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

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

Gündüz, Bilal Akba, Adil Akba, Sebahattin 
Sönmez ve Muvaffak Menemencioğlu tarafın-
dan kuruldu. Cemiyetin kuruluş amacı, basın 
organlarındaki gazetecileri bir araya toplamak, 
mesleki ve sosyal hakları geliştirmek, mesleğin 
gerekliliği olan hak ve özgürlükleri savunmak 
olarak belirlendi. 

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

Kudret Gazetesi kurucusu ve sahibi Gazan-
fer Kurt’un, 1959 yılına kadar Gazeteciler Ce-
miyeti’ne başkanlık yapmasının ardından bu 
görevi 1960 yılına kadar Atilla Bartınlıoğlu 
üstlendi. CHP’nin eski Milletvekili Altan Öy-
men, 1960 ve 1961 yıllarında sürdürdüğü Gaze-
teciler Cemiyeti Başkanlığı görevini 1961 yılın-
da İbrahim Cüceoğlu’na bıraktı. Akis dergisi 
yönetici ve yazarı Metin Toker ise, 1957 yılında 
yedi ay 53 gün hapis yatmasının ardından 1962 
yılında Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı’na geti-
rildi. 

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

Yenigün, Ulus, Ankara Telgraf, Ankara 
Ekspres, Dünya gazetelerinde yazı işleri müdür-
lüğü, yazarlık, başyazarlık ve Genel Yayın Yö-
netmenliği yapan Beyhan Cenkçi, bu süre içeri-
sinde beş yıl boyunca Gazeteciler Sendikası 
başkanı olarak görev aldı. 1960 yılı öncesi bir 
buçuk yıl hapis cezası alarak bazı meslektaşları 
ile birlikte cezaevine giren Cenkçi, 1969 yılında 
Gazeteciler Cemiyeti başkanı seçildi. 1992 yılı-
na kadar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak 
görevini sürdürdü. Cenkçi, 24 yıllık Başkanlığı 
sırasında Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Sena-
törlüğü de yaptı. 

1971 yılında Son Havadis gazetesinde mes-
leğe başlayan Nazmi Bilgin, Güneş Gazetesi 
sahipliği ve Yazı İşleri Müdürlüğü görevini 
üstlendi, daha sonra Dünya Gazetesi’nde Haber 
Müdürü olarak görev yaptı. Bilgin, Tercüman 
gazetesinde Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı 
muhabirliği görevlerini de yürüttü. TRT-2’nin 
kuruluşunda yer aldıktan sonra TRT’ye, beş yıl 
“Uzman Haberci” ve “Genel Müdür Danışma-
nı” olarak hizmet verdi. Bilgin 1992 yılında 
ittifakla cemiyet Genel Başkanı seçildi. 1996 
yılında kuruculuğunu üstlendiği Türkiye Gaze-
teciler Federasyonu’nda Genel Başkanlık görevi 
yapan Bilgin, bu görevi 2009 yılına kadar sür-
dürdü.  

BRT televizyonunun Ankara temsilciliği 
görevini de yapan Bilgin, Unesco Türkiye Milli 
Komitesi üyeliği ve Denetçiliği görevinde de 
bulundu. Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu 
üyeliği, Türk Silahlı Kuvvetleri Elele Vakfı 
Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu üyeliği ve 
Reklam Kurulu üyeliği görevlerini de sürdürü-
yor.  

Türkiye’nin çok partili siyasi hayata geçi-
şiyle, daha açık bir deyimle, çoğulcu demokrasi 
dönemiyle yaşıt ve koşut olan Gazeteciler Ce-
miyeti, bir avuç gazeteci üye ile çıktığı yolu, 
sevgi ve mesleki 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 birisidir. 

Cemiyetimiz, 1946 yılındaki kuruluşundan 
bu yana her zaman cumhuriyet, çoğulcu demok-
rasi ile ifade ve basın özgürlüğü başta olmak 
üzere özgürlüklerin yılmaz bekçisi oldu. Gaze-
teciler Cemiyeti üyelerine aşıladığı bu güvenle 
ülkemizin mesleki ve diğer önemli kurumları 
arasında hak ettiği yeri aldı. 

 

Basın Kartları Komisyonu,  
Basın İlan Kurumu 

Mesleğe yeni başlayanların belirli bir süre 
bekledikten sonra almaya hak kazandıkları, “Sarı 
Basın Kartı” gazeteciler için vazgeçilmezler arasın-
dadır. Mesleğinde dürüst olmak, kalemini satma-
mak, basın ahlak yasalarına uymak ve gazetecilik 
dışında hiçbir iş yapmamak gibi koşulları irdeleye-
rek süresini dolduranlara “Basın Kartı” veren ko-
misyonda ve Türk medyası için önemini koruyan 
Basın İlan Kurumunda Gazeteciler Cemiyeti on 
yıllardır temsil edilmekteydi.18 yıl aralıksız Basın 
İlan Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği sonrasında 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin’in 
Genel Kurul üyeliği halen devam etmektedir. Ka-
sım 2018’de yayınlanan yeni Basın Kartları Yö-
netmeliği ile Basın Kartları Komisyonunda başkan-
lık görevine seçilmiş olan Gazeteciler Cemiyeti 
temsilcisinin görevi ve üyeliği ise diğer medya 
kuruluşları temsilcisi üyelerle birlikte sona erdiril-
miştir. 
 
Türkiye Gazeteciler Federasyonu,  
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 

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

 
Türk Silahlı Kuvvetleri Elele Vakfı 

Gazeteciler Cemiyeti, 1995 yılında Cumhuri-
yet tarihimizin en kapsamlı ve anlamlı “Haydi 
Türkiye Mehmetçikle El ele” kampanyasını, ulu-
sumuzun inanılmaz duyarlılığı ve güveni ile ger-
çekleştirerek 65 milyon dolar bağışı “Mehmetçik 
Vakfına” devretti. Dönemin Genelkurmay Baş-
kanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı önderli-
ğinde kurulan Türk Silahlı Kuvvetleri Elele Vakfı 
kadirbilirlik örneği göstererek, vakıf üyeliğine tek 
sivil kuruluş olarak cemiyetimizi davet etti. Başkan 
Nazmi Bilgin tarafından temsil edildiğimiz vakıf, 
gazilerimiz için “TSK Rehabilitasyon ve Bakım 
Merkezi” adlı dev eseri oluşturdu. 1999 yılında 
hizmete giren bu merkez Türk ulusunun şehit ve 
gazilerine bir “Şükran Anıtı”dır. 
 
 
 
 
 

Ó 
 

Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın Ça-
lışma Grubu, medya çalışanları ve sivil toplum 
temsilcilerinden oluşan bağımsız bir platform aracı-
lığıyla özgür basın için politika yapıcılara ulaşmayı; 
ifade ve basın özgürlüğü konusunda yasal durumu 
ve devam eden ihlalleri göstererek bu konuda far-
kındalık yaratmayı, atölyeler ve konferanslar dü-
zenleyerek gazetecilik pratikleri ile ilgili medya 
çalışanlarını ve sivil toplum temsilcilerinin kapasi-
tesini geliştirmeyi amaçlamaktadır.  

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

Açık kaynaklardan, medya taramalarından, 
proje ofisine çeşitli şekilde yapılan başvuru ve ih-
barlardan hazırlanan bu raporlardaki her türlü içeri-
ğin sorumluluğu tamamıyla Gazeteciler Cemiye-
ti’ne aittir, kaynak gösterilerek kısmen veya tama-
men çoğaltılabilir, bilimsel yayınlarda kullanılabi-
lir.
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Gazeteciler Cemiyeti Yayınıdır 

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

Kaynak gösterilerek kısmen veya tamamen çoğaltılabilir, bilimsel yayınlarda kullanılabilir. 
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Giriş 
      Mayıs ayının en önemli gelişmelerinden biri, YSK’nın 31 Mart’ta yerel seçimler kapsamın-
da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal ederek, 23 Haziran’da seçi-
min tekrarlanması kararını vermesi oldu. YSK’nın iptale ilişkin açıklamasında, “Kamu görevli-
si olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin seçimde görevlendirilmesi” gerekçesi yer alır-
ken, tek zarf içindeki dört pusuladan birinin iptali kararı STK’lar, siyasi partiler ve vatandaşlar-
ca tepkiyle karşılandı.  
      YSK kararına tepkilerini ve CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem 
İmamoğlu’na desteklerini “Her şey güzel olacak” etiketiyle Twitter üzerinden paylaşan pek çok 
sanatçı, vatandaş ve STK temsilcileri iktidar tarafından adeta hedef gösterildi. Cumhurbaşkan-
lığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, Twitter hesabı aracılığıyla “Her şey güzel olacak” 
etiketi üzerinden İmamoğlu’na destek veren sanatçıların yer aldığı bir listeyi “Kayıt” notuyla 
paylaştı. Safi, listelediği sanatçılarca ve vatandaşlarca gösterilen tepkiler üzerine hesabını giz-
ledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu’nu destekleyen sanatçılara yönelik “Bir taraftan bize 
teşekküre geleceksin, arkadan da bunlarla beraber şakşakçılık yapacaksınız. …Bunların hepsi 
kayda giriyor” dedi. AKP Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ise İmamoğlu’na destek veren 
sanatçıları Twitter hesabından paylaşarak, söz konusu sanatçıların Kapadokya’daki etkinlikler-
de sahne alamayacaklarını açıkladı. Sanatçı Cahit Berkay da, İmamoğlu’na destek verdiği için 
Türkiye Sinema Eserleri Sahipleri Meslek Birliği tarafından “Türk Sinemasını Geleceğe Taşı-
yanlar” töreninde kendisine ödül verilmesinden vazgeçildiğini öne sürdü.  
    Seçim ertesinde medya kuruluşlarınca sergilenen “tek yanlılık” gündemde olmayı sürdürdü. 
İmamoğlu’nun konuk olduğu “Tarafsız Bölge” programının yarıda kesilmesi ve programda gö-
rev alan dört kameramanın işten çıkarıldığı iddiası ise tartışılan konular arasında yer aldı. 
CNNTürk, söz konusu kameramanların kendi çalışanları olmadığı yönünde savunma yaparken, 
Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay ise kameramanları işe alacağını açıkladı. İmamoğlu ise se-
çim sürecinde sonuçları geç açıklayan ve güvenilmez olmakla eleştirilen Anadolu Ajansı’na 
karşı seçim için alternatif bir haber merkezi kuracaklarını duyurdu. 
     Mayıs ayında Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ ve Odatv yazarı Sabahattin 
Önkibar’ın evlerinin önünde darp edilmeleri; Antalya’da İdris Özyol ve Engin Çevik’in, Ada-
na’da ise Hakan Denizli’nin şiddete maruz kalmaları ve ardından saldırganların ceza almamala-
rı ise basın ve basın ve ifade özgürlüğü açısından vahim tabloyu gözler önüne serdi. Gazetecile-
re yönelik şiddet   eylemleri, Gazeteciler Cemiyeti gibi meslek örgütleri ve pek çok STK tara-
fından kınandı ve saldırganların serbest bırakılmasının cezasızlık ortamı yaratıp, gazeteceilere 
yönelik saldırıları teşvik edeceği vurgulandı.  
    Mayıs ayında medya sektöründe işten çıkarmalar devam etti, TRT’de spiker, yapımcı, sanat-
çı gibi kadrolardaki kalifiye 169 personel için “istihdam fazlası” olarak Devlet Personel Baş-
kanlığı havuzuna alınmaları kararı tepki çekti. TRT’nin nitelikli personelini görevlerinden 
uzaklaştırarak iktidara yakın kişileri göreve alacağı öne sürüldü. Ocak ayında da Basın-Yayın 
Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün lağvedilmesi üzerine 170 kıdemli personel “istihdam faz-
lası” olarak Devlet Personel Başkanlığı havuzuna alınmıştı. Bu arada Karnaval Medya Grup 
bünyesinde yayın yapan radyolardan 23 kişinin işten çıkarıldığı öğrenildi.  
    Gazeteciler hakkındaki yargılamalar sürerken Mayıs ayı sonu itibariyle 58’i hükümlü olmak 
üzere toplam 140 gazeteci hala cezaevinde. “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı aka-
demisyenlere ilişkin de hapis kararları gündemdeki yerini korudu.  
    Aralarında PEN International’ın da bulunduğu bazı sivil toplum kuruluşları, Wikipedia’nın 
Türkiye’de iki yıldır erişime engelli olmasını eleştirdi. Siyasi cenahta ise 21 milletvekili hak-
kında dokunulmazlıklarının kaldırılması için 33 yeni fezlekenin TBMM Başkanlığı’na gönde-
rilmesi de ay içinde yaşanan önemli diğer gelişmeler arasında yer aldı.  
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Yargı Reformu Stratejisi Belgesi ise basın 
ve ifade özgürlükleri ihlallerinde iyileşme boyutuyla tartışıldı. Erdoğan, bunun AB’ye uyum 
sürecine bağlılığın göstergesi olduğunu söyledi. Reform paketi ile tutuklama sürecinin ölçülü 
olması, işkence ve kötü muameleye sıfır toleransın benimsenmesi, adil yargılama hakkı ve ada-
let hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasının içerildiği belirtildi.  
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    Mayıs ayında, Gazeteciler Cemiyeti bünyesinde AB tarafından maddi destek sağlanan AB-
Türkiye Medya Köprüleri Projesi’nin açılış toplantısı yapıldı. Türk ve Avrupalı gazeteciler ara-
sındaki ağın gelişmesini amaçlayan proje ile gazetecilerin uluslararası politika alanındaki kapa-
sitelerini ve gazetecilik becerilerini geliştirmeleri, Türkiye-AB arasındaki ilişkilerin iyileştiril-
mesine katkı sunulması ve gazetecilerin birbirlerine karşı önyargılarını ortadan kaldırılması he-
defleniyor.  
    Ayrıca Cumhuriyet gazetesi bünyesinde faaliyete geçen Cumhuriyet TV, YouTube üzerinden 
yayın hayatına başlarken, BBC, VOA, France24 ve DW’nin Youtube üzerinden Türkçe ortak 
yayın yapma kararı aldı. Bu ortak yayın projesine “dış güçler ürünü” denilerek, sert eleştiriler 
yöneltilmesi ise dikkat çekti. 

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı 
1 Mayıs 2019 

• İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında ETHA muhabiri Adil Demirci’nin de 
bulunduğu 23 kişi hakkındaki davada, Ali Karaçay, Engin Sınağ, Ersin Sedefoğlu ve Gönül 
Gören’in tahliyesine karar verdi. Mahkeme, 14 Şubat’ta1 tutuksuz yargılanmasına hükmedilen 
Demirci’nin adli kontrol yükümlülüğünün devamına karar vererek, davayı 15 Ekim’e erteledi.2 
2 Mayıs 2019 

• AYM, Cumhuriyet davasında “yayın politikası değişikliğiyle FETÖ’ye yardım” suçu-
nun işlendiği gerekçesiyle haklarında mahkumiyet kararı verilen Akın Atalay, Murat Sabuncu, 
Ahmet Şık ve Bülent Utku’nun bireysel başvurularını reddetti. AYM, Kadri Gürsel’in ise “kişi 
özgürlüğü ve güvenliği hakkı” ile “ifade özgürlüğü hakkı”nın ihlal edildiğine karar verdi. İs-
tanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Cumhuriyet davasındaki hapis cezası kararları İstanbul 
Bölge Adliyesi 3. Ceza Dairesi’nce 19 Şubat’ta onanmıştı.3  

• AYM, “FETÖ’nün medya yapılanması” davasında iki yıl bir ay hapis cezası alıp ceza-
sı infaz edilen Murat Aksoy’un “kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile ifade özgürlüğü hakkının 
ihlal edildiğine” karar vererek, 40.000 lira tazminat ödenmesine karar verdi.4 İstanbul Bölge 
Adliyesi 2. Ceza Dairesi ise, 24 Ekim 2018’de Aksoy hakkındaki İstanbul 25. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nin hapis cezası kararını onamıştı.5 

• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın yöneticisi olduğu Türkiye 
Teknoloji Takımı (T3) Vakfı’nın talebi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “2018 yılı 
Sivil Toplum Kuruluşu-Okul-Yurt Faaliyet Raporu” ile ilgili haberlere erişim engeli getirildi. 
Söz konusu rapor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin vakıf, dernek, okul spor salonlarına top-
lam 847.6 milyon lira destek verdiği ortaya çıkmıştı. T3 Vakfı ise, raporda belediye tarafından 
kamu kaynaklarından destekleme adı altında para aktarımı yapılan kuruluşlar listesinde 41.1 
milyon lirayla üçüncü sıradaydı.6 

• Karnaval Medya Grup bünyesinde yayın yapan radyolardan 23 kişinin işten çıkarıldığı 
öğrenildi. Grup bünyesinde JoyTurk, JoyTurk Akustik, Joy FM, Süper FM, Metro FM ve 
POP90 radyoları bulunuyor.7 

                                                
 
 
 
 
1 https://www.evrensel.net/haber/373633/etha-muhabiri-adil-demirci-icin-tahliye-karari-verildi 
2 https://medyavehukuk.org/tr/etha-muhabiri-adil-demircinin-yurt-disi-yasagi-kaldirilmadi 
3 https://t24.com.tr/haber/aym-kadri-gursel-ve-murat-aksoy-icin-hak-ihlali-karari-verdi-4-gazetecinin-basvurusunu-reddetti,819369 
4 https://t24.com.tr/haber/aym-kadri-gursel-ve-murat-aksoy-icin-hak-ihlali-karari-verdi-4-gazetecinin-basvurusunu-reddetti,819369 
5 https://www.polemikhaber.com/turkiye/murat-aksoy-tutuklanip-cezaevine-konuldu/haber-3560 

 
6 https://t24.com.tr/haber/ibb-eski-yonetiminin-vakiflara-yaptigi-yardimlarla-ilgili-haberle-erisim-engeli,819384 
7 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/icisleri-bakanligindan-1-mayis-aciklamasi/1467497 
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3 Mayıs 2019 
• Mezopotamya Ajansı’nın (MA) stajyer muhabiri Barış Polat, “örgüt propagandası yap-

tığı” iddiasıyla Şanlıurfa Adliyesi’nde gözaltına alındı. Polat, Suruç’ta 24 Haziran seçimleri 
öncesi AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın yakınları ve korumaları tarafından 
yapılan saldırıda eşi Hacı Esvet Şenyaşar ve oğulları Celal ile Adil Şenyaşar’ı yitiren Emine 
Şenyaşar’ı adliyede takip ettiği sırada gözaltına alındı. Şensayar’ın adliyede söz konusu saldı-
rıyla ilgili soruşturmayı yürüten savcıyla görüşmeye gittiği belirtilerek, Polat’ın ise bu sırada 
fotoğraf çekmesi üzerine “örgüt propagandası” suçlamasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.8 

• İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan TV10 kameramanı Kemal De-
mir’in yurt dışına çıkış yasağının kaldırılma talebini reddetti ancak kanal çalışanı Kemal Kara-
göz’ün ise adli kontrol yükümlülüğü kaldırdı. Dava, 10 Eylül’e ertelendi. Demir, “PKK/KCK 
terör örgütü adına televizyon kurulması için malzeme temin” suçlamasıyla 1 Aralık 2017’de tu-
tuklanarak, altı ay cezaevinde kalmıştı.9 
4 Mayıs 2019 

• Gazeteci Yazar Kemal Bozkurt, Twitter hesabı aracılığıyla İstanbul’daki evinden gö-
zaltına alındığını duyurdu. Bozkurt, “görevi yaptırmamak için direnme” suçu nedeniyle hak-
kında açılan bir dava kapsamında ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.10 

• Almanya merkezli Özgürüz Radyo’ya Türkiye’de erişim engeli getirildi. Özgürüz 
Radyo Eş Genel Yayın Yönetmenleri Can Dündar ile Zübeyde Sarı, “Dünya Basın Özgürlüğü 
Günü”nde radyoya erişim engeli getirildiğini duyurdu. Açıklamada, “Bugün Dünya Basın Öz-
gürlüğü Günü. Türkiye hükümeti bize bir hediye verdi, Özgürüz Radyo’ya Türkiye’den erişim 
engeli geldi” denildi.11 

• İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde Anadolu Ajansı (AA) ofisine de ev sa-
hipliği yapan binaya hava saldırısı düzenledi.12 
7 Mayıs 2019 

• İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Hasan Cemal’e “terör örgütü propagan-
dası yapmak” suçlamasıyla üç ay 22 gün hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, hapis cezasını 
3.600 lira adli para cezasına çevirdi. Cemal savunmasında, “Türkiye demokrasisinde ve hukuk 
alanında büyük bir çöküş yaşanmaktadır. 75 yaşında 50 yıllık bir gazeteci olarak ‘terör örgütü 
propagandası’ suçlamasıyla yargılanmam da bu büyük çöküşün göstergesidir. Bunca yıl sonra 
beni terör propagandasından hapse atmak isteyen zihniyetin hukuk ve özgürlükle ilişkisi yok-
tur” dedi. Cemal hakkında 4 Aralık 2015’te “Silvan’dan: Bizi acılara ve ölümlere o kadar alış-
tırdılar ki…” başlıklı köşe yazısı nedeniyle dava açılmıştı.13 

• Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde tutuklu Jin News 
muhabiri Kibriye Evren’in tutukluk halinin devamına karar verdi. Dava 18 Temmuz’a ertelen-
di. Evren, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 9 Ekim 2018’de gözaltına 
alınarak, 11 Ekim’de tutuklanmıştı.14 

• İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, Evrensel’in eski muhabiri Cansu Pişkin’e “Boğa-
ziçililere Özel Savcı” başlıklı haberi nedeniyle 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün 
açıklanmasını geriye bıraktı.15 

                                                
 
 
 
 
8 https://gazetekarinca.com/2019/05/gazeteci-baris-polat-gozaltinda/ 
9 https://medyavehukuk.org/tr/tv10-kameramani-kemal-demirin-davasi-eylule-ertelendi 
10 https://gazetekarinca.com/2019/05/gozaltina-alinan-gazeteci-kemal-bozkurt-serbest/ 
11 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/208133-ozguruz-radyo-ya-erisim-engeli 
12 https://www.ntv.com.tr/dunya/israil-aa-ofisinin-de-bulundugu-binayi-vurdu,yzyMphyzXE-pVIOdTTgytQ 
13 https://medyavehukuk.org/tr/hasan-cemale-silvan-yazisi-icin-para-cezasi 
14 http://gazetekarinca.com/2019/05/aclik-grevindeki-gazeteci-kibriye-evrene-yine-tahliye-yok/ 
15 https://www.evrensel.net/haber/378928/gazeteci-cansu-piskine-10-ay-hapis-cezasi 
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8 Mayıs 2019 
• Medyascope muhabiri Canan Coşkun hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine İs-

tanbul’da gözaltına alındı.16 Coşkun, 12.600 liralık para cezasının ödenmesi sonucu serbest bı-
rakıldı.17 Coşkun’un, Cumhuriyet’te çalıştığı dönemde 21 Şubat 2015’te yaptığı “Yargı men-
suplarına aile boyu lüks konut” başlıklı dava verilen hüküm nedeniyle gözaltına alındığı bildi-
rildi.18 

• İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla tutuklu yargı-
lanan Milliyet’in eski yazarı Mehmet Gündem’in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava 
29 Mayıs’a ertelendi.19 Gündem, kapatılan Gazeteciler Yazarlar Vakfı’na yönelik yürütülen 
FETÖ soruşturması kapsamında 10 Kasım 2017’de tutuklanmıştı.20  

• Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, kaleme aldığı bir yazısı yayınlanmadığı için gazete-
deki yazılarına ara verdiğini duyurdu. Öztürk, yayınlanmayan yazısında, YSK’nın İstanbul se-
çimlerini yenileme kararının ardından mazbatası iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun “Başkanlığı elinden alınmış mağdur bir siyasetçi olarak, 
daha da önemli bir siyasi figür haline gelmesini” irdeleyeceğini duyurmuştu.21 Twitter’dan 
açıklama yapan Öztürk, “Birçok yerden gelen yoğun sorular nedeniyle bir açıklama yapmam 
gerekti: Yayın politikası ve yazılarım arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle yaşanan sorun yüzün-
den gazetem Yeni Şafak’ta yazılarıma ara verdim. Bunun her iki taraf için de daha uygun olaca-
ğını düşündüm” diye yazdı.22 

• İstanbul Küçükçekmece 4. Asliye Ceza Mahkemesi, Akit TV Sunucusu Ahmet Keser’e 
“halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan bir yıl üç ay hapis cezası verdi. Ke-
ser, sunuculuğunu yaptığı “Gün Başlıyor” isimli programda, “Sivilleri öldürecek olsak başta 
Cihangir’den başlarız. Nişantaşı, Etiler var… Bir sürü hain var, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
var, buralardan başlarız” demiş ve 24 Ekim 2018’de23 hakkında “Basın yoluyla halkı kin ve 
düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan bir buçuk yıldan dört buçuk yıla kadar hapis is-
temiyle dava açılmıştı.24  
9 Mayıs 2019 

• Sözcü, Star TV’nin “İmamoğlu gerçekleri Uğur Dündar’a anlattığı yarın Sözcü’de” 
cümlesini içeren yedi saniyelik bant reklamı yayımlamayı reddettiğini açıklayarak, “Star TV, 
İmamoğlu haberinin reklamına bile sansür uyguladı” açıklamasında bulundu.25 
11 Mayıs 2019 

• Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, Türkiyem TV’de sunduğu “Yeniçağ ’da Mey-
dan” programının ardından evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından sopalı saldırıya uğ-
radı.26 Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri olayla ilgili inceleme sonucunda saldı-
rıyı gerçekleştiren altı kişiden ikisinin yakalandığını bildirdi.27  

• MA muhabiri İrfan Tuncçelik, İstanbul Bakırköy Cezaevi önündeki açlık nöbeti eyle-
mini takip ederken, BirGün muhabiri Zeynep Kuray da Mısır Çarşısı’ndaki açlık grevini izler-
ken gözaltına alındı. Tunççelik ve Kuray, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduğu bildiril-

                                                
 
 
 
 
16 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/208388-gazeteci-canan-coskun-serbest-birakildi-zeynep-kuray-ve-irfan-tuncbilek-dunden-beri-gozaltinda 
17 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-canan-coskun-gozaltina-alindi,820723 
18 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/218201/Yargi_mensuplarina_aile_boyu_luks_konut.html 
19 https://medyavehukuk.org/index.php/tr/gazeteci-mehmet-gundem-yine-tahliye-edilmedi 
20 https://www.yeniakit.com.tr/haber/yazar-mehmet-gundem-ve-gazeteci-behram-kilic-tutuklandi-393457.html 
21 https://t24.com.tr/haber/yeni-safak-kemal-ozturk-un-yazisini-yayimlamadi,820283 
22 https://twitter.com/kemalozturk2020/status/1126114104467492864 
23 https://www.haberturk.com/istanbul-haberleri/16729759-sunucu-ahmet-keser-hakkindaki-dava# 
24 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/sivil-oldurucek-olsak-cihangirden-baslariz-diyen-akit-tv-sunucusuna-hapis-cezasi-4724986/ 
25 https://www.medyaloji.net/son-haber/imamoglu-roportajina-star-tvden-sansur_23666914.html 
26 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/yavuz-selim-demiraga-alcak-saldiri-233723h.htm 
27 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201905111039016439-yenicag-gazetesi-yazari-demiraga-yonelik-saldiriya-iliskin-2-gozalti/ 
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di.28  
12 Mayıs 2019 

• İsrail, Batı Şeria'nın doğusunda aralarında AA kameramanı Hişam Ebu Şakra’nın da 
bulunduğu yedi Filistinli gazeteci ile insan hakları alanında faaliyet gösteren bir aktivisti gözal-
tına aldı. Gözaltına alınan diğer gazetecilerin Halid Bedir, Hazim Nasır, Mahmud Fevzi, Şadi 
Cerarğa, Ranin Savafta, Şeza Hammad ile aktivist Faris Kabha olduğu bildirildi. Gözaltına alı-
nanların birkaç saat sonra serbest bırakıldığı belirtildi.29  
13 Mayıs 2019 

• İstanbul’da haber takibi sırasında gözaltına alınan BirGün muhabiri Zeynep Kuray ile 
MA muhabiri İrfan Tunççelik adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gazetecilerle birlikte tutuk-
lanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 40 kişinin serbest bırakıldığı, HDP Bakırköy İlçe Eş 
Başkanı Hacı Ogiş’ın ise tutuklandığı bildirildi.30  
14 Mayıs 2019 

• İstanbul Gazi Mahallesi’nde, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyelerinin evlerine 
yapılan operasyonda Gazete Fersude muhabiri Soner Karabulut gözaltına alındı. Operasyonda, 
Sultangazi ESP İlçe Başkanı Gülsen İmre, Ulaş İmre, Okan Gündüz31 ve Eren Mehdi Şen’in 
gözaltına alındığı, Halit Kaya’nın ise evinde arama yapıldığı bildirildi.32 Karabulut ve berabe-
rindeki kişiler sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.33 

• İstanbul Bakırköy 31. Asliye Ceza Mahkemesi, Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fa-
tih Polat’ın köşe yazısı nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasından tutuksuz yargı-
landığı davada, gazeteci hakkında Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti’nden (TGC) görüş alınmasına karar verdi. Dava, 17 Eylül’e ertelendi. Polat, 28 Mayıs 
2017 tarihinde Evrensel’de yayımlanan “Erdoğan ailesiyle ilgili bu iddialara muhatapları ne di-
yor?” başlıklı köşe yazısı nedeniyle yargılanıyordu.34  

• TRT, aralarında spiker, muhabir ve prodüktörler gibi kadrolarda görevli 169 çalışanın 
“ihtiyaç fazlası” gerekçesiyle başka kurumlara nakledilmeleri için Devlet Personel Başkanlı-
ğı’na isim listesi gönderdi. Bu çerçevede, muhabirlerin Sağlık Bakanlığı’na, radyo sanatçıları-
nın Tarım Bakanlığı’na, prodüktör ve bazı spikerlerin de Çevre Bakanlığı’na atanacağı açıklan-
dı. 
15 Mayıs 2019 

• Antalya’da yayın yapan Yeni Yüzyıl gazetesi muhabiri İdris Özyol, kimliği belirlene-
meyen kişilerce saldırıya uğradı. Başından ve göğsünden yaralanan Özyol, saldırıdan sonra 
Twitter aracılığıyla “Saldırganlar yakalandı. Adres bizim en baştan beri söylediğimiz yer çıktı. 
O kadar rahat, kendilerinden hesap sorulmayacağından o kadar eminler ki, saldırıdan sonra 
caddenin karşısına geçip, MHP Muratpaşa ilçe başkanlığına gitmişler. Kamera kayıtlarında gö-
rülen üç saldırgandan kot gömlekli olan kişinin de, ‘Ben azmettirmedim, saldırtmadım, ilgim 
yok’ diye açıklama yapan MHP Muratpaşa İlçe Başkanı Talu Bilgili’nin şoförü Taner Canatek 
olduğu belirlendi” açıklaması yaptı.35 

• Karnaval Medya Grubu, Metro FM'de “Aragaz” programını yapan Pascal Nou-
ma ile Süper FM'de “Seyhan Erdağ ile Kulaktan Kulağa” isimli programı sunan Seyhan Er-
                                                
 
 
 
 
28 https://gazetekarinca.com/2019/05/gozaltindaki-gazeteciler-canan-coskun-serbest-iki-gazeteci-hala-gozaltinda/ 
29 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/israil-aa-kameramaninin-da-aralarinda-bulundugu-7-gazeteciyi-gozaltina-aldi/1476559 
30 https://gazetekarinca.com/2019/05/gazeteciler-zeynep-kuray-ve-irfan-tunccelik-serbest-birakildi/ 
31 https://gazeteyolculuk.net/istanbulda-ev-baskinlari-3-esp-uyesi-gozaltina-alindi 
32 https://www.gazetefersude.com/istanbulda-ev-baskinlari-gazetemiz-muhabiri-soner-karabulut-dahil-4-kisi-gozaltinda-58248/ 
33 https://expressioninterrupted.com/tr/turkiyede-basin-ve-ifade-ozgurlugu-208/ 
34 https://medyavehukuk.org/tr/gazeteci-fatih-polatin-davasi-eylule-ertelendi 
35 https://www.evrensel.net/haber/379501/antalyada-gazeteci-idris-ozyol-saldiriya-ugradi 
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dağ’ın işine son verdi.36  
16 Mayıs 2019  

• Van Erciş’te tutuklanan DİHA muhabiri İdris Yılmaz hakkında, “örgüt üyeliği” iddia-
sıyla yeni bir dava daha açıldı. Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianamede “te-
rör örgütü üyeliği” suçlamasının bir itirafçının ifadelerine dayandırıldığı ve Yılmaz’ın sosyal 
medya paylaşımlarının “örgüt propagandası” sayıldığı bildirildi. Aralık 2018’den beri Elazığ 1 
No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuklu Yılmaz, “Onlar korkularını intikam aracına dö-
nüştürüp hukuksuzluklarını yapadursun ama ben kendi gazeteciliğimi yapmaya devam edece-
ğim” dedi.37 
17 Mayıs 2019 

• Iğdır Doğuş gazetesi muhabiri İdris Demirel, Iğdır Belediyesi eski Basın Müdürü Ulaş 
Reşit Eroğlu ile HDP’li Kemal Çakmak ve Deniz Kaynar gözaltına alındı. Kaynar ve Çak-
mak’ın dört yıl önce Iğdır’da düzenlenen canlı kalkan eylemine katıldığı gerekçesiyle hakların-
da başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı kaydedildi. Demirel’in ise eylemin ha-
berini takip ettiği gerekçesiyle tutulduğu belirtildi. Gözaltına alınanların Iğdır Jandarma Komu-
tanlığı’nda tutulduğu bildirildi.38 

• Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuksuz yargılanan 
gazeteci Mehmet Çakmakçı hakkındaki dosya kapsamında Adli Tıp Kurumu’ndan talep edilen 
ses kaydı incelemesinin beklenmesine karar vererek, davayı 8 Kasım’a erteledi. Çakmakçı, 
“İddianamedeki tüm içerikler gazetecilik faaliyetlerimden kaynaklanıyor. Haber kaynakları ile 
görüşmelerim, haber takibi sırasında çekilen fotoğraflar ne yazık ki iddianamede delil olarak 
yer alıyor” dedi.39 Çakmakçı Medyascope’da çalıştığı dönemde 4 Temmuz 2017’de tutuklan-
mış, 19 Ekim 2017’de ise tahliye edilmişti.40  
19 Mayıs 2019 

• Aydın - Kuşadası’nda gazeteci Mustafa Yayla, sosyal medya hesabından “Cumhur-
başkanı Erdoğan’a hakaret” ettiği gerekçesiyle aldığı 11 ay 20 gün hapis cezasının İstinaf Mah-
kemesince onanması üzerine cezanın infazı için İzmir Torbalı Cezaevi’ne girdi. Yayla hakkında 
üç yıl önce, sosyal medyadaki bir paylaşımında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla Başba-
kanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) şikayette bulunulmuştu.41 
21 Mayıs 2019 

• Antalya’nın Aksu ilçesinde “Güney Haberci” isimli internet sitesinin sahibi Ergin Çe-
vik, üç kişi tarafından saldırıya uğradı. Kamera kayıtlarında Çevik’e saldıran kişilerin aynı gün 
ofisini ziyaret ederek, kendisini sordukları ve çalışanlara, “Ona selamımızı söyleyin. O anlar” 
diyerek ofisten ayrıldıkları kaydedildi. Aynı kişilerin yaklaşık bir saat sonra Pınarlı Kavşa-
ğı’nda Çevik'in yolunu kestiği ve “Gazeteci Ergin sen misin” sorusuna evet yanıtını aldıktan 
yumruk atmaya başladığı belirtildi.42  

• İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan Özgür Gündem’in eş yayın yönetmenle-
ri, sorumlu yazı işleri müdürü ve 20 yazarının yargılandığı davada “örgüt propagandası” suç-
lamasıyla yedi kişiye ceza hükmetti. Mahkeme, sekiz kişinin beraatına ve diğer yedi kişinin ise 
dosyasının ayrılmasına karar verdi. Bu çerçevede, Eren Keskin ve Reyhan Çapan üçer yıl do-
kuzar ay, Hüseyin Aykol iki yıl bir ay, Hüseyin Güçlü ve Tahir Temel ise birer yıl altışar ay 
                                                
 
 
 
 
36 https://www.medyaradar.com/karnaval-medya-grubunda-iki-bomba-ayrilik-haberi-2008406 
37 https://www.evrensel.net/haber/379554/tutuklu-gazeteci-idris-yilmaz-hakkinda-bir-dava-daha-acildi 
38 https://www.artigercek.com/haberler/igdir-da-biri-gazeteci-3-kisi-gozaltina-alindi 
39 http://gazetekarinca.com/2019/05/gazeteci-mehmet-cakmakcinin-durusmasi-ertelendi/ 
40 https://www.evrensel.net/haber/335594/gazeteci-mehmet-cakmakci-tahliye-edildi 
41 https://gazetekarinca.com/2019/05/gerekcesi-cumhurbaskanina-hakaret-gazeteci-mustafa-yayla-cezaevine-girdi/ 
42 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/yine-antalya-yine-gazeteciye-saldiri-4875626/ 
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hapis cezasına çarptırıldı. Avukat Ayşe Batumlu ve cezaevinde açlık grevinde olan Reyhan Ha-
cıoğlu’na ise birer yıl üçer ay hapis cezası verildi ancak hükümleri ertelendi. Ayşe Berktay, Ce-
lalettin Can, Cemal Bozkurt, Çetin Ulu, Emrullah Kurcan, Ergin Atabey, Nuray Özdoğan ve 
Özlem Soyer beraat etti. Filiz Koçali, Enver Baysal, Hasan Başak, İhsan Yorulmaz, Muzaffer 
Ayata, Serbest Zan ve Züleyha Yılmaz’ın dosyası ise haklarındaki yakalama kararı infaz edil-
mediği ayrıldı. Mahkeme, Bülent Alp ve Ruhat Kaya hakkında suçlamaları ise Basın Kanunu 
gereğince zaman aşımı nedeniyle düşürdü.43 

• İstanbul Anadolu Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu gazeteci Ahmet Al-
tan’ın 2010 yılındaki “Büyük Savaş Başladı” başlıklı köşe yazısı nedeniyle “kamu görevlisine 
hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davayı 17 Eylül’e erteledi. Altan hakkında, Taraf’ta yayım-
lanan ve iki Yargıtay üyesinin o dönem tutuklu bulunan İlhan Cihaner’in tahliyesi ile ilgili yap-
tıkları ve basına yansıyan telefon görüşmesine ilişkin yazısı nedeniyle dava açılmıştı.44 

• Star, yazar Fadime Özkan’ın, AKP Teşkilat Başkan Yardımcısı Azmi Ekinci ile yaptı-
ğı “AK Parti’ye mesaj için oy vermeyenler pişman oldular” başlıklı röportajını internet sitesin-
den kaldırdı. Ekici’nin röportajında AKP adına özeleştiride bulunduğu için kaldırıldığı iddia 
edildi. Ekici, “Şimdiye kadar yapılan 15 seçimin tümünde vardım. Şimdi seçmenimiz oturuyor 
bizimle saatlerce tartışıyor. Her şeyi sorguluyor. Bize kızgın vatandaşın asıl tepkiyi 31 Mart’ta 
vereceğini tahmin ediyordum. İhalecisi, müteahhidi gibi kesimlerden oluşan gruplarda ciddi bir 
ekonomik statü farklılığına oluşan tepki. Haliyle vatandaş da ‘Ben sana oy veriyorum, sen beni 
unutuyor bir kesimi zenginleştiriyor, kendine hayat kuruyorsun’ gibi konularda son derece cid-
di eleştiriler var” demişti.45     
23 Mayıs 2019  

• Sabah’ın Spor Servisi Dış Haberler Sorumlusu ve A Spor kanalında yorumcu Uğur 
Karakullukçu’nun, sosyal medyadaki “Her Şey Çok Güzel Olacak” paylaşımı sonrası TV prog-
ramında yer almadığı öğrenildi. Karakullukçu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçi-
minin iptali sonrası CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’na destek vererek “Her Şey Çok Güzel 
Olacak” paylaşımında bulunmuştu.46  

• Sabah’ın İsviçre temsilcisi Mehmet Çek, Facebook aracılığıyla İsviçre’deki evinde 
gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Çek’in bilgisayar, telefon ve pek 
çok dokümanına el konulduğu bildirildi.47  

• İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Meşale To-
lu’nun adli kontrol tedbirleriyle yargılanmasına devam edilmesi kararı aldı. Mahkeme, Tolu ile 
birlikte 26 sanık hakkında “terör örgütü üyeliği” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suç-
lamalarıyla yapılan yargılamada adli kontrol tedbirlerine devam kararı alırken; Deniz Havuç 
hakkındaki adli kontrolü kaldırdı. Dava 11 Ekim’e ertelendi.48 
24 Mayıs 2019  

• CNN Türk’ün, “Tarafsız Bölge” programının çekimlerini yapan Özkan Prodüksiyon 
Ticaret Limited Şirketi’ne mensup dört kameramanın CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Başkanlığı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun AKP dönemindeki israf belgelerini gösterdiği sırada 
yakın çekim yaptığı gerekçesiyle işine son verdiği ileri sürüldü.49      

• Adana’da yayımlanan Egemen gazetesi kurucusu Hakan Denizli, Seyhan ilçesinde kızı 
                                                
 
 
 
 
43 https://medyavehukuk.org/tr/ozgur-gundem-yazarlari-davasinda-7-kisiye-hapis-cezasi-verildi 
44 https://medyavehukuk.org/tr/ahmet-altanin-hakaret-davasi-eylule-ertelendi 
45 https://medyascope.tv/2019/05/21/akp-teskilat-baskan-yardimcisi-azmi-ekincinin-istanbulu-ozguvenden-kaybettik-dedigi-roportaji-star-gazetesi-yayindan-
kaldirdi/ 
46 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/spor/1406624/_Her_sey_cok_guzel_olacak__demisti..._A_Spor_dan_kovuldu_mu_.html 
47 https://t24.com.tr/haber/sabah-in-isvicre-temsilcisi-gozaltina-alindi,822654 
48 https://medyavehukuk.org/tr/gazeteci-mesale-tolunun-yargilandigi-dava-ekime-ertelendi 
49 https://tele1.com.tr/cnn-turk-imamoglunu-yakindan-ceken-kameramanlarin-isine-son-verdi-57103/ 
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ve torunuyla bindiği otomobilde silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralandığı belirtilen De-
nizli, olay yerindeki ilk tıbbi müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.50 Denizli’nin daha önce de birkaç kez saldı-
rıya uğradığı belirtildi.51 
25 Mayıs 2019  

• Gazeteci-yazar Sabahattin Önkibar, evinin önünde üç kişinin saldırısına uğradı. Hasta-
neye kaldırılan Önkibar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İyi Parti Genel Başkanı Me-
ral Akşener, Önkibar’a yapılan saldırıyla ilgili “İktidarın düşmanlaştırıcı dilini düzeltmesi için 
daha kaç gazetecinin şiddete maruz kalması gerekiyor?” mesajını paylaştı. CHP Grup Başkan-
vekili Özgür Özel de, “Düşüncelerini ifade eden gazetecilere yönelik saldırıların tümünü lanet-
liyoruz. Bu saldırılar, farklı görüşlere tahammülsüz siyasetin, hedef gösteren dilin sonucu” ifa-
desini kullandı.52 

• Gazeteci Faik Bulut, Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) düzenlediği toplantıya 
katıldığı gerekçesiyle Diyarbakır’da gözaltına alındı ve savcılıkta ifadesi alındıktan sonra ser-
best bırakıldı. Bulut, “Doğrusu şudur, 10 yıl önce Diyarbakır’daki DTK toplantılarına ilişkin 
ifadem alındı. Salıverildim. Aynı konuda ikinci ifadem oluyor bu” dedi.53  
27 Mayıs 2019  

• MHP, saldırıya uğrayan gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında suç duyurusunda bu-
lundu. MHP’den yapılan açıklamada, “Gerek köşe yazıları gerekse yaptığı konuşma ve payla-
şımlarda MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yönelik sürekli hakaret içeren ifadeler kullanan Önkibar 
hakkında kamu davası açılması yönünde suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.54 
28 Mayıs 2019  

• İstanbul Bahçelievler’de TGRT Haber ekibi, 11 katlı bir binanın yıkılmasının ardından 
yaşananları canlı yayınla izleyicilerine aktardıkları için inşaat sahibi olduğu iddia edilen kişi-
lerce engellenmeye çalışıldı. TGRT Haber ekibi, ilgilileri polis karakoluna şikayet etti.55  

• İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, ETHA muhabiri Ali Sönmez Kayar’ın “örgüt üye-
liği” suçlamasıyla yargılanmasında, adli kontrol uygulaması ile yurtdışı yasağının kaldırılması 
talebini reddederek davayı 31 Ekim’e erteledi.56 

• Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Nisan 2016’dan beri tutuklu Dicle Haber Ajansı 
(DİHA) muhabiri Ziya Ataman’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı 4 Tem-
muz’a erteledi.57 
29 Mayıs 2019 

• İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla 1 Kasım 
2017’den beri tutuklu yargılanan gazeteci Mehmet Gündem’in tutukluluk halinin devamına ka-
rar vererek davayı 9 Temmuz’a erteledi.58 

• Cumhuriyet davası kapsamında gazeteci Kadri Gürsel, “örgüte üye olmamakla birlikte 
bilerek ve isteyerek yardım etme” suçlamasıyla verilen iki yıl altı ay hapis cezasının kesinleş-
mesi üzerine denetimli serbestlik hükümleriyle ilgili işlemlerin başlatılması için İstanbul Metris 

                                                
 
 
 
 
50 https://www.cnnturk.com/turkiye/adanada-gazeteciye-silahli-saldiri 
51 https://gazetekarinca.com/2019/05/adanada-gazeteci-hakan-demire-silahli-saldiri/ 
52 https://www.haberturk.com/gazeteci-sabahattin-onkibar-a-yumruklu-saldiri-2475691# 
53 https://www.evrensel.net/haber/380120/gazeteci-yazar-faik-bulut-ifadesinin-ardindan-serbest-birakildi 
54 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/mhpden-gazeteci-sabahattin-onkibar-hakkinda-suc-duyurusu-41227673 
55 https://www.karar.com/istanbul/tgrt-haber-ekibine-canli-yayinda-cirkin-saldiri-1224906 
56 http://gazetekarinca.com/2019/05/gazeteci-ali-sonmez-kayarin-yargilandigi-dava-ertelendi/ 
57 http://gazetekarinca.com/2019/05/taniklar-baski-altinda-ifade-verdik-dedi-gazeteci-ataman-yine-tahliye-edilmedi/ 
58 https://medyavehukuk.org/tr/gazeteci-mehmet-gundem-yine-tahliye-edilmedi-0 
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Cezaevi’ne konuldu.59 Gürsel hakkında birkaç saat sonra tahliye kararı verildi.60 
• Kanal D haber programı sunucusu Şule Zeybek, Instagram’dan yaptığı paylaşımla 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nca basın kartının iptal edildiğini öne sürdü. Zeybek, 
“Bugün bir mektup aldım. İçim cız etti. Yıllardır yanımda bulundurduğum, hiçbir maddi avan-
tajı olmayıp, sadece sahibi olmaktan onur duyduğum sarı basın iptali ve iadesine ilişkindi bu 
mektup. Kart olsa ne olur. Ama içim burkuldu” dedi.61 
30 Mayıs 2019 

• Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Jin Haber Ajansı’nın (JİNHA) 
tutuklu muhabiri Filiz Zeyrek hakkında Adana’da YPG’li Şemdin Eye’nin taziyesini haberleşti-
rerek, “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” gerekçesiyle dava açtı.62 Aynı gün 
duruşmaya çıkan Zeyrek’in tahliyesine karar verilerek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için 
davanın 24 Eylül’e ertelenmesine karar verildi.63 Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
hazırlanan iddianamede, Zeyrek’in, “KCK basın komitesi” içerisinde yer aldığı, Eye’nin anma-
sında dosya kapsamında mevcut olan fotoğrafları çekip “muzahir yayın organları”na gönderdiği 
ileri sürülmüştü. Ayrıca Zeyrek’in, hakkında yurtdışı yasağı olmasına rağmen kaçak yollarla 
yurtdışına çıktığı ve 22 Şubat 2019’da Yunanistan’da yakalanarak, Türkiye’ye teslim edildiği 
anımsatıldı.64 

• Gazeteci-yazar Sedef Kabaş, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçesiyle 11 ay 20 gün 
hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. Kabaş, “Cumhurbaşkanı’na hakaretten açılan davada 11 
ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldım! Oysa yazdıklarımda tek bir kişinin ismi geçmiyor… 
Hak, hukuk, adalet” dedi.65 

• İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, müzisyen Nazlı Işıldak’a, Sabah gazetesindeki 
yazısında hakaret eden Rasim Ozan Kütahyalı’yı ve Sabah’ı 5.000 lira manevi tazminat öde-
meye hükmetti. Kütahyalı’nın eşi Nagehan Alçı ile bir kafede karşılaşan Işıldak, “Bank As-
ya’dan krediyle alarak oturduğunuz yalıda vicdanınız nasıl rahat ediyor?” demişti. Bunun üze-
rine Kütahyalı da 22 Şubat 2017’de “Cem Küçük ile Nagehan Alçı’ya Saldırı ve Barbarlık” 
başlıklı bir yazı yazarak, Işıldak’a hakaret etmişti. Işıldak ise, Kütahyalı ve Sabah gazetesinden 
şikayetçi olmuştu.66 
31 Mayıs 2019 

• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Almanya vatandaşı gazeteci Süheyla Kaplan hak-
kında sosyal medya paylaşımları ve yaptığı haberler nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve 
“terör propagandası yapma” suçlarından soruşturma başlattı. Kaplan hakkında 24 Haziran Ge-
nel Seçimleri öncesinde Musa Kart’ın Cumhuriyet’te yayımlanan bir karikatürünü sosyal med-
yada paylaşması ve “Erdoğan’ın Kandil ve Susurluk planı” şeklinde yorumu nedeniyle “Cum-
hurbaşkanı’na hakaret” ile suçlandığı kaydedildi.67 

• Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi, MHP’nin yaptığı başvuru üzerine gazete-
ci Sabahattin Önkibar hakkında Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye ilişkin yorum ve açıklamaları 
konusunda tedbir kararı verdi. Bunun Önkibar’ın saldırıya uğraması ve sonrasında yaptığı açık-
lamalar üzerine değil daha önce yapılan başka bir başvuru ile ilgili olduğu belirtildi. Bahçe-
li’nin avukatı Nizameddin Kocabey, “Önkibar daha önce müvekkilim hakkında bir kitap yaz-

                                                
 
 
 
 
59 http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/1416611/Kadri_Gursel_cezaevine_gonderildi.html 
60 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-kadri-gursel-hakkinda-tahliye-karari-verildi,823640 
61 https://www.medyaradar.com/unlu-sunucuya-sari-basin-karti-soku-icim-ciz-etti-haberi-2009091 
62 https://gazetekarinca.com/2019/05/cenaze-haberi-de-yasak-gazeteci-filiz-zeyreke-taziye-davasi/ 
63 http://gazetekarinca.com/2019/05/gazeteci-filiz-zeyrek-ilk-durusmada-tahliye-edildi/ 
64 https://gazetekarinca.com/2019/05/cenaze-haberi-de-yasak-gazeteci-filiz-zeyreke-taziye-davasi/ 
65 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201905301039207060-gazeteci-sedef-kabasa-erdogana-hakaretten-hapis-oysa-yazdiklarimda-tek-bir-kisinin-ismi-gecmiyor/ 
66 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1418555/Rasim_Ozan_Kutahyali_ve_Sabah_gazetesine_tazminat_cezasi.html 
67 https://www.dw.com/tr/alman-vatanda%C5%9F%C4%B1-gazeteciye-t%C3%BCrkiyede-soru%C5%9Fturma/a-48984842 
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mış ve bu kitap, müvekkilimin kişilik haklarına saldırı niteliğinde isnat ve ifadeler içerdiğinden 
mahkeme kararıyla kitabın dağıtımı durdurulmuş, dağıtılanlar toplatılmış. Ankara Bölge adliye 
mahkemesi ise Önkibar’ın istinaf talebini esastan ve gerekçeli bir şekilde reddetmişti. Önki-
bar’ın bu mahkeme kararlarını arkadan dolanma girişimi engellenmiştir. Önkibar’ın mahkeme 
kararını uygulamaması halinde, hakkında cezai müeyyide tesis edilmesi için gerekli müracaat-
lar yapılacaktır” dedi.68 

İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale 
1 Mayıs 2019  

• Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Sakarya İl Yöneticisi Erhan Demir, İstan-
bul’daki 1 Mayıs kutlamalarına gideceği sırada “örgüt üyeliği” iddiasıyla gözaltına alındı. De-
mir, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.69 

• İçişleri Bakanlığı, 1 Mayıs’taki 16 korsan eylemde 145 kişi hakkında yasal işlem ya-
pıldığını açıkladı.70  
2 Mayıs 2019  

• İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı Sa-
bancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sibel Irzık’a iki yıl bir ay hapis cezası verdi.71 

• İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı Bo-
ğaziçi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Zafer Yenal’a bir yıl üç ay hapis cezası verdi. Mahkeme, 
hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.72 
3 Mayıs 2019 

• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2013-2018 yılları arasında sosyal medya paylaşımı 
nedeniyle 20.474 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Soylu, CHP Balıkesir Milletvekili 
Ensar Aytekin’in soru önergesine verdiği yanıtta yapılan kolluk ve adli işlemlere ilişkin ise de-
taylı bilgi vermedi.73  

• Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üye-
si 11 hekim hakkında “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” basın açıklaması gerekçesiyle “halkı 
kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla birer yıl sekizer ay hapis cezasına karar verdi. Mahke-
me, hekimler Mehmet Raşit Tükel, Sinan Adıyaman, Mustafa Taner Gören, Bülent Nazim 
Yılmaz, Ayfer Horasan, Dursun Yaşar Ulutaş, Funda Barlık Obuz, Hande Arpat, Mehmet Sezai 
Berber, Selma Güngör ve Şeyhmus Gökalp’in, söz konusu açıklamalarıyla “halkı kin ve düş-
manlığa tahrik” suçunu iki kez işledikleri gerekçesiyle ikişer yıl hapis cezasını takdiri indirim 
uygulayarak cezayı bir yıl yıl sekizer ay olarak belirledi. Ayrıca Hande Arpat, sosyal medya 
üzerinden yaptığı bazı paylaşımları nedeniyle “zincirleme olarak terör örgütü propagandası 
yapmak” suçundan bir yıl altı ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. İddianamede, Arpat gibi 
sosyal medya paylaşımları nedeniyle aynı suçtan cezalandırılması istenen Gökalp’in suçun un-
surları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına hükmedildi.74  

• İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevi önünde eylem yapan “Barış Anneleri”, avukatlar ve 
HDP milletvekillerinin açlık grevi ve ölüm orucundaki tutuklular için yapmak istediği basın 
açıklamasında polis müdahalesi sonucu dört kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan avukatlar 

                                                
 
 
 
 
68 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/05/31/sabahattin-onkibar-icin-tedbir-karari/ 
69 http://www.bizimsakarya.com.tr/guncel/odp-sakarya-il-yoneticisi-gozaltina-alindi-h51262.html 
70 https://t24.com.tr/haber/icisleri-bakanligi-16-korsan-gosteriye-katilan-145-kisiye-islem-yapildi,819212 
71 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/208083-iki-akademisyene-toplam-3-yil-4-ay-hapis-cezasi 
72 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/208083-iki-akademisyene-toplam-3-yil-4-ay-hapis-cezasi 
73 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1375418/Soylu_acikladi__20_bin_474_kisiye_sosyal_medya_paylasimi_nedeniyle_islem_yapildi.html 
74 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1375900/_Savas_bir_halk_sagligi_sorunudur__diyen_hekimler_hakkinda_karar_verildi.html 
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Ahmet Balkaya ve Rengin Ergül ile iki tutuklu yakını daha sonra serbest bırakıldı.75 
6 Mayıs 2019  

• İstanbul Beyoğlu’nda düzenlenen “Yeryüzü Sofrası” etkinliğine yapılan polis müdaha-
lesinde ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık ve yedi kişi gözaltına alındı. Bu kişiler daha sonra serbest 
bırakıldı.76 

• ODTÜ Rektörlüğü, 10 Mayıs’ta yapılması planlanan LGBTİ+ etkinliğini yasakladı. 
Açıklamada, Ankara Valiliği’nin 3 Ekim 2018’deki il genelindeki LGBTİ+ etkinliklerine yöne-
lik yasaklama kararının halen yürürlükte olması nedeniyle etkinliğin gerçekleştirilemeyeceği 
belirtildi.77 
7 Mayıs 2019 

• İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nce bir yıl üç ay hapis cezası ona-
nan “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı Prof. Dr. Füsun Üstel, Eskişehir Kadın Ka-
palı Cezaevi’ne girdi. Üstel’in, 5275 sayılı kanun kapsamında “terör suçları çerçevesinde süreli 
hapis cezası almış kişiler cezalarının dörtte üçünü infaz kurumunda geçirmeli” infaz rejimine 
göre 11 ay hapiste kalacağı belirtildi. Üstel, sonrasında cezasının dörtte biri oranında şartlı tah-
liye indiriminden faydalanabilecek.78  

• İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenleri” bildirisi imzacısı 
Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nüket Esen’e bir yıl üç ay hapis cezası verdi. Mahkeme, 
hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.79 
8 Mayıs 2019 

• Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, Twitter hesabı aracılığıyla 
YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini yenileme kararı alması üzerine 
CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’na destek veren sanatçıların yer aldığı bir listeyi “Kayıt” no-
tuyla paylaştı. Safi, listelediği sanatçılarca ve vatandaşlarca gösterilen tepkiler üzerine hesabını 
gizleyerek korumaya aldı.80 

• İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı AKP’li Haydar Ali Yıldız ile Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kentsel dönüşüm rantıyla ilgili sohbetine ilişkin haberlere81 Bi-
lal Erdoğan’ın talebi üzerine engelleme kararı verildi.82 

• MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Twitter aracılığıyla CHP’nin İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı adayı Ekrem İmamoğlu’na destek veren “Çukur” dizisinin oyun-
cularını hedef göstererek, “Show TV'de yayınlanan Çukur dizisini boykot ediyoruz. Bu dizinin 
oyuncuları, İmamoğlu’na destek mesajları atıyor” dedi.83 
10 Mayıs 2019  

• AKP Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı adayı Ekrem İmamoğlu’na destek veren sanatçıları Twitter hesabından paylaşarak, 
söz konusu sanatçıların Kapadokya’daki etkinliklerde sahne alamayacaklarını söyledi. Arı, 
“YSK kararının hemen ardından aniden aslan kesilen, kendilerini sanatçı olarak addedip ‘milli 
ve manevi toplum öncülüğü’ rollerini hiçe sayan ‘şahısların’ bu dakikadan itibaren şehrimde, 
tarafımızdan düzenlenecek olan en ufak dahi olsa bir programda sahne alamayacaklarını Nev-
                                                
 
 
 
 
75 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1375670/Bakirkoy_Cezaevi_onunde_gazli_mudahale__4_gozalti.html 
76 https://t24.com.tr/haber/gozaltina-alinan-ihsan-eliacik-ve-7-kisi-serbest-birakildi,820033 
77 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1380397/ODTU_Rektorlugu_nden_LGBTi__etkinligine_yasak.html 
78 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/208279-baris-akademisyeni-fusun-ustel-cezaevine-girdi 
79 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/208222-bir-akademisyene-1-yil-3-ay-ertelemeli-hapis-cezasi 
80 https://www.medyaradar.com/cumhurbaskanligi-imamogluna-destek-veren-sanatcilari-kayit-altina-aldi-haberi-2007987 
81 https://www.birgun.net/haber-detay/akp-beyoglu-adayi-yildiz-ile-bilal-erdogan-arasinda-dikkat-ceken-sohbet.html 
82 https://www.birgun.net/haber-detay/beyoglu-belediye-baskani-yildiz-ile-bilal-erdogan-arasindaki-yer-kapatma-sohbeti-haberlerine-erisim-engeli.html 
83 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201905081038992293-mhpli-enginyurt-cukur-dizisini-boykot-ediyoruz/ 



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

16 

şehir Belediye Başkanı olarak tamamen ‘kanaat özgürlüğüm’ çerçevesinde ilan ediyorum!” ifa-
desini kullandı.84 

• ODTÜ Rektörlüğü tarafından yasaklanmasına rağmen düzenlenen “ODTÜ 9. Onur 
Yürüyüşü”ndeki aktivistlere polis müdahalede bulundu. Müdahalede çok sayıda kişi gözaltına 
alınırken, bir öğrenci de polisin attığı plastik mermi ile başından yaralandı. Bu kişiler daha son-
ra serbest bırakıldı. ODTÜ Rektörlüğü, öğrencilere gönderdiği e-postayla 6 Mayıs’ta85 yürüyü-
şe izin verilmediğini açıklamıştı.86 

• DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, Ankara Tabip 
Odası’nın da aralarında yer aldığı sendika ve meslek örgütleri tarafından YSK’nın İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmesine tepki göstermek amacıyla yaptığı basın 
açıklamasına polis müdahalede bulundu. Bu sırada gözaltına alınan Mevlüt Çakmak ve Burak 
Ustaoğlu daha sonra serbest bırakıldı.87  
11 Mayıs 2019  

• Sanatçı Cahit Berkay, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı Ekrem 
İmamoğlu’na Twitter üzerinden destek verdiği için Türkiye Sinema Eserleri Sahipleri Meslek 
Birliği (SESAM) tarafından “Türk Sinemasını Geleceğe Taşıyanlar” töreninde kendisine ödül 
verilmesinden vazgeçildiğini açıkladı. Berkay, “Arayıp ‘konuşma süreleri yetmez’ gibi saçma 
bir bahaneyle benim ödülümü iki ay sonraki başka bir törende vereceklerini söylediler. Dolayı-
sıyla da geceye iştirak etmeyeceğim. Bana ödül vermekten vazgeçme nedenleri YSK’nın iptal 
kararını üzüntüyle karşılamam üzerine attığım tweet. Bu paylaşım olduğunu bilmek hem üzücü 
hem de düşündürücü...” mesajını paylaştı.88 

• KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)’in güvenceli ça-
lışma talepleri doğrultusunda Ankara Abdi İpekçi Parkı’ndaki eylemine polis müdahalesinde 
SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara ile Dev Sağlık-İş üyesi Furkan Bircan gözaltına alındı. Bu 
kişiler daha sonra serbest bırakıldı.89  

• “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı Lyon 1 Üniversitesi’nden Doç. Dr. Tu-
na Altınel, pasaportu üzerindeki sınırlama (tahdita) ilişkin bilgi almak için gittiği Balıkesir’de 
gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Fransa’daki bir konferans nedeniyle tutuklanan Altınel, 
Balıkesir Kepsut Cezaevi’ne gönderildi.90  
14 Mayıs 2019 

• Van İnfaz Hakimliği, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ndeki hükümlüler tarafından 
cezaevinde Cumhuriyet ve Evrensel’in bazı sayfalarına sansür uygulaması aleyhine yaptıkları 
başvuruyu reddetti. Hakimlik kararında, basın özgürlüğünün sınırsız olmadığına değinilerek, 
“kurum güvenliğini tehlikeye düşüren veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kap-
sayan hiçbir yayın hükümlüye verilemez” denildi. Hükümlülerden Talet Şanlı ve Tamer Kork-
maz’a, 19 Mart tarihli Cumhuriyet ve Evrensel’in bazı sayfaları, açlık grevleri haberlerinin yer 
alması nedeniyle verilmemiş, bunun üzerine hükümlüler, Cezaevi Eğitim Kurulu Başkanlığı’na 
itiraz etmiş ancak taleplerinin reddedilmesi üzerine Van İnfaz Hakimliği’ne başvurmuştu.91 
15 Mayıs 2019 

• İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, türkücü Özlem Bağlayan hakkında sosyal medya 

                                                
 
 
 
 
84 https://twitter.com/rasimari50 
85 https://t24.com.tr/haber/odtu-rektorlugu-onur-yuruyusu-nu-yasakladi,819905 
86 https://www.evrensel.net/haber/379135/odtude-onur-yuruyusune-polis-saldirisi-22-gozalti-1-yarali 
87 https://www.birgun.net/haber-detay/yskye-tepki-aciklamasina-polis-saldirisi.html 
88 https://twitter.com/cahit_berkay/status/1127149602300416000 
89 https://www.birgun.net/haber-detay/ses-eylemine-polis-saldirisi-2-gozalti.html 
90 https://twitter.com/BarisAkademik/status/1127163870626422784 
91 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1391236/Gazetemize_yasak__Mahkemeden_skandal_gerekce.html 



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

  17 

hesabından “terör propagandası yaptığı” gerekçesiyle bir yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi ve 
hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Bağlayan, 20 Ocak’ta PKK’lılara ait cenaze fotoğrafıyla 
“Ant olsun ki o devlet kurulacak. O cenazeler cehennem sıcağında sizleri bekliyor. Katliam var. 
Kürdistan sevdası bu” mesajına yer vermişti.92  
16 Mayıs 2019 

• İstanbul Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği, Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Meclisi AKP Grubu Başkanvekili Tevfik Göksu’nun CHP’li Ekrem İma-
moğlu’nu suçlamak için Trabzonlulara Yunan benzetmesi yaptığı haberlere erişim engeli getir-
di. Göksu’nun avukatı, müvekkili hakkında gerçek dışı ithamlar ve hakaretler içerdiği iddiasıy-
la Göksu’nun İmamoğlu’na yönelik demecine yer veren haber linklerinin kaldırılmasını iste-
mişti. Göksu, katıldığı bir iftar programında CHP’li İmamoğlu’nun 31 Mart’taki yerel seçim-
lerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmasına en çok Yunan medyasının sevin-
diğini ifade etmiş ve İmamoğlu’nun Trabzonlu olduğunu anımsatarak “Olay büyük hesap bü-
yük kardeşlerim bu hesabı Esenler döndürecek” demişti.93  

• Diyarbakır’da açlık grevlerindeki tutuklu çocuklarına dikkat çekmek için eylem yapan 
annelere yönelik polis müdahalesinde Hızal Yıldırım gözaltına alındı. Şahıs ifadesi alındıktan 
sonra serbest bırakıldı.94 

• HDP Ayvalık İlçe Başkanlığı’na kimliği belirsiz bir grup tarafından taşlı saldırı yapıl-
dı. Saldırganların parti binasının camlarını kırdıktan sonra binada asılı olan Türk bayrağını alıp 
kaçtığı bildirildi.95 
17 Mayıs 2019  

• Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi üyesi avukatları tarafından 17 Mayıs 
“Homofobi, Bifobi, Transfobi Karşıtı Günü” dolayısıyla yapılan basın açıklamasına polis mü-
dahale etti. Avukat Didem Aydın’ın okuduğu basın açıklamasında ise, “Türkiye’de 
LGBTİQ+’lar sistemli olarak hedef gösteriliyor, nefret propagandası yaygınlaşıyor. Halkı birbi-
rine karşı kin ve düşmanlığa teşvik etmeye başlayanlar artıyor. LGBTİQ+’lara karşı cinayetler, 
fiziksel şiddet, saldırı, tehdit, psikolojik şiddet, ayrımcılık ve ön yargılar artmıştır. Cezasızlık 
uygulamaları had safhadadır. Bizler LGBTİQ+’ların gasp edilen temel hak ve özgürlüklerine 
erişebilmeleri için verilen mücadelenin avukatlarıyız” denildi.96 
20 Mayıs 2019 

• Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu Akil Nergüz, Gazeteduvar’a ilet-
tiği mektupta Küba devrimine öncülük eden Che Guevara ve eski Küba Başbakanı Fidel Cast-
ro’nun fotoğraflarının DHKP-C’li oldukları iddiasıyla el konulduğunu ve yasaklandığını söyle-
di. Nergüz, mahpuslara verilmeyen yayınlara ilişkin “Abonesi olduğumuz Cumhuriyet ve Ev-
rensel’in 19.03.2019 tarihli sayılarının birer sayfaları kesilerek verildi. Yeni Yaşam ve Yeni 
Asya gazeteleri geçtiğimiz ay hapishane idaresinin keyfi yasağıyla satılmadı. Tele 1, Halk TV 
gibi kanallar izlettirilmiyor.  ‘Kavgamın Çırağı Olmak’, ‘Bu Halk Bu Vatan Bizim’, ‘Büyük 
Direniş ve Söz’, ‘Sol İçi Şiddet’ kitaplarının önsözlerindeki ifadelerden çeşitli alıntılar yapılıp 
tamamen uydurma gerekçelerle yasaklama kararı alındı. ‘Şeytan Ayetleri Tartışması’ adlı kitap 
ise kitabın tümünde halkın manevi ve dini duygularını aşağılayan ifadeler olduğu iddiasıyla ha-
pishane idaresince el konuldu” sözlerini iletti.97   

• CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun konuk 
                                                
 
 
 
 
92 https://www.sabah.com.tr/gundem/2019/05/15/sanal-devriyeye-yakalanan-unlu-turkucuye-pkk-propagandasindan-hapis-cezasi-cikti 
93 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/esenler-belediye-baskani-tevfik-goksu-trabzonlulara-yunan-benzetmesi-yapti-4802987/ 
94 https://www.evrensel.net/haber/379529/aclik-grevleri-icin-eylem-yapan-annelere-gaz-ve-tazyikli-suyla-saldiri 
95 https://odatv.com/hdpye-bayrak-saldirisi-16051907.html 
96 https://www.birgun.net/haber-detay/ankara-barosu-avukatlarina-polis-saldirisi.html 
97 https://www.g azeteduvar.com.tr/turkiye/2019/05/20/cezaevi-fidel-castro-ve-che-guevarenin-fotograflarini-dhkp-cli-diye-yasakladi/ 
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olduğu CNN Türk’teki “Tarafsız Bölge” programı belirtilen süreden erken bitirildi. İmamoğ-
lu’nun “AKP yönetimindeki yaptığı harcamalara” dikkat çektiği sırada, programın sunucusu 
Ahmet Hakan “Vaktimiz doldu” sözleriyle programı bitirdi.98 CNNTürk, “Programın bir tali-
mat” nedeniyle kesildiği iddialarına ilişkin açıklamasında, İmamoğlu’nun aynı programa konuk 
olan AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım’dan yedi dakika 
daha fazla ekranda kaldığını savundu.99 

• Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişan-
cı’nın 10 Mayıs’ta uçuruma yuvarlanmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle 19 ki-
şi hakkında adli soruşturma başlatıldı. Paylaşımda bulunanlardan İlyas N. “halkı kin ve düş-
manlığa tahrik” ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı.100 
21 Mayıs 2019  

• İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı Sa-
bancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşe Gül Altınay’a iki yıl bir ay hapis cezası verdi.101 
22 Mayıs 2019 

• AYM, Gezi Parkı protestolarına yönelik dava dolayısıyla 1 Kasım 2017’den beri tu-
tuklu yargılanan iş insanı Osman Kavala’nın bireysel başvurusunu, dosyada hak ihlali görme-
diği gerekçesiyle reddetti. Kavala’nın avukatları “tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruş-
turma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hakim ve mahkeme önüne 
çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği” iddia-
larıyla AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu.102 İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Siliv-
ri’de görülecek dava kapsamında Kavala’nın yanı sıra 18 Kasım 2018’den beri tutuklu sivil 
toplum uzmanı Yiğit Aksakoğlu ile birlikte diğer 6’sı firari olmak üzere toplam 16 sanık yargı-
lanacak.103  
23 Mayıs 2019  

• Gaziantep Valiliği, “genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması” gerekçesiyle kentte 
15 gün boyunca açık alan etkinliklerini yasakladığını duyurdu. Açıklamada, “23 Mayıs-6 Hazi-
ran tarihlerinde açık alanlarda yapılacak ‘açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, im-
za kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma, oturma eylemi, ayırt edici önlük ve 
yelek giyme’ gibi etkinlikler, il genelinde Valiliğimizce yasaklanmıştır” denildi. 104  

• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hak-
kında 2012-2017 yılları arasında Twitter’dan yaptığı paylaşımları nedeniyle beş ayrı suçlama-
dan 17 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianamede, Kaftancıoğlu’nun 11 Ocak 2013’te terör 
örgütü PKK’nın kurucularından Sakine Cansız’ın öldürülmesinden sonra attığı paylaşımına yer 
verilerek, “Kırmızı bültenle aranan bir PKK kurucusunun söylemini topluma duyurması ve 
ölümünü insanlığın kaybetmesi olarak nitelendirmesinin terör örgüt propagandası suçunu oluş-
turduğu” belirtildi. Kaftancıoğlu, “cumhurbaşkanına hakaret”, “kamu görevlisine görevinden 
dolayı hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama”, “halkı kin ve düşmanlığa 
alenen tahrik etmek”, “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından hapisle cezalandırılması 
talep ediliyor. İddianame kabul edilirse, Kaftancıoğlu İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
hakim karşısına çıkacak.105  
25 Mayıs 2019  
                                                
 
 
 
 
98 http://gazetekarinca.com/2019/05/talimat-gelince-kesildi-imamoglu-yayini-erken-bitirildi-cnn-turk-finali-savundu/ 
99 https://twitter.com/cnnturkkurumsal/status/1130769695282552832 
100http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1402054/AA_muhabiri_Nisanci_ile_ilgili_paylasim_yapan_19_kisi_hakkinda_sorusturma__1_gozalti.html 
101 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/208681-bir-akademisyene-2-yil-1-ay-hapis-cezasi 
102 https://www.dw.com/tr/aym-kavalan%C4%B1n-bireysel-ba%C5%9Fvurusunu-reddetti/a-48832470 
103 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/aym-osman-kavalanin-basvurusunu-reddetti-4892023/ 
104 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201905231039138157-gaziantepte-acik-alan-etkinlikleri-yasaklandi/ 
105 https://t24.com.tr/haber/sabah-gazetesi-kaftancioglu-hakkinda-11-yila-kadar-hapis-istendi,822653 
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• Balıkesir’de inşaat işçiliği yapan Deniz Avcı’ya, karikatürist Sefer Selvi ve Musa 
Kart’ın yayımlanan karikatürlerini sosyal medyada paylaştığı için “Cumhurbaşkanı’na hakaret” 
suçlamasıyla iki yıl iki ay hapis cezası verildi. Avcı’nın istinaf mahkemesi sonrasında AYM ve 
AİHM’e başvuracağı öğrenildi.106 

• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen iftar yemeğinde, 
CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na destek vermek 
amacıyla “Her Şey Çok Güzel Olacak” paylaşımı yapan sanatçıları eleştirdi. Erdoğan, İmamoğ-
lu’nu destekleyen sanatçılar için “Önünü arkasını bilmeden siyasi taraf olan sporcu, sanatçıla-
rımızın durumu bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor” dedi. Erdoğan, “Sanatçı ve sporcunun siyaset 
yapma hakkı yok mu? Elbette var. Bizim partimizde çeşitli kademelerde vazife üstlenen pek 
çok sanatçı, kültür insanı, sporcu arkadaşımız bulunuyor. Başka partilerde de aynı kimlikle ki-
şiler mevcut. Bir siyasi partiye üye olmak suretiyle yani siyasetçi kimliğiyle bu faaliyet yürütü-
lebilir ama sadece sanatçı ve sporcu kimliğine sahip kişilerin siyasi polemiklerde yer almaları 
onları yıpratır, milletimizin de yüreğinde kırgınlıklara yol açar” ifadesini kullandı.107 
26 Mayıs 2019 

• Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki M.S.S., sosyal medyadan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içeren görseller paylaştığı iddiasıyla gözaltına alın-
dı.108  

• HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında geçen yıl TBMM’nin açılış gününde 
yaptığı konuşma nedeniyle tazminat ödemeye mahkum edilmesinin ardından icra takibi başla-
tıldığı bildirildi. Şık’ın ise kararı istinafa götüreceği öğrenildi. AKP, Şık hakkında 23 Temmuz 
2018’de TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma nedeniyle dava açmış ve Şık 25.000 TL 
manevi tazminat cezasına çarptırılmıştı.109 
27 Mayıs 2019 

• İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hak-
kında sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında, “Türkiye 
Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama”, “kamu görevlisine hakaret”, “Cumhurbaşkanına ha-
karet” “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” ve “terör örgütü propagandası yapmak” 
suçlamalarıyla hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti. Kaftancıoğlu, iddiana-
medeki savcılık ifadesinde, söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ve bir 
tweet dışında diğer paylaşımlarının da şahsının yaptığını belirterek, hakkındaki suçlamaları ka-
bul etmedi.110 

• Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Da-
iresi Eski Başkanı Sabri Uzun hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle “Cumhurbaşka-
nına hakaret” suçundan bir yıl iki aydan dört yıl sekiz aya kadar hapis istemiyle Ankara Cum-
huriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyi kabul etti. Uzun hakkında ayrıca “FETÖ 
propagandası yapmak” ve “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım 
ettiği” suçlamasıyla hazırlanan iddianame ise Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderil-
di.111 
28 Mayıs 2019 

• Van genelinde yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi 
her türlü eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi. Valilikten yapılan açık-
                                                
 
 
 
 
106 https://www.evrensel.net/haber/380045/insaat-iscisine-karikatur-paylastigi-icin-hapis-cezasi-verildi 
107 https://t24.com.tr/haber/sanat-ve-spor-dunyasindan-isimlerle-bulusan-erdogan-imamoglu-na-destek-veren-unluleri-elestirdi,823044 
108 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201905261039162584-sosyal-medyadan-erdogana-hakarete-gozalti/ 
109 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201905261039155120-ahmet-sika-meclis-konusmasi-nedeniyle-icra-takibi-baslatildi/ 
110 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201905271039174508-kaftancioglu-hakkindaki-iddianame-kabul-edildi/ 
111 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/05/27/sabri-uzun-hakkinda-4-yil-8-aya-kadar-hapis-talebi/ 
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lamada, “vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını berta-
raf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesi-
nin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak, özgürlük ve genel asayişin ko-
runmasıyla şiddet olaylarının önlenmesi” gerekçe olarak gösterildi.112  
30 Mayıs 2019 

• Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği, Ankara’da bir iş merkezindeki patronu tarafından 
20’nci kattan aşağı atılarak öldürüldüğü iddia edilen Şule Çet davasında yargılanan Çağatay 
Aksu’nun talebi ile Ekşi Sözlük’teki “Şule Çet” başlığına erişim engeli getirdi. Mahkeme kara-
rıyla ilgili başlıktaki tüm yazıların kaldırıldığı belirtildi.113 Çet, 28 Mayıs 2018’de Yelken Pla-
za’nın 20’nci katından düştüğü iddiasıyla yaşamını yitirmişti.114 

RTÜK Cezaları 
3 Mayıs 2019 

• Aydın Germencik Sulh Ceza Hakimliği, 2019/372 D. İş nolu kararı ile Germencik 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 2019/931 sayılı soruşturma dosyası hakkında yayın ya-
sağına karar verdi.115 
7 Mayıs 2019 

• RTÜK, yayın yasaklarıyla ilgili mahkeme kararları bilgilerine internet sitesindeki eri-
şimi sınırladı. RTÜK, yayın yasaklarının içeriği hakkında medya hizmet sağlayıcı kuruluşların 
bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan içerik sorgulama modülünün kullanıma açılacağını du-
yurdu. Buna göre, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, vergi numarası ve şifreleriyle sorgulama 
modülüne giriş yapabilecek. Bu kuruluşların yazılı olarak RTÜK’e başvurmaları halinde, sorgu-
lama modülüne giriş yapabilmek için kullanacakları şifre, başvuru dilekçesinde bildirilen elekt-
ronik posta adresine gönderilecek.116 RTÜK’ün resmi internet sitesinde yasaklama kararları da-
ha önce belirtiliyordu.  
13 Mayıs 2019 

• RTÜK, gazeteci Zafer Arapkirli’nin RS FM’de yayınlanan Seyr-i Sabah programına 
yüzde beş idari para cezası ile beş kez program durdurma cezası verdi. Arapkirli, Twitter hesabı 
aracılığıyla “Kapalıyız” başlığıyla yayınladığı duyuruda, “RTÜK’ün aldığı beş günlük yayın 
durdurma kararı nedeniyle Seyr-i Sabah’ı beş gün süre ile yapamıyoruz. 20 Mayıs’ta görüşmek 
üzere” dedi. RTÜK’ün CHP kontenjanından üyesi İlhan Taşcı ise, radyo programının Cumhur-
başkanlığı İletişim Merkezi’ne yapılan bir şikayet üzerine değerlendirmeye alındığını ve oy 
çokluğuyla programa “Terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet 
edecek sonuçlar doğuracak şekilde sunma” gerekçelerinin yer aldığı kanun maddesi ile ceza ke-
sildiğini söyledi.117 
14 Mayıs 2019 

• RTÜK, TELE 1’e iki gün ana haberi yayınlamama cezası verdi. TELE 1'in Sahibi 
ve  Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Twitter aracılığıyla “RTÜK basın ve ifade öz-
gürlüğünü kısıtlamaya devam ediyor. Ana haberi yayınlayamadık, yerine zorunlu yayın olarak 
bir Mevlana belgeseli gönderdiler” açıklaması yaptı. CHP’nin eski İstanbul Milletvekili Barış 
Yarkadaş ise HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin TBMM’de yaptığı konuşma nedeniyle 
                                                
 
 
 
 
112 http://www.van.gov.tr/28052019-tarihle-yasaklama-karari 
113 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201905301039199545-eksi-sozlukteki-sule-cet-basligina-mahkeme-karariyla-erisim-engeli/ 
114 https://www.haberturk.com/sule-cet-davasinda-yeni-goruntuler-2346943 
115 https://www.rtuk.gov.tr/mahkeme-yayin-yasaklari/5320/6943/tc-germencik-sulh-ceza-hakimliginin-yayin-yasagi-karari.html 
116 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtukten-yayin-yasaklari-icin-icerik-sorgulama-modulu/1472697 
117 https://t24.com.tr/haber/rtuk-ten-gezi-parki-protestolarindaki-polis-siddetinin-elestirilmesine-ust-sinirdan-ceza,821127 
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kanala ceza verildiğini iddia etti.118  
18 Mayıs 2019 

• RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sakarya Üniversitesi’nde düzenlenen bir konferansta 
yakın zamanda ilgili yönetmelik tamamlandığında internet medyası üzerindeki yayınları da de-
netleyeceklerini söyledi. Şahin, “Türkiye Cumhuriyeti olarak birçok konuda hükümetimizin 
son dönemdeki özellikle vermiş olduğu özgürlük alanıyla ilgili olarak Avrupa Birliği’nin bir-
çok konusunda öndeyiz, özellikle yayıncılık konusunda. Avrupa Birliği internet medyasının 
düzenlemesi konusundaki taslak metnini daha yeni kabul etmişler. Biz bir sene önce bunu ka-
bul etmişiz. Özellikle internet medyası üzerindeki denetim veya düzenleme tedbirlerini herkes-
ten önce çok şükür biz kabul ettik ve bunun uygulamasını yapıyoruz” dedi.119 

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepki  
1 Mayıs 2019  

• PEN International’ın da aralarında bulunduğu bazı sivil toplum kuruluşları, Türkiye’de 
iki yıldır erişime kapalı olan Wikipedia için ortak bildiri yayınlayarak, erişim engeline tepki 
gösterdi. Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Kerem Altıparmak, TGS Genel Baş-
kanı Gökhan Durmuş ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, kamu yararını sağlama 
iddiasıyla büyük bir kamusal faydaya engelleme yapıldığını ifade ettiler. Altıparmak, Wikipe-
dia’nın engellenmesine itiraz ettiklerini ve AYM’ye yaptıkları başvurunun sonucunu bekledik-
lerini söyledi. Durmuş ise “15 Temmuz darbe girişiminin ardından 76 medya kuruluşunun ka-
patıldığını açıklayarak, “Artan baskılar karşısında okurlar alternatif bilgi kaynakları arama ve 
kullanmaya başladı. Türkiye’de bilgiye erişimin engellenmesinin nedeni de yoğunlukla kulla-
nılmaya başlanması Wikipedia’yı hedef haline getirdi” dedi. Wikipedia, 29 Nisan 2017’de “Su-
riye İç Savaşı’na yabancı müdahalesi” ve “Devlet destekli terörizm” başlığında yazılan madde-
lerin içeriği gerekçesiyle yasaklanmıştı.120  
2 Mayıs 2019 

• Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 
kanaldaki işten çıkarmalara tepki göstermek amacıyla istifa ettiğini duyurdu. Sevinç, “Seçimin 
ardından, 1 Nisan sabahı büyük sevinç yaşamaya hazırlanırken Halk TV ekibinden altı kişinin 
görevlerine bilgim dışında son verildi. Bunu durdurma çabalarım maalesef sonuç bulmadı. 
Onaylamadığım ve değiştiremediğim süreçte yer almayı uygun bulmadığımdan yedi yıla yakın 
zamandır sürdürdüğüm Halk TV’deki görevimden bugün itibariyle istifa ediyorum” diye yaz-
dı.121 

• Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi  Erol Önderoğlu,  
IPI’dan Caroline Stockf,  Article 19’dan  Sarah Clarke, AP Milletvekili Rebecca Harms, İstan-
bul Çağlayan Adliyesi önündeki Adalet Nöbeti’ne katıldı.122 İstanbul Barosu Başkanı Mehmet 
Durakoğlu, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, DİSK Basın-İş Sendikası Başkanı Faruk Eren, 
gazeteci Kadri Gürsel ve çok sayıda avukatın katıldığı nöbette, Cumhuriyet davası kapsamında 
hüküm giyen ve şu an Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan avukat Mustafa Kemal Güngör’ün 
mesajı okundu. Güngör mesajında, “Sizler nöbetteyken Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru-
muzu görüşüyor olacak. Verilecek karar, davamız açısından yeni süreçlerin başlamasına da yol 
açacaktır. Bir yandan nöbeti izlemeyi beklerken gözümüz kulağımız da bu görüşmede olacak-

                                                
 
 
 
 
118 https://t24.com.tr/haber/hdp-es-genel-baskani-temelli-nin-tbmm-konusmasini-yayinlayan-tele-1-e-program-durdurma-cezasi,821277 
119 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201904181038806413-rtuk-baskani-sahin-yayincilik-ab/ 
120 https://www.birgun.net/haber-detay/wikipediaya-erisim-yasagi-2-yili-geride-birakti-kamusal-fayda-sansure-ugruyor.html 
121 https://twitter.com/sabansevinc2?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor 
122 https://mobile.twitter.com/RSF_tr/status/1123908292789579778 
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tır. Hep birlikte adalete ulaşacağımız özgür günlerin bir an önce gelmesini diliyoruz” dedi.123 
• İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” dolayısıyla 

yaptığı açıklamada, “Hapiste en fazla gazetecinin Türkiye’de bulunması bizim için büyük endi-
şe. İngiltere küresel kampanyasının parçası olarak Türkiye gibi müttefiklerine gazetecilerin 
serbest bırakılması yönünde baskı uygulamalıdır” dedi.124 

• Bağımsız İletişim Ağı (BİA) Medya Gözlem Raporu’nun Ocak-Mart 2019 dönemini 
kapsayan raporunda; 204 gazeteci ve medya temsilcisi hakkında 10 ağırlaştırılmış müebbet ha-
pis cezası, olmak üzere değişik süreli hapis cezası ve değişik miktarlarda manevi tazminat is-
temiyle yargılama yapıldığı belirtildi. Hapisteki gazeteciler bölümünde, Türkiye’de 106 gazete-
cinin gazetecilik ve politik davalar kapsamında 1 Nisan’ı hapishanede karşıladığı belirtildi. Ra-
porda, “2019’un ilk üç aylık döneminde birçok ceza dosyası ya karar aşamasına geldi ya da so-
nuçlandı. Hapisteki 106 kişiden 41’i hükümlü 30’u halen yargılanıyor, 22’sinin dosyası İstinaf 
Mahkemesi’nde. 13 gazeteciyle ilgili soruşturma halen sürüyor” denildi. Gözaltılar bölümünde 
ise altısı “Kürt Sorunu” bağlantılı soruşturmalar çerçevesinde olmak üzere dokuz gazetecinin 
gözaltına alındığı bildirildi.125 
3 Mayıs 2019  

• TGC, “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” nedeniyle yaptığı açıklamada, “Ülke barışının 
sağlanabilmesi adına cezaevinde tutuklu bulunan gazetecilerin bir an önce serbest bırakılması 
gereğine inanıyoruz” ifadesine yer verdi. Açıklamada, “İktidarın basın sektörünün yüzde dok-
sanına egemen olduğu ülkemizde hala gazetecilik damarına sahip yürekli meslektaşlarımız gö-
revlerini yapma uğraşındalar, bunu yaparken de bedeller ödüyorlar. Türkiye, cezaevlerinde 
yüzlerce gazeteci tutan bir ülke ayıbından bir an önce kurtarılmalı. Halkın haber alma hakkı çe-
şitli yollarla örselenmemeli, düşünceyi ifade özgürlüğünün önüne her geçen gün yeni engeller 
çıkarılmamalı” denildi.126 

• Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu’nun (MKGP), “Dünya Basın Özgürlüğü 
Günü” dolayısıyla hazırladığı dört aylık hak ihlalleri raporuna göre; 14 kadın gazeteci mahpus, 
13 gazeteci cezaevinde açlık grevinde.  Beş gazeteci tahliye edildi, 30 gazeteci yargılandı. İki 
gazeteci beraat etti, iki gazeteci darp edildi. İki gazeteci katledildi, üç gazetecinin ise telefonu 
dinlendi.127  

• İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
56 sayfalık “Sivil Toplum Kuruluşu-Okul-Yurt Faaliyet Raporu 2018 Yılı” ile ilgili haberlere 
erişim engeli getirilmesine, “Kabahati gizlemek yerine iftira davası açıp kanun önünde aklan-
mak vardı” sözleriyle tepki gösterdi. Seymen, Twitter aracılığıyla “Belediyenin eski yönetimi-
nin iktidara yakın vakıf ve derneklerle yaptığı yardımlarla ilgili haberlere erişim engellendi! 
Boğazınızda kalsın” paylaşımında bulundu.128  

• Pedro X Molina ve Noder’in aralarında bulunduğu ünlü çizerler, Etiyopya Addis Aba-
ba’da düzenlenen Dünya Basın Özgürlüğü toplantısında Cumhuriyet’in eski çizeri Musa Kart 
için özgürlük talebinde bulundu. Toplantıda, Musa Kart’a yönelik haksızlığa karşı, “Free Musa 
Kart” pankartları açıldı.129 Aynı gün dünyanın farklı bölgelerindeki karikatüristler, Kart’ın tu-
tukluluğu üzerine çizimler yaptı. Daha önce Kart’ın da layık görüldüğü CRNI Cesaret Ödü-
lü’nün 2018 yılı sahibi Molina, Kart’ın tutuklanma hikayesini anlattığı karikatüründe “Fikir suç 
değildir, gazetecilik suç değildir, mizah suç değildir. Halkın verdiği gücü halka karşı kullanmak 

                                                
 
 
 
 
123 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1374604/Adalet_Nobeti_yeniden_basladi.html 
124 https://mobile.twitter.com/globalfreemedia/status/1123874355971227649 
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126 https://ilerihaber.org/icerik/tgc-gazeteciler-ozgur-birakilmali-gazetecilik-suc-degildir-97216.html 
127 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/208113-mezopotamya-kadin-gazeteciler-platformu-14-kadin-gazeteci-mahpus 
128 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201905031038947436-ibb-haberlerine-getirilen-yayin-yasagina-iyi-partiden-tepki/ 
129 https://mobile.twitter.com/RSF_tr/status/1124342373927063553 
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suçtur” ifadelerine yer verdi.130 Kart, Cumhuriyet davasındaki cezası onandığı için 25 Nisan’da 
yeniden tutuklanmıştı. 

• Türk Tabibler Birliği , Merkez Konseyi üyesi 11 hekim hakkında verilen hapis cezala-
rına “Barış yargılanamaz” mesajıyla tepki gösterdi. TTB’nin Twitter hesabı aracılığıyla “Savaş 
bir halk sağlığı sorunudur dedikleri için haklarında dava açılan Merkez Konseyi üyelerinin yar-
gılandıkları davadan ceza çıktı. Bir kez daha söylüyoruz savaşa karşı olmak hekimlik mesleği-
nin evrensel ilkelerinin gereğidir” paylaşımında bulunuldu.131 

• RSF Balkanlar ve Orta Asya sorumlusu Johann Bihr, “Dünya Basın Özgürlüğü Gü-
nü”nde Türkiye’nin basın özgürlüğü konusunda gidebileceği en son noktaya kadar gerilediğini 
söyledi. AİHM’de bekleyen Türk gazetecilerle ilgili dosyalar üzerinde hızlı karar alınmadığını 
belirten Bihr, “Daha birkaç gün önce Cumhuriyet’in altı çalışanı, sadece işini yaptığı için teröre 
ortak olma suçundan yeniden cezaevine girdi. Halbuki Cumhuriyet, 2015’te RSF basın özgür-
lüğü ödülünü almıştı” diye konuştu. Bihr, “Türkiye 180 ülke arasında, hala 157’inci sırada. Bu 
Türkiye’nin olması gereken bir yer değil, Türkiye’ye yakışmıyor. Gazetecilere son yıllarda hiç 
görülmeyen bir baskı uygulanıyor. Çoğulculuk tümüyle bitirildi, çok küçük, az sayıda medyaya 
indirgendi, gazeteler zorla yargıya başvurmaksızın kapatıldı, gazeteciler her gün yoğun davala-
ra maruz kalıyor. Türkiye profesyonel gazeteciler için hala en büyük cezaevi, bu gerçekten 
Türkiye gibi bir ülke için çok üzücü bir rekor. Türkiye’deki durum çok kötü, gazetecilik mesle-
ğinin suç gösterilmeye çalışıldığı bir dönem. Durum darbe girişiminden önce zaten zordu, dar-
beden sonra her yıl daha da geriledi ve zorlaştı. Şimdi daha fazla geriye gitme olasılığı çok zor, 
bundan daha kötüsü olamaz diye düşünüyorum. Çünkü gerisinde sadece savaştaki ülkeler ile 
tümüyle kapalı diktatörlükler var” dedi.132 

• ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Dünya Basın Özgürlüğü Gününde, Twitter hesabı 
aracılığıyla Türkiye’ye basın özgürlüğüne önem verme çağrısında bulunarak, “Türkiye’yi ifade 
özgürlüğüne, adil yargılanma güvencesine ve yargı bağımsızlığına saygı göstermeye, bunları 
teminat altına almaya çağırmayı sürdüreceğiz” açıklaması yaptı.133 Bunun üzerine Cumhurbaş-
kanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, Twitter paylaşımında, “ABD’yi basın özgürlüğü-
nün arkasına saklanmayı bırakmaya çağırıyoruz. Washington başka ülkelerdeki yoksulluk ve 
ırk ayrımcılığı gibi uzun süredir devam eden sorunlara odaklanmalı” dedi.134 
4 Mayıs 2019 

• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” dolayı-
sıyla yaptığı açıklamada, 3 Mayıs itibarıyla hapishanelerde 139 gazetecinin tutuklu veya hü-
kümlü olmasının Türkiye’ye yakışır bir durum olmadığını kaydetti. Bilgin, “Gazetecinin eğrisi, 
doğrusu, köşegeni, üçgeni, candaşı, yandaşı olmaz. Gazeteci her zaman haberden, doğrudan 
yana olmalıdır. Profesyonel gazetecilik, amatör ruh ve etik ilkelere sıkı sıkıya bağlılık basın 
sektöründe aranan en önde gelen şartlar olmalıdır. Ancak gazete ve mecmuaların, televizyon ve 
radyoların adeta halkla ilişkiler bültenlerine döndürülmesi asla kabul edilecek gelişmeler ola-
maz. Aynı şekilde muhbirlik ile muhabirliğin de karıştırılmaması gerekir. Muhabirlik kutsaldır 
ancak muhbirliğin gazetecilikle, gazetecilerle ilgisi olmaması gerekir. Gazetecilik suç değildir. 
Meslek dışı tavır ve davranışları nedeniyle çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalan gazeteciler 
dahil herkes için adalet istendiğinin altını çiziyorum” dedi.135 
                                                
 
 
 
 
130 https://t24.com.tr/amp/foto-haber/musa-kart-a-dunyadan-cizgilerle-destek,7752?__twitter_impression=true 
131https://twitter.com/ttborgtr/status/1124300195800522752?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1124300195800522752&ref_url=
http%3A%2F%2Fwww.cumhuriyet.com.tr%2Fhaber%2Fturkiye%2F1375900%2F_Savas_bir_halk_sagligi_sorunudur__diyen_hekimler_hakkinda_karar_verildi.h
tml 
132 https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiye-ye-basin-ozgurlugu-listesindeki-sirasi-yakismiyor/4901542.html 
133 https://www.amerikaninsesi.com/a/abd-den-turkiye-ye-basin-ozgurlugu-cagrisi/4902277.html 
134 
https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1124262056578953216?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1124262056578953216&ref_u
rl=https%3A%2F%2Fwww.amerikaninsesi.com%2Fa%2Fabd-den-turkiye-ye-basin-ozgurlugu-cagrisi%2F4902277.html 
135 http://www.24saatgazetesi.com/bilgin-ozgur-basini-savunmak-zorundayiz/ 
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• Dünya Tabipler Birliği (WMA) ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME), 
TTB’nin Merkez Konseyi üyeleri hakkındaki hapis cezasına ilişkin “Cezalar, hem ifade özgür-
lüğüne hem de kamu sağlığına ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması konusundaki risklere dikkat 
çekilmesinde sağlık çalışanlarının oynadığı kritik role hakarettir” dedi. CPME Başkanı Prof. 
Dr. Frank Ulrich Montgomery, “Şiddeti kınamak, insan haklarını ve barışı savunmak suç değil-
dir. Mahkeme sonucunu büyük bir üzüntüyle karşılıyoruz ve tıp mesleği etiğine saygı çabala-
rında TTB yöneticilerinin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz” diye konuştu. İnsan Hakları İçin 
Hekimler Örgütü (PHR) ise, yazılı açıklamasında, hapis cezasını kınayıp “savaşın halk sağlığı 
sorunu olduğu çağrısı yapanlara verilen cezaların adli bir hata olduğunu” ifade etti.136 

• Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), TTB Merkez Konseyi üyelerine verilen hapis 
cezalarına, “asıl suç, TTB yöneticilerine tüm dünyanın gözleri önünde cezalar yağdırarak, iyi 
hekimliğe, düşünce ve ifade özgürlüğüne pervasızca saldırıdır” sözleriyle tepki gösterdi. Açık-
lamada, “Savaşa karşı oldukları, toplumu savaşın yol açtığı yıkımlar konusunda uyardıkları için 
TTB üyelerinin cezalandırılması düşünce ve ifade özgürlüğünün, bilimsel düşüncenin ve en 
önemlisi de insan haklarına dayalı ortak bir yaşam idealinin yok edilmeye çalışılmasıdır. Dün-
yadaki tüm sağlık ve insan hakları örgütlerini, Türkiye’nin başta sağlık ve örgütlenme hakkı, 
düşünce ve ifade özgürlüğü olmak üzere tüm hak ve özgürlükler bakımından yükümlülüklerini 
eksiksiz olarak yerine getirmesi için gerekli girişimlerde bulunmaya çağırıyoruz” denildi.137 
4 Mayıs 2019 

• Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazze’de AA ofisini vuran İs-
rail’e “Basın özgürlüğüne duyarlı olduğu iddiasındaki Batılı ülkeleri İsrail hükümetini kınama-
ya davet ediyoruz” sözleriyle tepki gösterdi.138 Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği Başkanı ve 
Azerbaycan Resmi Haber Ajansı Genel Müdürü Aslan Aslanov da “Bu saldırıyı bağımsız med-
yaya ve insanların bilgi edinme hakkına yönelik kötü niyetli faaliyet olarak değerlendiriyoruz. 
Bu hadiseyi kınıyoruz ve medya temsilcilerine karşı bu tür adamları kabul edilemez buluyoruz” 
dedi. Avrupa Haber Ajansları Birliği’nden (EANA) yapılan açıklamada, birliğe üye AA’nın 
Gazze’deki bulunan ofisinin İsrail’in hava saldırıları ile vurulması çerçevesinde gazetecilerin 
güvenliğinin ihlal edildiği belirtilerek, “EANA, gazetecilerin güvenliğini ifade özgürlüğünün 
ön koşulu olarak görür” denildi.139    
5 Mayıs 2019 

• Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Avrupa ve Orta Asya Program Koordinatörü 
Gülnoza Said, Türkiye’nin dünyada en çok gazeteciyi hapseden ülke olduğunu belirterek, “1 
Aralık 2018’de yayınladığımız rapora göre; Türkiye’de 68 gazeteci yaptıkları iş yüzünden hap-
se atılmış” dedi. Said, “Cumhuriyet çalışanlarından bazıları tekrar hapis cezasına çarptırıldı. 
Çıkmışlardı, ama şimdi tekrar giriyorlar, yasal prosedürler böyle işliyor” dedi. Basın özgürlüğü 
ciddi anlamda kısıtlansa da Türkiye’de hala bağımsız olarak çalışan birçok gazetecinin bulun-
duğunu söyleyen Said, “Biz de CPJ olarak Türkiye’deki bu bağımsız medya kuruluşlarını ve 
gazetecileri destekliyoruz” ifadelerini kullandı.140 
8 Mayıs 2019 

• Show TV’de yayınlanan “Güldür Güldür” programındaki “Ne haber” isimli skeçte, 
oyuncu Ali Sunal haber sunumu yaparken siyasi haberler bölümüne sansür uygulayarak, haber 
kanallarına göndermede bulunduğu kaydedildi.141 

                                                
 
 
 
 
136 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-48160746 
137 http://m.bianet.org/bianet/siyaset/208140-tihv-ttb-uyelerine-verilen-hapis-cezalari-kabul-edilemez 
138 https://www.ntv.com.tr/dunya/israil-aa-ofisinin-de-bulundugu-binayi-vurdu,yzyMphyzXE-pVIOdTTgytQ 
139 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/israilin-aa-ofisinin-oldugu-binayi-vurmasina-dunyadan-tepkiler/1470793 
140 https://www.amerikaninsesi.com/a/cpj-turk-hukumetiyle-diyalogu-eski-duzeye-getirmek-istiyoruz/4904005.html 
141 https://www.demokrathaber.org/medya/guldur-guldur-de-medyaya-sansur-elestirisi-h115402.html 
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10 Mayıs 2019 
• Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği kurucusu avukat Veysel Ok, basın kartı veril-

mesi şartlarıyla ilgili Danıştay’a dava açtıklarını açıkladı. Ok, Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanlığı’nca basın kartı mekanimazsıyla gazeteciler üzerindeki baskının arttırıldığını ve  bir 
“manipülasyon aracı” olarak kullanıldığını söyledi. “Basın kartını bürokrasi bir silah olarak 
kullanıyor” diyen Ok, Türkiye’de 21 Mart itibarıyla 5.691 sürekli basın kartı ve 14.759 sarı ba-
sın kartı sahibi gazeteci bulunduğunu bildirdi. Ok,  Kasım 2018’de ise basın kartı sahibi gaze-
teci 15.423 iken sürekli basın kartı sahibi sayısının 5.709 olarak açıklandığını belirterek, dola-
yısıyla geçen dört aylık sürede 18’i sürekli olmak üzere toplam 682 basın kartının iptal edildi-
ğini kaydetti.142 
11 Mayıs 2019 

• Meslek örgütleri tarafından Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ’ın uğradığı saldırı 
kınandı. Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı, Demirağ’ı hastanede ziyaret 
ederek, siyasilere, gazetecilere ve iktidara eleştirel bakan kişilere yönelik şiddet hareketlerinin 
cezasız kalmasının saldırıları teşvik edici olduğunu söyledi. Kanlı “Gazeteciler Cemiyeti olarak 
saldırıyı kınıyoruz. Şiddet hareketleri kabul edilemez. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ve benzeri şiddete uğrayan kişilere yönelik saldırı-
lar cezasız kaldıkça korkarız benzeri hareketler devam edecektir. Endişe duyuyoruz” dedi.143 
Olay gecesi Demirağ’ı evine bırakan Yeniçağ yazarı Murat Ağırel Twitter’dan “Türkiyem TV'de 
beraber program yaptık. Sahte plakalı Doblo markalı araç ile bizi takip etmişler. Sonrasında 
ben vedalaşıp ayrıldıktan birkaç dakika sonra saldırmışlar. Yavuz ağabey programda da söyle-
di. Hakkında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaretten’ dava açılmıştı. Dava sonuçlandı ve önümüzdeki 
hafta cezaevine girecek!” dedi.144 CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Demirağ’ı hastanede ziyaretinde, 
“Hangi görüşten olursa olsun, bu bağlamda bütün gazeteci arkadaşlarımın bu olaya sahip çık-
masını istiyorum. Bu olay, sıradan bir olay değil. İktidarı beğenmeyen gazeteciler öldürülecek, 
eleştiren gazeteciler dövülecek, sokağa çıkamayacak, gazeteleri satılamayacak bir atmosferi bir 
anlamda dünyaya yaymak istiyorlar. Bundan rahatsızız. İktidar sahiplerinin de bundan rahatsız 
olması lazım” dedi. Akşener  de, Twitter’dan “Demirağ’a yapılan alçak saldırıyı kınıyorum. Bu 
yapılan alçak saldırı basın özgürlüğüne ve fikir hürriyetimize yapılmıştır. Bunlar bizi yıldıra-
maz, yıldıramayacak!” mesajını paylaştı.145  
12 Mayıs 2019 

• Kütüphaneciler Derneği Başkanı Ali Fuat Kartal, kütüphanecilik önünde sansür ve ki-
tap yasakları engeli bulunduğunu açıkladı. Kartal, İstanbul’daki bazı kütüphanelerin adlarının 
değiştirilerek millet kıraathanesine dönüştürüldüğünü söyleyerek, “Kütüphane için farklı kav-
ramlar aramaya gerek yok. Siz kütüphane hizmeti veriyorsanız, o mekanın adı kütüphane olma-
lıdır” dedi.146 
13 Mayıs 2019 

• RSF, Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ’ın saldırıya uğramasına ilişkin açıklama-
sında, saldırının cezasız kalmaması gerektiğini savunarak, gazetecilere yönelik nefret ortamının 
sona ermesi için çağrıda bulundu. RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, “Hapisteki gazete-
ciler için hızlı işlemeyen adalet sistemi, saldırganlar için çok hızlı ve yumuşak işliyor. Gazete-
cilere karşı nefretin iklimini sona erdirmek ve saldırıların önüne geçmek için cezasızlığın bit-

                                                
 
 
 
 
142 https://www.yeniasya.com.tr/gundem/basin-karti-baski-araci-yapildi_493216 
143 http://www.24saatgazetesi.com/yusuf-kanli-cezasizlik-saldirilari-tesvik-ediyor/ 
144 https://twitter.com/muratagirel/status/1126978471803138050 
145 https://twitter.com/meral_aksener/status/1126969959865823234 
146 https://www.dw.com/tr/k%C3%BCt%C3%BCphanecilikte-en-b%C3%BCy%C3%BCk-sorun-kitap-yasaklar%C4%B1/a-48687508 
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mesi yönünde yetkilileri göreve çağırıyoruz” diye konuştu.147  
• Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem 

Desir, gazeteci Yavuz Selim Demirağ’ın saldırıya uğramasını kınayarak, “Türkiye’yi saldırgan-
ları ivedi olarak teşhis ederek yargılamaya çağırıyorum” dedi.148 
14 Mayıs 2019  

• ODTÜ’lü öğrenciler, ODTÜ 9. Onur Yürüyüşü’ne yönelik polis müdahalesinin ardın-
dan üniversitedeki baskı ve engellemelere karşı dersleri boykot etme kararı aldı. Öğrenciler, po-
lisin okula girmemesi, ODTÜ’nün gelenekselleşen Onur Yürüyüşü, Devrim Yürüyüşü gibi de-
ğerlerine sahip çıkılması ve ODTÜ yönetiminin istifa etmesini talep ediyor.149 

• İyi Parti’nin, Yeniçağ Yazarı Yavuz Selim Demirağ’a yönelik saldırıya ilişkin 
TBMM’ye sunduğu araştırma önergesi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.150 İyi Parti Grup 
Başkanvekili Lütfü Türkkan, “Sizin ‘Yeni Türkiye’ dediğiniz bu muydu? Kemal Kılıçdaroğlu, 
sırasını savdı. Meral Akşener'in evinin önüne geldiler. Sıra kimde? Hangi lidere gözdağı vere-
ceksiniz. Şiddeti körüklemeye devam ederseniz bunun hesabını tarih ve millet karşısında vere-
mezsiniz” dedi.151  

• Yeniçağ Yazarı Yavuz Selim Demirağ, evinin önünde altı kişi tarafından sopalı saldı-
rıya uğramasıyla ilgili “Korkmuyorum” başlıklı yazısında yaşadıklarına tepki gösterdi. Demi-
rağ, “Beni bu gadre hedef eden yazdıklarım mı? Daha çok yazacağım! Söylediklerim mi? Daha 
çok konuşacağım” dedi. Demirağ devamla, “Parti liderlerinin evini basan, suratına yumruk 
atan, her türlü aykırı sesi kodesle, dayakla, ölümle tehdit eden karanlığın karşısına dikilmeye 
devam edeceğim. Yolsuzluk yapıyorsunuz dedim diye mi? FETÖ’cüler hala kollanıyor dedim 
diye mi? Türk milliyetçileri bir operasyona maşa ve malzeme olmayacak dedim diye mi? Hep-
sinin hala arkasındayım. Yolsuzluk yaptınız! FETÖ’cüleri hala kolluyorsunuz! Türk milliyetçi-
leri size köpeklik etmeyecek! Ben daha sargılarım çıkmadan, yeniden saldırıların hedefine 
oturmak için elimden geleni yapıyorum” diye yazdı.152  
15 Mayıs 2019 

• TTB, Merkez Konseyi üyesi 11 hekim hakkında “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” 
başlıklı basın açıklaması nedeniyle hapis cezası verilmesine ilişkin “adaletsiz ve taraflı bir yargı 
sistemi ile sağlıkta şiddet engellenemez” tepkisini gösterdi. TTB’ye bağlı Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen tabip odası başkanları, Adalet Bakanlığı’na mahkeme sürecinde yaşanan hu-
kuksuzluklara ilişkin kaygıları içeren bir dilekçe de sundu.153 
16 Mayıs 2019  

• ÖDP, gazeteci İdris Özyol’a düzenlenen saldırıya “Saldırının failleri, sürekli halkı ya-
lan ve manipülasyonla kışkırtıp insanları hedef gösteren AKP-MHP ittifakıdır” sözleriyle tepki 
gösterdi.154  

• CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Twitter aracılığıyla Antalya’da Yeni 
Yüzyıl gazetesi köşe yazarı İdris Özyol’un saldırıya uğramasına, “Bu alçaklıkların sonunu hu-
kuk getirir. İktidar destekli bu saldırıların önlenmesi hukukun ödevidir. Gazetecilere dönük bu 
saldırıları lanetliyorum” dedi. AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da, Özyol’a yöne-
lik saldırıya“Gazetecilere yönelik saldırılar açık toplumu ve çoğulcu demokrasiyi hedef almak-

                                                
 
 
 
 
147 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/208468-turkiye-de-gazetecilere-yonelik-siddet-genellikle-cezasizlikla-sonuclanir 
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tadır. Kimden gelirse ve hangi sebeple olursa olsun, toplum olarak güçlü bir biçimde telin et-
memiz gerekir. Umarım saldırganlar yakalanıp gereken cezayı alırlar” sözleriyle tepki göster-
di.155 CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer ve CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul’da Özyol’u zi-
yaret ederek, saldırıyı kınadı.156  

• Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) ve Uluslararası Yazarlar Birliği’nin (PEN Internati-
onal) aralarında bulunduğu 18 basın ve ifade özgürlüğü kuruluşu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
ortak bir mektup göndererek, saldırıya uğrayan gazeteciler Yavuz Selim Demirağ ve İdris Öz-
yol’la ilgili adaletin sağlanması için çağrıda bulundu. Mektupta, “Çağdaş Gazeteciler Derne-
ği’nin olayla ilgili açıklamasında, Özyol’a saldıranların, MHP’nin bölge meclisindeki temsilcisi 
Talu Bilgili ile bağlantılı oldukları açıklandı. Demirağ ve Özyol gibi gazetecilere saldırılar ce-
zasız kalırsa, gazeteciler işlerini yapmaktan soğuyacak, ülkede korku iklimi güçlenecek ve 
Türkiye’nin demokratik güvenilirliği ciddi olarak zedelenecektir. Sizden bu saldırıları şiddetli 
bir dille kınamanızı, polis ve adli sistem mensuplarının, bu saldırılara karışanların adalete tes-
lim edilmesini sağlamanızı talep ediyoruz” denildi.157  

• PEN International, DİSK Basın- İş Yönetim Kurulu üyesi tutuklu gazeteci Ayşe Düz-
kan için acil eylem çağrısında bulundu. PEN, hem Türkiye Dışişleri Bakanı Abdülhamit Gül’e, 
hem de göndericilerin kendi ülkelerinin Dışişleri Bakanlıklarına Düzkan’ın serbest bırakılması 
için baskı yapmaya, Düzkan ve Türkiye’deki ifade özgürlüğünün durumuyla ilgili makale ve 
haberler yayınlamaya, sosyal medya kampanyaları yapmaya ve yazılarını duyurmaya çağırdı. 
Düzkan’ın koğuş bilgileri yayınlanarak, kendisine kitap, dergi, fotoğraf ve kartpostal da gönde-
rilebileceği de belirtildi. Açıklamada ayrıca “PEN, Düzkan’ın sadece ifade özgürlüğü kullandı-
ğı için tutuklandığına inanıyor ve onun derhal koşulsuz serbest bırakılması için çağrı yapıyor” 
denildi.158 
17 Mayıs 2019 

• KESK’E bağlı Haber-Sen, TRT’nin 169 çalışanını ihtiyaç fazlası personel olarak ta-
nımlayarak kurumdan göndermeye çalışmasına, “TRT egemen siyasetin propagandasını yapı-
yor. TRT elektrik faturaları, bandrol bedeli ve yayın bedeli adı altında gelirlerinin yüzde 
80’inden fazlasını halktan topluyor. Kurumda istihdam fazlası varsa neden geçen ay sadece 
AA’dan 280 kişi alındı. TRT tarihinin en büyük emekçi katliamı yapmaktadır” açıklamasında 
bulundu. TGC’nin açıklamasında ise, “Kadro şişkinliğinin günahı kurumun deneyimli yayıncı-
larına çıkarılamaz” sözleriyle tepki gösterdi. Açıklamada, “TRT yöneticileri, yayıncı personelin 
tasarrufu ile uğraşacaklarına kurumu bir an önce kamu hizmeti yayını yapan demokrat bir çiz-
giye kavuşturmalıdır. Yeniden yapılanma adı altında TRT’ye emek vermiş deneyimli, yetenekli 
personelin bir anda kenara itilmesi sağlıklı bir tutum değildir. Ülke tek seslilikten kurtulmalı, 
çok sesliliğe yani demokrasiye doğru yol almalıdır” denildi.159 TRT Halk Müziği Sanatçısı Elif 
Doğan, “Şimdi ben Tarım Bakanlığı’na gönderilsem kime türkü söyleyeceğim” sözleriyle kara-
ra tepki gösterdi.160 

• Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Akdeniz Şubesi, Antalya’da Yeni Yüzyıl gazetesi 
köşe yazarı İdris Özyol’un saldırıya uğramasına, “Taş devri zihniyetini taşıyan saldırganların 
derhal yakalanması talebiyle Özyol’a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Özyol ve diğer gazetecilere 
tehditler savuran MHP İlçe Başkanı Talu Bilgili hakkında savcıları göreve davet ediyoruz. Ga-
zetecileri hedef gösteren, saldırganları kışkırtan kim varsa hesap vermelidir. ÇGD olarak bu 

                                                
 
 
 
 
155 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1394635/Gazeteci_idris_Ozyol_saldiriya_ugradi.html 
156 https://www.haberturk.com/gazeteci-idris-ozyol-a-saldiri-2465578# 
157 http://www.diken.com.tr/uluslararasi-gazeteci-ve-yazarlardan-erdogana-demirag-ve-ozyol-mektubu/ 
158 https://www.abcgazetesi.com/penden-tutuklu-gazeteci-ayse-duzkan-icin-acil-eylem-cagrisi-15815 
159 https://www.tgc.org.tr/18-slider/2084-tgc-trt-nin-deneyimli-yay%C4%B1nc%C4%B1lar%C4%B1n%C4%B1-kadro-fazlas%C4%B1-olarak-nitelemesi-kabul-
edilemez.html 
160 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/trtde-buyuk-tasfiye-sureci-234152h.htm 
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konunun takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz” denildi.161  
18 Mayıs 2019  

• KESK’e bağlı Haber-Sen üyesi bir grup TRT çalışanı, TRT’de 169 çalışanın “istihdam 
fazlası personel” denilerek tasfiye edilmesini TRT İstanbul Radyosu önünde protesto etti. Tas-
fiye kararını, alkış ve düdük çalarak protesto eden grup, “TRT’de siyasi kadrolaşmaya hayır”, 
“TRT hepimizin öyle kalsın istiyoruz”, “İhtiyaç fazlası değil yönetim hatası” şeklinde sloganlar 
attı. TRT’deki tasfiye,  Temmuz 2018’de yayımlanan KHK kapsamında yapılıyor.162  

• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, TRT’nin 169 çalışanını ihtiyaç fazlası 
personel olarak tanımlayarak kurumdan göndermeye çalışmasına, “Havuzda atama bekleyen ya 
da kendi alanlarıyla alakasız ve vasıfsız devlet memuru kadrolarına getirilenlerin durumları 
üzüntü ve endişe verici bir kıyımdır. Art niyetli bir kadrolaşma hareketidir” sözleriyle tepki 
gösterdi. Bilgin, daha önce de Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nden 170’e yakın 
kamu çalışanının başka kamu kurumlarında uzmanlıkları ve geçmiş çalışılmalarıyla alakasız 
görevlere atanarak mağdur edildiklerini hatırlattı. Bilgin, “Şimdi de TRT, 169 arkadaşımızı, ‘ih-
tiyaç fazlası’ olarak görülüp Devlet Personel Başkanlığı havuzuna almıştır. Bu arkadaşlarımız 
basın emekçileridir. Görevlendirilecekleri kurumlarda uygun görevlere getirilmeleri beklenti-
mizdir” dedi. Bilgin, ayrıca Gazeteciler Cemiyeti olarak TRT’de “Özel Hukuk Hükümlerine 
Tabi Personel” diye tanımlanan yeni bir istihdam şeklinin uygulamaya sokulmaya çalışıldığını, 
657 sayılı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun sağladığı iş güvencesi ve özlük haklarının 
ortadan kaldırıldığı yeni bir personel rejimini endişeyle izlediklerini söyledi.163 

• Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın (ÖiB) programı kapsamında yayınlanan Ni-
san Raporu’nda; Cumhuriyet davasında cezaları onanan altı gazeteci için yeniden hapishane yo-
lu gözüktüğü ve Özgür Gündem Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katılan altı 
kişi hakkında hapis cezası verildiği kaydedildi. Olumlu gelişmeler bölümünde ise Gazeteciler 
Cemiyeti bünyesinde, Avrupa Birliği desteğiyle işsiz gazetecilere hizmet sunmak için hayata 
geçirilen Basın Evi’nin açılışı yer aldı. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, rapor dola-
yısıyla yaptığı açıklamada, Yargıtay tarafından sonuca bağlanıncaya değin gazetecileri mah-
kum etmemek gerektiğini belirterek, “Cumhuriyet ve Sözcü çalışanlarına yönelik adaletsiz yar-
gılama süreçleri, Nisan raporumuzda ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Nisan ayı, gazetecilik mes-
leği açısından işten çıkarmaların devam ettiği bir dönem. Cumhuriyet ekibi yeniden hapsedil-
miş iken Türkiye’de muhalefet kanadında bir başka yayın organı Sözcü’nün yurt dışındaki sa-
hibi Burak Akbay hakkında kırmızı bülten ile yakalama emri çıkartıldı. TGS Disiplin Kurulu 
Başkanı Rahmi Yıldırım hakkında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ilgili yazısı nedeniy-
le ‘hakaret’ suçlamasıyla dava açıldı. Yine Sözcü yazarlarından Çiğdem Toker’in kamu kurum 
ve kuruluşlarınca yapılan harcamaları mercek altına aldığı yazıları nedeniyle kamu ve özel şir-
ketlerce tazminat davalarına maruz kaldığı raporumuzda yer aldı” dedi. Bilgin, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’nın Çubuk ilçesinde şehit cenazesinde bir grup tara-
fından saldırıya uğraması ve saldırıya verilen tepkilere karşı iktidar ile ana akım medyanın iz-
lediği yanlı tutumun altını da çizdi.164  

• Gazeteci Dayanışma Platformu’nun yanı sıra Fatih Polat, Cansu Pişkin ve Alman ga-
zeteci Michelle Demishevich’in aralarında bulunduğu bir grup gazeteci, sosyal medyada başlat-
tığı kampanya ile gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan BirGün muhabiri Zeynep Kuray 
ve MA muhabiri İrfan Tuncçelik’in el konulan haber ekipmanlarının iadesini istedi. Gazeteciler 
Twitter’daki paylaşımlarında, “Açlık grevi eylemlerini takip ettikleri sırada gözaltına alınan ve 

                                                
 
 
 
 
161 https://www.evrensel.net/haber/379501/gazeteci-idris-ozyol-saldiriya-ugradi 
162 https://www.newstr.net/trt-calisanlari-trtde-siyasi-kadrolasmaya-hayir-dedi/ 
163 http://www.24saatgazetesi.com/bilgin-trtde-kadrolasma-endise-verici/ 
164 http://www.24saatgazetesi.com/bilgin-trtde-kadrolasma-endise-verici/ 
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haber ekipmanlarına el konulan gazeteciler Kuray ve Tuncçelik’in ekipmanlarını geri verin. 
Gazetecilik suç değildir” dedi.165 Kuray ve Tuncçelik, 13 Mayıs’ta İstanbul’da açlık grevi ey-
lemlerini takip ederken gözaltına alınmış, savcılık tarafından ekipmanlarına el konulmuştu.166 
20 Mayıs 2019  

• Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), Yeni Yüzyıl gazetesi muhabiri İdris Özyol’un 15 
Mayıs’ta uğradığı saldırıyı kınadı. Açıklamada, “Düşünen herkese düşman, Nazilerin Saldırı 
Bölüğü SA’ya benzer bir çete oluşturdu zorbalar şu güzelim vatan toprağında. Ama düşünmek-
ten, yazmaktan yılmayacağız. İktidar tetikçilerinin son hedefi de Antalya’daki Yeni Yüzyıl ga-
zetesinde düşüncelerini okuruyla paylaşan üyemiz, gazeteci İdris Özyol’du  Yazarımıza yönelik 
bu saldırıyı kınıyor, Özyol’a geçmiş olsun diyoruz” denildi.167 

• CPJ Başkanı Joel Simon, Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğüne ilişkin “Türk hükü-
meti sadece en baskıcı ve otoriter bir strateji olan gazetecilerin cezaevine atılmasını değil aynı 
zamanda biraz daha dolaylı denetim yöntemlerini, ilişkileri, reklamları ve dolaylı baskıyı kulla-
nıyor” dedi.168 
21 Mayıs 2019  

• CHP’nin eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Yeni Şafak’ın BBC Türkçe, Euro 
News, Turkish Independent ve Sputnik gibi  yabancı medya kuruluşlarını manşetine taşıyarak 
hedef göstermesini eleştirdi. Yarkadaş, “Tamamı yasal ve dünyaca tanınmış basın yayın organ-
larını ‘terör destekçisi’ olarak nitelemek, meslektaşlarımızı açık hedef haline getirmektir. Gaze-
tenin sorumsuz tutumu, yeni saldırılara da zemin hazırlamaktadır. Bu tutumu kınıyorum!” ifa-
desini kullandı.169 Antalya’da bir haftada iki gazetecinin saldırıya uğradığını da belirten Yarka-
daş, “Benzer saldırıların cezasız kalması yeni saldırılara zemin hazırlıyor. Gazeteciler ağır bir 
tehdit altında halka haber ve bilgi vermeye çalışıyor” dedi.170 

• ÇGD, TRT’den tasfiye edilenlere ilişkin açıklamasında, “siyasi iktidar tarafından yeni 
kadrolaşmalar için kılıf yaratıldığı” görüşünü ifade etti. Açıklamada, “TRT üstlendiği kamu ya-
yıncılığı misyonunu ne yazık ki son yıllarda neredeyse tamamen yitirmiş durumdadır. TRT, 
halkın paralarıyla finansa edilen ancak sadece siyasi iktidara hizmet eden bir şirkete dönüştü-
rülmek istenmektedir. Söz konusu şirket statüsü, TRT’de aylardır personel kıyımına neden ol-
maktadır. 1786 kişinin ‘teşvik’ adı altında ikna odaları vasıtası ile emekli edilmesi daha çok ta-
ze bir gelişmeyken, sıra TRT emekçilerinin sürgününe gelmiştir. Üretken, kamu yayıncılığı bi-
lincine sahip, tecrübeli emekçilerinden 169’u, ‘İstihdam Fazlası Personel’ denilerek, başka ku-
rumlara gönderilmek üzere Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilmiştir. Yapılan bu işlem, 
TRT’de yıllardır süren siyasi kadrolaşmanın yeni kılıfıdır. TRT’deki bu hukuksuzluğa karşıyız 
ve her platformda TRT emekçileriyle dayanışma içinde olduğumuzu ifade ederiz” denildi.171  

• ÇGD Akdeniz Şubesi, Güney Haberci internet sitesi sahibi Ergin Çevik’in Antalya’da 
uğradığı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Son zamanlarda gazeteci ve siyasilere yönelik 
giderek artan saldırılardan duyduğumuz üzüntüyü dile getiriyoruz. Gazetecilere istediğini yaz-
dırıp, istemediğini zorbalıkla yazdırmayacağını sanan zihniyeti bir kez daha kınıyoruz. Gazete-
ci her koşulda olan biteni yazmaya devam edecektir. Geçen hafta meslektaşımız İdris Özyol’a 
yapılan saldırıdan hemen sonra yaptığımız çağrıda olduğu gibi, adalet sağlayıcılarını Ergin Çe-
vik’e saldıranları bir an önce cezalandırmaya çağırıyoruz” denildi.172 

                                                
 
 
 
 
165 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/05/18/gazetecilerden-cagri-meslektaslarimizin-ekipmanlarini-geri-verin/ 
166 https://www.evrensel.net/haber/379341/gazeteci-zeynep-kuray-serbest-birakildi-2 
167 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kultur-sanat/1402507/TYS_den_idris_Ozyol_a_destek_aciklamasi.html 
168 https://www.amerikaninsesi.com/a/4924854.html 
169 http://www.krttv.com.tr/gundem/erisim-engeli-veren-hakim-akp-ilce-baskani-cikti-h4297.html 
170 https://twitter.com/barisyarkadas/status/1130708375493382144 
171 http://habersen.org.tr/2016/ozel-haber/trt-emekcileri-trtnin-ta-kendisidir-tasfiye-edilemez/ 
172 https://www.facebook.com/cgd.akdeniz/?__tn__=kC-
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• Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun 58. Başkanlar Konseyi’nde, basın sektöründeki 
sorunlar tartışılarak, Anadolu medyasının dayanma gücünün kalmadığı belirtildi. Türkiye Ga-
zeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, “Ülkemizin her köşesindeki medya ve 
medya mensuplarından imdat çağrıları alıyoruz. Bundan birkaç yıl öncesine kadar iki binin 
üzerindeki yerel gazetelerin sayısı ne yazık ki bin seviyesine düşmüştür. Her geçen gün de daha 
başka gazetelerin art arda kapanma haberleri almaktayız. Anadolu basını kelimenin tam anla-
mıyla S.O.S. vermektedir” dedi.173   

• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TRT’deki 169 kişinin işten çıkarılması-
na, “TRT havuz medyasının da sponsorluğunu yapıyor. 169 kişi istihdam fazlası diye uzaklaştı-
rılacak. Siyasal iktidarın kendi militanı haline getirdiği bir TRT var” sözleriyle tepki gösterdi. 
Kılıçdaroğlu, “TRT, akıldan ve mantıktan mahrum hale gelmiş bir kurumdur. Siyasal iktidarın 
kendi militanı haline gelen bir TRT’yle karşı karşıyayız. 169 kişinin bu şekilde TRT’den uzak-
laştırılması hedefleniyor. Bir taraftan AA aracılığıyla TRT’ye 280 personel alınıyor. Kimleri 
gönderiyorlar? Bütün imkanları havuz medyasına aktarıyorlar. İstediğiniz kadar aktarın; ne te-
levizyonları izleniyor, ne gazeteleri okunuyor” dedi.174  
22 Mayıs 2019 

• TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve KESK’e bağlı Haber-Sen, 169 kişiyi istih-
dam fazlası gerekçesiyle başka kurumlara gönderme kararı alan TRT konusunda “Çalışanların, 
uzmanlık alanları dışında görevlendirilerek atıl bırakılmak istenmesi, kamu yönetiminde etik ve 
liyakat ilkelerine aykırı olduğu gibi, kurumsal hafızanın da yok edilmesine neden olacaktır” 
açıklaması yaptı. Ortak açıklamada, “Bir yandan istihdam fazlası denilerek TRT emekçileri ha-
vuza atılırken bir yandan da bu kuruma dışarıdan devamlı personel alımı yapılmaktadır. Kamu 
hizmeti yayıncılığından yana yetişmiş, deneyimli, üretmekten yana olan emekçilerin tasfiyesin-
den derhal vazgeçilmelidir. TRT’yi siyasi kadrolaşma için mekan olarak görenler bilmelidir ki 
TRT emekçileri sahipsiz değildir” denildi.175  

• İsveç Yazarlar Birliği Başkanı, İsveç Pen Başkanı ve İsveç Yayıncılar Birliği Başkanı, 
tutuklu gazeteci Ayşe Düzkan için Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e mektup göndererek, dü-
şünce ve ifade özgürlüğü hakkını kullandığı için tutuklanan herkesin serbest bırakılmasını talep 
etti. Mektupta, “Düzkan’ın düzmece suçlamalarla aldığı bu cezanın, kendisinin temel ifade öz-
gürlüğü haklarını ağır şekilde ihlal ettiğine derinden inanmaktayız. Türkiye’de ifade özgürlü-
ğünün gitgide kötüye giden durumu hepimiz için son derece endişe vericidir. Hepimiz asılsız 
terörizm suçlamalarıyla çok sayıda yazar ve gazetecinin hapis cezasına çarptırıldığına ciddi en-
dişelerle şahit olmaktayız. Türk yetkilileri, sırf yazılarının içeriği ya da sözde üyeliklerine da-
yanarak yazarları ve gazetecileri dava edip tutuklamaya bir son vermeye çağırıyoruz” denil-
di.176    
23 Mayıs 2019 

• Gazeteci Uğur Dündar, Sözcü’nün yurt dışındaki sahibi Burak Akbay’ın, CNN Türk’te 
görevine son verildiği ileri sürülen kameramanları işe alacağını söylediğini belirtti.177 

• TRT’ye ait malzeme kullanımıyla A Haber FM’in yayın yapmasına yardımcı olunması 
için TRT yönetimince “şifahi talimat verildi” iddiası tepkilere yol açtı.178 RTÜK’ün CHP kon-
tenjanından üyesi İsmet Demirdöğen RTÜK’ten de gerekli izinlerin alınmadığını belirterek, 
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173 https://www.haberler.com/gazeteciler-imdat-cagrisi-yapti-12069957-haberi/ 
174 https://www.ntv.com.tr/turkiye/kilicdaroglu-issizligi-yaratanlar-da-mi-dis-gucler,j1vVlVrAZUOVuZwYmeDyyg 
175 https://www.evrensel.net/haber/379998/emo-ve-haber-sen-deneyimli-kadrolar-trtden-tasfiye-ediliyor 
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“TRT, kamu kaynaklarının peşkeş çekilmesine aracı konuma düşmüştür.  Bu grubun RTÜK’ü 
yönettiğini biliyorduk. Şimdi TRT’yi de yönettiğini öğrenmiş olduk. Bu suçtur ve suçlular mut-
laka hesap vermek zorundadır” dedi.179 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın CHP İstan-
bul Milletvekili Mahmut Tanal’ın verdiği soru önergesinin yanıtının ekinde, 1 Haziran 
2018’deki tutanakta “TRT Erzurum Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Narman Aşağı-
yaylalar ve Hınıs-Merkez TV-FM verici istasyonlarına Turkuvaz Aktif Televizyon Prodüksi-
yon A.Ş. teknik ekibi tarafından 300W FM Verici ve anten sistemleri (birer adet dipol anten 
kullanılarak) kurulumları Başkanlığımız bilgisi dahilinde yapılmıştır” denildi.180 
24 Mayıs 2019  

• “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacılarından Lyon I Üniversitesi’nden Doç. 
Dr. Tuna Altınel’in Fransa’daki bir konferansa katılımı gerekçe gösterilerek tutuklanması üze-
rine imza kampanyası başlatıldı. Altunel’in meslektaşları, “örgüt propagandası yapmak” iddia-
sıyla 11 Mayıs’ta tutuklanarak, Balıkesir Kepsut Cezaevi’ne gönderilen Altunel’in serbest bıra-
kılmasını istedi.181 

• AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Parlamento Muhabirle-
ri Derneği’ni (PMD) ziyaretinde, “Basın özgürlüğünün, işleyen bir demokrasinin temel unsuru 
olduğuna inanıyorum. AB’nin bütün kurumları da bunun önemine inanıyor” dedi. Berger, PMD 
Başkanı Göksel Bozkurt ile görüşmesinde, “Gazetecilerin özellikle kamuoyunu doğru şekilde 
bilgilendirme görevi büyük önem taşıyor. Bu görevi icra ederken ülkenin de onlara bu görevi 
yapabilmeleri için gerekli ortamı sağlaması gerekiyor. Aynı şekilde gazetecilerin de bu sorum-
luluğun bilincinde olarak görevlerini sürdürmeleri lazım. Bu çerçevede hepimizin yapması ge-
reken, yanlış bilgilendirmeye, sahte haberlere karşı mücadele etmek” diye konuştu.182 
25 Mayıs 2019 

• Financial Times (FT), yerel seçim dönemde liderlere eşit ve adil yer verme tartışmala-
rıyla gündemde olan CNN Türk’ün, ABD'de basın özgürlüğünün en büyük destekçilerinden 
CNN International’ı zor bir durumda bıraktığını yazdı.183 FT’nin Türkiye muhabiri Laura Pitel, 
CNN’in hükümete yakınlığıyla bilinen Demirören ailesince alınmasından sonra muhalefet tara-
fından tarafsızlığını kaybetmekle suçlandığını kaleme aldı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Orga-
nizasyonu (AGİT), 24 Haziran seçimlerinde CNN Türk’ün tarafsız değil, hükümete yakın dur-
duğunu belirtmişti. CNN, “CNN Türk bağımsız bir kanal olsa da kullandığı isim hakları gerek-
çesiyle bazı standartlara uymalıdır” açıklamasında bulunmuştu.184 
27 Mayıs 2019 

• DİSK’e bağlı Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren, son iki haftada beş gazetecinin sal-
dırıya uğramasıyla ilgili uzun süredir gazetecileri hedef haline getirdiği gerekçesiyle iktidara 
tepki gösterdi.  Eren, “Sanki bir elden düğmeye basılmış gibi peşi sıra gerçekleşen bu saldırıla-
rın tesadüf olmadığını düşünüyoruz, sistematik olduğuna inanıyoruz” dedi. TGS Yönetim Ku-
rulu üyesi Mustafa Kuleli ise, “Gazetecilere yönelik saldırı aslında halkın haber alma hakkına 
yönelik bir saldırıdır. Hukuk düzenine yönelik bir saldırıdır. Bu yüzden gazetecilere yönelik 
saldırılar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır ki; kimse bir daha buna teşebbüs edemesin” diye 
konuştu. ÇGD Genel Başkanı Can Güleryüz de, gazetecilere yönelik artan saldırıların münferit 
olmadığını ve kişilere indirgenemeyecek kadar “sistematik ve bilinçli” gerçekleştirildiğini söy-
leyerek, “Bu saldırıların esas amacı, toplumun haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını engel-
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lemek. Yürütülmeyen hukuki süreç ise, bunların münferit ya da kişilere indirgenecek saldırılar 
değil daha sistematik ve bilinçli bir düzeye ulaştığını gösteriyor. Sorulara yanıtlar arayan gaze-
teciler hedef haline getiriliyor” dedi.185 

• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, gazeteci Sabahattin Önkibar’ın saldırıya 
uğramasına, “Siyasilere, gazetecilere yönelik saldırıların cezasız kalması saldırıları teşvik et-
mektedir” sözleriyle tepki gösterdi. Bilgin, Mayıs ayı içinde Önkibar’la birlikte dört gazeteci-
nin saldırıya uğradığını hatırlatarak, “Bu saldırıların ortak özellikleri ne? Hepsi de gazeteci. 
Hepsi de muhalif. Hepsi de yazdıkları haberler yüzünden şiddete maruz kaldı. Ve hiçbir vakada 
sorumlular hesap vermedi, cezasızlık hakim oldu. Yazık. Gazetecilere saldıranların bir şekilde 
yaptıkları yanına kalır ve ‘etkin cezasızlık’ uygulanırsa, korkarız bu melun saldırıların ardı ke-
silmez” dedi.186  
28 Mayıs 2019  

• Türkiye Yayıncılar Birliği’nin, gazeteci ve yazarlara yönelik artan saldırılarla ilgili 
olarak yaptığı açıklamada, “İfade özgürlüğüne yönelik yapılan her türlü müdahale ve bu müda-
halelere cesaret veren cezasızlık hali, yeni şiddet olaylarını doğurmakta ve cesaret vermektedir. 
Saldırıları kınıyor, gazetecilere, yazarlara ve ifade özgürlüğüne yönelik art arda yaşanan saldırı-
lara seyirci kalınmamasını ve gereken cezaların verilmesini talep ediyoruz” denildi.187 
29 Mayıs 2019 

• AB Komisyonu 2019 Türkiye İlerleme Raporu’nda, Türkiye’de ifade özgürlüğü, gös-
teri, diğer haklar konusunda ciddi bir kötüleşme olduğu ve hakimlere, savcılara siyasi baskı ya-
pılması nedeniyle yargı bağımsızlığında sıkıntı olduğu vurgulandı. Türk yargı sistemiyle ilgili 
Türkiye’nin AB’nin tavsiyelerini dinlemediği belirtildi.188 Raporda, “Cinsiyet temelli şiddet, 
ayrımcılık, azınlıklara yönelik nefret söylemi, nefret suçu ve LGBTİ bireylere yönelik insan 
hakları ihlalleri ciddi bir endişe konusu olmaya devam etmektedir. AB Türkiye’nin AB üye ül-
kelerine yönelik tehdit ya da eylemler ile iyi komşuluk ilişkilerinin bozulmasına yol açacak gi-
rişimlerden kaçınması ve anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümü gerektiğini belirtmektedir. 
Ekonomik kriterler alanında Türk ekonomisinde ciddi gerileme devam etti ve ülkenin piyasa 
ekonomisinin işleyişine dair endişelerin artmasına sebep oldu” denildi.189 
31 Mayıs 2019 

• Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazeteci Kadri Gürsel’e cezaevine götürülüşü sırasın-
da kelepçe takılmasına, “Kelepçeyi niye takıyorsunuz? Kendisi gelmiş… O görüntü gerçekten 
çok kabul edilebilir bir şey değil” sözleriyle tepki gösterdi.190 

• TRT’de 169 çalışanın “istihdam fazlası personel” oldukları öne sürülerek çeşitli kamu 
kurumlarına gönderilmelerine sanatçı ve yazarlar, sosyal medyadan paylaştıkları videolarla 
tepki gösterdi. TRT’nin bir siyasi parti değil, tüm yurttaşlara ait olduğuna vurgu yapan sanatçı-
lar, “Siyasal iktidarın daha rahat kadrolaşabilmesi için TRT’de yetişmiş 169 personelin sözüm 
ona “ihtiyaç fazlası personel” adı altında istemedikleri alanlara tayin edilmesi derhal durdurul-
malı” denildi.191 

Diğer Gelişmeler 
1 Mayıs 2019 
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• Kanal 7 Medya Gurubu Planlama ve Teknik Daire Başkanı Muzaffer Şafak, BBC, 
VOA France24 ve DW’nin Youtube üzerinden Türkçe ortak yayın yapma kararıyla ilgili görüş-
lerini açıkladı. Şafak, “Her dört kuruluşun devlete ait olması medya operasyonunun boyutlarını 
açıklıyor. Bunlar devlet destekli uluslararası kanallar peki bu konsorsiyuma neden TRT kanalı-
mızı dahil etmediler? Türkiye’yi Gezi’den sonra medya yığınağı yapan Batılı ülkeler, medya 
kuşatması yaparak ortak kanal kurdu. Ülke olarak gözümüzün biri açık uyumak zorundayız” 
açıklamasında bulundu.192 
3 Mayıs 2019 

• Posta yazarı Nedim Şener, “Tanığım tutuklandı” başlıklı yazısında Agos Genel Yayın 
Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin yazdığı yazılar nedeniyle yargılandığı davada, 
tanık olan Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Sabri Uzun’un tutuklan-
masını eleştirdi. Şener, “2010 yılında yargılandığım davada Uzun tanık olarak ifade vererek, 
cinayet planını gösteren belgelerin kendisinden saklandığını, sorumluluğun FETÖ’cü istihba-
ratçılarda olduğunu anlattı. Uzun, FETÖ’ye yardımdan tutuklandı. Oysa 2015’te yazdığı ‘İN’ 
isimli kitapta, Deniz Baykal’a kurulan kaset komplosunu, hatta Dink cinayetinin karartılmasın-
da rol oynayan Fox TV Haber Müdürü Ercan Gün’ün rolünü o ortaya çıkarmıştı. Cumhurbaşka-
nı’na hakaret ile FETÖ üyeliği suçlaması birbirine girmiş. Evet herkes yargılanabilir, tutuklama 
ağır bir yaptırım. Hukuk hata yapmaz mı, elbette yapar. Bunu yazmak ve söylemek de bizi an-
cak vicdanlı bir insan yapar” ifadesini kullandı.193  

• Aydınlık yazarı Rafet Ballı, BBC, VOA, France24 ve DW’ye ortak Youtube kanalı 
kurmasıyla ilgili, “Bu bir NATO projesidir. Hedef Türkiye. ‘Sıfat’sız konuşalım. Devlet med-
yasının görevi bellidir. Devlet çıkarı için psikolojik harekat yürütür. Özünde ve sonunda yapı-
lan iş budur. NATO’nun dört büyüğü, yayıncılık tarihinde ilk kez konu Türkiye olunca bir 
NATO görevinde birleştiler. Söyledik: Hedef Türkiye” açıklamasında bulundu.194 

• İçişleri Bakanlığı, Suriyelilere yapılan maddi yardım yapılmasına son verdiği duyur-
duğu için Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan hakkında soruşturma başlattı. İçişleri 
Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Özcan’ın başkanlık yaptığı süreçte Su-
riyelilere yardım yapmayacaklarına ilişkin açıklamasıyla ilgili “40 civarında sivil toplum kuru-
luşu nefret ve toplumda kargaşaya yol açtığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Biz de bu 
suç duyuruları üzerine mülkiye müfettişleri görevlendirdik. Bu soruşturma sonucunda gereken 
neyse onu yapacağız” dedi.195 Özcan ise, “Ben seçim öncesi dört ay boyunca ne söylediysem 
onu yaptım. Soruşturmayı doğru bulmuyorum. Ben suçlu değilim. Vatandaşımın hakkını, hu-
kukunu korumak benim görevim. Ben bu görevi yaptım diye soruşturma geçireceksem geçire-
yim. Kusura bakmayın diyeceğim ya da geri adım atacağım mevzu bulunmamaktadır. Biz bil-
diğimiz doğru yerden devam ediyoruz. Abdestimizden şüphemiz yok” diye konuştu.196     
6 Mayıs 2019 

• YSK, 31 Mart’taki yerel seçimler kapsamında yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı seçimini iptal ederek, 23 Haziran’da yeniden başkanlık için seçim yapılmasına karar 
verdi. YSK’nın dörde karşı yedi oyla iptal kararı aldığı ve bunu “Kamu görevlisi olmayan san-
dık kurulu başkan ve üyelerinin seçimde görevlendirilmesi” gerekçesine dayandırdığı bildiril-
di.197 İçişleri Bakanlığı ise, YSK’nın kararı ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu.198 
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• TRT Genel Müdürlüğü Haber ve Spor Yayınları Daire Başkanı Yaşar Taşkın Koç, gö-
revinden istifa etti. Koç, 2016 yılında hükümete yakınlığıyla bilinen Kanal 24’ün Ankara Tem-
silcisi iken TRT Genel Müdürlüğü Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı’na atanmıştı.199  

• CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, YSK’nın 31 
Mart’taki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmesi ve 23 Haziran’da se-
çim yenileme kararı almasına tepki gösterdi. İmamoğlu, “YSK’yı kınıyorum. YSK’yı gün be 
gün farklı farklı itirazlarla, farklı farklı gerekçelerle etki altına almaya, tehdit etmeye başladılar. 
Buna boyun eğdiler. Şimdi YSK karar açıklıyor. Sandık kurullarına yapılan olağanüstü itiraza 
göre seçimi iptal etmiş. Aynı kurullarda, geçen yıl Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçtin, 
referandum yaptın ve Anayasayı değiştirdin. O zaman Anayasa da şaibelidir, Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri de.200  

• Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, YSK’nın İstanbul kararıyla ilgili 
yazılı açıklamasında, “Özgür ve adil seçimler için gerekli koşulların seçim gününden sonra de-
ğil önce doğrulanması gerektiğinin altını çiziyoruz. YSK’nın kararı Türk seçmenlerin seçim 
otoritelerine duyduğu güvene ciddi zarar verme potansiyeline sahip. Türk halkı seçimler konu-
sunda güvenilir ve istikrarlı bir çerçeve dahil olmak üzere demokratik garantiler sağlayan bir 
seçim sürecini hak etmektedir” sözlerine yer verdi. 201  AP Türkiye Raportörü Kati Piri,  
YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini yenileme kararına ilişkin “Cum-
hurbaşkanı Erdoğan yenilgiyi kabul etmiyor ve halkın iradesine karşı çıkıyor. AKP, YSK’ya 
İstanbul’daki yerel seçimlerin tekrarlanması için baskı uyguladı. Bu durum Türkiye’de iktidarın 
seçim yoluyla demokratik olarak el değiştirmesine duyulan güveni sona erdirdi” ifadesini kul-
landı.202 

• HDP, YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini yenileme kararına 
ilişkin Twitter’dan “YSK, hukuku çiğneyerek, kendini inkar ederek ve iktidar baskısına boyun 
eğerek, zerre kadar demokratik meşruiyeti olmayan bir karar almıştır. Hakimler bir kez daha 
cübbelerini iliklemiş, vicdani ve hukuki değerleri yok saymıştır” açıklaması yaptı.203  
7 Mayıs 2019 

• HDP milletvekilleri, terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ın açlık grevi 
eylemlerini son verilmesi yönünde  açıklamasına rağmen açlık grevini sürdüreceklerini açıkla-
dı. Ülke genelinde 7 Kasım 2018’den bu yana milletvekilleri yanı sıra üç bine yakın tutuklu ve 
hükümlü cezaevlerinde açlık grevi eylemi yapıyor.204 

• Dışişleri Bakanlığı, YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini yeni-
leme kararına Avrupa’dan gelen eleştirilere ilişkin, “Herkesin, hukuk çerçevesinde alınan bu 
karara saygı göstermesi gerekir. Kararla ve YSK ile ilgili bazı yabancı muhataplarca yapılan 
siyasi eleştirileri kabul etmiyoruz” açıklaması yaptı.205 

• İsrail’in, 105 gündür sınır dışı merkezinde tutulan AA’nın Filistinli foto muhabiri Mus-
tafa Kharouf’u mahkeme kararı olmamasına rağmen sınır dışı etmeye çalıştığı bildirildi. Kha-
rouf’un davasına bakan avukatın da bağlı olduğu İsrailli HaMoked Hukuk Merkezi’nden yapı-
lan açıklamada, “İsrail Cezaevleri İdaresi, Pazar akşamı Kharouf'a Kudüs’ten sınır dışı edilme-
sini engelleyen tedbir kararının süresinin dolduğunu ve Ürdün’e gönderileceği kararını tebliğ 
etti” denildi. Kharouf “oturma izni olmadığı” gerekçesiyle 22 Ocak’ta işgal altındaki Doğu Ku-
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202https://twitter.com/KatiPiri/status/1125443977694580738?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1125443977694580738&ref_url=
https%3A%2F%2Fwww.amerikaninsesi.com%2Fa%2Favrupa-da-ysk-nin-istanbul-karari-na-tepki%2F4906189.html 
203 https://twitter.com/HDPgenelmerkezi/status/1125471894881304577 
204 https://www.amerikaninsesi.com/a/hdpli-milletvekillerinden-aclik-grevine-devam-karari/4907248.html 
205 https://www.haberturk.com/disisleri-bakanligi-ndan-ysk-karari-sonrasi-aciklama-2453884 



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

  35 

düs’te bulunan evinden gözaltına almıştı.206 
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK’nın İstanbul seçimlerini yenileme kararına ilişkin, “15 

bin seçmenimizin iradesi gasp edilmişti. İstanbul seçimlerinin üzerindeki gölgenin kalkmasını 
sağlayacak bu kararı, demokrasimizi güçlendirecek önemli bir adım olarak görüyoruz” dedi.207 
Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın adayının yeniden Binali Yıldırım olacağını belirterek, “Bu irade 
gaspını görmezden gelemeyiz. Biz bu yapılanların hesabını milli irade hırsızlarından sormazsak 
milletimiz bizden hesap sorar. Biz sadece gasp edilen haklarımızın ve yapılan açık usulsüzlük-
ten, yolsuzluktan kaynaklanan yanlışları düzeltmenin peşindeyiz. Durum tam tersi olsaydı, 
AKP az bir farkla seçimi kazansaydı, sonra birtakım usulsüzlükler ortaya çıkıp fark yarı yarıya 
düşseydi bizim ensemizde boza pişirirlerdi boza” sözlerine yer verdi.208  

• Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun Sinop’ta gerçekleştirdiği 18. Başkanlar Ku-
rulu Toplantısı’nın sonuç bildirgesinde, gazetecilik/habercilik sektörünün Gazetecilik Meslek 
Yasası’na ihtiyaç duyduğuna dikkat çekildi ve “basın kartı sarı renkte kalmalı” çağrısında bu-
lunuldu. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, “Gazeteci-
lik/habercilik sektörü, kendine özgü bir basın meslek yasasına sahip değildir. Bu yasa, teknolo-
jik gelişmeler ve internet haberciliği de göz önüne alınarak günümüz koşullarına uygun çıka-
rılmalıdır. Siyasetçiler, bürokratlar, hukukçular ve en büyük medya örgütü olan Türkiye Gaze-
teciler Konfederasyonu temsilcilerinin katılımıyla çalışma grupları oluşturularak, Gazetecilik 
Meslek Yasası ivedilikle ülkemize kazandırılmalıdır. Ayrıca beklentimiz basın kartlarının ren-
ginin eskisi gibi sarı olması ve kartlarda bulunan çiplerin tüm mahalli idarelerin sistemlerine 
tanıtılarak her il için ayrı kart çıkarılmasına gerek kalmadan kullanılabilmesinin sağlanmasıdır” 
dedi.209  

• HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, İçişleri Bakanlığı’nın sokaklardaki hak arama 
çalışmalarını arşivleyen video aktivisti ve belgesel film üreticisi Oktay İnce’nin arşivini iade 
etmemesini TBMM gündemine taşıdı. Çepni, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması 
istemiyle verdiği soru önergesinde, İnce’nin eşine ait aile arşivinin yer aldığı hard diske de ge-
rekli yasal uygulamalar yapılmadan el konduğunu aktardı. Sosyal medyadan “Seyri Sokak” adlı 
yayını yapan İnce, 16 Ekim 2018’de bu paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmış, ardından ser-
best bırakılmıştı.210 

• AB Dış Politika Şefi Federica Mogherini ve AB Komisyonu’nun Genişlemeden So-
rumlu Üyesi Johannes Hahn, YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini yeni-
leme kararına ilişkin birlikte yaptıkları ortak açıklamada, “Özgür, adil ve şeffaf bir seçim süreci 
sağlamak herhangi bir demokrasi için hayatidir ve AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin merke-
zindedir” ifadesini kullandı.211 

• Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı seçimini yenileme kararıyla ilgili “YSK’nın aldığı tavır ve verdiği karar bizim açımız-
dan şeffaf değil ve anlaşılmaz. İstanbul Belediye Başkanı’nın seçimine sadece Türk seçmenle-
rin iradesi karar vermeli” dedi.212 Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ise, YSK’nın kararını 
AB müzakereleriyle ilişkilendirerek, “Demokratik seçimleri kabullenmeyenlerin AB’de yeri 
yoktur” dedi. Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana hızlı adımlarla AB’den 
uzaklaştığını söyleyen Kurz, “Türkiye’de fikir ve basın özgürlüğü sistematik şekilde sınırlanı-
yor” diye konuştu.213 

                                                
 
 
 
 
206 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201905071038981260-israil-aa-foto-muhabirini-sinir-disi-etmeye-calisti/ 
207 https://www.ntv.com.tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogandan-ysknin-istanbul-kararina-iliskin-aciklama,NuoZyw8Rx06TCn4bUX5gcw 
208 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201905071038973988-erdogan-toplam-oylarda-yuzde-517-oraninda-bir-basari-kazandik/ 
209 http://www.gazete3.com.tr/haber/34/-basin-camiasi-yasasini-bekliyor--h_91170.html 
210 https://bianet.org/bianet/siyaset/208212-oktay-ince-nin-arsivi-kendisine-ne-zaman-teslim-edilecek 
211 https://www.amerikaninsesi.com/a/turk%C4%B1ye-d%C4%B1ktatorluge-dogru-savruluyor/4907550.html 
212 https://www.dw.com/tr/alman-bakan-roth-se%C3%A7imin-iptali-demokrasi-a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan-gerileme/a-48647767 
213 https://www.amerikaninsesi.com/a/ysk-kararina-almanya-ve-avusturyadan-elestiri/4906986.html 
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• Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), YSK’nın İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı seçimini yenileme kararına, “31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanmadan 
önce de vurguladığımız gibi, kapsamlı bir ekonomik ve demokratik reform gündemine odak-
lanmamız gereken bu dönemde, seçim ortamına geri dönmek kaygı vericidir” denildi.214  

• Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK’nın İstanbul ile ilgili kararına iş dünyasından gelen 
eleştirilere, “Bazı iş adamı grupları bu karardan sonra baktık ki garip garip açıklamalar yapıyor-
lar. Yanlış yapıyorsunuz. Önce herkes haddini bilecek” dedi. Erdoğan, “Bu tavırlarınızla nor-
malleşmeyi konuştuğumuz dönemde, seçim hukukunun işletildiği bir yerde bu açıklamaları ya-
parsanız anormalleşme gelir. Yanlış yapıyorsunuz, herkes önce haddini bilecek. Herkes bildiği 
işi yapacak. Biz sadece gasp edilen haklarımızın ve yapılan açık usulsüzlükten, yolsuzluktan 
kaynaklanan yanlışları düzeltmenin peşindeyiz. YSK hem bizi, hem diğer partilerin temsilcile-
rini dinlemiş ve kararını vermiştir. İBB seçimleri 23 Haziran 2019'da yenilenecektir. Kararın 
hayırlı olmasını diliyoruz. Sorunlarımızı demokrasi ve hukuk içerisinde çözme irademizi güç-
lendirecek bir karar olarak görüyoruz bunu. 23 Haziran'da her zamankinden daha çok çalışacak, 
İstanbul halkının gönlüne gireceğiz” diye konuştu.215 

• İstanbul Barosu Başkanlığı, YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçi-
mini yenileme kararına “Seçimin kendisi değil, iptal kararı şaibelidir” sözleriyle tepki göstere-
rek, 23 Haziran’da yapılması planlanan seçime yönelik hazırladığı altı maddelik yol haritasını 
açıkladı. Açıklamada, “Baromuz, kararın gerekçesini irdeleyerek hukuksal bir tahlile tabi tu-
tulmasını gereksiz bulmaktadır. Kararı veren kurulun böyle bir saik taşımadığı açık iken, hukuk 
kurumumuza özgü ciddiyetimizi bu alana yöneltmeyi doğru bulmamaktayız” denildi. Baro, bu-
güne dek izlenen her okula bir avukat uygulamasını, her sandığa bir avukat hedefi ile değiştirdi. 
Ayrıca İstanbul Barosu önünde 23 Haziran’a değin her gün 20.00-21.00 saatleri arasında daya-
nışma oluşturulması için “demokrasi için dayanışma nöbetleri” tutulacağını açıklandı.216 

• 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
seçimini yenileme kararına “Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız” ifadesiyle tepki gösterdi. 
Gül, Twitter’dan “Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılındaki haksız ‘367 Kararı’ karşısında ne 
hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan YSK’nın aldığı kararı duyunca aynı duyguları 
yaşadım” mesajını paylaştı.217 

• YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini yenileme kararı ardından 
aralarında gazeteci, yazar ve sanatçıların da yer aldığı pek çok kişi Twitter’dan “Her şey güzel 
olacak” etiketiyle yaklaşık 650 bin paylaşım yaparak, karara tepki gösterdi. Komedyen Cem 
Yılmaz “Her Şey Çok Güzel Olacak” filminden bir kare paylaşarak “Bunu memleketimiz hak 
etmiyor. Bir daha oy kullanmak çok büyük bir zahmet olmayacak, vazifemizi yapacağız” dedi. 
Oyuncu İlyas Salman, “Arkadaşlar yılmak yok. Sandığa gitmeme kararı almak yok. Milletin 
sağduyusuna inanmaktan vazgeçmek yok. Buradan geri adım atmak, demokrasiden vazgeçmek 
anlamına gelecek” mesajına yer verdi. Yazar Ahmet Ümit, “Yazık ettiniz ülkeye, bu hırs, bu 
açgözlülük, bu gözü dönmüşlük, bu demokrasi düşmanlığı, yazık çok yazık…” dedi.218  
8 Mayıs 2019 

• YSK, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM grup toplantısındaki İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etme kararıyla ilgili eleştirilere ilişkin 
açıklamada, “Kılıçdaroğlu, kurul üyelerine tehdit, hakaret içeren beyanlarda ve gerçek dışı it-
ham, isnat ve iftiralarda bulunmuş. Bazı Kurul üyelerini, isimlerini okumak suretiyle yuhalat-

                                                
 
 
 
 
214 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201905071038971032-tusiaddan-yeniden-secim-aciklamasi-kaygi-verici/ 
215 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201905071038973988-erdogan-toplam-oylarda-yuzde-517-oraninda-bir-basari-kazandik/ 
216 https://t24.com.tr/haber/istanbul-barosu-ndan-ysk-kararina-tepki-secimin-kendisi-degil-iptal-karari-saibelidir,820151 
217 https://www.medyaradar.com/abdullah-gulden-cok-konusulacak-ysk-aciklamasi-bir-arpa-boyu-yol-alamamisiz-haberi-2007972 
218 http://www.diken.com.tr/ysk-kararinin-yankilari/ 
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mış ve hedef göstermiştir. Bu itibarla, tahammül sınırlarını aşan, içeriği kişilik haklarına açıkça 
saldırı ve suç oluşturan, kişileri hedef gösteren, kurumları ve seçim sistemini itibarsızlaştırma 
amacı güden ve bu surette vatandaşların adalete ve demokrasiye olan inancını sarsan itham ve 
söylemlerden, sorumlu her vatandaş gibi kaçınılması gerekir. Bu nitelik ve ağırlıkta olan söz ve 
davranışları reddediyor ve şiddetle kınıyoruz” denildi.219  

• HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan’ın da aralarında bulunduğu 
dokuz HDP’li milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlanan 13 fezleke 
TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Temelli hakkında üç, Nuran İmir ve Remziye Tosun hakkında 
ikişer, Buldan, Erol Katırcıoğlu, Kemal Peköz, Musa Farisoğulları, Ayşe Sürücü ve Berdan Öz-
türk hakkında ise birer fezleke sunuldu. Böylece TBMM’de Anayasa-Adalet Komisyonu’ndan 
oluşan Karma Komisyon gündemindeki fezleke sayısı ise toplamda 557’ye ulaştı.220  

• Rusya destekli rejim güçleri tarafından İdlib’e yönelik havadan ve karadan başlatılan 
bombardıman esnasında DHA ekibinin bulunduğu aracın yakını, savaş uçakları tarafından he-
def alındı. Araçlarına şarapnel parçaları isabet eden DHA ekibinin yola devam ederek, Maarat 
Numar ilçesine ulaştığı aktarıldı.221  

• CHP, İstanbul’da 31 Mart’ta yapılan tüm ilçe belediye başkanlığı seçimleriyle 24 Ha-
ziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin iptali için “tam kanunsuz-
luk” gerekçesiyle YSK’ya dilekçe verdi. İyi Parti de, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında İs-
tanbul’daki seçimlerin tümüyle  iptal edilmesi için “tam kanunsuzluk” iddiasıyla YSK’ya iti-
razda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Bir usulsüzlük varsa bu se-
çimin iptalini mümkün kılmaz, onlar cezalandırılır, ayrı bir konudur. Sandık kurullarının teşki-
linde bir sorun varsa ben seçmenin iradesini sakatlayamam. Sandık başındaki iş ve işlemlerde 
usulsüzlük olduğu somut delilerle ortaya konmadıkça ben seçimi yenilemem” dedi.222  

• ABD Dışişleri Bakanlığı, YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini 
yenileme kararına ilişkin açıklamasında, “özgür ve adil seçimlerin yapılması ve meşru seçim 
sonuçlarının kabul edilmesi her demokrasi için esastır” denildi.223 
9 Mayıs 2019  

• Sabah, “Oda TV’den skandal bölücülük hamlesi” başlıklı haberinde, Oda TV’nin 
YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini yenileme kararı ardından sosyal 
medyada yürütülen kampanyalara destek vermeyen ünlü isimleri hedef gösterdiğini öne sür-
dü.224  

• Muş Valiliği, kentte toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması gibi eylemleri 15 
gün süreyle yasaklandığını duyurdu.225   
10 Mayıs 2019 

• CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Haziran’daki seçim dönemi için bağış kampanyası baş-
lattıklarını duyurdu. Desteğinizle her şey çok güzel olacak” sloganı ile başlatılan kampanya 
kapsamında vatandaşlar, en az 20'şer lira bağış yapmaya çağırıldı.226 

• İzmir’de dört HDP’li yönetici, evlerine düzenlenen polis operasyonuyla gözaltına 
alındı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen kişilerin HDP Menemen İlçe Eş Başkanı Sadık Va-

                                                
 
 
 
 
219 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1383825/YSK_den_Kilicdaroglu_na_yanit.html 
220 https://t24.com.tr/haber/dokuz-hdp-milletvekili-hakkindaki-13-fezleke-meclis-te,820344 
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ran, HDP Seferihisar İlçe Eş Başkanı Ali Öztürk, DBP İzmir il yöneticisi Fahrettin Akan ve 
Ege Tutuklular ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticisi Murat 
Uluğ olduğu öğrenildi.227   

• Die Welt muhabiri Deniz Yücel, Türkiye’de yargılandığı dava kapsamında tutuklu 
kaldığı süreçte “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sorumluluğunda işkence gördüm” iddiasında bu-
lundu. Yücel, Berlin Tiergarten Asliye Mahkemesi’ndeki duruşmada, “Silivri 9 No’lu Cezae-
vi’nde üç gün boyunca işkenceye maruz kaldım. Belki Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ya da yakın 
çevresinin talimatıyla ama her halükarda onun tarafından hedef gösterilerek, onun sorumlulu-
ğunda işkence gördüm. Öyle ya da böyle yaşadıklarımın bir numaralı sorumlusu, Erdoğan’dır” 
ifadesini kullandı.228 
11 Mayıs 2019  

• CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Hazi-
ran’da tekrarlanacak seçim için AA’ya karşı alternatif bir haber merkezi kuracaklarını açıkladı. 
İmamoğlu, “Vatandaşın tek haber kaynağı AA olmayacak. Zaten mevcut bilgi merkezimizi ge-
nişletip aktif hale getiriyoruz. Her bir sandık açılıp sonucu belli olunca buradan şeffaf şekilde 
duyuracağız” dedi.229 

• Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, Akit TV’yi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu’na hakaret ettiği gerekçesiyle 25.000 lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Akit 
TV’de 21 Aralık 2016’da yayınlanan ana haber bülteninde, Kılıçdaroğlu hakkında “PKK’lı”, 
“Vatan haini”, “Terör eylemleri talimatının kaynağı”, “Kandil’in sözcüsü”, “Tescilli şerefsiz” 
gibi hakaret içeren sözler kullanılmıştı.230 

• Twitter, yılda iki kere yayımladığı Şeffaflık Raporu’nda, 1 Temmuz – 31 Aralık 2018 
döneminde Türkiye’nin en fazla içerik kaldırma talebinde bulunan ülke olduğunu açıkladı. Plat-
form, Türkiye’nin ayrıca Twitter kullanıcılarıyla ilgili en fazla bilgi talep eden ülkelerden biri 
olduğunu ancak bu taleplere olumlu yanıt verilmediğini  duyurdu. Raporda, Türkiye’nin Twit-
ter’a içerik kaldırma için 597 mahkeme kararı yanı sıra 4.417 kez de diğer türlerde yasal talep 
yolladığı ve bu taleplerde toplam 9.155 içeriğin kaldırılmasının istendiği belirtildi. Raporda, 
“Türkiye bu alanda 2014 yılından bu yana dünya birincisi konumunda. Türkiye’nin talepleri 
sonucu 72 Twitter hesabı kapatıldı, 355 tweet de kaldırıldı. İçerik kaldırma taleplerinin dörtte 
üçü Türkiye ve Rusya’dan. Toplam 5.014 talepte bulunan Türkiye 512 kullanıcı hakkında bilgi 
talebinde bulunarak bu alanda altıncı ülke oldu” denildi.231 

• Almanya Dışişleri Bakanlığı, Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in Türkiye’de cezaevin-
de işkence gördüğüne ilişkin iddiaları üzerine Türkiye’yi “Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı 
Sözleşme’ye sadık kalmaya” çağırdı. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy 
ise, “Türkiye’yi karalamaya çalışan bu tür asılsız iddiaların resmi makamlarca ciddiye alınma-
sını ayrıca manidar buluyoruz” dedi.232 
12 Mayıs 2019 

• Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, RTÜK’ün 2018 yılında toplam 89 kez prog-
ram durdurma ile 71 kez yayın durdurma cezası olmak üzere 13 ayda kanallara toplam 1.541 
para cezası verildiğini açıkladı. Oktay, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in soru 
önergesine verdiği yanıtta, Üst Kurul’un kanallara kestiği cezanın toplam miktarının ise 45 
milyon 484 bin 487 lira olduğunu bildirdi. Çakırözer ise, RTÜK’ün 10 Ocak 2018 ile 9 Ocak 
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2019 dönemlerinde Fox TV’ye 19 kez, Halk TV’ye 18 ceza verildiğini, aralarında ana haber 
bülteni ve dizilerin de olduğu yayınlara verilen para cezalarının toplamda sekiz milyon 865 bin 
143 liraya ulaştığını kaydetti.233 
13 Mayıs 2019 

• Sözcü yazarı Uğur Dündar, Twitter hesabından yakında ekranlara geri döneceğini du-
yurdu. Dündar, “Halk TV'yi en zor günlerinde sırtlayan, bankadan kredi çekip kameraları ha-
cizden kurtaran, seçim gecesi sabaha kadar çalıştıktan sonra, 1 Nisan sabahı adeta kullanılmış 
birer eşya gibi kapı önüne bırakılan değerli meslektaşlarımızla yakında bir televizyon kanalında 
bir araya geleceğiz” mesajını paylaştı. Yurt’un edindiği bilgiye göre, Dündar’ın  yeni adresinin 
TELE 1 kanalı olduğu iddia edildi.234   
14 Mayıs 2019 

• Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi sahibi Kemal Özkiraz, FETÖ üyeliğiyle yargı-
lanan Erkan Karaarslan’ın ifadesini yayınladı ve Karaarslan ile Aydın Büyükşehir Belediye 
Başkanı Özlem Çerçioğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na 
FETÖ’cü suçlaması yapması durumunda tahliye edileceğine ilişkin pazarlık yapıldığını iddia 
etti. Özkiraz, Kararaslan’ın ifadesine ilişkin, “Avukat görüşünde Aydın’da  gazetecilik yapan 
Serkan Seyhan isimli gazeteciyi gördüm, bu kişi avukat değildir. Kendisinin bana yaptığı gö-
rüşmede başta Çerçioğlu ve İmamoğlu hakkında CHP başkanlarına yönelik beyanda bulunmam 
halinde o gün itibariyle tahliye olacağımı, bu duruşma dahil başka duruşmalarda da tahliye ola-
cağımı, aksi takdirde hüküm giyeceğimi bana beyan etmiştir. Bu görüşmenin ardından yargı-
lanmamın belediye başkanları ile ilgisinin olmadığını söyledi” açıklaması yaptı. Karaaslan, 
CHP’li Çerçioğlu ile birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ’de “danışmanlık adı altın-
da yapılan usulsüzlükler ve ihaleye fesat karıştırma” suçlarından yargılanıyor.235 

• Yeniçağ Yazarı Yavuz Selim Demirağ’a saldıran altı kişi savcılık talimatıyla serbest 
bırakıldı. Şüpheliler, A.A., N.İ., F.Ç., A.D., O.Ç. ve E.Y.’nin “Demirağ ile trafikte takıştık, o 
yüzden dövdük” ifadesinde bulunduğu ve savcılığın da saldırıya uğrayanın “hayati tehlikesi 
olmadığı” gerekçesiyle saldırganları serbest bırakma kararı aldığı bildirildi. Öte yandan Demi-
rağ, aracının olmadığını, toplu taşıma kullandığını ve olay gecesi bir arkadaşı tarafından evine 
bırakıldığını belirtti.236  

• Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir 
grup partiliye, “sosyal medya üzerinden hakaret”ten yargılanan Bahtiyar Acar’a 9.000 lira para 
cezası verdi. Kılıçdaroğlu, geçen yıl Ekim ayında Batman’da el yapımı patlayıcının infilak et-
mesi sonucu yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök’ün Eskişehir’de yaşayan aile-
sini ziyaret etti. Ziyaretin ardından Acar, hakaret ve küfür içerikli paylaşımlarda bulundu. CHP 
Eskişehir İl Başkanlığı’nın şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan Acar’a “halkı kin ve 
düşmanlığa alenen tahrik”,  “aşağılama ve hakaret” suçlarından dört yıla kadar hapis cezası is-
temiyle dava açıldı. Mahkeme, Acar’a “hakaret” suçundan 10 ay, “halkı kin ve düşmanlığa ale-
nen tahrik, aşağılama” suçundan da altı ay hapis cezası verdi. İki ceza 9.000 lira adli para ceza-
sına çevrildi.237 

• KHK ile ihraç edilen kanser hastası akademisyen Prof. Dr. Haluk Savaş’ın, yargılan-
dığı davada beraat etmesine rağmen tedavisi için yurt dışına gidebilmek için pasaport başvuru-
su reddedildi.238 Adana Valiliği, “İlgili şahıs, kanser hastası olduğunu, Gaziantep 7. Ağır Ceza 
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Mahkemesi’nden beraat kararı aldığını, kendi imkanları ile yurt dışına gidip tedavi olması ge-
rektiğini belirterek, pasaport talebinde bulunmuştur. Bunun yanı sıra söz konusu beraat kararına 
karşı da Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur. Söz ko-
nusu şahsın hukuki durumu, rahatsızlığı, alınan belgeler ve talebi, son 20 yılda zaruri hallerde 
istisnai bir durum olarak sadece birkaç kişi için kullanılan yetki kapsamında değerlendirilmek 
üzere İçişleri Bakanlığı’na gönderilmiş olup, bakanlığımızın yapacağı değerlendirmeye göre 
işlem tesis edilecektir” açıklamasında bulundu.239  
15 Mayıs 2019 

• HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in de aralarında bulunduğu 21 milletvekili 
hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması için 33 yeni fezleke TBMM Başkanlığı’na gönde-
rildi. Fezlekelerden 32’si, HDP’li 20 milletvekiline ait. Biri ise CHP İstanbul Milletvekili Sali-
ha Sera Kadıgil Sütlü hakkında.240   

• Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi, Edirne Kapalı Cezaevi’nde tutuklu eski HDP Eş 
Genel Başkanlarından Selahattin Demirtaş ile Kandıra Cezaevi’nde tutuklu Figen Yüksek-
dağ’ın Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular’a yönelik “iftira” suçunu işledikleri iddia-
sıyla yargılandıkları davada beraat kararı verdi. Eş genel başkanların, 9 Mayıs 2015’te Kayse-
ri’de HDP il binasına yapılan saldırının ardından hakkında şikayetçi oldukları Kuluer’e takip-
sizlik kararı verilmiş ve Demirtaş ile Yüksekdağ’a verdikleri dilekçe nedeniyle Kuluer’e yöne-
lik “iftira” suçu gerekçesiyle dava açılmıştı. 241 

• İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, casusluk suçlamasıyla 4 Ekim 2017’den beri tu-
tuklu ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un tutukluluk halinin devamına 
karar verdi. Dava, 28 Haziran’a ertelendi. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeff-
rey Hovenier, davanın “hızlı, şeffaf ve adil” şekilde çözülmesi çağrısında bulunarak, Topuz’un 
“herhangi bir suç işlediğine yönelik inandırıcı hiçbir kanıt” olmadığını söyledi.242 
16 Mayıs 2019  

• Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ın 
avukatlarıyla görüşme yasağının kaldırıldığını açıkladı. Gül, Avrupa İşkenceyi Önleme Komi-
tesi ile görüşmesinin ardından “İstanbul, Diyarbakır, Silivri ve Şanlıurfa’ya gidildi. Yine birçok 
cezaevine, İmralı’ya da gidildi. Orayı da ziyaret ettiler. Dolayısıyla, tüm cezaevlerinde, ilgili 
şahıs, tutuklu, mahkumlarla görüşmeler sağlandı. Bunlarla ilgili genel itibariyle daha önceki zi-
yaretlerde olumlu gelişmeler olduğunu ifade ettiler. Biz, işkence, kötü muameleye sıfır tolerans 
anlayışıyla yola çıkmış, özgürlükçü, demokrasiyi geliştiren bir anlayışla yola devam edeceğiz. 
Dolayısıyla bu konudaki eleştiri ya da önerileri dikkatle takip edeceğiz” dedi.243 Gül’ün verdiği 
bilgiye göre 8 yıllık ara sonrasında Öcalan’ın avukatlarıyla ilk görüşmesi 2 Mayıs’ta gerçekleş-
ti.244 

• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın dokunul-
mazlığının kaldırılması istemiyle iki ayrı fezleke düzenleyerek, TBMM’ye gönderdi. İlk fezle-
kede, Şık’ın yargılandığı ve hapse mahkum edildiği Cumhuriyet davasının 3. duruşmasında 
yaptığı savunmaya yer verildi. Fezlekede Şık’ın savunmasından ifadeler kullanılarak, TCK’nın 
301. maddesinde geçen suçu oluşturduğu ve soruşturma izni talebinde bulunulduğu belirtildi. 
Adalet Bakanlığı’nın 22 Mayıs 2018’de Şık hakkında soruşturma izni verdiği belirtilerek,  
Şık’ın “Türk milletini, devletini, hükümetini, yargı organlarını alenen aşağıladığı” gerekçesiyle 
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dokunulmazlığının kaldırılması istendi. Şık hakkında ikinci fezleke ise, bir Alman televizyonu-
na verdiği röportajda Euro 2024’ün Türkiye’de düzenlenmemesi gerektiğini savunan sözleri 
nedeniyle CİMER’e yapılan şikayet dolayısıyla hazırlandı.245  

• Radyo Dinleme Hizmetleri Organizasyon Tanıtım ve Yayıncılık Anonim Şirketi 
(RİAK A.Ş), radyo reyting ölçümlerini yaptırdığı Nielsen şirketi ile yolları ayırarak, Kantar 
Holding ile anlaştı. İddiaya göre herhangi bir ihale yapılmadan, sessiz sedasız gerçekleştirilen 
devir sonrası ihaleye katılmak isteyen şirketlerin de duruma tepki gösterdiği belirtildi.246  

• HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, RTÜK’ün TELE1’e, HDP Eş Genel Başkanı 
Sezai Temelli’nin 12 Şubat’taki grup konuşmasını yayımladığı gerekçesiyle iki gün ana haberi 
yayımlamama ve para cezası verdiğini ancak iktidara yakınlığıyla bilinen ATV, KANAL 7, A 
Haber, Ülke TV’ye ise aynı konuşmayı yayınlamalarına rağmen ceza vermediğini duyurdu. 
Kenanoğlu, TBMM’deki konuşmasında, “Deyim yerindeyse bu kanallara iltimas geçilmiş 
ve/veya bu kanalların mevcut tarihsel bağlamda ihtiyaç duyulan popülist ideolojik bir fantezi 
ekseninde propagandatif bir amaçla yayın yapmalarında RTÜK’ce bir mahsur görülmemiştir” 
dedi.247 

• HDP Van Milletvekili Tayip Temel, Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde 2. 
Müdür olarak çalışan Ercan İnceler’in cezaevindeki tutuklulara işkence uyguladığı iddiaları 
TBMM gündemine taşıdı. Temel, konuya ilişkin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e soru önerge-
si verdi.248  
17 Mayıs 2019 

• Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TRT’nin 2018 yılı Kasım ayı itibarıyla 18.152 
bölüm iç yapım, 4.806 bölüm dış yapım, 704 bölüm ortak yapım ile 632 bölüm lisans kiralama 
olmak üzere toplam 24.294 bölüm program hazırladığını açıkladı. Oktay, CHP Niğde Milletve-
kili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verdiği yanıtta, “TRT Yönetim Kurulu kararları doğ-
rultusunda programların öncelikle iç yapım olarak yapılıp yapılamayacağı değerlendirilmekte-
dir. Programların büyük bir kısmı iç yapımlardır. Dünya çapında yayın yapan TRT, diğer ülke-
lerdeki örneklerinde olduğu gibi program temini için kurum dışı yapımlar, ortak yapımlar, li-
sanslamalar gibi yöntemlere başvurabilmektedir” dedi.249  

• Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yasa dışı forex işlemi yapan 20 internet sitesi için eri-
şim engelleme talebinde bulundu.250  

• Hürriyet’in eski okur temsilcisi Faruk Bildirici, Gazeteciler Cemiyeti Basın Evi’nde 
düzenlenen etkinlikte, Hürriyet yazarı Ayşe Arman, Sahrap Soysal ve Doktor Osman Müftüoğ-
lu’nun paralı söyleşi yapmalarına ilişkin yönetime uyarılarda bulunduğunu ancak gazete yöne-
timince müdahalede bulunulmadığını söyledi. Bildirici, Arman’ın, “Anjelik” adlı bir modacıyla 
yaptığı reklam içerikli söyleşiyi etik bulmadığını ancak gazete yönetimince kendisine “O mo-
dacı Vuslat Doğan’ın da modacısı” diyerek itiraz ettiğini anlattı. Bildirici, Soysal’ın da Hürri-
yet'in ek sayfasında yaptığı söyleşilerle reklam yaptığını bunu eleştirince, “Sahrap Hanım Ay-
dın Doğan beyin teyzesinin kızı, ona karışamayız” yanıtını aldığını belirtti. Bildirici, Doktor 
Müftüoğlu’nun Dardanel reklamlarına çıktıktan sonra “Ton balığının faydalı” olduğuna ilişkin 
yazılarının da reklam içerdiğini ve oysa doktorun daha önce aynı gazetede “ton balığı sağlık 
için tehlikeli” diye   iki yazı yazdığını tespit ettiğini söyledi. Durumu yöneticilere aktardığını 
söyleyen Bildirici, “Koskoca profesör yalan mı söyleyecek. Şimdi faydalıdır ton balığı” ceva-
bını aldığını ifade etti. Paralı söyleşilere karşı çıktığını belirten Bildirici, gazete tirajlarının da 
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gerçekleri yansıtmadığını açıkladı. Bildirici, Bahçeşehir Üniversitesi’nin sahibi Enver Yücel ile 
yapılan söyleşinin ardından büyük miktarda gazete satın aldığını anlattı.  Bildirici, “Yücel, gü-
ya Birleşmiş Milletler ödülünü almış, ama araştırdım, aslında BM muhabirlerinden ödül almış. 
BM Genel Sekreteri de törene davetli olarak katılıp ödül vermiş” dedi.251 

• CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı Ekrem İmamoğlu, FETÖ sa-
nığı Erkan Kararslan’ın kendisi aleyhinde ifade vermeye zorlandığı iddiasının ardından “orga-
nize kumpas girişimi” gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmek üzere İs-
tanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. İmamoğlu’nun avukatı Kemal 
Polat, kumpas girişiminin 2017 yılında başladığı belirterek, “İmamoğlu Beylikdüzü Belediye 
Başkanlığı yürüttüğü dönemde Karaarslan’ın FETÖ/PDY nedeniyle tutuklanmasından hemen 
sonra sözleşmesini feshetmiş, teminat mektubunu nakde çevirerek belediyeye gelir olarak kay-
detmiş, ardından Kamu İhale Kurumu’na başvurarak, Karaarslan’ın kamu ihalelerinden yasak-
lanmasını sağlamıştır” sözlerine yer verdi. Dilekçede, cezaevinde tutuklu bulunan Karaarslan’a 
kendisiyle iletişime geçen bakanların ve 18,19,20 ve 27 Mart 2019 tarihlerinde ziyarete gelen-
lerin kim oldukları ve aralarında hangi konuşmaların geçtiğinin sorulması da talep edildi.252 Öte 
yandan Karaarslan ile görüşen Aydınlı gazeteci Serhan Seyhan ise, “Türkiye'de cezaevi savcı-
lığından izin alarak mahkum ziyaret edilebiliyor. Savcıya kendisiyle görüşmek istediğimi, 
önemli bir konu olduğunu söyleyerek görüşmeye girdim. Amacım kamuoyunun aydınlanması. 
Biz tanıklar olarak sürekli ifadeye çağrılıyoruz. Savcılıktan ifadeyle ilgili sürekli tebligat geli-
yor. Kendisiyle ilgili açılan davalarda tanık olarak aleyhte ifade vermiştim. Ziyarete gittim 
çünkü kaçak olduğu sürece tanıklık yaptığımız dosyada ilerleme kaydedilemedi.  Bu sebeple 
kendisinin doğruları söylemesi konusunda görüşme yaptım. Etkin pişmanlıktan yararlan de-
dim” diye konuştu.253 
18 Mayıs 2019  

• Kırşehir’in Kaman ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi sonrasında göreve 
başlayan AKP’li Belediye Başkanı Necati Çolak’ın talimatı ile ilçede bulunan Atatürk Bilgi Evi 
kapatıldı. Atatürk Bilgi Evi’ndeki sözleşmeli görevli personelin işine ise son verildi.254 

• Van’da her türlü gösteri ve yürüyüşler 10 gün süreyle yasaklandı. Valilik açıklamasın-
da, “Eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini 
sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düze-
ni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başka-
larının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşma-
sının önlenmesi amacıyla” yasağın uygulandığı belirtildi.255  
20 Mayıs 2019 

• RTÜK için İstanbul’da hizmet binası inşaatına başlanıyor. TOKİ’nin, “RTÜK İstanbul 
Hizmet Binası ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı” yaptırmak üzere 24 Ocak’ta düzenledi-
ği ihale sonuçlandı. Yaklaşık maliyeti 7 milyon 821 bin lira olarak belirlenen ihaleyi, 7 milyon 
195 bin liralık en düşük teklifin sahibi olan YCG İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi ve Ti-
caret Limited Şirketi kazandı. Firma ile 25 Mart 2019 tarihinde sözleşme imzalandı. İnşaatın 
500 günde tamamlanması planlanıyor.256 
21 Mayıs 2019 

• TRT Genel Müdürlüğü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurumdan 169 
                                                
 
 
 
 
251 https://www.medyaradar.com/faruk-bildiriciden-bomba-hurriyet-anilari-ayse-arman-sahrap-soysalosman-muftuoglu-haberi-2008500 
252 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/ekrem-imamogluna-yonelik-organize-kumpasa-suc-duyurusu-4838778/ 
253 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201905181039092138-chpye-komplo-kurmakla-suclanan-gazeteci-seyhan-feto-sanigi-ile-yaptigi-gorusmeyi-anlatti/ 
254 http://www.krttv.com.tr/gundem/akp-li-baskan-ataturk-bilgi-evi-ni-kapatti-h4064.html 
255 http://www.van.gov.tr/18052019-tarihli-yasaklama-karari 
256 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/rtuke-7-1-milyon-liralik-hizmet-binasi-4865623/ 
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kişinin çıkarılmasına ilişkin açıklaması üzerine iddiaların asılsız olduğunu belirterek, “Çalışan-
lar, hak kaybı olmaksızın yer değiştirmiş olmaktadır” ifadesini kullandı.  Açıklamada, “Kılıçda-
roğlu’nun TRT Haber’de canlı yayınlanan partisinin grup toplantısında ifade ettiği iddialar ger-
çeği yansıtmamaktadır. İlgili personel hak kaybına uğramamış, iddia edildiği gibi işlerinden 
edilmemiş ve sürülmemişlerdir. Kamu kurumlarında çalışanların, Devlet Personel Başkanlığı 
aracılığıyla ihtiyacı olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmesi uygulaması, TRT’de 
2018 yılı Temmuz ayında çıkan emeklilik teşvikinden faydalanmayan çalışanlar arasından be-
lirlenmiştir. Devlet Personel Başkanlığı, ihtiyaç fazlası personel uygulamasına alınan kişileri, 
iddiaların aksine kişisel yetenekleri ve diğer devlet kurumlarının ihtiyaçlarını gözeterek görev-
lendirmektedir” denildi.257 

• Bitlis’in Tatvan ilçesinde HDP’li dokuz belediye meclis üyesi haklarında “silahlı terör 
örgütüne üye olmak” iddiasıyla soruşturma açıldığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafın-
dan görevden uzaklaştırıldı. Bu çerçevede, Serap Çakmak Genç, Diyar Orak, Suat Yetişkin, 
Ahmet Sağnıç, İsa Taş, Şükrü Aydemir, Mehmet Nedim Türemiş, Çetin Yılmaz ve Selami Ka-
rahan’ın uzaklaştırıldığı öğrenildi.258   
22 Mayıs 2019 

• YSK, 31 Mart’ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal et-
mesine ilişkin 250 sayfalık gerekçeli kararında, kanun hükümlerine aykırı görevlendirmeler ya-
şandığını savunurken, itiraz edilen 754 sandığın 750’sinde AKP görevlisinin bulunduğunu ve 
sandıklara 1.104 üye vermekle 354 sandıkta iki üye ile temsil edildiğini açıkladı. Kararda, “377 
kısıtlı seçmen oy kullandı, altı sandıkta ölülerin yerine oy kullanıldı. Altı sandık başkanı ile üç 
kurul üyesinin KHK’lı olduğu belirlendi. 58 sandıkta cezaevlerinde bulunanların yerine oy kul-
lanıldı. 224 zihinsel engellenin oy kullandığı tespit edildi. Oy kullanma hakkına sahip olmayan 
706 kişi oy kullandı. Yok hükmündeki 108 sandıkta oy sayısı 30.281’dir.  90 sandıkta sayım 
cetvellerinde kurulun imzası yoktu. 18 sandıkta sayım döküm cetveli hiç bulunamadı. 754 san-
dık başkanı kamu görevlisi değil.  31.280 sandık başkanından 6.530'u kamu görevlisi değil. 108 
sandıkta sayım cetveli olmaması güvenirliliği zedeledi. Sandık kurulunun usulsüz oluşması tam 
kanunsuzluk değildir. Kurullar kesinleştikten sonraki itirazlar iptal sebebi değil” denildi.259  
YSK Başkanı Sadi Güven,  ret oyu veren üyelerin düştüğü muhalefet şerhine ilişkin ise “Sandık 
kurulları kesinleştikten sonra bu kuruluşa karşı yapılacak itirazlar seçimin itirazı için tek başına 
iptal sebebi görülemez. Sandık kurullarının usulsüz oluşması tam kanunsuzluk halini oluştur-
maz. Beş  kişisi siyasi parti temsilcisi olup yedi kişiden oluşan sandık kurulunda siyasi partili 
üyelerle birlikte görev yapan usulsüz atanmış sandık kurulu başkanının seçime ilişkin maddi 
hatalar giderilip geçersiz oyların tamamının yeniden sayılması karşısında tek başına seçimin 
neticesine tesir ettiğine ilişkin seçimin iptalini gerektirir tespit olmadığından sayın çoğunluğun 
seçimin iptali ile yenilenmesine ilişkin kararına katılanamamıştır” dedi.260 
23 Mayıs 2019 

• Bayburt’ta uçurumdan düşerek kaybolan AA muhabiri Abdülkadir Nişancı’nın cansız 
bedenine ulaşıldı. Nişancı, 10 Mayıs’ta Trabzon’un Of ilçesi ile Bayburt’u birbirine bağlayan 
D-915 kara yolu üzerindeki yol temizleme çalışmaları kapsamında haber takibi yaptığı sırada 
uçuruma düşerek kaybolmuştu.261 

• İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül’e “Eski 
Türkiye artığı ve terör örgütlerinin son dönemdeki gözdesi” ifadelerini kullanan Yeni Akit’in 

                                                
 
 
 
 
257 http://www.yurtgazetesi.com.tr/gundem/trt-kilicdaroglu-nun-sozlerine-yanit-verdi-h128905.html 
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haberini düşünce ve fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirdi. Mahkeme, Kırmızıgül’ün taz-
minat istemli davasını reddetti. Kırmızıgül, Yeni Akit’te 11 Ocak’ta yayınlanan “Kırmızıgül’ün 
bu ahlaksız filmine izin vermeyin” başlıklı haberinde kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu 
gerekçesiyle 25.000 liralık manevi tazminat davası açmıştı.262 

• CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, kamu kuruluşları ve kayyum atanmış özel 
şirketler ile kredi borçları nedeniyle TMSF’ye geçmiş kuruluşlarına ait reklam bütçelerinin 
hangi kriterlerle hangi medya kuruluşlarına akıtıldığının incelenmesi konusunda TBMM Baş-
kanlığı’na araştırma önergesi verdi. Toprak, önergesinde, “THY’nin uçaklarına Sözcü, Cumhu-
riyet, Birgün, Evrensel, Milli Gazete, Yeni Asya ve Korkusuz alınmıyor. Kamu bankaları, 
TOKİ, Emlak Konut gibi iktidara bağlı kamu kuruluşlarının reklam bütçelerinin neredeyse ta-
mamı bu yayın organlarına aktarılıyor. Toplu alımlarla şişirilen sanal tiraj üzerinden de bu 
medya kuruluşlarına Basın İlan Kurumu’ndan (BİK) resmi ilan akıtılıyor” dedi. THY’nin toplu 
gazete alımlarına mevcut gazetelerin yanında diğer gazeteleri de dahil etmesi, örneğin günde 50 
sefer için 20 adet bu gazetelerden alması, bu gazetelerin satışlarına günlük 100, aylık üç bin 
ilave satış getireceğini bildiren Toprak, “Bu durumda söz konusu gazetelerin hem satış geliri 
artacak hem de üç bin ilave tiraj nedeniyle, BİK’in gazete tirajlarına göre dağıttığı resmi ilan-
lardan alacakları pay artacaktır” ifadesini kullandı.263 
24 Mayıs 2019 

• Wikipedia’nın bağlı olduğu Wikimedia Vakfı, iç hukuk yollarının tükendiği gerekçe-
siyle Türkiye’de ansiklopedik bilgi paylaşım sitesine erişim engelinin kaldırılması yönünde 
AİHM’ye başvurdu. Wikimedia Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Katherine Maher, Türki-
ye’deki yüksek mahkemelere gerekli başvuruları yaptıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını 
ifade etti. Bunun üzerine konuyu AİHM’e taşımaya karar verdiklerini belirten Maher, Wikipe-
dia’da yer alan içeriklerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.264  

• CNN Türk, “Tarafsız Bölge” programının ardından dört kameramanın işine son veril-
mesine ilişkin iddiaların asılsız olduğunu belirterek, kameramanların dış yapım şirketine ait ol-
duğunu açıkladı. Yazılı açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İma-
moğlu’nun katıldığı ‘Tarafsız Bölge’ programının ardından görevli kameramanların işine son 
verildiği bilgisi doğru değildir. Kurumumuz bünyesinde görev yapan kameramanlar görevleri-
nin başındadır. Saygılarımız ile kamuoyuna sunulur” denildi. Söz konusu dış yapım şirketi Öz-
kan Prodüksiyon da, “Grubunuz bünyesinde ver alan yayın kuruluşlarına tarafımızdan teknik 
prodüksiyon hizmetleri verilmektedir. CNN Türk’teki “Tarafsız Bölge” programının çekimleri 
de tarafımızdan gerçekleştirilmiştir. Bu program ile ilgili olarak sosyal medyada bir süredir 
‘yayın nedeniyle personel çıkartıldığı’ gibi asılsız iddialara yer almaktadır. Özkan Prodüksiyon 
Ticaret Limited Şirketi olarak söz konusu yayın nedeniyle bünyemizde çalışan herhangi perso-
nelin iş akdine son verilmediğini tarafınıza bildirmek isteriz’’ açıklaması yaptı.  

• Kanal D’nin, ana haber spikeri Buket Aydın’ın talebiyle bazı güvenlik görevlilerinin 
işten çıkarıldığı iddiasıyla ilgili yazılı açıklamasında, “Demirören Medya Grubu’nda çalışan 
personelimizin iş akitlerinin sonlandırılması, sadece Atak Güvenlik ile süren sözleşmemizin ti-
cari nedenlerle sona erdirilmesinden kaynaklanmaktadır. Asılsız haberleri yapan ve yayanlarla 
ilgili ise hukuki süreç başlatılacaktır” denildi.265 
25 Mayıs 2019 

• Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, DW Türkçe’deki “Albayrak’ın fi-
nansman paketine ‘yanlış ve zamansız’ eleştirisi” başlıklı habere ilişkin “Türkiye ekonomisi ve 
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yürütülen ekonomi politikaları hakkında oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı operasyonun bir 
parçası olarak masa başında hazırlandığı anlaşılan bu haberi ve yapılma şeklini yanlış buluyo-
ruz” açıklaması yaptı. Açıklamada, “Haberin tamamı birlikte değerlendirildiğinde, hükümeti-
miz tarafından ekonominin ihtiyaçları çerçevesinde hazırlanan kapsamlı bir paket hakkında 
olumsuz bir algı üretilmeye çalışıldığı açıkça anlaşılmaktadır. Bu açıdan, haberin maksatlı ol-
duğu bellidir. Bu maksadı pekiştirmek için, Başkanlığımızın ve personelimizin isminin de kul-
lanılmış olması dikkat çekicidir ve asla kabul edilemez” denildi.266 
26 Mayıs 2019 

• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci Sa-
bahattin Önkibar’a yönelik saldırıyla ilgili dört şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan 
açıklamada, gözaltı kararı verilenlerden üçünün Önkibar’ı darp ettiği ve diğer kişinin ise üç 
şüpheli için araç kiraladığı bildirildi. Önkibar, Ankara’da evine 300 metre kala üç kişi tarafın-
dan yumruklu saldırıya uğramıştı.267 

• TGS İstanbul Şubesi’nin yeni yönetimine Evrensel’den Çağrı Sarı, Hürriyet’ten Ayşe 
Banu Tuna, BirGün’den Mustafa Kömüş, Reuters-Refinitiv’den Nihan Gürses ve Cumhuri-
yet’ten Doğan Ergün seçildi.268  

• Terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ın çağrısından sonra aralarında HDP 
Hakkari Milletvekili Leyla Güven 200 gündür sürdürdüğü açlık grevini bitirdi. Asrın Hukuk 
Bürosu avukatları, Öcalan’la İmralı Adası’nda 22 Mayıs’taki görüşmelerine ilişkin İstanbul’da 
düzenledikleri basın toplantısında, Öcalan’ın açlık grevini sonlandırmalarını istediğini söyle-
mişti. Bunun üzerine açlık grevi eylemindeki Güven ile HDP milletvekilleri Tayip Temel, Mu-
rat Sarısaç ve Dersim Dağ’ın eylemi sonlandırdıkları bildirildi.269 
27 Mayıs 2019 

• Sözcü Yazarı Çiğdem Toker,  “AA genel kurulu ikinci kez ertelendi” başlıklı yazısında 
siyasi gerekçelerle genel kurul ertelemesinin yapıldığını yazdı. Toker, yasa gereği yılda bir kez 
yapılması gereken olağan genel kurulun ilkinin 25 Nisan’da yapılması gerektiğini ancak “yasal 
olarak belirlenmiş bulunan toplantı nisabı oluşmadığından” yapılmadığını kaydetti. Toker, 24 
Mayıs’taki kurulun ise Hazine ve Maliye Bakanı temsilcisinin ertelenme gerekçesini “siyase-
ten” kelimesiyle açıklandığını belirtti.270 
28 Mayıs 2019 

• Gazeteci Sabahattin Önkibar’a saldırdıkları gerekçesiyle mahkemeye çıkarılan dört 
şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Önkibar, suçluları serbest bırakma kararlarıyla 
başka saldırıların teşvik edileceği endişesini paylaşarak, “Saldıran kopiller serbest bırakıldı. Şa-
şırmadım! Zira aynı şeyi Sayın Kılıçdaroğlu ile Sevgili Yavuz Selim Demirağ olaylarında gör-
dük. Pardon yargımız ‘Söyletmen vurun’ ya da ‘Durmak Yok vurmaya devam mı’ demek istedi 
anlamadım. Değilse bu karar saldırıları teşvik etmez mi?” açıklamasında bulundu.271 

• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yazar Abdullah Şevki’nin Zümrüt Apartmanı adlı ki-
tabındaki pedofili içerikli ifadeler nedeniyle gözaltına alınmasına karar verdi. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kitap hakkında suç duyurusunda bu-
lunmuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kurgu Kültür Merkezi Yayınları’nın 
2013 yılında bastığı kitapla ilgili olarak “Söz konusu kitapta yer alan ifadelerin Türk Ceza Ka-
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nunu’nun 226. Maddesi’ne aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle yazar, basım ve dağıtımını yapan 
kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğümüz tarafından gerekli yasal süreç başlatılmış ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bu-
lunulmuştur” açıklamasını yapmıştı.272 

• CHP’nin, “Gazetecilere yönelik artan saldırıların araştırılması” önergesi, HDP ve İyi 
Parti’nin desteğine rağmen AKP oylarıyla reddedildi.273 

• Ankara Barosu Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı’na yönelik düzenlenen FETÖ operas-
yonunda gözaltına alınan beş şüpheliye Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü’nde 
işkence ve kötü muamelede bulunulduğunu bildirdi. Baro’nun hazırladığı raporda, karanlık 
odaya sokulan kişiler, belden aşağılarının soyulduğunu, konuşmazlarsa jopu makatlarına so-
kulmakla tehdit edildiklerini, buradaki kişilerin jopu vücutlarında gezdirdiklerini ifade etti. An-
kara Emniyet Müdürlüğü ise işkence iddialarını yalanladı.274    
29 Mayıs 2019  

• HDP Hakkari Milletvekili ve DTK Eş Başkanı Leyla Güven’in başlattığı açlık grevi 
eylemine destek vererek 85 gün boyunca açlık grevi yapan HDP’li Dersim Dağ hakkında fezle-
ke hazırlandı. Fezleke, HDP’nin açlık grevlerine dikkat çekmek amacıyla 19 Ocak’ta Diyarba-
kır’ın İstasyon Meydanı’nda düzenlediği mitinge katılım sağlamak için yaptığı açıklamalar üze-
rine hazırlandı. Dağ’ın “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla dokunulmazlığının kaldırılması 
talep edildi.275 

• Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Komisyonu’nun 2019 
Türkiye İlerleme Raporu’na ilişkin “Raporda yer alan haksız ve orantısız eleştirileri kabul et-
memiz mümkün değildir. Kurucu ideolojisinden uzaklaştığı izlenimi veren AB, kendi sorunla-
rından kaynaklanan ön yargıları nedeniyle ülkemize maalesef tarafsız yaklaşamamakta ve Tür-
kiye’deki durumu doğru tespit edememektedir” diye konuştu.276 

• A Haber, figüran Gürsel Cephaneci ile yapılan röportajı eleştiren HDP İstanbul Mil-
letvekili Ahmet Şık hakkında “kişilik hakları ihlal edildiği” gerekçesiyle 50.000 liralık tazminat 
davası açtı.277 A Haber, 31 Mart seçimlerinde AKP’ye oy vereceğini söyleyen Cephaneci ile 
röportaj yapmış ancak daha sonra Cephaneci’nin bir cast ajansı aracılığıyla anlaşmalı olduğu 
iddia edilmişti. Şık da söz konusu olayın ardından Twitter’da “Parayı kim verirse onun düdü-
ğünü çalan figüran yerine, iktidar mahfillerine göre ‘terörist değil gazeteci’ sayılan ‘habercileri’ 
ve bir mafya iktidarının halkla ilişkiler ajansı görevi yapan medya kurumlarını tartışmanın oda-
ğına koymak daha doğru olmaz mı?” mesajını paylaşmıştı.278  

• Abdullah Şevki’nin “Zümrüt Apartmanı” isimli kitabının yayınevi Kurgu Kültür Mer-
kezi Yayınları’na ülkücü olduğu iddia edilen bir grup tarafından taş ve sopa ile saldırıldı..279 

• Yeni Akit’in hedef göstermesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) görev-
den uzaklaştırılan ve hakkında soruşturma başlatılarak dava açılması istenen ilahiyatçı-yazar 
Cemil Kılıç, bir köye sürgün edildi. Göreve iade için dava açan Kılıç aldığı tehditler nedeniyle 
atandığı yeri söylemedi. Kılıç, “Hakkımdaki soruşturmalar sürüyor. Nihai karar verilmiş değil. 
Buna karşın bugün göreve iade edildim ve uzak bir ilin ilçesine atandım. MEB Soruşturma 
dosyasını savcılığa taşıdı ve dava açılmasını talep etti” dedi.280 Yeni Akit yazarı Faruk Arslan 

                                                
 
 
 
 
272 https://www.dw.com/tr/z%C3%BCmr%C3%BCt-apartman%C4%B1-kitab%C4%B1n%C4%B1n-yazar%C4%B1-g%C3%B6zalt%C4%B1na-
al%C4%B1nd%C4%B1/a-48941152 
273 https://www.birgun.net/haber-detay/gazetecilere-yonelik-artan-saldirilarin-arastirilmasina-iliskin-onerge-akp-oylariyla-reddedildi.html 
274 http://www.ankarabarosu.org.tr/HaberDuyuru.aspx?BASIN_ACIKLAMASI&=3099 
275 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1415402/HDP_li_Dag_a__Guven__fezlekesi.html 
276 http://www.hurriyet.com.tr/dunya/son-dakika-turkiyeden-abnin-turkiye-ilerleme-raporuna-ilk-tepki-41229703 
277 https://odatv.com/a-haberden-ahmet-sika-dava-29051947.html 
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Kılıç hakkında “Millet ve maneviyat düşmanları, kamu kurumlarında yuvalanmaya devam edi-
yor. İslam karşıtı paylaşımlarda bulunan, İmam Hatipleri terörle özdeşleştiren Kılıç adlı sözde 
öğretmenin, MEB kadrosunda barındırılarak Rami Atatürk Anadolu Lisesi’nde zehir saçmaya 
devam ettiği belirlendi. Kılıç’ın, sendikacı olması hasebi ile sağladığı ‘dokunulmazlığın’ verdi-
ği küstahlıkla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Sultah Vahdettin’in akıbetiyle tehdit ettiği, Diyanet 
İşleri Başkanı Ali Erbaş’a ‘hain’ nitelemesi yaptığı, MEB’in talimatlarını çiğneyerek sınıfında 
öğrencilere zorla Öğrenci Andı okuttuğu tespit edildi” demişti.281 

• AYM, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’nin, “Bir gazetede yer alan 
haber ve köşe yazısında kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu” gerekçesiyle açtıkları davanın 
reddedilmesi üzerine yaptıkları başvuruyu “kabul edilemez” buldu. Kılıçdaroğlu ve CHP, Yeni 
Akit gazetesinde 2011’de yayımlanan “CHP, cami düşmanı” başlıklı haber ile “Demedim mi 
ben size, Kılıçdaroğlu bir projedir” başlıklı köşe yazısında, “kişilik haklarına saldırıda bulunul-
duğu” gerekçesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Başsavcı-
lık, söz konusu haber ve köşe yazısını, “basın özgürlüğü çerçevesinde bilgi edinme, yayma, 
eleştirme, yorumlama hakkı içerisinde” değerlendirerek kovuşturmaya yer olmadığına karar 
verdi. Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın da aynı gerekçeyle reddedilmesi 
üzerine CHP, konuyu AYM’ye taşıdı. AYM ise, söz konusu başvuruyu, “şeref ve itibar hakkı-
nın ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması” nedeniyle kabul edile-
mez buldu.282  

• HSK, İstanbul’da duruşma sırasında avukatın etek boyuna tepki gösteren İstanbul 
Anadolu 2. İş Mahkemesi hakimi Mehmet Yoylu’yu tedbiren görevden uzaklaştırdı. Adalet 
Bakanı Abdulhamit Gül ise konuyla ilgili “Avukat meslektaşımızın kıyafet tercihi nedeniyle 
maruz kaldığı çok tatsız, talihsiz ve hukuksuz olayla ilgili olarak HSK soruşturma başlattı. En 
kısa sürede yasal gereğinin yapılması için sürecin takipçisiyim” dedi.283   

• İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi’nde görülen bir duruşmada, Mehmet Yoylu isimli 
hakim, davacı vekili avukatın etek boyunu kısa buldu ve kıyafetinin ‘etiğe’ aykırı olduğu iddia-
sı ile duruşma tutanağına, “Davacı vekilinin eteğinin diz üstünden yaklaşık 15 santim yukarıda 
olduğu, bu hali ile avukatlık mevzuatına aykırı olduğu giyim kuşam kurallarına aykırı olduğu 
görüldü” ifadesini yazdırdı.284  

• Diyarbakır Açlık Grevleri Takip ve İzleme Heyeti, hak ihlallerine dikkat çekerek, 
Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na “tedavi kılavuzlarına uyma” konusunda çağrıda bu-
lundu. Diyarbakır Tabipler Odası Başkanı Şerif Demir, açlık grevi yapan tüm kişilerin “uzun 
süreli açlığa maruz kalmış hastalar” olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, eylemi son-
landırmış tutukluların cezaevlerinde yetersiz olanaklarla tedavi edilme eğiliminin yol açtığı 
olumsuz sonuçlara dikkat çekti.285 

• Türkiye Barolar Birliği (TBB), İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi’ndeki du-
ruşmada, bir kadın avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim Mehmet Yoylu’nun, yargılama 
yaptığı işi bırakıp, avukatı kılığı kıyafeti yüzünden yargılamaya kalkıştığı, hatta fotoğrafını 
çekmeye teşebbüs ettiği belirtilerek, konunun sonuna kadar takip edileceği bildirildi. Açıkla-
mada, hakimin yetkisini kötüye kullandığı ve mahkemesini küçük düşürdüğü dile getirildi. Ha-
kimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından hakim hakkında soruşturma açıldığı ve bu olayın 
sonuna kadar takip edileceği kaydedildi.286  
30 Mayıs 2019 
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• Gazeteci Faruk Bildirici, “Medya Ombudsmanı” adlı sitesinde “Emekli avlama haber-
ciliği” başlıklı yazısında, bazı gazete ve internet sitelerinin her gün emekli maaşlarına ilişkin bir 
haberi manşet yapmasını eleştirdi. Bildirici, “Emeklilerle ilgili her gün yeni bir gelişme mi olu-
yor? Her gün emeklilerin maaşlarına zam ya da ek ödeme kararları mı alınıyor? Elbette hayır! 
Ama bakıyoruz, internet sitelerinde sürekli ‘Emeklilere müjde’, ‘Emeklilere ek zam’ gibi ha-
berler yayınlanıp duruyor. Emekliler bazı gazetelerin sürekli sürmanşetinde. Emekli haberle-
rinde birinciliği Sabah’ın internet sitesi, basılı gazetede de Takvim ve Güneş başı çekiyor. Oku-
ru aptal yerine koyan, güvenini kötüye kullanan, okutmak için tuzak kuran bu anlayış, günümüz 
haberciliğinin yüz karası” dedi.287  

• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi Belgesini açıkladı. Erdoğan, yargı 
reformunu hak ve özgürlükler ile demokrasinin güçlendirilmesi hedefine yönelik yaptıklarını ve 
bunun “Ankara’nın AB üyelik sürecine bağlılığını” gösterdiğini söyledi. Tutuklama talebinin 
ölçülü olması adına önemli adımlar attıklarını belirten Erdoğan, “Tutuklamayı istisnai tedbir, 
tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz” dedi. İfade özgürlüğünü demokrasinin en 
önemli şartı olarak gördüklerini kaydeden Erdoğan, Anayasa başta olmak üzere köklü değişik-
likler yaptıklarını ve Türkiye’nin işkence, kötü muameleye 0 tolerans anlayışını benimsediğini 
kaydetti. Erdoğan, “Tutuklama tedbiri ölçülü uygulanacak. İnternet üzerinden ifade özgürlüğü 
yeni tartışma haline gelmiştir, bu konuda da yeni yaklaşımlar geliştirdik. Adil yargılanma hakkı 
gibi birçok konuda önemli yenilikler getiriyoruz. Adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması 
önceliklerimiz arasında olacak. Adliyede vatandaşların işlerinin kolaylaştırılmasına yönelik he-
defler belirledik” diye konuştu. Hak ve özgürlüklere ilişkin standartların geliştirilmesine yöne-
lik mevzuat paketleri hazırladıklarını kaydeden Erdoğan, bu konudaki davalarda kanun yolu 
güvencesinin artırılmasını sağlayacaklarını söyledi. Erdoğan, “İfade özgürlüğüne ilişkin karar-
ların istinaf aşamasından sonra Yargıtay tarafından incelenmesini sağlayacağız. Tutuksuz yar-
gılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz. Bir internet sitesinin tamamına değil, belli sayfanın eri-
şiminin engellenmesine yönelik çalışmalar yapacağız” dedi.288 Reform paketinde, gözaltı süre-
leri, avukat sayısına getirilen sınırlandırmalar, avukatların sanıklarla ilgili belgelere savcının 
izni olmadan ulaşamaması, görüşmelerin kamera kaydına alınması gibi birçok uygulamada, 15 
Temmuz öncesine dönüleceği belirtilirken, ihtisas hâkimliği ve ihtisas savcılığı ile beraber ihti-
sas mahkemelerinde uzlaşmaya dayalı uygulamaların arttırılarak istinaf mahkemelerini güçlen-
dirileceği bildirildi.289 
31 Mayıs 2019 

• Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY davasında “terör örgütüne yardım” su-
çundan hapis cezasına çarptırılan tutuklu ABD vatandaşı Serkan Gölge'nin denetimli serbestlik 
kapsamında ilgili kanun uyarınca tahliye edildiğini bildirdi.290 Gölge, 5 Ağustos 2016’den beri 
tutukluydu. Gölge, “Kurallar gereği her gün karakola giderek imza vermek zorundayım, ne ya-
zık ki ABD’ye geri dönemiyorum. Ama en azından artık tünelin ucunda ışık görünüyor. Tek 
isteğim ABD’ye geri dönerek yeniden NASA'da çalışmak” diye konuştu. ABD Başkanı Donald 
Trump ise, “Türkiye’nin az önce geri istediğimiz bir mahkumu serbest bıraktığını öğrendim. Az 
önce cezaevinden ev hapsine gönderildiğini öğrendim. Oradan da yakın bir zamanda Ameri-
ka’ya verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yardımı için teşekkür etmek istiyorum. İster mah-
kum, ister rehine deyin, serbest bırakılan bu kişi şu anda ev hapsinde. Yakın bir zamanda Ame-
rika’ya gönderilecek olması iyi bir haber” diye konuştu.291 

• BirGün yazarı Hüseyin Şimşek, “RTÜK’te yandaş atamalar sürüyor” başlıklı yazısında 
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Üst Kurul Başkanlığı’na getirilen Ebubekir Şahin’in birçok eski ve yeni AKP’li yöneticinin ak-
rabalarını “yetersiz eğitim” ve “yetersiz görev süresi”ne karşın önemli görevlere getirdiğini id-
dia etti. Şimşek, yazısında, “Önce unvansız olarak RTÜK’e alınan Sinem Ayhan, ön lisans me-
zunu olmasına karşın daha sonra ‘daire başkan yardımcısı’ olarak görevlendirildi. Şahin’in tar-
tışmalı atamalarından ilki olan ve Ayhan aralıksız 18 gün boyunca işe gelmemesi ile dikkatleri 
üzerine çekti. Eski AKP Ankara İl Başkanı Nurettin Akman’ın gelini İlke Akman da atanması 
için gerekli görev süresini tamamlamadan daire başkan yardımcısı oldu. Gelen tepkiler üzerine 
Şahin’in İlke Akman’ı başkan yardımcılığından alarak Başkanlık makamında görevlendirdiği 
bildirildi. AKP iktidarı döneminde birçok bakanlık ile bağlı birimlerinde bürokrat olarak görev 
yapan Osman Nacar’ın eşi Esin Nacar’ın da Başkanlık Müşavirliği’ne atanıp makam odası tah-
sis ettiği bildirildi. Zabıta olarak kamuda görev yapan Hasan Basri Ilık da RTÜK çalışanı oldu” 
sözlerine yer verdi.292 

• RTÜK, BirGün’ün Üst Kurul ve personel atamalarına ilişkin yaptığı haberler nedeniyle 
yasal girişimde bulunacağını açıkladı. Yazılı açıklamada, “Üst Kurulda gerçekleştirilen perso-
nel hareketlerini teyit edilmemiş bilgilerle okuyucularına sunan gazete, kişilik haklarına saldı-
rarak açıkça suç işlemiştir. RTÜK Başkanı iddialara cevap verdiği halde, haberi yazan muhabir, 
bunları görmezden gelerek hakaret içeren kirli satırlarını art niyetli bir şekilde büyük bir heze-
yanla sözde haber yazdığını zannederek kaleme almıştır. Haberlerdeki isimler, eğitim durumla-
rı, atandıkları yerler ve iş tecrübelerine ilişkin bilgiler doğru değildir. RTÜK’te atamalar liyakat 
esasına göre ve görev değişimi şeklinde yapılmıştır. Benzeri tarz habercilik yapanların muhale-
fet partilerinin iş başına geldikleri belediyelerdeki bürokrat kıyımlarını görmezden gelmeleri 
manidardır. Büyükşehir Belediyelerindeki bürokrat kıyımlarıyla Üst Kurul’daki görev değişim-
lerinin birbiriyle karıştırılmaması gerektiğini kendilerine hatırlatmak isteriz. İlgili muhabir, ga-
zete ve onları baz alarak sorgulamadan kopyala-yapıştır haberciliğiyle bazı internet sitelerinde 
de yer alan haberlere ilişkin yasal haklarımızı kullanmak üzere gerekli girişimleri ivedilikle 
başlatıyoruz” denildi.293 

• CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkla-
dığı Yargı Reformu Strateji Belgesi’ne, “Adalet Bakanı ile Müsteşarı HSK’dan çıkarılmadan 
yapılmaya çalışılan faaliyete, yargı reformu değil, makyaj denir. Unutulmasın ki adalete güven 
‘makyajla’ sağlanamaz” sözleriyle tepki gösterdi. Erkek, “Demek ki adalete dair en temel ilke-
lerin eksikliği, bizzat iktidar sahiplerince kabul edilmiş. Peki, insan sormaz mı 17 yıldır kim ik-
tidarda? Bunlar neden sağlanmadı. İçinde adalet olan belgede yalan olmaz! Bu belgede yalan 
var. Reform strateji belgesini boşa düşüren en önemli ifade ise OHAL’e ilişkindir. Bu reform 
strateji belgesi, kanser hastasını aspirin ile tedavi etmeye çalışmaktadır. Paydaşların görüşleri-
nin alınmadığı belge ancak topal ördektir” dedi.294  

Olumlu Gelişmeler 
2 Mayıs 2019 

• AYM, 2015’te İstanbul Atatürk Havalimanı’nda şüphe üzerine durdurulan Kolombiya 
vatandaşı B.P.O. adlı kadının savcı veya hakim kararı olmadan polis tarafından iç beden mua-
yenesi yapılmasının hak ihlali olduğuna karar verdi.295  
3 Mayıs 2019 

• Gökçer Tahincioğlu, Can Bursalı, Cansu Pişkin ve Atakan Sönmez’in aralarında bu-
lunduğu 36 gazeteci, işten çıkarmalara, uzun çalışma saatlerine, mobbinge, sansüre, tutuklama-
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lara karşı “Gazeteci Dayanışma Ağı”nı kurdu. Dünya Basın Özgürlüğü gününde kuruluşunu 
ilan eden “Gazeteci Dayanışma Ağı” yayınladığı çağrı metninde, “Basın dünyasının farklı plat-
formlarında emek veren ve mesleği, işi elinden alınarak işsizliğe itilen, ağır bir sömürüye ve 
güvencesizliğe maruz kalan, baskıya ve tehdide göğüs germek zorunda bırakılan gazeteciler 
olarak sorunlarımızı birlikte çözmeye çağırıyoruz” mesajına yer verildi.296  
4 Mayıs 2019 

• Basın Konseyi’nin bu yıl ilk kez verdiği “Basın Özgürlüğü Ödülü”ne, Fox TV Haber 
Merkezi ve eski Cumhuriyet çalışanları layık görüldü. Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç 
“Bu kara tablodan utanç duyuyoruz. 3 Mayıs 2019’da talebimiz, düşüncelerin ifade edilebildiği 
sınıra kadar gazetecilik yapabilmektir. Zorlama gerekçelerin gazeteciye pranga olmadığını ba-
sın tarihini iyi okuyanlar bilirler” dedi. Fox TV Haber Merkezi Genel Yayın Yönetmeni Doğan 
Şentürk, “1940’ların faşist Almanyası’nda Goebbels’in bir sözü vardır; ‘Gazeteciler bir piya-
nonun tuşlarına benzer, biz hangi sesi duymak istersek o sese basarız’. Biz hiçbir zaman duy-
mak istedikleri ses, basmak istedikleri tuş olmayacağız. Bu yolda her şeyi göze aldık” de-
di. Musa Kart’ın eşi Sevinç Kart, “Korkunun mahkum ettiğini cesaret özgür bırakacak” derken; 
Önder Çelik’in eşi Semra Çelik ile Güray Öz’ün eşi Çağlayan Öz, cezaevindeki durumu anlat-
tı.297  

• BirGün’ün Ege’de BirGün eki yayın hayatına başladı. Ayda bir yayımlanacak olan ek-
te, günlük yaşamdan çevreye, politikadan kent yaşamına, kültür sanattan spora pek çok konuya 
yer verilecek.298  

• Hürriyet’in eski Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, farukbildirici.com299 internet sitesin-
de yayınladığı ilk yazısı “Kovulmuş ombudsman ne yapar?” ile Medya Ombudsmanlığı misyo-
nunu üstlenmeye karar verdiğini duyurdu. Bildirici, “Eskiden sadece Hürriyet’teki etik ihlallere 
değinebiliyordum; görev alanım sınırlı olduğu için de diğer medya kuruluşlarındaki etik sorun-
lara, yanlışlara giremiyordum. Artık bu sınır kalktı, medya kuruluşlarının tamamı kapsama ala-
nımda olacak. Gazeteciliği ilkeler açısından denetleyecek, ilkeleri hatırlayacak, gazetecileri 
uyaracak herhangi bir mekanizma yok. Yayın kuruluşlarında ne ombudsmanlar kaldı ne de 
meslek örgütlerinin böyle bir gücü var” dedi.300 Bildirici ayrıca hazırlamakta olduğu yeni kita-
bına ilişkin de “Yeni bir kitaba başladım. Okur temsilcisi (ombudsman) olarak Hürriyet’te ya-
şadıklarımı, mücadelemi, deneyimlerimi kağıda döküyorum. Cumhuriyet kökenli olduğum için 
iyi arşivciyimdir; günü gününe notlar almış, yazışmalarımı saklamıştım. Arşivimde biriktirdik-
lerim sayesinde zor olmadı yazmak. Epeyce ilerledim” ifadesini kullandı.301  
7 Mayıs 2019 

• Cumhuriyet, İzmir’deki 95’nci kuruluş yıldönümü kutlamasında, Cumhuriyet Ege eki-
nin yayın hayatına yeniden başladığını duyurdu.302  

• İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na 
muhalefet” suçundan yargılanan 25 LGBTİ+ üyesinin beraatına karar verdi. Üyeler, 25 Haziran 
2017’de İstiklal Caddesi’nde izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle yargılanıyordu.303 
9 Mayıs 2019  

• AYM, “terör örgütü propagandası” yaptığı iddiasıyla tutuklanan öğretmen Ayşe Çe-

                                                
 
 
 
 
296 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/05/03/gazeteci-dayanisma-agi-kuruldu/ 
297 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1376380/Basin_Konseyi_nin__Basin_Ozgurlugu_Odulu__toreninde__ozgur_habercilik__vurgusu.html 
298 https://www.medyatava.com/haber/egede-birgun-yola-cikiyor_166563 
299 http://farukbildirici.com/ 
300 https://odatv.com/bildirici-geri-dondu-06051923.html 
301 https://t24.com.tr/haber/kovulmus-bir-ombudsman-ne-yapar-faruk-bildirici-yazdi-hurriyet-te-okur-temsilciligi-mucadelesi-kitap-oluyor,819805 
302 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1382504/Gazetemizin_kurulusunun_95._yili_ve_Ege_ekimizin_yeniden_yayimlanmasi_kutlandi.html 
303 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1381490/LGBT_lilerin_izinsiz_gosteri_davasinda_karar_aciklandi.html 
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lik’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. AYM, Çelik’e 5.500 lira tazminat öde-
mesine ve tahliyesine hükmetti. Çelik, 2016 yılında telefonla Kanal D’deki “Beyaz Show” 
programına katılarak, “Çocuklar ölmesin” dediği için yargılanmış, bir yıl üç ay hapis cezasına 
çarptırılmıştı. 20 Nisan 2018’den itibaren altı aylık kızıyla birlikte Diyarbakır E Tipi Cezae-
vi’nde tutuklu Çelik, 4 Mayıs’ta infazı ertelenerek, tahliye edilmişti.304 
11 Mayıs 2019 

• ÇGD, “2018 Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri” çerçevesinde 14 dalda habercilik 
ödülleri verdi. Ödül alan isimler arasında; Hürriyet’ten Dinçer Gökçe, Cumhuriyet’ten Alican 
Uludağ, Cumhuriyet’ten Ozan Çepin, Birgün’den Nurcan Gökdemir, Habertürk’ten Öznur 
Karslı, Cumhuriyet’ten Ataol Bhramoğlu, Hilal Köse ve Vedat Arık, Evrensel’den Tamer Arda 
Erşin, Fox TV’den Damla Yıldız Söken, Ayhan Dursun ve Ömür Dikme, Halk TV’den Ayşenur 
Arslan ve Cargill işçileri yer aldı.305 
14 Mayıs 2019 

• İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT TIR’ları davası kapsamında tutuksuz yargıla-
nan Cumhuriyet’in eski Ankara temsilcisi Erdem Gül hakkındaki davanın dört aylık süre içeri-
sinde açılmaması gerekçesiyle düşürülmesine karar verdi. Mahkeme, tutuksuz sanık CHP İs-
tanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında ise aynı eyleme ilişkin daha önce yargılanıp en 
ağır cezayı gerektiren suçtan ceza aldığını belirtilerek bu suçtan ceza verilmesine yer olmadığı-
na hükmetti.306 Berberoğlu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının da kaldırılmasına karar veril-
di.307 
15 Mayıs 2019 

• AYM, gazeteci Barış Yarkadaş’ın, Radikal’deki “Paralel Operasyon Hakimi: Selam 
dosyasında imzam var” haberini alıntı yaparak sosyal medya hesabından paylaşmasının ardın-
dan getirilen erişim engelini “ifade ve basın özgürlüğü” ihlali olarak değerlendirdi. Yüksek 
Mahkeme, Yarkadaş’ın sahibi olduğu gercekgundemcom adlı Twitter hesabından 27 Temmuz 
2014'te söz konusu haberi “22 Temmuz soruşturmasının hakiminden ilginç itiraf” yorumuyla 
paylaşmasının erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını gerektirecek ağırlıkta bulunma-
dığına hükmetti. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 15 Ocak 2015’te haber içeriğine erişim 
engelleme kararına karşı Yarkadaş da AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu.308 

• Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi, Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 
MA muhabiri Seda Taşkın’a verdiği yedi buçuk yıl hapis cezası kararını kaldırdı. “Terör örgütü 
propagandası yapmak” suçundan Taşkın’a bir yıl 11 ay 11 gün hapis cezası veren istinaf mah-
kemesi, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. Taşkın, terör örgütüne yar-
dım suçundan ise beraat etti.309 
18 Mayıs 2019  

• Cumhuriyet gazetesi bünyesinde faaliyete geçen Cumhuriyet TV, YouTube üzerinden 
yayın hayatına başladı.310 
21 Mayıs 2019 

• Uğur Dündar, “Halk Arenası” programı ile Sözcü TV’de ekranlara döndüğünü açıkladı. 
Dündar’ın, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki ilk program konuğunun İstanbul 
                                                
 
 
 
 
304 https://www.birgun.net/haber-detay/aymden-ayse-ogretmen-icin-hak-ihlali-karari.html 
305 https://www.birgun.net/haber-detay/cgdnin-verdigi-yilin-basarili-gazetecileri-odulleri-sahiplerini-buldu.html 
306 https://www.ntv.com.tr/turkiye/mit-tirlari-davasinda-enis-berberoglu-ve-erdem-gul-icin-karar,kfmK4E0lN0OcllBFKSm33g 
307 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/mit-tir-davasinda-flas-gelisme-4809616/ 
308 https://www.ntv.com.tr/turkiye/habere-erisim-engeli-hak-ihlali,RvNH_aQMtUu30AhEpAU1NQ 
309 https://medyavehukuk.org/tr/istinaf-mahkemesi-gazeteci-seda-taskina-verilen-75-yillik-cezayi-bozdu 
310 https://www.youtube.com/channel/UCgnTQ4IeDnrnocBaiHHJsNg 
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Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu olacağı bildirildi.311 Sözcü TV, Sözcü ga-
zetesinin internet ve sosyal medya hesaplarından yayın yapan bir televizyon kanalı olarak 16 
Mayıs’ta kurulmuştu.312  

• Genel Yayın Yönetmenliğini ve imtiyaz sahipliğini Hasan Güneş’in üstlendiği Nirva-
na Sosyal Bilim Sitesi313 kuruldu. Siteden yapılan açıklamada, “Nirvana sosyal bilimler sitesi 
ekonomik kaygılarla değil, bilgi, sanat, edebiyatı önemseyen, üst değer olarak gören ve insanı, 
sevgiyi, dostluğu önceleyen bir anlayışla sanat ve bilimseverlere hitap etmektedir. Site bünye-
sindeki yazar, sanatçı ve entelektüellerle, künyesinde yer alan danışmanların işbirliğiyle genel 
yayın yönetmeni yaşadığı sürece yayın hayatına devam edecektir” ifadesine yer verildi.314 

• AYM, yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında, tutuklu ve hükümlülere 11 gazete 
ve derginin 2014-2018 yılları arasında yayımlanmış nüshalarının verilmemesini, “ifade özgür-
lüğü ihlali” olarak değerlendirdi. Yüksek Mahkeme, ceza infaz kurumlarında tutuklu ya da hü-
kümlü başvuruculara süreli yayın şeklindeki yazılı dokümanların verilmemesini haber veya fi-
kir alma özgürlüğüne dolayısıyla ifade özgürlüğüne müdahale olarak değerlendirdi. AYM, baş-
vuruculara ayrı ayrı 500 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Başvuruculara söz konusu 
yıllar arasında satın aldıkları Özgürlükçü Demokrasi, Demokrasi, Demokratik Ulus, Yeni De-
mokratik Ulus, Serxwebun, Özgür Gündem, Özgür Halk, Azadiya Welat, Diz Çökmeyenlerin 
Gazetesi ve Atılım gazetesi ile Jineoloji dergileri verilmemişti.315  

• İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nin gazeteci Deniz Yücel’in, Türkiye’de bir yıl hukuksuz şekilde tutuklu kalması gerekçesiy-
le açtığı tazminat davasının reddi kararını bozdu. Daire, yerel mahkemece tazminat talebinin 
yeniden incelenmesi gerektiğine hükmetti. Yücel’in avukatı Veysel Ok, “Bu karar gösteriyor ki 
gazeteciler görülmekte olan davaları kapsamındaki yargılama sürecinde yaşadıkları hukuksuz 
durumlarla ilgili tazminat davası açabilecekler. Deniz’in tazminat davası tekrar görülecek ve bu 
kez tutukluluğu sırasında yaşadığı hukuka aykırı süreçten doğan maddi ve manevi tazminatın 
ödeneceğini umuyoruz” dedi.316 
22 Mayıs 2019 

• İstanbul Bakırköy İnfaz Hakimliği, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde 20 Ocak’tan 
beri tutuklu gazeteci Ayşe Düzkan’ın açık cezaevine sevkinin yapılmasına karar verdi.317 
24 Mayıs 2019 

• AYM, İstanbul Valiliği’nin kararıyla Türkiye Ermenileri Patrikliği için seçime engel-
leme yapılması ve bu valilik kararına idare mahkemesi tarafından da onay verilmesi nedeniyle 
din ve vicdan özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, dokuz yıl boyunca engelle-
nen patrik seçimi sürecinin Anayasa’nın 24’ncü maddesinde güvence altına alınan din özgürlü-
ğünün de ihlal edildiğine hükmetti. AYM, kararın bir örneğini ihlalin sonuçlarının ortadan kal-
dırılması amacıyla yeniden yargılama yapılması için İstanbul’daki idare mahkemesine gönder-
di.318 
27 Mayıs 2019 

• Aydın - Kuşadası’nda gazeteci Mustafa Yayla, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret” 
ettiği gerekçesiyle aldığı 11 ay 20 gün hapis cezası nedeniyle girdiği İzmir Torbalı Cezae-

                                                
 
 
 
 
311 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/ugur-dundar-ile-halk-arenasi-sozcu-tv-ile-geri-donuyor-4877488/ 
312 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/sozcu-tv-yayina-basliyor-sozcu-tv-nasil-izlenir-4816959/ 
313 http://www.nirvanasosyal.com/ 
314 https://gggmedya.com/kultur-sanat/nirvana-sosyal-bilimler-sitesi-yayin-hayatina-basliyor/ 
315 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/cezaevinde-mahpuslara-sureli-yayinlarin-teslim-edilmemesi-nedeniyle-ifade-
ozgurlugunun-ihlal-edilmesi/ 
316 https://t24.com.tr/haber/istinaf-mahkemesi-deniz-yucel-in-reddedilen-tazminat-davasi-ile-ilgili-hukmu-bozdu,822242 
317 https://www.evrensel.net/haber/379894/gazeteci-ayse-duzkan-acik-cezaevine-gecebilecek 
318 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1407748/AYM_den_patriklik_krizine_ihlal_karari.html 
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vi’nden denetimli serbestlikle salıverildi.319 
31 Mayıs 2019 

• Gazeteciler Cemiyeti bünyesinde Avrupa Birliği (AB) tarafından maddi destek sağla-
nan AB-Türkiye Medya Köprüleri Projesi’nin açılış resepsiyonu yapıldı.320 Türk ve Avrupalı 
gazeteciler arasındaki ağın gelişmesini amaçlayan proje ile gazetecilerin uluslararası politika 
alanındaki kapasitelerini ve gazetecilik becerilerini geliştirme, Türkiye- AB arasındaki ilişkile-
rin iyileştirilmesine katkı sunulması, Türkiye’de AB alanında çalışan gazeteciler ve Türkiye 
üzerine çalışan Avrupalı gazeteciler arasındaki ağın geliştirilmesi, gazetecilerin birbirlerine 
karşı önyargılarını ortadan kaldırılması hedefleniyor. Proje kapsamında Gazeteciler Cemiyeti 
bünyesindeki Basın Evi’nde “Diplomasi Akademisi” kurulacak. Aynı zamanda gazetecilerin 
AB ve AB ülkeleriyle ilgili farkındalıklarının artırılması için AB ülke elçiliklerinin katılımıyla 
Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde “AB Günleri” düzenlenecek.321 
 
 
 
 

                                                
 
 
 
 
319 http://www.bizimtorbali.com/haber/izmirli-gazeteci-cezaevinden-cikti-9479 
320 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/kaymakci-ve-berger-ab-turkiye-medya-kopruleri-projesinin-acilisina-katildi/1492626 
321 http://www.24saatgazetesi.com/bilgin-amacimiz-turkiyenin-yonunu-batiya-cevirmek/ 
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TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi 
TDK: Türk Dil Kurumu 
TEM: Terörle Mücadele 
TGC: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 
TGK: Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 
TGRT: Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu 
TGS: Türkiye Gazeteciler Sendikası 
TKH: Türkiye Komünist Hareketi 
TİB: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı 
TİHV: Türkiye İnsan Hakları Vakfı 
TİP: Türkiye İşçi Partisi 
TJA: Tevgera Jınen Azad (Özgür Kadın Hareketi) 
TKP: Türkiye Komünist Partisi 
TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
TMSF: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
TRT: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 
TSK: Türk Silahlı Kuvvetleri 
TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araş-

tırma Kurumu 
TUGADER: Tuzla Gazeteciler Derneği 
TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu 
TÜRGEV: Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet 

VakfI 
TYB: Türkiye Yayıncılar Birliği 
TYS: Türkiye Yazarlar Sendikası 
UAÖ: Uluslararası Af Örgütü 
UMED: Uluslararası Medya Enformasyon Derneği 
UNESCO: United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization (Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) 

USOM: Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi 
VP: Vatan Partisi 
VPN: Virtual Private Network (Sosyal Özel Ağ) 
YARSAV: Yargıçlar ve Savcılar Birliği 
YSK: Yüksek Seçim Kurulu 
YÖK: Yükseköğretim Kurulu 
YPG: Yekîneyên Parastina Gel (Halk Koruma Bir-

likleri)

 

 


