sabuncu bir yıl, Şık 

305 gün, İper ise 208 gündür cezaevinde tutuluyor. Cumhuriyet çalışanlarının dördüncü duruşmasında 

Atalay, savunma yaparken “Adalet, özgürlük ve demokrasi değerlerinin yanında saf tutmak onurdur” 

diyerek yargıya güvenmediğini söyledi. Sabuncu ise duruşmadaki konuşmada, “Ara karar aynı, savcı 

mütalaası aynı. Cumhuriyet kimseden emir almaz. Gazeteciliği savcılardan mı öğreneceğiz” dedi.42 

Gaziantep’te öğretmenlik yaparken tutuklanan Ahmet Kemal Aydoğdu’nun, hakkında Twitter’da 

@jeansbiri hesabı sahibi olarak örgüt üyeliği iddiasıyla yargılama dosyası Cumhuriyet davası ile 

birleştirilmişti.43  

• Kapatılan Özgür Gündem Yayın Danışma Kurulu Üyesi Aslı Erdoğan ve yazar Ayşe Necmiye 

Alpay'ın da aralarında bulunduğu dokuz sanığın yargılandığı davada, gazeteciler İnan Kızılkaya ve 

Kemal Sancılı’nın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verildi. Kızılkaya savunmasında, 

“İnsanlar için önemli olan devletin gücünü değil, özgürlüğü hissetmektir. Benim kalemimi 

kıramayacaklar. Gazeteciyim, özgürlüğümü istiyorum” dedi. İddianamede, Erdoğan ve Alpay'ın da 

aralarında bulunduğu dokuz sanığın “silahlı terör örgütüne üye olmak, devletin birliğini ve ülke 

bütünlüğünü bozmak, terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve altı 

buçuk yıldan 17 yıl beşer aya kadar hapis cezası talep ediliyor.44 

• Gazeteci Orhan Gökdemir, yaşları küçük çocukların evlendirilmelerinin uygun olduğu 

açıklaması dolayısıyla din adamı Nureddin Yıldız hakkında “Pedofil Nureddin Yıldız” ifadesini 

kullandığı için 2.900 TL para cezasına mahkum edildi. Yıldız, bahse konu sözlerini iki yıl önce bir 

televizyon programında sarf etmişti.45 

1 Kasım 2017 

• Kapatılan DİHA muhabiri Nedim Türfent’in davasında mahkeme tutukluluğun devamına karar 

verdi. Türfent, savunmasında, “Gazeteciler ayna görevi görürler. Gazeteci her konuda haber yapabilir. 

Gazeteci bir örgüt üyesiyle de bir başbakanla da röportaj yapabilir. Bu suç değildir. Ben hendeklerle 

ilgili Şırnak’ta haber yaptığım için şu an buradayım. Hendek haberi yapmam beni örgüt üyesi yapmaz, 

bu bir gazetecilik faaliyetidir” dedi. Cezaevinde 17 aydır yatmakta olan Türfent, iki yıl önce Van’da 

tutuklanmıştı. Türfent 22 yıl beş aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor.46 

 

 

 

 

 
39 https://www.evrensel.net/haber/336044/gazeteci-celike-tahliye-ogreten-ve-kanaat-birakilmadi 
40 http://www.diken.com.tr/turkiye-tutuklu-gazeteci-deniz-yucel-icin-aihmden-ek-sure-istedi/ 
41 http://gazetekarinca.com/2017/10/15-aydir-tutuklu-gazeteci-serife-oruc-tahliye-edilmedi/ 
42 https://www.ntv.com.tr/turkiye/cumhuriyet-gazetesi-davasinda-4-durusma,wgjS9TPpYEmexacBVNEjxA 
43 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/191086-cumhuriyet-davasinda-dorduncu-durusma 
44 https://www.ntv.com.tr/turkiye/ozgur-gundem-davasinda-2-tutuklu-saniga-tahliye,eRaV-Lil90C2MQzY4aqpWQ 
45http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/856996/_6_yasindaki_cocuk_evlenebilir__diyen_Nurettin_Yildiz_degil__soL_yazari_Orhan_Gokdemir_ceza_aldi.h

tml 
46 https://www.evrensel.net/haber/336797/gazeteci-nedim-turfentin-hukuksuz-tutuklulugu-suruyor 
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2 Kasım 2017  

• FOX TV'de “Çalar Saat” adlı sabah programını sunan gazeteci İsmail Küçükkaya ile Avukat 

Fidel Okan hakkında, “Kamu görevlisine alenen hakaret” ve “Türkiye Cumhuriyeti kurum ve 

organlarını alenen aşağılama” gerekçesiyle bir yıl altı aydan beş’ er yıla kadar hapis istemiyle dava 

açıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kendisi ile ilgili yapılan bir haber 

üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık Bakan Kaya ve 

eşiyle ilgili yayınlanan haber konusunda Küçükkaya ve Okan hakkında soruşturma başlatmıştı.47 

4 Kasım 2017 

• Özgür Gazeteciler İnisiyatifi’nin yayımladığı “Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri Raporu”nun 

Ekim sayısında, geçen ay 14 gazetecinin gözaltına alındığı, beş gazetecinin tutuklandığı, 31 gazeteci 

hakkında ise dava açıldığı kaydedildi. Rapora göre, geçtiğimiz ay içinde 11 gazeteci tahliye edildi, 171 

gazeteci ise ağır tecrit koşulları altında hâlâ cezaevinde bulunmakta. İnisiyatif sözcüsü Hakkı Boltan, 

Türkiye’de neredeyse tüm dünyadaki tutuklu gazeteci sayısı kadar gazetecinin cezaevinde tutulduğunu 

söyleyerek, “Türkiye’yi gazetecilerin zindanı haline çevirmekle ülkede herhangi bir toplumsal istem 

veya sorun çözülmedi. Hatta her şeyin baltaladığını canlı canlı görerek, yaşadık, Türkiye’nin kötürüm 

bir ülke haline getirdiğine tanıklık ettik. Bu da herkese gösteriyor ki doğru olan gazetecileri serbest 

bırakmaktır. Gelin gazetecileri zindandan çıkaralım ki Türkiye özgürleşsin” dedi.48 

5 Kasım 2017 

• TÜYAP tarafından düzenlenen 36. İstanbul Kitap Fuarı’nda, Kırmızı Kedi Yayınevi standına 

saldırı düzenlendi. İYİ Parti lideri Meral Akşener’in siyasi geçmişi hakkında yazdığı “Asena” adlı 

kitabını imzalamak üzere fuarda bulunan Aydınlık yazarı Sebahattin Önkibar, bazı kişiler tarafından 

yumruklandı. Güvenlik güçleri saldırganların kimliğinin henüz belirlenemediğini açıkladı. Türkiye 

Yayıncılar Birliği, saldırı konusundaki basın bildirisinde, "İfade ve yayımlama özgürlüğü ayrımsız bir 

şekilde herkes için vazgeçilmez ve korunması gereken bir haktır. Bu hakka yönelik yapılan her türlü 

müdahale ve bu müdahalelere cesaret veren cezasızlık hali, yeni şiddet olaylarını doğurmakta ve cesaret 

vermektedir. Yazar ve yayınevlerine yönelik her türlü engelleme ve müdahale, kişisel hakların ötesinde 

kamusal bir hak olan demokratik bir toplumda yaşama hakkını ihlal etmektedir” açıklamasında bulundu. 

DW Türkçe’ye konuşan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ise, “Nefret suçlarına karşı 

olduğumuz gibi bu tür şiddet olaylarına da son derece karşıyız. Daha önce de yayınevine saldırılar 

olmuştu. Bu saldırılar sırasında saldıran kişiler polis tarafından gözaltına alınıp savcılığa 

götürüldüğünde savcı onları serbest bıraktı. Bu tür cesaretlendirici şeylerin olmamasını diliyoruz. 

Buraya saldıranların da bir an önce bulunup adalete teslim edilmesini diliyoruz” dedi.49 

6 Kasım 2017 

• İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili kitabın yazarı gazeteci Sabahattin Önkibar’a 

saldıran iki kişi gözaltına alındı. Aydınlık’da köşe yazan Önkibar, iki gün önce İstanbul Kitap 

Fuarı’ndaki Kırmızı Kedi Yayınevi’nin standında ‘Asena’ isimli kitabını imzalarken bir grup tarafından 

yumruklanarak, saldırıya uğramıştı.50 

7 Kasım 2017 

• Muş’ta gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan, KHK ile kapatılan Dicle 

Haber Ajansı muhabiri İdris Sayılgan hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Geçen yıl tutuklanan 

Sayılgan’ın 13 ay sonra hakim karşısına çıkacağı bildirildi.  Sayılgan hakkında “Örgüt üyeliği” 

iddiasıyla yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sayılgan’ın iddianamesinde, haber 

kaynakları ile yaptığı telefon görüşmeleri, haberler, sosyal medya paylaşımları, TV kanallarına yaptığı 

aktarımlar suç unsuru olarak yer aldı.51 

 

 

 

 

 
47 http://ilerihaber.org/icerik/ismail-kucukkaya-ve-fidel-okana-hapis-istemiyle-dava-78376.html 
48 https://www.evrensel.net/haber/337104/gazetecilere-donuk-hak-ihlalleri-ekim-ayi-raporu-aciklandi 
49 http://www.dw.com/tr/k%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1-kedi-yay%C4%B1nevi-asenay%C4%B1-basmaya-devam-edece%C4%9Fiz/a-41242599 
50 http://www.diken.com.tr/aksenerin-yazari-sabahattin-onkibara-saldiran-iki-kisi-gozaltinda/ 
51 https://www.evrensel.net/haber/337328/gazeteci-idris-sayilgan-13-ay-sonra-hakim-karsisina-cikiyor 
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• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'de tutuklu bulunan Alman Die Welt 
muhabiri Deniz Yücel ile ilgili olarak Türkiye'ye savunma için verilen süreyi son kez uzattı. Şubat 

ayında tutuklanan Türk ve Alman vatandaşlıklarına sahip Deniz Yücel hakkında hâlâ bir iddianamenin 

bulunmadığı belirtildi. AİHM, Yücel adına yapılan başvuru konusunda Türkiye’ye görüşünü iletmesi 

için 24 Ekim’e kadar süre tanımıştı. Ancak Ankara, sürenin bittiği gün AİHM’e başvurarak, mühletin 

altı hafta uzatılmasını talep etmişti. Bunun üzerine AİHM Türkiye'ye üç hafta ek süre tanımış, 

Türkiye'nin görüşünü 14 Kasım’a kadar iletmesini istemişti.52 

8 Kasım 2017 

• Van Büyükşehir Belediyesi’nin etrafına konulan beton blokları fotoğraflarken gözaltına alınan 

ve yaklaşık sekiz aydır tutuklu olarak yargılanan DİHA muhabirleri Selman Keleş ve Arif Aslan’ın 

makinelerinde bulunan tüm fotoğraflar suç delili sayıldı. “Örgüt üyeliğinden” kapatılan DİHA 

çalışanları Keleş ve Aslan hakkında hazırlanan iddianamede “çekilen blok fotoğraflarının örgüt 

tarafından gerçekleştirilebilecek olası eylemler için keşif amaçlı çekildiği” iddiasına yer verildi.  

İddianamede, ayrıca “Örgütün, kırsalda bulunan silahlı militanları ile yakın temas halinde oldukları ve 

faaliyetlerini belirli bir hiyerarşi dışında gerçekleştirmelerinin mümkün olmadığı”na dikkat çekilerek, 

terör örgütüne üye olma suçunu işlediklerinin sabit olduğu ifade edildi. Keleş ile Aslan haber takibi 

sırasında Mart ayında tutuklanmıştı.53 

• Sözcü muhabiri Gökmen Ulu, hakkında açılmış olan davanın ikinci duruşmasında yurt dışına 

çıkış yasağı ile tahliye edildi. Ulu, FETÖ ile suçlanmasının ağır bir iftira olduğunu söyleyerek, 

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘herkesi meydanlara bekliyorum’ açıklamasını dünyaya 

duyuran ilk gazeteci benim” dedi. Ulu,  Erdoğan haberiyle darbecilere yer bildiriminde bulunduğu 

iddialarını reddederek, “Erdoğan’ın orada tatil yaptığını tüm Marmaris biliyordu. Türk turistler de buna 

ilişkin sosyal medyada paylaşım yapmıştı. Darbecilerin, Erdoğan’ın yerini gazetecilerden 

öğrenmedikleri kanıtlandı. Hakikat ortaya çıktı” dedi. Gazetenin sahibi halen yurtdışında bulunan Burak 

Akbay da, avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dört sayfalık yazılı savunmasında, “Türk adaleti 

buna alet olmuştur. Şahsım adına yapılan suçlamalar kumpasın bir parçasıdır” ifadelerine yer verdi.54  

9 Kasım 2017 

• İstinaf Mahkemesi, gazeteci Hasan Cemal hakkındaki üç ayrı dosyayı karara bağladı. 

Mahkeme, Cemal'ın “terör örgütü propagandası” suçundan verilen beraat kararını bozarken, aynı suçtan 

verilen bir yıl üç aylık hapis cezası ile “Silahlı terör örgütünün açıklamalarını yayınlama” suçundan 

verilen altı bin liralık adli para cezasına ilişkin kararları ise onadı.55 

12 Kasım 2017 

• Aydınlık yazarı Mehmet Faraç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile gazeteden 

ayrıldığını açıkladı. Faraç, “Son dönemde gazeteye uymayan üç dört yazımı dün akşamdan itibaren bana 

da gönderiyorlar. Adalet yürüyüşüne destek, (İYİ Parti Genel Başkanı) Meral Akşener röportajı ve 

Vatan Partililerin suskunluğunu eleştiren bu yazılar ayrılığı dayatmada çok büyük etken oldu. Oraya çok 

emek verdim ve karşılığında ne yazık ki bezdirme!.. Aydınlık’ın bu hale getirilmesi çok üzücü. Gazete 

ve arkasındaki irade bana yapılan eziyetten haberdar. Aydınlık’ın logosundaki emek sloganına sahip 

çıkmaması kahredici. Aydınlık’a zarar veriyorlar” paylaşımında bulundu.56 

13 Kasım 2017 

• Darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla 400 gündür tutuklu bulunan gazeteci Ahmet 

Altan, kardeşi akademisyen Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak'ın yargılandığı davanın ara kararında 

tutukluluk halinin devamına karar verildi.57 Karar sonrası konuşan Altan, “Birleşmiş Milletler AİHM 

raporunda bu davaya tiyatro dedi. Biraz evvel savcının ‘repliklerini’ dinlerken bu tiyatroda bir aktör 

 

 

 

 

 
52 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201711071030906449-deniz-yucel-basvuru-aihm-turkiye-son/ 
53 https://www.evrensel.net/haber/337390/gazetecilerin-cektigi-fotograflar-suc-sayildi 
54 http://www.milliyet.com.tr/suclamalar-kumpas-parcasi-gundem-2551239/ 
55 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/863465/istinaf_Mahkemesi_Hasan_Cemal_in_3_dosyasini_karara_bagladi.html 
56 http://odatv.com/aydinlik-yazari-veda-etti-1111171200.html 
57 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201711131030980711-altan-kardesler-ilicak-davasi/ 
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olduğunu anladım. Dosyaya hâkim olmayan bir savcı nasıl böyle ezberden konuşabiliyor? Böyle hukuk 

olmaz, böyle mahkeme olmaz.” ifadesini kullandı. 58 

15 Kasım 2017 

• TRT Müzik kanalında yayımlanan bir programda Erzurum yöresine ait “Hele dadaş hoş 

musan?” adlı türkünün sözleri sansürlenerek,  'Sarhoş musan', ifadesi, 'Oruç musan' olarak değiştirildi. 

Şarkı videosunu sosyal medyada paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Tuncay Özkan, “Türk kültürüne, 

geleneğine, folklorüne düşmansınız. Türklüğe düşmansınız. Siz Türkiye’ye düşmanlardan bile daha ağır 

tahribat veriyorsunuz. Türküler sizden büyük. Türküler sizden sonra da söylenmeye devam edecek” 

sözleriyle tepki gösterdi.  CHP’li Hilmi Yaracı da “Bu türküleri değiştirmek onların haddi de hakkı da 

değil” ifadelerine yer verdi.59 

• Başbakan Binali Yıldırım, oğullarının adının geçtiği “Paradise (Cennet) Belgeleri”ni 

haberleştiren Odatv’ye dava açtı. Yıldırım, Paradise Belgeleri için Cumhuriyet’e açtığı davanın ardından 

Odatv'ye de 500.000 liralık manevi tazminat davası açtı.60 Cumhuriyet’ten de aynı miktarda tazminat 

talep edilmişti. 

• Malta’da Başbakan Binali Yıldırım’ın oğullarının, dayısının, yeğeninin yöneticisi bulunduğu 

şirketlerine ilişkin “Paradise Papers” belgelerinde yer alan haberlerin yayınlandığı Cumhuriyet’in söz 

konusu haberine erişim yasağı getirildi. Ayrıca Enerji Bakanı Berat Albayrak ve kardeşi Serhat 

Albayrak'a ait iddialar ve belgelerin yer aldığı haber de erişime kapatıldı.61 

17 Kasım 2017  

• Tutuklu gazeteci Nedim Türfent, polisler tarafından defalarca tehdit edildiğini söyledi. KHK 

ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) 18 aydır tutuklu bulunan Yüksekova muhabiri Türfent’in, 

22.5 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada, tutukluluk halinin devamına karar verildi. Türfent, 

“Gözaltına alındığımda polisler ‘Merak etme en az 20 yıl ağır ceza alacağın bir dosya hazırladık’ 

dediler. Ben ise buna sadece mahkemelerin karar verebileceğini söyledim. JİTEM hesaplarından 

defalarca ölüm tehditleri aldım. Bu hesabın araştırılmasını istiyorum. Bu hesap, sadece polislerin, 

güvenlik güçlerinin girebileceği bölgelerden fotoğraflar paylaşıyor. Demek ki bu hesap, istediği yere 

engel çıkarılmadan ulaşabiliyor” dedi.62 

18 Kasım 2017  

• Gazeteci Deniz Yücel'in tutukluluğunu eleştiren Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter 

Steinmeier, “İddianame olmaksızın cezaevinde olması bir skandaldır” dedi. Steinmeier, aynı zamanda 

“Medyada adına rastlanılmayan” diğer birçok gazetecinin Türkiye'de tutuklu olmasının da skandal 

olduğunu” ifade etti. Alman Cumhurbaşkanı, bu gazetecilerin serbest bırakılması için sarf edilen 

çabalara devam edilmesi çağrısında da bulundu. Şubat ayından bu yana “terör propagandası yapmak” ve 

“halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” iddialarıyla cezaevinde tutuklu bulunan Die Welt muhabiri Türk 

ve Alman vatandaşı Yücel hakkında henüz bir iddianame bulunmuyor.63 

21 Kasım 2017 

• Cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Oğuz Güven’e üç yıl bir ay hapis cezası 

verildi. Güven’e, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak” suçlamasıyla bir yıl 10 

ay 15 gün, “PKK/KCK terör örgütünün yöntemlerini meşru gösteren ya da bu yöntemlere başvurmayı 

teşvik eden bildiri ve açıklamaları yayınlamak suçundan ise bir yıl iki ay 17 gün hapis cezası verildiği 

belirtildi.  Mahkeme’nin Güven'in tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmadığı gerekçesiyle 

cezayı ertelemediği bildirildi. Duruşma sonrası açıklama yapan Güven, “Kararın kendisi zaten 

Türkiye'deki durumu anlatıyor. Eksik kelimeyle atılan 52 saniyelik tweetten dolayı ceza üstüne ceza 

yağdırdılar. FETÖ propagandasından tutukladılar üstüne de PKK'yı eklediler. Aradılar taradılar, 

 

 

 

 

 
58 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201711131030980163-ahmet-altan-mehmet-altan-nazli-ilicak-dava/ 
59 https://www.cnnturk.com/video/turkiye/trtde-turkuye-sarhos-sansuru 
60 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201711151031011229-binali-yildirim-paradise-papers-odatv-dava/ 
61 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/866714/Paradise_Papers_a_karartma..._Binali_Yildirim_ve_Berat_Albayrak_haberleri_erisime_kapatildi.html 
62 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/868395/Polislerden_tutuklu_gazeteci_Turfent_e__Merak_etme__20_yil_ceza_alirsin.html 
63 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/868796/Almanya_Cumhurbaskani_Steinmeier__Deniz_Yucel_in_tutuklulugu_skandaldir.html 
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dışarıdan iki buçuk yıl önceki tweetleri buldular. Bu karar, Türkiye'de hukukun biçildiğinin 

göstergesidir” dedi.64 

• KHK ile kapatılan Zaman muhabiri Ayşenur Parıldak, FETÖ’ye üye olduğu gerekçesiyle yedi 

yıl altı ay hapis cezasına mahkum edildi. Savunmasını yapan Parıldak, ByLock kullandığı ve sosyal 

medyada suç içerir mesajlar yönündeki suçlamaları reddederek, “Tek suçum Zaman gazetesinde 

çalışmak. Keşke çalışmasaydım. Gazetede önde gelen herkes yurt dışına gitmiş, 'basın özgürlüğü' diye 

tweet atıyorlar. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum” dedi. 65 

24 Kasım 2017 

• Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin yürütülen soruşturma 

kapsamında, TRT Avaz’da yayınlanan programın yapımcısı H.A., “tasarlayarak adam öldürme” 

suçlaması ile tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturması 

kapsamında H.A.’nın, FETÖ’nün dedektifleri olarak bilinen “bölge tarama mesullerinden” biri olduğu 

gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi. Ayrıca, H.A.’nın İstanbul’daki soruşturma kapsamında örgütle 

ilişkisi olduğunu itiraf ettiği, ancak 2008 yılından bu yana FETÖ ile irtibatının koptuğunu söylediği 

kaydedildi.66 

• OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kapatılan Dicle Medya Haber Ajansı muhabirleri 

Erdoğan Alayumat ve Nuri Akman hakkında Hatay Cumhuriyet Savcısı Tacettin Pınar tarafından 45’er 
yıl hapis cezası istendi. Savcı, her iki gazeteci hakkında yaptıkları haberleri gerekçe göstererek, 

“Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme” ve “örgüte 

üye olma” suçlamalarını yöneltti. Alayumat ve Akman’ın yaptıkları haberler ve  arkadaşları ile 

Whatsapp’tan yapmış oldukları haber tartışmaları suç delili olarak iddianamede yer aldı. Alayumat ve 

Akman, 14 Temmuz’da “makul şüphe” gerekçesiyle Antep’te gözaltına alınmış daha sonra Antep’ten 

Hatay’a getirilerek, 13 gün burada gözaltında tutulmuştu. Temmuz’da ki duruşma sonrası Akman 

serbest bırakılırken, Alayumat “casusluk” iddiasıyla tutuklanmıştı.67 

25 Kasım 2017 

• Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’nca (IFJ) yayımlanan bir ankete göre, kadın 

gazetecilerin yüzde 50'si cinsel tacize ve şiddete maruz kalıyor. Araştırmaya göre, neredeyse her iki 

kadın gazeteciden biri, çalıştıkları ortamlarda cinsel taciz, psikolojik taciz, “online taciz” ve çeşitli 

formlarda toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kalarak, kadın gazetecilerin yüzde 85’inin, bu tür 

şiddet olaylarına ve faillerine karşı alınan önemlerin yetersiz olduğunu söylendi. IFJ Cinsiyet Konseyi 

Eş Başkanı Mindy Ran, “50 ülkeden kadın gazeteci aynı hikayeyi anlatıyor. İş dünyasındaki toplumsal 

cinsiyete dayalı şiddet yaygın ve buna karşı atılan adımlar neredeyse yok ya da yetersiz. Failleri adalete 

teslim etmek ve kadın gazetecilerin bu tür saldırıları bildirmeleri için gerekli güvenceyi sağlamak adına 

acil eylemde bulunmak zorundayız” ifadelerini kullandı. IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger ise, 

“İşyeri toplu sözleşmeleri ve sağlam raporlama prosedürleri, işyerinde cinsiyete dayalı şiddete karşı 

mücadele edilmesi için acilen gerekli” dedi.68 

29 Kasım 2017 

• Yeniçağ’ın eski yazarı İsmail Türk, Esenboğa havaalanında gözaltına alındı. Türk’ün Ankara 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındığı kaydedildi.69 

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul'da katıldığı bir etkinlikte, 
eşi İlyas Kaya'nın telefonunda ByLock bulunduğu iddiasını gündeme getiren FOX TV’nin mikrofonunu, 

“Ben ona konuşmayacağım” diyerek uzaklaştırdı. Daha önce, Kaya'nın eşinin telefonunda ByLock 

çıktığını haberleştiren gazeteci İsmail Küçükkaya, hakkında dava açılmıştı. Ayrıca RTÜK, yapılan haber 

 

 

 

 

 
64 http://www.hurriyet.com.tr/gazeteci-oguz-guvene-3-yil-1-ay-hapis-cezasi-40652588 
65 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201711211031094338-aysenur-parildak-feto-hapis-cezasi/ 
66 http://www.hurriyet.com.tr/turkiyeyi-ayaga-kaldiran-suikastta-surpriz-gelisme-eski-trt-yapimcisi-tutuklandi-40657291 
67 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/872789/Gazeteciler_Erdogan_Alayumat_ve_Nuri_Akman_in_45_er_yil_hapsi_istendi.html  
68 https://www.evrensel.net/haber/338929/kadin-gazetecilerin-yuzde-50si-siddete-maruz-kaliyor 
69 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/876152/Eski_Yenicag_Gazetesi_yazari_gozaltina_alindi.html 
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dolayısıyla FOX TV’ye para cezası kesmişti.70 

1 Aralık 2017 

• Tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında istinaf savcısı tarafından 

“Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla açıklamak” suçundan 

müebbet hapis cezası istendi. MİT TIR'ları görüntülerini Cumhuriyet eski genel yayın yönetmeni Can 

Dündar'a verdiği iddia edilen Berberoğlu'nun, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ndeki davanın kamu 

güvenliği gerekçesiyle kapalı yapılmasına karar verildiği bildirildi.71 Mahkemenin 16 Ocak tarihine 

ertelediği davada, mevcut delil durumu ve isnad edilen suçun vasfını gerekçe gösterilerek, Enis 

Berberoğlu'nın tutukluluk halinin devamına oybirliği ile karar verildi.72  

• Türk hükümeti, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in şikayeti nedeniyle Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) gönderdiği savunmada, Yücel'in şikâyetinin geri çevrilmesini istendiği 

belirtildi. Savunmada Anayasa Mahkemesi'nin henüz bir karar vermediği ifade edilerek, Yücel'in “terör 

propagandası yapmak” ve “halkı kin düşmanlığa tahrik etmek” gibi nedenlerle suçlandığına işaret edildi 

ve verilen tutukluluk kararı savunuldu. Savunmada, Türkiye'deki olağanüstü hal koşulları ve 

mahkemenin üzerindeki iş yükü dikkate alındığında bunun “son derece anlaşılabilir bir durum” olduğu 

vurguladı.73 

4 Aralık 2017 

• Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ), Kasım ayına ait basına yönelik hak ihlalleri raporunda 

gazetecilere baskıların artarak devam ettiğine dikkat çekildi. ÖGİ Sözcüsü Hakkı Boltan, rapor için 

düzenlenen basın toplantısında, geçtiğimiz ayda 168 gazetecinin tutuklu olduğunu anımsatarak aynı 

sürede yedi gazetecinin gözaltına alındığı, 31 gazetecinin yargılandığını, üç gazeteciye ise dört yıl 

dokuz ay hapis cezası verildiğini kaydetti. Boltan, ayrıca üç gazeteciye 106 bin lira para cezası verildiği, 

28 gazeteci ve bir haber ajansı hakkında dava açıldığını da belirtti.74 

• Taraf çalışanları hakkında açılan ‘Balyoz’da Kumpas Davası’nda, tutuklu gazeteci Mehmet 

Baransu’nun tahliye talebi reddedildi. Baransu’nun yanında firari sanık eski asker Tuncay Opçin, Taraf 

Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hüsrev Altan, gazeteci Yasemin Çongar ve Yıldıray 

Oğur’un yargılanmasına devam edildiği belirtildi. 75 

• Die Welt’in tutuklu Türkiye muhabiri Deniz Yücel, 290 günün ardından tecritten çıkarılarak, 

tek kişilik hücreye alındı. Alman Adalet Bakanı Heiko Maas, Yücel’in hücresinin değişmesinin “harika 

bir haber” olduğunu ifade ederek, “Sonunda bir şeyler değişiyor. Federal hükümet, Yücel’in yeniden 

eve dönmesi için her şeyi yapacak. Bunu adım adım yapacağız ve sarf ettiğimiz çabaya devam 

edeceğiz” dedi. Yücel Şubat ayında “terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığı tahrik 

etmek” gerekçeleriyle tutuklanmıştı.76 

5 Aralık 2017 

• KHK ile kapatılan DİHA muhabiri Berivan Altan’a “örgüt propagandası yapmak” gerekçesiyle 

bir yıl üç ay hapis cezası verildi. Ağustos ayında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Altan’ın, 

DİHA’da çalışırken yaptığı haberler ve sosyal medyada paylaştığı bir videoda örgütü övdüğü 

gerekçesiyle suçlandığı bildirildi. Altan savunmasında, paylaşımların haber niteliği taşıdığını ve 

gazetecilik faaliyetlerinden dolayı yargılandığını söyleyerek, beraatını talep etti.77 

6 Aralık 2017 

• 140Journos isimli bağımsız medya hareketinin ofisine soygun düzenlendi. İnternet üzerinden 

yayın yapmakta olan hareketin görsel ve teknik gereçlerinin çalındığı öğrenildi. “Yaratıcı Fikirler 

 

 

 

 

 
70 http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video_haber/876080/Bakan_Kaya_FOX_TV_mikrofonunu_kaldirtti___Konusmayacagim_.html 
71 http://www.hurriyet.com.tr/berberogluna-muebbet-hapis-cezasi-istemi-40664637 
72 http://www.dw.com/tr/berbero%C4%9Flunun-yeniden-yarg%C4%B1lanmas%C4%B1na-ba%C5%9Fland%C4%B1/a-41621564 
73 http://www.dw.com/tr/ankara-deniz-y%C3%BCcelin-tutuklulu%C4%9Funu-savundu/a-41618657 
74 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/879777/Gazetecilige_baski_artarak_suruyor.html 
75 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/879682/Mehmet_Baransu_nun_tahliye_talebi_reddedildi.html 
76 http://www.diken.com.tr/gazeteci-deniz-yucel-tecritten-cikarildi-ancak-halen-tek-kisilik-hucrede/ 
77 https://www.evrensel.net/haber/339794/gazeteci-berivan-altana-1-yil-3-ay-hapis-cezasi 
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Enstitüsü” tarafından organize edilen ‘bağımsız medya hareketi’ olarak anılan 140Journos, ismini 

Twitter’ın 140 karakterli mesaj özelliğinden ve İngilizce “Journalist” kelimesinden alıyor.78 

• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 

Albayrak'ın  RedHack tarafından ele geçirilen kişisel e-posta hesabındaki bilgileri haberleştirdikleri 

gerekçesiyle 323 gündür tutuklu bulunan gazeteciler Tunca Öğreten ve Mahir Kanaat, denetimli 

serbestlik şartıyla serbest bırakıldı. 79 

12 Aralık 2017  

• Cumhuriyet internet sitesi genel yayın yönetmeni Oğuz Güven’e “Cumhurbaşkanı’na hakaret” 

suçlamasıyla dava açıldı. “Liderlerin Doğası” haberi gerekçe gösterilerek açılan davanın, Nisan ayında 

Ankara’da görüleceği bildirildi. Güven,  trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Denizli Cumhuriyet 

Başsavcısı Mustafa Alper'in ölümüne ilişkin atttığı tweet nedeniyle üç yıl, bir ay hapis cezası almış, 55 

saniye içinde silinen tweet nedeniyle bir ay tutuklu kalmıştı.80 

14 Aralık 2017 

• Anayasa Mahkemesi, Türk Hava Kurumu (THK) yönetimini eleştiren köşe yazıları 

yayımlayan bir internet sitesinin, mahkeme kararıyla erişiminin durdurulmasını, “ifade ve basın 

özgürlüğü” ihlali saydı. airporthaber.com internet sitesinin sahibi ve genel yayın yönetmeni Ali Kıdık, 

üç yıl önce THK Başkanlığı’nı yürüten O.Y. hakkında beş ayrı yazı kaleme almıştı. “THK’nın kötü 

yönetildiği, kurumu zarara uğratacak politikalar izlendiği ve bazı kişilere haksız kazanç sağlandığı” 

şeklindeki Kınık’ın iddiaları değerlendiren yerel mahkeme, “kişilik haklarının ihlal edildiği” 

gerekçesiyle internet sayfalarına erişimi engellenmişti. Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru 

sonucu  ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına karar verildi.81 

15 Aralık 2017 

• Van’da geçen yıl tutuklanan ve 22 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılanan DİHA 

muhabiri Nedim Türfent'e verilen yedi yıl hapis cezası “fiilin devamlılığı” iddiasıyla sekiz yıl dokuz aya 

çıkarıldı. Türfent savunmasında, “Ben gazeteciyim, röportaj verenin tırnak içinde söyledikleri beni 

bağlamaz. Savcılık yapmış olduğumuz savunmaları göz önüne alarak ön yargısız bir şeklide görevini 

yapmalıdır. Savcı da benim gazetecilik sıfatımdan dolayı yargılandığımı biliyor. Bizler muhalif gazeteci 

olduğumuz için içerideyiz. İktidarın değirmenine hiçbir şekilde şu taşımayacağız. Gazetecilik yapmaya 

devam edeceğiz” dedi. Yüksekova’da geçen yıl ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrasında yaşanan hak 

ihlallerini haberleştirdiği için Türfent “örgüt üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla 

tutuklanmıştı.82 

16 Aralık 2017 

• KHK ile kapatılan DİHA’nın tutuklu muhabiri Şerife Oruç’un bir meslektaşına yazdığı 

mektuba “sakıncalı gerekçesiyle” el konuldu. Mektup Okuma Komisyonu tarafından alıkoyulan 

mektupta, “Cezaevinde yaşanılan sorunlar ile bazı tutukluların yargılamalarına ilişkin detayların 

yazıldığı, koğuşların çatı bölümüne yeni takılan MOBESE kameralarının oda ile havalandırmaların 

içlerini görebildiği, ayrıca sosyal etkinlik sürelerinin düşürüldüğü ve iç mektuplaşmanın yasaklandığı” 

şeklindeki konuların yer aldığı belirtildi.83 

18 Aralık 2017 

• Tutuklu Etkin Haber Ajansı (ETHA) çevirmeni, Almanya vatandaşı Meşale Tolu Çorlu adli 

kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra sınır dışı edilmek üzere İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü'ne 

götürüldü. Tolu ile birlikte Marksist Leninist Komünist Parti terör örgütü propagandası yapmak 

suçlaması ile yargılanan ETHA’nın diğer beş çalışanı da serbest bırakıldı. Tolu savunmasında basına 

yapılan baskılar kapsamında tutuklandığını söyleyerek, “Yargının vereceği adil karar kamuoyu 

 

 

 

 

 
78 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/880590/Haber_sitesi_140journos_ofislerine_hirsiz_girdigini___Soyulduk__diyerek_duyurdu.html 
79 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/880689/Tutuklu_gazeteciler_Tunca_Ogreten_ve_Mahir_Kanaat_tahliye_edildi.html 
80 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/885049/Gazetemiz_internet_sitesi_Yayin_Yonetmeni_Oguz_Guven_e__Cumhurbaskanina_hakaret__davasi.html 
81 https://www.ntv.com.tr/turkiye/anayasa-mahkemesinden-basin-ozgurlugu-karari,Qz7iAPF-wEWqB6tpQM-I4A 
82 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/886917/Gazeteci_Nedim_Turfent_e_8_yil_9_ay_hapis_cezasi.html 
83 https://www.evrensel.net/haber/340800/gazeteci-orucun-mektubu-sakincali-bulundu 
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vicdanını rahatlatacaktır” dedi.84 

• Brezilyalı karikatürist Carlos Latuff, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Twitter 

paylaşımları için engelleme başvurusu yaptığını söyledi. Türkiye’deki politik ortamı karikatürlerinde 

kullanan Latuff, paylaştığı 80 içeriğin kaldırılması için Twitter’a baskı yapıldığını da iddia ederek, 

ayrıca bu uygulamanın demokrasiye ve basın özgürlüğüne aykırı olduğunu ifade etti.85 

19 Aralık 2017  

• Mezopotamya Ajansı editörleri Bilal Güldem ve Zuhal Atlan hakkında, sundukları 

programlarda konuklarına PKK kurucusu Abdullah Öcalan ile ilgili sorular sordukları gerekçesiyle 

soruşturma başlatıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında, 

Güldem ve Atlan, Diyarbakır TEM şubesinde ifade verdi.86 

• Serbest gazeteci Sertaç Kayar, Diyarbakır’daki evinde gözaltına alındı. İfadesinin ardından 

serbest bırakılan Kayar, “Haber konusu olan her şeyi bana suçlama olarak sordular” diye konuştu.87 

20 Aralık 2017 

• MİT TIR’larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin davada, CHP İstanbul Milletvekili 

Enis Berberoğlu, Cumhuriyet eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem 

Gül'ün “Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım” suçundan yedi buçuk yıldan 15’er yıla 

kadar hapisleri talep edildi. Aydınlık genel yayın yönetmeni Mustafa İlker Yücel ile eski istihbarat şefi 
Orhan Ceyhun Bozkurt hakkındaki dosyanın ise davadan ayrılmasına karar verildi. Duruşma sonrası 

Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün, “Aydınlık iddianamesini pek dikkate almamış yok gibi 

davranmışlar. Savunmayı da görmezden gelerek, ilk iddianamedeki gibi cezalandırma istendi. Savcı 

sadece Berberoğlu için casusluktan ceza istemişti. İstinaf kararına göre de böyle bir şey mümkün değil. 

Öncelikli, vermek eyleminden mahkum olması lazım. Verme hükmü konulmadan yardım etmeden nasıl 

karar vereceksiniz. Savcının peşin ceza verelim düşüncesi var, bunun hukukta yeri yok” diye konuştu.88 

• Hürriyet spor yazarı Ali Ece’nin işine, “Yılbaşı tasarrufu” gerekçe gösterilerek son verildi. 

Ece, twitter üzerinden yazdığı açıklamada, “Hürriyet’ten arayıp yılbaşı tasarrufu nedeniyle yazılarına 

son vermek zorundayız dediler. Lakin bu kadar az maaştan tasarruf gerekçesine Ertuğrul Özkök bile 

inanmaz” ifadelerini kullandı.89 

21 Aralık 2017 

• Türkiye yazarı Cem Küçük tarafından TGRT’de katıldığı bir programda FETÖ bağlantılı 

gazeteciler ve köşe yazarları için ‘öldürülmeleri gerektiği’ yönünde sözler sarf ettiği medyaya yansıdı. 

Küçük’ün infaz listesi verdiği ileri sürülerek, “Adreslerine kadar biliniyor bunlar. Biz de yardım ederiz. 

Adres veririz. 3-5'ini imha et bakalım ne oluyor, 3-5’nin kafasına sık nasıl korkuyorlar. Öldür, 

(gazeteciler) Ekrem Dumanlı, Emrullah Uslu’yu. Abdullah Bozkurt, Stockholm’de yaşıyor, ev adresi 

biliniyor. Var herkesin elinde, devletin elinde var” dediği aktarıldı.90  

22 Aralık 2017 

• Mezopotamya Ajansı editörü Mehmet Ali Ertaş, 10 Ekim Ankara Garı’ndaki  saldırıya ilişkin 

sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda “katliam” dediği gerekçesiyle yargılandığı davada, “devleti 

alenen aşağılama ve örgüt propagandası” iddiasıyla bir yıl üç ay hapis cezasına çaptırıldı. Ertaş’a verilen 

cezanın ertelendiği bildirildi.91 

23 Aralık 2017  

• Şırnak’ta sokağa çıkma yasağı sırasında gözaltına alınıp serbest bırakılan üç gazeteci hakkında 

 

 

 

 

 
84 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/888469/Tahliye_olan_gazeteci_Mesale_Tolu_sinir_disi_edilecek.html 
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yeniden dava açılarak, 39 yıl hapisleri istendi. Gazeteciler Ferzen Çatak, Mahmut Ruvanas ve Kadri 

Esen’in “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek”, “Örgüt propagandası yapmak” ve 

“Örgüt üyeliği” ile yargılanacakları öğrenildi.92  

25 Aralık 2017 

• Türkiye, 2018 yılına gazete kadrosunda büyük çaplı olduğunu ifade ettiği değişim 

yaşanacağını manşet haberiyle duyurarak, yeni yazarlarını tanıttı. Türkiye’nin yazar kadrosunda 

Süleyman Özışık, Prof. Dr. Hilmi Demir, Meryem Aybike Sinan, İsa Karakaş, Ahmet Dursun ve Salih 

Uyan’ın olacağı açıklandı.93  

• Türkiye yazarı Cem Küçük, Doğan Medya Grubu yazarları Murat Yetkin ve Nedim Şener’e 

yönelik FETÖ’cülerle işbirliği içerisinde olduğunu iddia etti.94   

İfade Özgürlüğüne ve Gösteri Hakkını Kullanmak İsteyenlere Müdahale 

4 Eylül 2017  

• Antalya Havaalanı’nda “Gülen yapılanmasına”  üye olduğu iddia edilerek gözaltına alınan iki 

Alman vatandaşından biri serbest bırakıldı. Gözaltında olan diğer kişinin ise hala cezaevinde bulunduğu 

ve Alman diplomatlarla görüştürülmediği bildirildi. 95 

6 Eylül 2017 

• ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne siyah çelenk bırakmak isteyen TMMOB Mimarlar Odası 

Ankara Şubesi üyesi bir gruba, polis biber gazıyla müdahale etti. TMMOB Mimarlar Odası Ankara 

Şubesi’nin, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) topraklarının bir kısmının ABD Büyükelçiliği’ne satıldığı 

iddiası üzerine, “ABD elini AOÇ’den çek” sloganıyla protesto ettiği bildirildi. Polisin, Büyükelçilik 

önüne çelenk bırakmak isteyen gruba, bunun yasal olmadığını belirttiği ancak grubun dağılmaması 

üzerine müdahalede bulunduğu belirtildi.96  

8 Eylül 2017  

• Antalya’da, bir kişinin “Hero” yazılı tişört giydiğinin ihbar edilmesi üzerine, bölgeye çok 

sayıda polis sevk edildi. Gözaltına alındıktan sonra, polis merkezinde üzerindeki tişörtü 

çıkartılan gence, gözaltına alınma gerekçesinin giydiği tişörtteki “Hero” yazısı olduğu anlatıldı. Neden 

bu tişörtü giydiği sorulan B.Ö., FETÖ ile bir bağı olmadığını, İzmir’de oturduğunu ve Akdeniz 

Üniversitesi’nde turizm bölümünde öğrenci olduğunu söyledi. Öğrencinin daha sonra salıverildiği 

bildirildi.97 

• HDP Merkez Yürütme Kurulu’nun, IŞİD saldırısı altında olan Kobani için yaptığı çağrıya 

ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, tahliye 

edildi. Bilgen, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Silahlı terör örgütüne üye olmak” 

iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Ocak'ta tutuklanmıştı. Bilgen'in tahliye edilmesi kararına 

savcı itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, Bilgen'in üzerine atılı suçlar yönünden kuvvetli suç 

şüphesinin olduğu, terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılandığı belirtilerek, suçun vasıf ve mahiyeti 

nedeniyle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı belirtildi. Bilgen hakkında tahliye kararının 

kaldırılarak tutuklanmaya yönelik yakalama emri çıkarılması talep edildi.98 

• Açlık grevini sürdüren tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için Ankara 

Yüksel Caddesi'nde yapılan eyleme polis müdahale etti. KHK ile ihraç edilen sosyolog Veli Saçılık’ın 

da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.99  

• CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, sosyal medyadaki Twitter hesabından silahlı 
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insansız hava araçlarına (SİHA) ilişkin paylaşımları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Ankara 

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Tanrıkulu'nun paylaştığı mesajla devletin silahlı 

insansız hava araçlarıyla sivil vatandaşları vurup öldürdüğünü iddia ederek Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti'nin manevi şahsiyetini aşağıladığına dair somut deliller bulunduğundan hakkında soruşturma 

başlatılmıştır” denildi. Tanrıkulu, Hakkâri’de dört vatandaşın SİHA'larla vurulduğunu, bir kişinin 

yaşamını yitirdiğini belirterek, “Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor. Böyle 

yöntem hukuk devletinde olmaz ancak savaşta olur, savaşın da kuralları vardır” demişti.100 

11 Eylül 2017  

• Silivri'de görülen Cumhuriyet davasının ikinci duruşmasında, tutuklu gazetecilerin 

yakınlarının duruşma salonuna sokmak istedikleri Atatürk posterli bayrağın güvenlik görevlileri 

tarafından salona alınmak istenmemesi üzerine gerginlik yaşandı. Aralarında Barış Yarkadaş’ın da 

olduğu CHP'li milletvekillerin de devreye girmesi üzerine bayrak daha sonra salona alındı.101 

• HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında  katıldığı il kongresi ve Mersin’de Nevruz 

kutlaması konuşmaları nedeniyle hakkında “Terör örgütü propagandası yapmak, Türkiye Cumhuriyeti 

devleti ve hükümetini alenen aşağılamak” suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası istendi.102 

12 Eylül 2017  

• Açlık grevinde olan tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın avukatları 

gözaltına alındı. Halkın Hukuk Bürosu tarafından yapılan açıklamada, 18 avukatın gözaltına alındığı 

duyuruldu. Halkın Hukuk Bürosu’nun sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Nuriye ve Semih'i 

sahiplenen Halkın Hukuk Bürosu avukatları, büroları ve evleri gece yarısı basılarak gözaltına alındılar” 

denildi.103 

13 Eylül 2017 

• Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, emniyet personelinin planlı ve rutin uygulamaları 

dışında bar, pavyon, disko ve benzeri yerler ile oyun ve eğlence mekânlarına girmelerini yasakladı. 

Yazılı talimatta, “Görev harici veya görev gereği belirtilen yerlerde bulunan ve görülen personel tespit 

edildiğinde mutlak suretle rapor tanzim edilerek gerekli işlemin ifası için tarafıma sunulacaktır” denildi. 

Uzunkaya’nın, yasağın izindeki personeli de kapsadığını vurguladığı bildirildi.104  

• Cezaevinden özel izinle çıkan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi 

Hatun Tuğluk’un cenazesine katılanlara saldırı düzenlenmesi üzerine merhumun tabutu mezardan 

çıkarılarak, yeniden Batıkent Cemevi’ne götürüldü. Mezarlıkta cenazeye rahatsızlık verileceği endişesi 

nedeniyle Tuğluk ailesinin, cenazenin ertesi gün Tunceli’ye götürülerek defnedilmesine karar verdiği 

bildirildi. Ankara’daki İncek Mezarlığı’nda toplanan saldırgan grubun, “Burada şehit cenazesi var, 

buraya terörist cenazesi gömdürmeyiz” diyerek cenazeye katılanların üzerine yürüdükleri ifade edildi. 

Çok sayıda çevik kuvvet polisinin bulunduğu sırada yaşanan olay üzerine İçişleri Bakanı Süleyman 

Soylu’nun mezarlığa geldiği ve merhumun ailesi ile görüştüğü belirtildi.105 

14 Eylül 2017  

• KHK ile ihraç edilmeleri üzerine işe geri dönüş talepleri doğrultusunda 189 gündür açlık 

grevinde olan tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ile Semih Özakça, mahkemeye, “personel yetersizliği” 

ve “oluşabilecek sağlık sorunları” nedeniyle getirilmediler. Savcı, gıyapta Gülmen ve Özakça’nın 

tutukluluklarının devamını istedi. Aynı davada tutuksuz yargılanan Acun Karadağ, “12 Eylül tarihinde 
avukatlarımın saldırıya uğrayarak gözaltına alındığı için ek süre talep ediyorum. Avukatlarıma yapılan 

bu saldırı savunma hakkıma da müdahaledir” dedi. Davayı izlemek üzere Ankara Adliyesi'nde bulunan 

CHP'li vekiller Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, Mahmut Tanal ve HDP'li Mithat Sancar ve destek için 

gelen grubun adliyeye girişine izin verilmedi. Polis, duruşma öncesi Gülmen ve Özakça’ya destek için 
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açıklama yapmak isteyen gruba müdahale ederek adliye önünden uzaklaştırdı. Eylem yapan gruba 

müdahale eden polis, 27 kişiyi gözaltına aldı.106 

 15 Eylül 2017  

• İstanbul, Amasya ve Antalya’da aralarında Devrimci Parti Genel Başkanı Ufuk Göllü’nün de 

bulunduğu çok sayıda parti üyesinin evine düzenlenen şafak operasyonu üzerine çok sayıda kişinin 

gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltı sayısı konusunda bir bilgi verilmedi.107 

• Fransa'da düzenlenecek Fete de L'humanite Festivali’ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı'na 

giden Grup Yorum üyesi Betül Varan gözaltına alındı. Grup Yorum'dan yapılan yazılı açıklamada, 

“Betül, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutuluyor ve hakkında herhangi bir bilgi verilmiyor. Grup 

Yorum Halktır Susturulamaz” denildi.108  

• Diyarbakır’da HDP Kadın Meclisi öncülüğünde "Kadın katliamlarını durduracağız, yaşamı 

özgürleştireceğiz" kampanyası çerçevesinde yapılması planlanan eyleme polis ekiplerince müdahale 

edildi.109 

16 Eylül 2017 

• Ankara Valiliği, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yapılacak bağımsızlık referandumu 

konusunda Ankara’da yapılması planlanan bir konferansı yasakladı. Vatan Partisi’nin tepkisi üzerine 

konferansa yasak getirildi iddia edildi. Valilik açıklamasında ise, “Söz konusu konferansın, terör örgütü 
tarafından kitleleri örgütsel talepleri doğrultusunda harekete geçirmek için bir fırsat olarak görülerek 

istismar edilmeye çalışılabileceği, konferansa katılacakların terör örgütlerinin hedefi olabilecek kişiler 

ve diğer vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye düşüreceğinden yasaklanmıştır” denildi.110 

18 Eylül 2017  

• Kısa süre önce tahliye edilen HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in aynı davadan yeniden 

tutuklanmasına karar verildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce  tahliyesine karar verilmesi 

üzerine Bilgen, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye  edilmişti. Bilgen hakkında verilen 

tahliye kararına savcı itiraz etmişti.111 

20 Eylül 2017  

• Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın duruşmasından iki 

gün önce gözaltına alınan 16 avukat, dokuz günlük gözaltı süresinin ardından savcılığa sevk edildi. 

Avukatların, Gülmen ve Özakça'yı savunmaları, polisin öldürdüğü Berkin Elvan ile uyuşturucu 

çetesinin öldürdüğü Hasan Ferit Gedik davalarında savunma yapmaları, Sur, Cizre, Silvan, Reyhanlı, 

Soma ve Ermenek ile ilgili heyet oluşturmaları suçlama konusu yapıldı. İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Can Tuncay'ın yürüttüğü 

soruşturma kapsamında, 16 avukat İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Ankara'da gözaltına alınan avukat 

Ebru Timtik, ifadesinde, İstanbul’daki soruşturma sırasında polisin kendilerine işkence yaptığını 

söyledi.112 

21 Eylül 2017 

• Özgürlükçü Demokrasi'nin düzenlediği ve bu yıl 25’incisi gerçekleştirilen Musa Anter 

Gazetecilik Ödülleri’nin İstanbul Taksim’de yapılması planlanan dağıtım töreni Beyoğlu Kaymakamlığı 

tarafından OHAL gerekçesiyle yasaklandı. Yasak nedeniyle İnsan Hakları Derneği'nde gerçekleştirilen 

törende, Cumhuriyet çizeri Musa Kart’a ödül verilirken, DİHABER muhabiri Deniz Tekin, Diken 

Muhabiri Rıfat Doğan, DİHABER Muhabiri Cihan Ölmez, Şûjin’den Şilan Özhan ve Şehriban Aslan da 

ödüle layık görüldüler.113  
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• Diyarbakır'ın Hazro, Kulp, Silvan ve Lice ilçelerine bağlı kırsal kesimdeki 46 mahalle ve 

mezrada, yapılacak operasyonlarda, “sivil halkın zarar görmemesi” gerekçe gösterilerek sokağa çıkma 

yasağı ilan edildi. Yasak gerekçesinde, “Aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 

değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla” 

operasyon yapılacağı belirtildi.114 

24 Eylül 2017  

• İstanbul’da, İdil Kültür Merkezi'nde Grup Yorum'un yeni albümü için düzenlenen imza 

gününe, polis baskın yaptı. Baskında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.115 

27 Eylül 2017 

• Kocaeli'de “Bilimsel ve laik eğitim istiyoruz” diyerek bildiri dağıtan sekiz Halkevleri üyesi 

gözaltına alındı.116 

28 Eylül 2017  

• KHK ile işten çıkarılmaları nedeniyle açlık grevine başlayan tutuklu eğitimciler Nuriye 

Gülmen ve Semih Özakça'nın duruşmasında tutukluluklarının devamına karar verildi. Özakça, “AKP 

ekmeğimle beni terbiye etmek istedi. Tarih, ekmek kavgasının tarihidir. Sömürü var olduğu sürece 

direnişte sürecek” sözleriyle savunma yaptı. Özakça, tekerlekli sandalye ile duruşma salonuna 

getirildi.  Gülmen’in ise “tıbben sakıncalı” görüldüğü için duruşmaya getirilmediği belirtildi. Jandarma 

tarafından Özakça'yı görmesine izin verilmeyince diğer sanık Acun Karadağ, “Lanet olsun böyle 

adaletsiz iktidara” diyerek ağladı. Karadağ “Ne hale getirmişsiniz çocuğu Allah belanızı versin. Bir 

öğretmeni ne hale getirmiş devlet herkes görsün” dedi.117 

29 Eylül 2017 

• HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı 

Cezaevi’nde planlanan grup toplantısı, Edirne Valiliği tarafından yasaklandı. Valilikçe yapılan 

açıklamada cezaevi çevresinde basın açıklaması, yürüyüş yapmak ile stant kurmak gibi etkinliklerin 

yasaklandığı bildirildi.118 

• İstanbul İdil Kültür Merkezi’ne yapılan baskında gözaltına alınan Grup Yorum üyesi Bahar 

Kurt ve kızına kıyafet götüren annesi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Grup Yorum üyesi Betül 

Varan ise  15 Eylül günü Fransa’da gerçekleştirilecek olan “Fete l’Humanite” festivaline katılmak için 

uçağa binerken Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınmış, 12 gün Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde 

tutulduktan sonra  tutuklanmıştı. Grup Yorum’dan yapılan açıklamada, Kurt’ın yeni albümlerinin 

tanıtımı için İdil Kültür Merkezi’nde yapılacak olan imza günü ve tanıtım etkinliğine yapılan polis 

saldırısı ve baskın sonrasında 11 kişiyle birlikte gözaltına alındığı anımsatıldı.119  

30 Eylül 2017  

• Hakkâri Valiliği, Şemdinli ilçesindeki Altınsu Köyü merkezi ile iki mahalle ve bir mezranın 

mülki sınırları içerisinde Kobani yıldönümü olaylarının yaklaşması gerekçesi ile 12 gün süre ile sokağa 

çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, “İcra edilecek operasyon esnasında 

vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı 

değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin 

korunması amacıyla saat 22.00’den saat 05.00’e kadar geçerli olmak üzere 12 gün sokağa çıkma yasağı 

ilan edilmiş olup, giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır” denildi.120  

• Van Valiliği tarafından her türlü yürüyüş, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma 

eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler 30 gün süreyle yasaklandı.121 
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4 Ekim 2017  

• “Barış Bildirisi”ne imzalayan akademisyenlerin, örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla yedi 

buçuk yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 

kaleme alınan iddianamede, Ocak 2016 tarihli “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye, “sözde 

barış bildirisi” denilerek, PKK/KCK’nin alenen propagandası mahiyetinde olduğu öne sürüldü. 

İddianamede, daha sonra imzalanan “Barış talebinde ısrarcıyız” bildirisi ile “PKK terör örgütü 

propagandasına ısrarla devam ettikleri ileri sürülerek diğer şüphelilerin bildiri altındaki imzalarından 

vazgeçmelerinin engellenmesinin ve Türkiye Cumhuriyeti devletine halen meydan okuyabildiklerini 

göstermenin amaçlandığı” iddia edildi. İddianamede, “Akademik nöbet ve sokak derslerinin çözümü 

sağlamaya değil sorunu tırmandırmaya yönelik olduğu” ve “yapılan propaganda ile kamuoyunun ve 

üniversite gençliğinin işlenen suça ortak edilmek istendiği” savunuldu.122 

5 Ekim 2017  

• Ankara Sakarya Caddesi’nde, müftülere nikah yetkisini protesto etmek için bir araya gelen 

kadınlara polis müdahale etti. Polis biber gazı kullanarak grubu alandan uzaklaştırmaya çalıştı. Grup 

adına konuşan Meziyet Yıldız, “Bugün Meclis’te İçişleri Komisyonu’ndan bu yasa geçti. Ama bilsinler 

ki,  kadınların nazarında bu yasa geçemez. Bu yasakları delene ve kadın düşmanı politikaları geri 

çevirene kadar sokaklarda olacağız ve geri durmayacağız” dedi.123 

• HDP Şanlıurfa Milletvekili ve Parti Sözcüsü Osman Baydemir, Diyarbakır Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı döneminde “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlaması ile 

yargılandığı davada, bir yıl beş ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Baydemir’in, Başkan olduğu 

dönemde, kapatılan BDP'nin cezaevlerindeki açlık grevine dikkat çekmek için Kasım 2012'de Batıkent 

Meydanı'nda düzenlemek istediği miting yasaklanmıştı. Yasak nedeniyle milletvekilleri ile birlikte 

Diyarbakır Valiliği önüne giden Baydemir'in, yargılanmasına karar verilmişti.124 

• Ankara Kadın Platformu üyeleri, müftülere nikah yetkisi veren yasa tasarısına tepkilerini 

göstermek ve milletvekilleriyle görüşmek üzere gittikleri TBMM kapısından geri çevrildiler. CHP’li 

milletvekillerinin sahip çıktığı kadınların polis tarafından TBMM’ye girmeleri engellendi. CHP’lilerce 

yapılan ortak açıklamada, “Kadın haklarını savunmayın diye Meclis’te kadınlara giriş yasağı konuldu. 

Biz gidip bu karara baktık. Meclis Başkanlığının, kadınlar medeni kanuna sahip çıkıyor diye giriş yasağı 

konulmasına ilişkin bu kararını protesto ediyoruz. Medeni hakları elinden alınan bütün kadınlar 

Mecliste olmalıdır. Biz kadınlarımıza ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” denildi.125 

7 Ekim 2017  

• Siirt’te DBP Kurtalan İlçe Eş Başkanı Cengiz Bingöl, ilçe yöneticisi Hayrettin Deniz ve gazete 

dağıtımcısı Fahrettin Devirden gözaltına alındılar. DBP’den yapılan açıklamada, “Siirt Kurtalan ilçe 

binamızı hiçbir gerekçe olmadan basan polisler, İlçe Eşbaşkanımızı, bir yöneticimizi ve gazete 

dağıtımcısını gözaltına aldı. Parti binamızda bulunan pankartlara, eski dergilere ve evraklara el koydu” 

denildi.126 

• HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik, terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan altı yıl hapis 

cezasına çarptırıldı. Sincan Kapalı Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan Çelik, dosyadaki iddiaları 

reddederek, verilecek kararın kamu vicdanına uygun olması gerektiğini düşündüğünü belirtti. Çelik, 

“Dosyada deliller yeterli değil ve hukuki bir yargılamaya yakışmamaktadır” dedi. Çelik, Haziran 

2015'te Muş Belediye Meydanı'nda yaptığı konuşmada, koruculara yönelik, “Bu memleketten defolup 

gideceksiniz. Bize uzattığınız o keleşi size çevirmesini çok iyi biliriz” demişti. Çelik, Nisan 2017’de, 

“Terör örgütünün propagandası yapmak, örgüt üyeliği ve yardım yataklık” suçlarından gözaltına alınıp, 

cezaevine konulmuştu.127 
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• Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP Bursa 

İl Başkanı Yüksel Akgün'ün de bulunduğu sekiz partili hakkında “terör örgütü propagandası” yaptıkları 

iddiasıyla gözaltı kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şube Ekipleri, sabah saatlerinde düzenledikleri 

operasyonla Akgün’ün de aralarında bulunduğu 8 HDP’li gözaltına aldı.128 

10 Ekim 2017 

• Ankara’da iki yıl önce 101 kişinin yaşamını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı Ankara 

Garı önündeki terör saldırısının yıl dönümü nedeniyle anma toplantısı gerçekleştirmek isteyen gruba 

polis biber gazıyla müdahale etti. Polisin, gar önündeki alana sadece olayda hayatını kaybeden kişilerin 

yakınlarının, milletvekillerinin ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin alınmasına izin vermesine tepki 

gösteren yaklaşık 100 kişilik gruba müdahale ederek, alandan uzaklaştırdığı bildirildi.129 

• Ankara Konur Sokak’ta bulunan ve 10 Ekim terör saldırısında yaşamını yitirenlerin 

fotoğraflarının yer aldığı ahşap pano, bomba ihbarı gerekçesiyle polisler tarafından tarumar edildi. 

Polisler bölgeden ayrıldıktan sonra söz konusu panoya terör kurbanlarının fotoğrafları yeniden asıldı.130 

• Ankara Yüksel Caddesi’nde “İşimizi Geri İstiyoruz” eylemine polis müdahalesinde, dört 

yurttaş darp edilerek, gözaltına alındı. Aktivistler Acun Karadağ ve Veli Saçılık’ın da aralarında 

bulunduğu dokuz kişi daha akşam saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltı sayısı böylece toplam 13’e 

yükseldi.131 

• Ankara Garı önünde iki yıl önce yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için İstanbul 

Üniversitesi’nde bir araya gelen öğrencilere polis müdahale etti. Eyleme yapılan müdahale sonunda 

toplam 67 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Üniversite kampüsünden çıkartılarak gözaltına alınan bazı 

öğrencilere destek vermek isteyen bir başka öğrenci grubu da polise direnirken gözaltına alındılar.132 

11 Ekim 2017 

• Kahta Cumhuriyet Savcılığı, “terör örgütü niteliği taşıdığının değerlendirildiği” iddiası ile üç 

kitaba satış yasağı koydu.  Yazar Faysal Dağlı’nın 1994’te Belge Yayınları tarafından basılan “Birakuji 

(Kürtlerin İç Savaşı)”, Aytekin Gezici’nin Tutku Yayınları’ndan basılan “Kürt Tarihi” isimli kitabı ile 

Fehim Taştekin’in 2016’da İletişim Yayınları’ndan çıkan “Rojava Kürtlerin Zamanı” isimli kitapların 

ayrıca toplatılması kararı da verildi.133 

12 Ekim 2017 

• Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı 15 köy ve mezra kırsalında düzenlenecek operasyon 

nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “İlçenin, mülki sınırları 

içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de 

bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, 

sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek 

maksadıyla operasyon düzenlenecektir” denildi.134 

14 Ekim 2017 

• Ankara Yüksel Caddesi’nde, 220 gündür açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen 

ve Semih Özakça’ya destek için açıklama yapmak isteyen gruba polis müdahale ederek, dört kişiyi 

gözaltına aldı. Kamu emekçilerinden oluşan grubun, “Nuriye ve Semih’in açlık grevi 220’inci gününde. 

Nuriye ve Semih işe geri alınsın” pankartını açması üzerine polisin müdahalede bulunduğu belirtildi.135 

• Van'ın Erciş ilçesinde gazeteciler İdris Yılmaz ve Erhan Akbaş, haber yapmak için görüşmeye 

gittikleri Müteahhit Şahin Yağar ve yakınları tarafından saldırıya uğradıkları için gittikleri hastanede 

polis tarafından gözaltına alındıkları belirtildi.  Yılmaz, Erciş’teki sahil yolu projesi ihalesini alan 
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Müteahhit Yağar'ın, proje yapımında belediyeye ait iş makinelerini ve belediye işçilerini kullandığını 

tespit ettiklerini ifade ederek, durumun ihaleye uygun olup olmadığını sormak için şantiyeye gittiklerini 

söyledi. Yılmaz, “Yağar, bizi yalan haber yapmakla itham edip saldırmaya başladı. Saldırı sırasında 

fotoğraf makinesi ve kameramızı kırıp bizi yaşatmayacağı yönünde tehditler savurdu” dedi. Yılmaz, 

saldırı nedeniyle şikayetçi oldukları için İlçe Emniyet Müdürü'nün de tehditlerine maruz kaldıklarını ve 

ardından gözaltına alındıklarını ifade etti.136 

15 Ekim 2017 

• Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için Yüksel 

Caddesi’nde yapılan eyleme polis müdahalesi sırasında üç kişi gözaltına alındı. KHK ile ihraç edilen 

sosyolog Veli Saçılık ile diğer iki eylemci, Ankara Valiliği’nin eylem yasağı gerekçe gösterilerek 

gözaltına alındı. “İşimizi geri istiyoruz” sloganlarının atıldığı sırada pankartları ellerinden alınan 

eylemciler, çevik kuvvet polisleri tarafından İnsan Hakları Anıtı önünde bekletilen minibüse doğru 

sürüklenerek gözaltına alındı.137 

17 Ekim 2017 

• OHAL’in üç ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda 

kabul edildi. Bu kararla OHAL’in beşinci kez uzatılarak, 19 Ekim gününden geçerli olmak üzere 19 

Ocak gece yarısına kadar devam etmesi kesinleşti. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 15 ay 

geçmesine rağmen neden OHAL’in devamına gerek görüldüğü konusundaki açıklamasında, 

“Beklediğimiz neticeleri tam olarak ortaya koyma imkânı hâsıl olmamıştır” dedi.138  

• Müftülere nikâh yetkisi veren yasa tasarısını TBMM önünde protesto etmek isteyen Ankara 

Kadın Platformu’nun 11 üyesi polis müdahalesi sonrası gözaltına alındı. Polisin engellemesinin CHP’li 

vekillerin itirazlarına rağmen devam ettiği bildirildi.139  Gözaltına alınan 11 kadın daha sonra serbest 

bırakıldı. Platform üyeleri yeniden bir araya gelerek bu kez protestolarını Sakarya Caddesi'nde sürdürdü 

ancak bu defa da kadınların açıklama yapacakları sırada polisin biber gazlı müdahalesi ile karşılaştıkları 

belirtildi.140 

• İstanbul Büyükada’da geçtiğimiz Temmuz ayında toplantı yaptıkları sırada gözaltına alınan 

insan hakları savunucuları 11 şüpheli hakkındaki iddianamede, “Silahlı terör örgütüne yardım etme” ve 

“Silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından 15’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, 

Büyükada’daki isimler Almanya vatandaşı Peter Frank Steudtner, İsveç vatandaşı Ali Ghravi, Yurttaşlık 

Derneği'nden Nalan Erkem, Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün, Uluslararası Af Örgütü Türkiye 

Direktörü İdil Eser, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Veli Acu, İnsan Hakları 

Gündemi Derneği'nden Günal Kurşun,  Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nden Nejat Taştan,  Yurttaşlık 

Derneği'nden Özlem Dalkıran, eski Mazlum Der'li aktivist Şeyhmus Özbekli suçlandı. Bunun yanı sıra 

halen başka bir soruşturma nedeniyle İzmir’de tutuklu bulunan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi 

Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç da bu iddianameyle suçlandı. İddianamede, insan hakları 

savunucuları kaos oluşturmaya çalışmakla suçlanıyor.141  

18 Ekim 2017  

• Bursa'da, HDP İl Başkanı Yüksel Akgün'ün de aralarında bulunduğu altı kişi, PKK 

propagandası yaptıkları iddiasıyla tutuklandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele 

Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında, PKK propagandası yaptığı ileri sürülen sekiz kişi 

gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden altı kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.142 

20 Ekim 2017 

• Mardin’de her türlü yürüyüş, basın açıklaması, kapalı ve açık yer toplantısı, miting, çadır 
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kurma, oturma eylemi, stant açma, afiş, pankart asma ve bildiri dağıtma gibi tüm etkinlikler izne 

bağlandı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Açık alanda düzenlenecek oyun, temsil, çeşitli 

şekillerdeki gösterilerin 90 gün süre ile kaymakamlıklardan alınacak izne bağlanmıştır” denildi.143 

23 Ekim 2017 

• Ankara’da 349 gündür devam eden “İşimizi geri istiyoruz” eyleminde polis dokuz kişiyi 

gözaltına aldı. Eylemde açlık grevindeki tutuklu akademisyen Nuriye Gülmen ve eğitimci Semih 

Özakça’nın fotoğraflarının yer aldığı pankartın açılmasının ardından polis müdahalesinin başladığı 

belirtildi. Daha sonra gözaltına alınan dokuz kişinin serbest bırakıldığı öğrenildi.144 

24 Ekim 2017 

• Şırnak’taki, Tümgeneral Ömer Keçecigil İlköğretim Okulu’nda çalışan bir öğretmen duvara, 

“Kürtçe konuşmayacağım” yazısı asarak, öğrencilerin Kürtçe konuşmasını yasakladı. Bir veli tarafından 

fotoğrafı çekilen yazının ismi henüz öğrenilemeyen bir öğretmen tarafından asıldığı bildirildi. Velilerin, 

fotoğrafı Başbakanlık İletişim Merkezi’ne göndererek, şikayette bulunduğu belirtildi.145 

• Uludere’de 34 kişinin ölümünün ardından yaşamını yitirenlerin aileleri ile dayanışmak için 

köye yerleşen hak savunucusu Meral Geylani, “örgüt üyesi olmak” suçlaması ile sevk edildiği 

mahkemece tutuklandı. Geylani, Ekim ayında Antalya’da düzenlenen operasyon ile gözaltına 

alınmıştı.146  

• Düzce’de KHK ile işinden ihraç edildiği için oturma eylemi yapan mimar Alev Şahin saldırıya 

uğradı. Eyleminin 177. gününde Şahin’e bir kişinin yaklaşarak “ne ayaksınız siz?” diyerek saldırdığı 

belirtildi. Şahin, yaptığı açıklamada, “Bu cesareti ona müdahale etmeyen polisten ve arkasına alıp 

güvendiği kaynaklardan olduğu çok açık. AKP’nin zulmüne de faşist saldırılara da teslim olmadım, 

olmayacağım. Bugün 177. günüm. Yine ilk günkü umut ve cesaretle direniş alanımda olacağım” dedi.147 

25 Ekim 2017  

• Ankara, Yüksel Caddesi’nde “İşimizi geri istiyoruz” eyleminde yapılmak istenen basın 

açıklamasına müdahale eden polis, üç kişiyi darp ederek gözaltına aldı. Gözaltına alınanların, 

kimliklerine ve cep telefonlarına polis tarafından el konulduğu bildirildi. Yaşananları fotoğraflamak 

isteyen gazeteciler de engellendi. Yüksel Caddesi'nde yapılan eylemlerin sonucunda polis tarafından son 

dört gün içinde gözaltına alınanların sayısının 25’e yükseldiği belirtildi.148 

27 Ekim 2017  

• KHK ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği'nin İzmir Şubesi'ne üye avukatların ev ve 

bürolarına polis tarafından baskın düzenlendi. Baskında altı avukat gözaltına alınırken, iki avukatın ise 

arandığı belirtildi. ÇHD İzmir tarafından yapılan açıklamada, “İzmir'de avukat arkadaşlarımızın ev ve 

büroları basıldı bu sabah. Yine söylüyoruz Nuriye ve Semih’in ve tüm yoksulların avukatıyız. 

Buradayız!” denildi.149 

• İzmir Emniyeti Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’ya 

yardım ve yataklık ettikleri, çeşitli platformlarda terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülen 

kişilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına 

alınanlar arasında HDP İzmir İl Örgütü üyelerinin de bulunduğu belirtildi.150 

• Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından yapılan açıklamada, DBP üyesi belediye eş 

başkanlarına yönelik soruşturmalarda, son üç yıl içerisinde, aralarında Diyarbakır, Van ve Mardin 

illerindeki seçilmiş başkanlar da dahil 93 belediye başkanı ve eş başkanlarının tutuklandığı belirtildi.151  
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28 Ekim 2017 

• Ankara Yüksel Caddesi’nde 354 gündür devam eden “İşimizi geri istiyoruz” eyleminde 

yapılmak istenen basın açıklaması sırasında polis sekiz kişiyi gözaltına alarak, sokağı kapattı. 

Eylemcilerin, “Açlık grevi 234. gününde Nuriye, Semih (açlık grevindeki eğitimciler) işlerine geri 

alınsın” yazılı pankart açarak, “Nuriye Semih onurumuzdur, emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız” şeklinde 

sloganlar attığı belirtildi.152  

29 Ekim 2017 

• Edirne Valiliği'nce, F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi çevresinde, 2911 sayılı 

“Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu” uyarınca, bazı yasaklamalar getirildi. Açıklamada, 

“Cezaevinin, dış emniyet duvarının bulunduğu noktalar merkez olmak üzere dört kilometre yarıçaplı 

alan içerisinde, her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşleri, protesto eylemi, oturma eylemi, basın 

açıklaması, yürüyüş, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma ve benzeri etkinlikler 

yasaklanmıştır” denildi.153 

30 Ekim 2017 

• KHK ile ihraç edildikten sonra yedi aydır İstanbul ve Ankara Yüksel Caddesi’nde “İşimi 

istiyorum” eylemi yapan öğretmen Nazife Onay tutuklandı. Onay, daha önce bir kez tutuklanıp tahliye 

edilmiş, bir kez de ev hapsiyle cezalandırılmıştı. 12 gündür İstanbul’da gözaltında olan Onay hakkında, 

Yüksel Caddesi eylemleri gerekçe gösterilerek “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla 

açılan davada, tutuklama kararı çıktı.154 

1 Kasım 2017 

• İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi, bölge illerini kapsayan dokuz aylık hak 

ihlalleri raporunda, 19’u çocuk üç bin 278 kişinin gözaltına alındığını, ikisi çocuk 715 kişinin 

tutuklandığını, iki bin 421 ev ve işyerine baskın düzenlendiğini, dokuz ayda 34 kadının katledildiğini ve 

dokuz kadının da intihar ettiğini açıkladı. Şube Başkanı Raci Bilici, hak ihlalleri tablosundaki artan 

oranların toplumda barış ve çözüm umutlarını yok ettiğini ve bu bilançodan hükümetin sorumlu 

olduğunu ifade etti. Bilici, “Silahlı çatışmalarda, 111 güvenlik görevlisi yaşamını yitirirken  223’ü 

yaralandı. 10 sivil vatandaş yaşamını yitirirken  biri yaralandı. İnsan hakları ihlallerinin oluşumuna yol 

açan OHAL’in bir an önce kaldırılması talebinde bulunuyor, çatışmalı ortamın bir an önce son 

bulmasını, kalıcı bir çatışmasızlık halinin ve çözüm sürecinin yeniden müzakere edilmesini umuyoruz. 

Her koşul altında dil, din, ırk, milliyet, cinsiyet, etnik ve kültürel farklılık ayrımı yapmadan, yaşam 

hakkının kutsal olduğu vurgusunda bulunuyor ve özgürlüklerle dolu, onurlu bir yaşam temenni 

ediyoruz” dedi.155 

2 Kasım 2017 

• Tunceli’de otuz ayrı kırsal alan terörle yürütülen mücadele kapsamında 14 gün süreyle özel 

güvenlik bölgesi ilan edildi.156 

• Ankara'daki eylem yasağı üç ay daha uzatıldı. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, 

“Ankara genelinde park, bahçe ve umuma açık alanlarda Kasım ayı başından itibaren üç ay süreyle 

yasaklanmıştır” denildi. Açıklamada, OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lar ile görevlerinden ihraç 

edilen, açlık grevi yaptıkları sırada tutuklanan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek 

vermek, tutuklanmalarını protesto etmek amacıyla Ankara'da açlık grevi veya oturma eylemi 

düzenleneceğine dair istihbarat alındığı belirtildi.157 

3 Kasım 2017 

• Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte basın açıklaması yapma, çadır kurma, stant 
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açma, oturma ve benzeri her tür eylem ve etkinliğin 30 gün boyunca yasaklandığı duyuruldu. 

Açıklamada, “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu 

esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı” belirtildi.158 

6 Kasım 2017  

• İstanbul’da Bakırköy Spor Vakfı tesislerinin kaçak olduğu gerekçesiyle alınan yıkım kararını 

protesto etmek için toplanan vatandaşlara, polisin müdahalesi üzerine dört kişi gözaltına alındı. Yıkım 

alanına gelen Bakırköy Spor Vakfı Başkanı Kemal Naci Ekşi, “Burası kaçak inşaat değil. Bir kısmı 30 

sene önce benim tarafımdan yapılmış, bir kısmı da 2003 yılında yine belediyenin izniyle, Fen işleri 

Müdürlüğü ve İmar Müdürlüğü'nün onaylarıyla Belediyenin kontrolü altında yapılmış, kaçak olmayan 

Belediye mülkü olan tesisler” dedi. Bakırköy Spor Vakfı olarak 50 binden fazla sporcuya eğitim 

verildiğini söyleyen Ekşi, her sene bin 500, iki bin öğrenciyi eğitiyoruz. Beş branşta spor yaptırıyoruz 

çocuklarımıza” diye konuştu. Tesisin 1989 yılından itibaren hizmet verdiği bildirildi.159 

• İstanbul Üsküdar’daki deprem toplanma alanının bulunduğu araziye Türkiye Gençlik ve 

Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) ait yurt yapılacağına ilişkin habere erişim engellemesi getirildi. 

TÜRGEV, internet haber sitesi Diken’de yayınlanan haber konusunda öncelikle 10. Sulh Ceza 

Hakimliği’ne yaptıkları erişim engellenmesi talebinin reddedilmesi üzerine 6’ncı Sulh Ceza 

Hakimliği’ne başvurduğu belirtildi. Bu talebin kabul edilerek, haberin yer aldığı Cumhuriyet, 

gercekgundem.com, insanhaber.com, gazeteyolculuk.net ve siyasihaber3.org ve BirGün’deki yayınlara 

da erişim engelli getirildi. Diken’deki haberin ise hala kaldırılmadığının gözlemlendiği ifade edildi.160 

9 Kasım 2017 

• Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, 31 bölge iki hafta süreyle özel güvenlik bölgesi 

ilan edilerek, vatandaşların bu bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklandı.161  

• Ankara Yüksel Caddesi’ndeki “İşimizi geri istiyoruz” eyleminin yıldönümünde, polis biber 

gazı ve plastik mermi ile müdahalede bulunarak 11 kişiyi gözaltına aldı. Gün boyu devam eden 

eylemlerde toplamda 25 kişi gözaltına alındı.162 

10 Kasım 2017  

• Ağrı'da HDP Patnos İlçe Başkanı Ramazan Bor ile DBP Patnos İlçe Başkanı Abdulcabbar 

Çamlık, “silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapma” gerekçesiyle tutuklandı.163 

11 Kasım 2017 

• Ankara’da Necatibey Caddesi üzerinde haftalık gazetelerden biri olan Boyun Eğme’nin 

tanıtım çalışmasını yapan Türkiye Komünist Partisi üyelerine yönelik saldırıda, iki parti üyesi hafif 

şekilde yaralandı. Gazetenin 99’uncu sayısını satan üyelere kimliği belirsiz bir grubun saldırdığı 

belirtildi.164 

• Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’nun (SGDF) Ekim Devrimi’nin 100. yılı nedeniyle 

İstanbul Kadıköy’de planlanan yürüyüşe plastik mermilerle müdahale eden polis, 12 kişiyi gözaltına 

aldı. Ters kelepçe ile gözaltına alınan gençler, “Yaşasın sosyalizm” sloganları attı.165 

13 Kasım 2017  

• KHK ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Avukat Selçuk 

Kozağaçlı tutuklandı. Açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın avukatı olan ve 

açlık grevine katılan Kozağaçlı, “örgüt üyeliği” suçlaması ile dört gün gözaltı süresinden sonra 

tutuklanmasına karar verildi. Mahkeme öncesi açıklama yapan ÇHD İstanbul Şube Başkanı Avukat 

Gökmen Yeşil, Kozağaçlı’nın hiçbir hukuki gerekçe olmaksızın gözaltında tutulduğunu söyledi. Yeşil, 
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Kozağaçlı’nın gözaltına alınmasına dayanak olarak gösterilen soruşturma dosyası nedeniyle, 16 

avukatın daha tutuklu olduğunu ifade etti.166 

• Ankara Yüksel Caddesi’nde devam eden “işimizi geri istiyoruz” eyleminde altı kişi gözaltına 

alındı. Eylemin 370. gününde basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale eden polisin, 

gazetecilerin görüntü almasını engellemek amacıyla eylemcilerin etrafını kalkan marifetiyle kapattığı 

bildirildi.167 

14 Kasım 2017  

• Adıyaman merkezli dört ilde yapılan, FETÖ/PDY operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı. 

ByLock kullandıkları tespit edilen 26 kişinin evlerine yapılan baskınlar sonucunda dokuz kişiye 

ulaşılamazken, 17 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.168 

• Eskişehir'de, “terör örgütü propagandası yaptıkları” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan HDP İl 

Başkanı Ahmet Uluçelebi ile eş başkanlık görevinde bulunan Işık Polat, dörder yıl, ikişer ay ceza aldı. 

HDP il yöneticisi sekiz kişiye ise iki yıl bir ay ile bir yıl sekiz ay arasında hapis cezaları verildi.169 

• Bilgi Üniversitesi’nde Ankara Garı’nda gerçekleşen terör saldırısında vefat edenler anısına 

astıkları afiş ve karanfil bırakan öğrenciler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma açılan 

öğrencilerden Emre Küçük sosyal medyadaki mesajında “Çok üzücü ki, bu patlamada öğrencisi 

yaralanmış, birçok öğrencisi de ölümle burun buruna gelmiş bir okulun yönetiminin yapmak istediği, 

yaptıkları ve söyledikleri bir anma ruhuna yakışmayacak kadar çirkin ve kabaydı” ifadesini kullandı.170 

15 Kasım 2017 

• Ankara’da yapılması planlanan Alman LGBTİ Filmleri Festivali, valilik kararı ile yasaklandı. 

Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda 16-17 Kasım’da gerçekleşmesi planlanan etkinlik konusunda, 

Ankara Valiliği’nin açıklamasında, “Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep ve bölge bakımından farklı 

özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimin aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği, bu 

nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği” belirtildi. Açıklamada, 

ayrıca terör örgütlerinin karşıt görüşlü gruplara yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönündeki 

istihbari bilgilerin göz önünde bulundurulduğuna işaret edilerek, “yapılmak istenen film gösterimi 

etkinliğinin, organizasyona katılacak olan grup ve şahıslara yönelik olarak birtakım toplumsal 

duyarlılıklar nedeniyle bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden 

olabileceği değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verildi.171 Festival organizasyonunu yürüten Pembe 

Hayat Derneği alınan yasak kararının ardından “Bu karar bizi anayasal haklarımızdan mahrum 

etmektedir, bu gösterimlerin terör gruplarının hedefi olabileceğini önermek, yalnızca nefret söylemi 

üreten ve varlığımızı bir tehdit olarak gören insanlara ve kurumlara bir meşrulaştırma niteliğindedir” 

açıklamasında bulundu.172 

• İçişleri Bakanlığı’nca yerine kayyum atanmasıyla görevinden alınmış olan DBP Özalp 

Belediye Eş Başkanı Handan Bağcı ve kardeşi Gülistan Bağcı, evlerine yapılan baskınla gözaltına 

alındı. Bağcı, 2015 yılı Eylül ayında tutuklanarak bir buçuk yıl cezaevinde kalmış ve Nisan ayında 

serbest bırakılmıştı.173 

16 Kasım 2017  

• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında Ankara 

merkezli 30 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 108 eski 

emniyet mensubundan 60'ı gözaltına alındı. İstanbul merkezli yedi ilde de, FETÖ üyesi oldukları ve 
örgüte finansal destek sağladıkları iddia edilen 39 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldığı 

 

 

 

 

 
166 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/865246/KHK_ile_kapatilan_CHD_Genel_Baskani_Selcuk_Kozagacli_tutuklandi.html 
167 http://www.abcgazetesi.com.ridder.co/vL8ogp 
168 http://www.hurriyet.com.tr/adiyaman-merkezli-4-ilde-feto-operasyonu-17-go-40644280 
169 http://www.hurriyet.com.tr/eskisehirde-hdp-il-baskanina-4-yil-2-ay-hapis-40645087 
170 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/865908/10_Ekim_Ankara_Katliami_icin_karanfil_birakan_ogrencilere_sorusturma.html  
171 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/866804/Ankara_Valiligi__Alman_LGBTi_Film_Gunleri_ni_yasakladi.html 
172 http://www.bbc.com/news/world-europe-42010379 
173 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/866373/Yerine_kayyim_atanan_Ozalp_Belediye_Baskani_Handan_Bagci_gozaltina_alindi.html 
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bildirildi.174 

• HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında açılan davada, yargılamanın 

ertelenmesine karar verildi. Karar tarihinden itibaren üç yıl içinde aynı suçun işlenmesi durumunda, 

ertelenen yargılamaya devam edileceği belirtildi. Önder’e, 2012 yılında Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde 

partisi tarafından düzenlenen “Buradayım, irademe sahip çıkıyorum” eylemine katıldığı ve orada yaptığı 

konuşma nedeniyle dava açılmıştı.175 

• Batman’da üç yıl önce, iki ayrı yürüyüşe katıldığı iddiasıyla açılan davada HDP Batman 

Milletvekili Ayşe Acar Başaran hakkında yakalama kararı çıkarıldı.176 

17 Kasım 2017  

• Diyarbakır Valiliği’nce yapılan açıklamada Kulp ilçesine bağlı dört köy ve mezrada, 

düzenlenecek operasyon öncesi, ikinci bir duyuruya kadar, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.177 

• Marmara Üniversitesi'ne düzenlenen FETÖ operasyonunda 22 personelin gözaltına alındığı 

bildirildi. Toplamda 42 personel hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenilirken, aktif çalışan 24 kişinin 

odalarında arama faaliyetlerinin sürdüğü de kaydedildi. Şüphelilerin bir kısmının örgüt liderinin 

talimatıyla Bank Asya'da hesap açtıkları ve bu hesaplarını artırdıkları, bir kısmının da ByLock 

kullanıcısı olduğu iddia edildi.178 

18 Kasım 2017  

• Erzurum'da IŞİD ve FETÖ'ye yönelik operasyonda 20 IŞİD şüphelisi tutuklandı. Ayrıca FETÖ 

şüphelisi sekiz asker ve “mahrem imam” olduğu öne sürülen bir kişi de gözaltına alındı.179 

19 Kasım 2017  

• Ankara Valiliği, LGBTT ve LGBTİ gibi sivil toplum örgütleri tarafından Ankara’nın muhtelif 

yerlerinde yapılması planlanan toplumsal hassasiyet ve duyarlılıkları içeren sinema, sinevizyon, tiyatro, 

panel, söyleşi, sergi gibi etkinlikleri yasakladı. Yapılan açıklamada, “Söz konusu paylaşımlarla halkın 

sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesim 

aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği” gibi iddialara yer verildi. Açıklamada ayrıca kamu 

güvenliği açısından açık ve yakın tehlikelerin ortaya çıkabileceği, ayrıca kamu düzeni, suç işlenmesinin 

önlenmesi, genel sağlığın ve ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye 

düşürebileceği göz önünde bulundurulduğunda yapılmak istenen organizasyona katılacak olan grup ve 

şahıslara yönelik olarak bir takım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle de bazı kesimler tarafından tepki 

gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenlerle etkinlikler 

süresiz olarak Valiliğimizce yasaklanmıştır” denildi.180 Ankara da yapılması planlanan LBGTİ konulu 

filmleri içeren festival etkinliği de geçen Çarşamba günü Valilikçe yasaklanmıştı. 

• Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 

Zonguldak Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı Y.Ç. hakkında gözaltı kararı verildi. Y.Ç. sağlık 

kontrolünün ardından, TEM ekiplerince Çanakkale’ye gönderildi.181 

• Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK üyesi Hülya Eroğlu’nun Diyarbakır’daki 

cenazesine ve taziyesine katılan HDP’li milletvekilleri hakkında soruşturma başlattı. Şırnak’ta ölü ele 

geçirilen ve aranan teröristler listesinde yer alan Eroğlu’nun cenazesine katılan milletvekilleri Feleknas 

Uca, Sibel Yiğitalp, Berdan Öztürk, Nadir Yıldırım, Ahmet Yıldırım ve Leyla Birlik ile diğer 

katılımcılar hakkında soruşturma başlatıldı.182  

• Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) ve Türkiye Hapishane Çalışmaları 

Merkezi’nin hazırladığı raporda, çocuk hak ihlallerine ilişkin 15 hapishanede şikâyet olduğu bildirildi. 
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182 http://aa.com.tr/tr/turkiye/teroristin-cenazesine-katilan-hdpli-vekiller-hakkinda-sorusturma/971154 
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Çıplak arama, istem dışı sevk, işkence, hücre cezası, akran şiddeti gibi çok sayıda ihlale maruz kalan 

çocukların, hapishane görevlileri tarafından kötü muameleye maruz bırakılacakları endişesiyle şikâyet 

başvurusu yapamadığı da ifade edildi. Türkiye’de toplam 2 bin 800 çocuk mahpus bulunduğu ve 2009 

yılından 2017 yılına kadar 18 çocuğun yaşamını yitirdiği söylendi. Ölümlerden dokuzunun sebebinin ise 

intihar olarak kayda geçtiği belirtildi.183 

20 Kasım 2017  

• Isparta’da Yalvaç İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen M.T., FETÖ/PDY soruşturması 

kapsamında gözaltına alındı.184 

• Doğan Medya Grubu’na bağlı D&R Kitapevi’nin,  tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin 

Demirtaş’ın yazdığı “Seher” adlı kitabına “raf sansürü” uyguladığı belirtildi. Mağazada görülmeyecek 

yerlere, ters bir şekilde yerleştirildiği ileri sürülen kitabın, kısa sürede 11. basımını yapmasına rağmen 

“çok satanlar listesi” bölümünde yer verilmediği de ifade edildi.185 

• Gebze Kadın Hapishanesi'nde mahkumların siyah giymesine izin verilmediği haberleri üzerine 

CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, TBMM’ye verdiği önergede konuyu Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün 

dikkatine getirdi. İlgezdi, daha önce yeşil, mavi, lacivert, kırmızı, renklerine getirilen yasaklara siyahın 

da eklenip eklenmediğini sorduğu önergesinde, ‘yeşil rengin, askerî kıyafetleri, lacivertin infaz koruma 

memurlarının pantolonlarını, mavinin infaz koruma memurlarının kıyafetlerini anımsatması, kırmızının 
ise sol örgütlerin propagandasına yönelik olduğu gerekçesi ile mahkumlara bu renk kıyafetlerin 

yasaklandığına dikkat çekti. İlgezdi, Bakan Güle’e siyah rengin hangi çağrışımlarla yasaklandığını 

sordu.186 

21 Kasım 2017 

• Ankara Yüksel Caddesi'nde 378 gündür devam eden “İşimizi geri istiyoruz” eylemine polis 

müdahalesi sonucunda yedi kişi gözaltına alındı. Eylemcilerin “Açlık grevinin 258’inci gününde Nuriye 

ve Semih işe geri alınsın” pankartı açmaları üzerine polis müdahalesi ile karşılaştıkları belirtildi.187 

22 Kasım 2017  

• Konya merkezli 40 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TSK’nde içinde yapılanan 

örgüt üyelerine ‘mahrem imamlık’ yaptığı belirtilen 134 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Şüphelilerin askeri personele, “genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, 

doktor, şehir dışı talebe mesulü” pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları iddia edildi.188 FETÖ 

yapılanmasındaki söz konusu pozisyonlar daha önce kamuoyuna açıklanmış ve örneğin “ümitçi”, “ser 

doktor” gibi pozisyonlar açığa çıkarılmıştı.189  

• Elazığ'a bağlı dört ilçenin 15 kırsal bölgesi, yapılacak operasyonlar nedeniyle iki hafta süreyle 

özel güvenlik bölgesi ilan edildi.190 

• Malatya'da, Alevi ailelerin yaşadığı on üç evin kapı ve duvarlarına kırmızı boyayla çarpı 

işaretleri çizilmesinin ardından Pir Sultan Abdal Kültür Derneği üyeleri, söz konusu bölgeye gelerek 

üzüntülerini bildirdi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Topal, ziyaret 

sırasında, “Kendi inancımızı, kendi kültürümüzü yaşayacağız. Biz bu topraklarda barışı inşa etmeye 

çalışacağız” dedi. 191 

23 Kasım 2017  

• Antalya’da FETÖ/PDY operasyonları çerçevesinde ByLock kullandıkları gerekçesiyle 

haklarında yakalama kararı çıkartılan 99 kişiden 77’si gözaltına alındı. 22 kişinin ise arandığı 
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öğrenildi.192 

• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, güvenlik güçlerince Diyarbakır'da düzenlenen 

operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'li Metin Kaplan'ın cenazesine katılan HDP Batman Milletvekili 

Ayşe Acar Başaran hakkında soruşturma başlattığı belirtildi.193 

• Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 30 öğretmenden 

12'si, iki yıl bir ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Heyet, 17 sanığın beraatine 

karar verirken, tutuksuz sanıklardan Deniz K.'nın dosyasını başka bir FETÖ/PDY davasında yargılanan 

eşi Emin K.'nın dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi.194 

24 Kasım 2017  

• Ankara’da FETÖ soruşturması kapsamında 79 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı 

çıkartıldı.195 

• Adıyaman’da gerçekleştirilen tütün eylemcilerine yönelik polis ve jandarma müdahalesiyle 

çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve olaylarda yaralananların olduğu kaydedildi. TBMM Millet 

Meclisi’nde görüşülen torba yasada tütün konusundaki maddenin geçmesinin ardından Adıyaman’da 

eylem düzenlendi. TOMA’lar, Tütüncüler Pazarı’ndan, Valiliğe yürümek isteyen gruba, dağılın 

uyarısının ardından su ve biber gazıyla müdahale etti. Türk bayrakları ve pankartlarla eylem yapan 

grubun içinden bazılarının polise taş ve sopa attığı belirtildi, bu arada iki kişi polis olmak üzere çok 

sayıda kişinin yaralandığı bazı işyerlerinin camlarının kırıldığı ifade edildi.196   

• Hakkâri Valiliği, kent merkezi ve ilçelerindeki 31 yerleşim alanının 15 gün süreyle “özel 

güvenlik bölgesi” ilan edildiği bildirildi. Açıklamada, bu dönem içinde belirli saatlerde sokağa çıkma ve 

bölgeye girişlerin yasaklanacağı duyuruldu.197 

• Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY’nin ‘mahrem yapısı içinde’ yer alan askeri 

personele yönelik soruşturma kapsamında, Balıkesir merkezli 22 ilde yapılan operasyonlarda 40 

muvazzaf rütbeli personelden 17 kişi tutuklandı ve 23 kişi ise gözaltına alındı. Gözaltına alınanların, 

etkin pişmanlık hükümleri gözetilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.198 

25 Kasım 2017 

• Pera Film,  Beyoğlu Kaymakamlığı’nın yasağı üzerine LGBTİ kısa filmlerini içeren “Kuir 

Kısalar” programını ertelediğini açıkladı. Pera Film’in açıklamasında, British Council ve Pembe Hayat 

Derneği’nin organizasyonu KuirFest ortaklığıyla, Pera Müzesi’nde düzenlenmesi planlanan “Kuir 

Kısalar” programının, Beyoğlu Kaymakamlığı’nın kararı nedeniyle daha sonra açıklanacak bir tarihe 

ertelendiği duyuruldu. Van'daki “Zer” filmi gösteriminin de valilik tarafından iptal edildiği belirtildi. 

Ankara Valiliği, 16 Kasım’da Alman LGBTİ Film Günleri ve ardından 19 Kasım’dan itibaren 

başkentteki LGBTİ sivil toplum örgütleri tarafından gerçekleştirilecek tüm etkinlikleri ‘toplumsal 

hassasiyet ve duyarlılıkları’ gerekçe göstererek süresiz olarak yasaklamıştı.199 

26 Kasım 2017 

• Tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında geçen yıl gözaltına alındıktan 

sonra verdiği ifadesinde, “Türk milletini, devletini, devletin kurum ve organlarını aşağıladığı” iddiasıyla 

iki yıla kadar hapis cezası istendi. Diyarbakır 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nce açılan davada savcı, 

Yüksekdağ’ın geçtiğimiz yıl Kasım ayında verdiği ifadesine dikkat çekerek, şüphelinin savunmalarının, 

Türk Ceza Kanunu’nca suç oluşturduğunu kaydetti. Yüksekdağ’ın önümüzdeki günlerde yargılanmasına 

başlanacağı belirtildi.200 

27 Kasım 2017  
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200 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/874241/Figen_Yuksekdag_hakkinda_gozaltindaki_ifadesi_nedeniyle_yeni_dava_acildi.html 
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• Ankara’da gözaltına alınan akademisyen ve yazar Fikret Başkaya, emniyetteki ifadesinin 

ardından serbest bırakıldı. Doç.Dr. Başkaya’nın Batıkent’teki evine yapılan polis baskınında, 1991 

yılında yayınlanan  “Paradigmanın İflası” kitabına, bilgisayarına ve telefonlarına el konuldu. “Asıl terör, 

devlet terörüdür” başlıklı yazısı nedeniyle Başkaya hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” 

suçlamasından soruşturma başlatılmıştı.201  

• Kocaeli’de polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında, HDP Parti Meclisi üyesi Hüseyin 

Göze, Dilovası İlçe Eş Başkanı Kadir Demir ile Kocaeli eski İl Eş Başkanı Ayten Yılmaz gözaltına 

alındı. Gözaltı gerekçeleri hakkında bilgi verilmedi.202 

• KHK ile işten çıkarıldıkları için açlık grevinde olan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih 

Özakça’nın Sincan Cezaevi Kampüsü’ndeki 5’nci duruşmasında, savcılık tahliyesini talep etmesine 

rağmen Gülmen’in tutuklu kalmasına karar verildi. Bu kararı protesto etmek üzere kampüs dışarısında 

'Nuriye, Semih Yalnız Değildir' pankartı açan eylemcilere polis müdahale etti.203 

28 Kasım 2017 

• TRT Haber, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın yakınlarının yurt dışındaki vergi cennetlerine para aktardığına ilişkin belgeleri 

açıkladığı sırada canlı verdiği yayını kesti. Kılıçdaroğlu’nun belgeleri açıklayacağını belirtmek için 

söylediği “Şimdi geliyoruz kutuyu açmaya” sözlerinin ardından yayını engelleyen TRT Haber’in, 

görüntüyü süratle stüdyoya yönlendirdiği belirtildi. TRT'nin internet sitesi www.trthaber.com’un da 

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki belgeleri görmezden geldiği de ileri sürüldü. Sitede yer alan haberde 

Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği belgelere ilişkin ifadelerine yer verilmediği izlendi.204 

• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan polis koleji sınavı ile ilgili 75 öğrenci 

hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Açıklamada, “2009 yılında yapılan Polis Koleji sınavında 

FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bu soruları örgüt üyelerine 

verdiklerinin tespiti üzerine, 75 şüpheli öğrenci hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı 

verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir” denildi. Savcılık, ayrıca FETÖ soruşturması 

kapsamında 10 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini de belitti.205  

• Artvin’de, Ensar Vakfı tarafından düzenlenen konferansı protesto edenlere polis biber gazı ve 

copla müdahale ederek 10 kişiyi gözaltına aldı. Karaman’da Ensar Vakfı’na ait evlerde 9 ve 10 

yaşlarındaki 45 erkek öğrenciye tecavüz edildiği iddiası kamuoyunda tepki toplamış, açılan 

soruşturmada Muharrem B. İsimli öğretmen çocuklara cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanmıştı.206 

• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aile fertlerinin yurt dışındaki off-shore hesaplara 

para aktardığı iddiasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önünde toplanan Halkevleri Derneği 

üyesi eylemcilere polis müdahale ederek beş kişiyi gözaltına aldı.207 

29 Kasım 2017 

• Diyarbakır'ın Lice, Kocaköy, Kulp, Hazro ve Silvan ilçelerine bağlı 42 mahallede sokağa 

çıkma yasağı ilan edildi. Valilik açıklamasında, bölgede yapılacak operasyonlar nedeniyle ikinci bir 

emre kadar yasağın devam edeceği belirtildi.208 

30 Kasım 2017  

• FETÖ’nün, TSK’daki yapılanmasına yönelik soruşturmada, çoğunluğu muvazzaf olmak üzere 

360 askerin yakalanması için İstanbul merkezli 49 ilde başlatılan operasyonda, 188 kişi gözaltına 

alındı.209 

• Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu kapsamında, 66 şüphelinin yakalanması için çalışma 

 

 

 

 

 
201 https://www.evrensel.net/haber/339048/gozaltina-alinan-doc-dr-fikret-baskaya-serbest-birakildi 
202 https://www.evrensel.net/haber/339078/kocaelide-hdpye-operasyon-3-gozalti 
203 http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/874885/_Nuriye_Semih_Yalniz_Degildir__diyenlere_biber_gazli_mudahale.html  
204 https://www.birgun.net/haber-detay/kilicdaroglu-belgeleri-aciklarken-trt-yayini-kesti-193058.html 
205 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/875176/75_polis_koleji_ogrencisine_FETO_gozaltisi.html 
206 http://www.hurriyet.com.tr/artvinde-ensar-vakfi-protestosuna-polis-mudah-40661352 
207 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/875601/Cumhurbaskanligi_Sarayi_onunde__belge__protestosuna_polis_mudahalesi__5_gozalti.html 
208 https://www.evrensel.net/haber/339239/diyarbakirin-42-mahallesinde-sokaga-cikma-yasagi 
209 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/876586/FETO_nun_TSK_yapilanmasina_operasyon__188_gozalti.html 
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başlatıldı. Eskişehir merkezli hava kuvvetleri yapılanması hakkındaki soruşturmada, şüpheliler arasında 

muvazzaf asker, sözde ‘mahrem imam’ ve savaş pilotlarının da bulunduğu öğrenildi.210 

• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Danıştay Başkanlığı'nda görevliyken FETÖ üyeliği 

nedeniyle KHK ile kamu görevinden ihraç edilen 13 eski personel hakkında gözaltı kararı verdi. 

Şüphelilerden 10 kişinin yakalandığı bildirildi.211 

1 Aralık 2017  

• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından KHK ile kapatılan okullarda görev yapan ve 

ByLock kullandıkları iddia edilen 23 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.212 

• İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin IŞİD'e yönelik operasyonlarında, 62 

yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.213 

• Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, OHAL kapsamında alınan kararla kent merkezi ve 

tüm ilçelerde yürüyüş, miting ve basın açıklaması gibi etkinlik yasağının, bir ay daha devam edeceği 

belirtildi.214 

• Diyarbakır Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Silvan, Hazro, Kocaköy, Kulp ve Lice 

olmak üzere beş ilçeye bağlı 42 mahallede sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bildirildi.215 

• KHK ile ihraç edildikleri işlerine geri dönebilmek için 269 gündür açlık grevinde olan 

eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın davasında, Gülmen’e “terör örgütü üyeliği”nden altı 

yıl, üç ay hapis cezası verildi ancak tutuklu kaldığı süre gerekçesiyle, tahliyesine hükmedildi. Ankara 

19. Ağır Ceza Mahkemesi, öğretmenler Semih Özakça ile Acun Karadağ’ın ise tüm suçlardan beraatına 

karar verdi. Özakça, 20 Ekim’de 150 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti. 216 

• Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ÇHD İstanbul Şube Başkanı Avukat Gökmen 

Yeşil hakkında “örgüt propagandası” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.  Soruşturmanın, silahlı 

saldırıda faili meçhul cinayete kurban giden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi eylemine katıldığı 

iddiasıyla açıldığını söyleyen Yeşil,  Elçi ile ilgili hiçbir eyleme katılmadığını söyledi.217 

• Tunceli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Terörle mücadele kapsamında yürütülen 

operasyonlar nedeniyle sivil vatandaşların zarar görmemesi için 30 ayrı bölgenin, iki hafta süreyle özel 

güvenlik bölgesi ilan edildiği” belirtildi.218 

2 Aralık 2017  

• Gazeteciler, akademisyenler ve avukatların, tutuklu meslektaşları için İstanbul Kadıköy’de 

yürümelerine polis izin vermedi. ‘Dışarıdaki Gazeteciler’ inisiyatifi tarafından düzenlenen “Sözümüz 

var” eyleminde, “Hemen şimdi adalet”, “Hemen, şimdi, özgürlük”, “OHAL’e karşı omuz omuza” 

sloganları atan grup, okudukları basın açıklamasında, “Barışa hakikate, adalete sözümüz var. Sözün 

bittiği yerde faşizm başlar” ifadesine yer verdi.219 

• CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul Üsküdar'daki deprem toplanma alanının 

imara açılarak, “Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) tahsis edilmesine ilişkin 

haberin erişime engellendiğini söyledi. Yarkadaş, “Biz bu arazinin TÜRGEV’e peşkeş çekildiğini 

deşifre ettik. TÜRGEV jet hızıyla karar aldırttı ve haberleri erişime engelletti. Bunun adı sansürdür” 

dedi. Erişim yasağı engeline avukatları aracılığıyla itiraz ettiklerini belirten Yarkadaş, 60 dönümlük 

arazinin TÜRGEV'e verileceğine ilişkin habere erişim engeli kararı alan hakimin haberin içeriğine bile 

bakmadığını ileri sürdü. Yarkadaş, “AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'la 

özdeşleşen TÜRGEV, bu tür yasaklarla adeta dokunulmaz kılınıyor ve toplumun TÜRGEV'e ilişkin 

 

 

 

 

 
210 http://www.milliyet.com.tr/feto-ye-yonelik-eskisehir-merkezli-buyuk-eskisehir-yerelhaber-2435411/ 
211 http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/danistay-eski-personeline-operasyon-10-gozalti-2112121/ 
212 https://www.cnnturk.com/turkiye/ankarada-23-ogretmen-hakkinda-gozalti-karari 
213 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/877438/istanbul_da_ISiD_operasyonu__62_gozalti.html 
214 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/524160.aspx 
215 http://www.hurriyet.com.tr/diyarbakirda-5-ilceye-bagli-42-mahalledeki-sok-40665103 
216 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/877358/Nuriye_Gulmen_e_once_ceza_sonra_tahliye..._Semih_Ozakca_ya_beraat_karari.html 
217 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/877976/Tahir_Elci_anmasina_orgut_sorusturmasi.html 
218 http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/tuncelide-30-bolge-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-2113734/ 
219 http://t24.com.tr/haber/disaridaki-gazeteciler-icerideki-meslektaslari-icin-yurumek-istedi-polis-izin-vermedi,503376 
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hafızası siliniyor” dedi. Yarkadaş, konuya ilişkin haberlerin, Evrensel, BirGün, Gerçek Gündem, İnsan 

Haber, Gazete Yolculuk, Diken Haber, Siyasi Haber Üç ve Cumhuriyet’ten silindiğini belirtti.  

• CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, medyada yaşanan hak ihlallerine ilişkin 

konuşmasında, Kasım ayında 25 gazetecinin hakim karşısına çıktığını ve 38 gazeteci hakkında dava 

açıldığını söyledi. Yarkadaş, “Beş gazeteci tutuklandı. 38 gazeteciye dava açıldı. Üç meslektaşımıza 

para cezası verildi. İki gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı. Dokuz medya çalışanı gözaltına alındı, 

altı gazeteci hapis cezasına çarptırıldı. Beş gazeteci ise çeşitli saldırılara maruz kaldı. Gazeteci Ali 

Tarakçı ise İstanbul'un ortasında silahlı saldırıya uğradı. Evrensel ve Özgürlükçü Demokrasi Bolu 

Cezaevi'ne alınmadı. Beş kitap cezaevi kapısından geri döndü. Başbakan Binali Yıldırım, Cumhuriyet 

ve ODA TV'ye dava açtı” diye konuştu.220 

4 Aralık 2017 

• Bitlis’in merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan sekiz köyünde, ikinci bir emre kadar sokağa 

çıkma yasağı ilan edildi.221 Valilikten yapılan açıklamada, il merkezine bağlı sekiz köy ve üç mahallede 

hayatın normal akışının devam etmesi ve öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim 

hakkının kısıtlanmaması amacıyla, 16.00-07.00 saatleri arasında geçerli sokağa çıkma yasağı 

uygulanacağı belirtildi.222 

• Türkiye’de yayımlanmış tüm sol yayınları arşivleyen, solyayin.com adlı web sitesinin de 
editörü Emin Şakir’in, sitesinde yayımlanan bazı yayınların “yasaklı yayınlar” listesinde olduğu 

gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi. Şakir’in, 28 Kasım’da tutuklanarak, Maltepe Cezaevi’ne konulduğu 

açıklandı. Konuyla ilgili olarak Küresel BAK (Barış ve Adalet Koalisyonu ) tarafından yapılan yazılı 

açıklamada, “Arşivcilik ve gazetecilik alanında ödüllendirilmesi gereken bir çabadır. Yayınlanmış olan 

gazete ve dergileri bir sitede tekrar yayınlamak suç olamaz. Emin’in tutuklanması ifade özgürlüğünün 

açıkça ihlalidir. Arşivcilik suç değildir. Gazetecilik suç değildir” denildi. Açıklamada, Şakir için 

özgürlük çağrısında bulunuldu.223 

• Antikapitalist Müslümanlar üyesi Zeynep Duygu Ağbayır tutuklandı. İstanbul’da beş gün 

gözaltında kalan Ağbayır, hakkında soruşturma açılan Ağrı’ya götürüldü. Burada sevk edildiği 

mahkemece tutuklanan Ağbayır'ın dosyasında “gizlilik kararı” olduğu öğrenildi. Ağbayır, 18 Mayıs 

2013’te Vicdani Ret Derneği’nin eylemindeki açıklamasıyla Türkiye’deki ilk kadın vicdani retçi 

olmuştu.224 

5 Aralık 2017 

• Sanatçı Mehmet Suavi Saygan, katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşması nedeniyle 

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla açılan dava duruşmasında, “Memleketin iktidarına karşı 

sadece eleştiri hakkımı kullandım” dedi. 225 

6 Aralık 2017 

• Yazar Adil Okay’a ait “Arkası Yarın” isimli kitabın Bafra Cezaevi’ne girişi “müstehcen” 

olduğu gerekçesiyle yasaklandı. Ütopya Yayınları’nın 2000 yılında yayımladığı kitabı daha önce 

Tekirdağ ve Sincan cezaevlerine de gönderen Okay’ın ise, bu cezaevlerinde herhangi bir sorun 

yaşamadığını ve kitabın müstehcen sayılmasının olanaklı olmadığını dile getirdiği kaydedildi.226 

• Hakkâri Valiliği, kentte yapılacak basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi 

ve benzeri türdeki diğer eylem ve etkinliklerin 30 gün boyunca yasaklandığını, Toplantı ve Gösteri 

Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri 

yürüyüşlerinin de 30 gün süreyle Valilik iznine bağlandığını açıkladı.227 

 

 

 

 

 
220 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/878260/CHP_den_TURGEV_sansurune_itiraz.html 
221 https://www.cnnturk.com/turkiye/bitliste-8-koyde-sokaga-cikma-yasagi-ilan-edildi 
222 http://aa.com.tr/tr/turkiye/bitliste-sokaga-cikma-yasagi/989657 
223 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/879956/Sol_yayinlarin_hafizasi_Emin_Sakir_tutuklandi.html 
224 https://www.evrensel.net/haber/339676/vicdani-retci-agbayir-tutuklandi 
225 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/880097/Cumhurbaskanina_hakaretle_suclanan_Suavi__Elestiri_hakkimi_kullandim.html  
226 https://www.birgun.net/haber-detay/cezaevine-gonderilen-kitaba-mustehcen-engellemesi-194215.html 
227 https://www.birgun.net/haber-detay/hakkari-de-gosteri-ve-yuruyusler-30-gun-sureyle-yasaklandi-194207.html 
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• Ankara Valiliği, HDP’liler Selahattin Demirtaş,  Figen Yüksekdağ ve İdris Baluken’in 

duruşmalarına destek vermek amacıyla yapılacak eylem ve etkinlikleri yasakladı. Açıklamada, “Söz 

konusu dava duruşmaları ile ilgili olarak cezaevi, adliye ve çevresinde terör örgütleri tarafından 

suiistimal edilerek muhtemel hedef teşkil edeceği, katılımcılar ve vatandaşlara yönelik eylem 

yapılabileceği, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği 

değerlendirilmektedir” denildi.228 

7 Aralık 2017  

• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında, Adalet Bakanlığı personeli 

iki kişi ve Yargıtay çalışanı 11 kişi olmak üzere toplam 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini 

açıkladı. Bu karar çerçevesinde, Başsavcılık sekiz kişinin gözaltına alındığını bildirdi.229 

• İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 

eş zamanlı operasyonlarda, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.230 

• “Barış Bildirisi”ne imza attıkları için haklarında dava açılan 32 akademisyenin İstanbul 32, 33, 

34 ve 36’ncı Ağır Ceza Mahkemelerindeki duruşmaları öncesi, sivil toplum örgütleri tarafından protesto 

gösterileri yapıldı. KESK’e bağlı Eğitim Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ile 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından adliye önünde yapılan açıklamada, “Üniversiteyi üniversite 

yapan temel değerlerden biri bilimsel özgürlüklerin güvence altına alınmasıdır. Şiddet çağrısı olmayan 

her akademisyen düşüncelerini açıklayabilmeli ve baskılara da maruz kalmaması gerekir. Bunlar 

akademisyenlerin de temel görev alanıdır” denildi. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez 

ise, yaptığı konuşmada, “Bu memlekette sulh ve demokrasi istedikleri için okuryazarlara soruşturmalar 

açılıyor. Bana doğru yolu gösteren birikimli insanlara huzurunuzda minnettarlığımı iletiyorum” dedi. 

Meslek örgütlerinden konuşmacılar davayı “utanç davası” olarak nitelediler.231 

• Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve 

meslekten ihraç edilmiş olan 53 öğretmenden 34'üne, bir yıl altışar aydan, yedi yıl altışar aya kadar 

değişen hapis cezaları verildi. Yargılanan 12 öğretmen ise beraat etti.232  

• Kadıköy'de yolsuzluk karşıtı bildiri dağıtan Gençlik Muhalefeti adlı oluşum üyesi 6 kişi 

gözaltına alındı. ABD’de yargılanan Rıza Sarraf'ın itirafçılığı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 

açıkladığı belgeler ile ortaya çıkan yolsuzluk olaylarını protesto etmek üzere  hazırladıkları bildiriyi 

dağıtan eylemciler, karakola götürüldü.233 

• Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin CHP Grubu Sözcüsü Erdal Aktuğ, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya üzerinden hakaret iddiasıyla gözaltına alındı. Aktuğ’un, 

“Reza’nın parasını peşin ödediği fahişeler” başlığı ile yayımladığı listeyle, başta Cumhurbaşkanı olmak 

üzere devlet yöneticilerine iftira etmek suçunda bulunduğu öne sürüldü.234 

8 Aralık 2017 

• Diyarbakır’ın Lice, Kocaköy, Silvan, Hazro ve Kulp ilçelerine bağlı 26 köyde sokağa çıkma 

yasağı ilan edildi.235 

• Gözaltına alınan İnci Sözlük'ün kurucusu Serkan İnci, serbest bırakıldı. İnci,  Başbakanlık 

İletişim Merkezi'ne (BİMER) yapılan şikayet sonrası gözaltına alındığını söyledi. İnci’nin, AKP'den 

seçimler için yüklü miktarda para aldığı iddia edilmişti. Bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 

hakaretten gözaltına alınan İnci’nin, ‘Pelikan Bildirisi’nin hazırlandığı Kuzguncuk’taki Beyaz Köşk’te 

çekilmiş fotoğrafı da ortaya çıkmış ve ayrıca AKP’den 450 bin dolara yakın miktarda para aldığı iddia 

edilmişti.236 
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• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ operasyonu kapsamında, Başbakanlık ve Adalet 

Bakanlığı'ndan ihraç edilen 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bilgisini verdi. 237  Mersin’de 

FETÖ/PDY’nin askeri yapılanması içerisinde bulunan ve “mahrem imam” oldukları tespit edilen 

aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşların bulunduğu 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Şüphelilerin gözaltı ve arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. 238  Ayrıca İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığı'nca 'FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, mahkemeye 

sevk edilen 36 şüpheliden 33'ünün tutuklanmasına, etkin pişmanlıktan yararlanan üç kişinin ise serbest 

bırakılmasına hükmedildi.239 

• Samsun'da FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 55'i tutuklu 107 rütbeli polisten 21'i bir ve 

yedi yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılırken,  38 sanık beraat etti. Aynı dosyada yargılanan ve 

son savunmalarını hazırlamaları için tarih verilen 45'i tutuklu 48 sanık hakkında ise Mart ayında karar 

verileceği bildirildi.240 

9 Aralık 2017  

• İstanbul Kadıköy’de bazı gençlik örgütlerinin ortaklaşa düzenlediği, ABD’nin Kudüs kararını 

protesto etmek için Filistin’e destek eylemine, polis sert müdahalede bulunarak, beş kişiyi gözaltına 

aldı. Basın açıklaması yapan gençlerin, “Filistin’de taş atan çocuklara bin selam” sloganıyla Khalkedon 

Meydanı’na yürümek istemesi üzerine polisin plastik mermi, cop ve kalkanlarla müdahale ettiği 

bildirildi.241 

• Çorum'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında esnaf, ev hanımı ve öğrenciler 

olan 12 kişi gözaltına alındı.242 

10 Aralık 2017  

• Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilecek operasyon 

nedeniyle ilçenin kırsalında yer alan dört mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilik, Nusaybin 

ilçesi kırsal mahallelerinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında sözde üst 

düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale 

getirmek, bölgedeki sığınak, barınak ve depo alanlarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon 

gerçekleştirileceğini açıkladı.243 

11 Aralık 2017  

• İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, AKP'den ihraç edildikten sonra 

Haziran ayında görevden alınan Adana'nın eski Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk, FETÖ/PDY 

soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Düzenlenen aynı operasyonda, polisin 10 kişiyi daha 

gözaltına aldığı bildirildi.244 

• FETÖ operasyonunda İstanbul’da gözaltına alınan eski Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir 

çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.245  

12 Aralık 2017 

• Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın, TRT’de canlı yayınında, "Maalesef depremlerde 

ölenlerin yüzde 80'i hep Müslüman ülkelerdedir. Çünkü Müslüman ülkelerde ne demokrasi vardı ne de 

bilim ve teknolojik uygulamalar" demesi üzerine sunucu tarafından yayından alındığı belirtildi. 246 

İddiayı gazeteci Can Ataklı’ya anlatan Ertan, Irak sınırında yaşanan depremden sonra TRT Türk’ün 

kendisini uzman görüşü almak için davet ettiklerini ardından ise söyledikleri için yayından alındığını 
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ekledi.247 

• Yazar Makbule Cengiz’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek hazırladığı 

söyleşi kitabı henüz basılmadan sansüre uğradı. Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yayınlanması 

planlanan “Umut Hep Var” isimli kitabın yayınlanmayacağı bildirildi. Yayınevinin sahibi Haluk 

Hepkon, yaptığı açıklamada, “Kitap, şaşırtıcı biçimde matbaa engeliyle karşılaşmıştır. Basımı 

gerçekleştireceğimiz matbaanın yetkilileri, içeriğinden ötürü, “çeşitli sıkıntılar yaşayabilecekleri”, 

“incelemelere maruz kalabilecekleri” vb. gerekçelerle “Umut Hep Var” ile ilgili çalışma 

yapamayacaklarını bildirmiş durumdadır. Yayınevi olarak, amacımız elbette ki bir matbaayı teşhir 

etmek değildir. Ancak, yeni bir durumla karşı karşıya olduğumuzu, basılmayan kitapların toplatıldığı ve 

el konulduğu bir Türkiye’den, matbaaların iktidar korkusuyla kitap basmak istemediği bir Türkiye’ye 

geçmekte olduğumuzu vurgulamak da boynumuzun borcudur” dedi. Hepkon, devamla Türk basın-yayın 

tarihinin, aynı zamanda korkuyla mü cadelenin, baskı ve yasaklara boyun eğmemenin tarihi olduğunu 

ifade ederek korku iklimine teslim olmayacaklarını söyledi.248 

• Eski HDP Sakarya İl Başkanı Mehmet Bayram'a, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 

üç yıl, dokuz ay hapis cezası verildi.249 

• Sanatçı Zuhal Olcay’a, Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla bir yıldan dört yıla kadar 

hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olcay’ın, Ağustos ayında, İstanbul Kadıköy'deki bir mekanda şarkı 

söylerken, şarkının sözlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uyarladığı ve Cumhurbaşkanı’na 

yönelik el işareti yaparak, alenen hakaret ettiği iddia edildi. Olcay, suçlamaları kabul etmediğini 

bildirdi.250 

13 Aralık 2017  

• Konya merkezli 34 ilde, FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda, TSK’da görevli 47'si muvazzaf, 

70 askeri personel hakkında yakalama kararı verildi. Şüphelilerin dördünün astsubay, 66'sının subay 

olduğu öğrenilirken, 23 şüphelinin soruşturma kapsamında daha önceden ihraç edildikleri bildirildi.251 

• TBMM Genel Kurul’u, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında seçildiği 

bölgeye “Kürdistan” dediği için Meclis oturumuna iki gün katılmama ile maaşının üçte ikisine el 

konulmasına karar verdi. Savunma için kürsüye gelen Baydemir, “Kürdistan’a Kürdistan demek suç 

değildir, suç olmamalıdır. Yaşasın Kürt ve Türk halkının kardeşliği, yaşasın Anadolu Mezopotamya 

halklarının kardeşliği, yaşasın özgürlük, eşitlik, adalet, onurlu barış ve birlikte yaşam” diye konuştu. 

Meclis’ten geçici olarak çıkarılma cezası verilen Baydemir’in, maaşından 12 bin lira civarında bir 

kesintinin söz konusu olduğu bildirildi.252 

14 Aralık 2017  

• İzmir’de, Emek ve Demokrasi Güçleri’nin düzenlemek istediği “OHAL Değil Demokrasi 

Mitingi”ne İzmir Valiliği, OHAL’i gerekçe göstererek izin vermedi. KESK dönem sözcüsü İsmet Süzer, 

olayla ilgili tepkisini “İronik bir biçimde OHAL kanunu ile gerekçelendirilen Valilik yasağı, 

gerçekleştirmek istediğimiz mitingin amacının ne kadar haklı ve yerinde olduğunun olabilecek en net 

açıklamasıdır” dedi. Süzer, hak ve özgürlükleri korumak adına gerçekleştirmek istedikleri mitingin, hak 

ve özgürlüklere zarar vereceği gerekçesi ile yasaklanması trajikomiktir” diye konuştu.253 

• Maliye Bakanlığı ve bağlı kurumlarına yönelik başlatılan FETÖ operasyonu kapsamında 78’i 

aktif çalışan, 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.254 

• Sanatçı Ferhat Tunç, “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılandığı davanın 

duruşmasında, suçlamaları redderek, “Bir sanatçı olarak toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmaya 

çalışıyorum” dedi. Kobani eylemleri sırasında yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 
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hakkında dava açılan Tunç, “Beni en çok heyecanlandıran barışa el uzatmış olmamdı. Savaş tüm 

enerjimizi alıp götürüyor. Bu toprakların geçmişinde yeterince kan ve gözyaşının aktı” diye konuştu.255 

• Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı bir köy ve üç mezrada terör örgütü PKK’ya yönelik 

operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.256 

• Kahramanmaraş’ta bir ay boyunca, “gösteri yürüyüşü, miting, anma etkinliği, stant açma, 

basın açıklaması ve benzeri etkinlikler” yasaklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz 

sınırları içerisinde milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin 

korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla, toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, anma etkinliği, 

çadır kurma, stant açma, basın açıklaması ve benzeri etkinlikler yasaklanmıştır” denildi.257 

15 Aralık 2017  

• Ankara Yüksel Caddesi’ndeki “İşimizi geri istiyoruz” eylemine müdahale eden polis, yedi 

kişiyi gözaltına aldı.258 

• Eski TRT Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Koyuncu, FETÖ üyeliği ile yargılandığı davada 

sekiz yıl, üç ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde 

bulundurarak, sanığın adli kontrol şartı uygulayarak tahliyesine karar verdi.259 

• “Terör örgütü üyesi olmak ve propaganda yapmak” suçlarından yargılanan eski HDP Tunceli 

Milletvekili Edibe Şahin'e sekiz yıl, dokuz ay hapis cezası verildi.260 

16 Aralık 2017  

• Kadıköy'de vergi zamlarını protesto etmek için toplanan Halkevi üyelerine polis 

müdahalesinde 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında polisin sert müdahalesine tepki 

gösteren vatandaşların da olduğu öne sürüldü.261 

17 Aralık 2017  

• Ankara'da Fikir Kulüpleri Federasyonu, Gençlik Muhalefeti ve Öğrenci Kolektifleri tarafından 

düzenlenen yolsuzluk yürüyüşüne polis müdahale etti. Müdahale sırasında çok sayıda kişinin gözaltına 

alındığı öğrenildi.262 

• Ankara'da Fikir Kulüpleri Federasyonu, Gençlik Muhalefeti ve Öğrenci Kolektifleri'nin 

düzenlediği rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yapılan eyleme müdahale eden polis, 11 kişiyi gözaltına aldı. 

“Hırsızların hesabını gençlik soracak” sloganları nedeniyle gözaltına alındığı öne sürülen kişilerin daha 

sonra serbest bırakıldığı bildirildi.  

• Mersin’de kadın üretici pazarında bildiri dağıtan dört halkevi üyesinin darp edilerek gözaltına 

alındığı belirtildi. ‘Man Adası’ belgelerinde yer alan para akışı iddiaları ve zamları protesto ettikleri öne 

sürülen halkevi üyelerinin, “Yeter artık sırtımızdan inin!” başlıklı bildiri dağıttıkları bildirildi.263 

18 Aralık 2017 

• Ankara Yüksel Caddesi'nde devam eden “İşimizi geri istiyoruz” eyleminde üç kişi gözaltına 

alındı. Açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın eylemleri 285’inci gününde 

devam ederken, etrafı bariyerlerle çevrili İnsan Hakları Anıtı önünde açıklama yapmak isteyenlere 

polisin izin vermediği bildirildi.264 

19 Aralık 2017 

• Elazığ'ın, Palu, Arıcak, Alacakaya ve Karakoçan ilçelerindeki 15 ayrı bölgede devam eden 

sokağa çıkma yasağının uzatıldığı duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada, “15 ayrı bölgede 22 Aralık 
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2017- 05 Ocak 2018 tarihleri arasında Elazığ Valiliği kararı ile 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan 

edilmiştir” denildi.265 

• HDP Kadıköy ilçe binasında yasak yayınların ve fotoğrafların bulunduğu gerekçesiyle yapılan 

polis operasyonunda ilçe eş başkanları Gül Demir ve Ercan Demir hakkında gözaltı kararı verildi. Çevik 

kuvvet ekipleri ve TOMA’ların hazır bulunduğu aramalar sırasında ilçe binası önünde toplanan HDP’li 

grup, protesto ederek açıklama yaptıktan sonra dağıldılar.266 

• İstanbul, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yasak yayın ve yasaklanmış 

fotoğraf bulundurulduğu gerekçesiyle HDP ilçe binasında arama yaptı. Arama sırasında ilçe binasında 

olan ilçe eş başkanlarından Gül Demir gözaltına alındı, el konulan belgeler ise çuvallara konularak polis 

aracına alındı.267  

• HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Mardin'deki davası sırasında fotoğrafını sosyal 

medya hesabından paylaştığı iddiasıyla açılan davada, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı 

Leyla Güven'e üç ay hapis cezası verildi.  Ses ve görüntülerin kayda alınması suçundan verilen hapis 

cezası ile ilgili olarak Güven'in avukatının, kararın yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Gaziantep Bölge 

Adliyesi Mahkemesi'ne istinaf başvurusu yaptığı belirtildi.268 

20 Aralık 2017  

• İstanbul’da, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullanıcısı 59 

şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Düzenlenen operasyonlarda 30 kişi yakalandı. Yakalanan 

zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü, firari durumdaki 29 kişinin yakalanması için 

operasyonların sürdüğü ifade edildi.269 

• Beyoğlu Emniyet Müdürü İsmail Kılıç, Taksim'de yılbaşı kutlaması olmayacağını açıkladı.270 

• Tekirdağ F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Ümit Akgümüş’ün mektubunun, 

okuma komisyonunca sansürlendiği bildirildi. Cezaevlerinde hak ihlallerini köşesine taşıyan 

Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi yazarı Hüseyin Aykol'a ulaştırılmak istenen mektubun, komisyon 

üyelerince makaslandığı ileri sürüldü.271 

22 Aralık 2017  

• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Düzce İl 

Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yılmaz Özdemir gözaltına alındı.272 

İfade ve basın özgürlüğüne yönelik müdahaleye yurtiçi ve yurtdışından gelen tepkiler  

1 Eylül 2017  

• Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Kuran Kursları Yönetmeliği”nde yaptığı değişiklikle, orta ve 

yükseköğretim kurumlarında Kuran kursları açılmasının önü açıldı. Eğitim Sen Yönetim Kurulu Üyesi 

Özgür Bozdoğan, “Bütün bunların hepsini bir paket olarak düşünmek gerekiyor. Okulların imam hatibe 

dönüştürülmesinden, dini vakıf ve kuruluşların okullara, kurs açma gerekçesiyle taşınmasına kadar... 

Bütünlüklü bir yönelimin parçası olarak gördüğümüz bu değişiklikle ilgili değerlendirmemizi yapıp 

hukuki başvuru yoluna gideceğiz. Bilimsel akademik eğitim veren kurumları özelliğinden çıkarmak 

istiyorlar. Bu değişiklik de bunun bir parçası diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.273 

2 Eylül 2017  

• Cumartesi Anneleri, yaptıkları bir toplantıda hak ve adalet taleplerini yenileyerek, “OHAL’in 

sürekli olduğu, yargının değil bağımsız, hiç olmadığı bir dönem geçirildiğine” dikkat çektiler. Kayıp 
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yakınları adına konuşan Serpil Taşkaya, “Her sevincin eksik ve buruk yaşandığı mezarsız ölüler 

coğrafyasında bizi mezarsızlığa değil, bayramsızlığa mahkum ettiler” dedi. Cumartesi Anneleri’nin 649. 

hafta oturumuna, kayıp yakınlarının yanı sıra CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve yazar Aslı Erdoğan 

da katıldı. Tanrıkulu, “Her gün bir yerlerden ölüm ve kayıp haberleri alıyoruz. Anayasanın olmadığı 

OHAL’in sürekli olduğu, yargının değil bağımsız, hiç olmadığı bir dönemdeyiz. Kayıplarımızın 

akıbetini öğrenene kadar bu meydanda adalet arayışımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.274 

3 Eylül 2017  

• Diyarbakır Barosu öncülüğünde çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 2015 yılında basın 

açıklaması yaparken silahla vurularak yaşamını yitiren Baro Başkanı Tahir Elçi'nin kabrini ziyaret etti. 

Baro Başkanı Av. Ahmet Özmen, Tahir Elçi cinayetinin failli meçhul cinayet olmasına izin 

vermeyeceklerini belirterek, zanlıların bulunması için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Özmen, 

“Bu yıl Kurban Bayramı ve Dünya Barış Günü aynı güne denk geldi. Sevgili Elçi, bütün yaşamını 

adalet, barış ve özgürlük mücadelesine adadı ve bu uğurda da canını verdi. Elçi, anne babasının, eşinin 

yanında alınan, işkencede öldürülen onlarca insanın failini bulmaya hayatını adadı. Ama ne yazık ki 

kendisi bir faili meçhul cinayete kurban gitti. Elçi cinayetinin, failli meçhul cinayetler kervanına 

eklenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun, Elçi'nin katillerini bulacağız ve 

yargıya teslim edeceğiz” dedi.275 

• Dilek Mayatürk Yücel, eşi Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in 200 gündür özgürlüğünden 

yoksun olması nedeniyle kaleme aldığı açık mektubunda, “Deniz, Almanya’nın saygın gazetelerinden 

birinin, Türkiye temsilcisi. Hukuk ve demokrasinin olduğu ülkelerde, sadece gazetecilik yapmaktan 

ötürü tutuklanmak bir çocuğun bile anlayabileceği bir durum değildir” dedi. Mektupta, “Deniz, 200 

gündür tutuklu. Tecritte, yalnız kalıyor. Tecrit yani, insanın fiziki-ruhsal bütünlüğünü uzun vadede 

mahvetmeye hizmet eden insanlık dışı uygulama. İnsanın doğasına, kendisine, dış dünyaya 

yabancılaşması, kendi içinde bölünmesi için tasarlanmış düzenek. Bireyin, doğasına aykırı kurulan ve 

sınırlarla, kısıtlamalarla beslenen bu düzen, sadece ve sadece insanda tahribat bırakır. Basın kanununa 

göre zaman aşımına uğramış haberleri, yazdığı makaleleri yani tamamen ‘gazetecilik’ faaliyetleri 

Deniz’in, tutukluluğuna sebep gösterildi. Hâlâ iddianamesi yazılmamış, henüz mahkeme önüne 

çıkmamışken, hedef haline getirildi” denildi.276 

• Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), sunucu Vatan Şaşmaz’ın İstanbul’da bir otel odasında ölü 

bulunmasının üzerine yayınlanan bazı haber ve görüntülerin gazetecilik mesleğine uygun olmadığına 

dikkat çekerek, RTÜK’ü daha duyarlı olmaya davet etti. Şaşmaz’ın ve katilinin bulunduğu otel odasının 

olay yeri görüntülerinin ve bazı kamera kayıtlarının basına sızdırıldığını açıklayan ÇGD, görüntüleri 

sızdıranlar kadar yayınlayan kanalların da suçlu olduğunu belirtti.277 

4 Eylül 2017 

• Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Sosyal 

Demokrat Parti Lideri Martin Schulz'un Türkiye’ye yönelik suçlamalarının ardından “Merkel ve 

Schulz'un tartışma boyunca  ayrımcılık ve yükselen ırkçılığa hiç değinmemiş olması, Alman siyasetinin 

geldiği  noktayı gösteriyor” dedi. Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımında Kalın, 

“Alman  seçimlerini hangi partinin kazanacağının çok bir önemi yok. Çünkü hangi  zihniyetin 

kazanacağı artık belli oluyor. Türk-Alman ilişkilerini dar bir siyasi ufka kurban eden bu  sorunlu 

atmosferin ve tablonun en kısa zamanda değişeceğini ümit ediyoruz” ifadelerine yer verdi. Dışişleri 

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, “Avrupa popülist siyasetten kurtulmalı. Avrupa İkinci Dünya Savaşı 
öncesi değerlere dönüyor. Almanya'nın bu çizgiye gelmemesi lazımdı. Türkiye ile Almanya'nın 

ilişkilerinin iyi olması iki tarafın yararınadır” dedi.  Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik de, “Almanya 

için, tarihi dersleri hatırlatacak şekilde pandoranın kutusu açıldı. Schulz'un, Weimar Cumhuriyeti'ni 

tahrip eden popülizm hakkında daha çok okuma yapmasını tavsiye ederim. Birileri müzakere yeteneğini 
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kaybetmiş bir AB istiyor. Müzakeresiz bir AB, 'birlik' olmayan Avrupa kapısını açmaktır Almanya'nın 

iç politikası çerçevesinde, Türkiye ile AB müzakerelerinin kesilmesinden bahsetmek bir AB krizidir” 

sözlerine yer verdi.278 

• Alman Sol Parti Parlamento Grup Başkanı Dietmar Bartsch, Türkiye’de ifade özgürlüğünün 

gasp edildiği söylenen tüm gazetecilerin yanında olduklarını ifade ederek, “Gazetecileri hapse atmak 

artık keyfi bir alışkanlık haline geldi. Almanya’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı daha 

sert olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Bartsch, “Türkiye’de basın özgürlüğüne yönelik saldırılar 

kabul edilemez. Türkiye’de gazetecileri hapse atmak artık keyfi bir alışkanlık haline geldi. Basın 

özgürlüğünün güvence altına alınması gerekiyor ki gazeteci özgürce yazabilsin” diye konuştu.279 

• PEN International, Aslı Erdoğan’ın yurtdışına çıkışının kısıtlanmaması için kampanya başlattı. 

Yapılan açıklamada, 22 Eylül’de Almanya’nın Osnabrück şehrinde düzenlenecek törende, aynı zamanda 

PEN Onur Üyesi olan Erdoğan’ın da ödül alacağı belirtildi. Haziran ayında yurtdışına çıkış yasağı resmi 

olarak kaldırılan Erdoğan’ın hâlâ İçişleri Bakanlığı’ndan onay beklediği vurgulandı.280  

• AKP'li Yozgat Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal’ın belediyenin girişine yerleştirilen 

Atatürk’ün fotoğrafının üzerinde oynanan panonun vatandaşların tepkisine neden olduğu bildirildi. 

Atatürk'ün Şapka ve Kıyafet Devrimi'nin ardından halkı selamlarken çekilen fotoğrafından yapılan 

maket, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başkan Erdal'a dönük şekilde yerleştirilmişti.281 

5 Eylül 2017 

• Özgür Gazeteciler İnisiyatifi, Ağustos ayında gazetecilere yönelik hak ihlallerinin artarak 

devam ettiğini ve 14 gazetecinin tutuklandığını açıkladı. İnisiyatifin raporunda, “Türkiye’de gazeteci 

tutuklamaları rutin bir hale geldi. Dünya liderleri artık Türkiye’de gazetecilere yönelik yaşanan hak 

ihlalleriyle, cezaevindeki gazetecilerin durumlarıyla ilgilenmiyorlar. Mevcut tarih itibarı ile Türkiye’de 

180 gazeteci, gazetecilik yaptıkları için zindanda.  30 gazeteci gözaltına alındı. 14 gazeteci tutuklandı. 

İki gazeteci tahliye edildi. Dört haber sitesi 14 sefer BTK tarafından engellendi. Üç basın kuruluşu 

kapatıldı. 14 gazeteci yargılandı. Bir gazetecinin pasaportuna el konuldu, yurt dışı yasağı getirildi. 

Günlük Kürtçe yayın yapan bir gazete yayın hayatına başladı. Bu tablo iktidar için utanılacak bir durum 

olarak görülmesi gerekirken tersine iktidar bunu kendi başarı hanesine not düşüyor. Buna rağmen biz 

tekrar ifade edelim. Gazetecilik suç değildir ve biz gazeteciyiz” denildi.282  

• HDP, Anayasa Mahkemesi içinde “Vicdan ve Adalet Nöbeti” başlattıklarını duyurdu. Parti 

Sözcüsü Osman Baydemir, “Hukuk mazlumun yanında değil, adeta güçlünün hukuku haline 

dönüştürülüyor. Altı buçuk milyon insanın iradesi, Anayasa'ya aykırı bir şekilde seçme ve seçilme hakkı 

gasp edilmiş durumda. Bu gaspın son bulması için bu hukuksuzluğun son bulması için buradayız. Eş 

genel başkanımız Selahattin Demirtaş ve 10 milletvekilimiz, 306 gündür, hukuksuz bir şekilde siyasal 

iktidar tarafından hükümetin talimatı ile adeta rehin tutuluyor. Geciken adalet, adalet değildir. Burada 

bulunmamızın sebebi yargı baskılanmasın, yargıç vicdanı ile kararını verebilesin, yargıç hiç bir siyasi 

otoritenin önünde eğilmesin, yargı dik dursun, durabilsin diyedir” dedi.283 HDP, tutuklu milletvekilleri 

hakkında görüşme talep ettiği Anayasa Mahkemesi’nden yanıt alamayınca, bina içerisinde adalet ve 

vicdan nöbetine başladı. Bir süre yaşanan bekleyişin ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın, HDP ile 

görüşmeyi kabul ettiği bildirildi.284 

6 Eylül 2017  

• Anayasa Mahkemesi önünde başlattıkları “Adalet Nöbeti”nde, HDP sözcüsü Osman 

Baydemir, HDP’li vekillerin tutuklanmasına tepki göstererek, “Kimse bunun bize bir yargılama süreci 
olduğunu iddia etmesin” dedi. Baydemir, Anayasa Mahkemesi önündeki açıklamasında “Türkiye'deki 

bütün hukuk otoritelerine çağrıda bulunuyoruz. Tam 307 gündür siyasi bir operasyonla adeta bir 
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merkezden düğmeye basılmak üzere eş genel başkanlarımız grup başkanvekillerimiz, milletvekillerimiz 

tutuklanarak cezaevine konuldu… Eğer bu bir yargılamaysa, yargının rutin bir işleyişiyse, o halde 307 

gündür Selahattin Demirtaş'ı tutuklayan mahkeme neden bir duruşma salonu açmıyor”  diye konuştu.285 

• Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) ve Eğitim Sen, “Bu eğitim sistemine itirazımız var” 

sloganıyla İstanbul Kartal Meydanı’nda yapacakları miting öncesinde yaptığı açıklamada,  eğitim 

müfredatındaki değişikliklere tepki gösterdi. ABF Genel Başkanı Muhittin Yıldız, “Yaşananlara sessiz 

kalmayacağız. Şeriatçı eğitime karşı eşit, parasız, bilimsel ve kamusal, ana dilde eğitim için, başta 

Aleviler olmak üzere tüm inançların her alanda eşit şekilde yer alması ve zorunlu din derslerin 

kaldırılması için, eşitsizliklere karşı herkese hak ve adalet için, cinsiyetçi eğitime karşı durmak için, 

çocuklarımıza aydınlık bir gelecek için ve geleceğimize sahip çıkmak için, tekçiliğe karşı durmak için, 

OHAL ile işten atılan öğretim görevlileri ve kamu çalışanları başta olmak üzere tüm mağdurlar ile şu an 

açlık grevlerini sürdüren Nuriye ve Semih için, OHAL’in kaldırılması için, tutuklu bulunan 

milletvekilleri başta olmak üzere gazeteciler, aydın ve yazarlar için, kapatılan televizyonlar,  kapatılan 

radyolar ve muhalif gazeteler, ajans, dernekler için, barış ve kardeşlik için 17 Eylül’de Kartal’dayız” 

dedi.286 

7 Eylül 2017  

• Çağlayan Adliyesi'nde, Adalet Nöbeti için bir araya gelen avukatlar, Cumhuriyet davasının 

ikinci duruşması için meslektaşlarına mahkemeye katılarak destek çağrısında bulundu. Adalet 

Nöbeti’nin 23. haftasında, avukatlar, “O gün dayanışmayı yükseltmek, mesleğimizi savunmak ve adalet 

talebine sahip çıkmak için Silivri'de olacağız” dediler.287  

• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) eleştiren CHP’li 

Sezgin Tanrıkulu’na, “Ana muhalefet partisinin bu milletvekilini acilen çağırıp ağzının payını vermesi 

lazım” sözleriyle tepki gösterdi. Soylu, “SİHA’larımız teröristlerin faaliyet alanlarını daraltmak ve 

ülkemize, savunmamıza üstünlük sağlayabilmek için 24 saat görev yapıyor. Birileri bundan rahatsız 

olmuş ve savaşta bile bu kurallar uygulanmaz diyor. PKK bir terör örgütü değil, Allah korusun onların 

dilinde Türkiye ile eşit şartlarda savaşabilecek bir yapının sahibi. Aslında SİHA'ları bir şekilde 

suçlamaya çalışırken terörle yaptığımız mücadeleden incindikleri açıkça ortadadır” dedi.288  

8 Eylül 2017  

• İstanbul Büyükada’daki toplantı sırasında tutuklanan sekiz hak savunucusunun avukatları, 

aileleri ve arkadaşları, cezaevindeki koşulları kamuoyu ile paylaşarak tutukluların bazılarının sağlık 

sorunları ile mücadele ettiklerini aktardı. Beyoğlu’ndaki basın toplantısında, Avukat Meriç Eyüboğlu, 

tutuklu sekiz hak savunucusunun cezaevindeki kurslar, kütüphane, diğer koğuşlardakilerle ortak görüş, 

spor salonu gibi haklardan mahrum bırakıldığını belirtti. Sağlık problemlerine de çözüm 

bulamadıklarını belirten Eyüboğlu, “Nalan’ın beyaz etmek yememesi gerekiyor ama iki aydır bu sorunla 

mücadele ediyoruz. Silivri Cezaevi kadınlara alışkın değil. Kantinden ped dışındaki ihtiyaçlarını 

karşılayamıyorlar” diye konuştu. Avukat Deha Murat Boduroğlu ise, tutuklu İsveç vatandaşı Ali Garawi 

ve Almanya vatandaşı Peter Steudtner’in Türkçe bilmediklerini anımsatarak, “Ali’nin anksiyete sorunu 

var. Bir kez doktora çıkarıldı ancak doktor İngilizce bilmiyordu ve tercüman da yoktu” dedi. 289 

Tutukluların ortak görüşme alanına çıkarılmadıklarını söyleyen avukatlar, sanıkların yaşadıklarını 

“gökyüzünü bir kafesin içinden bakar gibi gördüklerini” söylediler.290 

• Avrupa’daki bazı işçi sendikaları, Türkiye’de sendikacılara ve sivil topluma baskı 

uygulandığını öne sürerek, İstanbul’da yapılacak 10. ILO Avrupa Bölge Toplantısını boykot etme kararı 

aldı. Alman Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Reiner Hoffman, “Türkiye'de son aylarda sendika 

üyesi on binlerce çalışan büyük ölçüde KHK kapsamında gerekçe sunulmaksızın ve hukuki itiraz hakkı 

tanınmaksızın işten çıkartıldı, sosyal güvenlik sisteminin dışına itildi. Bu yolla Türkiye'de baskı, korku 
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iklimi yaygınlaştırılarak eleştirel sivil toplum susturulmaya çalışılıyor” şeklinde konuştu.291 

• Gazetecilik meslek örgütleri ve İzmir Barosu, Silivri'de görülecek Cumhuriyet davası öncesi 

İzmir’de ortak basın toplantısı yaparak, tüm tutuklu gazetecilerin özgürlüklerine kavuşmalarını 

beklediklerini açıkladı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, “Her muhalif ses giderek 

daha da baskılanıyor. Bu yöntemlerden biri de gazetecilerin cezaevine atılarak susturulmaya 

çalışılmasıdır. Tutuklu gazetecilerin durumları, hepimizin vicdanlarında derin yaralar oluşturdu. İzmirli 

gazeteci Gökmen Ulu 105 gündür cezaevinde. Çocuğuna bu süreçte sadece iki kez dokunabildi. Avukat, 

kısıtlılık nedeniyle dosyasını inceleyemedi. Henüz iddianamesi hazır değil. İddianameler hazırlanana 

kadar, dava süresince hiç değilse tutuksuz yargılama istiyoruz. Gazetecilere baskılar uluslararası alanda 

da yüzümüzü kızartıyor” dedi.292 

9 Eylül 2017  

• Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty, Büyükada soruşturması kapsamında 

yaklaşık üç aydır tutuklu bulunan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser’i ziyareti 

sonrası yaptığı açıklamada, Eser ile birlikte tutuklananların sadece insan hakları çalışmaları nedeniyle 

cezaevinde bulunduklarını vurguladı. Shetty, “Bu insanların derhal tahliye edilmesi gerekir, şu anda 

tutuklu olmaları için hiçbir kanıt bulunmuyor, sadece insan hakları çalışmaları nedeniyle cezaevindeler. 

Dolayısıyla derhal tahliye edilmeleri gerekir” dedi.293 

• İspanya’da eşitsizlik ve yolsuzluklara karşı kurulan Podemos (Yapabiliriz), isimli parti 

Cumhuriyet’i ziyaret ederek, Silivri’de görülecek dava öncesinde destek ve dayanışma duygularını 

iletti. Türkiye’yi ziyaret eden ilk Podemos heyeti olduklarını ifade eden Podemos üyesi David 

Perejil, “Özellikle darbe girişimi ve referandumdan sonra Türkiye’de ifade özgürlüğüne yönelik 

baskıları gözlemlemek için geldik. Bu bizim için çok önemli çünkü Türkiye’de özellikle iktidardan 

bağımsız gazetecilere ve çeşitli kesimlere yönelik büyük bir baskı olduğunu biliyoruz. Cumhuriyet’in 

davasını da çok önem vererek takip ediyoruz. 11 Eylül’deki dava öncesinde İspanya Parlamentosu ve 

Avrupa Parlamentosu’nda ne yapabileceğimizi öğrenmek istiyoruz. Ayrıca İsveç-Türkiye çifte 

yurttaşı olan Hamza Yalçın ile Almanya-Türkiye yurttaşı Doğan Akhanlı, Türkiye’nin İnterpol 

üzerinden çıkardığı arama kararı nedeniyle baskı altında ve ikisine yönelik suçlama da ‘terörizm’. Biz 

Türkiye’nin ‘terörizm’ suçlamasını ne kadar kolay kullanabildiğini biliyoruz. Angela Merkel’in 

doğrudan telefonuyla Akhanlı serbest bırakıldı ama İspanya’yı terk etmesi yasaklandı. Yalçın ise halen 

cezaevinde tutuluyor. Bu kişiler için ne yapabileceğimizi öğrenmek ve salıverilmeleri için başlattığımız 

mektup kampanyasına sizi de davet etmek ziyaretimizin bir diğer nedeni” dedi.294 

• Cumhuriyet Gazetesi Davası Koordinasyonu, Silivri’de görülecek Cumhuriyet davasına dikkat 

çekmek amacıyla, “Özgür basın susturulmaz” sloganları eşliğinde Kadıköy’de Cumhuriyet dağıttı. 

İstanbul Kadıköy’de bir araya gelen aktivistler adına konuşma yapan Cumhuriyet çalışanı Faruk Eren, 

“Bu Cumhuriyet davasıdır. Tüm tutuklu gazetecilerin özgür kalmasını istiyoruz. Arkadaşlarımızı 

almaya gideceğiz onları yalnız bırakmayalım” dedi.295  

10 Eylül 2017 

• Alman Sosyal Demokrat Parti başbakan adayı Martin Schulz, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın 

Almanya'da yaşayan ve bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşlarına yaptığı uyarıya, 

“Almanya, Türkiye'den aşağılanmayı kabul edecek bir ülke değildir” sözleriyle tepki gösterdi. Schulz, 
“Ankara'daki hükümet ölçüyü kaçırıyor. Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler Ankara'nın sistematik 

bir şekilde yürütmeye çalıştığı gibi olmamalıdır” diyerek, Türk hükümetini bu yolu bırakıp “yapıcı 

işbirliğine dönmeye” çağırdı.296 

• CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, FETÖ davalarına ilişkin gazetecilerin gözaltına 
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alınması konusunda “Hayatını dinci örgütlere karşı mücadeleyle geçirmiş gazetecileri, FETÖ torbasına 

atmak, davaların inandırıcılığını kaybettiriyor diyerek tepki gösterdi 

• Almanya’daki 14 gazetecilik örgütü, tutuklu Die Welt Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in 44. 

doğum günü nedeniyle kaleme aldıkları bir mektupta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 

"Ülkenizde basın ve düşünce özgürlüğünü koruyun,” çağrısında bulundu. Yücel, halkı kin ve 

düşmanlığa teşvik etmek ve örgüt propagandası yapmak suçuyla 27 Şubat’ta Türkiye’de 

tutuklanmıştı.297  

• Evlendirme programlarına RTÜK tarafından konulan yasağı, programın ismini değiştirerek 

ancak formatını koruyarak delmeye çalışan ATV sunucusu Esra Erol rakip kanallar tarafından dava 

edildi. Erol, geçen yıl yaptığı programında evlendirdiği bir çifti barıştırmaya çalışıyordu.298 

12 Eylül 2017  

• Cumhuriyet davasında tahliye çıkmaması üzerine, BM ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 

Teşkilatı (AGİT) yayınladıkları ortak bildiride, yargılanan gazeteci ve yöneticilerin derhal serbest 

bırakılmasını talep ederek “İfade özgürlüğü sadece iktidardakiler uygun gördüğünde kullanılacak bir 

hak değildir” görüşüne yer verdiler. AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir ve BM Düşünce 

Özgürlüğü Özel Temsilcisi David Kaye’in imzasıyla yayınladıkları ortak bildiride, “Türkiye'nin basın 

ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskısı, ülkedeki gazetecilerin ve gazeteciliğin güvenliği için doğrudan 
tehdit oluşturuyor... Cumhuriyet gazeteci ve yöneticileri, yetkililerin sınırı aştığını düşündüğü, kamunun 

büyük yararına olan konularda yazdıkları için neredeyse bir yılı hapiste geçirdi. Onları hapiste tutma 

kararı sadece demokrasiye aykırı değil aynı zamanda ülkenin imzaladığı tüm uluslararası taahhütlerini 

de görmezden geliyor... Türkiye'ye yardım önermeye ve yetkilileri gecikmeksizin rota değiştirmeye 

çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.299 

• Çağdaş Hukukçular Derneği, açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih 

Özakça'nın avukatlarının gözaltına alınmasına tepki göstererek, “Ne Nuriye ne Semih’i hapishanelere 

kapatmak ne de avukatlarını gözaltına almak yetmeyecek. Kendilerini avukatsız bırakmayacağız” 

denildi.300  

• Çeşitli siyasi parti, dernek ve sivil toplum örgütü üyesi 78’liler Vakfı öncülüğünde yaklaşık 50 

kişilik grup, Taksim'de toplanarak, 12 Eylül darbesinin 37'nci yıl dönümü nedeniyle yaptıkları 

açıklamada. “Gün gelecek, devran dönecek, darbeciler halka hesap verecek” dediler. Grup “12 

Eylül'den 15 Temmuz'a ve OHAL'e bütün darbeciler yargılansın” yazılı pankart taşıdı. Yapılan 

açıklamada, “Darbecilerle toplumsal suç ortaklığını reddedelim” denildi.301 

13 Eylül 2017 

• Sanatçılar, siyasetçi ve gazeteciler açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve 

Semih Özakça için, sanatçı Zülfü Livaneli’nin bestelediği “Ey Özgürlük” şarkısı eşliğindeki videonun 

yayınlandığı sosyal medyada, iki eğitimcinin Eylül’de görülecek davasına çağrı yaptılar.302  

14 Eylül 2017  

• Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, HDP'li Aysel Tuğluk'un annesi 

Hatun Tuğluk’un cenazesine yapılan saldırı için “Bu saldırıyı kınıyor ve yapanları lanetliyorum. Bu 

çirkinliği yapan şahıslarla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Adli yargı önünde yaptıklarının hesabını 

vereceklerdir” dedi.303 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise  “İnsanlık dışı, insanlığımızı kaybediyoruz” 

diyerek tepki gösterdi. Yaşanan olayın sorumlusunu hükumet olarak gördüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, 
“Toplumu bu noktaya kim taşıyor, ülkeyi yönetenler laf ettiler mi. yanlıştır dediler mi, kutulaştırma 

açısından yapmayın etmeyin dediler mi?” dedi.304 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, yaşanan 

 

 

 

 

 
297 https://www.birgun.net/haber-detay/14-alman-gazetecilik-orgutunden-erdogan-a-basin-ozgurlugu-mektubu-178684.html 
298 http://www.baskentgazete.com.tr/magazin/esra-erolun-uyanikligi-pahaliya-patlayabilir-h6552.html 
299 https://www.birgun.net/haber-detay/agit-ve-bm-den-turkiye-ye-gazetecileri-serbest-birakin-bildirisi-179076.html 
300 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/822353/CHD__Nuriye_ve_Semih_i_avukatsiz_birakmayacagiz.html 
301 https://www.cnnturk.com/turkiye/taksimde-12-eylul-protestosu 
302 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/189765-gulmen-ve-ozakca-nin-durusmasina-katilim-cagrilari 
303 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/823357/Hukumetten_Aysel_Tugluk_un_annesinin_cenazesine_saldiri_hakkinda_aciklama.html 
304 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/823415/Cenazeye_irkci_saldiriya_Kilicdaroglu_dan_ilk_yorum.html 



Gazeteciler Cemiyeti  İfade ve Basın Özgürlüğü  Eylül-Aralık 2017 Dönemi Raporu Özgürlük için Basın 

46 

olaya ilişkin “Bu, bizim inanç değerlerimizle bağdaşmıyor” diyerek tepki gösterdi.305 

15 Eylül 2017  

• Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi, yaptığı çağrıda, “Ülkemiz ve geleceğimiz için 

çocuklarımızın hayallerini, ümitlerini, geleceklerini çalan, 21. yüzyılda bilimi yasaklayan çağdışı 

eğitime ve müfredatı birlikte durduralım” dedi. Çağrıda eş zamanlı olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de 

tepkilerini göstermek amacıyla grup üyelerinin yeniden bir araya gelecekleri açıklandı.306  

• CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik hakkında gözaltı kararı verilmesinin 

üzerine “akıl tutulması” şeklinde değerlendirmede bulunarak, “FETÖ ile mücadele adı altında FETÖ'ye 

destek veriliyor. Bugün yaşananlar demokrasi adına yüz karasıdır. Çelik hakkındaki gözaltı kararı bir 

akıl tutulmasıdır” dedi. 307  CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan da yaptığı açıklamada, “Bu ciddi bir 

kumpastır. Ne avukat Celal Çelik'ten FETÖ'cü çıkar ne de bunun üzerinden CHP'ye gelmeleri mümkün 

değil” dedi. Tezcan, “FETÖ’nün en güçlü döneminde Çelik yargıtay hakimliğini FETÖ’yle mücadele 

ederek istifa etmiştir. Siyasetin, bu işin arkasında parmağı varsa bilsinler ki bu kumpaslar da yarın açığa 

çıkacaktır. Adalet Bakanı'na, AKP Genel Başkanı'na, Başbakan'a sesleniyorum. Eğer dünkü 

soruşturmalarda olduğu gibi siyasi iktidarın arkadan koruma ve kollaması altında bu soruşturmalar 

yürümüyorsa biliniz ki kripto FETÖ'cüler iş başında” ifadelerini kullandı.308  

• Almanya’nın İstanbul Başkonsolosu’nun, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Die Welt 
muhabiri Deniz Yücel'i ziyaret etmesine izin verilmediği bildirildi. Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 

Martin Schafer, izin yasağına herhangi bir sebep gösterilmediğini kaydederek, bu konudaki 

iddianamenin altı aydır hazırlanmamış olduğuna dikkat çekti. 309 

• Almanya'nın en büyük medya grubu Axel Springer, ülkenin diğer büyük ve etkili şirketlerini 

bir araya getirerek, aralarında Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in de yer aldığı Türkiye’deki Alman 

tutukluların serbest bırakılması için Ankara’ya baskı yapmaya hazırlandığı belirtildi.310 

16 Eylül 2017  

• Annesi Hatun Tuğluk'un Ankara'daki cenazesinde çıkan olaylara ilişkin olarak konuşan eski 

milletvekili HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, “Annemin cenazesine yapılan saldırı 

büyük bir vahşet. Ancak bu saldırıya karşı toplumdan tek ses halinde gelen lanetleme, kınama beni 

umutlandırdı” dedi.311 

• Hak örgütleri, tutuklu HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesinin 

cenazesine yapılan saldırıyı kınadı. Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen, “Birbirimizin ölülerine 

bile tahammül edemiyorsak, toplumsal birlik ve bütünlükten, bir arada yaşamaktan nasıl bahsedebiliriz? 

Üç-beş insanlık dışı, kendini bilmez kişinin hareketi olarak görmemek gerekir. Burada yetkililerin 

toplumun geldiği noktayı görüp, yeni bir siyaset belirlemeleri gerekir. En başta ölüye, cenazeye 

saygısızlık söz konusudur... Bunların tamamı ceza hukukunda karşılığı olan, her birine cezai yaptırım 

gerektiren eylemlerdir. Bu nefret suçunun tam da kendisidir” dedi. İHD Genel Başkan Yardımcısı ve 

Diyarbakır Şubesi Başkanı Raci Bilici de  “Uzun süredir gerek basın, gerek siyasetçiler kin ve nefret 

dilini, ayrıştırıcı dili kullandılar, ötekileştirdiler. Bunun geçmişte de benzerleri yaşandı. Mezarlar 

yıkıldı, mezar taşları kırıldı, anıtlar yok edildi. Bu olup bitenler, bir anda oluşmadı. Kin ve nefret 

tohumlarının ekilmesiyle oluştu. Alevi’yi olduğu gibi, Kürtleri haklarıyla, gayrimüslimleri inançlarıyla 

kabul edeceksin. Sorun çok ciddidir ve bu ciddiyetle çözümler geliştirilmelidir” diye konuştu. Bu olayın 

siyasal kutuplaşma ile ilgisi var. Siz sivil siyasetçileri terörize ettiğinizde, bırakın sivil siyasetçinin 

kendisini, onun ölmüş annesini bile terörize edersiniz.312 

17 Eylül 2017 
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• Yargıçlar Sendikası, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in 

gözaltına alınmasına, “Bir avukatın işi ve konuşmaları nedeniyle suçlanması ve gözaltına alınması kabul 

edilemez” sözleriyle tepki gösterdi. Sendika tarafından yapılan açıklamada, “FETÖ nedeniyle gözaltına 

alınması gerekenler Çelik ve zamanında cemaate karşı tepki verenler değil, övgü düzenlerdir. Çelik 

gözaltısı siyasi iktidarın FETÖ ile mücadelesi oyununun geldiği noktayı göstermesi bakımından 

manidardır” denildi.313 

18 Eylül 2017 

• CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya’da, kadınlar için hazırlanan iki “pembe 

trambüs”ün hizmet vermesine ilişkin ayrımcılık yapıldığını söyleyerek tepki gösterdi. Ağbaba, “Bu 

trambüs, kadınları sosyal hayattan koparmaya, Ortadoğu’daki hemcinsleriyle eşitlemeye çalışan 

anlayıştır. Buna en çok kadınların karşı çıkması gerekiyor. 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun ile 

hayatın her alanında kadın-erkek eşitliği sağlanmışken, aradan 91 yıl geçtikten sonra bu tür 

uygulamalarla karşımıza çıkılması manidar ve üzücüdür. Malatya ve Malatya’da yaşayan kadınlar bunu 

hak etmiyor” diye konuştu.314 

23 Eylül 2017 

• Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri gecesinin İstanbul Beyoğlu 

Kaymakamlığı tarafından yasaklanmasına jürideki bazı gazeteciler ve Anter ailesi, “Bizler ödülleri 

vermeye devam edeceğiz” sözleriyle tepki gösterdiler. Anter’in oğlu Dicle Anter, “Bizden olmayanın 

yaşama şansı yok. Düşünceye tahammül yok. Her gelen iktidar kendi düşüncesi dışında hiçbir 

düşünceyi kabul etmiyor. Bütün bunları yaşadık ve gördük. Ama artık zıvanadan çıktı" dedi. Gazeteci-

Yazar Ümit Kıvanç ve Özgür Gazeteciler İnisiyatifi Sözcüsü Hakkı Boltan da, "Burada gerçekleri yazan 

gazetecilik mesleği ödüllendirilerek teşvik ediliyor. Zaten özgür basına bir yönelim vardır. Diyorlar ki 

sizler ödül dahi veremezsiniz. Bizler gazetecilik ödülü veriyoruz. Kimse neden gazetecilik ödülü 

veriyorsunuz diyemez" sözleriyle tepki gösterdi.315  

24 Eylül 2017  

• CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, tutuklu olan Cumhuriyet çalışanları ile ilgili yaptığı 

yazılı açıklamada, “Bayatlamış ve çürümüş bir iddianame ile keyfi tutukluluk sürdürülüyor” diyerek 

tepki gösterdi.  Yarkadaş, gazeteciler Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Kadri Gürsel’in tam 330 gündür 

cezaevinde olduğunu hatırlatarak, “Bu tam on bir ay demektir. Ahmet Şık 269, Emre İper ise 171 

gündür tutuklu. Arkadaşlarımızın hayatlarından çalındı bu günler. Cumhuriyet çalışanlarının hiçbir 

suçunun olmadığı duruşmalarda görüldü” ifadelerini kullandı. Cumhuriyet davasına katılma çağrısında 

bulunan Yarkadaş, o gün Cumhuriyetçilerin yanında olacaklarını söyledi.316 

• Cumhuriyet Davası'na katılım çağrısı yapan CHP’li Barış Yarkadaş, cezaevindeki 

gazetecilerin durumuna dikkat çekerek, “AKP iktidarı, gazetecilerin hayatlarını çalıyor” dedi. Yarkadaş 

yazılı açıklamasında, “Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Kadri Gürsel tam 330 gündür cezaevinde. 

Gazetecilerin hayatından on bir ay çalınmış. Cumhuriyet çalışanlarının hiçbir suçunun olmadığı 

duruşmalarda görüldü. Bayatlamış ve çürümüş bir iddianame ile keyfi tutukluluk sürdürülüyor. 

Hücrelerin demir kapıları, pazartesi günü bu kez özgürlüğe açılsın. Cumhuriyetçilerin yanında olacağız. 

Gerçeğin peşinde koşan ve bu yüzden bedel ödeyen gazetecileri yalnız bırakmamak tarihsel, insani ve 

vicdani bir görevdir” ifadelerine yer verdi.317 

25 Eylül 2017 

• CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Cumhuriyet davasında mahkemenin kararı henüz 

açıklanmadan Star ve Akşam’ın, “Altı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi” şeklinde 
yayınladıkları haberlere tepki gösterdi. Salıcı sosyal medyada “Demek ki neymiş, Cumhuriyet davası 

hukuki değil siyasiymiş! Demek ki neymiş "hükmü" veren manşeti de attırıyormuş! ‘Bağımsız yargı’ 

 

 

 

 

 
313 https://www.birgun.net/haber-detay/yargiclar-sendikasi-ndan-celal-celik-in-gozaltina-alinmasina-tepki-179734.html 
314 http://www.hurriyet.com.tr/malatyada-pembe-trambus-uygulamasi-basladi-40583038 
315 https://www.evrensel.net/haber/333248/musa-anter-odul-gecesinin-yasaklanmasina-tepki 
316 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/830503/_Gazetecilerin_hayatlarini_caliyorsunuz_.html 
317 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/830503/_Gazetecilerin_hayatlarini_caliyorsunuz_.html 
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yersen!” biçiminde attığı mesajlarla olaya tepkisini sergiledi.318  

26 Eylül 2017 

• Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı(AGİT)’in medya özgürlüğü temsilcisi Harlem Désir 

tahliye edilen Kadri Gürsel hakkında "Yaklaşık bir yıl hapis yatmasından sonra, Kadri Gürsel'in serbest 

bırakılmasını memnuniyetle karşıladım. Kendisine yönelik suçlamaların acil olarak düşürülmesi 

gerekiyor” açıklamasını yaptı. Cumhuriyet davanın üçüncü duruşmasında yayın danışmanı ve yazar 

Gürsel tahliye edilirken genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu, icra kurulu başkanı Akın Atalay, 

muhabir Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper'in tutukluluğunun devamına karar verildi.319 

• Açlık grevindeki tutuklu eğitimci Nuriye Gülmen’nin grevinin 202. Gününde Numune 

Hastanesi’ne zorla götürülmesinin ardından açlık grevindeki diğer eğitimci Semih Özakça Esra-Semih 

Özakça isimli Twitter hesabından tepki gösterdi. Özakça, refakatçisi Sultan Özakça aracılığıyla “Biz ne 

ölmek istiyoruz, ne de yaşayan bir ölü olmak istiyoruz. Zorla müdahale işkencesi ile bizi yaşayan ölü 

haline getirmeye çalışıyorlar. Onlar acizlikleri ile kaybettiklerini gösterdiler. Direnişi bitiremiyorlar. Biz 

kazanacağız!” mesajını paylaştı.320 

• Gazeteciler, siyasi parti temsilcileri, hak savunucuları, hukukçular dahil pek çok kişi, 

Cumhuriyet’in yazar, yönetici ve çalışanlarının yargılandığı davanın üçüncü oturumu için İstanbul 

Çağlayan Adliyesi’nde buluştu. “Herkes için adalet”, “Gazetecilere özgürlük”, “Savunmaya özgürlük” 
pankartları açıldı ve eylemde, “Gazetecilik suç değildir”, “Özgür basın susturulamaz”, “İfade özgürlüğü 

engellenemez” yazılı dövizler taşındı.321 

27 Eylül 2017 

• Özgür Gündem Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya’nın serbest bırakılması için sosyal medyada 

“#İnanKizilkaya400” başlığıyla kampanya başlatan bir grup, “İnan Kızılkaya 400 gündür, sadece 

gazetecilik yaptığı için hapiste! Gazetecilik suç değildir” diyerek tepki gösterdi. Özgür Gündem’in 

sorumlu Yazı işleri Müdürü olduğu gerekçesiyle dava açılan Kızılkaya, tutukluluğu sırasında maruz 

kaldığı hak ihlallerini kaleme aldığı bir mektupta, “Gözaltına alındıktan sonra gazetenin Genel Yayın 

Yönetmeni Zana Kaya ile birlikte ayrı bir polis aracına bindirildik. Minibüsün içinde ters kelepçeli 

şekilde yere yatıran polisler altı-yedi saat boyunca periyodik dayak seansları uygularken diğer yandan 

da ‘Sizi Musa Anter gibi geberteceğiz, asit kuyularına atacağız’ tehditleri savurdular” iddialarına yer 

vermişti. Kızılkaya ayrıca çıplak aramaya maruz kaldığını iki ay boyunca hiçbir yazılı yayına 

ulaşamadığını da mektubunda belirtmişti.322 

28 Eylül 2017 

• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC), Konrad Adenauer Stiftung Derneği (KAS) ile 

ortaklaşa düzenlediği Eskişehir’deki yerel gazetecilik seminerinde TGC Başkanı Turgay Olcayto toplam 

175 gazetecinin cezaevinde olduğunu belirterek, “Biri çıksa, ikisi içeri giriyor,” dedi. Seminere, 

Cumhuriyet imtiyaz sahibi Orhan Erinç, Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Erdem Gül, gazeteci Çiğdem 

Toker, Hürriyet Ombudsmanı Faruk Bildirici, Vahap Munyar ile Sözcü’den Zeynep Gürcanlı da 

konuşmacı olarak katıldı. Başkan Olcayto, KAS proje koordinatörü Bekir Öncel ve Eskişehir 

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in açılış konuşmalarıyla başlayan seminerde, 

gazeteci, akademisyen ve hukukçular tarafından mesleki konuların ele alındığı altı oturum düzenlendi. 
323 Olcayto, konuşmasında “Bu ara ikinci adresimiz cezaevleri, hemen her gün ya Silivri de Çağlayan 
adliyesindeyiz,” derken, TGC genel sekreteri Sibel Güneş son 10 yılda her üç gazeteciden biri hakkında 

dava açıldığını, 780 gazetecinin de basın kartlarının iptal edildiğini belirtti. Güneş, istifaya zorlanan 
gazetecilerin iş bulmakta zorluk çektiklerini belirterek,  “Cumhuriyet tarihinin en ağır döneminden 

geçiyoruz” diye konuştu. CHP Milletvekili Utku Çakırözer de konuşmasında, “şu anda en önemli 

 

 

 

 

 
318 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201709251030303159-cumhuriyet-dava-tutukluluk-devam/ 
319 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/832334/AGiT_ten_Kadri_Gursel_aciklamasi.html 
320 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/832082/Semih_Ozakca_dan_mesaj__Biz_ne_olmek_istiyoruz__ne_de_yasayan_bir_olu_olmak_istiyoruz.html 
321 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/831619/Gazetecilere_ozgurluk___Bu_karanlik_dayanismayla_asilir_.html 
322 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/832790/inan_Kizilkaya_400_gundur_cezaevinde.html 
323 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/833990/Gazeteciler_Eskisehir_de_bulusuyor.html 
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sıkıntımız gazeteciye pranga vurulur anlayışının getirilmesidir” dedi.324 

• AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Christian Berger, Avrupa Birliği Türkiye 

Delegasyonu Siyasi İşler Bölüm Başkanı Birinci Müsteşar Ireneusz Fidos ve Avrupa Birliği Türkiye 

Delegasyonu Siyasi İşler Danışmanı Aycan Akdeniz, Cumhuriyet’e destek ziyaretinde bulundu. 

Davaları yakından takip etmeye devam edeceklerini belirten Berger, Türkiye ile ilişkilerinde hukukun 

üstünlüğü çerçevesinde ifade ve basın özgürlüğünün önemine vurgu yaptı.325 

29 Eylül 2017 

• Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İzmir’e yaptığı gezide Irak referandumu ile ilgili medyayı 

eleştirerek “Manşetlere baktığımda sanki bizim Kürt nüfusumuz yokmuş gibi sorumsuz manşetler 

görüyorum” dedi. Gül, devamla “Bir taraftan Irak'ın toprak bütünlüğünün siyasi birliğini hep 

desteklememiz lazım ki biz bunu güçlü bir şekilde destekledik, diğer taraftan halk olarak, basın olarak 

siyasiler olarak, demeçlerimizde söylemler  öyle olmalı ki herhangi bir şekilde kendi vatandaşlarımızın 

bazılarının da asla onların kalbini de buruk hale getirmemek gerekir. Bu coğrafyada herkes kendi 

ülkesinde huzur içinde, barış içinde yaşamalı. Bunu sağlamak da o ülkeyi idare edenlerin görevleri, 

onun için vaktiyle Saddam'ın acımasızlığı olmasaydı, Irak da bu duruma gelmezdi. Suriye'nin 

acımasızlığı olmasaydı Suriye o hale düşmezdi. Bütün bunlardan alınacak dersler var” ifadelerini 

kullandı.326 

30 Eylül 2017 

• Almanya'da, gazeteci Meşale Tolu ile dayanışmak için bir araya gelen Tolu ile Dayanışma 

Komitesi yaptıkları açıklamada tutuklu tüm gazetecilerin özgür bırakılmalarını istedi. 30 Nisan’dan bu 

yana “terör örgütü propagandası ve terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklanan Tolu ve diğer tüm 

gazeteciler adına açıklama yapan komite, “Bizler gazeteci arkadaşımızın özgürlüğüne kavuşması için 

hep birlikte 18 haftadır buradayız, mahkemesinde de Almanya’dan ve değişik ülkelerden gidecek 

heyetler ve dayanışmacı bağımsız inisiyatiflerle orada olacağız” dedi.327 

2 Ekim 2017  

• HDP, eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında mahkeme kararı çıkmadan kararın 

açıklandığına yönelik haber yaptığı iddiası ile Sabah hakkında suç duyurusunda bulundu. Duyuruda, 

“Cezaevinde tutulan Eş Genel Başkanımız Figen Yüksekdağ hakkında mahkeme karar vermemişken, 

Sabah internet sitesinde kararın açıklanmasına ilişkin, “yargı görevini etkilemeye çalışanlar ve görevini 

kötüye kullananlar” hakkında soruşturma açılması için suç duyurusunda bulunuldu” denildi.328  

4 Ekim 2017  

• CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, “MİT TIR’ları” davasının Aralık ayına 

ertelenmesinin ardından "Bu dava çökmüştür. AKP, FETÖ arıyorsa kendi içine, kendi belediyelerine 

baksın. Bu davada iki mağdur var, biri (tutuklu milletvekili) Enis Berberoğlu diğeri Anayasa 

Mahkemesi" diye tepki gösterdi. 329 

7 Ekim 2017  

• Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Sözcü muhabiri Gökmen Ulu için İzmir’de ailesi, sivil 

toplum örgütleri, CHP’li vekiller ve meslektaşları tarafından “Gazetecilik suç değildir” “Susma 

sustukça sıra sana gelecek” sloganları atıldı. Ulu, Silivri’den buluşmaya gönderdiği mesajda, “Şerefimle 

girdiğim bu yerden şerefimle çıkacağım” biçiminde haber göndererek suçsuzluğunu savundu. CHP 

İzmir Milletvekili Musa Çam da, “Bugün Ulu’ya yapılan, Cumhuriyet’deki gazetecilere,  Birgün’e, 

Evrensel’e yönelik uygulamalarla benzeşen diktatör ve faşist anlayışın birer göstergesidir. 

Mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.330 

 

 

 

 

 
324 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/833990/Gazeteciler_Eskisehir_de_bulusuyor.html 
325 http://t24.com.tr/haber/ab-turkiye-delegasyonu-baskani-christian-berger-cumhuriyeti-ziyaret-etti,451466 
326 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/834408/Abdullah_Gul_den_havuz_medyasina_referandum_uyarisi.html 
327 https://www.evrensel.net/haber/333837/almanyada-gazeteci-mesale-tolu-ile-dayanisma-eylemi 
328 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/836536/HDP_den_Erdal_Safak__Sefik_Calik_ve_Nazif_Karaman_hakkinda_suc_duyurusu.html 
329 http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/837725/Cemal_Canpolat__Bu_davada_iki_magdur_var__biri_Berberoglu_digeri_Anayasa_Mahkemesi.html 
330 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/839625/_Tutuklu_gazetecilere_ozgurluk_bulusmasi__mitinge_dondu.html 
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9 Ekim 2017 

• CHP’li Barış Yarkadaş, “Gazetecilerin dokunulmazlığının olmadığını söyleyen Dışişleri 

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerçekleri saptırmaya çalışıyor” dedi. Bandırma Kitap Günleri'ndeki panelde 

konuşan Yarkadaş, Çavuşoğlu'nun Alman Der Spiegel’e verdiği demece tepki göstererek, 

Çavuşoğlu’nun tutuklu Türk gazetecileri Almanlara şikâyet ettiğini ve peşinen suçlu gösterdiğini 

söyledi. Türkiye'de 182 gazetecinin cezaevinde olduğunu belirten Yarkadaş, “Bu gazeteciler hangi suçu 

işlemiş? Hangisi banka soymuş? Hangisi ATM'den para çalmış? Biri bile bu suçları işlemedi” 

ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu'nun gazetecilere yönelik baskıları meşrulaştırmak için uğraştığını 

belirten Yarkadaş, “Gazetecilerin hangi suçu işlediğini söyleyemeyince, ‘Dokunulmazlıkları yok’ 

demagojisi yapıyor. Kimse dokunulmazlık istemiyor. Biz dokunulmazlık değil, adalet istiyoruz 

gazeteciler için…” dedi.331 

10 Ekim 2017 

• Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Ankara-Washington arasındaki vize krizi konusunda 

tepkisini “ABD hükümeti aldığı vize kararı ile direk Türk Milletini hedef almıştır. Bu karar kabul 

edilemez” dedi. Başbuğ, ABD vizesinin bulunmasına rağmen bu ülkeye gitmeyeceğini, protesto 

amacıyla seyahatini iptal ettiğini söyledi.332  

• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Türk vatandaşlarına vize sınırlaması 
getirme kararına, “Amerika'nın yaptığı uygulama yanlıştır, desteklemiyoruz, 80 milyon 

cezalandırılıyor” sözleriyle tepki gösterdi. 333 Başbakan Binali Yıldırım da,  “Devletler, aralarındaki 

sorunları konuşarak çözmek durumundadır. Devamlı dostluk ya da düşmanlık olmaz. ABD gibi bir 

ülkeye yakışmayacak bir davranıştır. Bu nedenle ABD'yi daha sağduyulu olmaya davet ediyoruz” 

dedi.334 

12 Ekim 2017 

• ABD’de Cumhuriyetçi Parti Senatörü John McCain, Wall Street Journal muhabiri Ayla 

Albayrak'a Türkiye'de iki yıl hapis cezası verilmesine, “Sayısız gazetecinin hapiste olduğu Türkiye'de, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümeti tarafından özgür basına karşı yapılan yasaklamaların 

sonucudur” sözleriyle tepki gösterdi.  McCain'in Twitter hesabından, “Albayrak'ın bir Türk mahkemesi 

tarafından düzmece suçlamalarla iki yıldan fazla hapis cezasına çarptırılması konusunda çok rahatsızım. 

Mahkumiyetinin asıl nedeni Türkiye'de ve bölgedeki çeşitli siyasi görüşler hakkında haber yapacak 

cesareti ve yeteneği göstermesinden kaynaklanıyor. ABD, Türk hükümetini bu temelsiz mahkumiyeti 

geri alması, hatalı bir şekilde hapse atılan bütün tutuklu gazetecileri serbest bırakması, Türkiye ve bütün 

dünyada insan hakları için ayağa kalkmaya çağırmalıdır” paylaşımını yaptığı kaydedildi. Albayrak, 

PKK ile ilgili yazdığı bir haber nedeniyle gıyabında yapılan bir duruşmada iki yıl bir ay hapis cezasına 

çarptırılmıştı. Albayrak’ın halen New York da yaşadığı bildirildi.335 

• Cumhuriyet’in tutuklu üç avukatının serbest bırakılması çağırısıyla İstanbul Adalet Sarayı'nda 

başlatılan “Adalet Nöbeti”nin 28. haftasında yapılan basın açıklamasında, “Hukuk nasıl oldu da 

yurttaşlarını koruyamaz hale geldi. Bırakın yurttaşları görevini yapan avukatları, hakim ve savcıları bile 

koruyamaz hale geldi” denildi. Açıklamada, Cumhuriyet avukatları Bülent Utku, Akın Atalay, Mustafa 

Kemal Güngör’ün tutuklu kalmalarına tepkiler sıralanarak, “Hakim ve savcının saldırıya uğramasının 

olağan hale getirildiği bir süreçten geçiyoruz. Daha çok adalet talebimizi bir kez daha, bizi duyana kadar 

haykırmaya devam edeceğiz” denildi.336 

13 Ekim 2017 

• Finlandiya, Wall Street Journal Türkiye muhabiri Ayla Albayrak’a verilen cezaya tepkisini 

ifade etmek amacıyla Türk Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak, “Bizim açık mesajımız 
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gazetecinin makalesinde bu karara neden olacak herhangi bir şeyin olmadığıdır” dedi. Finlandiya 

Dışişleri Bakanı Timo Soini, Albayrak’ın ABD tarafından Türkiye’ye iade edilmemesi  gerektiğini 

söyleyerek,  “Önce tartışacağız. Türkiye’nin kendi hukuk sistemi var, önce bunu kullanmak ve itiraz 

etmek daha yararlı, daha sonra insan hakları mahkemeleri ve benzerleri var” ifadelerin eyer verdi. 

Finlandiya’nın Avrupa Birliği parlamenterlerinin, mahkeme kararının geçersiz sayılması ve Türkiye 

cezaevlerinde tutuklu bulunan tüm gazetecilerin serbest bırakılmaları için imza kampanyası başlattıkları, 

İmzaların toplanmasından sonra ise mektubun Türkiye Adalet Bakanı’na gönderileceği belirtildi.337 

16 Ekim 2017 

• Tutuklu gazeteci Ahmet Şık’ın eşi Yonca Şık, 10 aydır cezaevinde bulunan eşine Raif Bedevi 

Cesur Gazetecilik Ödülü’nün verildiği Frankfurt Kitap Fuarı’nda “Türkiye’den Muhalif Sesler” adlı 

panele konuşmacı olarak katıldı.  Deutsche Welle Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Şık, tutuklu 

Cumhuriyet çalışanları konusunda Ankara hükümetine savunma için Ekim ayına dek ek süre tanıyan 

AİHM'ye sitem etti. “AİHM neredeyse 16 hafta süre veriyor. Burada kişisel hak ve özgürlüklerden 

bahsediyoruz” diyen Şık, Türkiye'de bir hukuk devleti varmış gibi davranmasının aslında Türkiye’deki 

hukuksuzluğun yeniden üretilmesine neden olduğunu söyledi.338 

• CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile HDP Genel 

Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kitaplarının Diyarbakır Cezaevi’nce yasaklanması konusunu sorguladı. 

Yarkadaş, Başbakanın cevaplaması talebiyle TBBM’ye sunduğu soru önergesinde, cezaevlerinde son 

dönemde keyfi uygulamaların arttığına dikkat çekti. Yarkadaş, basına yaptığı açıklamada, “Davutoğlu 

için de adalet istiyoruz. Kitabının AKP bürokrasisi tarafından keyfi bir biçimde yasaklanmasına sessiz 

kalmayacağız” dedi. Yarkadaş, “Yasaklar ve keyfi uygulamalar öyle bir hale geldi ki, AKP Konya 

Milletvekili Davutoğlu'nun “Şehirler ve Medeniyetler” kitabı bile cezaevine alınmıyor” diyerek “Sayın 

Davutoğlu, siz çökmüş stratejileri pazarlamaya çalışırken, Diyarbakır Cezaevi İdaresi, kitabınızı 

yasaklıyor. Şimdi söz sizde...”şeklinde sözlerini sürdürdü. 339 

18 Ekim 2017 

• Gazetecilerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki (AİHM) davalarına müdahil olan 

Avrupa Konseyi, mahkemeye sunduğu altı gerekçeyle, darbe girişimi sonrası birçok gazetecinin ifade 

özgürlüğünü kullandığı için terör suçlamasına maruz kaldığını, tutuklama gerekçelerinin keyfi ve 

muğlak olduğunu söyledi. Başta Cumhuriyet yazar, yönetici ve muhabirleri olmak üzere gazetecilerin 

AİHM davalarına dahil olan Avrupa Konseyi’nin İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks, “Gazetecileri 

tutuklamak ve soruşturmak, meşru gazetecilik faaliyetinden uzaklaştırıyor ve oto sansüre neden oluyor. 

Mahkemelerin tutuklama gerekçeleri mantıklı açıklamadan ve inandırıcı kanıtlardan yoksun. 

Gazetecilere karşı cezai işlemlerin büyük kısmı, tamamen gazetecilik faaliyeti olmasına rağmen 

dayanaktan yoksun iddialar ve fiili kanıtlar olmaksızın yargılama yapılıyor” dedi.340 

• CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “FETÖ üyesi olmamakla birlikte, bu örgüt 

adına suç işlemek” iddiasıyla 147 gündür tutuklu bulunan Sözcü muhabiri Gökmen Ulu'nun serbest 

bırakılması çağrısında bulundu. Tezcan,  Ulu ve Sözcü’nün FETÖ'yle ilişkisi olmadığını vurgulayarak, 

“Ulu'nun hapiste kalmasının tek bir izahı vardır, Sözcü'den ve gerçek gazetecilikten korktukları için 

Gökmen'i rehin olarak tutuyorlar” diye tepki gösterdi.341 

19 Ekim 2017 

• İstanbul Beşiktaş’ta bir grup kadın, müftülere nikah yetkisi veren düzenlemenin yasalaşması 

ardından, “Müftülük yasası hükümsüzdür”, “Boşanmayı değil cinayeti engelle” şeklinde sloganlarla 
protesto ettiler. Grup adına açıklama yapan Rüya Kurtuluş, “İstesek de istemesek de geçeceği zaten ilan 

edilmiş olan bu yasanın oylama sonucu önceden belli olabilir tam da bu yüzden toplumun tamamını ve 

özellikle biz kadınların tamamını bu denli ilgilendiren yasa maddelerinin görüşülmesi sırasında AKP 
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sıraları ciddi anlamda boştu. Haklarımızın teminatının, susmayı, kabullenmeyi, itaat etmeyi 

reddedişimiz olduğunu biliyoruz” dedi.342 

20 Ekim 2017 

• Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın gözaltına alınmasına Fransa ve 

ABD dışişleri bakanlıklarından tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, “Kavala’nın gözaltına alınması 

Türkiye’deki endişe verici eğilimin bir örneğidir” açıklamasını yaptı. Fransa Dışişleri Bakanlığı, Paris 

doğumlu Kavala’yı Türk kültürü ve sivil toplum alanındaki en önemli ve saygın temsilcilerinden biri 

olarak tanımladı.  Bakanlık, Kavala’nın düzenli olarak Fransız Büyükelçiliği ile birlikte çalıştığını 

belirterek, durumun yakından takipçisi olacaklarını dile getirdi.343 

22 Ekim 2017 

• Aralarında Banu Güven,  Derya Okatan’ın da bulunduğu bir grup gazeteci, Hacker grubu 

RedHack’in yayınladığı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın maillerini haberleştirdikleri 

için yargılanan üç kişinin tutuklu bulunduğu altı gazeteci için duruşmaya katılım çağrısı yaptı. Kamu 

yararına olacak bilgileri haberleştirmenin gazetecinin görevi olduğunu ifade eden Güven açıklamasında, 

“Arkadaşlarımız tutuklandıktan sonra Twitter hesaplarına bakıldı. Hemen her dava dosyasında 

gördüğümüz gibi sonradan delil oluşturmaya, icat etmeye çalışmak gibi bir durum söz konusu. 

Arkadaşlarımızın özgürlüğünü ve gazeteciliği sonuna kadar savunacağız” dedi. Gazeteci Gülten Sarı’da 

“İnternette dolaşıma konulan, herkesin erişebileceği bilgileri derleyip toparlayarak haber yapmaları suç 

sayılan altı gazetecinin, halkın haber alma hakkı ve kamu çıkarı gözeterek bilgilendirme görevini yerine 

getirdiklerini” ifade etti.344  Dava kapsamında eski Diken Editörü Tunca Öğreten, BirGün çalışanı Mahir 

Kanaat, KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı müdürü Ömer Çelik 304 gün sonra hâkim karşısına 

çıkacak. DİHA Muhabiri Metin Yoksu, ETHA sorumlu yazı işleri müdürü Derya Okatan ile Yolculuk 

sorumlu yazı işleri müdürü Eray Sargın ise tutuksuz yargılanıyor.345  

24 Ekim 2017  

• Siyasi sığınmacı olarak Rusya’ya yerleşen Amerikalı Edward Snowden, Büyükada’da 

gözaltına alınan insan hakları aktivistleri için yayınladığı bir mesajda destek çağrısında bulundu. 

Snowden, Twittter sayfasından “Af Örgütü, bana destek çıkmanın zor olduğu bir zamanda beni 

destekledi. Şimdi biz de onlara destek olmalıyız. Uluslararası Af Örgütü Türkiye’nin direktörü ve 

yönetim kurulu başkanı, insan haklarını savundukları için hapishanedeler. Yalnız olduğunuzda ve en 

ihtiyaç duyduğunuzda dış dünyadan destek görmenin ne anlama geldiğini biliyorum. Bana katılın ve 

birlikte Türkiye’deki insan hakları savunucularına destek verelim” ifadelerini kullandı. Snowden, 2013 

yılında Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu’na ait bilgileri sızdırmasının ardından, Rusya’ya sığınmıştı. 
346  

26 Ekim 2017  

• Osmangazi Yörük Türkmen Derneği üyeleri, İyi Parti’nin Kayı Boyu’nun bayrağını 

kullandığını iddia ederek, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dernek Genel 

Başkanı Dinçer Akyel, “Dün İyi Parti diye bir siyasi parti kuruldu. Meral Akşener başkanlığında 

kurulan partinin ambleminin, Oğuzların Kayı boyu bayrağını simgelediği bir durumla karşı karşıyayız. 

Yörük Türkmen Dernekleri olarak tarih boyunca Kayı boyunun bayrağını bir siyasi partinin adı olarak 

kullanılmasından rahatsızız. Düşmanlık, ayrıştırıcı bir noktaya gelmeden, toplumun değerlerini 

ayırmadan, bölmeden biran önce bu durumdan vazgeçmelerini istiyoruz. Partilerine yeni bir isim 

bulmalarını istiyoruz. Biz suç duyurusunda bulunacağız” dedi. Eskişehir Kayı Boyu Derneği Başkanı 

Kazım Duman da, Kayı işaretinin kullanılması nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını 

söyledi.347 
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27 Ekim 2017 

• Dışarıdaki Gazeteciler İnisiyatifi'nin, hapisteki gazeteciler için yapacağı eyleme katılım çağrısı 

yapan tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Gazetecilere sahip çıkmak ahlaki bir 

görevdir” dedi. Demirtaş, “Gazetecilere özgürlük” başlığıyla kaleme aldığı mektupta, “Gazeteciler 

iktidarın duymak ve görmek istemediği, gizleyerek suçlarını örtbas etmeye çalıştığı konuları halka 

ilettikleri ve evrensel olan iletişim özgürlüğü hakkını kullandıkları için cezaevlerinde tutuluyor. Ne 

yazık ki Türkiye, bu iktidar sayesinde en fazla gazeteciyi cezaevinde tutan ülke nişanını taşıyor. 

Cezaevlerindeki gazetecilere sahip çıkmak, dışarıda ağır sansür ve baskı koşullarında çalışan gazeteciler 

için de önemli ve ahlaki bir görevdir” ifadelerine yer verdi.348 

28 Ekim 2017 

• İstanbul Kadıköy’de bir araya gelen aralarında gazetecilerin de bulunduğu yaklaşık 200 kişilik 

grup, tutuklu meslektaşlarına özgürlük talebiyle “Hemen şimdi adalet, hemen şimdi özgürlük, korkma 

haykır özgür basın haktır, Ahmet (Altan) çıkacak yine yazacak” şeklinde sloganlar atarak, yürüyüş 

yaptı.349 Grup  adına yapılan basın açıklamasında, “Attığımız her adım, düşüncelerinden ötürü tutsak 

edilen arkadaşlarımızın bedenlerine derman, sabırlarına destek, iradelerine perçin olacak. Onlarca 

gazeteci tutsak oldukça hiçbirimiz özgür olamayacağız” denildi.350 

30 Ekim 2017 

• Aralarında PEN International, Avrupa Gazeteciler Cemiyeti, Gazetecileri Koruma Komitesi, 

Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi ile Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün bulunduğu bir 

grup ifade özgürlüğü savunucuları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) öncelikli olarak ele 

almaya karar verdiği tutuklu Türk gazetecilerin davalarında müdahil olarak mütalaa 

verdiler. Mütalaalarda, gazetecilerin davalarında tehdit altında olanlar konusunda yasal analizler 

sunulduğu belirtildi. PEN International üyesi Sarah Clarke, “Türk hükümetinin tutuklu gazetecilere 

karşı yetkilerini olağandışı bir şekilde kötüye kullanması, geçtiğimiz Temmuz ayındaki darbe 

girişiminden bu yana tüm aykırı seslerin susturulmasına yöneliktir” dedi. Clarke devamla, “Bu 

gazeteciler bulundukları ülkede bağımsız ve etkili bir yargı sisteminden mahrum bırakılmıştır” diye 

konuştu. AİHM, Mayıs ayında Türk gazeteci davalarını öncelikli olarak işleme koyacağını 

açıklamıştı.351 

• CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Cumhuriyet ve Özgür Gündem davaları öncesinde yaptığı 

bir değerlendirmede, “130 milyon yıl önceki gerçekler bugün bile tespit edilebiliyorken, AKP iktidarı 

gazetecileri içerde tutarak örtemez” dedi.  Şeker, “Nasıl din istismar ediliyorsa, suçların örtülmesi 

konusunda da adalet istismar ediliyor. Bu suça ortak olmak adalet dağıtması gerekenlere yakışmıyor. 

AKP’yi derhal gazetecileri tutsak etmeyi bırakıp, suç işlemekten vazgeçmeye çağırıyorum” diye 

konuştu.352 

31 Ekim 2017 

• Cumhuriyet yönetici ve yazarlarının da aralarında bulunduğu 19 sanığın yargılandığı davadan 

önce, Dışarıdaki Gazeteciler İnisiyatifi, “Susma haykır, gazetecilik haktır, hemen şimdi özgürlük” 

diyerek dayanışma mesajı verdiler. Grup adına yapılan açıklamada, “Cumhuriyet ve Özgür Gündem 

davalarındaki tutsak arkadaşlarımız Ahmet Şık'ın, Murat Sabuncu'nun, Akın Atalay'ın, Emre İper'in, 

İnan Kızılkaya'nın ve Kemal Sancılı'nın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Çünkü defalarca 

söylediğimiz gibi Cumhuriyet ve Özgür Gündem’e açılan davalardan tutuklanan arkadaşlarımız sadece 

ve sadece gazetecilik yaptıkları için yargılanmaktadırlar” denildi.353 

2 Kasım 2017 

• Türkiye Gazeteciler Sendikası yöneticileri ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal 
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Kılıçdaroğlu, “20 Temmuz sivil darbesinin en çok medya mensuplarını etkilediğini” söyledi. 

Kılıçdaroğlu, “Gazeteciler gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Medyaya dönük uygulamalar, Türkiye’yi 

dünyanın gündemine taşıdı. Bu gelecek açısından ciddi endişe yaratıyor. Bugün gazeteciler haber 

yapma, yazı yazma konusunda büyük kaygı taşıyor. Gazetecilerin oto-sansür uyguladıkları bir süreç 

yaşanıyor. Medya patronlarının üzerinde de ciddi baskılar var” diye konuştu. Medya dünyasına üç ayrı 

kanaldan baskı yapıldığına işaret eden Kılıçdaroğlu, “İlki, gazeteciler cezalandırılıyor, ikincisi medya 

patronları tehdit ediliyor, son olarak da finansal denetimlerle gazetelere ağır cezalar veriliyor. Bu üç ayrı 

koldan muhalif medya organları susturulmak isteniyor” dedi.354 

3 Kasım 2017 

• Terör örgütüne üye olma suçuyla dört ay boyunca gözaltında tutulan ve geçen hafta serbest 

bırakılan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser, Reuters ile yaptığı söyleşide, 

“Durumun sürrealitesini açıklayacak kelimeleri bulamıyorum, saçmalık” dedi. Eser, kendisine ve diğer 

insan hakları savunucuları aleyhine açılan davanın “saçma ve gerçeküstü” olduğunu söylerken serbest 

bırakılan diğer sanıklarla birlikte dışarı çıktıklarında, tepki amacıyla, dövme yaptırmaya karar 

verdiklerini ekledi. Eser’in de dahil olduğu 11 insan hakları savunucusu Temmuz ayında İstanbul 

Büyükada’da yaptıkları toplantı sonrasında gözaltına alınmış ve 113 gün sonra serbest bırakılmışlardı.355 

6 Kasım 2017 

• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda gazeteci Sabahattin Önkibar’a yapılan saldırıyı kınadı. TGC 

yaptığı açıklamada, “Türkiye’de basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki engeller artıyor. Farklı 

düşüncelere olan tahammülsüzlük nedeniyle gazeteler, gazeteciler, kitapevleri ve yazarlar hedef haline 

getiriliyor” dedi. TGC saldırıyı kınadıklarını, sorumlularının en kısa sürede bulunması gerektiğini ifade 

etti.356 

7 Kasım 2017 

• CHP’li milletvekilleri ile bir grup gazeteci, Sözcü davasının görüldüğü Çağlayan’daki İstanbul 

Adalet Sarayı önünde üç dakikalık sessiz protesto eylemi yaptı. Aralarında, CHP’li Barış Yarkadaş, 

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durgun ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 

Misket Dikmen ve gazete okurlarının bulunduğu grup, “Demokrasi ve özgürlük mücadelemiz ulu bir 

çınardır, gazetecilere özgürlük” şeklinde pankartlar taşıyarak protestolarını tamamladı.357  

• Bartın’ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında, gece 

vardiyasında çalışan işçiler eylem başlattılar.  Zonguldak'taki meslektaşlarının eylemine destek veren 

işçiler, “madenler halkındır satılamaz”  sloganları atarak madenlerin özelleştirilmesinin önünü açan 

torba yasa tasarısını protesto etti. Söz konusu torba yasa tasarısının, “TTK ile Türkiye Kömür 

İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden ruhsat sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni 

ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir” şeklindeki 58. maddesine, Genel Maden 

İşçileri Sendikası (GMİS) yaklaşık dört bin madenci işçisiyle birlikte basın açıklaması yaparak tepki 

gösterdi.358 

8 Kasım 2017 

• Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun beş ayrı ocağında çalışan yaklaşık iki bin işçi, TBMM Plan 

ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen torba yasa tasarısında yer alan özelleştirme maddesine tepki 

olarak maden ocağından çıkmama eylemini,  maddenin değiştirileceği açıklaması üzerine sonlandırıldı. 

TTK Genel Müdürlüğü tarafından, Kozlu, Üzülmez, Karadon, Armutçuk ve Amasra maden ocaklarına 
gönderilen bir bildiride, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu’nun, ‘Kanun dışı grev ve lokavt 

konusu’ ile ilgili 70’inci maddesine atıf yapılarak eyleme katılan işçilere 944'er TL idari para cezası 

uygulanacağı ifade edildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 23 Ekim’de kabul edilen torba 

 

 

 

 

 
354 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/858466/Kilicdaroglu__Gazetecilige_uc_koldan_saldiri_var.html 
355 http://www.reuters.com/article/us-turkey-security-rights/after-four-months-jail-turkeys-amnesty-director-says-trial-is-surreal-idUSKBN1D318X 
356 http://www.hurriyet.com.tr/tgc-sabahattin-onkibara-yapilan-saldiriyi-kin-40634643 
357 http://www.hurriyet.com.tr/sozcu-gazetesi-davasi-oncesi-sessiz-protesto-40636527 
358 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekonomi/862396/_Maden_ocagindan_cikmama__eylemi_yapan_iscilere_para_cezasi.html 
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yasasında özelleştirmeyi öngören 58’ince maddeye tepki göstermek amacıyla işçiler iki gün sonra 

ocaklara inerek, yasa düzeltilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtmişlerdi. Daha sonra 

hükümetten yapılan açıklama sonrası işçiler eylemlerini sona erdirdiklerini bildirdiler. 359 

• Üniversite öğrencileri, Yüksek Öğretim Kurulu’nun  (YÖK) 36. Kuruluş yıldönümünde 

protesto etmek için Beyazıt Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. “Özgürlüğümüz ve 

geleceğimiz için ayaktayız” pankartının açıldığı eyleme İstanbul’da bulunan devlet ve vakıf 

üniversitelerinden çok sayıda öğrenci katıldı.360 

• CHP’li milletvekilleri, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, tutuklu CHP İstanbul 

Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen 25 yıllık hapis cezasına ilişkin İstanbul Bölge Adliye 

Mahkemesi Ceza Dairesi'nin bozma kararını usul ve yasaya aykırı bularak, dosyayı iade etmesine tepki 

gösterdi. CHP’li Ömer Süha Aldan, “İki hâkim heyeti arasında tepişme, bir kaprisleşme söz konusudur. 

Bunun cezasını, mağduriyetini Berberoğlu çekmektedir. Buna hakları yoktur. Türkiye’de yargı ayçiçeği, 

günebakan gibi Saray’a bakmaktan vazgeçmelidir. Yargı adalet terazisine baksın” dedi. CHP adına 

davayı izleyen hukukçu milletvekillerinden Mahmut Tanal da kararın Berberoğlu için esarete 

dönüştüğünü belirterek, “Mahkeme kendisini kanun koyucu yerine koymaktadır. Bu karar keyfidir, 

hukuk dışıdır, adaletsizdir ve siyasidir. Hukuk fakültelerinde Ceza Muhakemesi dersi öğretilir. Bu 
mahkeme heyeti sınava girse sınıfta kalır. Güçler savaşı nedeniyle adalet zedelenmektedir. Bölge Adliye 

Mahkemesi’nin kararına karşı yerel mahkemenin direnmesi yani dosyayı kapatması anayasal suçtur” 

dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da, “Berberoğlu davası bir ateş topu oldu, kimse 

elinde tutmuyor. Siz top gezdirirken Berberoğlu hapishanede. Kanunun ‘yapma’ dediğini yapan bir 

mahkeme var. Bu mahkeme bu gücü nereden alıyor?” diye konuştu.361  

9 Kasım 2017   

• İnsan Hakları Derneği (İHD), işlerine geri dönebilmek için bir yıldır Ankara Yüksel 

Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde yapılan eylemlerde 692 kişinin “kötü muameleye uğradığını” 

açıkladı. Rapora göre, bir yılda polis tarafından 232 kez direniş alanına müdahale edilirken, 586 gözaltı 

işlemi yapıldı. Raporda ayrıca, Yüksel Direnişi’ni kırmak amacıyla gözaltına alınan eğitimci Nuriye 

Gülmen’in 23 Mayıs’tan bu yana tutuklu olduğu, tahliye edilen eğitimci Semih Özakça’nın ise 20 

Ekim’den beri ev hapsine alındığı vurgulandı.362 

11 Kasım 2017 

• Die Welt’in tutuklu Türkiye muhabiri Deniz Yücel, Die Tageszeitung’a verdiği yazılı 

röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün toplumu “korku rejimi”ne maruz bıraktığını 

ifade ederek, Türkiye'nin faşizme doğru sürüklendiğini söyledi. Yücel, İstanbul Silivri Cezaevi'nde 

yalnız kaldığını ve tek başına tutsak edilmenin de bir işkence türü olduğunu belirtirken cezaevi 

muhafızlarının bile yanlış bir hamle yapmaktan korktuğuna dikkat çekti. Bu korku rejiminin sadece 

eleştirmenlere yönelik olmadığını, aynı zamanda baskıcı sistemin uygulayıcılarını da etkilediğini 

sözlerine ekledi.363 

13 Kasım 2017  

• Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Uluslararası Başkanı Pierre Haski, “Cumhuriyet davası 

takip ettiğimiz, endişe duyduğumuz en önemli dosyalardan biri” diye konuştu. Cumhuriyet’i ziyaret 

eden Haski, “Hükümetin Cumhuriyet’e yönelik baskılar karşılığında gösterilen dayanışma konusunda 
memnuniyet duyduğunu ifade etti. RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ise, “Cumhuriyet davasının 

özgün bir tarafı kamuoyu tarafından, sivil toplum hareketleri tarafından sahiplenilmesi. Meşru bir 

direnişle toplumumuz uyarılıyor” diye konuştu.364 

14 Kasım 2017 

 

 

 

 

 
359 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekonomi/862396/_Maden_ocagindan_cikmama__eylemi_yapan_iscilere_para_cezasi.html 
360 https://www.evrensel.net/haber/337411/ogrencilerden-yok-protestosu-akp-elini-universiteden-cek 
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• AKP milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Meclis’te yaptığı konuşmada HDP’nin raporunda görüş 

bildiren akademisyen ve gazeteciler için, “Bu bildiriye imza atan akademisyene, siyasetçiye, gazeteciye 

hiçbir ülkede bırakın hapishaneyi yaşam hakkı bile vermezler” dedi. Kavcıoğlu, HDP’nin Avrupa 

Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne verdiği raporu, “Bir akademisyen raporda, Türkiye’nin kıyım 

yaptığını söylüyor. Bu bildirinin altına imza atan hiçbir akademisyenin Türkiye’de akademisyenlik 

yapmaya hakkı yok. Devlete böyle ihanet olur mu?”  sözleriyle eleştirdi.365 

16 Kasım 2017 

• HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Anayasa Mahkemesi’nin, tutuklu milletvekili Gülser 

Yıldırım'ın başvurusunu reddetmesi konusunda, “Mahkemeler, toplumla devlet arasındaki 

anlaşmazlıkları çözmek için vardır ancak bu görevi yaptığı ölçüde meşrudur. Anayasa Mahkemesi bu 

kararıyla siyasi vesayet altında olduğunu net bir biçimde ortaya koymuştur” dedi. Milletvekilliği 

düşürülen HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Besime Konca ise, Türkiye'nin 1934 yılında kadınlara seçme ve 

seçilme hakkının verildiği ilk ülke olduğuna işaret ederek, “Bugün 82 yıl sonra geriye dönerek 

kadınların bu hakkı gasp edilmiştir. Bu kararla hukuk iktidarlaştı. Milletvekili arkadaşımız hala rehin 

tutuluyor. Bu kararı tanımadığımızı ve bu kararın hukuksuzluk olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz” 

sözleriyle tepki gösterdi.366 HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım da, “Bu karar siyasidir. Deyim 

yerindeyse ülkenin bir bölümüne düşman hukuku uygulanmıştır” dedi.367 

• Anadolu Yayıncıları Derneği, TÜRKSAT ile RTÜK’ün yerel yayıncılara uyguladığı frekans 

ücretlerinin yüksek olduğunu ve telif haklarının yerel yayıncıları ekonomik olarak zorladığını ifade 

ederek, ücret tarifesinin makul seviyeye çekilmesini ve fiyatların yeniden düzenlenmesini istedi. Dernek 

Başkanı Sinan Burhan, TÜRKSAT'ın frekans ücretlerinde yeni düzenleme yapmamakta ısrar etmesi 

halinde birçok yerel kanalın ekonomik yetersizlikten dolayı kapatmaya gideceğini ileri sürerek “Ulusal 

televizyonlar ile yerel televizyon kanalları aynı ücreti ödemektedir. Bu adaletsizliğe 'Dur' demek 

gerekir. Ayakta kalmaya çalışıyoruz. Kendi il ve ilçesinin tanıtımını yapan yerel televizyonlar 

kapanmayla yüz yüze” dedi.368 

• İstanbul Kadıköy'de Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladığı gerekçesi ile tutuksuz 

yargılanan Mehmet Ali Aligül'e, “Yakarak mala zarar verme” suçundan dört yıl iki ay hapis cezası 

verildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde sanığın geceleyin 

Sanat Merkezine giderek elindeki şişedeki benzini, binanın öğrenci giriş kısmına dökerek yangın 

çıkardığı belirtildi.369 

• Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, terör soruşturması çerçevesinde tutuklanan HDP 

milletvekili Gülser Yıldırım’ın “Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlal edildiği” 

iddiasıyla yaptığı bireysel başvuruyu reddetti. AYM, Yıldırım’ın “Tutuklamanın hukuki olmadığına, 

ifade özgürlüğü ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlal edildiğini ve soruşturma 

dosyasına erişimin kısıtlandığına” ilişkin iddialarını “Açıkça dayanaktan yoksun olmaları ve başvuru 

yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez” buldu.370 

• Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı 

açıklamada, darbe girişimiyle ilişkisinden şüphelenilen Dışişleri Bakanlığı diplomatlarının dörtte birinin 

askıya alındığını söyledi. Çavuşoğlu, bunun ciddi belgelere dayandığını ve görevlerine geri dönenlerin 

oranına bakılması halinde bakanlığın hata yapmadığının açıkça görüldüğünü belirtti. 371 

• FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen polis, öğretmen ve askerlerden oluşan 136 kişi 30 

farklı ilde gerçekleşen dört ayrı operasyonla gözaltına alındı. Aynı operasyonda 60 güvenlik görevlisi 

tutuklandı. Şüphelilerin, örgüt lideri Fethullah Gülen'in ağından aldığını söylediği şifreli mesajlaşma 
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368 http://www.haber7.com/ankara/2473793-yerel-televizyon-kanallarindan-uydu-fiyatlarinda-indirim-talebi 
369 http://t24.com.tr/haber/mujdat-gezen-sanat-merkezini-kundaklayanin-cezasi-belli-oldu,491106 
370 http://www.hurriyet.com.tr/tutuklu-vekile-aymden-ret-40647918 
371 https://www.reuters.com/article/us-turkey-security-ministry/turkeys-foreign-ministry-has-suspended-25-percent-of-diplomats-in-post-coup-probes-minister-

idUSKBN1DG0Y5 



Özgürlük için Basın  İfade ve Basın Özgürlüğü Eylül-Aralık 2017 Dönemi Raporu Gazeteciler Cemiyeti 

  57 

uygulaması ByLock'u kullandığı iddia edildi.372 

17 Kasım 2017  

• Diyarbakır Barosu Cezaevleri İzleme Komisyonu üyesi Öykü Çakmak, “cezaevleri hak 

ihlalleri” raporunda, tutukluların işkence ve kötü muameleye tutulduklarını söyledi. Çakmak 

tutukluların tek tip kıyafet, kimlik uygulaması ve süngerli odalarda (etrafı süngerle kaplı, tutukluların 

işkence sonrası götürüldükleri ve kamera sistemi ile izlendikleri oda) tutulmaları gibi muameleyle 

karşılaştıklarını söyledi. Raporda ayrıca, “Özellikle de OHAL sonrasında yaygın sevk ve sürgünlerle 

hem tutuklu ve hükümlüler hem de aileleri mağdur edilmektedir. Bu uygulamaların yasal 

düzenlemelerden ziyade keyfi uygulamalarla gündemleştirildiği ve yaşandığı gözlemlenmiştir. Son 

aylarda birçok cezaevinde yaptığımız görüşmelerde, idarelerin keyfi uygulamalarına OHAL ilanını ve 

KHK'leri gerekçe gösterdikleri tarafımıza iletilmiştir” dedi.373 

• Trabzon merkezli 13 ilde ve KKTC’de, TSK mensuplarına yönelik düzenlenen FETÖ/PDY 

operasyonlarında bir öğretmen ile çeşitli rütbelerde 23 subay ve astsubay gözaltına alındı. Trabzon TEM 

Şube ekipleri, Ekim ve Kasım ayı içerisinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda toplam 45 muvazzaf 

subayı gözaltına aldığını bildirdi.374 

• Kocaeli'de, FETÖ/PDY örgütünün TSK içindeki yapılanmasına yönelik yapılan 

operasyonlarda 22 asker gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, iki yüzbaşı, bir 
araştırma görevlisi teğmen, bir teğmen, 17 astsubay ve bir ihraç astsubay olmak üzere toplam 22 kişi 

gözaltına alındı. Firar durumdaki ihraç edilen iki kişi ile sekiz kişinin ise yakalama çalışmalarının 

devam ettiği bildirildi.375 

• Ağrı merkezli dokuz il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde FETÖ/PDY soruşturması 

kapsamında, 25 rütbeli asker gözaltına alındı. Yedi şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların 

devam ettiği bildirildi.376  

• Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde çalışma yürüten İnsan Hakları 

Merkezi kapatıldı. Kapatma haberini akademisyen Kerem Altıparmak, sosyal medya hesabından 

duyurarak, “Toplam 40 yıl hizmet vermiş Türkiye akademisinin yüz akı SBF İnsan Hakları Merkezi 

kapatıldı. Tabelasını kendi ellerimizle söktük. İnsan hakları mücadelemiz tabii ki bitmedi, her zaman 

doğruyu savunacağız!” dedi.377 

• Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) üyesi avukat Gürkan İstekli’nin üç gün önce 

Akçakale’de “terör örgütü üyesi olma” iddiası ile gözaltına alındı. İstekli’ye yedi gün gözaltı süresi 

verildiği öğrenildi. ÖHP, karara ilişkin, “Meslektaşımız, spor salonuna götürülerek polisler tarafından 

işkenceye maruz bırakılmıştır. Kafasından, boynundan ve sırtından birçok darbe alan İstekli, doktor 

kontrollerinde bu durumu söylemesine rağmen, şikayet doktor muayene raporlarına işlenmemiştir. 

Meslektaşımız hakkında örgüt üyesi olmak suçlaması ile verilen yedi günlük gözaltı kararına karşı 

tarafımızdan itiraz başvurusu yapılmıştır” denildi.378 

• Açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen, Semih Özakça ile Acun Karadağ’ın yargılandığı 

davanın dördüncü ara duruşmasında, Gülmen'in tutukluluk hâlinin devamına karar verildi. Mahkeme, 

Özakça'nın ev hapsinin kaldırılması talebini reddederken Gülmen'in tutukluluğunun devamına, 

Karadağ'ın ise adli kontrol şartı ile her hafta cumartesi günleri imza atmak suretiyle tahliyesine karar 

verdi. Duruşma mahkeme heyeti tarafından 10 gün sonraya ertelendi.379 

19 Kasım 2017 

• Avrupa Birliği (AB), “Türkiye’nin Avrupa standartlarından sapmasını” gerekçe göstererek 

Türkiye’ye yönelik fonlarda kesintiye gitme kararı aldı. Bu kararla AB’nin ilk defa Türkiye’ye siyasi 
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gerekçe göstererek fon kesintisi uygulayacağı belirtildi. Gelecek yılki AB bütçesinde, Türkiye için 

öngörülen fonlarda 105 milyon Euro kesintiye gidileceği açıklandı.380 Avrupa Parlamentosu (AP) Bütçe 

Raportörü Siegfried Mureşan,  açıklamasında, Türkiye için 70 milyon Euro tutarında bir rezervin 

muhafaza edileceğini, bu fonun “Türkiye'nin demokratik standartlar, insan hakları, ifade özgürlüğü, 

basın özgürlüğü alanlarında Avrupa standartlarına yakınlaşması durumunda kullanılacağını” belirtti.381 

20 Kasım 2017  

• Aralarında siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve sendikacıların da bulunduğu aydınlar, açlık 

grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın işlerine iade edilmesi çağrısında bulundu. 

Açıklamada, “OHAL'e, KHK'lere, çalışma hakkının gaspına, düşünce ve ifade özgürlüğünün 

engellenmesine, işkenceye, haksız tutuklamaya, zorla müdahale tehdidine, savunma hakkının gaspına 

karşı, yaşatmak istiyoruz. Nuriye ve Semih işlerine iade edilsin” ifadelerine yer verildi. İşlerine geri 

dönmek için açlık grevi başlatan iki eğitimciden Özakça Ekim ayında tahliye edilmiş, ancak Gülmen 

hakkında bir başka davadan sorumlu tutulması nedeniyle bırakılmamıştı. Son olarak Gülmen, hastaneye 

sevk edilmişti.382 

• CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, gazeteci Ali Tarakçı'nın uğradığı silahlı saldırının 

ardından gazetecilere yönelik saldırıları TBMM gündemine getirerek, “Gazeteci, yazar, çizer ve 

düşünürlere yönelik saldırılar artıyor” dedi. Yarkadaş, artan şiddetin araştırılması için meclis araştırma 

önergesi verdi.  Son dönemde Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar, yazar İhsan Eliaçık, spor yazarı 

Osman Tanburacı ve Gazetem İstanbul yazarı Ali Tarakçı'nın da dahil olduğu fiziki saldırılar ile  

Evrensel muhabiri Burcu Yıldırım'ın tehdide uğradığını anımsatan Yarkadaş, "Saldırganlar bu cesareti 

nereden alıyor?" diye sordu.383  

21 Kasım 2017 

• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet.com.tr Yayın Yönetmeni Oğuz Güven’e 

verilen hapis cezasına ilişkin “Bu ceza gazeteciye gözdağı verme cezasıdır. Güven haksız yere böyle bir 

cezayla muhatap oldu. Haklılığını bütün medya kabul ediyor. Saray ve ona hizmet eden yargı ceza 

yazarak onu susturmaya çalışıyor” dedi.  Fransa'nın yarı resmi haber ajansı AFP ise, Güven'e yönelik 

davanın bu gazeteye yapılan iktidar baskısının bir göstergesi olduğunu kaydetti. AFP, ayrıca Sınır 

Tanımayan Gazeteciler'in 2017 raporuna göre basın özgürlüğü sıralamasında Türkiye'nin 180 ülke 

içinde 155'inci olduğunu da belirtti. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan 

Durmuş da, “Bu karar, hâlihazırda dört yönetici ve çalışanı cezaevinde tutulan Cumhuriyet’e yönelik 

siyasi baskıların devamı niteliğindedir. Güven’e verilen hapis cezası gazetecileri düşman görme 

zihniyetinin bir ürünüdür. Güven’e hem terör örgütü propagandası suçlaması hem de terör örgütü 

açıklamasını yayımlamak suçlamasıyla ceza vermek ‘basın özgürlüğü’nü ayaklar altına almaktır. Tüm 

baskılara, tehditlere, cezalara, hapisliklere rağmen gazeteciler gerçekleri yazmaya devam edecek” 

dedi.384 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel Sekreteri Sibel Güneş de “Bir başlık nedeniyle 

arkadaşımız üç yıl, bir ay, iki gün hapis cezasına çarptırıldı. Gazeteciler bu ülkede mesleklerini 

yapamıyor. Tüm tutuklu meslektaşlarımızın özgür bırakılmalarını istiyoruz” diye konuştu. CHP’li Barış 

Yarkadaş ise, “Güven'in yönettiği Cumhuriyet.com.tr, merhum başsavcının hayatını kaybettiği haberle 

ilgili bir tweet attı ve bu tweet ekranda sadece 52 saniye kaldı. Daha sonra bizzat editörler tarafından 

silindi. Basın tarihine 52 saniyelik dava olarak geçen bu kovuşturma ne yazık ki trajik bir biçimde 

sonuçlandı. Bugün Çağlayan adliyesinde tam 52 saniyede adalet yerle bir edilmiş, hukuk biçilmiştir. Bu 

dava sonucunda verilen kararın adli olduğunu, hukuki olduğunu söyleyebilmek için insanın aklını 

kaybetmesi gerekir. Önceki gün AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecileri eleştirdiği bir 

konuşmada hedef göstermiş susturulacaklarını söylemişti. Belli ki iktidarın söylediği her söz Çağlayan 
Adliyesi'nin koridorlarında çok çabuk yankılanıyor” dedi. 385 Basın Konseyi, Güven ile ilgili yaptığı 

 

 

 

 

 
380 http://www.milliyet.com.tr/ab-den-siyasi-kesinti-dunya-2557385/ 
381 http://www.dw.com/tr/abden-türkiyeye-siyasi-kesinti/a-41434651 
382http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/869947/Aydinlardan_cagri__Nuriye_ve_Semih_i_yasatmak_istiyoruz.html  
383 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/869801/Yarkadas__Gazeteciler_kum_torbasi_degildir.html 
384 http://www.hurriyet.com.tr/gazeteci-oguz-guvene-3-yil-1-ay-hapis-cezasi-40652588 
385 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/870357/Genel_Yayin_Yonetmenimiz_Oguz_Guven_e___tweet__davasinda_3_yil_1_ay_hapis_cezasi.html 
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açıklamada,  hapis cezasının “orantısız” olduğunu ifade etti. Açıklamada devamla, “Türkiye'ye itibar 

kazandırmadığı gibi, tersine itibar kaybettirir”  ifadesi yer aldı. AFP, Güven'in “Terörist propagandası 

yapmak” ve iki yıldan fazla bir süre önce yine attığı bir tweet nedeniyle “PKK'nın yöntemini meşru 

göstermek ve cesaretlendirmek” gibi suçlamalara maruz kaldığını yazdı. Reuters, ANSA med’de de 

Güven ile ilgili haberler yer aldı.386 

• Ankara Valiliği’nin LGBTİ etkinliklerini süresiz olarak yasaklamasının ardından Pembe 

Hayat ve KaosGL dernekleri, yasal işlem başlatılacaklarını açıkladılar. Dernekler, Valilik yasağının 

“hukuka aykırı, ayrımcı ve keyfî olduğunu” ifade ederek, bu yasağın hem anayasaya hem de uluslararası 

anlaşmalara aykırı olduğunu söylediler.387  LGBTİ örgütlerinin sinema, tiyatro, panel, söyleşi, sergi gibi 

etkinliklerinin Ankara’da yasaklanmasının ardından CHP’li Sezgin Tanrıkulu olayı Meclis’e taşıyarak 

Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması talebiyle altı sorunun yer aldığı bir önerge verdi.388 Söz konusu 

haber ayrıca Guardian’da da yer alarak “İnsan hakları kuruluşlarının kararı “yasa dışı ve ayrımcı” 

bularak kınadıklarına dikkat çekildi. Haberde, kararın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 

eşcinselliği “milletin değerlerine aykırı” bulmasına ilişkin açıklamasından kısa bir süre sonra alındığı 

ileri sürüldü.389 

• TGC Başkanı Turgay Olcayto, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteciler Ahmet Şık, 
Mahir Kanaat ve Ali Bulaç’ı ziyaret etti. Olcayto, “Gazetecilik suç değildir, tutuklu gazetecilerin özgür 

bırakılmasını istiyoruz” diye konuştu.390 

22 Kasım 2017 

• Cumhuriyet genel yayın yönetmeni Oğuz Güven’in hapis cezasına çarptırılması TBMM de 

tartışıldı. CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, 

Hükûmete verdiği sözlü soru önergesine temas ederek “bu verilen hapis cezası gazetecileri düşman 

görme zihniyetinizin bir sonucu mudur?” diye tepki gösterdi.391 

• CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, 

Malatya’da Alevi ailelerin yaşadığı belirtilen on üç evin kapı ve duvarlarına kırmızı boyayla çarpı 

işareti konulmasını, “endişe verici” olarak niteledi. Yedekci, Alevilere inançları ve yaşam felsefeleri 

nedeniyle cephe alan bir anlayış tarafından bu işaretlemelerin yapılmış olması konusundaki 

endişelerinden bahsederek, güvenlik güçlerinin gerekli önlemleri almasını istedi.392 

23 Kasım 2017  

• CHP’li Barış Yarkadaş, cezaevlerindeki hak ihlallerinin arttığını, yargının ise talimatla karar 

verdiğini ileri sürdü. Yarkadaş, Silivri Cezaevi'nde bulunan Habertürk editörü Oğuz Usluer'in saçlarının 

zorla kesildiğini açıkladı. Yarkadaş, Uluer’e yapılan muamelenin bir genelgeye dayanıldığını ifade 

ederek, “Elazığ Cezaevi'nde hak gasplarına karşı açlık grevi yapan tutuklular, yirminci güne ulaştı. 

Bafra Cezaevi'nde günlerdir gazete ve dergi verilmiyor. Gelin, bu uygulamalardan vazgeçin. Bunlar 12 

Eylül artığı uygulamalardır. 12 Eylül’le güya hesaplaştığını söyleyenler ne yazık ki bu uygulamalarla 

(7.Cumhurbaşkanı) Kenan Evren'in sıkı bir takipçisi olduklarını da göstermişlerdir. Sorunlar sadece 

cezaevleriyle sınırlı değil yargı da aynı durumda” dedi.393 

• Malatya’da Alevilerin evlerine kırmızı boyayla çarpı işareti konulması, Pir Sultan Abdal 

Kültür Derneği Şubesi öncülüğünde yapılan eylemde dernek başkanı Mehmet Topal, “Korkmuyoruz, 

çünkü biz korkuyu Kerbela’da bıraktık. Alevilere, ne kadar baskı olursa olsun, ne kadar zulüm olursa 

olsun, hiç bir şekilde boyun eğmeyeceğiz,” dedi.  Topal, evlere çizilen çarpı işaretini daha önce de başka 

illerde gördüklerini ifade ederek, şaşırmadıklarını belirtti eski olaylarda faillerin korunduğunu ileri 

sürdü. Topal devamla  “Ancak bu olayı basit sıradan bir olaymış gibi göstermelerine izin vermeyeceğiz” 
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dedi.394 Kayseri Hacı Bektaşi Veli Derneği’nden yapılan açıklamada ise, “Söylenecek çok şey var, ama 

şunu merak ediyorum. Kimsenin inancına müdahalemiz, kimsenin canına kastımız, kimsenin malında 

kimsenin namusunda gözümüz yok. Kısacası, kimseye bir zararımız yok. Acaba neden 'provokasyon' 

denince ilk akla Aleviler geliyor? Neden devlet, bu provokatörleri hiç tespit edip, cezalandırmıyor?” 

biçiminde tepkiye yer verildi. Açıklamada ayrıca ‘Aleviler, cumhuriyete, değerlerine sahip çıkmaya, 

aydınlığı, kardeşliği, barışı, eşitliği savunmaya devam edecek” denildi.395 

24 Kasım 2017 

• Aralarında Uluslararası Soykırım Çalışmaları Akademisyenleri Birliği, Columbia Üniversitesi 

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden bir grup ile yayıncı Ragıp Zarakolu gibi 55 yazar ve 

akademisyen, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması için 

çağrıda bulundu. Kavala destekçileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdikleri bir 

mektupta, dünyanın pek çok yerinden gözlemcilerin Kavala’ya yönelik suçlamaların temelsiz olduğuna 

dikkat çektiklerini ve kendisinin bir medya kampanyasının kurbanı olduğu ifade edildi. Açıklamada, 

çok saygı duyulan iş insanlarından ve kültür figürlerinden biri olan Kavala’nın Türkiye’deki etnik 

gruplar arasında barış köprüleri kurduğu hatırlatılarak, kendisinin sivil alanlar açtığı ve demokratik 

değerlere katkı sağladığı belirtildi. Kavala, FETÖ ve 17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe 

girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 1 Kasım’da tutuklanmıştı.396 

• Uluslararası PEN, Cumhuriyet internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven'in suçlu 

bulunması karşısında “Dehşete kapıldık” açıklaması yaptı. Açıklamada, “PEN, Cumhuriyet’in sitesinin 

yayın yönetmeni Güven'in üç yıl bir ay hapis cezasına çarptırılması kararı karşısında dehşete 

kapılmıştır. Güven, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in ölümüyle ilgili Cumhuriyet'in 

hesabından yayımladığı bir tweet nedeniyle “FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne katılmak” ve 

“PKK/KCK terör örgütünün şiddet içeren yöntemlerini meşrulaştıran ya da bu yöntemlerin kullanımını 

teşvik eden açıklamaları yayınlamaktan” suçlu bulunmuştur. Söz konusu tweet Alper’in ölümünü 

kolaylıkla kanıtlanabilir şekilde kaza olarak nitelemektedir. Burada savcının ölümüyle ilgili haberin ‘İlk 

FETÖ iddianamesini hazırlayan savcıyı kamyon biçti’ biçimindeki başlığı kopyalanmıştır. ‘Biçme’ 

kalıbı, araba kazalarıyla ilgili haberlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Başlığı kendisi yazmamış olan 

Güven, bu tweet'i yayımladıktan 52 saniye sonra silmiştir. Uluslararası PEN Türk yetkilileri 

mahkumiyet kararını bozmaya çağırır ve Oğuz Güven ile sadece ifade özgürlüklerini barışçıl bir 

biçimde kullandıkları için içerde tutulan diğer Cumhuriyet çalışanlarının acilen ve koşulsuz serbest 

bırakılmaları çağrısını yineler” denildi.397 

25 Kasım 2017 

• Tutuklu olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala için Silivri Cezaevi 

önünde  destek çağrısında bulunan arkadaşları, “Kavala hayatı boyunca darbeci zihniyetle mücadele 

etmiştir” dedi. Kavala’nın Robert Kolej’den sınıf arkadaşları olan grup yaptıkları açıklamada, “Kavala 

için Birleşmiş Milletlerden Avrupa Konseyi'ne ve Avrupa Parlamentosu'na, uluslararası alanda önde 

gelen insan hakları ve sivil toplum kuruluşlarına, dünyanın saygın basın organlarına ve üniversitelere 

kadar yayılan kuvvetli bir tepki yükseldi. Kendisini yakından tanıyan arkadaşları olarak Osman'ın bir 

darbe girişiminin içinde yer aldığı ya da cemaat görünümlü kriminal bir örgütle ilişkisi olduğu gibi 

iddiaları reddediyoruz” ifadelerine yer verildi.398 

• Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü öncesi İstanbul 

Kadıköy'de toplanan kadınlar, kadınlara yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini protesto etti. “Kadın 
Meclisleri Gelecek, Şiddet Bitecek” pankartı açan kadınlar, Khalkedon Meydanı'na doğru yürüyüşe 

geçti. Sık sık sloganlar atan grup, Kadın Meclisleri'nden bir üyenin yaptığı açıklamada, “25 Kasım 

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde kadınlara yönelik her 

türlü şiddetin arttığı bir dönemden geçiyoruz.  Toplumun her kesiminden tüm kadınları, kadına yönelik 
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her türlü şiddete karşı birlikte mücadeleye çağırıyoruz.  Kadınlara yalnızca kadın oldukları için 

uygulanan fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik şiddet, kadın cinayetleri ile sonuçlanabiliyor” 

denildi. Açıklamada “ 2016 yılında 338 kadın öldürüldü. 2017'nin ilk 10 ayında ise kadın cinayetleri 

337'ye ulaştı. 40 kadın cinayeti olan Ekim ayı, şu ana kadar en yüksek kadın cinayetinin işlendiği ay 

oldu. Bu bir tesadüf değil. Kadınların kazanılmış haklarına saldıran, 'Laiklik'e ve 'Medeni Kanun'a 

aykırı olan 'Müftülere resmi nikah kıyma yetkisi' veren yasanın meclisten geçmesi ile kadınlara yönelik 

şiddetin artışı paralellik gösteriyor,” gibi bilgilerine yer verildi.399 

29 Kasım 2017 

• CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

yakınlarının yurt dışına para aktardığı iddialarına ilişkin belgelerini açıkladığı sırada TRT’nin canlı 

yayını kesmesini, “Bu açıkça bir sansürdür” diyerek tepki gösterdi. CHP İstanbul Milletvekili Barış 

Yarkadaş, TRT’yi RTÜK’e şikayet ettiklerini söyledi. Yarkadaş sosyal medya hesabından, 

“Vergilerimizle ayakta duran TRT, açıkça sansür uygulamış, halkın haber alma hakkını engellenmiştir. 

TRT’nin genel başkanımıza yönelik sansürünü bir soru önergesiyle TBMM’ye de taşıdık. Sansürü kayda 

geçiriyoruz, unutmuyoruz. TRT bu belgeleri göstermeyince, gerçeği yok edebileceğini mi sanıyor?” 

ifadelerine yer verdi.400 

2 Aralık 2017  

• Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, ölümünün ikinci yılında Fransız Konsolosluğu önünden 

Galatasaray Meydanı'na alkışlar ve zılgıtlarla yürüyerek anıldı. Elçi'nin öldürülmesinin ikinci yılının 

dolmasına rağmen cinayet dosyasında bir gelişme olmaması protesto edildi.401 

4 Aralık 2017  

• “Barış Bildirisi”ne imza attıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan akademisyenlerin 

İstanbul'da yapılacak ilk duruşması öncesinde, KESK, TMMOB ve TTB, akademisyenlere destek 

çağrısı yaptı. İzmir'de, Eğitim-Sen Üniversiteler Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan 

Ulaş Yasa, “Barış gelsin diye imza atmışlar. Anayasanın 26'ncı maddesine göre de bu hakları güvence 

altındadır. Üstelik hiçbir tehdide pabuç bırakmamış, imzalarının arkasında durmuşlardır” dedi. 

Akademik özgürlüklerin yok edilemeyeceğini belirten Yasa, “Onlara 'Aydın müsveddesi', cahil, terör 

destekçisi' dendi. Akıllı olmayan, karanlık olan, cahil, akademisyen müsveddesi dedikleri kimler peki? 

Yıllarca üniversitelerde bu ülkenin aydınlık yüzlerinin yetişmesine katkı sağlayan, yazıları, çalışmaları 

ile yurt içi ve dışında birçok ödül alan, literatüre isimlerini yazdıran, bu çalışmalarını sadece 

yerleşkelerde sınırlamayıp, bilimi ve bilgiyi halk ile paylaşmayı görev bilip gönüllü olarak derneklerde 

çalışan, konferanslar veren, parasız sağlık taramalarına katılan ve ücretsiz eğitim çalışmaları yapanlar 

mı karanlık” diye konuştu. 11 Ocak 2016'da 89 üniversiteden bin 128 akademisyen Barış Bildirisi'ne 

imza atmıştı.402 

• ABD’li düşünür ve akademisyen Noam Chomsky, Çağlayan’da başlayan Barış 

Akademisyenleri davasına gönderdiği destek mesajında, “İmzacılara karşı açılan dava, korkunç bir yargı 

hatasıdır. Türkiye’deki dostları büyük bir dehşetle bu gelişmeleri takip etmektedir. İddianamenin dili 

aslında yaşanılanların son derece özenle korunması gereken özgür düşünce ifadesinin temeline yönelik 

bir saldırı olduğunu bizlere belirgin bir şekilde göstermektedir” dedi. Savcılığın işkenceci zorlayıcı bir 

tavır içerisinde barış ve adalet için yapılan esasi bir çağrıyı terörizm destekleyicisi olarak çarpıtması, 

özgür ve insan haklarına saygılı bir toplumda müsamaha gösterilmemesi gereken bir olgudur” dedi.403 

• HDP, bazı sivil toplum örgütleri ile birlikte tutuklu 11 milletvekili ve iki eş genel 
başkanlarının serbest bırakılması ve yargı sürecinin uzatılmaması için destek çağrısı yaptı. HDP Ankara 

Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dava dosyalarının elden ele dolaştırıldığını, yargılama sürecinin 

uzatıldığını öne sürerek, “Biz, duruşmalarda olacağız ve barışa sahip çıkacağız” dedi. Bu arada, HDP Eş 

 

 

 

 

 
399 http://www.hurriyet.com.tr/kadikoyde-kadinlar-eylem-yapti-40657401 
400 https://www.birgun.net/haber-detay/chp-den-rtuk-e-trt-sikayeti-193167.html 
401 http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video_haber/878331/Tahir_Elci_icin_yuruduler.html 
402 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim/879647/imzaci_akademisyenlere_ilk_durusma_oncesi_destek_aciklamasi.html 
403 https://www.birgun.net/haber-detay/chomsky-den-baris-icin-akademisyenler-e-destek-aciklamasi-193881.html 



Gazeteciler Cemiyeti  İfade ve Basın Özgürlüğü  Eylül-Aralık 2017 Dönemi Raporu Özgürlük için Basın 

62 

Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın iki gün sonra “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla görülecek 

davada hakim karşısına çıkmayacağı bildirildi. Demirtaş daha önce de hakkında açılan bir başka dava 

için video konferans sistemi ile ifade vermek yerine duruşmaya katılmak istemiş ancak Edirne’den 

Ankara’ya kelepçeyle getirilme kararı üzerine, kelepçeyi reddetmiş ve duruşmaya katılamamıştı.404 

5 Aralık 2017 

• İşverenleri temsil eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) sözleşme süresi ve 

ücret konularında aldığı yeni kararlara yönelik tepkilerini işçiler, Birleşik Metal-İş ve Türk Metal 

sendikalarının ortak eylemi ile protesto ettiler. Yurt genelindeki fabrikalarda sabah vardiyası ile gece 

vardiyasından çıkan işçiler, bir araya gelerek MESS’in dayatmaları olarak niteledikleri yüzde 3.2 

oranındaki zam ve üç yıllık sözleşme kararlarının “dayatma” olduğunu belirterek protesto ettiler.405 

9 Aralık 2017 

• İnsan Hakları Günü dolayısıyla, ilgili dernek ve vakıflar, OHAL nedeniyle insan hakları 

ihlallerinin artışına dikkat çektiler. İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) 

tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye'de OHAL ile birlikte otoriter uygulamaların had safhaya 

vardığını ve savaş halinde bile kısıtlanamayacak hakların bu süreçte ihlale uğradığı” öne sürüldü. 

OHAL uygulamalarının kullanılarak insan haklarına dayalı bir rejimden uzaklaşmanın aracı haline 

geldiğini ifade eden İHD Başkanı Öztürk Türkdoğan, 2016 yılında sarı basın kartı iptal edilen gazeteci 

sayısının 889 olduğuna da dikkat çekerek, çok sayıda gazetecinin tutuklandığına işaret etti.406 

• Diyarbakır’da bazı insan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşları, hak ihlallerinin 

engellenmesi gerektiğini ifade ederek OHAL’in kaldırılması çağrısında bulundu.  İnsan Hakları Derneği 

Diyarbakır Şubesi Başkanı Raci Bilici, “OHAL ile yüz binin üzerinde kamu personeli ve akademisyen 

ihraç edildi. 160 basın-yayın organı süresiz olarak kapatılarak mal varlıklarına el konuldu. 166 gazeteci 

halen cezaevlerinde tutuklu bulunurken, onlarcası hakkında soruşturma ve davalar açıldı, kimileri hapis 

cezalarına çarptırıldı. İfade ve örgütlenme hürriyeti, valilikler ve kaymakamlıklarca alınan yasaklama 

kararlarıyla bir bütün olarak baskı altına alındı. Milletvekilleri aylardır haklarında bir iddianame bile 

hazırlanmadan içerde tutuluyor. İnsan hakları ihlallerinin oluşumuna yol açan OHAL’in bir an önce 

kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi.407 

• İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) kimin tarafından dağıtıldığı belli olmayan “müzik 

haramdır” başlıklı bildiriye tepki gösteren İTÜ Konservatuvar öğrencileri, “İnadına sanat inadına 

özgürlük” başlıklı bir duyuru yaptılar. Öğrencilerin yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde 

okulumuzda dağıtılan ‘Müzik Haramdır’ başlıklı bildiriyi dağıtan faşist, gerici anlayışı kabul etmiyoruz 

ve bu anlayışa karşı yaşamımızın her yerinde sanatı var etmeye çalışacağız. İnadına şarkılar, türküler 

söyleyeceğiz, inadına müziği ve sanatı tüm çocuklara öğretmeye çalışacağız. Geleceği hep birlikte 

ellerimizle kurma gücümüz var ve bizler bu gücü sanat ile yaygınlaştıracağız” ifadelerine yer verildi.408 

• Uluslararası düzeyde tanınan 200’den fazla sanatçı ve aydın, tutuklu gazeteci Deniz Yücel’in 

serbest bırakılması için ortak çağrıda bulundu. Çağrı metninde, “10 Aralık’ta Deniz Yücel 

tutukluluğunun 300’üncü gününü doldurmuş olacak. Bir suçlama yöneltilmeden yüksek güvenlikli bir 

cezaevinde tutuluyor. Tam 300 gündür ve bu çok fazla. Deniz Yücel bir gazeteci olarak mesleğinin 

gereklerini yerine getirmek ve düşüncelerini ifade etmekten başka bir şey yapmadı.” ifadelerine yer 

verildi. Türk hükümetine yapılan çağrı metnini imzalayanlar arasında ünlü müzik grubu U2’nin solisti 

Bono ve Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un da imzası yer aldı.409 

10 Aralık 2017 

• Alman Hükümeti’nin İnsan Hakları Sorumlusu Barbel Kofler, Dünya İnsan Hakları Günü 
nedeniyle yaptığı açıklamada dünya genelinde, insan hakları alanında olumsuz bir havanın hakim 
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olduğunu, Türkiye’de yaşanan durumun ise ‘alarm verici’ noktaya ulaştığını söyledi. Açıklamasında, 

Türkiye’de insan haklarındaki kısıtlamaların birkaç yıl öncesinde mümkün olacağını düşünülmeyen bir 

boyuta ulaştığı ifadelerine yer verirken gazeteci, siyasetçi ve aktivistlerin kitleler halinde 

tutuklanmasının endişe verici olmanın da ötesine geçtiğini ekledi. 410 

• Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Korur Fincancı, İnsan Hakları Günü dolayısıyla pek çok 

insan hakları örgütünün darbe sonrasında KHK’larla kapatılmış olduğunu, böyle bir girişim sonrası 

hakları kısıtlayacak olağanüstü hâl sisteminin Türkiye'de yeniden hayata geçirildiğini söyledi. Baskıları 

arttırmak amacıyla ufukta bir erken seçim ihtiyacı göründüğünü ve bu seçim ile iktidarın siyaset 

tarihinin çöplüğüne gömülmesine yol açacağını belirtirken, insan hakları konusunda 2018 yılından 

umutlu olduğunu sözlerine ekledi.411 

11 Aralık 2017 

• Türkiye Barolar Birliği (TBB), İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, OHAL 

KHK’larının hukuk devletine zarar verdiği ve milli iradeyi tutsak aldığını söyledi. TBB Başkanı Metin 

Feyzioğlu,  insan hakkı ihlalleriyle mücadelede en etkili yolun hukuk olduğuna işaret ederek, “Ülkeyi 

yönetenler OHAL’i, ilan edilme sebebi olan terörle mücadeleden çıkartmış ve kolay, basit ama 

demokratik olmayan bir yönetim biçimi olarak bağırlarına basmış durumdalar. Milli iradeyi hedef alan, 

Meclis’i bombalayan teröristlere karşı ilan edilmiş olan OHAL, doğrudan doğruya milli iradeyi tutsak 

almış durumda” dedi.412 

• İnsan Hakları İzleme Örgütü Türkiye Raportörü Emma Sinclair Webb, Türkiye’de ikinci 

yılına giren OHAL uygulamalarına ilişkin konuşmasında, “Tamamen korku imparatorluğu yaratılmak 

isteniyor” şeklinde bir değerlendirmede bulundu. İnsan Hakları Günü dolayısıyla Diyarbakır’da konuşan 

Webb, “Bu dönemin özeti keyfiliktir. OHAL döneminde gözaltılar, tutuklamalar, ihraçlar, yasaklar var 

ama özet olarak keyfilik duruma söz konusu diyebiliriz. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin 

Demirtaş’ın dosyasına bakıldığı zaman ülkedeki durumu da özetleyebiliriz” ifadelerine yer verdi.413 

• Sosyal medyada başlatılan “özgürlüğe bir mektup yazın” isimli kampanya ile tutuklu 

Cumhuriyet çalışanlarına mektup yazma kampanyası başlatıldı. Halen cezaevinde bulunan Cumhuriyet 

İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, muhabir Ahmet Şık ve 

muhasebe çalışanı Emre İper’e uygulanan mektup yasağının uzun bir sürenin ardından kaldırılması 

üzerine, sosyal medyadan başlatılan #ÖzgürlüğeMektup etiketli kampanya ile okurların gazetecilere 

mektup yazmaya çağrıldığı bildirildi.414 

12 Aralık 2017 

• DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası üyeleri, taşeron işçilere kadro verilmesiyle ilgili basın 

açıklaması yaptı. İzmir’de düzenlenen ve yaklaşık iki bin kişinin katıldığı açıklamada belediye 

hizmetlerinde çalışan işçilerin kadro beklentisinin boşa çıktığı ifade edilirken kadro işlemleri için 

komisyon kurulması talep edildi.415 

• Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, RTÜK’ün, iki diziye verdiği para cezasını, “RTÜK, kanunlarla 

belirlenen kuralları açıkça ihlal edenlere hak ettikleri cezaları versin, ama kanunları yorumla esnetip, 

kanalları idari para cezalarıyla hizaya getirmeye çalışmasın” sözleriyle eleştirdi. Kanal D'de yayınlanan 

“Siyah Beyaz Aşk” ve Show TV'de ekrana gelen “Çukur” isimli dizilere verilen cezaları gazete köşesine 

taşıyan Eyüboğlu, “RTÜK, kestiği cezalar ve sansürle bu sorunun bir parçası olmak yerine, açık ihlallere 

göz yummadan sektörün büyümesine katkı sağlamalı. Aksi halde çekilen yeni dizi sayısı azalacak, 

RTÜK sansüründen kurtulmak isteyenler de internet televizyonuna kayacak” ifadelerine yer verdi.416 

• Özgür Kadın Hareketi (TJA), İnsan Hakları Haftası kapsamında cezaevindeki kadın tutuklu ve 
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hükümlülerin yaşadığı hak ihlallerine ilişkin açıkladıkları raporda, 2002 yılından 2017’ye kadar tutuklu 

sayısının dört kat arttığını kaydetti. Raporda, 2002 yılında 2018 olan kadın tutuklu sayısının, Haziran 

ayında 2017’de 9708’e çıktığına işaret edildi. Raporda, anneleriyle beraber cezaevlerinde kalan 0-6 yaş 

arası çocuk sayısının 529 olduğu ve Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlara göre 668 bebeğin 

anneleriyle beraber cezaevinde kaldığı, bunların 249’unun ise bir yaşın altında olduğu” bildirildi.417 

13 Aralık 2017 

• Çankırı’da faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan işçiler, sendikal faaliyetleri gerekçesiyle 13 

işçinin işten çıkarılması üzerine iş bırakma eylemi yaptı. Fabrika önünde toplanan yaklaşık 200 kişilik 

grup seslerini duyurmak ve arkadaşlarına destek amacıyla greve başladıklarını bildirdiler.418 

• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  (AİHM), 1 Mayıs 2007'de düzenlenen mitinge polisin 

müdahalesi ve 234 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili yapılan başvuruyu incelemesi sonucunda, 

Türkiye’yi suçlu bularak tazminata mahkum etti. Mahkeme Türkiye’nin, o tarihte Taksim'e çıkmak 

isteyen kitlelere polisin biber gazı, tazyikli su ve coplarla müdahale etmesi ile çok sayıda gözaltıların, 

AİHM’nin ‘örgütlenme özgürlüğünü düzenleyen 11. maddesinin ihlal edilmesi olduğu yönünde karar 

verdi. “Örgütlenme özgürlüğünü ihlal etmekten” suçlu bulunan Türkiye’nin, AİHM’in kararı gereği her 

başvurucuya yedi bin 500 Euro manevi tazminat ödemesi gerekiyor.419 

14 Aralık 2017  

• Avrupa Konseyi, aralarında gazeteci, yazar, akademisyen ve insan hakları savunucularının da 

olduğu binlerce kişinin, haklarında kesinleşmiş bir yargı hükmü olmadan tutuklu yargılanmaları 

nedeniyle Türkiye’yi uyardı. Konsey, Türkiye’den özgürlük hakkına saygı duyulması talebi ile “haksız 

ve uzun tutuklulukların” önlenmesi çağrısında bulundu.420 

17 Aralık 2017  

• CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Bandırma Cezaevi’nde yaşananları Meclis 

gündemine taşıyarak, “anne ve bebeklerin işkenceye varan hak ihlalleri yaşadıklarını bildirdi. Tüm, 

cezaevindeki ihlaller nedeniyle bebeklerin sürekli hastalandığını, bu bebeklerin hastaneye yoğunluk 

gerekçesiyle götürülmediğini” ifade ederek, Adalet Bakanlığı’nı göreve çağırdı. Tüm, ayrıca 

“Cezaevinde bebeklere uygun gıdalar dağıtılmadığını, bebeklere farklı numaralarda bebek bezleri 

satılmadığını, bu malzemelerin tutuklu yakınları tarafından verilmesine de izin verilmediğini” söyledi.  

“Bebekler soğuk ve havasız ortamda hem hasta oluyor, hem iyi beslenmesi engelleniyor, hem de şikâyet 

edildiğinde annelere keyfi cezalar veriliyor. Cezaevinde dağıtılan yemeklerde defalarca haşarat 

çıkmasına rağmen kimsenin konuyla ilgilenmediği söyleniyor. Bandırma Cezaevi’nde suçsuz masum 

bebeklere yönelik işkenceye varan bu ihlaller, bir insanlık ayıbıdır” diye konuştu.421 

• Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı, Anayasa Mahkemesi’nin radyo yayıncılığı sıralama 

ihalesi konusunda verdiği kararı, olumlu olarak değerlendirirken geçtiğimiz dönemdeki belirsizliğin 

basın ve ifade özgürlüğüne aykırı bulduğunu dile getirdi. Dernek başkanı Sinan Burhan, 1995’ten 

günümüze düzenlenemeyen frekans planlamasının eşitsizliğe yol açtığını ve yayın yapma hakkını 

sınırlandırdığının altını çizerken karasal yayıncılığın neredeyse bittiği günümüzde söz konusu kararın 

‘yaraya merhem’ olamayacağını sözlerine ekledi.422 

18 Aralık 2017  

• Elazığ T Tipi Cezaevi'nde yaşanan hak ihlallerine karşı Twitter üzerinden başlatılan 
kampanyada hapishanelerde her türlü hukuk kuralının ayaklar altına alındığı ileri sürüldü. Mesajlarda, 

“Hapishane idaresi tarafından başta savunma ve sağlık hakkı olmak üzere tutsakların neredeyse tüm 

hakları askıya alınmış, kadın tutsaklara yönelik hak gaspları devam etmektedir. Cinsel ve fiziksel 

saldırıya uğramışlardır. Tutsaklar aylardır sohbet ve spor gibi sosyal haklardan mahrum 
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bırakılmaktadır” denilerek bu konudaki şikayetlere yer verildi.423 

20 Aralık 2017  

• Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün 2017 yılı raporunda, dünya genelinde en az 65 

gazetecinin mesleğini yaptığı için öldürüldüğü bildirildi. 326 gazetecinin mesleğini yaptığı için 

cezaevinde bulunduğuna işaret edilen raporda, bu gazetecilerin yarısının Türkiye, Çin, Suriye, İran ve 

Vietnam’da tutuklu bulunduğuna dikkat çekilerek “Bu kişilerden en az 43’ünün tutukluluğu ile 

gazetecilik mesleği arasında açık bir bağlantı bulunuyor” denildi. Rapordaki değerlendirmeye göre, 

“hukuk devleti ilkeleri yerine keyfi kararların geçerli olduğu Türkiye’de gazetecilerin tutuklanması için 

hükümeti eleştirmeleri veya bazı hassas kaynaklarla bağlantı kurmaları yeterli sayılıyor. Gazeteciler 

sistematik olarak uzun süreler boyunca tutuklu kalıyor ve mahkeme kararı olmadan cezalandırılıyor” 

denildi.424 

22 Aralık 2017  

• Suikast sonucu hayatını kaybeden Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin faillerinin 

bulunması için yapılan eylemde, iki yıl geçmesine rağmen olayın aydınlatılmaması tepkiye yol açtı. 

Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen, okuduğu basın açıklamasında, “Elçi’nin savunduğu değerler 

barış, adalet, demokrasi ve özgürlük idi. Türkiye toplumu adil ve özgür bir ülkede yaşamak istiyor. Bu 

konuda bizler de bütün gücümüzle çalışacağımızı bir kez daha belirtmek istiyoruz” dedi.425 

23 Aralık 2017  

• Cumhuriyet çalışanlarının yargılandığı dava öncesinde, “Dışarıdaki Gazeteciler” İstanbul 

Kadıköy’de, “Özgür basın susturulamaz” diyerek tutuklamalara tepki gösterdiler. Topluluk adına 

açıklama yapan gazeteci Güventürk Görgülü, “100’ün üzerinde gazeteci, artık 'toplama kampı' olarak 

tanımlanan Silivri Cezaevi’nde ve daha pek çok cezaevinde en ağır şekilde bedel ödüyor” dedi. Görgülü 

devamla, “Onlar bugün FETÖ olarak adlandırıp topa tuttukları cemaate ve onun liderine övgüler 

düzerken, gazeteci Ahmet Şık, o yapılanmanın ne olduğunu apaçık yazmış, bu nedenle kumpasa 

uğramış ve bugün olduğu gibi yine bedel ödemişti. Siz bin bir kelime oyunuyla milletin hafızasından 

silmek istediğiniz o günleri tarihten de silmek istiyor olabilirsiniz ama size kötü bir haberimiz var biz 

hep hatırlayacak ve hatırlatacağız. Ve hepimiz gayet iyi biliyoruz ki aslında yargılanan haberlerdir, 

habercilik faaliyetidir” diye konuştu.426 

RTÜK cezaları 

7 Eylül 2017  

• RTÜK, yayınladığı Rüya adlı dizide “ensest tecavüze” yer verildiği gerekçesiyle Show TV'ye,  

ayrıca program sunucusu Murat Başoğlu'nu konu alan haberlerde, abartılı görüntü ve yorumlara yer 

verildiği ve “çarpık bir ilişkinin ekran vasıtasıyla topluma çok açık bir şekilde sunulduğu” gerekçesiyle 

de Beyaz TV'ye, reklam gelirlerinin yüzde üçü oranında ağırlaştırılmış idari para cezası verdi.427 

8 Eylül 2017  

• Adıyaman Besni’de Süleymancılar  cemaatine ait olduğu iddia edilen yurtta yaşanan cinsel 

istismarın ortaya çıkması üzerine konuya ilişkin yayın yasağı getirildi. CHP İstanbul Milletvekili Barış 

Yarkadaş, yaptığı açıklamada Adıyaman Valisi’nin yerel gazetecileri arayarak söz konusu konuda haber 

yapmamaları gerektiğini söylediğini aktardı. Yerel basın muhabirleri ise kendilerine yönelik bu baskıyı 

doğruladı.428  

12 Eylül 2017  

• RTÜK, Flash TV'de yayınlanan “Hayata Dair” isimli programın formatında yapılan 

 

 

 

 

 
423 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/889479/Elazig_T_Tipi_Cezaevi__nde_yasanan_hak_ihlallerine_tepki_buyuyor.html 
424 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/889558/Gazeteciler_icin_felaket_yili.html 
425 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/891435/Tahir_Elci_106_haftadir_adalet_bekliyor.html 
426 https://www.evrensel.net/haber/341453/disaridaki-gazetecilerden-tum-tutuklu-gazeteciler-icin-eylem 
427 https://www.birgun.net/haber-detay/rtuk-ten-2-kanala-ensest-ve-murat-basoglu-cezasi-178270.html 
428 https://www.evrensel.net/haber/331823/suleymanci-yurdunda-cinsel-istismar-haberine-yayin-yasagi 
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değişikliğin tespit edilmesi üzerine kanala idari para cezası verdi. Evlilik programlarına konulan 

yasaklama kararına rağmen Flash TV’nin “Reality Show” formatında yaptığı programı evlilik 

programına dönüştürme çabalarının üzerine RTÜK’ ün dikkatini çektiği ve kanala ceza verilmesi 

kararını verdiği belirtildi. Kanala bu nedenle reklam gelirinin yüzde 3'ü oranında ağırlaştırılmış idari 

para cezası kesildi. Fox TV'de yayınlanan “Hadi İnşallah” isimli filmin de, çocuk ve gençleri olumsuz 

etkileyecek diyaloglara yer verildiği ileri sürülerek para cezası kesildi.429  

• Halk TV'de yayınlanan “Canda sağlık” isimli programda “Gold Termal” isimli ürünün gizli 

reklamının yapıldığını saptayan RTÜK, söz konusu yayının  “Gizli ticari iletişime izin verilemez” 

hükmüne aykırılık teşkil ettiği  gerekçesiyle kanala idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.430 

• RTÜK, Cinsel içerikli ürün reklamları yayınlandığı belirlenen Müzik Türk'e söz konusu 

yayınların “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma  amacıyla kişilerin tanıştırıldığı 

ve/veya buluşturulduğu türden programlara,  takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de 

dâhil olmak üzere  herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla 

satışına,  pazarlanmasına ve/veya reklamına, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve  hizmetlerinin 

tanıtımına yer verilemez” hükmüne aykırılık teşkil ettiği değerlendirildi. Kanala, bu programdan dolayı 

10 gün yayın durdurma cezası  verildi.431 

26 Eylül 2017 

• RTÜK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki 25 Eylül’deki bağımsızlık referandumundaki oy 

verme işlemi devam ederken, olağanüstü toplantı kararı aldı. Toplantıda Rudaw TV, K24 TV ve Waar 
Tv’nin Türksat’tan çıkarılmasına karar verildi. 432 Söz konusu üç televizyon kanalarının ekranlarının 

karardığı belirtildi.433 

16 Ekim 2017 

• TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, RTÜK üyeliğine, AKP kontenjanından Ebubekir 

Şahin ve Taha Yücel ile CHP kontenjanından İlhan Taşçı seçildi. Genel Kurul’da yapılan gizli 

oylamada aldıkları oy sonucu üye olmaya hak kazanarak RTÜK’ün yeni üyeleri oldular. AKP 

kontenjanından müsteşarlık da yapmış olan Yücel, bir yıl süreyle TGRT Genel Müdürlüğü’ne vekalet 

etmiş, 2005 ve 2011 yıllarında da RTÜK üyeliği görevini sürdürmüştü. AKP’nin diğer adayı Selçuk 

Üniversitesi’nde doktora eğitimini tez aşamasında sürdürmekte olan Şahin, İçişleri Bakanlığı, TBMM, 

Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Başbakanlıkta yöneticilik yapmış, Anadolu Ajansında 

Genel Müdür Yardımcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlığı ile RTÜK de de görev 

almıştı. CHP kontenjanından seçilen Taşçı ise BBC Türkçe servisinin Ankara muhabirliği görevinde 

bulunmuş, Halk TV'de de haftalık programlar hazırlayıp sunmuştu.434 

18 Ekim 2017 

• Gazeteci İsmail Küçükkaya’ya Fox TV sabah programında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 

Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşinin telefonunda ByLock çıktığına ilişkin sunduğu bir haber üzerine dava 

açıldı. RTÜK ise aldığı bir karar üzerine Fox TV’ye ceza para cezası kesti. RTÜK’ün kararına göre Fox 

TV’nin reklam gelirlerinde yüzde üç oranında kesinti yapılacak.  Savcılık, Küçükkaya’nın ifadesini 

almak için program kaydının gelmesini beklerken kayıt üzerinden inceleme yapan RTÜK’ün, kanala 

“haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz” gerekçeleriyle 

ceza kesildiği belirtildi.435 

20 Ekim 2017 

• RTÜK, sunucu oyuncu Hülya Avşar’ın, Star TV’de yayımlanan programında sarf ettiği sözleri 

“erkeklerin eşlerini aldatmasını normalleştirdiği, hatta evliliğin yürümesi için koşul gibi sunduğu” 

 

 

 

 

 
429 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/822405/RTUK_ten__evlilik_programi__cezasi.html 
430 http://www.milliyet.com.tr/rtuk-ten-evlilik-programi-cezasi-gundem-2518229/ 
431 http://www.milliyet.com.tr/rtuk-ten-evlilik-programi-cezasi-gundem-2518229/ 
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433 https://www.aydinlik.com.tr/rtuk-3-kanali-turksat-tan-cikardi-turkiye-eylul-2017 
434 http://aa.com.tr/tr/turkiye/rtukun-yeni-uyeleri-belli-oldu-/939341 
435http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/847673/ismail_Kucukkaya_nin_haberine_RTUK_ten_ceza.html 
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şeklinde değerlendirerek, kanala para cezası verdi. Avşar,  “Erkekler arada bir, eşlerine çaktırmadan bir 

şeyler yaparlarsa o evlilikler yürür. Bir erkek arada bir karısına çaktırmadan yapmak zorunda” diye 

konuşmuştu. Üst kurul rapor doğrultusunda, Star TV’nin “Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel 

ahlaka ve ailenin korunması” ilkesine aykırı davrandığı gerekçesiyle cezalandırdı.436 

4 Kasım 2017 

• RTÜK, 17 medya hizmet sağlayıcı kuruluşunun üst kurul nezdindeki yayın haklarını iptal 

ederek, bahse konu kuruluşları yayıncı kütüğünden çıkardı. RTÜK den yapılan açıklamada, “Üst 

Kurul’dan yayın lisansı almadan veya yayınları geçici olarak durdurulmasına ya da yayın lisansı iptal 

edilmesine rağmen yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel 

müdürü, bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin günden beş bin güne kadar adli para cezası ile 

cezalandırılır” denildi. Açıklamada ayrıca izinsiz olarak faaliyetine devam eden yayın cihaz ve tesisleri 

Üst Kurulca mühürlenerek kapatılacağı belirtilerek, işlem yapılacağı ifade edildi. Açıklamada yayın 

hakları iptal edilen kuruluşlar, ‘Radyo Aktif, Işık FM, Rd Tek, Çorlu FM, Rd Ender, Enerji FM, Radyo 
Şeker, Samsun Klas FM, Körfez FM, Radyo Kocaeli Demokrat, Radyo 45, Mega FM, Radyo Eylül, 

Radyo Doğuş, Sevgi TV, Radyo Srt FM ve Zile Radyo Güneş’ olarak sıralandı.437 

8 Kasım 2017 

• RTÜK, Sony Channel Türkiye’de yayınlanmaya başlanan “Hande Ataizi ile” isimli evlilik 

programına beş kez yayın durdurma ve en üst sınır olan yüzde beş oranında para cezası verdi. Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulu'nun yasaklarına rağmen kanalında evlendirme programı sunan aktris oyuncu 

Ataizi ve programa uygulanan yaptırımların ardından dört gündür ekranda gözükmediği bildirildi.438 

21 Kasım 2017  

• RTÜK’ün, TV yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnaklara yönelik tepki çeken 

sözlerinin yer aldığı yayını görüşmek üzere toplanacağı bildirildi. Kütahyalı, Beyaz TV 'de yayımlanan 

‘Beyaz Futbol’ programında, canlı yayında belden aşağı hakaretamiz tabir kullanmıştı. Boşnaklar ve 

bazı vatandaşların sosyal medyadaki protestoları üzerine Kütahyalı'nın Beyaz TV'deki işine son 

verildi.439 

23 Kasım 2017 

• “Seda ve Uğur’la” isimli Show TV’de yayınlanan bir programa duyulan tepkiler sebebiyle 

RTÜK’ün şikâyete uğradığı bildirildi. Şarkıcı Seda Sayan ile sunucu Uğur Arslan tarafından yayınlanan 

programda, konuklardan evli ve üç çocuklu Meral Daldaran'ın 14 yaşındaki kızının “Yoğurtçu Bayram” 

adlı bir şahıstan olduğunun ortaya çıkması konusu ele alınmış ve DNA testi sonuçları canlı yayında 

açıklanmıştı.440 

24 Kasım 2017 

• RTÜK, Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz TV'de bir programda sarf ettiği sözler nedeniyle 

kanala, beş kez program durdurma cezası ve para cezası verdi. Kütahyalı’nın, Boşnaklara yönelik 

belden aşağı sarf ettiği hakaretamiz sözleri tepki ile karşılanmış,  birçok kişi de savcılığa suç 

duyurusunda bulunmuştu. RTÜK’ün, “Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek 

toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” gerekçesiyle 

ceza verdiği bildirildi. RTÜK Üyesi İlhan Taşçı cezaya ilişkin, “Bu, toplumda nefret duygusu 

oluşturabilecek, ötekileştirici bir söylem. Bu sözler, toplumsal infial yarattı. Yaptırım kararı oy 

birliğiyle alındı. Diğer yayıncılara da örnek oluşturacak bir karara imza atmak istedik” dedi. CHP 

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da, sosyal medya üzerinden, “Bugüne kadar verilebilecek en ağır 

ceza. Kütahyalı’yı, Boşnak vatandaşlarımıza yönelik çirkin üslubundan dolayı, şikayet ettiğimiz RTÜK 

dilekçemiz sonuçlandı. Beyaz TV bir daha ceza alırsa yayın lisansı iptaline gidecek” paylaşımında 
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438 http://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/rtuk-hande-ataizini-ekrandan-sildi/ 
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bulundu.441 

• RTÜK'te başkan ve başkanvekilinin sürelerinin sona ermesi nedeniyle Kurul tarafından yapılan 

toplantıda, RTÜK Başkanlığı’na Üst Kurul Üyesi Prof. Dr. İlhan Yerlikaya yeniden seçilirken, 

Başkanvekilliğine, Üst Kurul üyesi bürokrasiden Esat Çıplak getirildi. Öte yandan RTÜK'ün görev 

süresi sona eren üç üyesinin yerine, TBMM Genel Kurulu'nun Ekim ayında yapılan birleşiminde Üst 

Kurul üyeliklerine AKP den bürokrat Ebubekir Şahin ile elektronik mühendisi Taha Yücel, CHP 

kontenjanından ise gazeteci İlhan Taşçı seçilmişti.442 

2 Aralık 2017 

• Sunucu ve aktris Hande Ataizi’nin sunduğu evlendirme program formatına benzerliği üzerine 

yayından kaldırıldı. RTÜK’ün evlendirme türündeki program formatına yasak getirmesine rağmen Sony 

Chanel’da program yapmaya devam eden Ataizi’nin programının aldığı RTÜK cezalarının ardından 

programı tamamıyla kaldırdığı öğrenildi.443  

9 Aralık 2017 

• RTÜK, Show TV'deki “Çukur”, Fox TV'deki “Kalbimdeki Deniz” ve Kanal D'de yayınlanan 

“Siyah Beyaz Aşk” isimli dizilerde, “kadını aşağılayan, kadına yönelik şiddeti destekleyen ve alkol 

kullanımı” gibi görüntülere yer verilmesi sebebiyle kanallara idari para cezası verdi. Halk TV'ye ise 

“gizli reklam” cezasının kesildiği, TV8'e de filmlerde “ilk 30 dakika tamamlanmadan reklama 

gidilmesi” nedeniyle müeyyide uygulandığı bildirildi.444 

12 Aralık 2017 

• RTÜK, “Anadolu Ateşi” isimli gösterinin sanat yönetmenliğini yapan Mustafa Erdoğan ve eski 

eşi şarkıcı Gülben Ergen ile ilgili televizyonda yer alan ifadeler nedeniyle üç magazin programına 

toplam 254 bin lira ceza kesti. İkilinin avukatları, çiftin boşanma sürecini konu eden “Duymayan 
Kalmasın, Söylemezsem Olmaz ve Her şeyi Konuşalım” isimli programları RTÜK’e şikayet etmişti. 

RTÜK, şikayet üzerine, “Kamuoyunda bilinirliği olan ünlü kişilerin yaşadıklarının magazinsel anlamda 

haber değeri taşımış olsa da, söz konusu yayın içeriğinde kullanılan ifadelerin magazinsel yaklaşımın 

çok ötesinde eleştiri sınırlarını aşan, tarafları rencide edici, kişilerin saygınlığını zedeleyici nitelikte 

olduğu kanaatine varılmıştır” şeklinde karar verdi.445 

19 Aralık 2017 

• RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, bazı televizyon dizilerinde argo, küfür ve uygunsuz sözlerin 

biplenmesinin artık aşırı olduğunu ve bazı programların yayından kaldırılabileceğini açıkladı. Dizi 

izlemeyi ‘emniyet kemerinin takılı olmadığı bir arabada seyahat etmeye’ benzeten Yerlikaya, aile dostu 

dizilerin dahi bunu yapmakta olduğunu belirtti ve önümüzdeki yıl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

ile ortaklaşa çalışacaklarını ifade etti.446 

• Bizim FM’in frekans başvurusunun sebep açıklanmadan RTÜK tarafından ret edildiğinin ileri 

sürülmesi üzerine verilen kararda AYM durumun “ifade ve basın özgürlüğü hakkının ihlali” olduğunun 

altını çizdi. AYM, ‘yapısal tespitli ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması’ için verdiği kararı 

RTÜK’e gönderdi.447 

Diğer Gelişmeler  

3 Eylül 2017 

• Gazeteci, yazar Doğan Yurdakul, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yurdakul, 12 

Eylül askeri darbesinin ardından yazdığı yazılar nedeniyle hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkınca 
yurtdışına gitmişti. TCK 142. maddesinin kaldırılmasıyla hakkındaki 220 yıllık hapis cezası düşünce 
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1991 yılında Türkiye’ye dönmüştü. Yurdakul, Odatv yayın koordinatörlüğü yaptığı sırada tutuklanarak 

bir yıl cezaevinde yatmıştı.448 

• Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Antalya’da 

tutuklanan iki Alman vatandaşı ile ilgili olarak, “Bir FETÖ’cüyü tutukladığımız zaman, Almanya ilk 

önce ayağa kalkıyor? Sana ne oluyor? Benimle iyi geçin” diye tepki gösterdi. Merkel’in yaptığı 

yorumları değerlendiren Çavuşoğlu devamla, “Recep Tayyip Erdoğan’ı kabullenemiyorlar, açık 

sözlülüğünü hazmedemiyorlar. Sen benimle dost olacaksan, bana karşı samimi olacaksın, dürüst 

olacaksın. Türkiye’nin hiçbir dostuna karşı kötülüğü olmaz ama düşmanına karşı da dik duruşunu 

gösterir. Benimle iyi geçin” dedi.  Merkel Antalya’da gözaltına alınan Alman vatandaşları hakkında 

“hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmadığını ve bu şartlar altında Türkiye ile Gümrük Birliği’nin 

genişletilmesinin söz konusu olmayacağını” söylemişti.449 

4 Eylül 2017 

• Almanya Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin lideri Horst Seehofer, Alman hükümetinden 

Türkiye’ye yönelik resmi bir seyahat uyarısı çıkarılmasını talep etti. Seehofer, Passauer Neuen 
Presse’ye verdiği röportajda “Eğer Alman vatandaşları makul olmayan nedenlerle tutuklanıyorlarsa, 

federal hükümet, halka Türkiye’ye seyahat edilmemesi gerektiğini anlatmalıdır. Çünkü tehlikeli” dedi. 

Vize muafiyetinin sağlanmasının “mümkün olmayacağını” söyleyen Seehofer, “Türkiye’de hukuk 

devleti ilkeleri ayaklar altına alınmaya devam ettiği sürece Gümrük Birliği genişletilmemelidir” diye 

konuştu.450 

• Alman Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği konusundaki 

müzakerelerin “şu anda zaten tıkanma noktasına geldiğini” ileri sürerek Almanya Başbakanı Angela 

Merkel’in müzakereleri sona erdirme konusunda AB zirvesinde konuşacağını açıkladı.451 

• Yeni müfredatla hazırlanan beşinci sınıf sosyal bilgiler kitabından, “Atatürkçülüğü ve Atatürk 

İnkılaplarını Öğreniyorum” ve “Atatürk İlke ve İnkılapları” bölümleri çıkarıldı.452 

• Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni müfredat kapsamında hazırladığı ders kitabında,  evlilik 

konusunda, kocaya itaat, “ibadet” olarak yer alırken, “ateistle evlenmeyin” denildi. Ateist ve diğer 

dinlerden kişilerle evliliklerin “kabul edilemez” olduğu ifadesine yer veren müfredat programında 

bakanlık, küçük yaşta evliliklere ilişkin herhangi bir kısıtlamaya yer vermedi. Toplumsal cinsiyet 

rollerini dini motiflerle 11. ve 12. sınıflarda çocuklara anlatmaya hazırlanan bakanlık, “Bekârlık 

sultanlık değil, henüz karar verilememiş bir sürecin sancılı bekleyişidir. Evlilik, zihni sürekli meşgul 

eden gönlün sesini dindirmektir” ifadelerini kullandı.453 

• Alman Federal Meclisi’nde Sol Parti Grup Lideri Dietmar Bartsch, Türkiye’de ifade 

özgürlüğüne ve gazetecilere yapılan baskı konusunda “Gazetecileri hapse atmak artık keyfi bir 

alışkanlık haline geldi. Almanya’nın Erdoğan’a karşı daha sert olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. 

Alman hükumetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konusunda yaptırımlarını da yetersiz bulan 

Bartsch sözlerine devamla, “Alman hükümeti, Erdoğan’ın bu politikasına yanlış tepkiler veriyor. 

Türkiye’de dün yine iki vatandaşımız tutuklandı. Bizim Türkiye’deki muhalif sivil toplum kesimlerini 

daha fazla desteklememiz ve onların orada güçlenmesine yardımcı olmamız gerekiyor” dedi.454 

5 Eylül 2017  

• Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye ile ilgili seyahat uyarılarını güncelleyerek, Alman 

vatandaşları “keyfi gözaltıların olabileceği hakkında” uyarıda bulundu. Alman Dışişleri Bakanı Sigmar 

Gabriel, konu ile ilgili olarak resmi bir uyarı olmadığını fakat “Türkiye’de tehlikelerin varlığını göz 

önüne almaları gerektiğini” söyledi. 455 
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• MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin’in, düzenlenen etkinlikte kendisine yer ayrılmaması 

gerekçesiyle Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir’i darp ettiği bildirildi. Yaralanan Demir’in 

hastaneye kaldırıldığı kaydedilirken Keskin’in olayı görüntüleyen gazetecileri de tehdit ederek,  “Haber 

çıkarsa önce aklınızı, sonra canınızı alırım” diye konuştuğu belirtildi.456 

6 Eylül 2017 

• Eski Bitlis Valisi Veysel Yurdakul, FETÖ davasında “silahlı terör örgütüne üye olmak” 

gerekçesiyle yedi buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin, Yurdakul'un yurt dışına çıkış 

yasağıyla şartlı tahliyesine karar verdiği belirtildi.457 

• Elazığ’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında açığa 

alınan ve KHK ile ihraç edilen memurların da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 

kişilerin, eğitim ve araştırma hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere il 

emniyet müdürlüğüne götürüldüğü bildirildi. 458  Aksaray'da ise örgütün gizli haberleşme programı 

Bylock'u kullandığı iddia edilen 10 kişiden altısı gözaltına alındı. Diğer kişilerin yakalanması için 

çalışmaların devam ettiği belirtildi.459 

• Manisa'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çeşitli tarihlerde gözaltına alınan, 

aralarında esnaf ve memurların da bulunduğu 26 şüpheliden 21'i tutuklandı. Beş kişi ise adli kontrol 

şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananların örgütün gizli haberleşme ağı ByLock'u kullandığı belirtildi.460 

• İstanbul Büyükada’da gözaltına alınan insan hakları savunucularından Uluslararası Af Örgütü 

Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser’in avukatı Erdal Doğan, Eser’in birinci dereceden hiçbir yakını 

olmaması nedeniyle, sadece haftada tek gün bir saat avukatı ile görüşebildiğini söyledi. Doğan, “İdil'in 

ailem dediği arkadaşlarının tüm ziyaret başvuruları OHAL/KHK’leri nedeniyle reddediliyor. 

Tutukluluğa yapılan tüm başvurular alay edilircesine ve hiçbir gerekçe gösterilmeden otomatikman 

reddediliyor. Keyfi soruşturma, keyfi tutuklama ve keyfi yargılamalarla tutukluluğun devamı 

kararlarıyla Eser'i özgürlüğünden ve tüm yaşam olanaklarından mahrum etmek ve onunla birlikte tüm 

insan hakları savunucularının yaşam haklarının ellerinden alınmasına doğru gidilmektedir.” dedi.461  

7 Eylül 2017 

• Kayseri’de  FETÖ/PDY’nin kriptolu iletişim programı ByLock kullandığı iddiasıyla 24 kişiye 

yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalandı. Diğer 11 kişinin yakalanması için çalışmaların 

devam ettiği bildirildi. 462  Plastik kelepçe ile elleri bağlı olarak Kayseri Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi’nde adli tabipliğe getirilen ve aralarında öğretmen, polis ve askerlerin de bulunduğu 

şüpheliler, muayenelerinin ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.463 

8 Eylül 2017 

• Uşak merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 

17 kişiden 10'u gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamının değişik dönemlerde Uşak Üniversitesi’nde 

eğitim gördükleri ve örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması ByLock’ta isimlerinin geçtiği iddia 

edildi.464  

• Hakkâri il merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 29 bölge, 

“Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildi. Hakkâri Valiliği’nden yapılan açıklamada, “il sınırları içinde 

faaliyet gösteren terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve 

yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı” 

belirtildi.465  
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• Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın ABD’de tutuklu 

yargılanan Rıza Sarraf davasına dâhil edilmesine, “Bu iddialar aslında Türkiye'de Türk Devleti'ni ele 

geçirmeye çalışan FETÖ terör örgütü mensuplarınca kullanılmış, atılmış bir sakızdır. Bu sakızı alıp 

çiğnemeye çalışmak gerçekten hukuk devleti bakımından, hukuk açısından çok büyük bir skandaldır” 

diyerek tepki gösterdi.466 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, “Amerika’nın bu konuyu bir daha 

gözden geçirmesi lazım. Bu işlerin arkasında çok pis kokular geliyor. Rıza Zarrab olayı da öyledir. Halk 

Banka'mızın Genel Müdür muavini Hakan Bey ile ilgili konu da öyledir” dedi.467 

• Die Welt’e demeç veren Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Türkiye’de yaşanılan 

olayları “korkunç” diye nitelendirerek, Türkiye ile müzakerelerin durdurulmasını olasılık olarak 

görmediğini söyledi. Asselborn, Türkiye’de hukuk devletinin özünün korunması konusunda “etki 

etmeye çalışacaklarını” dile getirdi. 468 

• AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik’in, Almanya’yı iç politikası için Türkiye’yi 

kullanmakla suçladığı Die Welt’te öne sürüldü. Çelik, “Bazı Alman politikacılar Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan ve Türkiye hakkında konuşmadan politika üretemez hale geldiği ve sanki genel 

seçimler Almanya’da değil de Türkiye’de yapılıyormuşçasına seçim sürecinde yalnızca Türkiye 

konusunun konuşulduğunu, eğitim, dijitalleşme, kiraların yüksekliği temel konuların ise hiç 

tartışılmadığını” söyledi.469  

• CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi Gamze Akkuş 

İlgezdi, bir kadın mahkûmun ring aracında saçının bıçakla kesilmesi iddiaları üzerine  “Mahkumları 

artık ring araçlarında askerler mi tıraş edecektir?” diye sordu. İlgezdi soru önergesinde, “Kadın 

mahkumun ring aracında görevli askerler tarafından saçının kör ‘bıçakla kesilmesi’ yeni OHAL 

uygulaması mıdır?, Tarsus Kadın Kapalı Cezaevi’ndeki kadın mahkumların koğuşlarına buzdolabı ve 

televizyon verilmediği iddiaları doğru mudur? İddialar doğru ise gerekçesi nedir?” sorularına yer 

verdi.470 

• Muğla'nın Marmaris ilçesinde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda bir teğmen ile dört 

astsubay gözaltına alındı.471 

9 Eylül 2017 

• Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasına yönelik yaptığı 

operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı. ByLock kullandığı iddia edilen kişiler arasında polis, asker, 

avukat, öğretmen ve müezzinlerin bulunduğu belirtildi.472 

• Olağanüstü hal uygulamasıyla yaşanan mağduriyetleri değerlendirmek üzere kurulan OHAL 

İnceleme Komisyonu’na Ankara’da sekiz bini aşkın başvuru yapıldı. Ankara Valiliği’ne 30 tüzel kişi 

adına da Komisyona iletilmek üzere başvuru dosyasının teslim edildiği ve başvuruların 14 Eylül 

Perşembe günü mesai bitiminde sona ereceği belirtildi.473  

• Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşları için yayınladığı 

bir yazıda, “Tedbirli olmaları, genel tabloyu göz önünde bulundurmaları ve siyasi içerikli tartışmalara 

girmemeleri” konularında uyarıda bulundu. Yazıda, “Vatandaşlarımızın, olabilecek yabancı düşmanı ve 

ırkçı muamele, davranış ve sözlü saldırılar karşısında itidalli hareket etmelerinde, terörist örgütlerce 

düzenlenen ya da desteklenen Alman makamlarınca göz yumulan gösteri, yürüyüş gibi faaliyet 

alanlarından uzak durmalarında fayda görülmektedir” denildi.474  

10 Eylül 2017 

• CHP’li Barış Yarkadaş, Sözcü ve Cumhuriyet çalışanlarının terör örgütü FETÖ suçlamaları ile 
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yargılanmasına ilişkin, “Hayatını dinci örgütlere karşı mücadeleyle geçirmiş gazetecileri, FETÖ 

torbasına atmak, davaların inandırıcılığını kaybettiriyor” dedi. Bir televizyon programına Türkiye’deki 

basın özgürlüğünü değerlendiren Yarkadaş, “Şu an 184 gazeteci cezaevinde. İktidar bu gerçeğin 

duyulmasını istemiyor. Çünkü bu gerçek, onun demokrat maskesini alaşağı ediyor. Soru sormak, 

gerçeği araştırmak, kamu adına görev yapmak adeta suç haline getirildi. Cumhuriyet çalışanları, 

gerçeğin yılmaz savaşçılarıdır. Bu yüzden aylardan beri rehinler” sözlerine yer verdi.475 

• Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ankara’nın Almanya uyarısına, “Burada tutuklanan 

gazeteci yok ve hiçbir gazeteci gözaltına alınmıyor. Burada ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü var 

ve bundan gurur duyuyoruz. Türkler güven içinde Almanya’ya gelebilir” sözleriyle tepki gösterdi. Türk 

Dışişleri Bakanlığı'nın Almanya'ya seyahat uyarısının ardından Twitter’dan açıklama yapan Merkel, 

“Gerçek şu ki düşüncelerini açıklayan gazeteciler burada değil, Türkiye’de cezaevinde” paylaşımında 

bulundu.476  

11 Eylül 2017  

• Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde eğitim ve öğretim hakkından yararlanmaya devam eden 

toplam mahpus öğrenci sayısının 69 bin 301 olduğunu açıkladı. CHP İstanbul Milletvekili Gamze 

Akkuş İlgezdi’nin, “Cezaevindeki Öğrenci Mahkumlar”a ilişkin önergesine yanıt veren Adalet 

Bakanlığı açıklamasında, söz konusu öğrencilerin 36 bin 33’ünün lise ve dengi okullar ile ön lisans ve 

lisans programlarına kayıtlı, 33 bin 268’inin ise açık öğretim programlarına kayıtlı bulundukları 

belirtildi. İlgezdi konuyla ilgili olarak, “Hapishanelerde olan öğrenci mahkûmların, öğrenim hakları 

önündeki engeller kaldırılmalı, ücretsiz, koşula bağlı olmaksızın eğitim görebilmeleri sağlanmalı” 

dedi.477  

• Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Altınsu Köyü, Dereboyu, Elde Mahalleleri ile İncesu 

Mezrası'nda, yapılacağı söylenen operasyonlar kapsamında yedi gün süre ile saat 22.00-05.00 saatleri 

arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.478  

• Daha önce FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile ihraç edilen 33 Türk Telekom çalışanı 

hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı çıkartıldığı bildirildi. Emniyet 

ekiplerince yapılan operasyonda 25 kişinin gözaltına alındığı sekiz kişinin de yakalanması için 

çalışmaların devam ettiği belirtildi. 479 

• Sanatçı çatı örgütlenmesi tarafından açıklanan Ağustos ayı hak ihlalleri raporuna göre 

2017’nin yaz aylarında sanata saldırıların yapıldığı, sanatçıların darp edilerek engellemelerle karşılaştığı 

açıklandı. Sanat Meclisi olarak bilinen grubun raporunda, “Aşık Mahsuni Şerif anma etkinliğinin 

OHAL nedeniyle engellendiği, Çellist Gülşah Erol’un Kadıköy metrosunda darp edilmesi, Van’daki 

Dilkaya höyüğü ile Ermeni mezarlığının üzerine tuvalet inşası, Topkapı surlarının düğün salonuna 

çevrilmesi ve Halk Oyunu kurslarının yasaklanması” gibi şikayet konularına yer verildi.480 

12 Eylül 2017 

• Tutuklu olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhuriyet'e yazdığı ‘Korkularla 

siyaset olmaz’ başlıklı yazıda, “Türkiye’de yeni bir dinci-faşist rejimin inşa edilmeye çalışıldığını gören 

ve bundan tedirgin olan, kaygı duyanların somut adımlar atması için çok geç kalınmaması gerekiyor” 

dedi. Demirtaş, “HDP, Cumhuriyet rejimini demokratikleştirerek sahip çıkan, ortak vatan yaklaşımıyla 

Türkiye’nin her santimetrekaresini sahiplenen, laikliği savunan, her türlü şiddete tereddütsüz karşı olan 

bir partidir. Ülkenin birliği içerisinde Kürt sorununun demokratik çözümü için mücadele ederek, 

inançların, yaşam tarzlarının özgürlüğünü savunuyoruz” diye yazdı.481 

• Cumhuriyet çalışanlarını Silivri Cezaevi’nde ziyaret eden CHP Tekirdağ Milletvekili Candan 

Yüceer ile Ankara Milletvekili Murat Emir, “Cumhuriyetçilerin morallerinin yüksek olduğunu ve 
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480 https://www.evrensel.net/haber/332122/sanatta-hak-ihlalleri-agustos-raporu-aciklandi 
481 http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/821738/SELAHATTiN_DEMiRTAS_-_Korkularla_siyaset_olmaz.html 



Özgürlük için Basın  İfade ve Basın Özgürlüğü Eylül-Aralık 2017 Dönemi Raporu Gazeteciler Cemiyeti 

  73 

‘siyasi dava’ niteliğindeki yargılanmalarının ‘bütün veçheleriyle çöktüğünü’ ifade ettiklerini” söyledi. 

Görüşme sonrası değerlendirmelerde bulunan Yüceer, “Türkiye dünyanın en büyük gazeteci 

hapishanesine dönüştürülmüştür. Ülkemizde ne yazık ki gazetecilik yapmak ateşten gömlek giymek 

demektir. Ben bu ateşten gömleği giyen, kalemlerinin onuruna sahip çıkan gazetecilere, basın 

mensuplarına şükranlarımı sunuyorum” dedi. Emir de, “Bu davada gazetecilik yargılanmaktadır ve bu 

güne kadar iddianamede ve eklerinde kanımca suç isnadına dönük en ufak bir delil dahi 

bulunmamaktadır. Bu yönüyle Ülkemizin, gazeteciliği ve tek suçu gazetecilik yapmak olan insanları 

yargılama ayıbını daha fazla taşımaması önemlidir” ifadelerine yer verdi.482  

14 Eylül 2017  

• Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, OHAL İnceleme Komisyonu’na 98 bin 252 başvurunun 

yapıldığını açıkladı. Başvuruların son bulması nedeniyle konuşan Bozdağ, “Komisyona 98 bin 252 kişi 

başvurmuş. Bu da meslekten uzaklaştırılanların neredeyse tamamının müracaat ettiğini gösteriyor” 

dedi.483 

• Cumhuriyet İnternet Sitesi Yayın Yönetmeni Oğuz Güven'in, “terör örgütü propagandası 

yapmak, terör örgütünün yayınlarını basmak ve yayınlamak” suçlarından yargılanmasında yedi 

klasörden oluşan flash diski mahkemeye sundu. Güven savunmasında, “Gördüğünüz gibi insanların 

tüylerini ürperten bir kaza yaşanmış. Başsavcı kamyonun altında ezilerek maalesef yaşamını yitirmiştir. 

İlk twitimiz  'Başsavcı ve koruma polisi trafik kazasında yaşamını yitirdi, kazaya karışan kamyonun 

kaçtığı bildirildi' şeklindeydi. Söz konusu retweet çözüm sürecinde yapıldı. Bu sürecin devam ettiği 

günlerde PKK'lılar ile birçok röportaj yapıldı, bu röportajlara devletin kanalından da muhabirler 

yollanmıştır. Savcı Bey ütopik bir suç yaratmaya çalışmıştır.” ifadelerini kullandı.484 

• RTÜK, “Radyo ve Televizyonlarda Doğru, Güzel ve Anlaşılır Türkçe Kullanımının 

Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında, yerel ve bölgesel yayın kuruluşu çalışanları için diksiyon, 

spikerlik ve sunuculuk kursları düzenleyeceğini açıkladı.  RTÜK, Türk Dil Kurumu, Milli Eğitim 

Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve TRT işbirliğiyle verilecek eğitimlerde basın 

çalışanlarının yanı sıra eğitime vatandaşların da katılabileceği belirtildi.485 

15 Eylül 2017 

• FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Kara Havacılık Komutanlığı'nda 

görev yapan 24'ü muvazzaf 26 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Aralarında ayrıca meslekten ihraç 

edilenlerin de olduğu 18 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.486 

16 Eylül 2017 

• Muğla'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün şifreli haberleşme programı 

ByLock'tan 67 sayfa yazışma yaptığı iddia edilen K.A.S. isimli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan kişinin, 

darbe girişimi öncesi Muğla Genç Sinerji Derneği Başkan yardımcısı ve Muğla Sağlık Derneği Genel 

Sekreterliği görevlerinde bulunduğu ve 15 bin 866 kez de ByLock programa giriş, çıkış yaptığının tespit 

edildiği belirtildi.487 

• Yalova merkezli altı ilde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon sırasında hakkında gözaltı kararı 

verilen 27 kişiden 23’ü yakalandı. Örgütle irtibatlı oldukları, finansal destek sağladıkları ve ByLock 

programını kullandıkları tespit edilen değişik meslek gruplarından olan bu kişilerden diğer dördünün 

halen arandığı belirtildi.488 

18 Eylül 2017 

• Tutuklu olan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un 

cenazesi sırasında yaşanan saldırının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan yedi kişiden üçü 

 

 

 

 

 
482 https://www.birgun.net/haber-detay/chp-li-vekiller-yuceer-ile-emir-cumhuriyetcileri-cezaevinde-ziyaret-etti-179055.html 
483 http://www.kanalahaber.com/haber/gundem/bozdag-acikladi-ohal-komisyonuna-98-bin-basvuru-373167/ 
484 http://www.haberturk.com/oguz-guven-in-yargilanmasina-baslandi-1631829 
485 http://aa.com.tr/tr/turkiye/yerel-yayincilara-guzel-turkce-egitimi/910317 
486 http://www.haberturk.com/kara-havacilik-komutanligi-nda-26-kisi-hakkinda-gozalti-karari-1632834 
487 http://www.hurriyet.com.tr/bylocktan-67-sayfa-yazismaya-gozalti-40581109 
488 http://www.hurriyet.com.tr/yalova-merkezli-feto-operasyonu-23-gozalti-40580955 
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tutuklandı, diğer dört kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutukluların,  “İnanç, düşünce ve 

kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” ve “Toplantı ve yürüyüş kanununa muhalefet” 

kapsamında tutuklandığı belirtildi.489 

• Balıkesir Bandırma Cezaevi’ndeki 34 mahkûmun, yaşadıklarının, aralarında çıplak arama 

dayatması, koğuşların aşırı doldurulması gibi hak ihlallerinin ortaya çıkması üzerine Sivil Toplum 

Örgütü temsilcileri tarafından olayların raporlaştırıldığı bildirildi. “Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum 

Derneği Avukat Ağı”ndan görevlendirilen Hatice Korkut, cezaevindeki mahkûmlarla görüşmesi 

sırasında mahkûmların cezaevi infaz koruma memurlarının provakatif eylemlerde bulunduklarını, çıplak 

arama dayatmasının yanı sıra koğuşlarda kapasitenin üzerinde mahkûm kalması ile daha birçok hak 

ihlalinin yaşandığını kendisine aktardıklarını belirtti. Ayrıca, mahkûmların Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’a yolladıkları mektuba el konulduğu şikâyetlerine de raporunda yer verdi.  

• İstanbul Kadıköy’de “Atatürksüz Müfredata Hayır Platformu” üyeleri, eylem yaptı. 50 kişilik 

grup, ellerinde “Laik bilimsel Eğitim”, “Çocuklarımızın geleceğini karartmayın”, “Atatürk'ü 

sildirmeyiz” yazılı dövizler taşıyarak, “Atatürksüz müfredat istemiyoruz” diye slogan attı. Grup adına 

basın açıklamasını okuyan öğretmen Emine Genç, “Çocuklarımızın büyük bir tehlike ile karşı karşıya 

kaldığının farkında mısınız? İlköğretim ve ortaöğretim müfredatının değiştiğinden, artık akıl ve 
bilimdışı bir eğitime geçildiğinden bilginiz var mı? Bu müfredatla çocuklarımızın zihinleri ilkokul 

çağından başlayarak mezhep, tarikat ve şeriat bilgileri ile dolacak. Milleti bir arada tutan değerler 

kalmayacak” dedi.490 

• Bingöl il merkezi ve sekiz ilçesine bağlı 22 ayrı bölge, on beş gün boyunca geçici özel 

güvenlik bölgesi ilan edildi.491 

• Gazeteci yazar Ahmed Mithat Efendi'nin torunu Terhan Ulusoy'un, Ahmet Mithat Efendi’ye 

ait olduğunu ifade ettiği masanın Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Basın Müzesi’ne bağışladıktan 

sonra bir daha görmediğini iddia etti. Bunun üzerine TGC’den yapılan açıklamada, masanın müzede 

sergilenmekte olduğunu ancak bağışçı belgesi bulunmadığı için envantere kaydedilemediği açıkladı.492 

19 Eylül 2017 

• İspanya’nın ünlü hukukçusu, eski Yargıç Baltasar Garzon, Türkiye’nin talebiyle Interpol 

aracılığıyla aranması üzerine Barselona’da tutuklanan İsveç vatandaşı Gazeteci-Yazar Hamza Yalçın’ın 

davasını üstleneceğini açıkladı. Garzon, Yalçın’ın tutuklanmasını ifade ve basın özgürlüğüne yönelik bir 

saldırı olarak değerlendirerek derhal serbest bırakılmasını talep etti. Gazeteci örgütlerinden yazar Kurdo 

Baksi de, “Garzon’un davayı üstlenmesinin serbest bırakılma sürecini hızlandıracağını düşünüyoruz” 

açıklamasında bulundu.493 

• CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner ve İstanbul Barosu eski Başkanı Turgut Kazan, CHP 

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in gözaltına alınmasına ilişkin, “Partili bir 

kişinin evraklarına böyle pervasızca girilemez” diye tepki gösterdi. Açıklamada, “Çelik, ana muhalefet 

partisi genel başkanının avukatıdır. FETÖ üyeliği suçlaması olacak şey değil. Asla kabul edilemez Bu 

yanlışlardan dönülmesi için başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, Başbakanı, Adalet Bakanını, HSYK'yı, 

hukuk güvencesini sağlayacak gerekli bütün önlemleri almaya, bütün savcı ve yargıçları da temel insan 

hakları konusunda duyarlı davranmaya çağırıyoruz” denildi.494 

• Sosyal medya sitesi Twitter’ın yayınladığı şeffaflık raporunda, engellenen hesaplarda 

Türkiye’nin ilk sırada yer aldığı açıklandı. Raporda Türkiye’nin toplam 9289 hesabın kapatılmasını 

talep ettiğini, bu sayı ile engellenen hesaplarda Türkiye’nin ilk sırada bulunduğunu, kaldırılan 

içeriklerde ise 566 içerik ile birinci sıradaki Rusya’yı, Türkiye’nin 497 içerik ile izlediği kaydedildi.495 

20 Eylül 2017  

 

 

 

 

 
489 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201709181030198577-aysel-tugluk-cenaze-tutuklama/ 
490 http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/826179/Kadikoy_de_mufredat_protestosu___Ataturk_u_sildirmeyiz_.html 
491 http://haber.sol.org.tr/toplum/bingolde-ozel-guvenlik-bolgesi-ilani-210177 
492 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/826402/TGC_den_Ahmet_Mithat_Efendi_aciklamasi.html 
493 https://www.evrensel.net/haber/332781/hamza-yalcini-dunyaca-unlu-hukukcu-garzon-savunacak 
494 http://www.hurriyet.com.tr/kilicdaroglunun-avukatinin-gozaltina-alinmasin-40583658 
495 Kaldırılan içeriklerde ise Rusya lider konumda. Rusya’dan 566 içerik kaldırılırken, ikinci Türkiye’den de 497 içerik kaldırıldı. 
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• Çanakkale merkezli üç ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 

25 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün il yapılanmalarından sorumlu olan sekiz kişi tutuklanırken, iki kişi 

adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer iki şüphelinin ise hala gözaltında bulunduğu kaydedildi.496 

• Birleşmiş Milletler (BM) Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye, 

Türkiye'de gazetecilerin tutuklanmasının çok ciddi bir insan hakları ihlali olduğunu söyledi. Devam 

eden OHAL uygulamaları nedeniyle Türkiye’nin “demokratik toplumdaki doğal ortakları” tarafından 

dışlanabileceği uyarısında bulunan Kaye, BM adına Cumhuriyet davası ile birlikte aralarında Ahmet ve 

Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak’ın bulunduğu tutuklu yazar ve gazetecilerin de AİHM'deki davalarına 

müdahil olarak katılacağını ifade etti. Kaye açıklamasında, “Bu insanların, sadece haklarını 

kullandıkları ve bu konularda kamuoyunu bilgilendirdikleri için Türk otoriteleri tarafından ciddi şekilde 

cezalandırılmaya çalışılması karşısında yaşadıkları şaşkınlık ve hayal kırıklığı beni özellikle etkiledi” 

dedi.497 

• Konya merkezli 32 ilde, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı 

Kuvvetlerine yerleştirdiği askeri personele “mahrem imamlık” yaptırdıkları iddiasıyla haklarında gözaltı 

kararı verilen 125 şüpheliden 30'u yakalandı. Örgüt adına görev yapan kişilerin, gizli haberleşme 

programı olan ByLock’u kullanmadan subaylarla yüz yüze görüşmeler yaparak gizliliğe en üst düzeyde 

önem verdiklerine dikkat çekildi.498 

• BBC muhabiri Mark Lowen sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bir meslektaşının Ankara'da 

hükümet yetkilisiyle röportaj yapmaya gittiğini, ancak Türk hükümetinin kendilerine bir flaş disk 

vererek “Röportajı biz yaptık” dediğini iddia etti.499 

• Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, katıldığı Uluslararası Kültür Turizm ve Demokrasi 

Kurultayı Medya Çalıştayı'nda, “Bugün Türkiye, 'Gazeteciler hapiste' veya 'Yayıncılar hapiste' şeklinde 

çok büyük bir algı operasyonuyla karşı karşıyadır. Batı'da, Amerika'da, başka ülkelerde bunu görüyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre, herkes kanun önünde eşittir. Herhangi bir kişi, suç işlediğinde 

mesleğine, sıfatına, makamına göre suç işleyenler arasında ayrım yapmak, mümkün değildir. Türkiye 

Cumhuriyeti cezaevlerinde, sadece yazı yazdığı veya bir haber yayınladığı için, salt gazetecilik 

nedeniyle soruşturulan kimse yoktur” diye konuştu. 500 

21 Eylül 2017 

• İzmir merkezli üç ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda ByLock kullandığı iddia edilen ve 

hakkında gözaltı kararı verilen 49 kişiden 41'i gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen kişilerin 

ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü bildirildi.501  

• Diyarbakır’ın Lice, Hazro, Kulp ve Silvan ilçelerine bağlı 46 köy ve mezrada sokağa çıkma 

yasağı ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada, “Bu ilçelerin mülki sınırları içerisinde dağlık ve 

ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 

değerlendirilen bölücü terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, teröristler 

tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip 

etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği” belirtildi.502 

22 Eylül 2017  

• Bursa'da üzerine “Heart” yazılı tişört giyip çarşıya çıkan vatandaş, yanlış ihbar sonucunda 

gözaltına alındı. Ancak tişörtte “Hero” değil, “Heart” yazılı olduğu anlaşıldı. İhbarda bulunan 

vatandaşların tişörtteki yazıyı yanlış okuması sonucu ifadesi alınan şahıs, daha sonra serbest bırakıldı.503 

• İzmir’de yürütülen FETÖ soruşturmasında, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli 

oldukları belirlenen toplam 44 kişiden 26’sı yakalandı. Toplam şüpheliden 33’ünün avukat olduğu ve 

 

 

 

 

 
496 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/827151/Canakkale_merkezli_FETO_operasyonuna_25_gozalti.html 
497 http://www.dw.com/tr/bm-raport%C3%B6r%C3%BCnden-t%C3%BCrkiyeye-d%C4%B1%C5%9Flanma-uyar%C4%B1s%C4%B1/a-40591328 
498 http://www.sabah.com.tr/gundem/2017/09/20/32-ilde-daha-feto-operasyonu-30-gozalti 
499 http://t24.com.tr/haber/bbc-muhabiri-ankaraya-roportaja-giden-meslektasima-biz-yaptik-deyip-flas-disk-verdiler,445333 
500 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/827644/Bozdag_dan_ayni_nakarat___Salt_gazetecilik_nedeniyle_sorusturulan_kimse_yok_.html 
501 http://aa.com.tr/tr/turkiye/izmir-merkezli-bylock-operasyonunda-41-gozalti/916018 
502 http://www.hurriyet.com.tr/diyarbakirda-operasyon-hazirligi-46-koy-ve-mezrada-sokaga-cikma-yasagi-40585549 
503 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/829083/_Heart__yazili_tisort__Hero__okununca_gozaltina_alindi.html 
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gözaltına alınan bazılarının FETÖ’nün haberleşme programı ByLock’u kullandığı ileri sürüldü. Olayla 

ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.504  

• Miss Turkey Güzellik Yarışması yetkilileri, Turkey World güzeli seçilen Itır Esen’in tacını, 

sosyal medyada 15 Temmuz şehitleri ile ilgili yaptığı bir paylaşımdan dolayı geri aldı. Miss Turkey 

Başkanı Can Sandıkçıoğlu konuya ilişkin, “Kuruluş amacı Türkiye’yi dünya çapında tanıtmak ve 

imajına katkıda bulunmak olan Miss Turkey Organizasyonu’nun böyle bir paylaşımı kabul etmesi 

mümkün değildir” dedi. Esen ise yaptığı açıklamada özel bir döneminde dikkatsizce yaptığı bir 

paylaşım olduğunu ve başka bir mana içermediğini söyledi.505  

• Gazeteci Ahmet Taşgetiren, sansüre uğradığı iddiası üzerine Star’dan ayrıldığını açıkladı. 

Taşgetiren, gazetenin kendisini eleştiren iki köşe yazarının makalelerini birinci sayfadan anons olarak 

verildiğini hatırlatarak buna cevaben yazdığı yazının ise yayımlanmadığını belirtti. Taşgetiren, “Bu 

tavrın haksız ve etik dışı olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple bundan böyle Star'da yazmamaya karar 

verdim” dedi.506 

• Tutuklu olan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, hastaneye kaldırılmasının ardından 

sağlığıyla ilgili kaygılananlara teşekkür ederek, “Siz dışarıda biz içeride mücadeleye devam edeceğiz” 

dedi.507  

24 Eylül 2017  

• Hakkâri Valiliği, kent merkezi ve ilçelerindeki 31 yerleşim alanının 15 gün süreyle “özel 

güvenlik bölgesi” ilan edildiğini duyurdu. Valilik'ten yapılan açıklamada, gerekçe olarak PKK ve diğer 

terör örgütlerinin son zamanlardaki terör ve yıldırma saldırılarının, kentin sosyal ve ekonomik 

gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi.508 

• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock 

kullandıkları iddiasıyla aralarında eski ve muvazzafların yer aldığı Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu, 43 

kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatıyla harekete geçen ekiplerin,  belirlenen adreslere 

operasyon düzenleyerek 19 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.509  

• Cumhuriyet davasıyla ilgili olarak Dışarıdaki Gazeteciler grubu tutuklu gazeteciler için sosyal 

medya kampanyası başlattı. “Özgürlük Hemen Şimdi” etiketiyle “Bu davada bi’ siz eksiksiniz” diyerek, 

Çağlayan’daki duruşmaya çağrı yaptı.510 

• CNN Türk’te ana haberleri sunan, bir süre önce de görevinden çektirilen gazeteci Nevşin 

Mengü, görevinden istifa eti. Gazeteci Uğur Dündar, Mengü’nün Doğan grubuna ait olan CNN Türk’ten 

istifasına ilişkin olarak “Değerli haberci Nevşin Mengü sağlam kişiliğine uygun davranışla CNN 

Türk'ten istifa etti. Böylece meslek siciline onurlu bir sayfa ekledi” ifadesini kullanmıştı.511 

26 Eylül 2017  

• Ankara Valiliği, OHAL kapsamında başkentteki eylem, basın açıklaması ve gösterilerin 

engellemesi kararını bir kez daha genişleterek tümüne yasaklama getirdi.  OHAL’in ardından Ankara 

Valisi Ercan Topaca imzası ile yayınlanan genelgeye göre Kızılay Meydanı ve kavşağından Mithatpaşa 

Caddesi ile Tuna Caddesi’ne kadar olan bölgede, Sakarya Caddesi, Selanik Caddesi de olmak üzere 

Akay Kavşağı, Genelkurmay kavşağı, Vekâletler Caddesi, Güvenpark’ın iç ve çevresi, eski Başbakanlık 

binası ile Yargıtay binası arasında kalan alanlar yasak kapsamına alındı. Genelgede söz konusu 

alanlarda sivil toplum kuruluşları tarafından basın açıklaması adı altında “film gösterimi, çadır kurma, 

ateş yakma, açlık grevi, oturma eylemi” gibi etkinlikler yapıldığına dikkat çekilerek, bu durumun “bölge 

esnafı ile vatandaşlar arasında korku ve panik ortamı oluşturduğu, bu bölgenin marjinal gruplarca 

kazanılmış eylem alanı olarak görüldüğü” görüşü savunuldu. Valilik, yasaklara ilişkin ayrıca 

 

 

 

 

 
504 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/829113/izmir_de_avukatlara_FETO_operasyonu__26_gozalti.html 
505 http://www.hurriyet.com.tr/son-dakika-turkiye-guzeli-secilen-itir-esenin-taci-geri-alindi-40587332 
506 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/829108/Beklenen_ayrilik__Sansurlenen_Ahmet_Tasgetiren_Star_dan_ayrildi.html 
507 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/829479/Enis_Berberoglu_ndan_mesaj_var__Sagligim_iyi__mucadeleye_devam.html 
508 http://www.sabah.com.tr/gundem/2017/09/24/hakkaride-31-bolge-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi 
509 http://aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/fetonun-tsk-yapilanmasina-operasyon-43-gozalti-karari-/918093 
510 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/830611/Disaridaki_Gazeteciler_den_Cumhuriyet_davasina_cagri___OzgurlukHemenSimdi.html 
511 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201709211030244063-ugur-dundardan-nevsin-mengu-istifa-etti-iddiasi/ 
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“Toplumsal güvenliği tehlikeye düşüren ve terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK tarafından bu türden 

toplantılara yönelik eylem istihbaratının yapıldığını” ileri sürdü.512 

• Yargıtay Ceza Genel Kurulu, FETÖ/PDY konusunda, ByLock kullanımının örgüt üyeliğinden 

sayılmasına karar verdi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu verilen kararla ByLock kullanmanın delil 

olabileceğini ve tek başına örgüt üyeliğinden mahkûmiyet için yeterli olabileceğini belirtti.513 

• Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından  darbe girişimi ardından 

başlatılan FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında toplam iki bin 290 kişi hakkında işlem yapıldığı 

belirtildi. Başsavcılık açıklamasında, “268'i tutuklu, 166'sı adli kontrollü olmak üzere toplam 558 

şüpheli hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan iddianame düzenlenmiş, aynı 

suçtan 532 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. 489 şüpheli hakkında 

çeşitli yer başsavcılıklarına yetkisizlik kararı verilmiş, 49'u tutuklu, 70'i adli kontrollü, 29'u yakalama 

emri ile aranan toplam 701 şüpheli hakkında da soruşturma devam etmektedir. Bugüne kadar 

soruşturma yürütülen şüpheli sayısı toplam iki bin 290'a ulaşmıştır” denildi.514 

• Ankara merkezli altı ilde düzenlenen  FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen 

soruşturma kapsamında, örgüte ait özel okullarda görev aldıkları öğrenilen ve haklarında yakalama 

kararı bulunan 34 kişiden 15'i gözaltına alındı. Şüphelilerin bazılarının örgütün gizli haberleşme 

programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi. 515  Aksaray merkezli iki ilde ise 17 sağlık çalışanı 

gözaltına alındı.516 

• Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün TSK 

yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla 19 ilde düzenlenen operasyonda, 29'u muvazzaf 31 asker ile bir 

polis gözaltına alındı.517 Konya'da, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia 

edilen 11 kişi gözaltına alındı.518 

• HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, ifade vermeye gitmediği için hakkında verilen 'zorla 

getirme kararı' üzerine, Şırnak'taki evinde gözaltına alındı ancak daha sonra serbest bırakıldı. Birlik, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçlaması ile İfade vermeye çağrılmıştı. Bir süre önce 

de Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Birlik tutuklanmış, davanın 

ilk duruşmasında ise tahliye edilmişti.519  

• HDP Şırnak milletvekili Ayhan Bilgen’in tahliye edilmesine yapılan itirazın reddedilmesi 

üzerine kendisi hakkında daha önce verilen tutukluluk kararı iptal edildi. Bilgen, Kobani konusunda 

MYK toplantısı sırasında sokağa çıkma çağrısı yaptığı gerekçesiyle açılan davada yedi ayı aşkın bir süre 

Silivri Cezaevinde tutuklu kalmıştı.  Bilgen hakkında yeniden tutuklama kararına avukatının itirazını 

değerlendiren bir üst mahkeme olan Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluk kararını iptal etti.520 

• TRT’nin kamu görevi olarak üstlenmiş olduğu, siyasi partilerin TRT’de propaganda yapmasına 

ilişkin düzenlenmeyi kaldırılmasının planlandığı bildirildi. Mevcut yasada, genel seçimlerde mecliste 

grubu olup olmadığına bakılmaksızın seçime giren tüm siyasi partilerin, TRT’de propaganda çalışması 

yapabilmesine olanak sağlanıyor. Söz konusu yasada, seçime katılan siyasi partilerin, oy verme 

gününden önceki yedinci günden itibaren seçimlerin yapılacağı son günden bir gün öncesine kadar 

radyo ve televizyonda propaganda yapabileceği ibaresi bulunmakta, yayınların hangi saatte, hangi parti 

adına yapılacağı ise TRT tarafından haber yayınları sırasında önceden duyurulmaktaydı.521 

• Star ve Akşam, Cumhuriyet davasının görüldüğü sırada henüz karar kesinleşmemişken 

mahkeme salonundan bilgi sızdırıp “sanıkların tutukluluklarının devam ettiği” haberini yaptı. Bunun 
üzerine tutuklu sanıklardan Ahmet Şık'ın Star ve Akşam ile ilgili suç duyurusunu bulunduğunu 

 

 

 

 

 
512 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/831679/Ankara_da_her_yer__her_sey_yasak.html 
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belirtmesi üzerine mahkeme, söz konusu gazeteler hakkında soruşturma açılacağını bildirdi. Davada 

Şık’ın yanı sıra tutuklu sanık olarak Kadri Gürsel, Ahmet Şık, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Emre İper 

ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun yargılanıyor.522 

28 Eylül 2017 

• CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan avukatı 

Celal Çelik, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 13 gündür tutuklu bulanan Çelik’in davasına ilişkin 

olarak, savcılık araştırmanın devam ettiğini belirtti.523 

• Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın Mahkemelerinin 

ikinci duruşmasında savcılığın talebi üzerine tutukluluğun devamına karar verildi. 524  Gülmen ve 

Özakça, Mayıs ayından beri tutuklu yargılanıyordu.525 

• HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesinin 

defnedilmesi sırasında yaşanılan olaylarla ilgili olarak Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 şüpheli 

hakkında dava açtı. İddianamede, şüphelilerin mezarlık içinde HDP milletvekillerini görmesi ve yoğun 

güvenlik önlemleri nedeniyle terörist cenazesi gömülüyor hissine kapıldıkları savunuldu. Şüphelilere 

“İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme, Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri 

Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme Bunların Hareketlerine Katılma ve Hakaret” suçlarından 10 yıla kadar 

hapis cezası talep edildi. Olay sırasında karşılıklı hakaret olduğu gerekçesiyle, hakaret suçu yönünde 

talep edilen cezadan indirim istendi.526 

29 Eylül 2017 

• Anayasa Mahkemesi, FETÖ lideri Fethullah Gülen’in bir siyasetçi ile yaptığı iddia edilen 

telefon konuşmalarını yayımlayan editörün cezalandırılmasının, basın ve ifade özgürlüğünün ihlali 

olduğuna karar verdi. Raporda yer alan ifadelere göre bir internet sitesinde haber müdürü olarak görev 

yapan gazeteci, 17-25 Aralık soruşturmalarının ardından Gülen'e veya ona yakın kişilere ait olduğu 

iddia edilen ses kayıtlarını “Gülen'in En Büyük Abiyle Görüşmesi İnternete Düştü” başlığıyla 

yayımladı. Söz konusu kayıtta Gülen ile haberde 'en büyük abi' olarak geçen ve açık kimlik bilgileri 

verilmeyen bir kişi arasında geçen telefon görüşmeleri yer alıyordu. Görüşmede kimliği bilinmeyen kişi, 

Türkiye'nin önde gelen birçok bürokrat, siyasetçi ve iş adamı hakkında Gülen'e çoğu gizli bilgiler 

veriyor, Gülen'in liderliğini yaptığı grubun bu kişilerle ilişkileri hakkında Gülen'i bilgilendirip talimat 

alıyordu” görüşlerine yer verildi.527 

• AKP Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç’in istemiyle, “Mahrem / Gizli Belgelerde 

Türkiye’nin Sırları” kitabı ile ilgili haberler, satış linkleri ve sosyal medya paylaşımlarını içeren 15 ayrı 

yasaklama kabul edildi. Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun ve Genel Yayın Yönetmeni Barış 

Pehlivan'ın kaleme aldığı kitabın yayıncısı olan  Kırmızı Kedi Yayınevi'nden yapılan açıklamada, 

“Yayınevi olarak, bu telaşın nedenini çok iyi biliyor, kamuoyunun gerçekleri öğrenme hakkına yönelen 

keyfi kararı protesto ediyor, her türlü yasal hakkımızın takipçisi olacağımızı duyuruyoruz. Bugüne dek 

çeşitli kitaplarımız ve yazarlarımız hakkında açılan davalar ve saldırılar karşısında sergilediğimiz tavrı, 

bu karar karşısında da sürdüreceğimizden kimsenin kuşkusu olmamalıdır” ifadeleri kullanıldı.528 

• Anayasa Mahkemesi,  17/25 Aralık sürecinde Fethullah Gülen ve ona yakın kişilerin tapelerini 

yayımladığı için yargılanan ve “haberleşme gizliliğini ihlalden” 20 ay hapisle cezalandırılan gazeteci 

için “İfade ve basın özgürlüğü ihlali var” dedi. Kararda ayrıca söz konusu tape için “Grubun siyasi, 

sosyal ve ekonomik alandaki faaliyetlerinin keşfedilmesi ve bunlara ilişkin kanaat oluşturulması işlevini 

görmüştür' sözleriyle de 'Gazeteci FETÖ örgütünü yıllar öncesinden deşifre etmiş' vurgusu yapılarak, 

hapis cezasına itiraz edildi.529 
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Özgürlük için Basın  İfade ve Basın Özgürlüğü Eylül-Aralık 2017 Dönemi Raporu Gazeteciler Cemiyeti 

  79 

30 Eylül 2017 

• KHK ile ihraç edildikleri için açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih 

Özakça’nın avukatı Ahmet Mandacı tutuklandı. Halkın Hukuk Bürosu’nun sosyal medya hesabından 

yaptığı açıklamada gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Avukat Mandacı savcının serbest 

bırakmasına yapılan itiraz sonrasında tekrar gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.530 

• CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Eylül ayı süresince basına yönelik baskılar 

raporunda, iki gazetecinin tutuklandığını, dört gazetecinin de gözaltına alındığını bildirdi. Yarkadaş, 

“Gazetecilerin, yazarların, aydınların kısacası düşünen insanların çilesi bitmiyor. Eylül ayı da 

soruşturma ve tutuklamalarla geçti. Gazetecilerin çilesine, artan sağlık sorunları da eklendi. Başta Sözcü 

muhabiri Gökmen Ulu olmak üzere tutuklu ve hasta gazeteciler tahliye edilsin. Bağımsız hekimlerin 

düzenleyeceği raporları tabip odaları ele almalı ve hasta tutuklu gazetecilerin sağlıklı koşullarda tedavi 

olmalarının önü açılmalıdır” diye konuştu.531 

• OHAL İnceleme Komisyonu’na yapılan başvuru sayısının 101 bine ulaştığı açıklandı. Darbe 

girişimi sonrası yayımlanan KHK’larla 106 bin 93 kişinin kamudan ihraç edildiği, bin 733 personelin 

rütbesinin alındığı, 265 kişinin öğrencilikle ilişiğinin kesildiği ve iki bin 727 kurum ve kuruluşun 

kapatıldığı bildirildi. Ayrıca komisyonun, seri kararlar almak için kamu kurumlarından, ihraç edilen 

personel hakkında bireysel dosya hazırlayarak göndermelerini istediği de açıklamada belirtildi.532 

2 Ekim 2017 

• Mersin'de FETÖ/PDY operasyonunda örgüte finansman sağladığı ileri sürülen 29 iş adamı 

gözaltına alındı. Şüphelilerin kapatılan Bank Asya'da hesap artırımı yaptığı, örgütle bağlantılı 

derneklerde üyelik kayıtlarının bulunduğu, terör örgütüyle ilişkili kişilerle birlikte yurt dışına çıkış 

yaptıkları ve örgütün üst yöneticileriyle aynı otelde aynı tarihlerde kaldıklarının tespit edildiği 

bildirildi.533 

• Elazığ'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dört ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli 

gözaltına alındı. Örgütün gizli haberleşme ağı ByLock'u kullandıkları iddia edilen kişilerin ifadeleri 

alınmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.534 Tokat’ta da aralarında muvazzafların da olduğu yedi 

kişinin gözaltına alındığı bildirildi.535 

• İstanbul’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 36 

kişiden 13’ü gözaltına alındı. Örgütünün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit 

edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen diğer 23 kişinin bulunması için çalışmaların devam ettiğine de 

dikkat çekildi.536  

• Avukat Fikret İlkiz, Ekim ayında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılan 

gazetecilerle ilgili 10 ayrı bireysel başvuru dosyasına, hükümetin savunma vermesinin beklendiğini 

yazdı.  “Tutukluluk ve ifade özgürlüğü”ne ilişkin başvuruların yapıldığını belirten İlkiz, “Cumhuriyet ve 

yöneticileri hakkında iki Ekim’de, diğer başvuruların ise dört ekim veya ekim ayı içinde, Ahmet Şık’ın 

başvurusu için 25 Ekim 2017 tarihine kadar hükümetin savunması beklenecek” dedi. İlkiz, AİHM’ye 

başvuran gazetecilerin daha önce Anayasa Mahkemesine de başvuru yaptıklarını ve henüz gazeteciler 

hakkında ve ifade özgürlüğüne yönelik bu başvurularla ilgili bir kararın verilmediğini belirtti.537  

• CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TRT Haber kanalı tarafından yayınlanan 

“Kuklagiller” programını, doktorları aşağıladığı ve sağlık çalışanlarına şiddeti özendirdiği iddiasıyla 

RTÜK’e şikâyet etti. Tanal, programda iki kuklanın, doktor döven bir vatandaşı canlandırarak, sağlık 

çalışanlarına şiddeti olağanlaştırdığına dikkat çekti.538 
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• Ankara genelinde Ekim ayı boyunca eylem yapılması valilik tarafından genişletilerek bir kez 

daha yasaklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, KHK ile işlerinden ihraç edilen tutuklu Nuriye 

Gülmen ve Semih Özakça’ya “umuma açık alanda destek verecek herhangi bir eylem İl İdaresi Kanunu, 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile Olağanüstü Hal Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince” 

yasaklandığı bildirildi.539 

• Kanal D'de Beyaz Show isimli programa katılarak “Çocuklar ölmesin” dediği için hakkında 

dava açılan öğretmen Ayşe Çelik’e verilen bir yıl üç aylık hapis cezası avukatının itirazına rağmen 

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onaylandı.  Hamile olduğu belirtilen Çelik’in 

cezaevindeyken doğum yapması bekleniyor. İstanbul İkinci Ceza Dairesince yapılan açıklamada 

Çelik’in “güneydoğudaki yerleşim yerlerindeki PKK/KCK eylemlerini meşru göstermeye çalışması 

şeklinde gerçekleşen eyleminin silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın cebir, şiddet veya tehdit içeren 

yöntemlerini meşru gösterecek, övecek, teşvik edecek nitelikte olduğu anlaşılmakla yerel mahkemenin 

kabulünde belirtilen gerekçelerde herhangi bir isabetsizlik görülmemekle birlikte...” denilerek, cezanın 

bir yıl üç aya indirildiği ifade edildi.540 

• Sedat Peker Habertürk yazarı Fatih Altaylı’yı sosyal medya üzerinden öldürmekle tehdit etti.  

Altaylı’nın “Yeni Türkiye’ye eski mafya” başlıklı yazısı nedeniyle, Peker Twitter mesajında,  

“Gençliğimin hücrelerde geçmesine sebep olanların başında gelmiş olmana rağmen halen daha 
hayattasın. Seni bugüne kadar öldürmemiş olmam bile benim suç örgütü lideri olmadığımın en büyük 

kanıtıdır.” dedi. 541 Altaylı daha sonra yazısında “Başıma ağaç düşse sorumlusu Sedat Peker’dir, çok 

açık biçimde beni hedef haline getirmiştir” ifadesini kullandı diyerek savcılara seslendiğini duyurdu.  

3 Ekim 2017 

• HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'nın, milletvekilliği TBMM Genel Kurulu'nda düşürüldü. 

Konca'nın vekilliğinin, “örgüt propagandası yapmak” suçundan hakkında iki buçuk yıl kesinleşmiş 

hapis cezası gerekçesiyle düşürüldüğü bildirildi. Daha önce Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Tuğba 

Hezer Öztürk ve Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliği düşürülmüştü.542  

• FETÖ/PDY'nin haberleşme ağı olan ByLock kullanıcıları oldukları tespit edilen İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi ve 18 ilçe belediyesinden ihraç edilen 112 şüphelinin yakalanmasına yönelik 

operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli sekiz ilde başlatılan operasyonda, 61 kişi yakalandı. Şüphelilerin 

adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.543 

• Alman araştırmacı ve gazeteci Günter Wallraff, tutuklu gazetecilerle dayanışma amacıyla 

Türkiye’ye gelerek Cumhuriyet ile tutukluların ailelerini ziyaret etti. Waldraff açıklamasında “Baskı 

altındaki meslektaşlarımla dayanışmak için Türkiye’ye geldim” diyerek bu ayın sonunda görülecek olan 

Cumhuriyet davasını da yakından takip edeceğini söyledi. Wallraff 1983’de Almanya’daki Türk 

işçilerinin durumunu ‘En Alttakiler” adı ile kitaplaştırmış ve geniş ilgi uyandırmıştı.544 

• Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ), Eylül ayında basına yönelik yaşanan hak ihlallerine ilişkin 

hazırladığı raporda, üç gazetecinin gözaltına alındığı, iki gazetecinin tutuklandığı, 53 gazetecinin ise 

yargılandığı bildirildi. Raporda iki gazetecinin de yaşamını yitirdiği belirtildi. Diyarbakır merkezli ÖGİ, 

bölgesel çoğu kanalların engellenmesi sonucunda yerel gazeteciler tarafından kurulmuştu.545 

• CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Başbakan Binali Yıldırım’ın 

yanıtlaması istemiyle işkenceye dair sorduğu sorular, “İçtüzük hükümlerinde belirtilen nitelikleri 

taşımadığı” gerekçesiyle iade edildi. “Kadıköy Metro İstasyonu girişinde çello çalan sanatçı Gülşah 

Erol’a işkence yapan iki polis hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır ya da başlatılacak 

mıdır?” ile “AKP hükümetinin ‘İşkenceye sıfır tolerans’ politikası ne zaman sona ermiştir?” sorularını 
içtüzüğe aykırı bulan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, içtüzük hükümlerine uygun olarak yeniden 

 

 

 

 

 
539 https://www.amerikaninsesi.com/a/ankarada-ohal-magduriyetini-protesto-etmek-yasak/4053208.html 
540 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201710021030397075-ayse-ogretmen-hapis-cezasi-cocuk/ 
541 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/836358/Peker_den_Altayli_ya__mafya__tehdidi__Kanitim_seni_oldurmemis_olmam.html 
542 https://www.cnnturk.com/son-dakika-hdpli-besime-koncanin-vekilligi-dusuruldu 
543 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/836736/istanbul_da_belediyelere_Bylock_operasyonu__112_gozalti_karari.html 
544 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/837397/Alman_gazeteci_Wallraff_tan_Cumhuriyet_e_ziyaret__Tutuklanirim_diye_hazirlandim.html 
545 https://www.evrensel.net/haber/334127/eylulde-2-gazeteci-tutuklandi-53u-yargilandi 
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düzenlendiği takdirde önergenin işleme konulabileceğini belirtti.546 

4 Ekim 2017 

• Ankara Valiliği, Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nca, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 

soruşturmalarda dört ilde yapılan operasyonlarda 11 muvazzaf astsubayın gözaltına alındığını 

duyurdu.547 FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları iddiasıyla Milli Eğitim 

Bakanlığınca daha önce görevden uzaklaştırılan ve haklarında gözaltı kararı alınan 49 öğretmenden 

20'si yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.548 

• İzmir’de FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında aralarında emekli emniyet 

müdürünün de bulunduğu 87 kişiden 52’si tutuklandı. 52 şüphelinin 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' 

suçlamasıyla tutuklandığı diğer 35 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. 549 

Samsun'da da FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları iddia edilen 15 kişi 

gözaltına  alındı.550 

• Tekirdağ Kapaklı’da yapılan ihbar üzerine B.Y’nin sosyal medya hesaplarını inceleyen polis 

ekipleri, B.Y’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği 

gerekçesi ile gözaltına alındı. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliğince alınan karar 

üzerine soruşturmanın devam ettiği bildirildi.551 

• CHP Hisarcık İlçe Başkanı Recep Önlü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret 

ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Sosyal medya üzerinden “Şu an Cumhurbaşkanı'na hakaretten 

gözaltına alınıyorum. Yaşasın adalet” şeklinde açıklamada bulunan Önlü adliyeye sevk edildikten sonra 

savcılık tarafından serbest bırakıldı. 552 

5 Ekim 2017 

• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yazar ve Osmanlılar İlim Vakfı üyesi Kadir Mısıroğlu 

hakkında “Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” suçundan soruşturma başlattı. 

Mısıroğlu sosyal medyadaki bir videosunda, “İstediğimiz olmuş değildir. Yarı yoldayız. Nasıl buluğa 

ermemiş bir çocuğa 'niye evlenmiyorsun' demezsen Hükümet'e de 'niye şeriatı ilan etmiyorsun' 

diyemezsin. Vakti var. Her ulus bir zamana rehm (sabit) olunmuştur. Sizin nesliniz İslam'ın mutlak 

galebesini, küfrün mutlak yıkılışını, heykellerin köpek leşi gibi sürüklendiğini görecek.” ifadelerine yer 

vermişti. CHP milletvekili Eren Erdem, Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle Mısıroğlu hakkında suç 

duyurusunda bulunmuştu.553 

6 Ekim 2017 

• Edirne'nin Keşan ilçesinde sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Atatürk'e hakaret ettiği 

iddiasıyla hakkında idari soruşturma başlatılan N.S. isimli öğretmen, açığa alındı. Olay üzerine AKP 

Keşan İlçe Başkanlığı, “milli ve manevi değerlere kimsenin hakaret etmeye gücünün yetmeyeceğinin”  

ifade edildiği bir açıklama yayınladı. 554 

• İstanbul Maçka Parkı'nda özel güvenlik görevlileri tarafından kıyafetine müdahale edilerek 

tacize uğrayan Çağla Köse’ye savcılık tarafından dava açıldı. Savcılık, açıklamasında, güvenlikçinin 

'hakaret' suçundan üç yıldan iki yıl, Köse’nin ise 'kamu görevlisine hakaret' suçundan bir yıldan az 

olmamak üzere hapis cezasıyla yargılanacaklarını belirtti. Savcı, daha sonra Köse'nin tacize uğraması, 

parka girişine güvenlikçinin engellemesi, kıyafetine müdahale edilmesi nedenleri ile “ayrımcılığa tabi 

tutulduğu görüşüne yer olmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi.555 

• Ankara Tabip Odası, KHK ile işinden edilen ve iade edilme talebiyle başlattığı açlık grevinin 

 

 

 

 

 
546 https://www.birgun.net/haber-detay/meclis-te-iskence-sormak-yasak-182390.html 
547 http://www.hurriyet.com.tr/valilik-duyurdu-4-ilde-11-muvazzaf-astsubay-gozaltinda-40599164 
548 http://www.sabah.com.tr/gundem/2017/10/04/istanbul-merkezli-feto-operasyonu 
549 https://www.cnnturk.com/turkiye/feto-operasyonunda-52-tutuklama 
550 http://www.milliyet.com.tr/samsun-da-feto-operasyonu--gundem-2531011/ 
551 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/837666/Erdogan_a_hakaret_iddiasi_ile_gozaltina_alindi.html 
552 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/837867/CHP_li_baskana_Erdogan_a_hakaretten_gozalti.html 
553 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201710051030450306-kadir-misiroglu-ataturk-sorusturma/ 
554 http://www.hurriyet.com.tr/ataturke-hakaret-ettigi-iddia-edilen-ogretmen-aciga-alindi-40602482 
555 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201710061030456904-macka-parki-ozel-guvenlik-kiyafet-mudahale-dava/ 
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213’üncü gününde olan akademisyen Nuriye Gülmen’in sağlık durumuna ilişkin, “Eklemlerde 

kontraktür denilen hareket kısıtlılığı var. Fizik muayenesinde bası yarası dediğimiz durumun ilk 

bulguları oluşmaya başlamış” dedi. Açıklamada, “Gülmen’in bulunduğu yoğun bakım servisinde iki 

jandarma ve bir cezaevi infaz memuru var. Kaldığı yer, yoğun bakımdaki diğer hastalardan izole, içinde 

tıbbı cihazların ve tedavi arabasının olduğu bir oda. Tuvaletini yaparken içerde asker de oluyor. Bunu 

onur kırıcı olarak görüyor. Temizleme işlemi ve banyo yapamıyor. Daha tedirgin ve sürekli zorla 

müdahale tehdidi altında hissediyor kendini” denildi.556 

7 Ekim 2017  

• Tutuklu olan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 

Yönetim Kurulu üyelerinin hapishaneye yaptıkları ziyaret sırasında, “benim davam bir medya davası. 

Mahkumiyetim siyasi bir mahkumiyet” dedi.  Berberoğlu kendisinin tutuklanma nedeninin üç kurumun 

Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri ile CHP nin hedef seçilmesi olduğunu belirterek, “ Bu kurumlar ele 

geçirilmek isteniyor,” diye konuştu. Maltepe cezaevinde dört aydır tutuklu bulunan Berberoğlu, MİT 

TIR’ları davası konusunda suçlanmasının istinkaf mahkemesinden bozulmasını beklediğini de sözlerine 

ekledi. “Şahsımla ilgili, kanıt, tanık, itiraf yok. Ben tam 30 yıl gazetecilik yaptım. Gazeteciliğin 

bireyselliğini, şövalye ruhunu, rekabetçiliğini beğendim” diye sürdürdüğü konuşmasına, “Gazeteciler 

özgürlükleriyle imtihan ediliyorlar. Sürekli imtihan edilip sınıfı geçmeleri bekleniyor. Bu durumda olan 

gazetecilik gibi başka bir meslek yok. Şu anda medyanın bir kısmında patron yok. Patron olarak siyasi 

iktidar var. Gazeteciler propaganda makinesi olarak görülüyor. Gazetecilik hakkıyla yapıldığı zaman 

şerefli bir meslektir.” görüşlerine yer verdi.557 

• Bursa merkezli FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon kapsamında 14 ilde hakkında gözaltı kararı 

bulunan 32 kişiden 19’u gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 13 kişinin ise yakalanması için 

çalışmaların devam ettiği bildirildi.558 

• Açlık grevinin 213. gününde olan tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile 

dayanışmak amacıyla Yüksel Caddesi’nde bir araya gelen eylemcilere müdahale eden polis, aralarında 

sinema ve tiyatro oyuncusu Defne Halman’ın da bulunduğu altı kişiyi gözaltına aldı.  Emniyet 

müdürlüğüne götürülen kişilerin, gece saatlerinde serbest bırakıldığı bildirildi.559 

8 Ekim 2017 

• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 insan 

hakları savunucuları hakkında, “silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım etme” suçlarından beş yıldan 

15 yıla kadar hapis cezası istedi. İstanbul Büyükada’da Temmuz ayında yapılan toplantıya katılan sekizi 

tutuklu 11 kişi hakkında yazılan iddianame açıklandı. İddianamede, İzmir’de tutuklu olan Uluslararası 

Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç hakkında “silahlı terör örgütü üyesi 

iddiasının yanı sıra FETÖ üyesi olmak ve şifreli haber programı ByLock kullanmak” suçundan yedi 

buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer şüpheliler hakkında ise en fazla 10’ar yıla 

kadar hapis cezası talep edildiği belirtildi.560 

• ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçilik ve  konsolosluklara giden ziyaretçi sayısını en 

aza indirgemek amacıyla Türkiye’deki  tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize 

hizmetlerini askıya  aldığını açıkladı. Büyükelçilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, 

“Son  zamanlarda yaşanan olaylar, ABD hükümetini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin 
ABD  misyonunun tesisleri ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden  değerlendirmek 

zorunda bırakmıştır” denildi.561 

• Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği de, mütekabiliyet esası nedeniyle ABD vatandaşlarına 

yönelik vize hizmetlerinde kısıtlamaya gidildiğini duyurdu. Elçilikten yapılan açıklamada, ABD 

 

 

 

 

 
556 http://www.diken.com.tr/bakanliktan-talimat-gulmenin-bilinci-kapanirsa-mudahale-edin/ 
557http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/839369/TGC_den_Enis_Berberoglu_na_ziyaret...__Tutuklanma_nedenim_Cumhuriyet__Sozcu_ve_CHP_nin_hede

f_secilmesi_.html 
558 https://www.cnnturk.com/turkiye/14-ilde-feto-operasyonu-19-gozalti 
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560 http://aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/buyukadada-yapilan-toplantiyla-ilgili-sorusturma-tamamlandi/930107 
561 http://www.milliyet.com.tr/son-dakika-abd-vize-basvurusunu-gundem-2533361/ 
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vatandaşlarına yönelik e-vize ve sınır kapısında vize verilmesi uygulamalarının askıya alındığı 

duyuruldu.562  

9 Ekim 2017 

• İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, hakkında 

verilen 25 yıl hapis cezasına ilişkin hükmün bozulmasına ancak tutukluluk halinin devamına karar 

verdi. Berberoğlu’na ilişkin Haziran ayındaki hapis cezası hükmünün bozulması kararı, İstanbul Bölge 

Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nce verildi.  Berberoğlu, MİT TIR'larına ait görüntüleri gazeteci Can 

Dündar'a verdiği iddiasıyla Haziran ayında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 25 yıl hapis 

cezasına çarptırılarak, tutuklanmıştı. Söz konusu kararda Berberoğlu, “devletin güvenliği ve iç veya dış 

siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri 

casusluk maksadıyla açıklamak" suçlaması ile yargılanmıştı.563 

10 Ekim 2017  

• Hakkâri Valiliği, kent merkezi ve ilçelerindeki 31 yerleşim alanının 15 gün süreyle “özel 

güvenlik bölgesi” ilan edildiğini duyurdu. Valilik'ten yapılan açıklamada, terör örgütlerinin son 

zamanlardaki terör ve yıldırma saldırılarının, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği 

belirtildi. “Saldırılar neticesinde vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat 

etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldıkları kaydedilen açıklamada, “Valilik makamımız, öncelikle 

vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, 

devlet ve milletimizin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması maksadıyla bölgesinde emniyet 

ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır” denildi.564 

• Tutuklu sanatçı Atilla Taş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret davasından 

beraat etti. Birçok davadan yargılanan Taş’ın diğer davalarının devam etmesi sebebiyle halen 

cezaevinde olduğu da belirtildi.565 

• TBMM eski başkanı Bülent Arınç, tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis 

Berberoğlu’na verilen 25 yıl hapis cezasının bozulma kararını sevinçle karşıladığını belirtti. Arınç, 

yaptığı açıklamada, “İnanıyorum ki bu karar, yargımıza olan güvenin artması için bir umut kaynağı 

olacak, halkımız adaleti kendi topraklarında arayacak ve adalet yine kendi hakimlerimizle, kendi 

topraklarımızda tecelli edecektir.” ifadesini kullandı.566 

• Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cumhuriyet Genel 

Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, ile gazeteciler Murat Aksoy, İnan Kızılkaya ve Ömer Çelik’i ziyaret 

etti. Gazeteciler gönderdikleri mesajla basın özgürlüğü için mücadele eden herkese teşekkür ettiklerini 

söylediler. Aksoy yaptığı açıklamada suçsuz olduğuna ve ilk duruşmada tahliye olacağına inandığını 

söyledi. Aksoy aynı zamanda, cezaevinde haksız yattıklarını ifade ederek en çok çocuklarını ve eşini 

özlediğini belirtti. 567 

11 Ekim 2017 

• Erzurum'da FETÖ'nün asayiş şube yapılanmasındaki toplantılara imamlık yaptığı ve ByLock 

kullanıcısı olduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmen Şuayip Yılmaz 12 yıl altı ay hapis cezasına 

çarptırıldı. 568  Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma 

kapsamında örgütün “kamu hastaneleri ve halk sağlığı müdürlüğü” yapılanması içerisinde yer aldıkları 

iddiasıyla 13 eski sağlık personeli de gözaltına alındı. 569  Kırşehir ve Kastamonu’da yapılan 
operasyonlarda aralarında bir muvazzaf astsubayın da bulunduğu beş kişi ile ilgili de gözaltı kararı 

alındı.570 
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• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün yurt dışındaki kurumlarına yüklü miktarda 

para gönderdiği tespit edilen 75 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. “Terör örgütü üyeliği” iddiasıyla 

başlatılan soruşturma kapsamında 36 kişi gözaltına alındı, diğer şahısların yakalanması için çalışmaların 

devam ettiği bildirildi.571 Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çoğunluğunu iş adamlarının 

oluşturduğu 25'i tutuklu, 104 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında ByLock kullanıcısı 

olduğu belirlenen üç sanığın tutuklanmasına karar verildi. 572  Yunanistan'a kaçak yollardan gitmek 

isterken yakalanan Süleyman Yazıcı ve Aynur Gazioğlu isimli iki kişi ByLock kullandıkları 

gerekçesiyle tutuklandı.573 

• FETÖ soruşturması kapsamında Elazığ merkezli altı ilde düzenlenen operasyonda 12 kişi 

gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıklarının tespit 

edildiği bildirildi.574 

• İzmir merkezli sekiz ilde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda aralarında KHK ile kapatılan 

okullarda yöneticilik, öğretmenlik ve şirket ortaklığı yapan kişilerin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına 

alındı. Şüphelilerin küçük yaştaki maddi durumu olmayan öğrencileri yetiştirip devlet kadrolarına 

yerleştirdiklerinin iddia edildiği bildirildi.575 

• Bitlis Valiliği, il merkezi, Güroymak ve Mutki ilçelerindeki toplam 27 köy ve bağlı yedi 

mahallesinde, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi. Bitlis Valiliği’nden 
yapılan yazılı açıklamada, “Bitlis ili merkez sınırları içerisinde bulunan bölücü terör örgütü 

mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ikinci bir emre 

kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir” denildi.576 

• ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass, Türkiye’nin terörizm tanımı nedeniyle sıkıntılar 

yaşandıklarını vurgulayarak, son olarak Wall Street Journal muhabiri hakkında terör örgütü üyeliğiyle 

tutuklama kararı alınmasını eleştirdi. Türkiye’de Terörle Mücadele Kanunu’nun terörizmi çok geniş 

kapsamlı tanımladığını belirten Bass, “Terörizm tanımlaması sadece Türkiye’yle ABD arasında değil, 

Türkiye’nin birçok müttefikiyle yaşadığı bir görüş ayrılığı. Biz, bu konudaki endişelerimizi iletmek 

konusunda utangaç olmadık. Örneğin dün hakkında mahkumiyet kararı verilen Wall Street Journal 

muhabirinin sadece işini yapan bir gazeteci olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda fikir ayrılığımız sürecek 

gibi görünüyor” dedi.577 

• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye 

Gülmen ve Semih Özakça’nın, geçici tutukluluk kararı ile buna yapılan itirazı reddeden yargıçların 

gerekçelerinin yeterli ve yerinde olup olmadığını sorarak, bu kararlarının, davacıların yaşamını ne 

derece tehlikeye attığı konusunda Ankara’dan görüş istedi. Gülmen ve Özakça, açlık grevine 

başladıktan sonra haklarında alınan geçici tutukluluk kararının ve tutukluluk koşullarının Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi’nin yaşam hakkı, işkence ve kötü muamelenin önlenmesi ve emniyet hakkıyla ilgili 

maddeleriyle bağdaşık olup olmadığını da sorgulayan AİHM, ikilinin dava başvurularını “öncelikli 

kategorisi”ne alarak “acil koduyla” işleme koyduğu belirtildi.578 

• Kayseri ve Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 26 kişiye yönelik olarak yapılan 

operasyonda 13 kişi ByLock kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.579 

• Terör örgütü üyeliği ve örgüt propagandası yapma suçundan Nisan ayından bu yana 

cezaevinde olan Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Meşale Tolu’nun İstanbul’daki ilk duruşmasında 

tutukluluk talebi reddedildi. Cezaevinde üç yaşındaki oğlu ile birlikte kalan Tolu suçlamaları kabul 
etmeyerek beraatini istedi. Mahkeme öncesinde Alman  Bild’e konuşan Alman Dış İşleri Bakanı Sigmar 

Gabriel, tutukluluk süresinin sona ermesini ve Tolu’nun serbest bırakılarak en kısa sürede Almanya’ya 
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geri gönderilmesini talep ederken, Alman hükümetinin Tolu’yu bu süreçte desteklemeye devam 

edeceklerini belirtti.580 Bu arada Tolu’nun eşi Suat Çorlu’nun da tutuklu yargılandığı belirtildi.581 

• FETÖ soruşturması kapsamında Osmaniye’de aranan 75 askeri personelin 30’u gözaltına 

alındı. Gülen hareketine bağlı olan diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.582 

• Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) üyesi Nina Ognianova, Wall Street Journal muhabiri 

Ayla Albayrak’ın 2015 yılında yazdığı haber nedeniyle terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanmasını 

kınayarak Türkiye’yi “dünyanın en çok gazeteciyi mahkûm eden ülkesi” olarak tanımladı. Avrupa ve 

Orta Asya program koordinatörü Ognianove, Türk otoriterlerine çağrıda bulunarak Albayrak’a 

yöneltilen tüm suçlamaların sona erdirilmesini istedi. 583 

12 Ekim 2017 

• HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla 

kadar hapis cezasının talep edildiği davada, beraatine karar verildi. Mahkeme’nin ayrıca Zana'nın, “terör 

örgütü propagandası yapmak, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” suçlarından ise 

kovuşturmanın ertelenmesine karar verdiği bildirildi.584 

• İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch - HRW), Türkiye’de terörizm ve darbe 

girişimiyle bağlantılı olmakla suçlanan kişilere polis gözetimi altında işkence yapıldığı iddiasına yer 

verdi. HRW, bu konuda yayımladığı bir raporda, 11 farklı gözaltı vakasında ağır insan hakları ihlalleri 

olduğuna ilişkin delilleri sıralayarak, bu kişilerin ağır şekilde darp ve tehdit edildiğini, çırılçıplak 

soyulduğunu ve bazı vakalarda cinsel tacize uğradığını veya cinsel taciz ile tehdit edildiğini ileri 

sürüldü.585  

13 Ekim 2017 

• İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 115 şüphelinin yakalanması 

için başlatılan operasyonda 53 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, “FETÖ/PDY silahlı terör 

örgütüne üye olmak ve yönetmek, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet, 

resmi belgede sahtecilik ve dini duyguları kullanarak dolandırıcılık yapmak” gibi gerekçelerle gözaltı 

kararının verildiği bildirildi.586 

• Tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, “Mahkeme kararıyla örgütüme, partime, 

beni sevenlere, bana inananlara mahcup olmadım. Ben casus olmadığımı baştan beri söylüyordum” 

şeklindeki mesajını kendisini ziyaret eden CHP’li vekillere iletti. Berberoğlu’nun, “En kısa sürede milli 

irade ile seçildiğim milletvekilliği görevime dönmek istiyorum, tekrar bana verilen görevi yapmaya 

kendimi hazır, heyecanlı hissediyorum” dediğini aktaran CHP milletvekilleri de ziyarete ilişkin, 

“Berberoğlu'nun burada geçirdiği her dakika milli iradeye saygısızlık, büyük bir adaletsizliktir. Derhal 

salıverilmesi gerekiyor. Suçsuzluğuna rağmen son derece vicdana, hakkaniyete, adalete aykırı bir ceza 

olduğunu hep söylüyorduk” diye konuştular.587 

• Sanatçı Ferhat Tunç hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği” iddiasıyla beş yıl sekiz aya 

kadar hapis istemiyle dava açıldı. Büyükçekmece Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan 

iddianamede, sanatçı Tunç, “şüpheli”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise “müşteki” sıfatıyla 

yer aldı. Sosyal medya hesabı üzerinden Erdoğan hakkındaki bazı paylaşımlarına yer verilen Tunç'un 

savcılığa yaptığı savunmasında suçlamaları kabul etmediği belirtildi.588 

14 Ekim 2017 

• Ankara merkezli 19 ilde başlatılan FETÖ operasyonunda, ByLock kullandığı belirlenen ve 

daha önce görevden ihraç edilen hakkında gözaltı kararı bulunan 100 polisten 63’ü yakalandı. Gözaltı 
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listesinde örgüt içinde aktif faaliyeti olan 37 kişinin birinci sınıf emniyet müdürü olduğu belirtildi.589 

15 Ekim 2017  

• Siirt'in Baykan ilçesinin kırsal kesiminde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek 

operasyonlar nedeniyle dokuz yerleşim yerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, bazı bölgeler özel 

güvenlik bölgesi ilan edildi.590 

16 Ekim 2017 

• Açlık grevindeki tutuklu eğitimci Nuriye Gülmen, “Bu şartlarda savunma yapmayacağım. 

Beni tahliye edin. Gelip mahkemede neden açlık grevi yaptığımı anlatayım” diyerek savunma yapmayı 

reddetti. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin ifade almak için gittiği Numune Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi'nde Gülmen’in savunmayı reddettiği, tahliye talebinin ise 23 Ekimde Sincan 

Cezaevi içinde yapılacak duruşmada karara bağlanacağı belirtildi. Gülmen ve diğer tutuklu eğitimci 

Semih Özakça 222 günden bu yana açlık grevini sürdürmekteler.591  

17 Ekim 2017 

• İzmir’de aralarında aktif görevde bulunan öğretmenlerin de bulunduğu 35 kişi ByLock 
kullanıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü 

bildirildi.592 

• Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla hakkında beş yıl sekiz aya kadar hapis istemiyle 

dava açılan Sanatçı Ferhat Tunç’a öncesinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek 

'terör örgütü propagandası' yaptığı ileri sürülerek yeni bir dava daha açıldı.593 

•  Ankara Başsavcılığı, Ankara Üniversitesi’nden ihraç edilen akademisyen Can Irmak 

Özinanır’ın, FETÖ’yle bağlantısının olmadığının anlaşılması üzerine, takipsizlik kararı verdi. Kararda, 

Özinar’ın ByLock kullanıcısı olmadığı, şüpheliye ait bir Bank Asya hesabı bulunmadığı, FETÖ ile 

bağlantılı herhangi bir dernek, vakıf ve sendika yöneticisi olduğuna ilişkin bir kayda rastlanılmadığı, 

FETÖ ile bağlantılı herhangi bir kurum ya da kuruluşa bağış yapmadığı, çocuğunun FETÖ ile bağlantılı 

okullarda kaydının tespit edilemediği vurgulandı. Özinanır’ın, ihraç edilmeden önce bu soruşturma 

gerekçe gösterilerek beş ay görevden uzaklaştırıldığı ve eksik maaş aldığı da öğrenildi. Akademisyenin, 

bu sürecin sonunda FETÖ suçlamasından değil, imzacı olduğu gerekçesiyle ihraç edildiği ifade 

edilmesine rağmen ihraç gerekçesi yazılı olarak kendisine bildirilmediği kaydedildi.594 

18 Ekim 2017 

• FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ve İstanbul'daki bazı 

belediyelerde daha önce görev yapan 73 kişiden 57'si tutuklandı.595 Manisa’da da daha önce adli kontrol 

şartıyla serbest bırakılan  S.E, yeni deliller ve bulgular çerçevesinde yeniden gözaltına alınarak, 

tutuklandı.596 

19 Ekim 2017 

• Müftülere nikah kıyma yetkisi veren düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 

Tasarıdaki düzenlemelere ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mevcut görevlilere ek 

olarak nikah kıyma yetkisinin il ve ilçe müftülüklerini de kapsayacak şekilde genişletildiğini, nikahın 

şekliyle ilgili bir değişiklik yapılmadığını ileri sürdü. Devlet nezdinde resmi nikahın geçerli olduğunu, 

bunun usul ve esaslarının da kanunda belirlendiğini söyleyen Soylu, buradaki usul ve esaslarda herhangi 

bir değişiklik olmadığını ifade etti. Oylama sonrası CHP konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 

götüreceğini açıkladı.597  
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• Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve işadamı Osman Kavala, İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ ve Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına 

alındı. Kavala'nın Gaziantep’te Alman Goethe Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan bir 

projenin toplantısından döndüğü sırada polisin, uçaktan inmesine izin vermeden, uçağın içinde gözaltı 

işlemini yürüttüğü bildirildi. Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri Kavala'nın gözaltına 

alınmasının ardından Twitter'dan paylaştığı mesajda “Kavala'nın İstanbul'da gözaltına alınması çok 

rahatsız edici. Avrupa Parlamentosu'nda serbest bırakılması için acil çağrı başlatılmasını teklif 

edeceğim” ifadelerine yer verdi.598 

20 Ekim 2017 

• Darbe girişiminde bulunduğu ileri sürülen Fethullah Gülen ile bağlantılı olduğu iddia edilen 

Kaynak Holding adlı şirkete bağlı 110 kişi için tutuklama emri çıkarıldı. İstanbul Emniyet’inin Mali 

Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin yönetici, çalışan ve ortakları 

ile ilgili olarak toplam 24 ilde 110 şüpheli hakkında ikinci dalga operasyonu başlatıldığını bildirdi.599 

• Açlık grevindeki tutuklu eğitimcilerden Semih Özakça’nın adli kontrol şartıyla tahliyesine 

hükmedilirken Nuriye Gülmen’in tutukluluğunun devamına karar verildi. Özakça’nın, “elektronik 

kelepçe şartıyla” bırakıldığı bildirildi. Gülmen ve Özakça, “tutuklanmamaları halinde adaletin işleyişine 

zarar verecekleri” ve “adli kontrol koruma tedbirlerinin yetersiz kalacağı” gerekçeleriyle Mayıs ayında 

cezaevine gönderilmişlerdi. 226 günden bu yana açlık grevlerine devam eden iki eğitmenden, sağlık 

sorunları gerekçesiyle duruşmaya katılamayan Gülmen için tahliye kararı çıkmadı.600 

• CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun davasında verilen bozma kararının ardından 

tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.  İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 

Berberoğlu'na “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli 

kalması gereken bilgileri siyasal casusluk maksadıyla açıklamak” gerekçesiyle verilen 25 yıl hapis 

cezasını 'eksik gerekçe' nedeniyle bozarak, tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Berberoğlu'nun 

avukatı Murat Ergün’ün, kararın ardından 3. Ceza Dairesi'ne tutukluluğa itiraz ederek tahliye talepli 

dilekçe verdiği ancak talebin reddedildiği bildirildi.601 

22 Ekim 2017 

• Konya merkezli yedi ilde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda, gözaltına alınan Türk Silahlı 

Kuvvetleri'nde görev yapan 68 muvazzaf askerden 36'sı tutuklandı, 32'si de ‘etkin pişmanlık 

hükümlerinden’ yararlanıp itirafçı olmaları üzerine adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.602 

• Adalet Bakanlığı, FETÖ operasyonları kapsamında toplam 49 bin 697 kişinin tutuklu 

olduğunu, sekiz bin 997 kişi hakkında yakalama kararının verildiğini, 738 kişinin ise gözaltında 

bulunduğunu açıkladı.  Soruşturma kapsamında ayrıca adli ve idari yargıda görevli 2 bin 151 hakim ve 

savcı, 105 Yargıtay, 41 Danıştay, iki Anayasa Mahkemesi ve üç HSYK üyesi olmak üzere toplam 2 bin 

302 kişinin tutuklu olduğunu, 24 kişi hakkında ise yakalama kararının verildiği bildirildi.603 

• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), KHK ile ihraç edilen barış bildirisi imzacısı 

akademisyenlerin “ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine” ilişkin başvurusunu reddetti. Ankara 

Üniversitesi’nden ihraç edilenlerin oluşturduğu 54 barış imzacısı için yapılan başvuru, “Barış İçin 

Akademisyenlerin” ihracının diğer ihraçlardan farklılığı üzerine hazırlanarak, sunulmuştu. AİHM daha 

önce açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için yapılan acil tedbir 

talebine “hayati bir tehlike görülmediğini” belirterek ret kararı vermişti.604 

23 Ekim 2017 

• Başbakan Binali Yıldırım, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde, Galatasaray tribünlerinde 

 

 

 

 

 
598 http://www.hurriyet.com.tr/son-dakika-osman-kavala-havalimaninda-gozaltina-alindi-40615300 
599 https://www.reuters.com/article/us-turkey-security-detentions/turkey-orders-arrest-of-110-people-over-gulen-links-media-idUSKBN1CP0FG 
600 http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-41696714 
601 http://www.haberturk.com/enis-berberoglu-nun-tahliye-talebi-reddedildi-1680633 
602 https://www.cnnturk.com/turkiye/konyada-feto-operasyonu-36-asker-tutuklandi 
603 http://www.haberturk.com/adalet-bakanligi-feto-operasyonlarinin-bilancosunu-acikladi-1682262 
604 https://www.evrensel.net/haber/335866/aihm-baris-icin-akademisyenlerin-basvurusunu-reddetti 
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düzenlenmiş olan koreografiye ilişkin soruşturma açılması için talimat verdi. FETÖ’nün dört gün önce 

yaptığı “Ayağa Kalk” isimli konuşmanın ardından maçta açılan “Ayağa Kalk” pankartı ile ilişkisi 

bulunduğu varsayımı sonucu soruşturma konusu yapıldığı belirtildi. Konu ile ilgili açıklama yapan 

Türkiye Futbol Federasyonu, kendilerinin, “taraftarların spor alanına sokmak istediği afiş veya 

pankartlara karar verme yetki ve sorumluluğunun” olmadığını açıkladı. Derbide, “Siz diz çöktüğünüz 

için onlar büyük görünüyor” ve “Ayağa kalk” pankartlarının yanında ABD'li aktör Sylvester 

Stallone'nin “Rocky Balboa” karakterini canlandırdığı “Rocky” filminden esinlenerek hazırlanan 

pankartlar açılmıştı.605 Galatasaraylı taraftarlar da, maçtan sonra ortaya atılan iddialar üzerine açıklama 

yaparak, “Geçtiğimiz yıl Bursa’da açtığımız ‘Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyorlar. Ayağa 

Kalk’ pankartında hem Galatasaray’ın son iki sezondaki durumu özetlenmiş hem de çok beğenilmişti. 

Fikstürün belli olmasının ardından koreografi kararı alındı ve bu beğenilen slogan üzerinden koreografi 

gerçekleşti” ifadeleri ile olayı savundular.606 

24 Ekim 2017 

• Kişisel internet sitesinden, akademisyenleri “Oluk oluk kan akıtacağız” şeklinde tehdit eden 

organize suç örgütü lideri olarak bilinen Sedat Peker, savunmasında “bu söyleminin ifade özgürlüğü” 

olduğunu ileri sürdü. Peker’in, “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzalayan akademisyenleri 

tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında, “Tehdit ve suç işlemeye tahrik” suçlarından 11 yıla kadar hapsi 

istenmişti. Peker  ifadesinde, “Yazı benim iradem çerçevesinde internette kendi sayfamda 

yayınlanmıştır. Benim bu sözleri yayınlamamda herhangi bir şekilde suç işlemeye tahrik kastım yoktur. 

Tamamen eleştiri anlamında yazılmış sözlerdir. Eylemim düşünce özgürlüğü çerçevesinde 

değerlendirmelidir. Atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum” dedi.607 

• Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında, 12 mahallede 

sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Operasyon icra edilecek 

bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, ikinci bir duyuruya kadar 

sokağa çıkma yasağı ilan edildiği” belirtildi.608 

25 Ekim 2017 

• İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, Twitter üzerinde yaptığı paylaşımlar nedeni ile 

yargılanan  N.Ç.’nin davasında, suçun “yayın yolu ile işlendiğine” hükmederek cezada yarı oranda 

artırıma giderek iki yıl hapis cezası verdi. Karara ilişkin istinaf başvurusu yapan Avukat Osman 

Taşdemir, “Basın-yayın yolu ile örgüt propagandası yapmak sosyal medya için geçerli olmamalı. Zira, 

Facebook, Twitter, Instagram, birer mecmua, gazete, kitap, televizyon ya da radyo programı niteliğinde 

değil. Şayet Twitter, yasanın aradığı anlamda ‘basın-yayın’ kapsamında değerlendirilir ise, takipçi sayısı 

bir olan herhangi bir kişinin dahi suçu, ‘basın yayın yolu ile’ işlediğinden söz etmek gerekir” dedi.609 

• Rusya, Kırım’da cezaevindeki Tatar toplumunun önde gelen iki kişiyi, sınır dışı ederek, 

Türkiye’ye gönderdi. İlmi Ümerov ve Ahtem Çiygöz isimli iki Tatar Türkü’nün serbest bırakılması 

üzerine Kırım Tatar toplumunun manevi lideri Mustafa Dzhemilev, AFP'ye verdiği demeçte, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde 

eylemcilerin serbest kalmasını talep etmesini istediğini söylemişti. Erdoğan, çoğunluğun Rusça 

konuştuğu ve Ortodoks mezhebinin yaygın olduğu bir bölgede Türk dilini ve sünni Müslüman 

inancındaki Kırım Tatar azınlığını destekleme sözü vermişti. Dzhemilyev, Ümerov ve Çiygöz'ün 

Türkiye'ye gönderilmesinin, Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında yaptığı anlaşmalar sonucunda 

sağlandığını ifade etti. 610 

26 Ekim 2017 

• Ankara merkezli 30 ilde başlatılan FETÖ operasyonu kapsamında Dışişleri Bakanlığında 

 

 

 

 

 
605 https://www.ntv.com.tr/turkiye/basbakan-yildirimdan-derbideki-koreografi-icin-sorusturma-talimati,oLZ9TAjYRUCoXWFm6fA10g 
606 http://www.milliyet.com.tr/ultraslan-dan-koreografi-tepkisi-istanbul-yerelhaber-2356004/ 
607 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/851666/Sedat_Peker___Oluk_oluk_kan_akitacagiz__tehdidini__ifade_ozgurlugu__diye_savundu.html 
608 http://www.gazetevatan.com/mardin-de-catisma-sokaga-cikma-yasagi-ilan-edildi-1112945-gundem/ 
609 http://www.hurriyet.com.tr/sosyal-medya-paylasimlarina-dikkat-cezaniz-katlanir-40621845 
610 http://www.dw.com/en/released-crimean-tatar-leaders-fly-to-turkey/a-41114627 
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eskiden çalışan ve işlerinden çıkarılmış 121 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Konya merkezli 31 

ilde başlatılan operasyonda ise 70 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı alındığı belirtildi.611 

• Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 

Taner Kılıç’ın yargılandığı İzmir’deki davada, Kılıç’ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Cep 

telefonunda Gülen cemaatinin gizli iletişim programı olduğu belirtilen ByLock uygulamasını indirmekle 

suçlanan Kılıç, “İddianamede somut ve net olmayan suçlamalar var ve dosyada bununla ilgili somut bir 

kanıt bulunmuyor” diyerek iddiaları reddetti. Kılıç devamla, kendisi üzerinden yargılanmak istenenin Af 

Örgütü olduğunu belirterek, yetkili makamların açıklamalarının adil yargılama ve masumiyet karinesini 

ihlal ettiğini söyledi. Amnesty'nin Türkiye araştırmacısı Andrew Gardner, twitter’da yaptığı açıklamada 

ByLock'un Kılıç’ın telefonuna indirildiğine dair herhangi bir iz bulamadığı konusunda iki adli tıp raporu 

verdiğini söyledi. Kılıç’ın dosyası mahkeme sonucunda “Büyükada Davası” olarak bilinen davayla 

birleştirildi.612  

28 Ekim 2017 

• Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Ankara ve Şanlıurfa'yı kapsayan 

FETÖ/PDY'nin kriptolu iletişim programı ByLock kullananlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 

kişiden dört kişisi tutuklandı. 11 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.613 

29 Ekim 2017 

• Eskişehir'de FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda Ömer A. Ve eşi Raziye A. Yakalanarak 

emniyete götürüldü. İfadelerinin ardından Ömer A’nın tutuklanarak cezaevine kondu. Raziye A’nın ise 

adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.614 

• Türk polisi iki şehirde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarında IŞİD (DEAŞ) terör 

örgütü ile ilişkisi olduğu şüphesiyle 61 kişiyi gözaltına aldı. Terörle mücadele polisi, Bursa'daki 

operasyonda 28 Suriyeli ve iki Azerbaycan vatandaşı olmak üzere 39 kişiyi gözaltına alırken tutuklu 

sanıkların sekizinin reşit olmadığını açıkladı. Erzurum’da yapılan operasyon sonucunda ise 22 şüpheli 

gözaltına alındı. Operasyon sırasında polis çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel belgeye el koydu. 615 

30 Ekim 2017  

• CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Doğukan Demirkaya’nın, sosyal medyadaki paylaşımları 

nedeniyle “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla hakkında soruşturma açıldı. Bu kapsamda bir 

açıklama yapan Demirkaya, “Genel olarak sosyal medyadan yaptığım paylaşımlar nedeniyle ifademize 

başvuracaklar. Bir siyasi parti temsilcisi olarak bunları yapmak görevimiz. Bu eleştirileri daha önce de 

yaptık, bundan sonra da hem ben hem parti üyesi, parti görevlisi arkadaşlarım bu eleştirileri yapacak. 

Umarım adalet yerini bulacak” dedi.616 

• Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Başkanı John Yearwood, Cumhuriyet’i ziyareti sırasında, 

gazetenin İmtiyaz Sahibi Orhan Erinç’e “Cumhuriyet’in boyun eğmeyen mücadelesini saygı ve 

dayanışmayla karşılıyoruz” dedi.617 

• Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında 

“faşist diktatör” dediği gerekçesiyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hakkında yasal 

yollara başvurulacağını söyledi. Kalın, sosyal medyadan paylaştığı mesajında “Tezcan’ın nefret 

söylemi, ana muhalefet adına bir utanç vesikasıdır. Bu siyaset değil, milletin iradesine düşmanlıktır. Bu 

konuda yasal yollara başvurulacaktır” dedi. 618  Tekirdağ’daki bir konuşmasında, “Faşist diktatör, 

diktatörün şeddelisi” ifadelerini kullanmıştı. 619  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tezcan 
hakkında soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma için Tezcan “Soruşturma açmaları da bir şeyi 

 

 

 

 

 
611 https://www.haberler.com/ankara-terorle-mucadele-sube-mudurlugu-ekipleri-10172704-haberi/ 
612 http://www.bbc.com/news/world-europe-41759618  
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614 http://www.haberturk.com/feto-operasyonunda-yeni-tutuklamalar-29-ekim-2017-1691733 
615 https://www.nytimes.com/reuters/2017/10/29/world/europe/29reuters-turkey-security.html 
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617 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/856400/IPI_dan_gazetemize_dayanisma_ziyareti.html 
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619 http://www.hurriyet.com.tr/son-dakika-cumhurbaskanindan-chpli-tezcana-suc-duyurusu-40628426 



Gazeteciler Cemiyeti  İfade ve Basın Özgürlüğü  Eylül-Aralık 2017 Dönemi Raporu Özgürlük için Basın 

90 

gösteriyor ki söylediklerimizde haklıyız. Yani bu sözleri söylemenin bir bedeli olduğunu göstermeye 

çalışıyorlar” şeklinde bir açıklama yaptı.620 

31 Ekim 2017 

• CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, hazırladığı bir raporda Ekim ayı içerisinde 12 

gazetecinin gözaltına alındığını, dördünün tutuklandığını kaydetti. Raporda, “Gazeteci Meriç Tafolar’ın 

ve TRT İzmir Stüdyoları’nda çalışan sekizi Haber-Sen üyesi 12 kamu emekçisinin sosyal medyada AKP 

ve başkanlık karşıtı paylaşımlar yaptığı veya beğendikleri gerekçesi ile soruşturma açıldığı, Evrensel 

Sorumlu yazı işleri müdürü Çağrı Sarı’ya, yazdığı ifadeler nedeniyle ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 

hakaret’ suçlamasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verildiği” bilgilerine yer verildi.621 

•  Duruşma öncesi yargılanan Cumhuriyet çalışanlarına destek vermek için aralarında CHP 

milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş’ın da olduğu milletvekilleri, gazeteciler ve vatandaşlar 

bir araya geldi. CHP’li Barış Yarkadaş da, “Her Salı, adında adalet olan ama içinde adalet olmayan bu 

bina içinde tutuklu gazeteci meslektaşlarımız için buluşuyoruz. Ne yazık ki AKP iktidarında kaderimiz 

bir türlü değişmiyor. Şu an 182 gazeteci demir parmaklıklar arkasında, yazdıklarının, çizdiklerinin, 

söylediklerinin, attıkları tweetlerin, yaptıkları yorumların bedelini ağır bir şekilde ödüyorlar” diye 

konuştu.622 

• Basın Emekçileri Sendikası ile Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, basın alanındaki işletmelerde 
denetleme görevini yerine getirmediği ve bunun sonucunda pek çok basın emekçisinin mağduriyet 

yaşadığı gerekçeleriyle Kıbrıs’taki Ombudsman Çalışma Dairesi hakkında inceleme başlatılmasını talep 

etti. Bu konuda hazırlanan dilekçede, basın emekçilerinin işveren tarafından İhtiyat Sandığı ve Sosyal 

Sigorta yatırımlarının yapılmadığı veya eksik yatırıldığı, günlük çalışma süresinin dışında ücretsiz 

çalıştırıldığı, işten çıkarmalarda haklarının verilmediği, hayat pahalılığının maaşlarına yansıtılmadığı, 

zorunlu olması halinde hizmet akdi imzalanmadığı ve bu sorunların Çalışma Dairesi’nin gerekli 

denetimleri yapmamasından dolayı baş gösterdiğine ilişkin şikayetlerin yer aldığı belirtildi.623 

• Bodrum'da, özel güvenlik görevlisi O.Ç., sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. O.Ç.'nin, kendi hesaplarına çeşitli video 

ve fotoğraflar eklediği, yorumlar yapıp paylaştığı ve başka hesaplarda yapılan paylaşımlara da çok 

sayıda hakaret içerikli yorumlar yazdığı ileri sürüldü. 24 yaşındaki güvenlik görevlisi. emniyetteki 

işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.624  

• İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında 

askerlerin de bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İfadeleri alınmak üzere karakola 

götürülen şüphelilerden birinin meslekten ihraç edilen üsteğmen, iki kişinin halen görevli bir astsubay, 

diğer iki kişinin Dışişleri Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı mensubu oldukları, bir başkasının ise 

Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu’nda görevli personel olduğu belirtildi.625 

• Derin Tarih Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan, bir yazısında Atatürk’e hakaret ettiği 

gerekçesiyle hakkında açılan davada bir yıl üç ay hapis cezasına mahkum edildi.626 

1 Kasım 2017 

• İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Gazeteci ve Yazarlar Vakfı’na yönelik 

operasyonda 112 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.627 

• Adana'da yürütülen FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 

çeşitli  rütbelere mensup 67'si tutuklu 145 sanığın yargılandığı davada,  ByLock kullandığı tespit 

edilen  40 kişinin tutuklanmasına karar verildi.628 
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628 http://m.milliyet.com.tr/bylock-kullanan-40-eski-polis-gundem-2547776/ 
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• Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, sekiz avukat hakkında 

gözaltı kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda 

avukatlar, evlerinde gözaltına alındılar. Avukatların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bazı belge ve 

dokümanlara el konuldu. Şüpheli avukatlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete 

götürüldü.629 

3 Kasım 29017  

• Tutuklu olan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, “Türkiye’de bir an önce 

antidemokratik uygulamalardan vazgeçilerek demokrasinin yeniden insanların yüzünü güldürdüğü bir 

sürece evrilmesini diliyorum” diye konuştu. CHP milletvekilleri Gaye Usluer ile Erdin Bircan’ın 

Maltepe Cezaevi’ndeki ziyaretleri sırasında Berberoğlu, Büyükada’daki 11 hak savunucusunun serbest 

bırakılması konusuna değinerek, “Cumhuriyet yazarlarının tutuklu olmasından büyük üzüntü 

duyuyorum. Ancak Büyükada kararı umut verici. Bunun arkası gelecektir” ifadelerini kullandı.630 

• Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'den gelen talep üzerine (FETÖ) ile bağlantılı Gazeteciler ve 

Yazarlar Vakfı (JWF) ile ilişkilerini sonlandırdı. BM Genel Müdürlüğü, onursal başkanı Fethullah 

Gülen olan söz konusu grup ile olan ilişkilerini kestiklerini açıkladı. Altı ana ABD kuruluşundan biri 

olan Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi, (ECOSOC), yaptıkları toplantıda oylama 

sonucunda, Kimse Yok Mu Yardım Vakfı, JWF ve Türkiye İşadamları ve Sanayiciler 

Konfederasyonu'yla da ilişkilerini sonlandırma konusunda görüş birliğine vardı.631 

4 Kasım 2017 

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Wikipedia internet sitesine 

erişimi biz engellemedik. Mahkemenin aldığı karar nedeniyle Wikipedia'ya erişim engellenmiş 

durumda” dedi. Arslan wikipedia ve Booking.com'un engeli konusunda ise, “Bakanlık olarak yaptığımız 

herhangi bir işlem yok. Wikipedia’nın Türkiye'yi terör örgütlerine destek veren ülke statüsünde 

gösterdiği metinler vardı. Ulu önder Atatürk'e ilişkin yanlış değerlendirmeler vardı. Onu özellikle 

uyardık” diye konuştu.632 

• Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun iki 

ülke arasındaki gerginliği onarmak amacıyla Antalya’da yaptıkları görüşmede, “ilişkilere, zorlu 

konulara ve her iki tarafın beklentilerine yer verildiğine” işaret edildi. İki Dışişleri Bakanının, NATO 

müttefikliği konusundaki ilişkileri tartışmak için Antalya’da rahat kıyafetlerle açık havada bir araya 

gelerek gayrı resmi bir görüşme yaptıkları belirtildi. Toplantının, siyasi sebeplerden dolayı gözaltına 

alınan bir Alman vatandaşının serbest bırakılmasının ilanından bir gün sonra, dokuz kişinin hala 

tutukluluk halinin devam ettiği duruşma ertesinde gerçekleştiğine dikkat çekildi. Almanya’nın 

Türkiye’de yaşanan başarısız darbe girişimi sonrası artan kitlesel tutuklamaları eleştirmesi ve 

Türkiye'nin bu süreçte rol aldığını belirttiği kişileri, iade etmeyi reddetmesi sebebiyle iki ülke arasında 

uzun zamandır bir anlaşmazlık söz konusu olduğu görüşüne yer veren Haber ajansları iki bakan arasında 

geçen bu görüşmenin her iki tarafı da memnun edecek ortak bir arayış amacı taşıdığını belirtti. 633 

5 Kasım 2017 

• Yargıtay, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, kendisine Twitter'dan 

“Edepsizsin Melih Gökçek” yazan kişi hakkında açtığı davada, edepsiz kelimesinin hakaret değil, 

eleştiri olduğuna karar verdi. Kararda, ifade hürriyetinin demokratik toplumun temeli olduğu 

belirtilerek, “Siyasetçiler eleştirilere daha geniş bir hoşgörü göstermek zorundadır” denildi. 

Gökçek, kürtaj tartışmaları sırasında bir kadına, “Sen çok mu kürtaj yaptırdın” ifadesini kullanmış, 

twitter kullanıcısı İ.A'da Gökçek'e “Ata’mın yattığı şehirde kemiklerini sızlatanların başında ismin 
geçtiğinde EdepsizsinMelihGökçek”, “Müslümanım diye geçinip kul hakkı yediğin için 

 

 

 

 

 
629 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/857199/Kastamonu_da_FETO_den_8_avukata_gozalti.html 
630 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/859253/Berberoglu_na_ziyaret__Turkiye_icin_adalet_dersi.html 
631 https://www.dailysabah.com/investigations/2017/11/04/un-department-cuts-ties-with-feto-linked-group 
632 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201711041030877720-ahmet-arslan-wikipedia-engel/ 
633 http://www.dw.com/en/germanys-sigmar-gabriel-meets-turkeys-mevlut-cavusoglu-to-discuss-difficult-issues/a-41235767 
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EdepsizinMelihGökçek” diye yanıt vermişti.634 

• CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Başkanlığı’na 

sunduğu araştırma önergesinde, hapishaneler sorununun AKP iktidarları ile birlikte “her geçen gün çok 

daha içinden çıkılmaz hal aldığını” söyledi. Ağbaba, “Hapishanelerde yeterli sayıda doktor ve uzman 

doktorun bulunmaması, pek çok hapishanede haftada sadece iki yarım gün doktorun mahpusları 

muayene etmesi, bazı hasta mahpusların tetkik sonuçlarının ve raporlarının talep etmelerine rağmen 

kendilerine verilmemesi, mahpusların revirine çıkarılmamaları, periyodik muayeneleri olan mahpusların 

bu muayenelerinin yaptırılmaması, hastalara kesin tedavi uygulanmayıp, ağrıları azaltmaya yönelik 

geçici tedavi uygulanması, hastalığı nedeniyle kendi başına hayatını sürdüremeyecek durumdaki 

mahpusların infazın ertelenmesi başvurularının kabul edilmemesi gibi sebeplerle cezaevlerindeki hasta 

mahpuslar sayısı her geçen gün artmaktadır” ifadelerine yer verildi. Ağbaba, son 16 yılda cezaevlerinde 

üç bin 432 tutuklu ve hükümlünün hayatını kaybettiğini söyledi.635 

7 Kasım 2017 

• İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen 25 

yıllık hapis cezasına ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin bozma kararını “usul 

ve yasaya aykırı” bularak, dosyayı iade etti. Mahkemenin, Berberoğlu'nun, MİT TIR'larının 

durdurulması olayına ilişkin “devletin güvenliği ve niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri 

siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak” suçundan 25 yıl hapis cezası istenmesine ilişkin 

verdiği bozma kararının ardından kendilerine geri gönderilen dava dosyası üzerindeki incelemesini 

tamamlayarak, 25 yıllık hapis ceza kararını koruduğu bildirildi.636 

• FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Muğla merkezli 14 ilde 35 kişi için gözaltı kararı 

verildi. Operasyon, Kütahya, İzmir, Ankara, Van, İstanbul, Bitlis, Trabzon, Tunceli, Kayseri, Şanlıurfa, 

Manisa, Adana ve Eskişehir illerini kapsıyor. Gözaltı kararı alınan şüphelilerin meslekten ihraç edilmiş 

ve halen aktif görevde olan deniz, hava ve jandarma personelini kapsadığı açıklandı.637 

• Amasya’nın Merzifon ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında, Merzifon Ana Jet Üs 

Komutanlığı'nda görevli 20 astsubay gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından  yürütülen 

operasyonda, 20’si Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan olmak üzere 53 astsubay hakkında 

gözaltı kararı çıkarıldı, geriye kalan 33 kişinin aramalarının ise sürdüğü ifade edildi.638 

• Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim 

Ayhan'a yurt dışına çıkış yasağı konularak duruşması ertelendi. Ayhan, 2010'da kapatılan Barış ve 

Demokrasi Partisi İl başkanlığı yaptığı sırada KCK operasyonu kapsamında gözaltına alınıp, 

tutuklanmış ve tahliye olduğu 2014 yılında milletvekili olduğu için dosyası ayrılmıştı.639 

• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabah yazarı Engin Ardıç'ın “Çakma Gaziler” yazısıyla 

ilgili soruşturma açtı. Ardıç, yazısında gazilere hakaret eden ifadeler kullanmış, bunun üzerine bir grup 

gazi suç duyurusunda bulunmuştu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin, “Havuz medyasında 

bir köşe yazarı, gazilere ‘şaklaban’ diyecek kadar aklını yitirmiş. Asıl kendisi şaklaban. Daha ağırını 

kullanacağım ama size karşı ayıp olur diye kullanmıyorum” dedi.640 

• CHP milletvekilleri Veli Ağbaba ve Şenal Sarıhan’ın, Silivri Cezaevi’nde görüştükleri tutuklu 

işadamı Osman Kavala “Büyük bir hukuksuzluk ile karşı karşıyayım. Benim tutuklanmam iktidarın 

muhaliflere yönelik saldırısının bir parçasıdır” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

“Türkiye’nin Saros’u” ifadesinin ardından tutuklandığını belirten Kavala devamla “Tıpkı Büyükada’da 

toplanan insan hakları savunucularının Cumhurbaşkanı tarafından hedef gösterilmesi gibi ben de 

Erdoğan’ın sözlerinin ardından tutuklandım” ifadesini kullandı. 641 

 

 

 

 

 
634 https://www.cnnturk.com/turkiye/yargitay-karar-verdi-edepsizsin-melih-gokcek-demek-fikir-ozgurlugu 
635 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/860258/_AKP_doneminde_cezaevleri_olum_evlerine_dondu_.html 
636 https://www.ntv.com.tr/turkiye/mahkemeden-enis-berberoglu-karari,GuskciYrm0ylq5JI775L_A 
637 http://www.tgrthaber.com.tr/gundem/sondakika-mugla-merkezli-14-ilde-feto-operasyonu-35-fetocu-araniyor-207356 
638 http://www.hurriyet.com.tr/amasyada-20-astsubaya-fetoden-gozalti-40636504 
639 http://www.hurriyet.com.tr/hdpli-ayhana-yurt-disi-yasagi-konuldu-40636850 
640 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/861645/Sabah_gazetesi_yazari_Engin_Ardic_a__cakma_gazi__yazisiyla_ilgili_sorusturma_acildi.html 
641 https://www.evrensel.net/haber/337232/osman-kavala-erdoganin-sozlerinden-sonra-tutuklandim 



Özgürlük için Basın  İfade ve Basın Özgürlüğü Eylül-Aralık 2017 Dönemi Raporu Gazeteciler Cemiyeti 

  93 

8 Kasım 2017   

• Danıştay Başkanlık Kurulu, FETÖ ile irtibatı olduğu değerlendirilen Danıştay üyesi Eyüp 

Kaya'nın meslekten çıkarılmasına karar verdi. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Kaya’nın, 

“Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette 

bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla 

irtibatı olup olmadığını araştırmak üzere Danıştay Başkanlık Kurulu’nun hazırladığı raporda yer alan 

bilgi, belge ve delillerin incelendiği” belirtilerek meslekten çıkarılması kararı verildi.642 

• Kırklareli, Balıkesir, İstanbul, Bolu ve Şanlıurfa'da düzenlenen FETÖ’nün kadın 

yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanların örgütün 

şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı iddia edildi.643 

• Antalya'da, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 10 

şüpheliden altısı tutuklandı, diğer dört kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Örgüt ile bağlantısı 

olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişilerin “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla tutuklandığı 

bildirildi.644 

• KHK ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı ve avukat Selçuk Kozağaçlı gözaltına 

alındı. Ayrıca Halkın Hukuk Bürosu’nun avukatlarından da olan Kozağaçlı'nın İstanbul'daki Vatan 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Daha sonra siyasi şubeye alınan Kozağaçlı ile beraber 

avukat Onur Karasu’nun da gözaltına alındığı belirtildi.645 

• Sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda yer alan ifadelerini, “Türk milletini ve Türkiye 

Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama" olarak değerlendiren mahkemece modacı Barbaros Şansal 

hakkında verilen altı ay 20 gün hapis cezası, avukatının itirazına rağmen İstinaf Mahkemesi’nce 

onadı. 646  Şansal paylaştığı videodan sonra Kıbrıs’tan Türkiye’ye dönüşünde linç girişimine maruz 

kalmıştı. 

• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), başta Cumhuriyet’te çalışan gazeteciler de dahil 

olmak üzere 10 gazetecinin savunması için üçüncü kez ek süre talep eden Türkiye’nin isteğini reddetti. 

Türkiye’de tutuklu gazetecilerin yaptıkları başvuruları öncelikli görüşme kararı alan AİHM, aralarında 

Cumhuriyet Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ile Ahmet Şık’ın 

bulunduğu 10 gazetecinin ‘hak ihlali’ne ilişkin” başvurularında hükümetten savunma istemişti. 

Türkiye’nin, gazetecilerin özgürlük ve güvenlik hakkı ile ifade özgürlüğü ihlali iddiasıyla ilgili 

davalarında verilen süre içinde savunma göndermediği belirtildi.647 

9 Kasım 2017 

• HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir hakkında “Terör örgütü propagandası yapmak” 

suçlamasıyla yargılandığı davada ifadesinin alınması için yakalama kararı çıkarıldı. Baydemir hakkında 

geçen yıl Şanlıurfa Valiliği’nce yasaklanmasına rağmen Birecik ilçesinde gerçekleştirilen Nevruz 

etkinliğinde, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan beş yıla kadar hapis cezası istemiyle dava 

açılmıştı.648 

• Kayseri'de ByLock kullandıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan iki üniversite öğrencisinin 

tahliyelerine karar verildi. Öğrencilerden Gizem S. yaptığı savunmada, ByLock programını 

indirmediğini ve kullanmadığını ifade ederek tahliyesini istedi. Tutuklu diğer sanık Büşra Turan ise “12 

yıldır aynı hattımı kullanırım. Teknik bir sorun olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle o programı 

indirmedim, kullanmadım. Terör örgütünün hiçbir zaman içerisinde bulunmadım” dedi. Mahkeme 
heyeti, öğrencilerin “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan altı yıl üç ay hapis cezası ile 

cezalandırılmalarına, tutuklulukta geçirdikleri süre göz önünde bulundurularak, ‘kanun yolları açık 

 

 

 

 

 
642 https://www.evrensel.net/haber/337373/danistay-uyesi-feto-iddiasiyla-meslekten-cikarildi 
643 https://www.cnnturk.com/turkiye/5-ilde-feto-operasyonu-12-gozalti 
644 http://www.iha.com.tr/haber-antalyada-feto-sorusturmasi-6-tutuklama-686225/ 
645 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201711081030931266-selcuk-kozagacli-gozali/ 
646 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/862056/istinaf_mahkemesi_Barbaros_Sansal_in_cezasini_onadi.html 
647 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/862425/Hukumet_AiHM_de_savunma_yapamiyor.html 
648 https://www.sabah.com.tr/gundem/2017/11/09/hdp-sozcusu-baydemir-hakkinda-yakalama-karari 
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olmak üzere’ tahliyelerine karar verdi.649   

• Yalova’da, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında, Yalova Üniversitesi 

rektörlüğünde bir dönem vekaleten rektör yardımcılığı yapan Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım’ın da 

aralarında bulunduğu beş üniversite personeli gözaltına alındı.650 

• Türk polisinin, Ankara’da FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen 165 kişiyi gözaltına alırken 

çevre illerde toplam 245 şüpheli hakkında tutuklama emri çıkartıldığını söyledi. Yetkililer, 1.500 polis 

memurunun katıldığı operasyonlarda 250 adrese baskın düzenlendiğini ve baskınlar sırasında örgüte 

bağlı bazı materyallere el konulduğunu belirtti.651 

10 Kasım 2017 

• FETÖ soruşturması kapsamında, kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’na (GYV) yönelik 

yürütülen soruşturma kapsamında eski Milliyet yazarı Mehmet Gündem, eski Bugün yazarı Nuh 

Gönültaş ve gazeteci Behram Kılıç tutuklandı. 17 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonlarda 41 kişi 

yakalanırken, vakfın sekiz yıl başkanlığını yapan Mustafa Yeşil ve eski Zaman Genel Yayın Müdürü 

Ekrem Dumanlı dahil 46 kişinin yurtdışında olduğu belirtildi.652 

• Diyarbakır 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a sosyal 

medya hesabında, hakaret içeren paylaşımlarda bulunan AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın 

dört bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Kocabıyık, 2016’da Demirtaş ile ilgili hakaretamiz bir 

paylaşımda bulunmuştu.653 

• Başbakan Binali Yıldırım'la görüşen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, görüşme 

sonucunda Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, Amerikan konsolosluklarında çalışan Türk personel ile 

gazetecilerin ve sivil toplum üyelerinin tutuklanması konusunda derin bir endişe duyduklarını belirtti. 

Görüşme sonrasında Yıldırım ve Pence “Toplantının ABD-Türkiye ilişkilerinde yeni bir mecraya 

yönelmesine yardımcı olacağını, dostlar ve müttefikler olarak karşılaşılan zorluklarla ilgili yapıcı 

diyalog ihtiyacını gidermesini umduklarını” dile getirdi.654 

• Myanmar'da aralarında TRT World için çalışan iki serbest gazetecinin yer aldığı dört kişi, 

ruhsatsız insansız hava aracı (drone) bulundurmaktan ikişer ay hapse mahkûm edildi. İki hafta önce 

Türkiye’de yayınlanması planlanan bir belgeselin çekimleri sırasında belgeleri olmadan drone 

kullandıkları ve bu nedenle yasaları çiğnedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan TRT World ekibinin Türk 

kökenli olmayan dört kişilik ekibinin avukatı Khin Maung Zaw, "Ekip üyeleri, para cezasına 

çarptırılmayı umdukları için suçlarını kabul etti. Ancak hâkimin hapis cezası kararı hepimizi şok etti" 

dedi. TRT World yetkilileri ise yaptıkları açıklamada ekibin, parlamento üyeleri ile röportaj yaptıktan 

sonra, Parlamento binasını drone marifetiyle filme almak istediklerini, planlanan faaliyetler ve program 

hakkında Myanmar yetkililerine önceden haber verildiğini buna rağmen uçağın uçurulmasından hemen 

önce güvenlik yetkilileri tarafından gözaltına alındıklarını söylediler. 655 

11 Kasım 2017 

• İzmir’in altı ilçesinde eş zamanlı düzenlenen FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonlarda 47 kişi 

gözaltına alındı. Operasyonlarda Fethullah Gülen’in kitapları, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital 

malzemelerin ele geçirildiği belirtildi.656 

• Mardin’in Artuklu ilçesinde düzenlenecek operasyon öncesi, sivil vatandaşların zarar 

görmemesi amacıyla, dört kırsal mahallede ikinci bir duyuruya kadar Vali’likçe sokağa çıkma yasağı 

ilan edildi.657 

 

 

 

 

 
649 http://www.hurriyet.com.tr/feto-sorusturmasinda-2-ogrenciye-6sar-yil-3er-40639691 
650 http://www.hurriyet.com.tr/yalovada-eski-rektor-yardimcisina-gozalti-40641169 
651 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/518177.aspx 
652 https://www.sabah.com.tr/gundem/2017/11/09/gazeteciler-yazarlar-vakfi-sorusturmasinda-iki-tutuklama 
653 http://www.hurriyet.com.tr/ak-partili-kocabiyika-demirtasa-hakaretten-4-40640836 
654 https://www.reuters.com/article/us-usa-turkey/pence-voices-u-s-concern-to-turkish-prime-minister-about-arrests-idUSKBN1D937U 
655 http://www.bbc.com/news/world-asia-41946697?intlink_from_url=http://www.bbc.com/news/topics/a30418d5-3efe-415d-b2d2-

1480eaf2eb4a/turkey&link_location=live-reporting-story 
656 http://www.milliyet.com.tr/izmir-de-feto-operasyonu-47-gundem-2553155/ 
657 http://www.milliyet.com.tr/mardin-in-4-kirsal-mahallesinde-sokaga-mardin-yerelhaber-2396328/ 
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12 Kasım 2017 

• CHP’nin gazeteci kökenli milletvekilleri, tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis 

Berberoğlu’nun Adalet Yürüyüşü’nü konu aldığı, “Siz Yürürken Ben Yatarken” adlı kitabını imzaladı. 

Berberoğlu’nun tutukluluğunu kınamak amacıyla, Berberoğlu’nun cezaevinde yazdığı kitabı 

imzaladıklarını ifade eden milletvekilleri,  Berberoğlu'nun bir tek suçu olmadığını, CHP milletvekili 

olmasından dolayı içeride rehin tutulduğunu söylediler. CHP İstanbul İl Başkanı, Cemal Canpolat 

yaptığı açıklamada, ‘kendisini derhal bırakınız. Türkiye'nin ve bizim sabrımız taşmak üzere” dedi.658 

• İzmir merkezli 14 ilde, FETÖ’nün “entelektüel ve Gürcistan yapılanması”na yönelik olduğu 

belirtilen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden dokuzu tutuklandı. Aralarında, örgütün 

entelektüel tiyatrocular imamı olduğu iddia edilen Ömer Pekin'in de bulunduğu kişiler “silahlı terör 

örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklandı.659 

• Hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınan HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman 

Baydemir, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Baydemir hakkında, Şanlıurfa’da Nevruz kutlamasında 

yaptığı konuşma nedeniyle, “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla açılan davada ifadesi 

alınmak üzere yakalama kararı çıkarılmıştı.660 

13 Kasım 2017  

• Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu olarak yargılanan beş öğretmen 

tahliye oldu.661 

14 Kasım 2017 

• İnternet özgürlüğünü değerlendiren ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House, 

Türkiye’nin notunu geçen yıla göre beş puan düşürerek 100 üzerinden 66 olarak belirledi. “İnternette 

Özgürlük-2017” adlı raporda, “Doğu ve güneydoğuda kayyum atandığı günlerde internetin 

yavaşlatılması, 12 milyon kişinin internete erişiminin kısıtlanması, terör saldırıları sonrası Twitter, 

Facebook ve YouTube erişimin aksatılmasıyla Wikipedia platformunun tamamen yasaklanması” gibi 

konulara dikkat çekildi.662 Raporda ayrıca, hükümetlerin ücretli yorumcular, troller, yalan haber siteleri, 

liderlerin popülerliğini artırmak için propaganda merkezleri gibi yöntemlere başvurduğu aktarıldı. Bu 

konuda Türkiye’deki duruma ilişkin “Türkiye’de ‘AK Troller’ olarak adlandırılan ve iktidardaki AKP 

tarafından desteklendiği iddia edilen altı bin kişi sosyal medyada tartışmaları manipüle etti, gündem 

yarattı ve muhalif isimlere karşılık vermek için çalıştı” şeklinde bir değerlendirmeye yer verildi. Sosyal 

medyadaki dezenformasyonun geçen yılki ABD seçimleri dâhil toplam 18 ülkede seçim sonuçlarında 

önemli bir rol oynadığına da dikkat çekilen raporda, devlet sansürünün daha ziyade mobil bağlantıyı 

hedef aldığına işaret edildi. Raporda ayrıca geçen yıl internet kapatmaya yönelik girişimlerin yaklaşık 

yarısının doğrudan mobil bağlantıyı, diğer yarısının ise hem mobil hem de sabit bağlantıları hedef aldığı 

da ifade edildi.663 

• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yapılan 

yaklaşık 25 bin başvuruyu, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nu adres göstererek reddettiği 

öğrenildi. Başvuruların, “Başvuranların iç hukuk yollarını tüketmediği” gerekçe gösterilerek reddedilip 

OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu’na yönlendirildiği bildirildi.664 

• Gezi olayları sırasında yaralılara sağlık hizmeti verildiği gerekçesiyle İstanbul Tabip Odası 

Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu’nun görevden alınmasını isteyen Sağlık Bakanlığı’nca açılan dava 

reddedildi. İstanbul’daki duruşmada, savunma adına söz alan avukat Meriç Eyüpoğlu, “Bu dava 

kapsamında doktorlar hekimlik faaliyeti yapmakla suçlandı. Deliller arasında hekimlerin yaralılara 

sağlık hizmeti sunması var. Tüm hekimlerin sağlık hizmeti sunması zorunludur” dedi. Türk Tabipleri 
Birliği Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel ise, “Türk Tabipleri Birliği yasası ve tüm hekimlik 

 

 

 

 

 
658 http://www.abcgazetesi.com/chpnin-gazeteci-milletvekilleri-berberoglunun-kitabini-imzaladi-68815h.htm 
659 http://www.hurriyet.com.tr/fetonun-entelektuel-yapilanmasi-operasyonunda-9-tutuklama-40642482 
660 http://www.hurriyet.com.tr/son-dakika-osman-baydemir-gozaltina-alindi-40642803 
661 http://www.milliyet.com.tr/feto-den-tutuklanan-5-ogretmen-tahliye-samsun-yerelhaber-2400737/ 
662 http://www.diken.com.tr/freedom-house-raporu-internet-ozgurlugunde-turkiyenin-puani-dustu/ 
663 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/teknoloji/866121/Freedom_House_raporu__6_bin__AK_Troll__sosyal_medyayi_manipule_etti.html 
664 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201711141030986101-aihm-15temmuz-basvuru-ret/ 
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değerleri gereği, hangi koşulda olursa olsun hekimler, bireylere sağlık hakkını sunmakla yükümlüdür. 

Görevi yerine getirmediği için aslında yargılanması gerekenler bunu yerine getirmeyenlerdir” dedi.665 

15 Kasım 2017 

• HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım’ın “silahlı terör örgütü propogandası ve yönetme” 

suçlamasıyla açılan davadan tahliyesine karar verilirken, “örgüt üyeliği” iddiasıyla açılan başka bir 

dosya nedeniyle tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Yaklaşık bir yıldır tutuklu olan Yıldırım, 

mahkemeye görüntülü sistem üzerinden bağlanarak, “Dosyadaki fezlekeler çok fazladır. Burada 

olduğum sürece savunma yapmayacağım. Mahkemede kendi savunmamı yapmak istiyorum. Bu şekilde 

yargılanmamı kabul etmiyorum. Savunma için süre talep ediyorum” dedi.666 

• Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, açlık grevindeki tutuklu eğitimci Nuriye Gülmen’i beş uzman 

doktorun takip ettiğini ancak şuuru kapanırsa müdahale edeceklerini söyledi. Demircan, “Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi kararına göre, şuuru açık olduğu sürece ne tetkik yapabilmek için kan alabiliyoruz 

ne de bir tedavi için girişimde bulunabiliyoruz. Şuuru açık hastanın, kendisiyle her gün görüşüyoruz, 

izin verirse, sağlığının son durumunu gözleme dışında, bir hekim grubu ancak müşahedeyle buna 

bakabiliyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Ancak şuuru kapanırsa yasalar müdahale etme hakkı tanıdığı için 

bu hakkı kullanabiliriz” diye konuştu.667 

• CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve bazı CHP’li vekiller TBMM Başkanlığına 
sunulan araştırma önergesinde, bölge illerindeki belediyelere atanan 90’dan fazla kayyumun icraatlarına 

ilişkin Meclis araştırma komisyonu kurulmasını talep etti. Başkanlığa sunulan önergede, “Başta Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere 90’dan fazla belediyeye kayyum atanmasının kamuoyunda 

yarattığı tartışma sürmektedir. Kayyumların icraatları ile neden oldukları sosyal ve ekonomik 

rahatsızlıkların tespit edilerek, yaşanan hak ihlallerinin durdurulması, yaşanan mağduriyetlerin 

giderilmesi amacıyla Meclis araştırması açılması” isteminde bulunuldu.668 

• PEN (Uluslararası Yazarlar Birliği) tarafından ilan edilen “15 Kasım Hapisteki Yazarlar 

Günü”nde, TGC, TGS’nin de yer aldığı gazeteciler grubu tüm hükümetleri yazarların üzerindeki 

baskının kaldırılması talep edildi. “Yazarları serbest ve özgür bırakın” çağrısının yapıldığı toplantıda, 

cezaevindeki yazar ve gazetecilerin yaşadıkları koşullar sıralandı, ayrıca demokrasinin temel 

değerlerinin korunması ve “hukuk üstünlüğü ilkesinin yıkılışının” önlenmesinin tüm toplumun huzuru 

için gerekli olduğu vurgulandı.669 

• Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, erişime engellenen 

internet ansiklopedisi Wikipedia ile görüşmelerin yetkililerle sürdüğünü söyledi. Wikipedia’dan istenilen 

bazı koşullar gerçekleştiği takdirde sitenin kullanıma açılacağını belirtti. BTK “Türkiye'ye uluslararası 

arenada karalama kampanyası yapan çevrelerin bir parçası olarak hareket eden bilgi kaynağı, yapılan 

global operasyonlara imkan sağlayan bir platform haline geldiği” gerekçesi ile 29 Nisan’da 

engellenmişti.670 

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, RTÜK ile işbirliği içinde 

önümüzdeki yıl itibarıyla aile ve çocuk dostu yapım ve dizileri desteklemeye başlanacağını 

söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bakanlığının 2018 ve 2023 yılları arasındaki planlarına 

ilişkin bütçesini sunuşta,  aile dostu yapım ve dizi gerekliliğine vurgu yaptı.671 

• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından “Hitler bozuntusu kes 

sesini” dediği gerekçesiyle, hakkında dava açılan akademisyen Prof. Dr. Gazi Çağlar hakkında 

mahkeme, sanığın savunmasının alınması için yurt dışındaki adresine talimat yazılmasına karar vererek, 

duruşmayı erteledi. “Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzalayanlara yönelik, Cumhurbaşkanı 

Erdoğan'ın, “Kendilerine akademisyen diyen güruh, aydın müsveddeleri” sözlerini, Çağlar, sosyal 

 

 

 

 

 
665 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/865925/Saglik_Bakanligi_nin__Gezi_doktorlari_na_karsi_actigi_dava_reddedildi.html  
666 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/866589/HDP_li_Gulser_Yildirim_tahliye_edildi..._Baska_bir_dosya_nedeniyle_cezaevinde_kalacak.html 
667 http://t24.com.tr/haber/saglik-bakanindan-nuriye-gulmen-aciklamasi-suuru-kapanirsa-mudahale-ederiz,490275 
668 https://www.evrensel.net/haber/338003/chp-atanan-kayyimlar-icin-arastirma-komisyonu-istedi 
669 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/866823/PEN_den_Hapisteki_Yazarlar_Gunu_nde_hukumetlere_cagri__Ozgur_birakin.html 
670 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201711151031011409-wikipedia-ile-btk-arasinda-gorusmeler-suruyor-tum-sitenin-kapali-kalmamasi-icin-formul-ariyoruz/ 
671 http://www.yenisafak.com/hayat/aile-dizilerinedevlet-destegi-2809843 
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medya hesabından bu sözlerle eleştirmişti.672 

• İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın “Hakaret”' 

iddiasıyla kendisi hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine ifade verdi. Akşener, ifadesinde “İsmail 

Kahraman'ı çok uzun süredir tanırım. Kendisi benim hakkımda İstanbul'da İş Dünyası Vakfı'nın 

iftarında pek çok kişi arasında bahsim geçerken  “Şu Meral Kılıçdaroğlu mu?” şeklinde bir ifade 

kullandı. Benim namusuma yönelik olan bu ifadeye kızdım, içerledim ve üzüldüm” dedi. 673 

• CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, “Paradise Papers” adlı belgelerde oğulları ve 

yakınlarının “vergi cenneti” Malta’da şirket kurduğu belirtilen Başbakan Binali Yıldırım hakkında 

gensoru verme kararı aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “Başbakan Yıldırım’ın 

çocukları ve yakınlarının şirketleri ortaya çıktı. Pişkinlikle çıkıp, ‘soruşturma açılmasını istiyorum’ 

dedi. Türkiye’de bir off-shore’cu Başbakanımız var. Hakkında gensoru önergesi vereceğiz” dedi. CHP 

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Başbakan ve Maliye Bakanı’nın bu konuda açıklama yapması 

gerektiğini savunarak, kurmaylarına “Vergi cennetlerinin listesinin neden açıklanmadığını” sorup, bu 

konuda hükümete baskı yapmaları için talimat verdiğini söyledi.674  

17 Kasım 2017 

• Başbakan Binali Yıldırım, iki erkek evladının adının geçtiği Paradise Papers (Cennet 

Belgeleri) konusunda yaptığı bir konuşma nedeniyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’a 20 
bin lira tutarında dava açtı. Tezcan, “Yeni doğan bir çocuğun vergi ödediği bir ülkede Başbakanın 

çocukları vergi cennetlerinde şirket kuramaz. Yıldırım'ın çocuklarının ve yakınlarının buralarda 

şirketleri ortaya çıktı” demişti. Yıldırım o günlerde konunun araştırılmasını istemişti ancak konuya 

ilişkin TBMM'ye verilen iki ayrı meclis araştırma önergesi AKP milletvekillerinin oyları ile red 

edilmişti. Yıldırım, ayrıca Paradise Papers haberlerini yaptıkları gerekçesiyle Cumhuriyet ve Odatv'ye 

500 bin liralık tazminat davası açtı.675 

20 Kasım 2017  

• Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, hendeklerin kapatılması için yapılan operasyonlar sırasında açılan 

güvenlik koridorundan çıkarılan 11 çocuğa Diyarbakır Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen hapis 

cezası kararı bozuldu. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, çocukların eylemlere katıldığı yönünde 

dosyada delil olmadığı ve yasal olmayan gerekçeyle karar verildiği için kararları bozduğunu açıkladı.676 

• Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, önümüzdeki günlerde iki yeni KHK 

yayınlayacaklarını söyledi. OHAL’de çıkarılan KHK’lar ile 108 bini aşkın kişinin ihraç edildiği 

bildirildi.677 

• Akit TV yorumcusu gazeteci Ali Tarakçı, İstanbul Esenyurt’ta yaşadığı trafik kazası sonrasında 

silahla yaralandı. Tarakçı'nın iş ortağı Mehmet Mert ise, “Ali'nin ve benim gazetenin son günlerde 

yazdıklarımıza bakmak lazım. Bağlantılı olduğunu düşünüyorum.  Türkiye'de doğruları, gerçekleri 

yazanların maalesef hali bu. Ama biz yazmaya çizmeye, gerçeklerden, meslekten ödün vermemeye 

devam edeceğiz. Doğruları insanlara anlatmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.678 

• Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Alaca köyüne bağlı üç mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

kaldırıldı. Bölgede sürdürülen operasyonda jandarma ekiplerinin bir kişinin sağ, bir kişinin yaralı, 14 

kişinin ise ölü olmak üzere toplam 16 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.679 

• Ankara’da düzenlenen FETÖ operasyonunda KHK ile meslekten ihraç edilen ve haklarında 

yakalama kararı bulunan 107 öğretmenden 51’i gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan diğer 

kişilerin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.680 

 

 

 

 

 
672 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/866538/Erdogan_a_hakaratten_yargilanan_Prof._Dr._Gazi_Caglar_hakkinda_mahkeme_harekete_gecti.html 
673 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/866263/iYi_Parti_Genel_Baskani_Meral_Aksener__ismail_Kahraman_a_hakaretten_ifade_verdi.html 
674 http://www.hurriyet.com.tr/chpden-paradise-gensorusu-40646517 
675 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/868017/Binali_Yildirim_dan_Bulent_Tezcan_a_off-shore_davasi.html 
676 http://www.hurriyet.com.tr/surdaki-11-cocuga-verilen-hapis-cezasi-bozuldu-40651594 
677 http://www.gazetevatan.com/bozdag-dan-yeni-khk-aciklamasi-onumuzdeki-gunlerde--1120243-siyaset/ 
678 http://www.hurriyet.com.tr/istanbulda-silahli-saldiri-40651067 
679 http://www.haberturk.com/operasyon-tamamlandi-sokaga-cikma-yasagi-kaldirildi-1721994 
680 https://www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-haberi-107-eski-ogretmen-icin-gozalti-karari,k-7YpSdwn0WHApWybJzc5A 
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21 Kasım 2017 

• Elazığ merkezli altı ilde yapılan operasyonda ByLock kullandıkları tespit edilen 10 FETÖ 

şüphelisi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık 

kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.681 

• Konya merkezli 40 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada örgütün, TSK'ya yerleştirdiği 

askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 134 şüpheliden 22'si gözaltına alındı. 

Tutuklananların müdür yardımcısı, öğretmen, doktor ve şehir dışı talebe mesulü” pozisyonlarında 

“mahrem imamlık” yaptıkları öğrenildi.682 

• Samsun’da FETÖ/PDY’ye üye olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Hicabi Koray Ö. isimli 

öğretmene bir yıl altı ay hapis cezası verildi. “Silahlı terör örgütüne üye olmak” gerekçesiyle yargılanan 

Hicabi Koray Ö.’nün telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock olduğu öne sürüldü.683 

• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında 

gözaltı kararı verilen eski Maliye Bakanlığı çalışanı 82 şüpheliden 17 kişisi gözaltına alındı. 

Şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirtildi.684 

22 Kasım 2017  

• ‘Barış Bildirisi’ne imza attıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 120 akademisyenin 

hâkim karşısına çıkarılacakları ifade edildi. Davanın ilk günü olan beş Aralık’ta İstanbul ve Galatasaray 

üniversitelerinden 10 akademisyenin, 10 dakika arayla yargılanacakları ileri sürüldü. İki gün sonra ise 

32, daha sonra yine Aralık ayında 12 akademisyenin daha Hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.685 

23 Kasım 2017 

• TBMM İnsan Hakları Komisyonu Cezaevi Alt Komisyonu üyeleri, tutuklu CHP İstanbul 

Milletvekili Enis Berberoğlu’nu ziyaret ederek, kendisinin “Masum olduğum anlaşılacak, en geç 1 

Aralık’ta bu haksız hukuksuz tutukluluk bitecek”  şeklindeki mesajını komisyona iletti. 

Berberoğlu’nun, görüşme sırasında cezaevi koşullarını anlattığı ayrıca odasında bulunan duvara asılı 15 

Temmuz şehitleri posterine ilişkin yaptığı açıklamada, “Benim için demokrasi uğruna mücadele eden ve 

şehit olan herkes kutsaldır” dediği bildirildi.686 

• Türk yetkililer, FETÖ bağlantısı iddiasıyla içerisinde doktorların ve avukatların da bulunduğu 

99 şüpheli için tutuklama emri çıkarttı ve İstanbul merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 

şüphelilerin 78’i gözaltına alındı. Tutuklanan kişilerin FETÖ ağının kullandığı şifreli mesajlaşma 

uygulaması ByLock kullanıcıları olduğu ileri sürüldü.687 

24 Kasım 2017 

• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine, çocuklarına ve ailesine yönelik sözleri 

nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir milyon 500 bin lira değerinde manevi 

tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, yaptığı başvuruda, Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a 

yönelik “Sevgili Erdoğan, çocuklarının, eniştenin, dünürünün, kardeşinin, eski özel kalem müdürünün 

yurt dışında vergi cennetlerinde bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiklerini biliyor musun?” 

şeklinde sözleri ile müvekkiline hakaret ettiğini ileri sürdü. Dava dilekçesinde, “Müvekkillerimi 

yıpratma amaçlı siyasi çıkar güden bu iftira içerikli iddialar davalının hayal mahsulü olmakla birlikte 

CHP grup toplantısında ve milyonların huzurunda söylendiğinden, davalı bu durumun getirdiği hukuki 

yükümlülüklere katlanmak mecburiyetindedir. Hukukumuza göre iddia sahibi suç isnadında 

bulunuyorsa bunu kanıtlamak zorundadır. Bu durumda davalı, müvekkilimin hangi çocuğunun, hangi 

kardeşinin, hangi dünürünün nereye kaç milyon dolar transfer ettiğini, para akışının nasıl gerçekleştiğini 

 

 

 

 

 
681 https://www.cnnturk.com/turkiye/elazig-merkezli-6-ilde-feto-operasyonu-10-gozalti 
682 http://aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/fetonun-134-mahrem-imami-hakkinda-yakalama-karari/973741 
683 https://www.cnnturk.com/turkiye/ogretmene-fetoden-1-yil-6-ay-hapis-cezasi 
684 https://www.sabah.com.tr/gundem/2017/11/22/son-dakika-eski-bakanlik-calisanlari-fetoden-gozaltina-alindi 
685 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/871042/Baris_Akademisyenleri_yargilaniyor..._Yerleri_adliye_degil__universite.html 
686 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/872515/Enis_Berberoglu__Hukuksuz_tutukluluk_bitecek.html 
687 https://www.reuters.com/article/us-turkey-security-detentions/turkey-to-detain-99-suspects-in-widening-post-coup-probe-anadolu-idUSKBN1DN0UI 
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belgeleriyle ispat etmek zorundadır” denildi.688 

• Terör örgütü üyesi olmakla suçlanan İngiliz vatandaşı eski asker Joseph Andrew Robinson, 

Aydın’da gerçekleşen davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Mahkeme sonrasında Avukat Mehmet 

Baykara, Robinson’un adli kontrol şartı ile cezaevinden çıktığını ve duruşmanın önümüzdeki Mart ayına 

ertelendiğini söyledi. Temmuz ayında Didim’de tatil yaparken terör örgütü PKK/YPG ile birlikte 

savaştığı gerekçesiyle tutuklanan Robinson için beş ila 10 yıla kadar hapsi istendi. Robinson 

mahkemede yaptığı savunmasında PKK/PYD ile birlikte savaştığı iddialarını reddetti ve Suriye’ye tıbbi 

yardım yapmak amacıyla gittiğini söyledi.689 

25 Kasım 2017 

• Bayburt merkezli 11 ilde FETÖ/PDY’nin “mahrem yapısı içinde” yer alan askeri personele 

yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin ‘mahrem asker 

görevlisi” oldukları iddiasıyla, 15'i muvazzaf subay, biri ise zabıta olan 16 kişinin emniyetteki 

işlemlerinin devam ettiği bildirildi.690 

• Uluslararası Af Örgütü, Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlalleri ve insan hakları 

savunucularına yönelik baskılara karşı kampanya başlatarak eylem çağrısında bulundu. Baskılara son 

verilmesi ve tutuklu insan hakları savunucularının serbest bırakılması talebi üzerine yazılan mektup 

müzisyenler Sting ve Peter Gabriel, Edward Snowden ve sanatçı Ai Weiwei tarafından imzalandı. 
Kampanya çerçevesinde planlanan eylemler dün Cenevre’de Kürt gazeteci ve ressam Zehra Doğan’ın 

“Büyük açıkgözler” adlı resim sergisinin açılışı ile başladı.  Aralık tarihine kadar sürecek olan sergide 

Türkiye’de yaşanan hak ihlallerine dikkat çeken kitapçık ve el bildirileri dağıtılacak. Uluslararası Af 

Örgütü Cenevre Temsilcisi Emily Baud, kampanyayı başlatan sergiyle ilgili “Zehra Doğan 

düşüncelerinden dolayı tutuklu bir gazeteci, bir ressam, bir feminist ve bir Kürt. Bu nedenle İnsan 

Hakları savunucularına yönelik saldırılara karşı kampanyanın başlangıcı için böylesi sergi ile 

başlamanın anlamlı olduğunu düşündük” açıklamasında bulundu. Baud, “İnsan hakları savunucuları da 

yaşanan bu ihlallerden payını aldı. Bizzat Uluslararası Af Örgütü olarak bu baskıların hedefi haline 

geldik. Uluslararası Af Örgütü Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç hala tutuklu. Terörist olarak 

suçlanması hiçbir şekilde kabul edilemez.  Diğer insan hakları savunucuları tahliye edilseler de davalar 

sürüyor. İnsan Hakları savunucularını korumak bizim çalışmalarımızın kalbini oluşturuyor” dedi. 

Uluslararası Af Örgütü, Aralık’ta Cenevre’de farklı sivil toplum örgütlerinin katılımıyla bir miting 

düzenleyecek ayrıca Dünya İnsan Hakları Günü’nden itibaren insan hakları savunucuları için bir de 

mektup kampanyası başlatacak.691 

27 Kasım 2017 

• KHK ile ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan ve bir süre sonra da tutuklanan eğitimci 

Nuriye Gülmen’in yargılandığı davada, savcı sabah saatlerinde talep edilen tahliye kararını reddederek, 

tutukluluk halinin devamına karar verdi. Açlık grevini 264 gündür sürdüren Gülmen’in yargılandığı 

davada savcı, kaçma şüphesi olmaması ve delilleri karartma ihtimali bulunmaması gerekçesi ile adli 

kontrolle serbest bırakılmasını istemişti ancak Gülmen’e öğleden sonraki oturumda Savcının talep ettiği 

tahliye kararının reddedildiği bildirildi.692 

• Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, OHAL ile ilgili olarak Kasım ayının sonuna doğru ilk 

kararların verilmeye başlanacağını söyledi. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 103 bine yakın 
başvurunun yapıldığının komisyon tarafından incelenerek karar verileceğini söyledi. OHAL nedeniyle 

FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen kamu personelleri arasında ağırlıklı olarak Milli Eğitim 

Bakanlığı çalışanlarının yer alırken sendika üyeliği başta olmak üzere binlerce öğretmen meslekten 

ihraç edilmişti.693 

 

 

 

 

 
688 http://aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/cumhurbaskani-erdogan-kilicdarogluna-manevi-tazminat-davasi-acti/977569 
689 https://www.washingtonpost.com/a8b2f4be-d145-11e7-a87b- 47f14b73162a_story.html?utm_term=.8291a20e5c06 
690 https://www.cnnturk.com/turkiye/fetoye-11-ilde-buyuk-operasyon 
691 https://www.evrensel.net/haber/338903/uluslararasi-af-orgutu-baskilara-karsi-kampanya-baslatti 
692 http://www.hurriyet.com.tr/son-dakika-mahkemeden-aclik-grevindeki-nuriye-gulmen-icin-flas-karar-40660017 
693 http://aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/basbakan-yardimcisi-bozdag-ohal-komisyonu-karar-asamasinda/980498 
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• Malatyaspor- Beşiktaş maçı öncesinde sahaya “Alevi- Sünni birlikte güçlüyüz” pankartının 

asılmasına engel olundu. Malatya’da Alevi ailelerin yoğunlukta yaşadığı Cemal Gürsel mahallesinde on 

üç evin kapı ve duvarlarının kırmızı boya ile işaretlenmesinin üzerine olayı kınamak adına asılan söz 

konusu pankart, emniyet ve Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri tarafından maç başlamadan önce zor 

kullanılarak indirildi.694 

• Kurtuluş Kiliseleri Derneği Malatya Temsilciliği’ne yapılan saldırıyla ilgili gözaltına alınan 

Ö.G. (33) adlı şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliğince serbest 

bırakıldı. Saldırganın bi-polar kişilik bozukluğu rahatsızlığına ilişkin belgelerin dosyasına eklendiği 

belirtildi.695 

28 Kasım 2017 

• Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Erzurum Şubesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu hakkında, kadına şiddete yönelik söz söylediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. 

KADEM Erzurum İl Temsilcisi Avukat Fatime Alkan yaptığı açıklamada, “Ülke siyasetinde rol 

oynayan veya oynaması beklenen bir şahsın kadına yönelik şiddetle mücadeleyi teşvik etmesi 

beklenirken ucuz politik gayeler güderek şiddeti meşrulaştıran sözler sarf etmesi asla kabul edilemez. 

İfade özgürlüğü sınırlarını aşıp nefret ve ayrımcılık söylemine varan şiddet yüklü politik dil 

kullanmaktan yıllardır vazgeçmeyen Kılıçdaroğlu 2015 Şubat'ta 'İşsiz olan eşin, karısını dövebileceğini' 

söyleyerek erkeği şiddete teşvik etmiş, 2016'da 'Kadınlardan korkan birisine erkek denmez' ifadeleriyle 

kadınları aciz gören zihniyeti gözler önüne sermiştir. Şu günlerde ise 'Ekonomik sorunları olan erkeğin 

hıncını eşinden alabileceğini' söyleyen Kılıçdaroğlu şiddeti meşrulaştıran bu açıklamasıyla bir kez daha 

cehaletini ve samimiyetsizliğini ortaya koydu.” ifadelerine yer verdi. Kılıçdaroğlu, İstanbul Beylikdüzü 

Belediyesi'nin bir etkinliğinde “Erkek işsizse eve yeteri kadar para gelmiyorsa, akşam tencere 

kaynamıyorsa, bu erkek de gelir hıncını karısından alır” şeklinde sözler sarf etmişti.696 

• TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Ekim ayında verilen 

Onur Doktorası’nı protesto eden öğrencilerden altı kişi gözaltına alındı. Üniversite yönetimi toplam 

dokuz kişiye 10 dönem beş hafta okuldan uzaklaştırma cezası verdi. Öğrenciler Ekim ayında, laiklik 

yeni Anayasada olmamalıdır” diyen Kahraman’ın doktora almasına, “Üniversiteler laikliğin yuvasıdır, 

laiklik karşıtları Üniversiteye giremez” diyerek karşı çıkmışlardı. Öğrencilere verilen cezaları eleştiren 

CHP Trabzon İl Başkanı Turgay Güngör “Öğrencilere bu cezaların verildiği gün, KTÜ Rektörü 

Süleyman Baykal AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Sefa Küçükali yönetimini kabul ediyor ve bu 

resimler sosyal medyada paylaşıyor. Bu nasıl bir şeydir. Rektörle AKP Gençlik Kolları Başkan ve 

yönetimi öğrencilere verilen bu cezaları mı kutluyor?” şeklinde konuştu.697 

29 Kasım 2017 

• İstanbul'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 333'ü asker 27’si sözde ‘mahrem imam’ 

olduğu öne sürülen 360 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 

şüphelilerin yakalanması için gerekli işlemlere başladığı bildirildi. Askerlerden yedisinin pilot olduğu 

kaydedildi.698 

• Nevşehir’de FETÖ/PDY’ye soruşturması kapsamında ankesörlü/kontörlü telefonlar üzerinden 

irtibat kurdukları tespit edilen, çoğunluğu muvazzaf olduğu çeşitli  rütbelerden oluşan 19 asker 

hakkında yakalama kararı çıkarıldı.13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 ayrı adreste arama 

çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.699 

• Türkiye’de LGBTİ hakları üzerine çalışan KAOSGL ve Pembe Hayat dernekleri, Ankara 

Valiliği’nin LGBTİ etkinliklerinin tümünü yasaklayan kararın iptali ve yürütmenin durdurulması 

istemiyle dava açtı. Pembe Hayat’ın avukatı Emrah Şahin, Valilik yasağının sadece uluslararası 

 

 

 

 

 
694 https://www.birgun.net/haber-detay/tribunden-indirildi-alevi-sunni-birliktir-pankartina-yasak-192870.html 
695 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/875021/Malatya_da_kilise_dernegine_saldiri_suphelisi_serbest.html 
696 http://www.haberturk.com/yerel-haberler/13812862-kademden-kilicdaroglu-hakkinda-suc-duyurusu 
697 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/875686/Dovulen_ogrencilere_ceza___Laikligi_savunmak_suc_mu__.html 
698 https://www.ntv.com.tr/turkiye/istanbulda-feto-operasyonu-333u-asker-360-kisi-icin-gozalti-karari,Wb7Lo9-EE0OsB74ktronaQ 
699 http://aa.com.tr/tr/turkiye/nevsehir-merkezli-13-ilde-fetoye-ankesorlu-telefon-operasyonu/984508 
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sözleşmeler ve anayasal haklar bağlamında değil, aynı zamanda karara dayanak gösterilen yerel 

mevzuat hükümlerine de aykırı olduğunu belirterek Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açtıklarını ifade 

etti. Şahin, "Kararın iptal edilmesi gerekmektedir. Zira yasağın süresiz olması bu alanda faaliyet 

gösteren derneklere, geçen her dakika maddi ve manevi zarar vermektedir” dedi. KaosGL Derneği’nin 

avukatı Kerem Dikmen ise, bu kararın şeklen LGBTİ hakları alanında çalışan derneklerin faaliyetini 

yasaklamıyor gibi gözüktüğünü, ancak kararın yarattığı fiili sonuç itibariyle bütün faaliyetleri 

yasakladığını belirtti. Dikmen, "Özetle valilik, derneklere, açık kalabilirsiniz, tüzel kişiliğinize 

dokunmuyorum ancak burnunuzu dernek binalarının dışına çıkarmayın, elinizi üye ve aktivistleriniz 

dışındaki kimseye uzatmayın diyor” dedi.700 

• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun beş yıl önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 

tarafından “fahiş tutarda tazminat ödemeye mahkum edilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği” 

gerekçesiyle, Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru reddedildi. Yüksek Mahkeme, inceleme 

sonucunda “halka mal olmuş siyaset adamları arasında geçen ve eleştiri sınırlarının sıradan bir insana 

göre daha geniş olduğuna dikkat çekerek, söz konusu konuşmada, “başvurucunun, Başbakanla girdiği 

polemik sırasında kullandığı kimi sözlerin kişisel saldırı içerdiği” görüşüne yer verildi. Kılıçdaroğlu 

partisinin grup toplantısında dönemin Başbakanı Erdoğan hakkında, “Ey  hırsızlar, yolsuzluk yapanlar, 

eğer başınıza bir şey gelmesini istemiyorsanız,  hırsızlık ve yolsuzluk yapmadan önce Sayın Başbakan 

ile temasa geçin, irtibat  kurun kimse size dokunamaz”, “Sen dindar değilsin, din tüccarısın. Ahlaktan 

uzak başbakan” şeklinde sözler sarf etmişti. Erdoğan’ın “Kişilik haklarına saldırıda bulunduğu” 

gerekçesiyle Kılıçdaroğlu hakkında beş yıl önce açtığı iki ayrı davada 10 bin lira tazminat talep 

edilmişti.701 

1 Aralık 2017 

• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve adı geçen yakınları, CHP Genel Başkanı 

Kılıçdaroğlu'na “yurtdışına para aktardıklarına” ilişkin sözleri nedeniyle bir milyon 500 bin lira manevi 

tazminat istemiyle dava açtı. Dava dilekçesinde, “Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısındaki 

konuşmasında, Erdoğan ve adı geçenleri hedef alan, küçük düşürücü, aşağılayıcı, gerçek dışı ithamlar 

isnat ederek ağır hakaretlerde bulunarak, müvekkillerin toplumun kin ve nefret duygularına maruz 

bırakılmasına sebep olduğu” sözlerine yer verildi.702 

• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile bağlantısı iddiasıyla, ABD Ulusal İstihbarat 

Konseyi (CIA) eski başkan yardımcısı Graham E.Fuller hakkında yakalama kararı çıkarttı.703 Talebi 

değerlendiren İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce, Fuller hakkında, “Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye teşebbüs, Devletin gizli 

kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme, anayasal düzeni ortadan 

kaldırmaya teşebbüs etme” iddiasıyla yakalama kararı verdiği açıklandı.704 

2 Aralık 2017 

• FETÖ’nün TSK’daki “mahrem yapılanmasına” ilişkin İstanbul’daki bazı ankesörlü telefonlar 

üzerinde yapılan inceleme sonucu adliyeye sevk edilen 112 askerden 85’i tutuklanarak cezaevine kondu. 

Şüphelilerin İstanbul'daki bazı ankesörlü telefondan FETÖ imamları tarafından ardışık şekilde aranan 

askerler olduğu, örgütün toplantılarına katıldıkları ve imamlarla irtibat halinde bulundukları 

kaydedildi.705 

3 Aralık 2017 

• Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada 21’i asker, 
aralarında üç kişinin ‘örgüt abisi’ olduğu belirtilen 24 kişi hakkında başlatılan soruşturmada, Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığından bir kişinin tutuklandığı bildirildi. Yakalanan, üst düzey imam olduğu 

 

 

 

 

 
700 http://www.dw.com/tr/ankaradaki-lgbti-yasa%C4%9F%C4%B1na-kar%C5%9F%C4%B1-dava-a%C3%A7%C4%B1ld%C4%B1/a-41586983   
701 http://www.milliyet.com.tr/aym-kilicdaroglu-nun-basvurusunu-siyaset-2563397/ 
702 https://www.cnnturk.com/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-ve-yakinlarindan-kilicdarogluna-dava 
703 http://www.bbc.com/news/world-europe-42198399 
704 http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/eski-cia-sefi-fuller-hakkinda-yakalama-karari-verildi-2113836/ 
705 https://www.sabah.com.tr/gundem/2017/12/03/son-dakika-85-fetocu-asker-tutuklandi 
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söylenen “Asım” kod adıyla tanımlanan Aygün Sarsmazelsoy’un FETÖ mensuplarından sorumlu üst 

düzey imam konumunda olduğu, terör örgütü adına firari durumdaki askerlerle örgüt arasında irtibatı 

sağlamaya devam ettiği, firari askerlerin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşıladığı öne sürüldü.706 

4 Aralık 2017 

• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir yıl önce milletvekillerinin dokunulmazlıklarının 

kaldırılması teklifinin görüşüldüğü TBMM Anayasa Komisyonu toplantısını terk ederken “terör örgütü 

propagandası yaptıkları” iddiasıyla 19 HDP milletvekili hakkında fezleke hazırlandığı bildirildi. 

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, TBMM Anayasa Komisyonu toplantısından ayrılırken, 

milletvekillerinin, komisyonun bulunduğu binada, zılgıt çekip örgüt marşını söyleyerek, bölücü terör 

örgütü lehine sloganlar attığı kaydedildi.707 

• FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin “örgüt üyeliği ve darbeye teşebbüs” suçlamaları 

nedeniyle 20'si tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, tahliye talepleri reddedildi. Davada cezaevinden 

bir süre önce tahliye edilen aralarında gazeteci Murat Aksoy, şarkıcı Atilla Taş ve öğretmen Davut 

Aydın’ında bulunduğu altı tutuksuz sanıkların duruşmadan “vareste tutulmasına” karar verildi. 

Mahkeme heyetinin, verdiği ara kararda tutuklu sanıkların, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren 

delillerin bulunduğu gerekçesiyle, bu hallerinin devamına hükmederek duruşmayı bir gün sonraya 

ertelediği belirtildi. İddianamede, sanıkların FETÖ’nün talimatının ardından Bank Asya’da hesap 

açtıkları veya var olan hesaba yüklü miktarda para yatırdıkları, bazılarının ByLock kullanıcısı olduğu, 

bazılarının ise FETÖ’nün üst düzey isimleri ile telefon irtibatının bulunduğu öne sürüldü.708 

• Kahramanmaraş’ta düzenlenen FETÖ/PDY'nin ‘ev ablalarına’ yönelik operasyonda beş kişi 

gözaltına alındı. Operasyonda, sohbet ve ev ablaları olduğuna ilişkin ifadeleri tespit edilen, Bank Asya 

ve örgüte müzahir dernek üyelikleri bulunan kadınların ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü 

bildirildi.709 

• Bursa merkezli üç il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde FETÖ/PDY’ye yönelik 

soruşturma kapsamında dört muvazzaf subay yakalandı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin 

ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.710 

• Antalya'da düzenlenen FETÖ soruşturmasında aralarında polis memuru ve öğretmenin de 

bulunduğu üç kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, 

terör örgütlerinin tüm mensuplarının deşifre edilmesine ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların 

kararlılıkla devam ettirileceği vurgulandı. 711  İzmir merkezli 11 ilde yapılan FETÖ operasyonunda, 

örgütün kriptolu haberleşme ağı ByLock   içeriklerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda 22 kişi 

gözaltına alındı.712 

5 Aralık 2017 

• Sağlık Bakanlığı’nın, TV8'de yayınlanan “Gerçeğin Peşinde” ve ATV'de yayınlanan “Esra 

Erol'da” isimli programlarını RTÜK’e şikayet ettiği öğrenildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 

sağlık çalışanlarının ispatlanması mümkün olmayan iddia ve söylentilerle zan altında bırakılmasının 

kabul edilebilir bir durum olmadığı ve sağlık konularının öz denetimsiz bir ortamda sunulmasının 

sorumlu yayıncılık ilkesi ile bağdaşmadığı dile getirildi.713 

• Kaçkar televizyon kanalı, maddi imkansızlık nedeniyle yayınını durdurdu. Rize’de 1990’da 

yayın hayatına başlayan kanalın Türksat’a olan borcunu ödeyemediği belirtildi. Kanal sahiplerinden 

Osman Delihasan, düşük reklam gelirlerinin yanında yüksek maliyetlerle yayıncılık yapmaya 

çalıştıklarını ifade ederek böylesi bir durumda devam edilemeyeceğini dile getirdi. Delihasan, “Her ay 

Türksat'a 100 bin lira kapasite ücreti ödeyen bir yerel kuruluş bu maliyetleri hangi gelirle karşılayabilir? 

 

 

 

 

 
706 http://www.milliyet.com.tr/bakirkoy-de-feto-operasyonu--gundem-2565850/ 
707 https://www.sabah.com.tr/gundem/2017/12/04/son-dakika-haberi-hdpli-9-vekil-hakkinda-fezleke-adalet-bakanligina-gonderildi 
708 http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/fetonun-medya-yapilanmasi-davasinda-tahliye-talepleri-reddedildi-2119309/ 
709 https://www.cnnturk.com/turkiye/fetonun-ev-ablalarina-operasyon-5-gozalti 
710 http://aa.com.tr/tr/turkiye/feto-operasyonunda-4-muvazzaf-subay-gozaltina-alindi/990568 
711 http://www.yenisafak.com/gundem/antalyada-feto-operasyonu-3-tutuklama-2894879 
712 https://www.sabah.com.tr/gundem/2017/12/05/fetonun-iki-eyaletine-operasyon-22-gozalti 
713 http://www.gazetevatan.com/bakanliktan-esra-erol-ve-serap-pakoz-e-sok--1124180-medya/ 
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Ayladır Türksat'a olan borçlarımızı ödemekte güçlük çekiyoruz. Bin bir emekle maliyetimizin yarısı 

kadar geliri bile elde edemiyoruz. Üstüne üstlük RTÜK de idari para cezalarıyla adeta yayınlarımızı 

sonlandırmamızı istiyor” dedi.714 

• Başbakan Binali Yıldırım, RTÜK’e ana haber bültenlerinin, reyting ölçümünden çıkarılması 

önerisinde bulundu. Yıldırım’ın geçtiğimiz ay yeniden RTÜK başkanlığına seçilen İlhan Yerlikaya ve 

üst düzey RTÜK yetkililerine, ana haberlerin niteliğinin artması için böyle bir uygulamanın gündeme 

getirdiği iddia edildi. Bültenlerdeki katliam, kaza, cinayet gibi adli olayların uzun uzun verildiğini 

belirten Yıldırım, bunun reyting kaygısından kaynaklandığını vurguladı.715 

• Batman'a havai fişek kullanmak ve bulundurmak yasağı getirildi. Valilik, kentte havai 

fişeklerin satışı, bulundurulması ve kullanılmasını tümüyle yasakladığını belirterek, yasağa 

uymayanların OHAL kapsamında cezalandırılacağını bildirdi.716 

• Türk polisi, ABD'deki mahkemede savcılarla işbirliği yapan İran ve Türk tabiiyetindeki 

tutuklu Reza Zarrab ile ilgili soruşturma kapsamında 17 kişiyi gözaltına aldı. Polisler, Zarrab'ın 

çalışanlarından üç kişinin Fethullah Gülen’e bağlı kişiler olduğunu ve ‘uydurdukları’ öne sürülen 

bilgileri ABD savcılarına teslim ettikleri şüphesi ile gözaltına alındıklarını belirttiler.717 

6 Aralık 2017 

• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 

‘kendisine hakaret edildiği’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Kılıçdaroğlu yaptığı bir 

konuşmasında yurt dışına para kaydırıldığı konusunda belgeler açıklamış ayrıca ABD’de tutuklu olan 

İran ve Türk tabiyetinde bulunan Reza Zarrab hakkında yolsuzluk yapıldığını bu durumun hükümetin 

aleyhine kullanılabileceğine yönelik MİT raporunun görmezden gelindiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, 

“Oğluna sor, damadına sor, dünürüne sor. Enişten Ziya İlgen’in Man Adası’nda şirketi var mı? Enişte, 

Man Adası’nda niye şirket kursun? Bunları bileceksin. Bu şirketin sermayesi nedir?” şeklinde sorular 

sıralamıştı. Kılıçdaroğlu ayrıca Zarrab konusunda, “Devletin gizli bilgilerini  Zarrab’a bakanların sattı, 

MİT uyardı, tüm bunlardan haberin vardı..” demişti.718 

• HDP milletvekili İdris Baluken ile Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ’ın yargılandıkları iki 

ayrı davada tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak, 

terör örgütü üyeliği ve örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılanan Baluken’in duruşması karar 

sonrası Ocak ayına ertelendi. Kararın ardından açıklama yapan HDP’li bir milletvekili, “Baluken, 

sadece düşüncelerini ifade ettiği için bir yıldan fazladır cezaevinde. HDP ve bileşenleri Kürt sorununu 

çözmek için gösterdikleri çabalardan dolayı yargılanıyor. Bu davalar hukuki değil, siyasi davalardır.” 

diye konuştu. Yüksekdağ ise hakkında hazırlanan yedi ayrı fezlekenin birleştirilmesiyle 

“örgüt yöneticiliği ve örgütün propagandasını yapma, suç işlemeye tahrik” gibi suçlamalarla 

yargılanıyordu. Yüksekdağ savunmasında, “Türkiye'de yargı hiçbir zaman bugünkü kadar bağımlı ve 

baskı altında olmamıştır. Yabancı olduğu gerekçesiyle şu an dışarda bekletilen basın ve heyet 

duruşmama alınmıyor. Yalnızca bu durum dahi buradan bir adalet çıkmayacağının göstergesidir. Yargı 

kim iktidara gelirse onun elinin alında bir silaha dönüştürülürse o memleketin geleceği yoktur” dedi.719 

7 Aralık 2017 

• HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Ankara 19, Ağır Ceza Mahkemesi'nde 

gıyabında görülen davasında tutukluluk halinin devamına karar verildi. 720  Demirtaş’ın bir sonraki 

duruşmada hazır bulundurulmasına hükmedilirken kendisinin Mahkemesi ile ilgili isteklerini içeren 12 

sayfalık dilekçe gönderdiği bildirildi. Demirtaş’ın, 399 gün sonra yapılan ilk duruşmasında güvenlik 

nedenleriyle katılmasına izin verilmezken kendisi hakkında açılan bir başka davaya video konferans 

 

 

 

 

 
714 https://www.birgun.net/haber-detay/bir-televizyon-kanalinin-daha-yayini-durduruldu-194146.html 
715 http://www.haberturk.com/basbakan-binali-yildirim-dan-rtuk-e-ana-haber-onerisi-1741473 
716 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/880405/Batman_da_havai_fisek_yasaklandi.html 
717 https://www.reuters.com/article/us-usa-turkey-zarrab-detentions/turkey-detains-17-people-in-investigation-related-to-gold-trader-zarrab-agency-

idUSKBN1DZ0W9 
718 http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/erdogandan-kilicdaroglu-hakkinda-suc-duyurusu-2120082/ 
719 https://www.birgun.net/haber-detay/figen-yuksekdag-in-tutuklulugunun-devamina-karar-verildi-194317.html 
720 https://www.amerikaninsesi.com/a/demirtasin-savunmasi-yine-alinmadi/4154025.html 
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sistemi ile ifade vermek yerine duruşmada bulunmak istemiş ancak Edirne’den Ankara ya kelepçe ile 

getirilmeye çalışılınca kelepçeyi ret ederek duruşmaya katılmamıştı.721 

9 Aralık 2017 

• Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türk medya sektörüne ilişkin 

bilgilere hızlı ve kolay şekilde ulaşmak amacıyla “Türkiye Medya Veri Tabanı” oluşturulacağını 

açıkladı. Genel müdürlük açıklamasında, bu oluşumun yerli ve yabancı medya organları ve 

mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırma ve basının güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerde 

bulunacağını, basın mensuplarına “basın kartı üst başlığı” altında sunulan hizmetlerin kapsam ve 

etkinliğinin artmasına katkıda bulunacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca,  uluslararası kamuoyunda 

olumlu ve gerçekçi Türkiye algısı oluşturmaya hizmet edecek ve bu kapsamda ilgili kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği yapılacağına da işaret edildi.722 

10 Aralık 2017 

• Avrupa Birliği yetkilileri, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin yeniden canlandırılması 

konusunda adım atmadan önce Türk yargısının kararlarını dikkatle takip ettiklerini ifade ettiler. Üst 

düzey bir AB yetkilisi, tutuklu Die Welt’in Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in cezaevinde tutulmasına 

devam edildiği sürece Almanya’nın Türkiye’ye yönelik tavrında değişiklik beklenmemesi gerektiğini ve 

Cumhuriyet ile açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın davalarında çıkacak 

kararları yakından takip ettiklerini de sözlerine eklediler.723 

• HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında sosyal medya hesabında HDP'nin 

tutuklu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile diğer tutuklu milletvekillerinin fotoğrafını paylaştığı 

gerekçesiyle “terör örgütü propagandası yapmak” gerekçesiyle fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezlekede, 

“PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak, silahlı terör örgütüne üye olmak gibi suçlardan 

tutuklanan HDP milletvekillerinin fotoğraflarını Twitter paylaşım sitesinden paylaşmak suretiyle onlara 

destek çıktığı ve PKK/KCK terör örgütünü desteklediği anlaşılan şüphelinin halen milletvekili olması 

nedeniyle hakkında TBMM tarafından Anayasamız gereği yasama dokunulmazlığının kaldırılması 

kararının aldırılması hususu taktirlerinize arz olunur” denildi.724 

• Bodrum’da sosyal paylaşım sitelerinde “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 

hakaret” ettikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan Cenap Tezer ile oğlu Emrah Tezer'e birer yıl ikişer 

ay hapis cezası verildi. Emrah Tezer’e ayrıca yedi bin Türk Lirası para cezasının da kesildiği ancak 

davaların beş yıl sonraya ertelendiği bildirildi.725 

11 Aralık 2017 

• RTÜK’ün televizyonda yayınlamasını yasaklamış olduğu evlendirme programlarının internet 

üzerinden yayın yapacağı iddia edildi. 726  Şarkıcılar Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın sunduğu 

“Evleneceksen Gel” isimli program Youtube isimli video paylaşım sitesindeki GlobalTv kanalında 

yayına başladığı belirtildi.727 

• TRT’de yayınlanmakta olan “Payitaht Abdülhamit” isimli dizi Atatürk ve Türkiye 

Cumhuriyeti’ni kuranlara hakaret ettiği gerekçesiyle RTÜK’e şikayet edildi. Dizi, Aralık ayında 

yayınlanan 28. bölümünde geçen bir konuşmada “Osmanlıyı kendi evlatları bizim için yıkacak. Onlar 

peygamberlerinin izini takipten vazgeçsin, kitaplarını kapatsın, tarihlerinden utansın, batının kuyruğuna 

takılsın, imamlarının ipleri papazların ve hahamların ellerine geçsin” ibarelerinin kullanılması üzerine 

CHP  Milletvekili Zeynep Altıok tarafından RTÜK’e şikâyet edildi.728 

12 Aralık 2017 

 

 

 

 

 
721 https://www.reuters.com/article/us-turkey-security-demirtas/pro-kurdish-opposition-leaders-trial-opens-in-turkey-idUSKBN1E112B 
722 http://aa.com.tr/tr/turkiye/turkiye-medya-veri-tabani-olusturulacak/999398 
723 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/883698/AB_nin_gozu_bu_davalarda.html 
724http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/883421/Selahattin_Demirtas_in_fotografini_paylasan_HDP_li_vekile__teror_orgutu_propagandasi_yapmak_tan_fe

zleke.html 
725 http://www.hurriyet.com.tr/bodrumlu-mimar-ve-ogluna-cumhurbaskanina-hakar-40673447 
726 https://www.mynet.com/evleneceksen-gel-youtubeda-138449-mymagazin 
727 http://www.gazetevatan.com/izdivac-programlari-geri-donuyor--1125647-medya/ 
728 https://www.aydinlik.com.tr/trt-nin-2-abdulhamit-dizisindeki-skandal-rtuk-e-sikayet-edildi-medya-aralik-2017-2 
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• Çocuk istismarı haberleri ile anılan Ensar Vakfı’na sponsor olan Turkcell’e sosyal medya 

üzerinden tepki gösteren 124 kişi aleyhine açılan dava, atılan mesajların ifade özgürlüğü kapsamında 

olduğu savıyla, reddedildi. Turkcell kınama mesajlarının “ticari itibarlarının zedelendiği”ni ileri sürerek 

bu kişiler aleyhine tazminat davası açmıştı. Ayrıca Turkcell’in başvurusu üzerine 11000 sosyal medya 

mesajlarına erişim engeli getirilmişti.729 

• HDP eski Sakarya İl Başkanı Mehmet Bayram’a “silahlı terör örgütüne üye olmak” 

gerekçesiyle üç yıl dokuz ay hapis cezası verildi. Bayram’ın daha önce sosyal medya paylaşımları 

nedeniyle gözaltına alındığı, adli kontrolle serbest bırakıldığı belirtildi.730 

• CHP İstanbul Milletvekili Sezin Tanrıkulu'nun basın özgürlüğü hakkında verdiği soru 

önergesine yanıt veren Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, basın özgürlüğü hakkında açıklanan 

raporların sorunlu olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, “Basın özgürlüğü endeksleri, batı merkezli kuruluşlar 

tarafından hazırlanmakta ve basın özgürlüğü kavramının, ülkelerin içinde bulundukları özgün koşulları 

göz ardı ettikleri görülmektedir. Söz konusu endeksler gerek ideolojik gerekse metodolojik sorunlara 

sahiptir. Örneğin, Freedom House endeksinde ilk 20 sıra içinde yer alan Palau, St. Lucia ve Marshall 

Adaları gibi ülkelerin gerek medya sektörlerinin büyüklükleri gerekse bu ülkelere ilişkin sağlıklı 

verilerin nasıl temin edildiği ve Türkiye gibi devasa bir medya sektörüne ve çeşitliliğe sahip ülkeyle 

nasıl kıyaslandığı da ayrı bir soru işaretidir. Endeksler hazırlanırken, ülke puanlamaları ve 
değerlendirmelerinin sonuçlarını açığa çıkaran sorular, ilgili ülkede çalışan gazetecilerden ziyade bu 

kuruluşlara bağlı muhabir ağları ve basın özgürlüğü alanında faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum 

örgütlerinin temsilcileri tarafından cevaplanmaktadır” diye konuştu.731 

• Afganistan’da gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda bir eğitim kurumuna bağlı üç Türk, bir 

Afgan öğretmenin, yerel istihbaratçılar tarafından gözaltına alındığı bildirildi.  Afgan-Türk Çağ Eğitim 

Kurumları (ATCE) başkanı Human Erdoğan, "Sabah yedi civarında, iki farklı araçta seyahat eden dört 

öğretmenimiz Afganistan istihbaratı tarafından alıkonuldu” dedi. Erdoğan, gözaltı sırasında, yetkililerin, 

kendilerini Afganistan istihbarat kurumu Ulusal Güvenlik İdaresi'nin mensupları olarak tanıttığını da 

sözlerine ekledi. ATCE adlı sivil toplum kurumunu hedef alan operasyonun FETÖ’nün takipçilerine 

yönelik yürütülen kampanyanın bir parçası olduğu bildirildi.732 

13 Aralık 2017 

• AKP’nin, CHP’li vekillerin internetten TBMM yayını yapmasına karşı çıktığı iddia edildi.  

TBMM Genel Kurulu’nda CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker’in bütçe görüşmelerinde CHP’li 

milletvekillerinin kürsü konuşmalarını internet üzerinden yayınlanmasına karşı çıkılması üzerine 

Başkanlık Divanına yapılan itiraz kabul edildi. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, içtüzüğü gerekçe 

göstererek yayın için kullanılan tripotun kaldırılmasını talep etti. Konu ile ilgili AKP Grup Başkanvekili 

Naci Bostancı, TRT üzerinden kamu yayıncılığı yapıldığını, bu nedenle de kişisel yayın 

yapılamayacağını ifade ederken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, içtüzük değişirken kast edilenin 

afiş döviz olduğunu, bu tür aparatların yasak kapsamına girmediğini AKP’liler tarafından daha önce dile 

getirildiğini ifade etti. HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ise mecliste gizlenen bir şey 

olamayacağını bu sebeple yayına da karşı olmadıklarını dile getirdi.733 

• Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) basın özgürlüğü ile ilgili açıkladığı 

raporunda 2016 yılında Türk basınına yönelik olarak başlayan baskının darbe girişimi sonrası arttığına 

işaret edildi. Türkiye'nin iki yıl üst üste tutuklu gazeteciler sıralamasında birinci olduğu kaydedilen 

raporda, bazı gazetecilerin ByLock kullandıkları ve FETÖ’cü olduğu iddia edilen bankalarda hesapları 

bulunduğu için suçlandıkları ifadelerine yer verildi.734 

• Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) bu yılki raporuna göre, dünyadaki 

tutuklu gazeteciler sıralamasında Türkiye bu yıl da ilk sıradaki yerini korudu. ABD merkezli bağımsız 

 

 

 

 

 
729 http://www.sozcu.com.tr/2017/ekonomi/turkcellin-ensar-vakfi-davasina-mahkemeden-ret-2128402/ 
730 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/884530/Eski_HDP_Sakarya_il_Baskani_Mehmet_Bayram_tutuklandi.html  
731 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/884697/AKP_den_basin_ozgurlugu_savunmasi__Aciklanan_endeksler_sorunlu.html 
732 https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-turkey/turkish-teachers-linked-to-erdogan-foe-detained-in-afghanistan-idUSKBN1E621J 
733 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/885082/CHP_nin_Meclis_yayinina_sansur.html 
734 https://www.birgun.net/haber-detay/cpj-turkiye-bu-yil-da-en-fazla-gazetecinin-cezaevinde-oldugu-ulke-195417.html 
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sivil toplum kuruluşu CPJ, yayınladığı 2017 Basın Özgürlüğü Endeksi raporunda Türkiye’de geçen yıl 

81 olan rakamın bu yıl 73’e indiği belirtilerek “gazetecilerin "devlete karşı suç işledikleri iddiasıyla 

mesleklerini icra etmelerinden dolayı hapiste olmaları "saçma olaylar zincirleri" olarak nitelendirildi. 

Raporda bazı gazetecilerin tutukluluk hallerinin Türkiye'nin dış ilişkilerini de etkilediğine işaret edilerek 

Alman ve Türk vatandaşı Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in Şubat ayından beri devam 

eden tutukluluk haline ve iddianamenin hazırlanmamış olmasına dikkat çekildi. Bir süre önce serbest 

bırakılan Fransız gazeteciler Mathias Depardon ve Loup Bureau’nun durumlarının da Türkiye-Fransa 

ilişkilerini etkilediğine değinilen raporda “Türkiye'yi 41 tutuklu gazeteci ile Çin’in, 20 gazeteci ile 2012 

yılında Müslüman Kardeşler iktidarını bir askeri darbe ile deviren Abdülfettah el-Sisi'nin yönettiği Mısır 

takip ediyor” denildi.735 CPJ’nin, 2017 raporunda dünya çapında hapsedilen gazetecilerin sayısının rekor 

olduğundan bahisle, uluslararası toplumun “basının özgürlüğündeki küresel bir krize karşı ciddi bir 

başarısızlığı” yansıttığına işaret edildi. “ABD’nin, baskıcı ülkeleri otoriter davranışları nedeniyle izole 

etmekten çok özellikle Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 

gibi güçlü insanlarla samimi ilişkiler kurmakla suçlayan komite aynı zamanda, Başkan Donald Trump'in 

milliyetçi söyleminin, İslami aşırılık konusundaki saplantısının, basını suçlamasındaki ısrarının, 

olumsuz etkilediğine dikkat çekti.736 

• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki CHP ve bir 

HDP milletvekili hakkında fezleke hazırladı. Savcılık, Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliği 

referandumu ile ilgili olarak sarf ettiği sözleri üzerine fezlekeyi kaleme aldığını açıkladı. CHP İstanbul 

Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun "insansız hava araçlarıyla yapılan operasyonlarda sivillerin 

vurulduğuna ilişkin iddiaları" ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "TBMM personelinin 

bilgisayar kasasını yerinden sökerek genel kurul salonunda teşhir etmesi" nedeniyle hazırlanan 

fezlekelerin Adalet Bakanlığı'na gönderildiği bildirildi. Ayrıca HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel 

Yiğitalp'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Kürt var ama siyaseti yasak. Siyasetçisi yasak. Kürt var 

ama, dili yasak, tarihi, okulu yasak. Kürtlüğünüzle gurur duyun" söylemi hakkında da benzer işlem 

yapılırken HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Antalya İl Başkanlığı binasında yaptığı 

konuşması hakkında da Türk Ceza Kanunu uyarınca soruşturma izni talebinde bulunulduğu belirtildi.737  

• İngiltere’de bir Kürt gazetesiyle bağlantılı olan ‘terör örgütü finansmanı’ soruşturması 

kapsamında dört kişi tutuklandı. Türkçe ve Kürtçe yazılı olan, Avrupa çapında Kürt dükkânları ve 

topluluk merkezlerinde satılan, ‘Yeni Özgür Politika' yayınının satışı ve dağıtımı ile bağlantısı olduğu 

iddia edilen iki Kürt kökenli kadın ve iki genç gözaltına alındı. Polisin, 17 yaşındaki iki çocuğu,  iki 

kadını terör örgütü için para toplama, para aklama ve dolandırıcılık suçlarına yönelik şüpheyle 

tutukladığını belirtti. ‘Kürdistan Dayanışma Grubu’ adlı örgüt, tutuklamaları “ifade özgürlüğüne bir 

saldırı” olarak nitelendirdi.738 

14 Aralık 2017 

• Anayasa Mahkemesi, Türk Hava Kurumu yönetimi ile ilgili eleştirel yazılar yayınlayan 

“airporthaber.com” isimli internet sitesinin erişiminin durdurulmasını “ifade ve basın özgürlüğü” ihlali 

olarak değerlendirdi. THK’nın kötü yönetildiği ve kazancının haksız olduğu iddialarının dile getirildiği 

sitedeki yayınların, Anayasa Mahkemesi’nin değerlendirmesine göre, özel hayata ilişkin olmadığı 

gerekçesi ile haklı sayıldı.739 

• Alperen Ocakları Genel Başkan Vekili Kürşat Mican, LGBT onur yürüyüşüne yönelik sözleri 

nedeniyle “Halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak aşağılama” suçundan altı ay 20 gün hapis 

cezasına çarptırıldı. Mican'ın cezası, dört bin TL para cezasına çevrildi.740  

• İstanbul Fatih Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdiği bir yazıda ilçedeki 

tüm resmi ve özel okullara sabah namazı kılınması talimatı verdi. Çağrı metninde, tüm öğrenciler Cuma 

 

 

 

 

 
735 http://www.dw.com/tr/tutuklu-gazeteci-say%C4%B1s%C4%B1nda-t%C3%BCrkiye-yine-birinci-s%C4%B1rada/a-41784795 
736 https://cpj.org/reports/2017/12/journalists-prison-jail-record-number-turkey-china-egypt.php 
737 http://www.dw.com/tr/k%C4%B1l%C4%B1%C3%A7daro%C4%9Flu-ve-%C3%BC%C3%A7-milletvekili-hakk%C4%B1nda-fezleke/a-41787364 
738 http://www.bbc.com/news/uk-england-london-42339161 
739 https://www.ntv.com.tr/turkiye/anayasa-mahkemesinden-basin-ozgurlugu-karari,Qz7iAPF-wEWqB6tpQM-I4A 
740 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/886194/LGBTi_leri_tehdit_eden_Alperen_Ocaklari_Baskani_na_para_cezasi.html 
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günü Pertevniyal Valide Sultan Cami’inde kılınacak sabah namazına davet edildi. Konuyla ilgili Fatih 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, gazetecilerin sorularına cevap vermekten kaçındığı kaydedildi.741 

• Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne imza atarak sağlama taahhüdünde bulunduğu 

basın özgürlüğü ölçümlerini “Batı endeksi” diyerek reddetti. Başbakanlık, Türkiye’yi basın özgürlüğü 

açısından alt sıralarda gösteren endeksler ile ilgili olarak “Batı merkezli kuruluşlar tarafından 

hazırlanıyor, basın özgürlüğü kavramını da Batı merkezli olarak ele alıyor, ülkelerin özgün koşulları 

gözardı ediliyor. Marshall Adaları ile Türkiye nasıl kıyaslanır. Türkiye’deki gazetecilere sorulmuyor, 

sorular sivil toplum örgütlerinin temsilcileri tarafından cevaplanıyor” biçiminde açıklama yaptı.742 

• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Kılıçdaroğlu, sana açık açık söylüyorum, sen 

bittin” diye seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında CHP grubu tarafından gensoru önergesi 

verildi. Önergenin gerekçesinde, Soylu’nun, Kılıçdaroğlu’nu açıkça tehdit ettiği vurgulanarak, “İçişleri 

Bakanı’nın sözleri kin ve nefretin olduğu kadar CHP’ye oynanan komplonun da itirafı niteliğindedir. Bu 

ifadeleri kullanan sıradan bir kişi değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin İçişleri Bakanı’dır. Bu açıdan İçişleri 

Bakanı’nın sözleri basit bir tehdit değil, kolluk kuvvetlerine talimat amacını taşıyan yasadışı bir 

girişimdir” denildi.743 

• Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Désir 

Türkiye'de hapsedilen gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu. 2016 darbe girişimi 

sonrasında Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı ciddi güvenlik kaygılarını göz önünde bulundurulması 

gereğine değinerek, “medya özgürlüğü ve ifade özgürlüğü, uluslararası hukuka göre tamamen 

korunması gereken insan haklarıdır. Şu anki olağanüstü hal, gazetecilerin sınırsız kısıtlamalarını haklı 

kılmamaktadır” dedi.  Desir, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 

çok sayıdaki gazeteci için kovuşturmanın talep ettiği ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebinden 

derin endişe duyduğunu ifade etti. Gazeteciler Abdullah Kılıç, Habip Güler ve Yakup Çetin'in de 

aralarında bulunduğu çeşitli medya organlarından 20 kişinin 500 gün boyunca hapiste bulunduğu 

gerçeğine işaret etti. Temsilci açıklamasını "Bu duruşmalar ve gözaltılar, ayrıca, Terörle Mücadele 

Kanunu, İnternet Hukuku ve Ceza Kanununun çeşitli hükümleri de dâhil olmak üzere gazetecilik 

esnasında hapis cezasına izin veren kanunları tekrar gözden geçirmenin aciliyetine dikkat çekiyor. 

Benim ofisim, bu önemli yasal reformlar hakkında yetkililerle görüşmeye hazır." ifadeleriyle 

sonlandırdı.744 

• Kosova Savcısı, FETÖ sanığı tutuklu Türk vatandaşı hakkındaki iade davasını geri çekti. 

Başkent Piriştina’da görev yapan bir savcı, Türkiye’nin “FETÖ” üyesi olduğu gerekçesiyle iadesini 

istediği Uğur Toksoy aleyhindeki davadan, Türkiye’den istediği belgelerin gelmemesi nedeniyle 

vazgeçtiğini bildirirken Türkiye’den kanıt gelirse, davayı yeniden açabileceğini de belirtti. Kosova’da 

FETÖ ile bağlantılı bir sivil toplum örgütünde çalıştığı bildirilen Toksoy, Hatay Cumhuriyet 

Savcılığı’nın talebi üzerine Ekim ayında Kosova’da tutuklanmıştı. 745 

15 Aralık 2017  

• Bolu’da yerel televizyon sahibi Mehmet Altun, bazı kişileri “FETÖ'cü oldukları iddiasını 

yaymakla tehdit ederek, çok sayıda işadamından para istediği gerekçesiyle tutuklandı. Altun, daha önce 

gözaltına alındıktan sonra mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Altun savcılığın itirazı 

üzerine yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.746 

• Batman’ın Hasankeyf ilçesine bağlı üç köy ve bir mezrada gerçekleştirilen operasyon 

nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.747 

16 Aralık 2017  

• Altı aydır tutuklu olan Grup Yorum üyesi 11 kişinin cezaevinde aylardır aynı kıyafetleri 

 

 

 

 

 
741 https://www.evrensel.net/haber/340582/fatih-ilce-milli-egitim-mudurlugunden-okullara-namaz-cagrisi 
742 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/886416/Otoriterizme_kilif_araniyor..._Hukumet_basin_ozgurlugu_olcutlerini__Bati_merkezli__diye_reddetti.html 
743 www.hurriyet.com.tr/chpden-sen-bittin-gensorusu-40677550 
744 http://www.osce.org/fom/362451 
745 https://www.reuters.com/article/us-turkey-coup-kosovo-extradition/kosovo-prosecutor-drops-extradition-case-over-alleged-turkey-coup-links-idUSKBN1E81Q1 
746 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/886472/_FETO_cu_damgasi__vurmakla_tehdit_edip_para_isteyen_televizyon_kanali_sahibi_tutuklandi.html 
747 http://www.milliyet.com.tr/hasankeyf-e-bagli-3-koy-ve-bir-mezradaki-batman-yerelhaber-2470494/ 
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zorunlu olarak giymek durumunda kaldıkları bildirildi. “Silahlı terör örgütüne üye olma” ve “görevi 

yaptırmamak için direnme” iddiasıyla tutuklanan müzisyenlerin kötü koşullarda oldukları ve temiz 

kıyafete ihtiyaçları olduğu bildirildi. Grup Yorum’dan yapılan yazılı açıklamada, “AKP hükümeti, 

birkaç ay önce gündeme getirdiği hapishanelerde tek tip kıyafet dayatması devrimci tutsakların, 

ailelerinin, halkın direnişi ve tepkisi ile karşılaşınca bu sefer kıyafetlerde çeşitli kısıtlamalara giderek 

uygulamayı bu şekilde gerçekleştirmeye çalışmaya başladı. Tek tip dayatmasından önce hapishaneye 

girmesi yasak olan üç renk varken, şimdi birçok renge yasak getirildi. Lacivert, haki yeşil, mavi, siyah, 

beyaz renkler yasak. Kapşonlu hırka veya mont alınmıyor, şişme mont ve kaşe kabanlar da alınmıyor. 

Gönderdiğimiz mektuplar, kitaplar verilmiyor. Bunun adı işkencedir” denildi.748 

17 Aralık 2017 

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, sendika.org’a art arda gelen 

erişim engellerine ilişkin, “Sendika.org çocuklara cinsel taciz, müstehcenlik, fuhuş ve kumar 

oynatılması dahil tüm bunlara imkan sağladığı için yasaklandı. Atatürk aleyhine suçlar işlendiği için 

yasaklandı. Yasaklamaya da devam edeceğiz” dedi. Arslan, ayrıca Wikipedia’nın engellenmesi ile ilgili 

olarak da “Bizi terör örgütleri ile hakaret eden ülke durumuna sokan Wikipedia’nın yayını durdurduk. 

Kusuru kendilerinde arasınlar” diye konuştu.749  Halen yasaklı olan siteye Türkiye’deki erişim Nisan’da 

engellenmiş ve yasak gerekçesi olarak terör örgütleriyle Türkiye’yi ilişkilendiren içerikler 

gösterilmişti.750 

18 Aralık 2017 

• CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilettiği soruların 

hiçbirine yanıt alamadığını belirterek, “Gensoru gününe kadar ya bunlara cevap ver ya da istifa et” dedi. 

Özel, “Muhalefet partisi olarak Meclis tarihinde görülmemiş bir şey yaptık, süresi bittikten sonra bakana 

ilave süre verilmesini biz talep ettik. Ancak bu ilave sürede de sorulan soruların hiçbirine cevap 

vermedi. Bakan, Demokrat Parti’nin hesapları nedeniyle Anayasa Mahkemesi’nde aklandığını söyledi. 

Anayasa Mahkemesi, Soylu’nun genel başkan olduğu 2008-2009 yılları için partiye yaklaşık 100 bin TL 

ceza kesiyor. Gensoruda bunları ve daha fazlasını gündeme getireceğiz” diye konuştu.751 

• HDP, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla tutuklanan ve tanık olmayı 

kabul eden İran ve Türk uyruklu iş adamı Reza Zarrab'ın rüşvet iddialarıyla ilgili Türk hükümeti 

yetkilileri ve üst düzey yöneticilerin tespit edilip yargılanması için suç duyurusunda bulundu. HDP 

Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, “Eğer olağan koşullarda yaşıyor olsaydık, hukuk var olsaydı, 

kuvvetler ayrılığı ilkesi lağvedilmemiş olsaydı şu anda Zarrab’ın anlattığı konular hakkında bağımsız 

yargı zaten harekete geçerdi. Bizim harekete geçmemizi beklemezdi. İddiaların, belgelerin 

soruşturulmasını engelleyen de AKP iktidarıdır. Bunlar çok ağır iddialardır. Meclis’te araştırılmalı, ucu 

kime dokunursa dokunsun sonuna kadar gidilmelidir. Bu, Türkiye’nin, halkların geleceği ve bu 

Meclis’in itibarı açısından son derece önemli ve gereklidir” dedi.752 

• Diyarbakır'da, ihraç edilen Jandarma Karakolu eski komutanı üsteğmen Ö.E. FETÖ'ye üye 

olmak suçlamasıyla açılan davada tahliye edildi. Yedi buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan Ö. E.’nin 

cezasının, “iyi hal nedeniyle” altı yıl üç aya indirildiği ve ardından tahliye edildiği bildirildi.753 

• Cumhuriyet’in tutuklu icra kurulu başkanı Akın Atalay ile genel yayın yönetmeni Murat 

Sabuncu'nun eşleri kendileri ile yapılan bir söyleşide davanın medyaya gözdağı olduğunu belirterek, 
“Yargı, artık bu çökmüş iddianamenin arkasında durmaktan vazgeçmeli” diye konuştular. Davanın 

şimdiden Türkiye demokrasisinin kara lekelerinden biri haline geldiğini ileri süren eşler, “Tek tesellimiz 

haklı olduğumuzu bilmemiz” diyerek şikayetlerini aktardılar. Atalay ve Sabuncu, 2016 Kasım ayından 

beri cezaevinde tutuluyorlar.754 

 

 

 

 

 
748 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/887614/Grup_Yorum_un_tutuklu_uyesi__H_l__pantolonum_yok.html 
749 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/888115/Bakan_Ahmet_Arslan_dan_erisimi_engellenen__Wikipedia__ve__sendika.org_a_iliskin_aciklama.html 
750 http://www.diken.com.tr/haberlesme-bakani-wikipediaya-sansuru-savundu-kusuru-kendisinde-arasin/ 
751 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/888194/CHP_li_Ozel_den_Soylu_ya__Ya_cevap_ver_ya_istifa_et_.html 
752 http://t24.com.tr/haber/hdpden-zarrabin-rusvet-iddialariyla-ilgili-suc-duyurusu,515310 
753 http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/en-kritik-karakolun-komutanina-fetoden-6-yil-3-ay-hapis-2136765/ 
754 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/888261/Tutuklu_Cumhuriyetcilerin_esleri__Tek_tesellimiz_hakli_oldugumuzu_bilmemiz.html 
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• TBMM Başkanlığı, Alevilere yönelik katliamlar benzeri provokasyonların önlenmesi 

amacıyla araştırma komisyonu kurulması talebiyle verilen bir önergeyi “katliam” ifadesinin geçtiği 

gerekçesiyle iade etti. Kahramanmaraş'ta 120 kişinin yaşamını yitirdiği Maraş katliamının 39'uncu 

yıldönümü yaklaşırken, HDP Milletvekili Mahmut Toğrul, benzeri provokasyonların önüne geçilmesi 

amacıyla verdiği önergede yer alan  “katliam” ifadesi gerekçe gösterilerek, önergenin iade edildiği 

bildirildi.755 

19 Aralık 2017 

• Açlık grevi yapan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için kurulan Nuriye ve Semih 

İçin Dayanışma Grubu, sağlık durumlarının kötüleştiğini bildirerek OHAL İnceleme Komisyonu’nu 

görevini yapmaya çağırdı. Gülmen ve Özakça için bir araya gelen CHP’li bazı milletvekilleri, ‘OHAL 

komisyonu için ‘hukukun önüne çekilmiş bir set’ değerlendirmesinde bulunarak, “Komisyon artık bir 

karar alsın ve ölümün, sakatlığın sınırına gelen Nuriye ve Semih hayata dönsün” diye konuştular.756 

• Twitter, diğer kullanıcıları taciz eden ve nefret söylemlerinde bulunanlara karşı önlem 

almadığı tartışmaları üzerine yeni anti taciz kurallarını uygulamaya koyacağını açıkladı. Twitter’ın baş 

yöneticisi Jack Dorsey, iki yıldır üzerinde çalıştıkları ilgili konu hakkında, kullanıcıların sivillere karşı 

şiddeti destekleyici paylaşımlarda bulunan hesaplarla iletişim kurmalarının yasaklanacağını, 

kullanıcıların profilleri ile  biyografilerinde şiddet mesajlı fotoğraf ve söylemlerine yer verilmeyeceğini  

bildirildi.757 

• Yeni Akit, iki yıl önce gazeteciler Mücahit Gündoğdu, Ekrem Şahan ve Ömer Akkaya’nın 

imzasını taşıyan “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)  60 Yıldır Denetlenmiyor” 

manşeti nedeniyle haklarında açılan davada, tazminat ödemeye mahkum edildi. Söz konusu habere 

ilişkin TMMOB, gazeteye gönderdikleri tekzip metninin yayınlanmaması üzerine gazete ve haberi 

yapanlar hakkında tazminat talebiyle dava açmıştı. Mahkemenin, haberin hukuka aykırı olduğuna 

hükmederek, Yeni Akit’e ve haber sahiplerinin tazminat ödemesine karar verdiği belirtildi.758 

• Yalova’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Yalova Üniversitesi eski 

rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu, yurt dışı çıkış yasağı ile tahliye edildi.759 Elazığ Ağır Ceza Mahkemesi 

de darbe girişimi gerekçesiyle açılan FETÖ/PDY davasında, 30 sanığın yurtdışına çıkış yasağı ile 

tahliyesine karar verdi.760 

• Uşak’ta yürütülen FETÖ/PDY operasyonunda yeni bir örgütlenme modeli olan ‘Gaybubet ve 

Hijyen Evleri’ isimli soruşturmada ikisi kadın toplam 17 kişi gözaltına alındı.  Operasyon kapsamında 

terör örgütünün son dönemde kaybettiği kadrolarını korumak amacıyla örgüt lideri Fethullah Gülen 

tarafından hazırlandığı öne sürülen yeni bir örgütlenme modeli olan 'Gaybubet' isimli bir hücre 

evi yapılanmasına gittiğinin ortaya çıktığı bildirildi. 761  Kütahya'da da FETÖ/PDY operasyonunda 

‘gaybubet evlerine’ yönelik operasyonda gözaltına alınan yedi kişiden dördü tutuklandı.762 

• Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, bu yıl dünyada 65 gazeteci ve medya çalışanının 

öldürüldüğünü, 326 gazetecinin parmaklıklar ardında olduğuna dikkat çekerek Türkiye'nin profesyonel 

gazeteciler tarafından “en büyük hapishane” olarak nitelendirildiğini bildirdi. RSF’nin açıkladığı 

raporda, “Gazetecilerin, hükümeti eleştirmek, 'şüpheli' sayılan bir medya kuruluşu için çalışmak, hassas 

bazı kaynaklarla iletişim kurmak veya şifreli bir mesajlaşma uygulamasını kullanmasının terör suçu 

sayıldığı, ülke genelinde 42 gazeteci ve bir basın çalışanın, meslekleriyle bağlantılı bazı suçlamalarla 

hâlâ parmaklıklar ardında tutulduğu ve Türkiye’nin Basın Özgürlüğü Endeksi'nde gerileyerek, 180 ülke 

arasından 155'inci sırada yer aldığına” dikkat çekildi.763 

• “Barış Bildirisi”ne imza attığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Alman sosyolog Sharo 

 

 

 

 

 
755 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/889079/Meclis__Maras_a__katliam__demeyi_kaba_buldu.html 
756 https://www.cnnturk.com/turkiye/nuriye-gulmen-ve-semih-ozakcanin-durumlari-kotulesiyor 
757 https://panorama-news.de/gundem/twitter-yeni-anti-taciz-kurallarini-uygulamaya-koyuyor/ 
758 http://www.yonhaber.com/guncel/55932/yeni-akit-tmmoba-tazminat-odeyecek 
759 http://www.hurriyet.com.tr/fetoden-yargilanan-eski-rektore-tahliye-40683652 
760 https://odatv.com/feto-davasinda-30-tahliye-1912171200.html 
761 https://www.dha.com.tr/yurt/usak-polisi-orgutun-hijyen-evini-ortaya-cikardi/haber-1555546 
762 http://aa.com.tr/tr/turkiye/kutahyadaki-fetonun-gaybubet-evlerine-operasyon-4-tutuklama/1008854 
763 http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-42409384 
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Garip’in yurtdışına çıkış yasağı kaldırıldı. Hakkındaki yasaklama kararının kaldırılmasına rağmen Garip 

ile ilgili davanın devam ettiği bildirildi. Alman epd ajansına yaptığı açıklamada, Türkiye'de şu an 

karmaşanın hâkim olduğunu ve gelişmelerin önceden kestirilemediğini belirten Garip, “Bu nedenle 

mahkeme kararı da beni pek şaşırtmadı. Sonuçta bir suç işlemedim. Sadece ifade özgürlüğü hakkımı 

kullandım” diye konuştu. Duruşmaya gözlemci olarak katılan Alman Sol Parti Federal Meclis Grubu 

Başkan Vekili Heike Hänsel Türkiye'de halen cezaevlerinde bulunan Alman vatandaşlarının ‘rehine 

olarak tutulduğu’ görüşünü savunarak, yaşanan olumlu gelişmelere rağmen Almanya-Türkiye 

ilişkilerindeki soğuk havanın bahara dönüştüğünün henüz söylenemeyeceğini dile getirdi. Hansel 

tahliyenin beraat anlamına gelmediğine dikkat çekerek, salıverilenler dâhil Alman vatandaşları 

hakkındaki suçlamaların hiçbirinin düşürülmemiş olduğuna işaret etti.764 

20 Aralık 2017 

• Gazeteci İsmail Küçükkaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın 

eşi İlyas Kaya'nın FETÖ'nün, ByLock'u kullandığı iddiası ile yapılan duruşmasında, “Hükümeti 

aşağılamak için bu haberi yapmadım” dedi Küçükkaya, amacının herhangi bir bakanı, kurumu ve 

hükümeti eleştirmek ve suçlamak, istifaya davet etmek olmadığını söyleyerek, “Amacım devletin 

FETÖ'yle mücadelesini desteklemekti” diye konuştu.765 

• MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanması ile ilgili olarak yargılanan CHP İstanbul 

Milletvekili Enis Berberoğlu, eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara 

temsilcisi Erdem Gül hakkında savcılık 'terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım' suçundan 

yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.766 

• Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, kendi döneminde kuruma alınan 435 kişinin 368'inin 

FETÖ'den ihraç edilmesiyle ilgili "Samanyolu grubundan gelenlerin FETÖ’cü olduğunu bilmediğini 

söyledi. Bunların uyguladığı yayın politikaları hükümet, devlet, AKP yanlısı görüldüğünden, kuruma 

geçişlerine izin verildi” ifadesini kullandığı öğrenildi.767 

21 Aralık 2017 

• 28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanıklı davada esas hakkındaki görüşünü açıklayan 

savcı  aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve dönemin 

genelkurmay ikinci başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de olduğu 60 sanık için, “hükümeti yıkmaya 

yönelik darbeye teşebbüsten” ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Duruşmanın Ocak ayına 

ertelendiği bildirildi.768 

• Fox TV programcısı Fatih Portakal'ı cep telefonuna gönderdiği mesajla ölümle tehdit eden kişi, 

yakalanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Portakal, sosyal medya hesabından 

yaptığı açıklamada, internet üzerinden ölümle tehdit edildiğini söylemişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü 

tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, tehdit eden kişinin 22 yaşındaki Y.M. olduğu tespit 

edilmişti. Evine yapılan baskınla gözaltına alınan kişinin, “bir anlık kızgınlıkla, korkutmak amaçlı mesaj 

attığını” söylediği öğrenildi.769 

• Oyuncu Meltem Cumbul, KHK ile ihraç edilen eğitimciler Semih Özakça ve Nuriye Gülmen’i 

evlerinde ziyaret ederek, destek verdi.770 

• Çanakkale'de, AKP'li belediye başkanı Sami Yavaş, On Sekiz Mart Üniversitesi'nden emekli 

olan Prof. Dr. Osman Demircan hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla suç duyurusunda 

bulundu. Demircan’ın sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği ileri sürüldü.771 

• HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 13 aydır devam eden tutukluluğuyla ilgili Anayasa 

 

 

 

 

 
764 http://www.dw.com/tr/akademisyen-garipin-t%C3%BCrkiye-d%C4%B1%C5%9F%C4%B1na-%C3%A7%C4%B1kma-yasa%C4%9F%C4%B1-

kald%C4%B1r%C4%B1ld%C4%B1/a-41865408 
765 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201712201031483124-ismail-kucukkaya-durusma-/ 
766 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201712201031478237-mit-tirlari-davasi-dundar-berberoglu-gul/ 
767 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201712201031474233-ibrahim-sahin-trt-feto/ 
768 http://www.haberturk.com/28-subat-davasinda-savci-mutalaasini-acikladi-1764144 
769 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/890637/Gazeteciye_olum_tehditi_suc_degil_mi__Fatih_Portakal_i_tehdit_eden_kisi_serbest_birakildi.html 
770 http://www.hurriyet.com.tr/meltem-cumbul-nuriye-ve-semihi-ziyaret-etti-40685983 
771 http://www.milliyet.com.tr/baskan-yavas-tan-suc-duyurusu-canakkale-yerelhaber-2484901/ 
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Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı bireysel başvuru “taleplerinin dayanaktan yoksun” olduğu gerekçesiyle 

reddedildi. Mahkeme, Demirtaş'ın talebini “kabul edilemez” bulduğunu açıkladı. Demirtaş, “Hakkında 

uygulanan yakalama, gözaltına alma ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, kendisine ait 

soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk nedeniyle milletvekilliği görevini yerine 

getirememesi” ile ilgili iddialarını gerekçe göstererek AYM’ne bireysel başvuruda bulunmuştu.772 HDP 

ise Demirtaş'ın AYM başvurusunun reddedilmesi kararını, “iç hukukun en üst yargı organında 

tükendiğinin açık göstergesidir” yorumunu yaptı. Partinin yazılı açıklamasında “kararın, kuvvetler 

ayrılığının en üst düzeyde de kuvvetler birliğine dönüştüğünün açıkça ilanı olduğu” savunularak “Yüce 

divan iktidarın divanı haline gelmiştir. Yargı bağımsız ve tarafsızdır deme imkânı hiç kimse için 

kalmamıştır” denildi.773 

22 Aralık 2017  

• Suikast sonucu hayatını kaybeden Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin faillerinin 

bulunması için yapılan eylemde, iki yıl geçmesine rağmen olayın aydınlatılmaması tepkiye yol açtı. 

Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen, okuduğu basın açıklamasında, “Elçi’nin savunduğu değerler 

barış, adalet, demokrasi ve özgürlük idi. Türkiye toplumu adil ve özgür bir ülkede yaşamak istiyor. Bu 

konuda bizler de bütün gücümüzle çalışacağımızı bir kez daha belirtmek istiyoruz” dedi.774 

• OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun çalışmalarını tamamladığı dosyalardaki kararlar 

arasında mesleğe iade ile bazı başvuruların reddi yönünde hükümlerin yer aldığı açıklandı. Kararlara, 

Ankara’da bulunan 19 ve 20. bölge idare mahkemelerinden itiraz edilebileceği belirtildi. Ayrıca 

komisyona başvuru sayısının bugün itibariyle 103.276 olduğu, kurumlardan intikal eden personel 

dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla toplam 212.554 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme 

işleminin tamamlandığı bildirildi.775 

• Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “FETÖ/PYD”nin Jandarma Genel Komutanlığı'na yönelik 

‘mahrem yapılanmasına’ ilişkin yapılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli dokuz ilde eşzamanlı 

operasyon ile yedisi albay ve dokuzu yarbay olmak üzere 16 muvazzaf subay gözaltına alındı. 776 

23 Aralık 2017 

•  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında CHP’nin verdiği gensoru önergesi TBMM’de 

yapılan oylama sonucu kabul edilmedi. Kararın ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Ana 

muhalefet partisinin liderine 'Sen bittin' tehdidi savuran bir İçişleri Bakanı, hukuk devletinin bakanı 

değildir, olsa olsa tetikçidir” dedi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Soylu hakkındaki 

gensoruyu, Türkiye'nin içinde bulunduğu atmosfer ve zaman bakımından yerinde görmediklerini 

söyleyerek reddedeceklerini belirtmişti.777 

• Cumhuriyet çalışanlarının yargılandığı dava öncesinde, “Dışarıdaki Gazeteciler” İstanbul 

Kadıköy’de, “Özgür basın susturulamaz” diyerek tutuklamalara tepki gösterdiler. Topluluk adına 

açıklama yapan gazeteci Güventürk Görgülü, “100’ün üzerinde gazeteci, artık 'toplama kampı' olarak 

tanımlanan Silivri Cezaevi’nde ve daha pek çok cezaevinde en ağır şekilde bedel ödüyor” dedi. Görgülü 

devamla, “Onlar bugün FETÖ olarak adlandırıp topa tuttukları cemaate ve onun liderine övgüler 

düzerken, gazeteci Ahmet Şık, o yapılanmanın ne olduğunu apaçık yazmış, bu nedenle kumpasa 

uğramış ve bugün olduğu gibi yine bedel ödemişti. Siz binbir kelime oyunuyla milletin hafızasından 

silmek istediğiniz o günleri tarihten de silmek istiyor olabilirsiniz ama size kötü bir haberimiz var biz 
hep hatırlayacak ve hatırlatacağız. Ve hepimiz gayet iyi biliyoruz ki aslında yargılanan haberlerdir, 

habercilik faaliyetidir” diye konuştu.778 

24 Aralık 2017  

 

 

 

 

 
772 http://www.dw.com/tr/demirta%C5%9F%C4%B1n-ba%C5%9Fvurusuna-anayasa-mahkemesinden-ret/a-41892022 
773 http://www.bbc.com/turkce/live/haberler-turkiye-42453625 
774 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/891435/Tahir_Elci_106_haftadir_adalet_bekliyor.html 
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• OHAL kapsamında hazırlanan iki yeni KHK ile kamudan toplam 2076 kişi ihraç edildi. Daha 

önce ihraç edilen 115 kişi ise görevlerine iade edildi. TSK’dan emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle 

emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılan 22 subayın rütbeleri söküldü. KHK'larla ayrıca 

taşeron işçi düzenlemesi ve tek tip kıyafet uygulaması da hayata geçirildi.  “Anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar” nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanlar, duruşmalara 

badem kurusu ve gri renkli kıyafet giyerek getirileceği belirtildi. KHK ile ikisi Isparta’da yayınlanan 

Akdeniz ve Çınaraltı isimli yerel gazeteler olmak üzere 17 kurum kapatılırken, daha önceden kapatılan 

bir vakıf açıldı, yurt dışında öğrenim gören altı kişinin ise öğrencilikle ilişiği kesildi.779 

• OHAL uygulaması kapsamında hazırlanan iki yeni KHK ile çeşitli kurumlarda görev yapan 

115 kişi görevine iade edilirken 2.766 kamu personeli de görevinden ihraç edildi. Resmi Gazetede 

yayınlanan kararnamede, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruşlardan 245, Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı'ndan 12, TÜBİTAK'tan 45, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan 53, Dışişleri 

Bakanlığı'ndan 10, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 19, İçişleri Bakanlığı'ndan 20 ve Milli Eğitim 

Bakanlığı'ndan 392 kişinin yanı sıra 105 akademisyen de görevinden ihraç edildi. Ayrıca son çıkan 

KHK kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinden toplam 637 kişi, Jandarma Genel Komutanlığından 360, 

Emniyet Genel Müdürlüğünden 61, Sahil Güvenlik Komutanlığından dört personel, Diyanet İşleri 

Başkanlığı'ndan 341, Yargıtay Başkanlığı'ndan da 22 kişi ihraç edildi. Ayrıca yedisi dernek, yedisi vakıf 

olmak üzere 17 kurum kapatılırken, daha önceden kapatılan bir vakıf açıldı, yurt dışında öğrenim gören 

altı kişinin ise öğrencilikle ilişiği kesildi. 696 sayılı KHK kapsamında anayasal düzeni bozmaktan 

yargılanan tutuklu ve hükümlülere duruşmalarda tek tip kıyafet zorunluluğu da getirildi.780   

Olumlu gelişmeler  

5 Eylül 2017  

• Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve 

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile yerel televizyon yayıncıları için 

eğitim semineri düzenlendi.781  

6 Eylül 2017  

• MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin 5 Eylül tarihinde gazetecileri tehdit ettiği için MHP 

Aydın Nazilli ilçe teşkilatının kapatıldığı belirtildi. MHP Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcısı Şefkat Çetin'in imzasıyla yayınlanan açıklamada Keskin’in davranışlarının parti tüzüğüne 

uymadığı ve bu sebeple Nazilli ilçe teşkilatının kapatıldığı açıklandı.782 

7 Eylül 2017  

• Yazar Aslı Erdoğan, yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmış olmasına rağmen kendisine 

verilmeyen pasaportunu geri aldı. Özgür Gündem’in yayın danışma kurulu üyesi olduğu gerekçesiyle 

tutuklanan ve dört buçuk ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 

Erdoğan, yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmış olmasına rağmen pasaportu verilmediği için, kendisine 

verilen ödülleri almaya gidemiyordu. Uluslararası kampanyalar ve konunun kamuoyunda sıkça 

tartışılmasının ardından Erdoğan’ın pasaportunu alabildiği belirtildi.783 

8 Eylül 2017  

• Sakarya Gazeteciler Birliği ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi, “Habere pedal çevir” 

sloganıyla basın mensuplarına bisiklet dağıttı. 100 bisikletin dağıtıldığı projenin dağıtım töreninde 

konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 2020 Dünya Bisiklet Şampiyonası’nın 

Sakarya’da olacağını hatırlattı.  Dağıtılan yüz bisikletten hangi gazetecilerin yararlandığı belirtilmedi.784 

9 Eylül 2017  

 

 

 

 

 
779 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/892216/iki_yeni_KHK_ile_2_bin_76_kisi_ihrac_edildi..._Tek_tip_ve_taserona_kadro_da_duzenlendi.html 
780 http://www.dw.com/tr/iki-yeni-khk-ile-kamudan-2-bin-766-ihra%C3%A7/a-41920508 
781 http://www.iha.com.tr/haber-rtukten-kirgiz-meslektaslara-egitim-670037/ 
782 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201709061030021606-mhp-nazilli-belediye/ 
783 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/818917/Yazar_Asli_Erdogan__pasaportunu_geri_aldi.html 
784 http://www.milliyet.com.tr/sakarya-da-basin-mensuplarina-bisiklet-sakarya-yerelhaber-2265547/ 
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• Cumhuriyet’in tutuklu muhabiri Ahmet Şık, Friedrich-Naumann Vakfı tarafından verilen Raif 

Bedevi Cesur Gazeteciler Ödülü’ne layık görüldü. Vakıftan yapılan açıklamada, bu ödülün İslam’ın 

etkili olduğu bölgelerde gazetecilerin gösterdiği cesaretin değerini vurgulamak ve insan hakları 

ihlallerine dikkat çekmek üzere yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, jüri kararına gerekçe olarak, Şık’ın, 

Türkiye’de özgür medya ve halen cezaevinde bulunan bütün gazeteciler açısından olağanüstü öneminin 

vurgulanması” gösterildi.  Ödül, İslam’a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 yıl hapis ve kırbaç cezasına 

çarptırılan Suudi Arabistanlı blog yazarı Raif Bedevi anısına veriliyor.785 

• İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Eren Keskin’e, İsveç'teki Anna Dahlback Anı Fonu 

tarafından 2017 yılı İnsan Hakları Ödülü verildi. Özgür Gündem nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği 

görevini yaptığı dönemde gazetede yayımlanan yazılardan dolayı yargılanan ve yurt dışına çıkması 

yasaklanan Keskin’in yerine meslektaşı Sidar Güney’in ödül törenine katıldığı bildirildi. Toplantıda 

Keskin’in konuşmasını okuyan Güney, “İfade özgürlüğü büyük baskı altında... Devletin resmi 

politikalarına karşı hiç kimsenin ifade özgürlüğü yok. 180 gazeteci, yazar ve insan hakları savunucusu 

cezaevinde. Özgür Gündem’in, temsili olarak ‘Genel Yayın Yönetmeni’ olmayı kabul ettiğim için, 143 

davadan yargılanıyorum. Yakında hakkımda onlarca yıl hapis cezası ve yüzbinlerce TL para cezası 

kesinleşmiş olacaktır” sözlerini aktardı.786 

• İstanbul Başakşehir'de, kayınpederi Yeni Akit Gazetesi Genel  Yayın Yönetmeni Kadir 
Demirel'i öldürdüğü, eşi Esma Karanfil’i de yaraladığı  gerekçesiyle aranırken İzmir'de yakalanan Cemil 

Yavuz Karanfil, tutuklandı.787  

• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TRT ve Türk Dil 

Kurumu’nun (TDK) ortaklaşa çalışmasıyla yerel yayın yapan kanalların yayıncılarına diksiyon, 

spikerlik ve sunuculuk dersleri verileceğini açıkladı.788 

15 Eylül 2017 

• PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla Türkiye'de gözaltına alınıp tutuklanan ve Şırnak'ta 

cezaevinde tutulan Fransız gazeteci Loup Bureau serbest bırakıldı. Bureau, Temmuz ayında Irak 

Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki Erbil kentini ziyaret etmiş, ardından Ağustos ayında Habur Sınır 

Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra gözaltına alınmıştı.789 

19 Eylül 2017  

• “Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri”, Cumhuriyet karikatüristi Musa 

Kart’a verildi. Tutukluluk süresi 265 gün süren Kart yaklaşık iki ay önce serbest bırakılmıştı. Ayrıca 

DİHABER muhabiri Deniz Tekin, BirGün’den Erk Acarer, Evrensel’den Eylem Nazlıer gibi isimler de 

ödüle layık görüldüler.790 Diken muhabiri Rıfat Doğan da İstanbul - Adalar’ın nüfusu ile ilgili yazdığı 

bir haberle Jüri Özel Ödülü sahibi oldu.791 

20 Eylül 2017 

• Diyarbakır’da gözaltına alındığı sırada darp edilen ve daha sonra tutuklanan Azadiya Welat 

çalışanı gazeteci Hayati Yıldız, yedi aylık tutukluluğun ardından tahliye edildi. Yıldız hakkında “Örgüte 

üye olmak”, “Ateşli silahlar yasasına muhalefet” etmek suçlarından altı yıldan 21 yıla kadar hapis 

istemiyle dava açılmıştı. 792 

21 Eylül 2017  

• Tutuklu olan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, “Halepçe Katliamı’nı anma” 

etkinliğinde yaptığı konuşma nedeniyle hakkında açılan davadan beraat etti. Baluken ile ilgili 2014 
yılında hazırlanan fezleke iddianameye çevrilerek, etkinliğe katılması ve konuşma yapması gerekçe 

 

 

 

 

 
785 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/819934/Ahmet_Sik_a_Almanya_dan_odul.html 
786 https://www.evrensel.net/haber/331894/eren-keskine-isvecten-insan-haklari-odulu 
787 http://www.milliyet.com.tr/yol-boyunca-agladi-ifade-vermedi-gundem-2518039/ 
788 http://www.trthaber.com/haber/turkiye/yerel-yayincilara-guzel-turkce-egitimi-333335.html 
789 http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-41278215 
790 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/827245/Cizerimiz_Musa_Kart__Musa_Anter_odulune_layik_goruldu.html 
791 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/827121/Gazeteci_Rifat_Dogan_a_Juri_Ozel_Odulu.html 
792 https://www.evrensel.net/haber/332946/gazeteci-hayati-yildiz-tahliye-edildi 
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gösterilerek, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” iddiasıyla dava 

açılmıştı.793 

• Diyarbakır’da yürütülen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) soruşturması kapsamında 

tutuklanan Evrensel yazarı Yusuf Karataş tahliye edildi. Karataş, Diyarbakır’da yürütülen DTK 

soruşturma nedeniyle çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştı. Karataş cezaevinden gönderdiği 

mesajda “Dışarıda veya içeride fark etmez, gerçeği söylemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanmış ve 

tutuklanması tepki yağmıştı.794 

22 Eylül 2017  

• Sözcü’nün sahibi Burak Akbay ile çalışanlarına yönelik “FETÖ'ye üye olmamakla birlikte 

örgüt adına suç işledikleri” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Sözcü internet 

sorumlusu Mediha Olgun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hâkimlik, şüpheli Olgun hakkında adli 

kontrol hükümleri kapsamında, ayda bir kere karakola giderek imza atmasını ve yurt dışına çıkış yasağı 

konulmasını kararlaştırdı.795 

25 Eylül 2017  

• Cumhuriyet Davası’nın üçüncü duruşmasında tutuklu olan beş çalışanından biri olan gazetenin 

Yayın Danışmanı Kadri Gürsel, tahliye edildi. Silivri Cezaevi’nin önünde tahliye sonrasında açıklama 

yapan Gürsel, “Sadece kendi adıma değil, geride bıraktığım dört arkadaşım adına da bunları size 

iletiyorum. Çok fazla kutlanacak ya da sevinilecek bir durum yok, çünkü haksız yere, asılsız yere 

suçlamalarla tutuklanan Cumhuriyet çalışanları söz konusu. Ve bu arkadaşlarımızın özgürlükleri 

ellerinden alındı. Kendi adıma konuşacak olursak, ben gazeteci ve Cumhuriyet yazarı Kadri Gürsel 

olduğum için tutuklandım. Şu an karşınızda yine Kadri Gürsel olarak duruyorum. Benden önce tahliye 

edilen arkadaşlarım da tutuklanmadan önce neyseler, o kişiler olarak buradan çıktılar. Diğer 

arkadaşlarımız da öyle çıkacak bu cezaevinden. O arkadaşlarımız, mahkemelerde gördüğümüz gibi 

kendilerine atılan bu asılsız, hukuksuz suçlamaları da boşa çıkartırken kendilerinde bu gücü buldular ve 

bulacaklardır” dedi. Gürsel hakkında tahliye kararı verilirken, diğer tutukluların, tutukluluk halinin 

devamına karar verildi. Duruşma sonrasında Çağlayan Adliyesi önünde avukatlar adına, Kemal Aytaç 

yaptığı açıklamada, “Her duruşmaya umudumuzu taşıyoruz ama her duruşmada bir sıkıntı yaşıyoruz... 

Bugün bir diş daha söküldü. Kadri Gürsel için bugün tahliye kararı verildi. Peki Murat için, Akın için, 

Ahmet Şık ve Emre İper için ne var? Şu iyi anlaşılmalıdır, Çağlayan'da görülen bir hukuk davası 

değildir. Bir siyasi intikam operasyonudur. Hukuk adına hiçbir arkadaşımızı yargılayacak bir delil 

yoktur. Hukuk adına bir rezalet yaşanıyor, bir cinayet işleniyor. Bu iktidarın yargı eliyle yaptığı 

gazeteci, avukat, muhalif olan herkesi susturma operasyonudur” dedi.796  

29 Eylül 2017 

• Nobel Barış Ödülü Komitesi'ne aday adayı önerilerinde bulunan kurumlardan Oslo Barış 

Araştırmaları Enstitüsü (Prio), bu yılki beş aday arasında gazeteci Can Dündar’ın ismine de yer verdi. 

Cumhuriyet eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’ın adaylık gerekçesinde kendisinin gazetecilik 

yapması nedeniyle soruşturmalara maruz kaldığı vurgulandı. Hakkında tutuklama kararı bulunan 

Dündar halen Almanya’da yaşamını sürdürüyor. Prio, ayrıca “Türkiye'nin en eski 

gazetesi Cumhuriyet basın özgürlüğünün simgesi oldu” ifadelerini kullandı.797 

1 Ekim 2017 

• Antalya’da düzenlenen 2016 yılı Basın Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül alanlar arasında  İhlas 

Haber Ajansı’ndan Adem Akalan, DHA’dan Bülent Tatoğulları ile Selma Kunar, Akdeniz Bülten’den 

Esra Köksal, TRT’den Hasan Hatapç ve AA’dan Bekir Bektaş’ın yer aldığı bildirildi.798  

6 Ekim 2017 

 

 

 

 

 
793 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/828810/Tutuklu_HDP_li_vekil_idris_Baluken_Halepce_davasindan_beraat_etti.html 
794 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/829454/Evrensel_Gazetesi_yazari_Yusuf_Karatas_tahliye_edildi.html 
795 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/829600/Sozcu_gazetesi_internet_Sorumlu_Haber_Muduru_Mediha_Olgun_tahliye_edildi.html 
796 http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/831646/Cumhuriyet_Davasi_sonrasi_avukatlardan_aciklama.html 
797 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/834022/Cumhuriyet_Nobel_Baris_Odulu_ne_aday_gosterildi.html 
798 http://www.iha.com.tr/antalya-haberleri/antalyada-2016-yili-basin-odulleri-sahiplerini-buldu-antalya-1815324/ 



Özgürlük için Basın  İfade ve Basın Özgürlüğü Eylül-Aralık 2017 Dönemi Raporu Gazeteciler Cemiyeti 

  115 

• Gazeteci yazar Aslı Erdoğan ve Die Welt’in Türkiye muhabiri Deniz Yücel’e, Sparkasse 

Leipzig Medya Vakfı tarafından “Basın Özgürlüğü ve Medyanın Geleceği Ödülü” verildi. Erdoğan 

törende, “Kendimi güvende zannederken, Türkiye'deki rejimin gazabı bana kadar uzandı. Sözün bir 

direniş olabileceğini cezaevinde öğrendim. Özgürlük hiç susmayan bir sözdür. İnanıyorum ki, kurbanın 

işitilmemiş çığlıklarını seslendiremezsek, dünya daha da anlamsız bir yer olacak” dedi. Halen Silivri 

Cezaevi'nde tutuklu olan Yücel’in mektubunu okuyan kardeşi, “Türkiye'de işini iyi yapan, 

iktidardakileri eleştiren, onların duymak istemediği soruları soran gazeteciler, ‘zaman zaman faşist bir 

tutum izleyen rejimde parmaklıklar arkasına atılma tehlikesiyle karşı karşıya” ifadelerine yer verdi.799 

11 Ekim 2017 

• Dünyanın en büyük yayıncılık buluşması olan Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı’nda beş 

yıldır Suudi Arabistan'da hapsedilen blog yazarı Raif Bedevi adına verilen “Cesur Gazetecilik” ödülüne 

gazeteci Ahmet Şık layık görüldü. Düzenlenen törende ödülü Şık adına avukatı Can Atalay aldı ve 

Şık'ın gönderdiği mesajı okudu. Şık mesajında, “Gazetecilik yapmak/ hakikati dile getirmek ve 

düşüncelerini ifade etmekten dolayı tutsak edilmiş biri olarak, başka bir ülkede yine düşüncelerini ifade 

ettiği için tutsak edilmiş ve işkence görmüş Raif Bedevi adına verilen bu ödüle layık görülmek benim 

için gurur verici olmasının yanı sıra aynı zamanda can yakıcı... Bir gazetecinin, zaten görevi ve 

sorumluluğu olarak işini yapmaya çalışmasından ötürü baskıya maruz kalmasının utancını ise 

Türkiye’deki sahiplerine bırakıyorum” sözlerini kullandı.800 

18 Ekim 2017 

• İstanbul’da giydiği şort nedeniyle minibüste tacize uğrayarak darp edilen Asena Melisa 

Sağlam, BBC tarafından yayınlanan bir programa katılarak,  “Kısıtlamaları kabul etmeyeceğim, 

istediğim şeyi giyinmeye devam edeceğim,” dedi.  BBC’nin tüm dünyaya yaptığı televizyon, radyo ve 

internet yayınlarında kadınların daha iyi temsil edilmesini hedeflediği kadın hikâyelerinden oluşan ‘100 

Kadın Projesi’nde bu hafta İstanbul-Pendik'te kıyafeti nedeniyle minibüste tacize uğrayan Sağlam’ı 

konuk etti. 2013 tarihinden bu yana süren programın, kadınların bu tür olaylara karşı seslerini çıkarması 

ile kadınlara uygulanan kısıtlamaların engellenmesi amacını taşıdığı ifade ediliyor.801 

19 Ekim 2017 

• Avrupa Basın Konseyleri Birliği (AIPCE), Budapeşte'de yapılan genel kurul toplantısında 32 

üyenin ortak imzasıyla Türk Basın Konseyi birlik üyeliğine kabul edildi. Basın Konseyi Başkanı Pınar 

Türenç, AIPCE üyeliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin son yıllarda basın alanında yaşadığı 

tecrübeleri sunum yaparak Avrupalı meslektaşlarımızla da paylaştık. Türkiye’nin içinde bulunduğu 

basın özgürlüğü ve etik şikâyetlerle ilgili gelişmeleri toplantıya katılan 40 civarında ülke temsilcisi ve 

BM UNESCO temsilcisi ilgiyle izledi. Gördük ki, Türkiye çok yakından izlenmekte ve yaşananlar 

bilinmekte” dedi.802 

22 Ekim 2017 

• Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, Alanya Gazeteciler Cemiyeti 2016 Medya Başarı Ödülleri 

kapsamında, “Yılın Köşe Yazarı Ödülü”ne layık görüldü. Zeyrek’e ödülünü Alanya Alaaddin Keytubat 

Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Pınarbaşı verdi.803 

25 Ekim 2017 

• İstanbul Büyükada’da gözaltına alınan, aralarında Uluslararası Af Örgütü, Yurttaşlık Derneği 

ve İnsan Hakları Gündemi Derneği üyelerinin yer aldığı ve sekiz kişinin tutuklu olduğu davada, 10 kişi 

çıkartıldıkları mahkeme sonrası serbest bırakıldılar.804 Kararın ardından Peter Steudtner  ve Ali Gharavi, 
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Almanya’nın başkenti Berlin’e gitmek üzere Türkiye’den ayrıldı.805 

• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) düzenlediği Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri’ne 

10 gazeteci değer görüldü. Oylama sonunda yönetmeliğe göre 70 yaşından gün alan, meslekte 50 yılını 

tamamlayan gazeteciler Ahmet Örs, Ertuğ Karakullukçu, İzzet Öz, Melih Aşık, Nurzen Amuran, Orhan 

Atasoy, Ömer Kırkpınar, Sezi Ergun Anar, Tevfik Yener ve Zeynep Oral ödül aldı.806   

5 Kasım 2017 

• KHK ile kurumları kapatılan gazeteciler ile üniversitelerden ihraç edilen akademisyenler 

www.halagazeteciyiz.net isimli bir internet portalı kurdular. Sitenin genel yayın yönetmenliğini gazeteci 

Sibel Hürtaş’ın, editörlüğünü ise kapatılan Hayat TV haber editörü Sultan Özer’in yapacağı belirtildi. 

Hürtaş, amaçlarının basın ve ifade özgürlüğünü hedef alan uygulamalara karşı, gazeteci ve 

akademisyenlerin en temel haklarına sahip çıkmak ve üretmeye devam etmek olduğunu söyledi. Hürtaş, 

sitesinin Hollanda Büyükelçiliği Matra İnsan Hakları Programı ile ODTÜ Mezunlar Derneği tarafından 

desteklendiği bildirildi.807  

7 Kasım 2017  

• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) önceki başkanlarından ‘Şeyhül Muharririn’ Burhan 

Felek adına verilen “Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri”, düzenlenen törende sahiplerine verildi. 

Törende açılış konuşmasını yapan TGC Başkanı Turgay Olcayto, “Felek’in, TGC için kanımca en 

büyük hizmeti uzun yıllar sürdürdüğü başkanlık görevinde, en güç koşullarda kurumun zarar görmeden 

ayakta kalmasını sağlamış olmasıdır. Sıkıyönetimlerin, askeri darbelerin peş peşe geldiği, ekonomik 

sıkıntıların bunalttığı dönemlerde Felek hep ustalıkla gemisini yürütmeyi ve kıyıya ulaştırmayı 

başarmıştır. Bundan ötürü de Felek’e minnet borcumuz var. Kendisini ölümünün 35. yılında özlem ve 

sevgiyle anıyoruz” dedi.808 

13 Kasım 2017 

• “FETÖ’ye üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan altı ay tutuklu 

kalan Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu beraat etti. Mahkeme kararında iki yıl bir 

ay hapis cezasına çarptırılan Muratoğlu tahliye edildikten sonra kararı istinaf mahkemesine götürmüştü. 

Muratoğlu’nun itirazını değerlendiren üst mahkeme beraat kararı verdi.809 

14 Kasım 2017 

• Torba yasada madenleri özelleştirmeyi öngören maddeye, madencilerin Zonguldak ve 

Bartın’da kendilerini maden ocağına kilitleyerek gösterdikleri tepki üzerine torba yasanın ilgili bölümü 

düzeltildi. Yasanın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan düzenleme ile kaldırıldığı belirtildi. 

Kasım ayı başında torba yasaya eklenilen özelleştirme maddesine tepki gösteren maden işçileri maden 

ocaklarına inerek greve gitmişlerdi. Madenciler hükümetin torba yasada yapılacak düzenlemenin 

kaldırılacağına ilişkin söz vermesi üzerine, grevi sonlandırmışlardı.810 

16 Kasım 2017 

• Türk Böbrek Vakfı’nın 4.Medya Ödülleri’nde yazılı basın, görsel basın ve internet medyası 

olmak üzere üç dalda dağıttığı ödüllere, NTV’den sağlık muhabirleri Tülay Karabağ, Melike Şahin ve 

Beliz Teoman değer görüldü. Anadolu Ajansı, Doğan Haber Ajansı ve İhlas Haber Ajansı’nın da jüri 

özel ödülüne layık görüldüğü bildirildi. Ödüllerin, 27 Kasım’da İstanbul’da düzenlenecek tören ile 

sahiplerine verileceği belirtildi.811 

23 Kasım 2017  

• Gazeteci Fatih Altaylı, bir spor programında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a 

 

 

 

 

 
805 http://www.bbc.com/news/world-europe-41753592 
806 https://www.evrensel.net/haber/336162/tgc-burhan-felek-basin-hizmet-odulleri-aciklandi 
807 https://www.gercekgundem.com/khk-magduru-gazeteci-ve-akademisyenlerden-yeni-gazete-300266h.htm 
808 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/861562/TGC_Burhan_Felek_Basin_Hizmet_Odulleri_sahiplerini_buldu.html 
809 http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/barbaros-muratoglu-beraat-etti-2089016/ 
810 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/866188/Direnen_isciler_kazandi..._Maden_ozellestirmeleri_torba_yasa_tasarisindan_cikarildi.html 
811 https://www.ntv.com.tr/saglik/tbvden-ntvye-3-odul,9Wlkuvq3aUaExjvZ4aysrg 
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basın yoluyla hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti. Altaylı, geçen yıl Ağustos ayında 

bir televizyon kanalında, Yıldırım’a yönelik sözler kullanmış, bu sözlerin eleştiri ve basın özgürlüğünün 

kapsamını aşar düzeyde olduğu ifade edilerek “Basın yoluyla hakaret” suçundan üç aydan iki yıla kadar 

hapisle cezalandırılması talep edilmişti.812 

• Genel yayın yönetmenliğini, Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Göksel Bozkurt'un 

yaptığı yirmi4.com haber sitesi, yayın hayatına başladı.813 

24 Kasım 2017 

• Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'ne bağlı Çaldere ve Kaso mezralarında PKK'lılara yönelik 

operasyonlar nedeniyle ilan edilen bir günlük sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı açıklandı.814 

27 Kasım 2017 

• Tutuklu olan HDP Eş Genel Başkanı  Selahattin Demirtaş hakkında İstanbul Anadolu 34. 

Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasında beraat kararı verildi. Davayı karara bağlayan Mahkeme 

Başkanı İbrahim Fikri Talman, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesinde belirtilen ifade 

özgürlüğü kavramı çerçevesinde sanığın ifadelerinin düşünce özgürlüğü kapsamı içinde yer aldığını 

söyledi.815 

• FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Cihan Haber Ajansı Denizli muhabiri Resul 

Cengiz hakkında tahliye kararı verildi. Sosyal medya hesabındaki paylaşımları sebebiyle Cengiz bir 

buçuk yıldır tutuklu bulunuyordu.816 

29 Kasım 2017 

• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC), 2017 yılı “Sedat Simavi Ödülleri” sahiplerini buldu. 

TGC tarafından ödüle layık görülen gazeteci, karikatürist, sanat, spor ve bilim insanları açıklandı. 

Gazetecilik ödülü Cumhuriyet yazarı Aykut Küçükkaya’ya verilirken, televizyon ödüllerine haber 

dalında Mustafa Soybaş ve Gülşah İnce Birsen, belgesel dalında ise Neşe Sarısoy Karatay layık 

görüldü.817 

• Türk Böbrek Vakfı’nın “4. Medya Ödülleri” verildi. Törende, Cumhuriyet muhabiri Sibel 

Bahçetepe,  ödüle kalp nakli için bekleyen hastaları anlatan “Yaşam Kuyruğu” başlıklı haberiyle hak 

kazandı.818 

1 Aralık 2017  

• Cumhuriyet’in tutuklu genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu, icra kurulu başkanı Akın 

Atalay, muhabir Ahmet Şık ve muhasebeci Emre İper’e mektup ve faks yasağı kaldırıldı.819  

2 Aralık 2017 

• KHK ile ihraç edildiği işine geri dönebilmek için 269 gündür açlık grevi yapan ve 193 gündür 

tutuklu bulunan eğitimci Nuriye Gülmen’in örgüt üyeliği suçundan altı yıl üç ay hapis cezasına ve adli 

kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Duruşmada görüntülü sistem aracılığıyla savunma yapan 

Gülmen, “Burada zor tutuluyorum. Açlık grevi yapıyorum. Açlık grevinin yarattığı hasarları 

görüyorum. Vücudum her gün lime lime eriyor” dedi. Tedavi altında bulunduğu Ankara Numune 

Hastanesi’nden taburcu edilen Gülmen’in, ambulansla Altındağ ilçesindeki bir arkadaşının evine 

götürüldüğü bildirildi.820 

7 Aralık 2017 

• Bitlis’in merkeze bağlı 11 köy ve mahallesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı Valilik 

 

 

 

 

 
812 http://www.hurriyet.com.tr/aziz-yildirima-hakaret-sucundan-yargilanan-fat-40655394 
813 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/872146/yirmi4.com_yayina_basladi_.html 
814 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/873178/Silvan_daki_sokaga_cikma_yasagi_kaldirildi.html 
815 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201711271031165682-selahattin-demirtas-beraat/ 
816 http://www.denizlihaber.com/yasam/darbe-ve-feto/cihan-muhabirine-ceza-tahliye/#devam 
817 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/875888/Aykut_Kucukkaya_ya_Sedat_Simavi_odulu.html 
818 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/875765/Muhabirimiz_Bahcetepe_ye_medya_odulu.html 
819 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/877287/Mektup_yasagi_nihayet_kalkti.html 
820 http://www.hurriyet.com.tr/son-dakika-haberleri-aclik-grevindeki-nuriye-gulmen-boyle-karsilandi-40665188 
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tarafından kaldırıldı.821 

12 Aralık 2017 

• İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile Konak Belediyesi’nin düzenlediği Eflatun Nuri Ulusal 

Karikatür Yarışması'nda “İfade ve Basın Özgürlüğü” teması ile çizim yapan karikatüristler,  Engin 

Selçuk, Hicabi Demirci ve Oktay Bingöl ödüllendirildi. 151 çizerin katılımıyla 406 eser arasında ödüle 

değer görülen karikatüristlere ödülleri düzenlenen törenle dağıtıldı. Törende konuşan İzmir Gazeteciler 

Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, “Gazeteciler, onların şahsında basın özgürlüğü demir parmaklılar 

ardına atılınca sözler yetmedi biz de çizgilere başvurduk. Söze izin yok ise biz de çizgilerle özgürlüğü 

tasvir ederiz. Zulmün ve baskının olduğu yerde kalem en güçlü silahtır” dedi.822 

• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen ödül töreninde, TGC Başkanı 

Turgay Olcayto, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılmasını, tutuklu gazeteci 

ve yazarların serbest bırakılmasını istedi. Gazetelerdeki nefret dili haberciliğinden vazgeçilmesi 

gerektiğine dikkat çeken Olcayto ayrıca gazetecilerin cezaevindeki dayanışmalarının güçlü ve sıkı 

olduğunu vurguladı, “Biz o dayanışmayı dışarıda gösterelim istiyoruz ama bunu sağlayamıyoruz” dedi. 

“Türkiye basın özgürlüğünden, halkın haber alma ve doğruyu öğrenme hakkından yoksun 

bırakılmamalı, bu utançtan kurtulmalı. Gergin bir topluluk olduk. Medyanın da bu gerginliğe olumsuz 

katkısı var. Siyasetçilerin dili de nefret dili. Bu kavga içinde toplumun sağlıklı hareket edebilmesi 

mümkün değil” diyerek devamla umudun yitirilmemesi gerektiğini söyledi. TGC kurucu başkanı Sedat 

Simavi adına 41’ncisi düzenlenen törende dokuz dalda, 14 kişi ödül aldı. 823  Gazetecilik ödülü, 

Cumhuriyet koordinatörü Aykut Küçükkaya’ya, Televizyon Haber ödülü FOX TV’ye, TV Belgesel 

ödülü Neşe Sarısoy Karatay’a, Karikatür ödülü ise Yeniçağ’dan Emre Ulaş’a verildi.824 

15 Aralık 2017 

• Bitlis'in Mutki ve Tatvan ilçelerine bağlı 12 köy ve üç mahallede ilan edilen sokağa çıkma 

yasağı sona erdi.825 

16 Aralık 2017 

• Diyarbakır’ın, Kulp, Silvan ve Lice ilçelerindeki 10 mahallede ilan edilen sokağa çıkma 

yasağı sona erdi. Yapılan operasyonda, toprağa gömülü vaziyette kimyasal maddelerle desteklenmiş 30 

kilogramlık el yapımı patlayıcılar tespit edilerek imha edildiği ve terör örgütüne ait olduğu anlaşılan 

mağara, sığınak ve çukurların kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.826 Batman'ın Hasankeyf ilçesine 

bağlı dört köy ile Keçili mezrası kırsal kesiminde ilan edilen sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı.827 

19 Aralık 2017 

• Cezayir merkezli el Khabar tarafından verilen Uluslararası Omar Aourtilane Basın Özgürlüğü 

Ödülü, tutuklu gazetecilere destek verdikleri gerekçesiyle Türkiye Gazeteciler Sendikası’na verildi. 

Törene katılamayan genel başkan Gökhan Durmuş el Khabar’a ilettiği mesajında, Cezayirli 

meslektaşlarının Türk gazetecilerle dayanışma gösterdikleri için teşekkür ederek, ödülün Türkiye’de 

yargılanan ve tutuklu olan gazeteciler için moral olduğunu belirtti.828 

21 Aralık 2017  

• Kızılay saldırısını haberleştirdikleri için “gizlilik ihlali” ile yargılanan dört Cumhuriyet 

muhabiri hakkında beraat kararı verildi. 2016 yılında meydana gelen saldırının ardından konulan yayın 

yasağına rağmen olayı haberleştirdikleri için haklarında dava açılan muhabirler Alican Uludağ, Necati 

Savaş, Sinan Tartanoğlu ve Ozan Çepni serbest bırakıldı.829  

 

 

 

 

 
821 http://www.yenisafak.com/gundem/bitlisteki-sokaga-cikma-yasagi-kaldirildi-2905365 
822 http://www.hurriyet.com.tr/ozgur-cizerler-odullerine-kavustu-40675685 
823 https://www.evrensel.net/haber/340413/tgc-sedat-simavi-odulleri-sahiplerini-buldu-2 
824 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/884997/Kucukkaya__Simavi_odulunu_aldi.html 
825 https://www.evrensel.net/haber/340689/bitliste-4-gun-once-baslayan-sokaga-cikma-yasagi-kaldirildi 
826 http://www.iha.com.tr/haber-10-koyde-pkkya-yonelik-operasyon-tamamlandi-696477/ 
827 https://www.evrensel.net/haber/340797/3-ilde-sokaga-cikma-yasaklari-kaldirildi 
828 https://www.evrensel.net/haber/341092/tgsye-cezayirden-basin-ozgurlugu-odulu 
829 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/890464/Cumhuriyet_muhabirlerine_beraat_karari.html 
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23 Aralık 2017 

• Muş’ta dört gündür gözaltında tutulan Mezopotamya Ajansı muhabiri Seda Taşkın, serbest 

bırakıldı. Taşkın’ın avukatı açıklamasında, müvekkilinin sosyal medya hesaplarının incelenmesi üzerine 

“YPG propagandası” yaptığının ileri sürüldüğünü ayrıca haber amaçlı gittiği Varto ilçesine bağlı Badan 

köyündeki evine geçen yıl yapılan baskında gözaltına alınarak tutuklanan 75 yaşındaki Sise Bingöl'ün 

evine neden gittiği yönünde soruların da yöneltildiğini söyledi.830 

 

 

 

 

 

 
830 http://t24.com.tr/haber/gazeteci-seda-taskin-serbest-birakildi,519382 
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