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

Gazeteciler Cemiyeti hakkında
Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak 1946’da
gazeteciler Mekki Sait Esen, Niyazi Acun, Aka
Gündüz, Bilal Akba, Adil Akba, Sebahattin
Sönmez ve Muvaffak Menemencioğlu tarafından
kuruldu. Cemiyetin kuruluş amacı, basın
organlarındaki gazetecileri bir araya toplamak,
mesleki ve sosyal hakları geliştirmek, mesleğin
gerekliliği olan hak ve özgürlükleri savunmak
olarak belirlendi.
Kurucu başkanlığı üstlenerek 1946-1956
yılları
arasında
Gazeteciler
Cemiyeti
Başkanlığı’nı yürüten Mekki Sait Esen’in
ardından 1956-1957 döneminde eski kontenjan
senatörlerinden
Ecvet
Güresin
cemiyet
başkanlığını üstlendi.Kudret Gazetesi kurucusu
ve sahibi Gazanfer Kurt’un, 1959 yılına kadar
Gazeteciler Cemiyeti’ne başkanlık yapmasının
ardından bu görevi 1960 yılına kadar Atilla
Bartınlıoğlu üstlendi. CHP’nin eski Milletvekili
Altan Öymen, 1960 ve 1961 yıllarında
sürdürdüğü Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı
görevini 1961 yılında İbrahim Cüceoğlu’na
bıraktı. Akis dergisi yönetici ve yazarı Metin
Toker ise, 1957 yılında yedi ay 53 gün hapis
yatmasının ardından 1962 yılında Gazeteciler
Cemiyeti Başkanlığı’na getirildi.
Ekspres Gazetesi kurucu sahipliğini yapan
Doğan Kasaroğlu, 1963 ve 1968 tarihleri
arasında Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak
görevi devralmasından sonra TRT Genel
Müdürlüğüne atandı.
Yenigün, Ulus, Ankara Telgraf, Ankara
Ekspres, Dünya gazetelerinde yazı işleri
müdürlüğü, yazarlık, başyazarlık ve Genel Yayın
Yönetmenliği yapan Beyhan Cenkçi, bu süre
içerisinde beş yıl boyunca Gazeteciler Sendikası
başkanı olarak görev aldı. 1960 yılı öncesi bir
buçuk yıl hapis cezası alarak bazı meslektaşları
ile birlikte cezaevine giren Cenkçi, 1969 yılında
Gazeteciler Cemiyeti başkanı seçildi. 1992 yılına
kadar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak
görevini sürdürdü. Cenkçi, 24 yıllık Başkanlığı
sırasında Cumhuriyet Senatosu Kontenjan
Senatörlüğü de yaptı.
1971 yılında Son Havadis gazetesinde
mesleğe başlayan Nazmi Bilgin, Güneş Gazetesi
sahipliği ve Yazı İşleri Müdürlüğü görevini
üstlendi, daha sonra Dünya 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 Danışmanı”
olarak hizmet verdi. Bilgin 1992 yılında ittifakla
cemiyet Genel Başkanı seçildi. 1996 yılında
kuruculuğunu üstlendiği Türkiye Gazeteciler
Federasyonu’nda Genel Başkanlık görevi yapan
Bilgin, bu görevi 2009 yılına kadar sürdürdü.
BRT televizyonunun Ankara temsilciliği
görevini de yapan Bilgin, Unesco Türkiye Milli
Komitesi üyeliği ve Denetçiliği görevinde de
bulundu. Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu
üyeliği, Türk Silahlı Kuvvetleri Elele Vakfı
Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu üyeliği ve
Reklam Kurulu üyeliği görevlerini de
sürdürüyor.
Türkiye’nin çok partili siyasi hayata
geçişiyle, daha açık bir deyimle, çoğulcu
demokrasi dönemiyle yaşıt ve koşut olan
Gazeteciler Cemiyeti, 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
demokrasi ile ifade ve basın özgürlüğü başta
olmak üzere özgürlüklerin yılmaz bekçisi oldu.
Gazeteciler Cemiyeti üyelerine aşıladığı bu
güvenle ülkemizin mesleki ve diğer önemli
kurumları arasında hak ettiği yeri aldı.

Basın Kartları Komisyonu,
Basın İlan Kurumu
Mesleğe yeni başlayanların belirli bir süre
bekledikten sonra almaya hak kazandıkları, “Sarı
Basın Kartı” gazeteciler için vazgeçilmezler
arasındadır. Mesleğinde dürüst olmak, kalemini
satmamak, basın ahlak yasalarına uymak ve
gazetecilik dışında hiçbir iş yapmamak gibi koşulları
irdeleyerek süresini dolduranlara “Basın Kartı”
veren komisyonda ve Türk medyası için önemini
koruyan Basın İlan 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. Kasım 2018’de yayınlanan yeni Basın
Kartları
Yönetmeliği
ile
Basın
Kartları
Komisyonunda başkanlık görevine seçilmiş olan
Gazeteciler Cemiyeti temsilcisinin görevi ve
üyeliği ise diğer medya kuruluşları temsilcisi
üyelerle
birlikte
sona
erdirilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı yeni
oluşturulan Basın Kartları Komisyonu ise oluşum
şekli ve oluşturan üyeler itibarıyla kimin gazeteci
olacağına devletin karar vermesini öngören ve kabul
edilmesi mümkün olmayan bir zihniyeti
yansıtmaktadır.

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

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

©
Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın
Çalışma Grubu, medya çalışanları ve sivil toplum
temsilcilerinden oluşan bağımsız bir platform
aracılığıyla özgür basın için politika yapıcılara
ulaşmayı; ifade ve basın özgürlüğü konusunda yasal
durumu ve devam eden ihlalleri göstererek bu
konuda farkındalık yaratmayı, atölyeler ve
konferanslar düzenleyerek gazetecilik pratikleri ile
ilgili medya çalışanlarını ve sivil toplum
temsilcilerinin
kapasitesini
geliştirmeyi
amaçlamaktadır.
Gazeteciler Cemiyeti’nin Özgürlük için
Basın ifade ve basın hürriyetleri ihlalleri raporları
Mart 2014’den bu yana düzenli yayınlanmaktadır.

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Aralık 2018 Raporu
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Açık kaynaklardan, medya taramalarından,
proje ofisine çeşitli şekilde yapılan başvuru ve
ihbarlardan hazırlanan bu raporlardaki her türlü
içeriğin sorumluluğu tamamıyla Gazeteciler
Cemiyeti’ne aittir, kaynak gösterilerek kısmen veya
tamamen çoğaltılabilir, bilimsel yayınlarda
kullanılabilir.
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Gazeteciler Cemiyeti Yayınıdır
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kısmen veya tamamen çoğaltılabilir, bilimsel yayınlarda kullanılabilir.

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Kasım 2019 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

İçindekiler
Giriş

6

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı

7

İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale

16

RTÜK Cezaları

21

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepki

21

Diğer Gelişmeler

31

Olumlu Gelişmeler

44

Kısaltmalar

50

5

Gazeteciler Cemiyeti

İfade ve Basın Özgürlüğü Kasım 2019 Raporu

Özgürlük için Basın

Giriş
Kasım ayında Suriye ile ilgili gelişmeler ve terörle mücadele Türkiye gündeminde ağırlıklı
yer tuttu. Gazetecileri ve toplumsal muhalefeti hedef alan yargılama süreçleri artış eğilimi gösterdi.
Basın ve ifade özgürlüğü yargılamalarında “tutukluluk” halinin sonlandırılacağı böylece hapisteki
gazeteci sayısının azalacağı beklentisi yaratan yargı reformundaki ilk düzenleme tartışma yarattı.
“Cumhuriyet Davası”nın da aralarında yer aldığı davalarda, kimi yerel mahkemeler haber ve sosyal
medya paylaşımları gerekçesiyle gazetecileri suçlu kabul etme yaklaşımını sürdürdü. Cumhuriyet
Davası’nda yerel mahkeme mahkumiyet kararlarında direndi. Anayasa Mahkemesi’nin bağlayıcı
nitelikteki ifade özgürlüğü lehine kararlarına da uyum sağlanmadığı görüldü. Bu konuda örneğin
“Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı isimlerden ceza alanlar için yapılan yeniden
yargılama talepleri reddedildi. Yargıdaki hak ihlalleri tablosu, IPI’ın öncülük ettiği uluslararası
meslek örgütleri tarafından “Türkiye’deki Gazeteciler Sanık Kürsüsünde: Dördüncü Kuvvetin
Yargı Yoluyla Susturulması” başlıklı raporunda ayrıntılı ele alınırken, hükümete acilen olumlu
düzenlemeleri hayata geçirme çağrısı da yapıldı.
Haberleri nedeniyle gazetecilere yönelik “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt propagandası
yapmak” suçlaması yaygınlaştı. Cumhuriyet’in internet eski haber müdürü Atakan Sönmez’e
“örgüt propagandası yapmamakla birlikte örgüt açıklamalarını haber yapmak” suçlamasıyla 10 ay
hapis cezası verildi. T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın ve BirGün çalışanları Barış İnce,
Bülent Yılmaz, Can Uğur ile İbrahim Aydın’a, bir dönem Türkiye’de merak konusu olan “Fuat
Avni” adlı Twitter hesabından yapılan paylaşımları haberleştirdikleri için davalar açıldı. Suriye’de
Barış Pınarı Harekatı ve ardından “güvenli bölge” oluşturulması sürecinde yaşananlarla ilgili siyasi
tartışmalara ilişkin haber ve sosyal medya paylaşımları da İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla
başlatılan soruşturmalara, gözaltılara gerekçe oldu. Oysa birinci yargı paketindeki düzenlemeyle
“Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç
oluşturmaz” hükmü getirilerek, bundan böyle terör haberleri nedeniyle gazeteciler hakkında
soruşturma ve kovuşturma olmayacağı TBMM görüşmelerinde ifade edilmişti.
Bu arada ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak
basın toplantısında, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan için “arkadaş muhabir” ve “gazeteci
olduğunuzdan emin misiniz?” ifadesini kullanmasıyla Türkiye’deki gazetecilik koşulları
uluslararası kamuoyunda gündeme taşındı.
RTÜK’te CHP kontenjanından seçilmiş Faruk Bildirici’nin eleştirileriyle gündeme gelen
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in TÜRKSAT ve Basın İlan Kurumu’nda (BİK) üyelik görevini
yürütmesine yönelik tepkiler sürdü. Şahin, TÜRKSAT’taki yöneticilik görevinden ayrıldığını
duyururken, bu durum Bildirici’nin haksız şekilde RTÜK’ten uzaklaştırılmaya çalışıldığı
tartışmasını büyüttü. CHP, yasanın kendisine tanıdığı kontenjandan Bildirici’yi yeniden RTÜK
üyeliği için aday göstereceğini açıkladı.
Kasım ayının medya çalışanları açısından olumsuz bir gelişmesi eski bakan Cavit Çağlar’ın
sahibi bulunduğu ve Bursa medyasında önemli yer tutan Olay TV’yi kapatması oldu. Kapatma
kararıyla 30 gazeteci işsiz kaldı. Aynı şekilde Texs Medya Grubu bünyesinde yer alan ve yayınına
Ağustos’da başlayan TYT Türk kanalı, ekonomik kriz gerekçesiyle canlı yayınlarını sonlandırdı.
Bu kurumdan da 80’e yakın medya mensubu işten çıkartıldı ve TYT’nin bir süre bant yayını ile
devam edeceği bildirildi. Bu gelişmeler özellikle yerel medyada ağırlaşan ekonomik sorunların
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birçok gazete ve yayın kuruluşunu küçülme veya kapanma tercihini yapmaya zorladığını gündeme
bir kez daha taşıdı.
Hürriyet’te Ekim ayında iş akitleri sona erdirilen TGS mensubu gazetecilerin kıdem
tazminatlarını alamamaları sorunu devam etti.
Ayrıca Kasım ayında dört gazeteci istifa ettirildi, dört gazeteci de işten çıkartıldı.
Kasım ayında hapisteki gazeteci sayısındaki azalma eğilimi devam etti. Eylül ayında 55’i
mahkum, 74’ü gözaltında, toplam 129 gazeteci hapiste iken Ekim ayı sonu itibarıyla 52 hükümlü
ve 73’ü gözaltında olmak üzere hapisteki gazeteci sayısı 125’e gerilemişti. Kasım ayı sonu
itibarıyla ise hapiste 48’i hükümlü ve 72’si gözaltı veya tutuklu olarak toplam 120 gazeteci
bulunmaktaydı. Ay içerisinde bir gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı, dokuz gazeteci hakkında
ise dava açıldı, dört gazeteci tutuklandı, dokuz gazeteci farklı sürelerle gözaltına alındı. Kıdemli
bir gazeteciyle ilgili olarak yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Altı gazeteci serbest bırakıldı, yedi
gazeteci beraat etti. Beş gazeteci ise sözlü veya fiziksel şiddete uğradı. Gazetecilere yönelik 47 adli
işlem yapıldı. Böylece 2019 yılı başından bu yana hakkında yasal işlem yapılan gazeteci sayısı 319
olarak belirlendi.
İki milletvekili hakkında daha soruşturma açılan Kasım ayında, 80 kişi ifade özgürlüğünü
kullandığı için gözaltına alındı. Bunlardan 19 kişi hakkında dava açıldı, 10’u ise tutuklandı, 23 kişi
serbest bırakıldı. Bir kişiye “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten hapis cezası verilirken, iki kişi beraat
etti. Bir kişi hakkında ise dava açıldı.
Kasım ayının önemli bir gelişmesi AYM’nin, heykeltıraş Mehmet Aksoy’un Kars’ta yaptığı
“İnsanlık Anıtı”nın 2009’da yıkılmasını “ifade özgürlüğünün ihlali” olarak değerlendirmesi oldu.

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı
1 Kasım 2019
● Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Ergin Çağlar
hakkında “örgüt propagandası yapmak” gerekçesiyle dava açıldı. Çağlar’ın davası, 5 Aralık’ta
görülecek. İddianamede, “sözde haberci” olarak tanımlanan Çağlar’ın, terör örgütü PKK’nın
kurucusu Abdullah Öcalan’ın tecrit durumuyla ilgili cezaevlerindeki açlık grevi eylemlerine destek
amaçlı Mersin’deki yapılan eylemleri takip etmesi suç olarak değerlendirildi. 1
● İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, HDP’li belediyelere kayyum atanması üzerine
Kadıköy’de düzenlenen protestoda gözaltına alınan aralarında Özgür Gelecek muhabiri Taylan
Öztaş ve Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Tunahan Turhan’ın yanı sıra Ezilenlerin Sosyalist
Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü’nün bulunduğu 38 kişi hakkında dava açtı.
İddianamede, protestoculara yönelik “Görevi yaptırmamak için direnme” ve “Kanuna aykırı
toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlamaları yer
aldı. Dava, 19 Mart 2020’de görülecek.
● İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, 23 Ağustos’ta HDP Kadıköy Gençlik
Meclisi’nin Zeki Göçer Kültür Merkezi önünde yapmak istediği basın açıklamasında gözaltına
alınan aralarında Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Berfin Aslan ve gazeteci Mehmet Şahin’in
bulunduğu 11 kişi hakkında dava açıldı. Bu kişilere “Görevi yaptırmamak için direnme” ve
“Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama”
suçlamaları yöneltildi. Dava, 22 Kasım’da başlayacak.2

1
2

http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/215230-gazeteci-ergin-caglar-a-sozde-haberci-davasi
https://gazetekarinca.com/2019/11/kayyum-protestolari-dordu-gazeteci-49-kisiye-iki-ayri-dava/
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● Eski devlet bakanı Cavit Çağlar’ın sahibi olduğu Bursa’daki Olay Medya Grubu
bünyesinde bulunan Olay TV ve Olay FM’in yayın hayatına son vermesiyle birlikte 30 basın
çalışanı işsiz kaldı. Olay gazetesinin ise yayın hayatına devam edeceği belirtildi. 3
● İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatının
talebiyle SoLHaber’in, 22 Ekim’de yayımlanan “Esad’dan kritik bölgeye ziyaret: Erdoğan bir
hırsızdır” başlıklı haberine4 erişim engeli getirdi. Haberde, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın
Türkiye ile Rusya arasında Soçi’de görüşmeler yapılırken İdlib kırsalında ordu birliklerini ziyaret
etmesine ilişkin gelişmeler ve Erdoğan ile ilgili açıklamaları yer alıyordu. 5
3 Kasım 2019
● Hürriyet’in Ekim ayında işten çıkardığı gazeteci Kenan Başaran’ın grup bünyesindeki
Spor Arena+ dergisinin Kasım sayısındaki yazılarından imzasını sildi. Başaran, “Ben Adil
Demirçubuk ile beraber bu derginin aynı zamanda yayın yönetmenliğini yapıyordum. Kasım
sayısında üç yazı vermiştim. Bir tanesi Abdülkerim Durmaz ile ilgili olan, eski gazetelerden
derleyerek çıkarttığım bir yazıydı. Diğeri Bülent Akın’la röportaj ve Ahmet Nur Çebi’nin Beşiktaş
Başkanı seçilmesine dair yazı idi. Çebi yazısı aynı zamanda kapak yazısıydı. Bu yazıların ikisinden
imzamı silmişler” açıklamasını yaptı. Başaran, grup milletvekillerine imzalarını sorduğunda
“Haberimiz yok” yanıtını aldığını belirtti. 6
● Hürriyet’in 11 yıldır spor servisinde çalışan Fenerbahçe muhabiri Fatih Saboviç’in
askerde olduğu dönemde, evine gönderilen tebligatla işine son verildiği bildirildi. Saboviç,
Facebook aracılığıyla “2008’de başlayan Hürriyet maceram, 11 güzel yılın ardından askerlik
görevi yaparken aileme gönderilen tebligatla sona erdi.7
● Manisa 1. Sulh Ceza Hakimliği, AKP Manisa İl Başkanlığı talebiyle başkanlığa iş bulmak
amacıyla gelen kadınların fuhuşa sürüklendiğine yönelik haberlere erişim engeli getirdi. Kararda,
haberlerde “başvurucu parti tüzel kişiliği hakları ihlal edildiği” bildirildi.8
4 Kasım 2019
● İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, “FETÖ’nün Medya Yapılanması Davası”nda
“Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan tutuksuz yargılanan akademisyen
Mehmet Altan’ın beraatına hükmetti. Mahkeme, Nazlı Ilıcak’a “örgüt üyesi olmamakla birlikte
örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan sekiz yıl dokuz ay ve Ahmet Altan’a aynı
suçlamayla 10 yıl altı ay hapis cezası verdi. Ancak llıcak ve Altan’ın, hapiste bulundukları süreyi
göz önünde bulundurarak, adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. 9
● Yeniçağ yazarı Burhan Ayeri, TRT Müzik Koordinatörü Süleyman Beştaş’ın görevinden
alındığını duyurdu.10
5 Kasım 2019
● İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi MA muhabiri Berzan Güneş’in “örgüt üyeliği” suçundan
beraatına hükmederken, “örgüt propagandası” suçlamasından ise üç yıl beş ay 15 gün hapisle
cezalandırılmasına karar verdi. Güneş’in avukatı Zelal Pelin Doğan, “Müvekkilim iki ayrı suç
işlediği iddiasıyla yargılanmaktadır. Öncelikle atılı suç olan terör örgütü üyeliği suçunun niteliği
sürekli olması gerektiğidir. ‘Terör örgütü propagandası’ iddiası yöneltilen paylaşımları tamamen
haber niteliği ve aynı zamanda eleştiri niteliği taşımaktadır. Tüm paylaşımlar gazetecilik faaliyeti
kapsamındadır” dedi.11

https://www.aydinlik.com.tr/bursa-olay-siz-kaldi-medya-kasim-2019-1
https://haber.sol.org.tr/dunya/esaddan-kritik-bolgeye-ziyaret-erdogan-bir-hirsizdir-272857
5 https://haber.sol.org.tr/dunya/esad-haberine-erisim-engeli-getirildi-273549
6 https://www.evrensel.net/haber/390159/hurriyet-isine-son-verdigi-kenan-basaranin-ismini-roportaj-ve-yazilarindan-sildi?a=d523e
7 https://odatv.com/hurriyet-askerdeki-gazeteciyi-kovdu-03111920.html
8 https://halktv.com.tr/gundem/akp-teskilatina-fuhus-suclamasi-haberlerine-erisim-engeli-408703h
9 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/altan-kardesler-ve-ilicak-davasinda-flas-gelisme-5429145/
10 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/trt-muzik-koordinatoru-gorevden-alindi-53781yy.htm
11 https://gazetekarinca.com/2019/11/iki-gazeteciye-toplam-10-yil-hapis-cezasi/
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● Sakarya Halk Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Cumalı, sosyal medyadan yaptığı
paylaşımla görevinden alındığını duyurdu. Cumalı, “Gazete, görevime son vermiştir. Bugüne kadar
bana destek olan ekip arkadaşlarım ve Sakarya halkına teşekkür ederim” mesajını paylaştı. 12
6 Kasım 2019
● Diyarbakır 11 Ağır Ceza Mahkemesi, Silvan Mücadele gazetesi sahibi Ferhat Parlak’ın
“örgütü üyeliği” suçlamasından yargılandığı davada, henüz tanık ve gizli tanık beyanlarının
tamamlanmadığı gerekçesiyle adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek, davayı 17 Şubat
2020’ye erteledi. Parlak, 10 Nisan 2018’de gözaltına alınmış, 13 Nisan 2018’de ise tutuklanmıştı.
8 Temmuz’da adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. 13
● Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Bitlis Belediyesi’nin eski basın birimi personeli Uğur
Yılmaz’ın “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddialarıyla tutuklu yargılandığı davada “örgüt
propagandası” suçlamasından beraatına, “örgüt üyeliği” suçlamasından ise altı yıl 10 ay 15 gün
hapis cezasına karar vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti. 14
7 Kasım 2019
● İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, eski cumhuriyet.com.tr Haber Müdürü Atakan
Sönmez’e “örgüt propagandası yapmamakla birlikte örgüt açıklamalarını haber yaptığı”
gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bırakmadı ancak
cezayı 10 ay denetim süresi ile erteledi. 15 Sönmez, 20 Ocak 2018’de kaleme aldığı “YPG’den
Zeytin Dalı Harekatı’nda verilen kayıp hakkında açıklama” 16 ile “David Harvey ve Noam
Chomsky dahil 13 isimden dünyaya Afrin çağrısı” 17 başlıklı haberleri nedeniyle yargılanıyor.
● Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın
dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a “iftira” gerekçesiyle yargılandığı 250.000 liralık
tazminat davası, 5 Mart’ta Ankara 35.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek ceza davası kararını
beklemek için 2 Nisan 2020’ye erteledi.18 Yıldız, 17 Ekim 2013’te “Karargah’tan hapisteki
askerlere ilginç tavsiye” haberi nedeniyle yargılanıyor.19
● Yurt gazetesi eski muhabiri Caner Taşpınar’a, 2012 yılında yayımlanan “Bir Garip TRT
Vurgunu” başlıklı haberi dolayısıyla CHP’nin eski milletvekili Durdu Özbolat’ın sahibi olduğu
Yurt’un 2.439 lira tazminat ödemesine hükmedildi. Ancak Yurt’un bu tazminatı ödememesi üzerine
faizi ile cezasıyla birlikte Taşpınar’ın yaklaşık 4.000 lira ödemek zorunda kalacağı açıklandı. 20
● Gazete Fersude muhabiri Soner Karabulut hakkındaki soruşturma kapsamında
cumhuriyet savcılığına ifade vermek için gittiği İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde gözaltına alınıp
tutuklandı. Karabulut’un savcılık ifadesi alınmadan tutuklanmasına sosyal medya paylaşımları
gerekçe gösterildi.21
● Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK)
koruma tedbiri talebi nedeniyle mezopotamyaajansi23 sitesine erişim engeli kararı uyguladı. 22
● TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu girişinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın
Protokol Müdürü olan kişinin, NTV kameramanına müdahale ettiği ve “Şu tarafa gel konuşalım”
dedikten sonra koridorda kovaladığı kaydedildi. Şahsın araya diğer haberciler girdiği için
koridordan uzaklaştığı ve konunun Oktay’a iletilmesi üzerine basın danışmanı Ali Genç’in
habercilerden özür dilediği ifade edildi. NTV olayın görüntülerini yayımlamazken FOX Ana
Haber’de görüntülere yer verildi.23 Medyaradar yazarı Cezmi Sayılgan, “NTV kameramanına
tehdit: Bırakın basın işini yapsın!” başlıklı yazısında, FOX TV muhabiri Kemal Aktaş’ın
http://www.medyarota.com/medya/cumalinin-gorevine-son-verildi-h56306.html
https://t24.com.tr/haber/gazeteci-ferhat-parlak-in-davasinda-gizli-tanigin-iddialari-yalanlandi,846966
14 https://gazetekarinca.com/2019/11/iki-gazeteciye-toplam-10-yil-hapis-cezasi/
15 https://gazetekarinca.com/2019/11/gazeteci-atakan-sonmeze-10-ay-hapis-cezasi/
16 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/909601/YPG_den__Zeytin_Dali_Harekati_nda_verilen_kayip_hakkinda_aciklama.html
17 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/909270/David_Harvey_ve_Noam_Chomsky_dahil_13_isimden_dunyaya_Afrin_cagrisi.html
18 https://odatv.com/davali-bakan-olunca-o-ismin-dinlenmesine-karsi-cikildi-07111915.html
19 https://odatv.com/karargahtan-hapisteki-askerlere-ilginc-tavsiye-1710131200.html
20 https://odatv.com/chpli-patron-odatv-editorunu-iste-boyle-hacze-mahkum-etti-23081928.html
21 https://www.gazetefersude.net/gazetemiz-muhabiri-soner-karabulut-tutuklandi-79159/
22 http://mezopotamyaajansi23.com/GUNCEL
23 https://www.gercekgundem.com/medya/132027/ntv-kameramaninin-mecliste-tehdit-edilmesine-fatih-portakaldan-tepki
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meslektaşını sahiplendiğini belirterek, “Sahada rakip olabiliriz, hatta o kişiyi sevmeyebiliriz ama
bir meslektaşımız kötü muameleye maruz kaldığında lütfen ona sahip çıkalım. Çünkü sahip
çıkacağınız şey, aynı zamanda mesleğin onuru ve itibarıdır” dedi. 24
8 Kasım 2019
● Van 4. Asliye Ceza Mahkemesi, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçesiyle yargılanan
MA muhabiri Adnan Bilen’e “yüz karası” ifadesinin yer aldığı paylaşım nedeniyle 7.000 lira para
cezası verirken, “Faşo Ağa” paylaşımından ise beraatına karar verdi. Mahkeme, yargılama giderleri
olarak Bilen’den 2.725 lira alınmasına hükmetti. Bilen, Facebook hesabında, Birgün’ün “Kaşların
Karası” yazılı Berkin Elvan’ın fotoğrafı ile “Kömür Karası” yazılı Soma’da ölen madencilerin
fotoğrafını ve T24 yazarı Hakan Aksay’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aile bireyleri fotoğrafının
altına yazdığı “Yüz Karası” ifadesi ile “Faşo Ağa” görselini paylaşmıştı.25
● Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan
Azadiya Welat çalışanı Nizamettin Yılmaz’a altı yıl üç ay ceza verdi. Yılmaz’ın avukatı Mehmet
Emin Dursun, müvekkilinin 2016 yılında KHK ile kapatılana değin ve öncesinde yasal bir gazetede
çalıştığını vurgulayarak. “Gazetecilik faaliyeti örgüt üyeliğine delil kabul edilmektedir. Bu
hukuken kabul edilemez. Müvekkil akciğerlerinden rahatsızdır. Kendisi bu nedenle duruşmaya
katılmadı. Tüm bu nedenlerle müvekkilin öncelikle beraatına karar verilmesini talep ediyoruz”
dedi.26
12 Kasım 2019
● MA muhabiri Ruken Demir ve Jin News muhabiri Melike Aydın, İzmir Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında polis operasyonu ile gözaltına alındı.
Demir, hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle ters kelepçeyle gözaltına alındı ve teknik
ekipmanlarına el konuldu. Dosyada kısıtlılık kararı olduğu gerekçesiyle 24 saat avukatıyla
görüşmesine de izin verilmedi. 27
13 Kasım 2019
● Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Berat Albayrak, ‘Ekonomi kötü’ diyen ekonomistlere
terörist benzetmesinde bulundu” başlıklı haberleri yazan gazeteciler hakkında dava açılacağını
duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İsminin başında ekonomist, profesör vs. yazan ama bu
ülkeye zarar vermeye çalışan, hangi tabloları çizerek milleti korkutmaya, Türkiye aleyhinde bir
algı oluşturmaya çalışan bu kişilerin terör eylemlerinde gördüğümüz ekipten farkı yok. Türkiye
teröre yönelik operasyon yapıyor, birileri ne diyor ‘Türkiye sivilleri öldürüyor’ diyor. İftira,
operasyon, korkutma, Türkiye’yi uluslararası alanda baskılama. Bunları görüyoruz’ ifadelerini
kullanarak, ‘Ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlar ile terör operasyonları esnasında
algı oluşturmaya çalışanların birbirinden farksız olduğunu vurgulamıştır. Konuşma bu kadar açık,
net ve tüm kanallarda erişilebilirken, söylenmeyen ifadeler üzerinden yapılan haberler gazetecilik
değildir” denildi.28
● Ahmet Altan, “FETÖ’nün Medya Yapılanması Davası” kapsamında “silahlı terör
örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılması ve
adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi sonrasında yeniden tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı, Altan’ın İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 5 Kasım’da adli kontrol şartıyla
tahliye edilmesine itirazda bulundu. 29 Bir üst mahkeme konumundaki İstanbul 27. Ağır Ceza
Mahkemesi, Altan’ın yeniden tutuklanması için yakalama kararı çıkardı. Bu karar üzerine Altan,
İstanbul Göztepe’deki evinde gözaltına alındıktan sonra Silivri Cezaevi’ne konuldu.30

https://www.medyaradar.com/ntv-kameramanina-tehdit-birakin-basin-isini-yapsin-makale-2016840
https://www.evrensel.net/haber/390552/gazeteci-adnan-bilene-cumhurbaskanina-hakaretten-7-bin-tl-para-cezasi
26 https://gazetekarinca.com/2019/11/bir-gazeteciye-hapis-bir-gazeteciye-para-cezasi/
27 https://www.evrensel.net/haber/390769/ma-muhabiri-ruken-demir-ve-jinnews-muhabiri-melike-aydin-gozaltina-alindi
28 https://www.tv5.com.tr/mobil/haber/805/albayrak-ekonomi-kotu-diyenlere-terorist-dedi-haberlerine-dava.html
29 https://www.ntv.com.tr/turkiye/hakkinda-yakalama-karari-cikarilan-ahmet-altan-gozaltina-alindi,QlqmUQ-n-0yYEjNefIUEbg
30 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1701811/yeniden-gozaltina-alinan-ahmet-altan-tutuklandi.html
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● TRT Haber muhabiri Tuna Şanlı, ABD’nin başkenti Washington’da Cumhurbaşkanı
Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki görüşmesi öncesinde canlı yayın
yaptığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğradı.31
14 Kasım 2019
● İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, “örgüt üyeliği” gerekçesiyle tutuksuz yargılanan KHK
ile kapatılan TV10 çalışanları Kemal Demir ve Kemal Karagöz hakkındaki adli kontrol
uygulamasının kaldırılması talebini reddetti. Mahkeme, tanık Şükrü Yıldız hakkında zorla
getirtilmesine karar vererek, davayı 28 Ocak 2020’ye erteledi. 32
● Giresun Eynesil’de Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümüyle ilgili baba Şaban Vatan ile
birlikte TBMM Araştırma Komisyonu’nun çalışmalarını takip etmek üzere ilçede olan gazeteciler
Canan Coşkun ile Tuğba Demir ve belgeselci Kazım Kızıl, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol
kararıyla serbest bırakıldı. 33 Komisyon üyesi HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, “Bu
şekilde her şeyi daha da karartıyorsunuz! Gazeteci araştırır, sorgular, biat etmez, işini yapar! Derhal
serbest bırakılmalılar…” dedi. 34 Saadet Partisi Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Şaban Vatan ve
gazetecilerin susturulmaya çalışılması kabul edilemez” tepkisini gösterdi. 35
15 Kasım 2019
● Yazar Soner Yalçın, yeni kitabı Kara Kutu hakkında verdiği demeçte, Batı’da yasaklı 17
ilacın Türkiye’de nasıl satılmasına izin verildiğini ele aldığı ve sağlığın dünyanın en kirli üçüncü
sektörü olduğunu söylediği için ölümle tehdit edildiğini söyledi. 36
● Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), “asılsız, mesnetsiz, karalama amacı güden iddia ve
iftiralarda bulunduğu” gerekçesiyle T24 yazarı Tolga Şardan hakkında suç duyurusunda bulundu.
Şardan, konuya ilişkin “Kurumlar ya da kişiler hukuki haklarını kullanıyorlar. Bugün artık bu tip
suç duyuruları, davalar gazeteciler için doğal oldu. Pek çok gazetecinin başına geliyor maalesef”
dedi.37 Şardan, 3 Kasım’da kaleme aldığı “Emniyet’te neler oluyor; Menzilciler, Emniyet
atamalarında birbirine mi girdi?” başlıklı yazısında EGM teşkilatında “Menzil” tarikatına mensup
kişilere öncelik verildiğine ilişkin iddialara yer vermişti. 38
● MA muhabiri Ömer Akın, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın başlattığı bir soruşturma
kapsamında Mardin’in Derik Belediye Eş Başkanı Mülkiye Esmez’in gözaltına alınmasına ilişkin
yaşanan gelişmeleri takip ettiği sırada gözaltına alındı. Akın, ifadesi alındıktan sonra serbest
bırakıldı.
16 Kasım 2019
● Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Jin News muhabiri Kibriye Evren’i tahliye
etmesine karşı savcı itirazda bulundu. Savcı itirazında, Evren’in “örgüte üye olmak” ve “örgüt
propagandası yapmak” suçlamalarıyla yargılandığı hatırlatılarak, “Dosya kapsamında sanığın
üzerine atılı suçların niteliği, somut delillerin bulunması, öngörülen ceza miktarı, sanığın kaçma
şüphesinin bulunması, bu nedenle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı” gerekçesiyle yeniden
yakalanmasını istedi. Bu itirazı Diyarbakır 6’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nin değerlendirilmesi
bekleniyor.39
● İzmir 1. Sulh Ceza Mahkemesi, “örgüt adına faaliyet yürütmek” gerekçesiyle MA
muhabiri Ruken Demir ile Jin News muhabiri Melike Aydın hakkında tutuklama kararı verdi.
Gazeteciler, İzmir Aliağa Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’ne kondu. Aynı operasyon kapsamında
gözaltına alınan Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma Derneği üyelerinden Selma Altan,
Mazlum Koç, Ramazan Yavuz, Sait Bahadır, Murat Tufan, İsmail Akbay, Şeyhmus Dağhan, Hasan
https://www.birgun.net/haber/abd-de-trt-haber-muhabirine-saldiri-276250
http://www.yeniyasamgazetesi1.com/1-68/
33 https://www.amerikaninsesi.com/a/raiba-nazin-babasisaban-vatan-ile-iki-gazeteci-goz-altinda/5165738.html
34 https://twitter.com/FilizKer/status/1194700146854039552
35 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/11/14/karamollaoglu-saban-vatan-ve-gazetecilerin-susturulmaya-calisilmasini-hicbir-vicdan-kabul-edemez/
36 https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/aytunc-erkin/her-evde-psikolojisi-bozuk-cocuk-yaratildi-5447286/
37 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/215911-emniyet-ten-gazeteci-tolga-sardan-hakkinda-suc-duyurusu
38 https://t24.com.tr/haber/emniyet-te-neler-oluyor-menzilciler-emniyet-atamalarinda-birbirine-mi-girdi,846619
39 http://yeniyasamgazetesi1.com/1-81/
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Hayri Dikilitaş ve Hediye Tekin de tutuklandı. Mehmet Gergin ise yurt dışına çıkış yasağıyla
serbest bırakıldı.40
18 Kasım 2019
● Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Cumhuriyet’te yayınlanan
“Boğaz manzaralı lüks müştemilat” başlıklı haber 41 nedeniyle gazeteye “basın yayın yoluyla
yapılan haksız fiil” gerekçesiyle bir milyon liralık manevi tazminat talepli dava açtı. İstanbul
Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ocak 2020’de yargılamaya başlayacak. Genel yayın
yönetmeni Aykut Küçükkaya, davaya “Bu tarz haberler Cengiz’in kredibilite ve itibarı açısından
telafisi olmayan zararlar doğuruyormuş” sözleriyle tepki gösterdi. 42
● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Taraf Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bülent Onur Şahin
hakkında Mustafa Karaalioğlu’na yönelik yazılar dolayısıyla “iftira” suçu işlediği gerekçesiyle 10
ay hapis cezası kararı verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Aynı suçtan
yargılanan Hüseyin Özay’ın ise beraatına hükmedildi.43
19 Kasım 2019
● AYM, gazetecilere gününde ödenmeyen fazla mesai ücretleriyle ilgili her gün için yüzde
beş fazlasıyla ödeme yapılması yönündeki kanun maddesini Anayasa’ya aykırı olduğu
gerekçesiyle iptal etti. 44 AYM, İstanbul Bakırköy 13. İş Mahkemesi’nin itiraz başvurusu üzerine
gazeteviler lehine olan hükmün iptali talebini doğru buldu.45 AYM, gerekçeli kararında “toplumu
doğru bilgilendirme gibi önemli görevleri bulunan gazetecilerin, bu görevi yerine getirirken
işverenin etkisinden mümkün olduğu kadar arındırılmaları ve bunun için de ücretlerinin güvence
altına alınması gerektiğini” anımsatmasına rağmen söz konusu uygulamayı eşitlik ilkesine aykırı
olarak yorumladı. Kararda, “Bu haliyle kural, basın sektöründe çalışanlar için diğer çalışanlara göre
nesnel ve makul bir nedenle de olsa orantısız bir farklı muamelenin getirilmesine yol açmaktadır.
Bu itibarla kuralla gazeteciler lehine kabul edilen farklı muamelenin ölçülü olduğu
söylenemeyeceğinden kural eşitlik ilkesiyle de bağdaşmamaktadır. Açıklanan nedenlerle kural,
Anayasa’nın 2, 10, 13 ve 48’inci maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir” denildi. 46 AYM,
12 Haziran 2008’deki o zaman yine bu hükmün iptalini talep eden Ankara 9. İş Mahkemesi’nin
başvurusunu reddetmişti.47
20 Kasım 2019
● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Cumhuriyet muhabiri Seyhan Avşar hakkında
“kamu görevlisine hakaret” gerekçesiyle dava açıldı. Avşar, FETÖ davalarında rüşvet aldıkları
iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan Cumhuriyet savcıları Lütfü Karabacak ile İsmet Bozkurt’la
ilgili haberler yapmış ve rüşvet iddialarını konu etmişti. Ancak mahkeme, Avşar’ın yaptığı
haberlerde savcılar Karabacak ve Bozkurt’u “rüşvet karşılığında işlem yapan savcılar olarak lanse
ettiği”ni öne sürerek, bir yıldan iki yıla kadar hapsini istedi. Avşar, 17 Mart’ta yayımlanan “FETÖ
borsası mı?” başlıklı haberi dolayısıyla yargılanmakta.48
● MA muhabiri Ruken Demir ve Jin News muhabiri Melike Aydın’ın, 16 Kasım’da
tutuklanmalarını, İzmir 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nin Kaz Dağları’na yönelik protestoları
haberleştirmeleri gerekçesiyle istediği ve bunu “terör örgütü adına faaliyette bulunmak” suçuna
delil kabul edildiği ortaya çıktı. Demir ve Aydın’ın, doğal yaşam savunucuları ile yaptıkları
görüşmeler neticesinde hazırladıkları haberler üzerinden “Gezi olaylarına benzer bir kalkışmaya
ön ayak olması için kurgu haber yapılması yönünde talimatlandırıldığı” iddia edildi. 49
http://www.mezopotamyaajansi22.com/tum-haberler/content/view/76893
http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/1702706/1-milyonluk-dava...html
42 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/11/18/mehmet-cengizden-cumhuriyete-1-milyonluk-tazminat-davasi/
43 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/471263/taraf-gazetesi-sorumlu-yazi-isleri-mudurune-hapis-cezasi.html
44 https://anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/gazetecilere-gununde-odenmeyen-fazla-calisma-ucretlerinin-her-gun-icin-yuzde-bes-fazlasiylaodenmesi-kuralinin-anayasa-ya-aykiri-oldugu/
45 https://anayasa.gov.tr/media/6329/e201948.pdf
46 https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2019/11/19/aym-basin-calisanlarinin-fazla-mesai-duzenlemesini-iptal-etti
47 http://bianet.org/bianet/emek/108022-anayasa-mahkemesi-gazeteci-odenmeyen-ucretine-gunde-yuzde-5-faiz-alir
48 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1703093/feto-borsasini-kamuoyuna-duyuran-muhabirimiz-hakkinda-dava-acildi.html
49 https://www.evrensel.net/haber/391354/kaz-daglari-haberleri-gazetecilerin-tutuklanmasina-gerekce-yapildi
40
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● Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Ankara Dikmen’deki evinin önünde beyzbol sopalı bir kişi
tarafından saldırıya uğradı. Takan, “Uzun süredir hatta yıllardır tehdit alıyordum. Ancak bu
tehditler şimdiye kadar fiili bir saldırıya dönüşmemişti. Beyzbol sopalı saldırgan aniden üzerime
geldi, fark edip geriye doğru hamle yaptım, sopa çantama, sırtıma ve belime geldi. Gazeteci olarak
doğru bildiklerimi yazmaya devam edeceğim” dedi. 50
● Gazete Yolculuk muhabiri Buse Söğütlü, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında “ifade
eksikliği” gerekçesiyle gözaltına alındı. Söğütlü’nün avukatı Erman Öztürk, “Taksim polis
merkezinde gözaltında bulunan müvekkilimiz, sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi’ne getirildi.
Savcılık, Söğütlü için bir günlük ek gözaltı süresi istedi” dedi.51
21 Kasım 2019
● İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin bozma kararı üzerine
yeniden yargılama yaptığı Cumhuriyet davasında, Kadri Gürsel hariç 12 sanık hakkında ilk
yargılamada verdiği mahkumiyet kararında direndi. Bu direnme kararı üzerine dosya Yargıtay
Ceza Genel Kurulu’na gidecek. O sanıklardan Ahmet Şık, “Cumhuriyet davası bir komploydu.
Siyasi iktidara tetikçi rolü üstlenmiş yargı ve medya ile bu komplo oluştu” tepkisini gösterdi. Aydın
Engin, “Bu davanın soruşturma savcısının oluşturduğu iddianame ayıplı bir iddianameydi. Şimdiki
savcı hukuk derslerinde sanırım pencereden dışarı bakmış” dedi. Murat Sabuncu da, “Savcının
mütalaasından anlıyoruz ki gazetecilerin üç yıldır yargılanmaları yetmemiş” diye konuştu. Hakan
Kara, “Bu dava basın tarihine geçecek. Bu dava hukuk anlamında da çok ilginç bir hale gelmiştir.
Geç gelen adalet, adalet değildir. Cezaevinde yattık çıktık. Şu an ne olacağımız belli değil. Umarım
ifade ve basın özgürlüğünün önemi kavranır” ifadesini kullandı. Musa Kart ise, “Hayatımız
boyunca kendimizi solcu diye tabir ettik. Koğuş kapısına sağ terör örgütü yazıldı. Yargıtay
yaptığımızın gazetecilik olduğuna işaret etmişken biz bir özür beklemeyelim mi? Evet ben bir özür
bekliyorum” diye konuştu. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 12 Eylül’de Atalay, Orhan
Erinç, Sabuncu, Engin, Hikmet Çetinkaya ile Şık hakkında verilen mahkumiyet kararlarını
bozmuş ve Şık dışındaki sanıklar için beraat kararı verilmesi gerektiğine, beş yılın altında ceza
aldıkları için temyiz hakkı bulunmayan Gürsel, Önder Çelik, Bülent Utku, Güray
Öz, Kart, Kara ve Mustafa Kemal Güngör’e de bu kararın sirayet ettirilmesi gerektiğine karar
vermişti. Şık’ın ise TMK 6/2, 7/2 ve TCK 301 kapsamında yeniden yargılanması istenmişti. 52
22 Kasım 2019
● Cumhuriyet muhabiri Alican Uludağ, “Emniyet sekiz gün önceden Ankara’daki gar
katliamı hazırlığını biliyormuş” başlıklı haberi nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın
gazetecileri bilgilendirdiği WhatsApp grubundan grubundan çıkarıldı.53 Gazeteci Uludağ, Twitter
aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Bu haber üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gazetecileri
bilgilendirdiği WhatsApp grubundan beni çıkardı. Basın hürriyeti anayasal bir haktır, keyfi kararlar
gerçeklerin üzerini örtemez” ifadelerini kullandı. 54
● İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 23 Ağustos’ta İstanbul’da HDP’li
Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarına kayyum atanmasıyla ilgili
protestoları takip ettikleri sırada gözaltına alınmış olan MA muhabiri Berfin Aslan, Yeni
Yaşam gazetesi çalışanı Mehmet Şahin ve Özgür Gelecek gazetesi muhabiri Perihan Erkılınç ile
protestocu 8 kişi hakkında yargılama başladı. Protesto eylemi takibindeki gazeteciler hakkında
“kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama”
suçlaması yöneltiliyor. Aslan, savunmasında, “Kayyum atamalarına karşı protesto eylemlerini
görüntülemek için olay yerinde bulunuyordum. Sivil polis ‘siz gazeteci misiniz’ diye bağırmaya
başladı. Basın kartımı alıp fotoğraflarını çekti, ‘tebligatı bekle, göreceksin sen’ diye tehditlerde
https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/son-dakika-korkusuz-yazari-ahmet-takana-cirkin-saldiri-5462913/
https://gazeteyolculuk.net/gazete-yolculuk-muhabiri-buse-sogutlu-gozaltina-alindi
52 https://www.mlsaturkey.com/tr/cumhuriyet-davasi-kadri-gursele-beraat-diger-saniklar-icin-yargitay-kararina-direnme/
53 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1703497/emniyet-8-gun-onceden-ankaradaki-gar-katliami-hazirligini-biliyormus.html
54 https://twitter.com/alicanuludag/status/1197860108820209664
50
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bulundu. Sonrasında da gözaltına alındım” ifadesini verdi. Dava kapsamında, Gamze Taşçı ile
Metin Yılmaz ise tutuklu bulunuyor. Dava, 16 Ocak 2020’ye ertelendi. 55
● Demirören Haber Ajansı (DHA), polis muhabiri Hüseyin Coşkun’un işine son verdi.
Coşkun, Çiftlikbank dolandırıcılığı olayında hakkında yakalama kararı alınanlara ilişkin özel
görüntüleri ve yazışmaları ortaya çıkarmasıyla gündeme gelmişti.56
24 Kasım 2019
● Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne, 24 Ekim 2016’dan beri tutuklu Dicle Haber Ajansı
(DİHA) muhabiri İdris Sayılğan hakkında cumhuriyet savcılığı paylaşımlarından dolayı yeni bir
dava açtı. Davaya gerekçe olarak “farklı zamanlarda birden çok paylaşım yaptığı, kişi hakkında
‘yayın yoluyla örgüt propagandası’ yapmak suçunu işlediği anlaşılmıştır” denildi. Sayılğan’a
açılan dava Ocak 2020’de başlayacak. 57 Mahkeme, daha önce Sayılğan hakkında “örgüt üyeliği”
ve “örgüt propagandası yapmak” gerekçesiyle 25 Ocak’ta sekiz yıl üç ay hapis cezası vermişti. 58
25 Kasım 2019
● Trabzon Valiliği, TRT Trabzon Bölge Müdürlüğü’ne “Basına bilgi, demeç verme ve
sosyal medya kullanımı” konulu bir yazı gönderdi. Yazıda, “TRT personelinin valilik izni olmadan
sosyal medya hesaplarında görev alanı dışında hiçbir açıklama yapmayacağını, yaptığı takdirde
personel hakkında disiplin işlemi başlatılacağını, kamu personelinin, WhatsApp dahil hiçbir sosyal
medya hesabından siyasi içerikli paylaşımda bulunmayacağı, bulunursa ilgili, sıralı amirleri
tarafından haklarında disiplin işlemi başlatılacağı, kurumların sosyal medya hesaplarından, görev
alanlarına giren hizmetler dışında paylaşımda bulunulmayacak ve haber yapılmayacağı” dile
getirildi.59
26 Kasım 2019
● Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi, “Sermaye Piyasası Kanunu’na (SPK) muhalefet”
suçlamasıyla yargılanan Taraf’ın eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bülent Onur Şahin Genel Yayın
Yönetmeni Neşe Düzel ve muhabiri Gökhan Erkuş hakkında “örgüt üyeliği” iddiasıyla dava
açılması için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar
verdi. Mahkeme, “SPK’ya muhalefet” suçuyla ilgili yargılama için ise görevsizlik kararı aldı.
Şahin, Düzel ve Erkuş, 22 Haziran 2017’deki “THY Çiftliği Zorda” ve “Hava Yolları Türbülansta”
başlıklı haberler gerekçesiyle yargılanıyordu. Bu arada Düzel, “Ben haberi okumamıştım,
soruşturmaya sonradan dahil edildiğimi gördüm ve soruşturmaya dahil edildikten sonra okudum.
Muhabir arkadaşımın yaptığı haber tamamen doğru bir haberdir, kamuya açık bir şirketin kendi
paylaşımları nazara alınarak yapılmıştır, içerik olarak da doğrudur” dedi. 60
27 Kasım 2019
● İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, BirGün çalışanları Barış İnce, Bülent Yılmaz, Can
Uğur ve İbrahim Aydın’ın “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve
isteyerek yardım etme” gerekçesiyle yargılandıkları davada, gazeteciler hakkında FETÖ üyeleriyle
bağlantıları ve mesleki kuruluşlarına üyelik durumu araştırmasını için davayı 5 Mart 2020’ye
erteledi.61 Mahkeme, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan sanıklar hakkında herhangi
bir dernek, sendika ya da meslek odalarına üye olup olmadıkları ile ilgili yazılı bilgi
istedi. Mahkeme, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ise sanıkların otel
giriş çıkış kayıtları, aynı tarihte birlikte kaldıkları kişiler varsa bu kişilerin FETÖ/PDY ile ilgili
durumları ve FETÖ/ PDY soruşturmalarındaki kişilerin ifadelerinde sanıkların isimlerinin geçip
geçmediğinin bildirilmesini istedi. Gazeteciler, 2014-2016 yılları arasında BirGün’de yayımlanan

https://www.mlsaturkey.com/tr/kayyum-protestosunda-gozaltina-alinan-gazeteciler-ilk-kez-hakim-karsisinda/
https://www.gercekgundem.com/medya/136117/demiroren-grubunda-tasfiye-suruyor-bir-dha-calisaninin-daha-isine-son-verildi
57 https://www.evrensel.net/haber/391636/tutuklu-gazeteci-idris-sayilgana-bir-dava-daha-acildi
58 https://www.t24.com.tr/haber/gazeteci-idris-sayilgan-a-8-yil-3-ay-hapis-cezasi,805545
59 https://sonhaber16.com/trabzon-valiliginden-trt-personeline-sansur-talimati/
60 https://www.mlsaturkey.com/tr/taraf-gazetesinin-thy-haberlerine-feto-uyeliginden-yargilama-talebi/
61 https://www.birgun.net/haber/mahkemeden-birgun-yoneticileri-icin-hukuksuz-karar-oteller-kisiler-ve-kanallar-arastirilacak-277756
55
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çeşitli sosyal medyadaki Fuat Avni hesabından yapılan paylaşımları haberleştirdikleri için
yargılanıyor.62
● İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü İsminaz Temel
ve muhabir Havva Cuştan ile Ezilen Halkların Bürosu personeli avukatlarının da aralarında
bulunduğu 23 kişi hakkında adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti. Mahkeme, “örgüt
üyeliği” ve “örgüt propagandası yapmak” gerekçesiyle yargılanan sanıklar hakkında İstanbul Siber
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden bilgi beklenmesi gerektiğine ancak iki gizli tanığın
dinlenmesinden ise vazgeçilmesine karar verdi. Dava,13 Mart 2020’ye ertelendi. 63
● Texs Medya Grubu bünyesinde Ağustos ayında yayına başlayan Türkiye’nin Yeni
Televizyonu Türk (TYT), hedeflenen reklam seviyesine ulaşamayınca faaliyetlerini durdurma kararı
aldı ve 80’e yakın basın emekçisi işten çıkarıldı. Yönetim tarafından “satış” seçeneği üzerinde
durulduğu belirtilerek, frekans hakkı ve cihazları ile birlikte kanal için 5.5 milyon lira fiyat istendiği
kaydedildi.64
28 Kasım 2019
● Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Azadiya Welat’ın eski Batman
temsilcisi Deniz Kılıç hakkında, 2014-2015 yıllarındaki sosyal medyada yaptığı haber paylaşımları
sebebiyle “örgüt propagandası” suçlamasıyla üç yıl bir ay 15 gün hapis cezası verdi. Kılıç ise,
sosyal medyada haber paylaşımları yaptığını ve çektiği fotoğrafları KHK’yle kapatılan Dicle Haber
Ajansı (DİHA) için çektiğini vurguladı.65
● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteciler İshak Yasul, Kenan Kırkaya, Özgür
Paksoy ve Selman Keleş’e beşer ay hapis cezası verdi. Mahkeme, İshak Yasul, Kenan Kırkaya ve
Özgür Paksoy hakkında verilen hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Selman Keleş’in cezası ise
ertelendi. Mahkeme, gazeteciler Aziz Oruç ve Ersin Çaksu’nun dosyasını ise ayırmaya karar verdi.
Gazeteciler, KHK ile kapatılan Özgürlükçü Demokrasi’de 21 Ekim-1 Kasım 2016 tarihleri
arasında yayımlanan haber ve köşe yazıları dolayısıyla “Türkiye Cumhuriyeti Devletini,
hükümetini, yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama” suçlamasıyla
yargılanıyorlardı.66
● İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın’a,
“Mart 2014-Nisan 2016 arasında Fuat Avni Twitter hesabından yapılan 108 adet sosyal medya
paylaşımının haberleştirilmesi” gerekçesiyle dava açıldı. İddianamede, “Akın’ın örgüt ile
hiyerarşik bağı olmadığının tespit edildiği, geçmişte örgüt aleyhine çok sayıda haber ve yazı
yayımladığı” ifade edildi. Ancak Akın’ın “kast unsurunun takdiri mahkemeye ait olmak üzere,
örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek suçundan yargılanması”
talep edildi.67
29 Kasım 2019
● İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın “gizlilik” kararı aldığı soruşturma dosyası kapsamında
MA muhabirleri Sadık Topaloğlu ve Sadiye Eser gözaltına alındı. İki gazeteciye 24 saatlik “avukat
görüş yasağı” getirildi. Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ), “Polisler iktidardan aldıkları
talimatlarla gazetecileri bir bir evlerinden ya da işyerlerinden gözaltına alıyor. Durum o kadar
vahim ki, polisler avukatların ‘gazetecileri neden gözaltına aldınız’ sorusuna verecek bir cevap bile
bulamıyor. Bu durum emniyeti ve yargısıyla devlet kurumlarının ne kadar partizanlaştığını bir kez
daha gözler önüne seriyor” açıklaması yaptı. 68

https://www.mlsaturkey.com/tr/birgunden-dort-gazeteciye-acilan-fuat-avni-davasi-basladi/
https://www.mlsaturkey.com/tr/isminaz-temel-havva-custanin-yargilandigi-davada-gizli-tanik-dinlendi/
64 https://www.gercekgundem.com/medya/136117/demiroren-grubunda-tasfiye-suruyor-bir-dha-calisaninin-daha-isine-son-verildi
65 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-deniz-kilic-a-3-yil-hapis-cezasi,849983
66 https://www.mlsaturkey.com/tr/ozgurlukcu-demokrasi-davasinda-dort-gazeteciye-5-ay-hapis-cezasi/
67 https://www.birgun.net/haber/gazeteci-dogan-akin-a-fuat-avni-davasi-278108
68 https://www.evrensel.net/haber/392120/ma-muhabirleri-sadik-topaloglu-ve-sadiye-eser-gozaltina-alindi
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● Iğdır Haber’in sahibi Metin Işık, sokak ortasında bir grup tarafından darp edildi. Işık,
MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ’ı eleştirdiği yazılar nedeniyle tehdit edildiğini söyleyerek
şikayetçi oldu.69
● MA muhabiri Berivan Altan’ın gözaltı süresi savcılık kararıyla dört gün daha uzatıldı.
Altan, Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin hakkındaki yakalama kararıyla 26 Kasım gecesi
Ankara’da kaldığı eve yapılan polis baskınında gözaltına alınarak Mersin’e getirilmişti. 70
30 Kasım 2019
● Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda iptal
edilmiş basın kartlarıyla ilgili “15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası süreçte millî güvenliğe
tehdit oluşturan yapılarla aidiyeti, irtibatı veya iltisakı olduğu değerlendirilen medya kuruluşlarında
çalışan veya irtibat ya da iltisak düzeyinde ilişkisi bulunduğu değerlendirilen 685 basın
mensubunun basın kartı ilgili yönetmelik uyarınca iptal edilmiştir” dedi.71
● Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde bacak
bacak üstüne attığı gerekçesiyle öğretmen sandığı ancak sonrasında bir yerel gazete muhabiri
olduğu anlaşılan Ali Kuş’u azarladı. 72 Olay sonrası Kuş’un çalıştığı Anadolu’da Bugün’ün İmtiyaz
Sahibi Ahmet Baydar, Toprak’ı makamında ziyaret etti. Baydar, bazı güçler tarafından devleti
yıpratma çabası ile sosyal medya üzerinde Vali Toprak’a karşı bir kampanya yürütüldüğünü
gördükleri için üzüntü duyduklarını ve gazete olarak Toprak’ın yanında olduklarını söyledi.
Muhabir Kuş’un ise bir hafta izne ayrıldığı öğrenildi. 73

İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale
2 Kasım 2019
● Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) avukatları, İçişleri Bakanlığı tarafından 19
Ağustos’ta yerine kayyum atandıktan sonra tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş
Başkanı Selçuk Mızraklı, Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Keziban Yılmaz ve Kocaköy
Belediyesi Eş Başkanı Rojda Nazlıer’in cezaevi ring aracında 10 saat boyunca elleri kelepçeli halde
tutulduğunu açıkladı.74 Avukatlar, Kayseri Bünyan T2 Cezaevi’nde Mızraklı ile Kayseri Bünyan
Kadın Kapalı Cezaevi’nde Yılmaz ve Nazlıer ile görüştü. Öte yandan Yılmaz’ın, avukatlara “Bir
daha böylesi bir sevk işlemi gerçekleşir, kelepçeli götürülme durumu olursa mahkemelere
çıkmayacağız” dediği aktarıldı. 75
● İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı olduğu
için hakkında “terör örgütü propagandası” yapmak suçlamasıyla bir yıl üç ay hapis cezası verilen
akademisyen S.U.’nun yeniden yargılanma talebini reddetti. Mahkeme, Anayasa Mahkemesi’nin
26 Temmuz’da verdiği hak ihlali kararını tanımadı ve yargılanmanın yenilenmesi için kabul
edilebilirlik şartları bulunmadığını açıkladı.76
3 Kasım 2019
● Gaziantep’te Furkan Vakfı mensubu 20 kişi, “İstanbul Kağıthane’de yıkılan kuran kursu
ve Müslümanların sessizliği” konulu basın açıklaması yapmak istedikleri sırada gözaltına alındı. 77
5 Kasım 2019
● Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) görevinden uzaklaştırılarak hakkında soruşturma
başlattığı Din Kültürü Öğretmeni Cemil Kılıç hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kılıç, “Biraz önce
eşim aradı. Gözaltı için polisler evime gelmiş. Ben işteyim. Savcı talimatı ile ifadem alınacakmış.
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1705243/mhpli-yasar-karadagi-elestiren-gazeteci-metin-isika-saldiri.html
https://www.evrensel.net/haber/391996/ma-muhabiri-berivan-altanin-gozalti-suresi-4-gun-daha-uzatildi
71 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/11/29/fuat-oktay-685-gazetecinin-karti-iptal-edildi/
72 https://www.haberturk.com/tartisilan-vali-haberturk-e-konustu-konya-valisi-cuneyt-orhan-haberturk-e-konustu-2543427
73 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/valinin-azarladigi-muhabir-izne-cikarildi-patron-ozur-dilemeye-gitti-5482102/
74 http://www.basnews.com/index.php/tr/news/kurdistan/558071
75 https://www.evrensel.net/haber/390097/tutuklanan-belediye-es-baskanlari-10-saat-boyunca-kelepceli-tutuldu
76 https://www.independentturkish.com/node/87781/haber/mahkeme-aymnin-bar%C4%B1%C5%9F-akademisyenleri-ile-ilgili-hak-ihlalikarar%C4%B1n%C4%B1-tan%C4%B1mad%C4%B1
77 https://www.milligazete.com.tr/haber/3282151/basin-aciklamasi-yapmak-isteyen-furkan-vakfi-mensuplarina-mudahale
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Yarın mutlaka emniyete gitmem gerekiyormuş. Kamuoyuna duyuruyorum” mesajını paylaştı.
Kılıç, “Ateistlerin yaşamı Kuran’a daha uygun” dediği için Yeni Akit’in “Din karşıtı din öğretmeni
niçin korunuyor” başlıklı haberi üzerine 15 Ocak’ta görevden uzaklaştırılmıştı.78
7 Kasım 2019
● Artvin Hopa Kaymakamlığı, oyuncu Levent Üzümcü’nün “Anlatılan Senin Hikayendir”
isimli tiyatro oyununu Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı bir ortaokulda
sahnelenmesine “uygun olmadığı” gerekçesiyle yasakladı. Oyun, Hopa’da Yeni Emre Düğün
Salonu’nda sahnelenecek. Üzümcü, Twitter aracılığıyla “Hopa’da MEB’e bağlı bir ortaokul
sahnesinde oynayacaktım Anlatılan Senin Hikayendir’i. İlk önce oyunun metnini görmek istediler,
gönderdim. Bir şey bulamayınca da oynanmaması için bu açıklamamayı yaptılar. Tarihe kalsın”
mesajını paylaştı. 79 Oyuncular Sendikası’ndan yapılan açıklamada, “Kamu kurumları tarafından
keyfi biçimde uygulanan Levent Üzümcü gibi bazı muhalif oyuncuları özellikle hedef alan bu
ısrarlı ve yıldırıcı engelleri kınıyoruz. Yalnızca oyuncu Levent Üzümcü’yü değil, Hopa tiyatro
seyircisinin tiyatro oyunlarına erişimini de engelleyen bu ‘uygun olmama’ gerekçesinin hukuki
dayanağını Hopa Kaymakamlığı’na sorduk ve bir yanıt bekliyoruz” denildi. 80
● “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı Tuna Altınel, 12 Nisan 2019’da el konulan
pasaportunun geri verilmemesi üzerine “Seyahat özgürlüğüm gasp ediliyor” açıklamasında
bulundu.81
8 Kasım 2019
● İstanbul Ataşehir Belediyesi’nde işten çıkartılmış işçilere destek ve maaşların taksitler
halinde yatırılmasına tepki amaçlı bir günlük iş bırakma eylemi sırasında, DİSK Genel-İş Sendikası
örgütlenme uzmanı Gökhan Keskin’in belediye görevlilerince darp edildiğini öne sürdü. DİSK
Genel-İş Sendikası’nın açıklamasında, “Belediyeye DİSK önlüğüyle girmek isteyen Keskin,
‘Binaya DİSK yeleğiyle giremezsin’ diyen güvenliklerin saldırısına uğradı. Önlüğü çıkarıp binaya
girmek isteyen Keskin, 15 güvenlik görevlisi tarafından yere yatırılarak darp edildi” denildi.
Ataşehir Belediyesi ise iddiaları yalanladı.82
● Bursa Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 25 Ekim’de okullara gönderdiği “10
Kasım Atatürk’ü Anma” etkinliğinde yapılacak koşuya ilişkin verdiği oluru “sehven gönderildi”
diyerek, kaldırdı ve koşuyu iptal etti. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca, Milli Eğitim Bakanı
Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, “Ömrünü savaşlarda geçirerek bu ülkenin
bağımsızlığı için mücadele etmiş olan Atatürk’e karşı duyulan rahatsızlığınızın sebebi nedir?, Bu
konuyla ilgili bir inceleme ve araştırma başlatılacak mı?” diye sordu.83
● Adana Valiliği84, PKK/KCK terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar
nedeniyle Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarına kayyum atanması ve
Barış Pınarı Harekatı gerekçeleriyle 10 Kasım’dan başlayarak 15 gün süreyle kentteki tüm
etkinlikleri yasakladı. 85
11 Kasım 2019
● Ankara Etimesgut’ta Elya Center inşaatında çalışan 30 işçinin, yaklaşık üç aydır
maaşlarının ödenmemesi nedeniyle yapmak istedikleri basın açıklaması polis tarafından “Valilik
izni olmadığı” gerekçesiyle engellendi. İşçiler, sokağın dışında üzerinde “İnşaat işçileri köle
değildir” ve “Sömürüye ve işsizliğe son vereceğiz” yazılı pankartlar açarak, Elya Group
yakınlarındaki Dumlupınar Bulvarı kenarında basın açıklaması yaptı. İnşaat ve Yapı İşçileri
Sendikası Ankara Temsilcisi Uğur Yıldırım, “İşçinin ödenmeyen ücretini istemesi hangi yasada
hangi kitapta suçtur. Ücretlerinin ödenmemesi, sigorta primlerinin eksik yatırılması, asgari geçim
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1700271/ilahiyatci-cemil-kilic-hakkinda-gozalti-karari.html
https://www.birgun.net/haber/levent-uzumcu-nun-tiyatro-oyununa-hopa-kaymakamligi-ndan-engel-275517
80 https://www.birgun.net/haber/oyuncular-sendikasi-ndan-levent-uzumcu-aciklamasi-artik-yeter-275569
81 https://www.birgun.net/haber/baris-akademisyenleri-nden-tuna-altinel-seyahat-ozgurlugum-gasp-ediliyor-275527
82 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1700964/belediyede-sendikaciya-darp-iddiasi.html
83 https://www.t24.com.tr/haber/10-kasim-ataturk-u-anma-kosusu-na-verilen-onay-sehven-verilmis,847228
84 http://www.adana.gov.tr/bb-23453667785 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/adanada-gosteri-ve-yuruyus-yasagi-10-kasimdan-itibaren-15-gun-uzatildi/1639488
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indirimlerinin verilmemesi, gerekli iş güvenliğinin alınmaması ve güvencesiz çalıştırılmak suçtur,
suçlularda patronlardır. Her şantiyede bu suçlar işlenmesine rağmen patronların yargılandığına
şahit olamazsınız” dedi.86
12 Kasım 2019
● Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ODTÜ’de geçtiğimiz 10 Mayıs’ta rektörlükçe
yasaklanmasına rağmen yapılan Onur Yürüyüşü’ne katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 18 öğrenci
ve bir akademisyen hakkındaki dava başladı. 87 Duruşma öncesi adliye önünde yapılması planlanan
basın açıklamasına izin verilmedi. Öğrenciler, duruşmadaki ilk savunmalarında, anayasal haklarını
kullandıklarını belirterek, polis müdahalesinde darp edildiklerini ve hakları ihlal edilmişken
kendilerine dava açılmasının hukuksuz olduğunu bildirdi. 88 Mahkeme, avukat Öykü Didem
Aydın’ın öğrenciler ve öğretim üyeleri adına o gün ODTÜ’de görevli polisler hakkında yaptığı suç
duyurusunu reddederek, davayı 12 Mart 2020’ye erteledi.
13 Kasım 2019
● Tunceli Valiliği, “uygun görülecek etkinlikler” haricindeki toplantı ve gösteri yürüyüşleri
15 gün süreyle yasakladı. Valilik açıklamasında, Tunceli’nin Mazgirt İlçesi Akpazar Beldesi
Belediyesi Eş Başkanı Orhan Çelebi’nin görevinden uzaklaştırıldığı ve yerine kayyum atandığı
anımsatılarak, “Söz konusu atamalar ile görevden uzaklaştırmaları protesto etmek amacıyla terör
örgütü güdümünde faaliyet gösteren oluşum ve örgüt üst yönetiminin talimatları doğrultusunda
sosyal medya platformlarından toplanma çağrıları ile ülke genelinde ve ilimizde yürüyüş, oturma
eylemi, basın açıklaması, imza kampanyası ve benzeri yasa dışı etkinlikler düzenleme suretiyle
konunun gündemde tutulmaya çalışıldığı değerlendirilmektedir” denildi. 89
14 Kasım 2019
● Diyarbakır 12. Asliye Ceza Mahkemesi, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla
yargılanan Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ) Sözcüsü Hakkı Boltan hakkında bir sonraki
duruşmaya “zorla getirilme” kararı verdi. Mahkeme, davayı 4 Şubat 2020’ye erteledi. Boltan,
Şırnak’ın Cizre ilçesinde 2016 yılında ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında sığındığı
bodrumda öldürülen Azadiya Welat’ın Yazı İşleri Müdürü Rohat Aktaş’la ilgili basın
açıklamasında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanıyor. 90
● Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi, 10 Ekim 2015’teki Ankara Garı önünde IŞİD’in
gerçekleştirdiği terör saldırısında ölen Turan Bozacı’nın oğlu Çağlayan Bozacı’ya, saldırıyla ilgili
davada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözleri için “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçesiyle bir
yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, Bozacı’nın davranışlarını göz önünde bulundurarak, cezayı 11
ay 20 güne düşürdü.91
15 Kasım 2019
● Dev Yapı İş Sendikası Genel Sekreteri Nihat Demir, 2018 yılında İstanbul 3. Havalimanı
inşaatındaki olumsuz koşulları protesto ettiği ve sendikal faaliyette bulunduğu gerekçesiyle
yargılandığı dava kapsamında tutuklandı. Aynı davada, Dev Yapı İş Sendikası üyesi İkram Doğan
ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İşçiler, iş cinayetlerine karşı 14 Eylül 2018’de sabah iş
durdurma eylemi başlatmıştı ve süreçte 543 işçi gözaltına alınmıştı.92
● Siirt Valiliği, bazı belediyelere kayyum atanması sonrasında toplumsal çatışma ve kargaşa
çıkarabileceği değerlendirmesi üzerine şehirde 14 gün süreyle gösteri yürüyüşleri, basın
açıklaması, oturma ve benzeri eylemleri yasakladığını duyurdu. Yasak dönemi, 17-30 Kasım olarak
açıklandı.93
https://sendika63.org/2019/11/elya-center-iscileri-iscinin-odenmeyen-ucretini-istemesi-hangi-yasada-suc-568716/
https://t24.com.tr/haber/odtu-onur-yuruyusu-davasi-turkiye-de-orantisiz-gucle-karsilasan-bizler-korkusuzca-her-gun-yeniden-alisin-gitmiyoruz-diyoruz,847772
88 https://www.evrensel.net/haber/390816/odtu-onur-yuruyusu-davasinin-ilk-durusmasi-goruldu
89 https://t24.com.tr/haber/tunceli-de-toplanti-ve-gosteri-yuruyusleri-15-gun-yasak,847989
90 https://gazetekarinca.com/2019/11/ogi-sozcusu-hakki-boltan-hakkinda-zorla-getirilme-karari/
91 https://tele1.com.tr/10-ekim-katliaminda-yasamini-yitiren-turan-bozacinin-ogluna-cumhurbaskanina-hakaret-cezasi-101032/
92 https://sendika63.org/2019/11/dev-yapi-is-genel-sekreteri-3-havalimani-direnisi-gerekce-gosterilerek-tutuklandi-569300/
93 https://ilkha.com/guncel/siirtteki-etkinlik-yasagi-uzatildi-108790
86
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● Mardin Valiliği, kent genelindeki gösteri ve yürüyüşlerle ilgili yasağını 4’üncü kez 30 gün
süreyle uzattı.94 Valilikten yapılan açıklamada, “ İlimiz sınırları içerisinde her türlü kapalı ve açık
yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, kurum ve kuruluşun kendi binası dışında yapacakları basın
açıklaması, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ile ticari kimliği
bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı, broşür ve benzeri
dağıtılması, afiş ve benzeri etkinlikler 16.11.2019’dan itibaren 30 gün süre Mardin il sınırları
dahilinde yasaklanmıştır” denildi. 95
16 Kasım 2019
● Ankara’da İyi Parti Keçiören Gençlik Kolları’nın tanıtım masasına, ülkü ocaklarından 30
kişinin saldırdığı ve İyi Parti Keçiören İlçe Başkanı Oğuz Kaan Dönmez ile iki İyi Partili’nin arbede
sırasında yaralandığı öne sürüldü. 96
● Ankara Valiliği, Halkevleri Derneği tarafından Ankara Tuzluçayır’da 17 Kasım’da
yapılması planlanan “Uyuşturucu ile Mücadelede Farkındalık” mitingini “toplantı ve gösteri
yürüyüşleri kanunu” gerekçesiyle yasakladı. Halkevleri Derneği’nden yapılan açıklamada, 30
Eylül gecesi Mamak Feyzullah Çınar Parkı’nda gece geç saatlerde bir grup uyuşturucu satıcısının
mahalle halkı tarafından fark edildiği bildirildi. Dernekten yapılan açıklamada Ankara Valiliği’ne
“mitingin yapılmasını uygun görmemiş! Soruyoruz uyuşturucu karşıtı mücadelenin nesinden
rahatsız oldunuz” ifadesiyle tepki gösterildi.97
19 Kasım 2019
● T24 yazarı modacı Barbaros Şansal, “zincirleme şekilde Cumhurbaşkanı’na hakaret”
gerekçesiyle kendisi hakkında asliye ceza mahkemesince dava açıldığını söyledi. 98 İddianamede,
Şansal’ın Twitter’da farklı gazetelerin haberlerini paylaşarak, üzerine kendi yorumlarını yazdığı
dört haber ile bir retweet’ten dolayı “paylaşımların bir bütün olarak Cumhurbaşkanına yönelik
hakaret suçunu oluşturduğu” belirtilerek, açık kimlik bilgileri gizlenmiş bir şahsın BİMER’e
yapmış olduğu ihbarında Şansal’ın Twitter hesabından Cumhurbaşkanı’na hakaret içerikli
paylaşımlar yapıldığını beyan ederek şikayetçi olduğu kaydedildi. Şansal, “Cumhurbaşkanı’na
hakaret” davalarında üst sınırın dört yıl olduğunu ancak kendisine beş yıl hapis cezası istemiyle
dava açıldığını söyledi.99
● Muş Valiliği, 15 gün süreyle ve Şanlıurfa Valiliği ise 30 gün boyunca tüm etkinlikleri
yasakladığını duyurdu.100 Muş Valiliği’nden yapılan açıklamada, yasağın “güvenlik sebebi” ile
alındığı ifade edildi.101 Şanlıurfa Valiliği de, valilik ve kaymakamlıklarca “uygun görülecek
etkinlikler” dışındakilerin yasaklandığını bildirdi.102
● Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde savcılık makamı, Anayasa Mahkemesi’nin “ifade
özgürlüğü” yönündeki kararına karşın “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı Tuna
Altınel’in Fransa’da yapılan “Cizre: bir katliam hikayesi” konferansına ilişkin sosyal medya
paylaşımları gerekçesiyle “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla cezalandırılması talebini
yineledi. Tuna Altınel savunmasında, “Siz şu an bir terör örgütü propagandası okumadınız.
Gerçekler silsilesini okudunuz. Derhal beraatımı ve pasaportumu geri verilmesini istiyorum” dedi.
Dava, 24 Ocak 2020’ye ertelendi. 103
20 Kasım 2019
https://ilkha.com/guncel/gosteri-ve-yuruyus-yasagi-suresi-4uncu-kez-uzatildi-108784
http://www.mardin.gov.tr/16112019-yasaklama-karari-ile-ilgili-duyuru
96 https://odatv.com/iyi-parti-standina-saldiri-16111936.html
97 https://sendika63.org/2019/11/ankara-valiligi-halkevlerinin-uyusturucu-ile-mucadele-etkinligini-yasakladi-569295/
98 https://www.birgun.net/haber/barbaros-sansal-a-erdogan-a-hakaret-ten-dava-276976
99 https://www.bbc.com/turkce/live/haberler-turkiye50439639?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=5dd3f4bd8c42df06637baa57%26Barbaros+%C5%9Eansal%27a+%22z
incirleme+%C5%9Fekilde+cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1na+hakaret%22+davas%C4%B1%262019-1119T13%3A57%3A17.849Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn%3Aasset%3A4942705d-b1d3-4402-a0a811426ac93022&pinned_post_asset_id=5dd3f4bd8c42df06637baa57&pinned_post_type=share&ocid=socialflow_twitter
100 https://www.gazeteduvar.com.tr/turkiye/2019/11/19/sanliurfa-ve-musta-gosteri-yasaklari/
101 http://www.mus.gov.tr/toplanti-ve-gosteri-yuruyuslerinin-yasaklanmasi11
102 http://www.sanliurfa.gov.tr/toplanti-ve-gosteri-yuruyusleri-yasaklama-karari---19112019
103 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/11/19/savcilik-baris-akademisyeni-tuna-altinele-ceza-istedi/
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● Ankara Valiliği, Kızılay’da seyyar satıcılar tarafından kurulan “akşam pazarını” Çankaya
Belediyesi’ne ve Emniyet Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıyla yasakladı. 104 Tezgahlarını açmak
isteyen satıcıları polis Konur Sokak’ta engelledi. Esnaflar, Çankaya Belediyesi’nin “Kalp
kırmadık, Rekor kırdık” sloganını hatırlatarak, “Hani kalp kırmak yoktu? Bizim ekmeğimiz ekmek
teknemiz. Yüzlerce insanın kalbi kırılıyor” yazılı dövizlerle tepki gösterdi. 105
21 Kasım 2019
● İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Gezi Parkı eylemleri döneminde
dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Türkiye İnsan
Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı için Erdoğan’ın şikayetten
vazgeçmeyeceği açıklandı. Davada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Gökhan Arslanoğlu,
Fincancı’nın cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi. Fincancı ise, savunmasında, Erdoğan’ın
“Polisimiz destan yazdı,” “Emri ben verdim” şeklinde açıklamalarını anımsattı ve “İlk saldırı
çadırların yakılması şeklindeydi. Polis şiddeti işkence düzeyine ulaştı. Bu konuda uluslararası insan
haklar örgütlerinin hazırladığı raporlar da var. Kamu görevlilerine hakaret değil, işkenceyi ifşa
ettim. Suçlamayı kabul etmiyorum ve beraatımı talep ediyorum” dedi. Dava, 17 Mart 2020’ye
ertelendi.106
22 Kasım 2019
● Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Barış Pınarı Harekatı aleyhinde sosyal
medya paylaşımları gerekçesiyle 46 kişiyi evlerinden gözaltına aldı. Zanlılar hakkında “halkı kin
ve düşmanlığa tahrik etme ve aşağılama, Türk Milleti’ni, Türkiye Cumhuriyeti devletini, kurum ve
organlarını aşağılama” suçlamalarıyla adli işlem başlatıldığı belirtildi. 107
25 Kasım 2019
● İstanbul İstiklal Caddesi’nde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
dolayısıyla 25 Kasım Kadın Platformu çağrısıyla yapılan yürüyüşe plastik mermi, biber gazı ve
copla polis müdahalesinde bulunuldu. Polis müdahalesine rağmen kadınlar, ortak basın
açıklamasında, cinayet kurbanı kadınların isimlerini tek tek seslendirdi ve “Tesadüf değil erkek
şiddeti”, “Kadın cinayetleri politiktir”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”
sloganları attı. Sonrasında kadınlar olaysız şekilde dağıldı. 108
● Adana Valiliği, kentteki eylem ve etkinlikleri ikinci kez 15 gün süreyle yasakladığını
duyurdu.109 Valilikten yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı gerekçesiyle “Kentte olası her
türlü olumsuzluğun önüne geçilebilmesi amacıyla bugünden itibaren 15 gün süreyle
gerçekleştirilmesi muhtemel açık ve kapalı yer toplantısı, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi,
oturma eylemi, stant ve çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama, gibi her türlü eylem ve
etkinliklerin yasaklandığı” kaydedildi. 110
27 Kasım 2019
● İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki Büyükada Davası’nda Uluslararası Af Örgütü
Onursal Başkanı Taner Kılıç’ın “terör örgütü üyeliği” suçlaması ve Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem
Dalkıran, Nejat Taştan ile Veli Acu’nun “terör örgütüne üye olmamakla beraber yardım”
gerekçesiyle cezalandırılması istendi. Savcılık mütalaasında, “terör örgütüne yardım etme suçunu
işlediklerine dair inandırıcı delil elde edilemediği” gerekçesiyle Peter Frank Steudtner, Ali
Gharavi, İlknur Üstün, Nalan Erkem ve Muhammed Şeyhmus Özbekli’nin beraatı talep edildi.
Dava, 19 Şubat 2020’ye ertelendi. 111
28 Kasım 2019

https://www.gazeteduvar.com.tr/turkiye/2019/11/20/ankarada-aksam-pazari-yasaklandi/
https://www.aydinlik.com.tr/ankara-da-aksam-pazari-kurulmasi-yasaklandi-ekonomi-kasim-2019
106 https://www.mlsaturkey.com/tr/sebnem-korur-fincanci-erdogana-hakaret-iddiasiyla-yargilandigi-davada-savunma-yapti/
107 https://www.haberturk.com/adana-haberleri/73584043-baris-pinari-harekatini-karalayan-46-kisiye-gozaltiadana-polisi-sosyal-medya-hesaplarindan
108 https://www.birgun.net/haber/istanbul-taksim-de-25-kasim-yuruyusu-polis-gazla-saldirdi-277664
109 http://www.adana.gov.tr/md-34444234110 http://www.diken.com.tr/adanada-gosteri-ve-yuruyuslere-15-gun-yasak/
111 https://www.evrensel.net/haber/391826/buyukada-davasi-taner-kilic-dahil-6-kisiye-ceza-istendi
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● İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, şair Haydar Ergülen’in İzmir Atatürk Lisesi’ndeki
etkinliğini iptal etti. Ergülen, iptali İstanbul’dan uçakla geldiği İzmir’de öğrendiğini belirterek,
“Yıllardır ders kitaplarında adım geçiyor, beni okula almamaları ilginç oldu. Çocuklarla elbette
şiiri konuşacaktık ama TÜGVA’dan ENSAR’dan da bahsedecektim. Gittiğim her yerde bu konuda
konuşuyordum. Etkinliği engelleyerek belki bunu da engellemiş oldular” dedi. 112

RTÜK Cezaları
11 Kasım 2019
● RTÜK İzleme ve Değerlendirme Daire Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, dondurma
reklamlarının içinde “sıkıntılı hususlar” olduğunu öne sürerek, bu konuda yeni düzenlemeler
yapılması gerektiğini duyurdu. Ellialtı, “Özellikle dondurma reklamlarında genel ahlak sınırını
aşan sorunlar olabiliyor. Bunlarda da bir düzenlemeye giderek, birtakım ortak çalışmalarla bunu
çözmeye çalışıyoruz” dedi. 113
13 Kasım 2019
● RTÜK, Türkiye’nin farklı yerlerindeki intihar vakalarına ilişkin haber yayınlarında dikkat
edilmesi gereken hususlara ve haberlerde kullanılan dile itina gösterilmesi gerektiğini bildirdi.
RTÜK’ten yapılan açıklamada, “İntihar ve şiddet eylemleriyle ilgili haberlerin olayın yöntemi
açıkça belirtilerek, sıkça, uzun süre ve kurgusal betimlemeyle verilmesinin özendirici etki
oluşturabileceği unutulmamalıdır. Bu haberler, izlenme oranını artırmak ya da dikkat çekmek
amacıyla kullanılmamalıdır. Haberlerin etkisi, görüntü tekrarı, müzik ve ses efektleri yapılarak
abartılmamalıdır. Haberde, bu tarz eylemleri çözüm yöntemi gibi gösteren, öven, haklı ya da meşru
gösteren ifadeler ve görüntüler kullanılmamalıdır. Toplumsal şiddet olaylarını haberlere konu
ederken, gerilimi artıracak nitelikteki görüntü, yorum ve ifadelerden kaçınılmalıdır. Haberlerde,
insanların kendilerine zarar verme girişimlerinin kalıcı sakatlıklara, ağır bedensel hasarlara ve felç
gibi rahatsızlıklara yol açacağı hatırlatılmalıdır” ifadeleri kullanıldı. 114

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepki
1 Kasım 2019
● Gezi protestolarıyla ilgili 16 sanıklı davada tek tutuklu sanık Osman Kavala (Anadolu
Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı), kamuoyuna açık mektubunda “Yargı Reformu Strateji
Belgesi” kapsamındaki yasalaşan ilk paketi eleştirerek, “Gerçek bir yargı reformu için kişi
özgürlüğünün en temel insan hakkı olduğunun kabul edilmesi gerekir” dedi. Kavala, “tutuklama
sürelerine sınır konmasının sorunu çözmeyeceğini belirterek asıl sorunun somut delil ortaya
konmadan ağır suçlamalar yapılması, tutuklama ve mahkumiyet kararları verilmesidir” dedi.
Kavala, dava kapsamında kendilerine yöneltilen suçlamaların delile dayanmadığını, sanıklar
arasında örgütsel bir bağ bulunmadığını, davaya dayanak olan iddianamenin “Gülencilikle
suçlanan polis ve savcılar çalışması” olduğunu belirtti.115
● Uluslararası Af Örgütü’nün “Türkiye’de ‘barış pınarı’ askeri harekatını eleştirenlere
yönelik süregelen baskı ortamı” 116 raporunda, “Gazeteciler, sosyal medya kullanıcıları ve
protestocular ‘terör’ ile suçlanarak haklarında soruşturma açıldı, keyfi gözaltılar yapıldı ve seyahat
yasakları getirildi. Bu kişiler suçlu bulundukları takdirde uzun süreli hapis cezalarına mahkum
edilebilir” denildi. Raporda, “10 Ekim’de RTÜK medya kuruluşlarının dikkatine bir açıklama
yayınlayarak, uyarıda bulundu. Aynı gün, iki gazeteci gözaltına alındı. BirGün’ün internet
sorumlusu Hakan Demir, NBC’nin ‘Türk savaş uçakları sivil bölgelere hava saldırısı düzenlemeye
https://www.birgun.net/haber/sair-haydar-ergulen-e-izmir-il-milli-egitim-den-engelleme-278086
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/dondurma-reklami-sikintili-41370967
114 https://t24.com.tr/haber/rtuk-ten-intihar-haberleri-uyarisi,847912
115 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1572976/kisi-ozgurlugu-en-temel-hak.html
116 https://amnesty.org.tr/public/uploads/files/Rapor/%C5%9Eikayet%20Edemeyiz%20%20T%C3%BCrkiye'de%20Bar%C4%B1%C5%9F%20P%C4%B1nar%C4%B1%20Harekat%C4%B1n%C4%B1%20Ele%C5%9Ftirenlere%20Y%C3%B6nelik
%20S%C3%BCregelen%20Bask%C4%B1%20Ortam%C4%B1.pdf
112
113

21

Gazeteciler Cemiyeti

İfade ve Basın Özgürlüğü Kasım 2019 Raporu

Özgürlük için Basın

başladı’ başlıklı haberini paylaştığı gerekçesiyle sorgulandı. Diken sorumlu yazı işleri müdürü
Fatih Gökhan Diler de yazdığı haber nedeniyle gözaltına alındı. Türkiye yetkilileri hoşlarına
gitmeyen fikirlerin dile getirilmesine engel olmaya ve süregelen baskılara son vermelidir.
Türkiye’nin askeri harekatına yönelik itirazlarını barışçıl şekilde ifade ettikleri için hedef alınan
kişilere yönelik tüm suçlamalar derhal düşürülmeli, bu kişiler hakkındaki soruşturmalar
kapatılmalıdır” çağrısı yapıldı. 117
2 Kasım 2019
● Yeni Şafak yazarı Ali Saydam, “Tensikat” 118 başlıklı yazısında, Hürriyet yönetimi
tarafından gazete personeline işten çıkarılmalarıyla ilgili gönderilen tebligattaki yazım yanlışlarına
değinerek, “Bırakın üslup bozukluğunu, bir gazete yönetimine hiçbir şartta yakışmayacak üç yazım
hatasını iki satırda yapmayı başarmaya ne demeli!” tepkisini gösterdi. 119
● Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), 45 gazeteci hakkında tebligatla işten çıkarma işlemi
yapılmasına, “Simaviler’den bugüne Hürriyet’in en karanlık dönemi olarak önceki işveren ve
yöneticisi Ertuğrul Özkök’ün sendikasızlaştırma operasyonunun ardından Demirören yönetiminin
bu tavrı, yöneticilerinin alnındaki bir kara leke olarak basın tarihine de geçecektir” tepkisini
gösterdi. Açıklamada, “Demirören grubu çalışanlarına, topluma ve örgütlenme özgürlüğüne karşı
işlediği suçun hesabını vermeli, işsiz bıraktığı 43 meslektaşımızın işe dönüşünü sağlamalıdır,
yenilerinin beklendiği işten çıkarmaları durdurmalıdır. Tüm meslektaşlarımızı sermayenin
gazetecilere, gazeteciliğe ve topluma karşı giriştiği bu saldırılar karşısında bir arada durmaya, işten
çıkarmaların ve sendikal örgütlenme önündeki tüm engellerin sona ermesi için birlikte hareket
etmeye çağırıyoruz. Hürriyet okurlarını, demokrasi ve basın özgürlüğünden yana tüm kesimleri,
gazeteciliğin kamu yararına yapılması gerektiğine inanan tüm yurttaşları da Hürriyet işverenine
tepki göstermeye davet ediyoruz” denildi.120
4 Kasım 2019
● Ankara Üniversitesi LGBTİ+ Topluluğu, Biz Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği
Araştırmaları Derneği, Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü ve Buca Kent Konseyi
Eşitlik Meclisi’nin aralarında bulunduğu 62 kurum ve topluluk, 10 Mayıs’ta ODTÜ’de LGBTİ+
Onur Yürüyüşü’ne katılan 18 öğrenci ve bir akademisyen hakkında 12 Kasım’da görülecek davayı
kınadı. Ortak basın açıklamasında, “10 Mayıs 2019’da ODTÜ yönetimi, iktidarın baskı, nefret,
şiddet, LGBTİ+fobik politikalarını desteklemiş, 9. ODTÜ Onur Yürüyüşü’nü gerekçe göstererek
polisle beraber saldırıya ortak olmuştur. Yaşanan ağır polis şiddetiyle beraber 23 kişi gözaltına
alınmıştır. Ardından yapılan boykotla tüm ODTÜ bileşenleri ve özgürlük bilincine sahip kurumlar
saldırıyı, ayrımcılığı, nefreti kabul etmediğini ilan etmiştir. Saldırılar kesilmemiş ODTÜ Onur
Yürüyüşü’nde gözaltına alınan öğrencilerin bursları hiçbir soruşturmaya dahi tabi tutulmadan
kesilmiştir. Şimdiyse gözaltına alınmış bir tanesi akademisyen 18’i öğrenci olmak üzere 19 kişi
için dava açılmıştır. Bizler ODTÜ’den ve Türkiye’nin her yerinden özgürlüklerimizi koruma
amacıyla hareket eden imzacı grup/topluluk/takım/sivil toplum kuruluşları/dernekler olarak dava
açılan arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu bildiriyoruz” denildi.121
● Freedom House’un “İnternette Özgürlük 2019” raporuna göre, internete erişim engelleri,
içerik kısıtlamaları ve kullanıcı haklarının ihlali şeklinde üç alanda yapılan değerlendirmeyle
Türkiye 100 puan üzerinden 37 puan ile “Özgür Olmayan Ülkeler” kategorisinde yer aldı. Raporda,
24 Haziran 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce bazı internet kullanıcıları hakkında
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sosyal medyada aşağıladıkları gerekçesiyle tutuklama kararları
alınması,” seçim dönemlerinde internette ifade özgürlüğünün kısıtlanması” konusuna örnek
gösterildi. Rapora göre, Türkiye’nin internet konusunda “özgür olmayan ülke” olmasına yol açan
etkenler arasında “internette siyasi, sosyal ya da dini içeriklerin engellenmesi, hükümet yanlısı
https://amnesty.org.tr/icerik/turkiye-suriyedeki-askeri-harekati-elestirenlere-yonelik-baski-ortaminda-yuzlerce-kisi-gozaltina-alindi#.Xbv2KwaIGpY.twitter
https://www.yenisafak.com/yazarlar/alisaydam/tensikat-2053229
119 https://t24.com.tr/haber/yeni-safak-yazarindan-gazetecileri-isten-cikaran-hurriyet-e-iki-satirlik-ibranamede-uc-yazim-hatasi-var,846453
120 http://www.cgd.org.tr/
121 https://www.kaosgl.org/haber/adliyedeyim-askim-odtununonurunasahipcik
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yorumcuların internet üzerinde yürütülen tartışmaları manipüle etmesi, bilişim ve iletişim
teknolojileri kullanıcılarının ya da blogcuların tutuklanması, hapse atılması ya da paylaştıkları
siyasi veya sosyal içerikler nedeniyle uzun süre gözaltında tutulması ve muhaliflere ya da insan
hakları kuruluşlarına karşı teknik saldırılarda bulunulması” yer alıyor. 122
● PEN International ve 16 kuruluş, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak ile tutuklu yargılanan diğer
gazetecilerin serbest bırakılmasını talep eden bir bildiri yayınladı. Bildiride; “PEN, Altan ve diğer
sanıklar hakkındaki suçlamaların siyasi kaynaklı olduğunu düşünmektedir. Ayrıca, bu konunun en
baştan mahkemeye taşınmamış olması gerekirdi” denildi. 123
● Uluslararası Af Örgütü Avrupa Kampanyalar Direktör Yardımcısı Sara Hall, Nazlı Ilıcak
ve Ahmet Altan hakkında “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan hapis cezaları
verilmesiyle ilgili “Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın hüküm giymesi şok edici, haklarında yapılan
suçlamalar ise son derece acımasız. Kararın temyize götürülmüş olması avutucu ancak en ufak bir
kanıt bile olmadan mahkum edilmiş olmaları adaletsizliktir” açıklamasında bulundu. Hall, ayrıca
“Bugün Türkiye’deki basın özgürlüğü ve adalet için acı bir gün, mevcut korku iklimi daha da
tırmanıyor” diye konuştu.124
6 Kasım 2019
● TGS, 45 üyesiyle birlikte Hürriyet’teki işten çıkarmalara “Sendika Hürriyettir”
dövizleriyle tepki göstererek, “Sendikal haklara saygı istiyoruz” çağrısında bulundu. TGS Başkanı
Gökhan Durmuş, “45 üyemizin işten atılması, sendikamıza ve gazetecilerin sendikal haklarına
yönelik bir operasyondur. Genel Eğitim Sekreterimiz ve İstanbul Şube Başkanımızın da olduğu 45
kişinin tek ortak noktası TGS’ye üye olmalarıdır. Anayasamızı yok sayan Demirören Medya Grup
yöneticileri hakkında işlem yapmak üzere savcıları göreve çağırıyoruz. Hürriyet yönetimini
çalışanların sendika hakkına saygı göstermeye ve sendika ile masaya oturmaya çağırıyoruz” dedi.
Sendika avukatları ile arabuluculuk sürecini başlatacaklarını kaydeden Durmuş, “Çünkü halen
çıkartılan arkadaşların, tazminatları hesaplanmadı. Onlara bu yönde bir çağrı gelmedi” ifadesini
kullandı.125
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hapiste gazeteci, yazar, avukat olmaz. Yani
hapiste düşünce suçlusu olmaz. Bir insan farklı düşünüyor diye hapse atmak asla doğru değil.
Hapse atılan bir ülkede demokrasi yok demektir” dedi. Kılıçdaroğlu, Osman Kavala’nın da 735
gündür hapiste olduğunu anımsatarak, bir an önce özgürlüğüne kavuşması gerektiğini söyledi.
Kılıçdaroğlu, ayrıca yerine kayyum atanan HDP’li belediye başkanlarının kelepçelenip 10 saat ayrı
ayrı hücrelerde tutulup bir başka kente gönderilmelerinin doğru olmadığını ifade ederek, “Seçimle
gelen, halkın desteğini alan birisinin eline 10 saat kelepçe vuramazsınız. Üstelik sevk ettiğiniz
araçta kelepçe vuracaksanız. Bu asla demokrasi açısından doğru değildir” diye konuştu. 126
● Türkiye Otizm Meclisi, Aksaray’da Merkez Mehmetçik İlkokulu’nda otizmli öğrenciler
için açılmış sınıflarının kapatılması talebine “yasal güvence altındaki eğitim hakkının
engellenemeyeceği” gerekçesiyle itiraz edeceklerini duyurdu.127
● TBMM Tutuklu ve Hükümlü Haklarını İnceleme Komisyonu, 5 Eylül 2019’da yaptığı
inceleme sonucu yayınladığı Silivri Cezaevi’nde kapasite fazlası şekilde 22.781 tutuklu ve
hükümlü bulunduğunu belirterek, fiziki koşullarda yetersizlik yaşandığını bildirdi. Komisyon’un
raporunda, “tutuklu ve hükümlülere kötü muamelede bulunulduğu, kampüs içinde hastaneye
götürülürken bile çift kelepçe (zincir) vurulması nedeniyle sevki reddedenlerin ciddi sağlık
sorunları ile karşı karşıya kaldığı belirtildi. Raporda ayrıca dışarıdan kitap tedarikine engel
olunduğu, ziyaretçilere zorluklar çıkarılması, görüş süresine uyulmadığına” dikkat çekildi. 128
7 Kasım 2019
https://www.amerikaninsesi.com/a/t%C3%BCrkiye-yine-%C3%B6zg%C3%BCr-olmayan-%C3%BClkeler-aras%C4%B1nda-/5152289.html
https://www.middleeasteye.net/news/leading-turkish-writers-released-jail-despite-convictions
124 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/11/turkey-a-dark-day-for-press-freedom-in-politically-motivated-trial-injustice/
125 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1700449/tgsden-hurriyet-aciklamasi-birlikte-ve-sendikamizla-gucluyuz.html
126 http://www.24saatgazetesi.com/kilicdaroglu-hapiste-gazeteci-yazar-avukat-olmaz/
127 https://t24.com.tr/haber/aksaray-da-ozel-egitim-siniflarinin-kapatilmasini-isteyen-veliler-otizmli-ogrencileri-yuhaladi,847053
128 https://gazetekarinca.com/2019/11/silivri-cezaevindeki-hak-ihlalleri-meclis-komisyonu-tarafindan-raporlastirildi/
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● Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, Bursa Osmangazi İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün, “10 Kasım Atatürk’ü Anma” etkinliği kapsamında yapılacak koşuyu iptal
etmesine, “Sembolik olarak yönetici koltuğunda oturanlar gerçekte eğitimi kimlerin adına
yönetiyorsa Atatürk’ü anma koşusuna katılımı da aynı odaktan talimatla engellemişlerdir”
sözleriyle tepki gösterdi. Uludağ Rotary Kulübü Başkanı Mehmet Yıldız da, “Etkinliği 13 yıldır
düzenliyoruz. Bu senenin teması ‘Atatürk’ olarak belirlendi. Atletizm Federasyonu ve Milli
Eğitim’in oluruyla düzenlenen bir etkinlik. Böyle bir kararın neden ve nasıl alındığıyla ilgili bir
bilgimiz yok. 10 Kasım’a denk gelmesi talihsizlik. Keşke böyle bir şey olmasaydı” dedi. 129
● Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) Başkanı Mogens Blicher Bjerregård, Hürriyet’in
sendika üyesi oldukları için gazetecileri işten çıkarması hakkında “Türkiye’deki gazetecilerin zor
günlerden geçtiklerini hepimiz biliyoruz. Bu son gelişme de basın özgürlüğü ve dernek kurma
özgürlüğü gibi temel yapıtaşlarına yapılmış bir saldırıdır. İşlerini kaybetmiş meslektaşlarımıza
sesleniyorum, Avrupalı gazetecilerin sizlerle dayanışma içinde olduğunu bir kez daha vurgulamak
istiyorum. Sizi asla yüz üstü bırakmayacağız” açıklamasında bulundu. 130
8 Kasım 2019
● Yeni Yaşam yazarı Hüseyin Aykol, “AİHM: Memlekete uzak cezaevi hak ihlalidir! İçeriden” başlıklı yazısında, 17 Eylül’de AİHM’nin memleketlerine uzak yerlerde cezaevinde
tutuldukları için sevk talep eden mahpuslarla ilgili davada Türkiye’nin hak ihlalinde bulunduğuna
karar verdiğini yazdı. Aykol, Abdülkerim Avşar ve Abdülkerim Tekin isimli başvuruculara ait
dosyadaki karar için “AİHM, Türkiye’yi mahkum etti ve başvurucuların her birine 6.000 Euro
manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Böylesi bir para elbette yaşanan mağduriyeti gidermez
ama belki Adalet Bakanlığı’na küçük bir uyarı olur. Mahpusların ailelerinden uzaklarda bir yerde
cezaevine konulması somut bir hak ihlalidir” diye yazdı. 131
9 Kasım 2019
● Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Konseyi, Hürriyet’ten TGS’ye
üye oldukları için 45 gazetecinin işten çıkarılmasının kaygı verici olduğunu belirterek, “Sendikalı
olmak suç değildir” açıklamasında bulundu. Açıklamada, “Türkiye’de medya sektörü içinde uzun
yıllardır unutturulan sendika fikrinin yeniden filizlenmesi basın özgürlüğü mücadelesine de
demokrasiye de ciddi katkılar sunacaktır. Tıpkı gazetecilik suç değildir dediğimiz gibi sendikalı
olmakta suç değildir. Hürriyet gazetesinde geçtiğimiz ay sonu yaşanan işten atmalar Anayasa’nın
çiğnenmesi anlamına gelmektedir. Tek ortak noktaları TGS üyesi olmaları olan 45 kişinin evlerine
giden tebligatla işten atılmaları sendikal hakları çiğnemekten başka bir şey değildir” denildi. 132
12 Kasım 2019
● Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi ve Halkın Hukuk Bürosu personeli avukatların
aileleri, İstanbul’da “terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla çocukları hakkında verilmiş hapis
cezası kararları aleyhine başvuru yaptıkları Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi’ne, bir an önce
dosyaları inceleme çağrısı yaptı. Tutuklu avukat Aytaç Ünsal’ın annesi, emekli hakim Nermin
Ünsal, 47 klasörlük dosyaya sahip davada üçüncü duruşmada karar verildiğini belirterek, “20 yılı
ceza mahkemelerinde olmak üzere 32 yıl hâkimlik yaptım. Böyle hukuksuzluk görmedim. Adil
yargılanma istiyoruz” tepkisini gösterdi.
● Ahmet Altan’ın serbest bırakıldıktan bir hafta sonra tekrar tutuklanması tepkilere yol açtı.
Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktörü Marie Struthers, karara “bu yapılan, Altan’ın susmama
yönündeki kararlılığının tekrar cezalandırılmasından başka bir şey değildir ve hali hazırda
karşılaştığı adaletsizliğe bir yenisini daha eklemektedir” tepkisini gösterdi. 133 PEN İfade
Özgürlüğü Tehlikede Programı Direktörü Karin Karlekar, “Altan’ın serbest bırakıldıktan birkaç
gün sonra tekrar tutuklanması utanç ve dehşet vericidir. Bir yazar, gazeteci ve akademisyen olan
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1700974/ataturku-anmaya-yasak-talimat-tarikattan.html
https://europeanjournalists.org/blog/2019/11/07/turkey-newspaper-hurriyet-fires-45-journalists/
131 http://www.yeniyasamgazetesi1.com/aihm-memlekete-uzak-cezaevi-hak-ihlalidir-iceriden/
132 http://www.24saatgazetesi.com/sendikali-olmak-suc-degildir/
133 https://www.theguardian.com/world/2019/nov/12/outrage-after-turkish-journalist-re-arrested-a-week-after-his-release
129
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Ahmet hiçbir suç işlemedi ve zaten hapse girmemeliydi. Üç yıldan uzun mahkumiyetin ardından
serbest bırakılması umut vericiydi ancak bugün yine hukukun üstünlüğünü tanımayan acımasız bir
adalet sistemi ile karşı karşıyayız. PEN Amerika bu yapılanı kınamaktadır ve Ahmet’in derhal,
yeniden serbest bırakılması için çağrı yapmaktadır” dedi. 134
● Washington Post gazetesinden Steven Stalinsky, Amerikalı uzman ve kurumları, TRT
World kanalına konuk olarak katılmamaya çağırdı. Kanalı, “Erdoğan Hükümeti’nin propaganda
aracı” olarak nitelendiren Stalinsky, Amerikalı politika uzmanlarını, insan hakları savunucuları,
akademisyenler ve gazetecilerin “büyük ihtimalle” kanalın propaganda işlevinden habersiz olarak
konuk olmayı kabul ettiklerini öne sürdü. TRT World’ün 190 ülkeye ulaştığı, Amerika’da ise
Comcast, Cox ve Verizon gibi kablolu kanallardan izlenebildiği belirtildi. Ayrıca, TRT World’ün
resmi bütçe rakamlarının açıklanmadığına ancak 2016 yılında Financial Times’ın kanalın işletme
giderlerinin 77 milyon dolar ila 155 milyon dolar arasında olduğunu tahmin ettiğine yer verildi.
Yazıda, “dış politikada ifade özgürlüğünü savunan ancak kendi ülkesinde ifade özgürlüğünü
acımasızca baskı altına alan bir hükümet dışlanmayı hak etmektedir” denilerek, “Türkiye’de
hapisteki gazetecilerin unutulmaması gerektiğine” savunuldu.135
13 Kasım 2019
● Gazeteci Ahmet Altan’ın yeniden tutuklanması üzerine Avrupa Birliği (AB)
Sözcülüğü’nden yapılan açıklamada, “yüksek seviyedeki siyasi müdahalenin” Türkiye’de yargının
güvenilirliğine zarar verdiği ve bu müdahaleye bir son verilmesi gerektiği belirtildi. 136
● “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı akademisyenler adına yapılan açıklamada,
Anayasa Mahkemesi’nin verdiği “hak ihlali” kararına rağmen yerel mahkemeler tarafından “eşitsiz
ve keyfi tutum” sergilendiği belirtilerek, 336 akademisyen hakkında beraat beklendiği
hatırlatıldı.137 Açıklamada, “AYM kararı sonrası yeni adli yılın başlamasıyla adliyelere geri
döndük. Türkiye hukuk tarihinin sayfalarına çoktan kara harflerle kaydolmuş bu üç buçuk yıllık
sürecin ardından ilk beraat kararı 6 Eylül’de, İstanbul 30.Ağır Ceza Mahkemesi’nden geldi. O
günden 11 Kasım’a kadar beraatla kapanan dosya sayımız 486. Bir başka ifadeyle, 336 arkadaşımız
daha beraat kararı için bekliyor. AYM kararı öncesinde, verdikleri iki yılın üzerindeki ertelemesiz
hapis cezası kararlarını büyük bir iştahla yüzümüze okuyan kimi mahkemelerin duruşma
yapmaksızın, alelacele dosya kapattığına, verilen karar beraat olunca yüzümüze okumaktan imtina
ettiğine tanık oluyoruz” denildi. 138
● ABD Kongresi’nde Demokrat Parti’den Massachusetts Senatörü Edward J. Markey ve
Oregon Senatörü Ron Wyden, Türk Hükümeti’nin muhalif gazeteci, siyasetçi ve azınlıklara
yönelik insan hakları ihlalleri uyguladığı iddiasıyla ilgili Senato’ya yasa tasarısı sundu. Tasarıda,
“ABD özgürlükleri kısıtlayan hükümetlerin yanında yer alamaz. ABD Başkanı Donald Trump,
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın insan hakları ihlallerine sessiz kalmanın yanında, onu
kucaklıyor. Liderliğin olmadığı bir yerde kongre özgürlük için ayağa kalkmalı ve Erdoğan’ın Türk
demokrasisine saldırıları sebebiyle hesap sormalıdır. Türkiye’nin Suriye’deki askeri operasyonu
tüm dünyada dikkat çekerken, Türk vatandaşlarının, haklarının ihlali yeteri kadar dikkat çekmiyor”
denildi.139
● Freedom House Avrupa ve Avrasya Programları Direktörü Marc Behrendt, “Ahmet
Altan’ın serbest bırakıldıktan yalnızca bir hafta sonra tekrar tutuklanması, mevcut sistemin keyfi
kararlar aldığının bir göstergesidir. Hali hazırda pek çok gazeteci ve medya çalışanı parmaklıklar
arkasındadır. Türkiye’deki herkes, korku duymadan veya ceza tehlikesiyle karşı karşıya kalmadan,
temel hakları olan ifade özgürlüğünü kullanabilmelidir” açıklaması yaptı. 140
14 Kasım 2019
https://pen.org/press-release/pen-america-condemns-re-arrest-of-turkish-journalist/
https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/11/12/how-us-can-send-message-erdogan-free-press/
136 https://www.avrupa.info.tr/tr/pr/ab-sozcusu-tarafindan-gazeteci-ahmet-altan-davasi-konusunda-yapilan-aciklama-9911
137 https://bianet.org/bianet/print/215666-baris-icin-akademisyenler-mahkemelerin-keyfi-tutumu-devam-ediyor
138 https://www.yeniasya.com.tr/gundem/336-akademisyen-beraat-bekliyor_506763
139 https://tr.euronews.com/2019/11/13/abd-senatosundan-yasa-tasarisi-hazirligi-turkiyede-insan-haklari-ihlali-var
140 https://freedomhouse.org/article/turkey-us-officials-should-press-protection-freedom-expression
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● DİSK’e bağlı Basın İş Sendikası, üyesi gazeteci Canan Coşkun’un gözaltına alınmasına,
“Meslektaşlarımız gazetecilik görevleri nedeniyle Giresun Eynesil’de bulunuyordu, derhal serbest
bırakılsın. Gazetecilik suç değildir” sözleriyle tepki gösterdi. Açıklamada, “Coşkun olaya ilişkin
detaylı bilgi sahibi olması nedeniyle aynı zamanda bir milletvekiline de danışmanlık yapmak için
oradaydı. İlk günden bu yana olaya ilişkin karanlık noktaların aydınlatılamamış olması nedeniyle
meslektaşlarımız bir yandan da görüşmeler yapmaktaydı. Dosyada ifade değiştiren tanık Mürsel
Küçükal ile görüşen Coşkun, Küçükal ile birlikte olay yerine gitti. Burada çekim yapan Tuğba
Kaya, Kazım Kızıl ve Şaban Vatan ile karşılaştılar. Burada Vatan ile Küçükal arasında bir tartışma
yaşandı. Daha sonra Küçükal’ın eşinin şikayeti üzerine gözaltına alındılar” iddiasında
bulunuldu.141
● Diyarbakır’da 2016 yılında KHK ile ihraç edildikten sonra kanser rahatsızlığıyla yaşamını
kaybeden Mücahit Karataş’ın eşi Hacire Karataş, eşi hakkında ölümünden iki yıl sonra OHAL
İşlemlerini İnceleme Komisyonu tarafından işe iade kararı alınmasına, “Bizimle dalga geçiyorlar.
İlgililer hakkında dava açacağım” sözleriyle tepki gösterdi. Karataş, “Eşim, hakkında hiçbir şey
yokken KHK ile kapının önüne konuldu. İhraç ettikleri yetmedi, vatandaşlıktan atılmış gibi tedavi
olma hakkı da adeta elinden alındı. Kanser tedavisi gören birini kapının önüne koydular. Şimdi
‘yanlışlık oldu işe başlasın’ demeye getiriyorlar” dedi.142
● Gazetecileri Koruma Komitesi (Committee to Protect Journalists - CPJ), Rabia Naz
Vatan’ın ölümünü araştırdıkları için gazeteciler Canan Coşkun, Tuba Demir ve belgeselci Kazım
Kızıl’ın gözaltına alınıp ertesi gün serbest bırakılmalarını, İzmir’de MA muhabiri Ruken Demir ile
Jinnews muhabiri Melike Aydın’ın gözaltına alınmasını ve Ahmet Altan’ın serbest bırakıldıktan
kısa bir süre sonra tekrar tutuklanmasını kınadı. CPJ Avrupa ve Orta Asya Program Koordinatörü
Gulnoza Said, “Uluslararası kamuoyu halihazırda insan hakları ihlalleri nedeniyle Türkiye’yi
kınamaktadır. Türk yetkililer, gazetecilerin keyfi olarak tutuklanması gibi sorunları acilen ele
almalıdır. Türkiye son üç yıldır Dünya’nın en kötü gazeteci hapishanesi olmuş durumdadır.
Türkiye, hapisteki tüm gazetecileri tahliye etmeli ve basını özgür bırakmalıdır” diye konuştu. 143
15 Kasım 2019
● Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, Türkiye’deki yayıncılık faaliyetlerinde
sansür uygulanmadığını iddia ederek hiçbir eserin basılmadan önce içeriğine yönelik bir inceleme
ve yaptırıma tabii tutulmadığını söylemesi tepki yarattı. Ersoy, “Bu alenen sansür uygulaması
olmakta ve Türkiye’de sansür kesinlikle yapılmamaktadır” ifadelerini kullandı. Türkiye Yazarlar
Sendikası Genel Başkanı Adnan Özyalçıner ise, “Geçtiğimiz yıllarda basımevinde Ahmet Şık’ın
kitabının müsveddelerine el konularak, yazarı hapis yatmadı mı? Daha geçen gün kimi çocuk
kitapları muzır sayılarak poşetlenmedi mi? Evrensel Kültür dergisinin tek bir sayısı KHK’lerle
yasaklanıp, Evrensel Basım Yayın’ın adı dahil yayınevine de el konularak tüm kitapları
sansürlenmedi mi? Sansür vardır. Bu durumda Kültür ve Turizm Bakanının söyledikleri suya
yazılıdır” tepkisini gösterdi. 144
16 Kasım 2019
● CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Faruk Bildirici’nin RTÜK üyeliğinin düşürülmesi
konusunda, “Meclis’in atadığı bir kişiyi Meclis alır. O nedenle Faruk Bildirici’nin Meclis
tarafından yeniden atanmasını istiyoruz. RTÜK Başkanının da bu saatten sonra o koltukta
oturmaması gerekiyor. Biz sizi de bağlayan bir başka kurumun yönetim kurulunda bulunmamanız
lazım, dedik. Çünkü yasal değildi. Şimdi RTÜK Başkanı oradan istifa etti. Çünkü biz doğruyu
söyledik, haklıydık. RTÜK Başkanı istifa edip bunu kabul ediyorsa, yasal olmayan bir şeyi yapan
kişinin ısrarla orada oturup kendisine bunu hatırlatan kişinin iş hakkını feshediyor olması artık

http://bianet.org/bianet/insan-haklari/215792-gozaltindaki-gazeteci-canan-coskun-a-tanikla-yaptigi-gorusme-soruldu
https://medyascope.tv/2019/11/15/oldukten-sonra-isine-iade-edilen-mucahit-karatasin-esi-hacire-karatas-bizimle-dalga-mi-geciyorlar-dava-acacagim/
143 https://cpj.org/2019/11/as-erdogan-visits-trump-turkey-jails-more-journali.php
144 http://www.evrensel.net/haber/391023/yayincilik-sektoru-bilesenleri-bakan-ersoyun-sansur-yok-aciklamasini-degerlendirdi
141
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RTÜK’ü diğer partilerin eşit ilkeleri içinde yürütemeyeceğini gösteriyor. O açıdan RTÜK
Başkanı’nın da istifa etmesi gerekiyor” tepkisini gösterdi.145
● Uğur Mumcu’nun kızı Özge Mumcu, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA)
düzenlediği “Faili meçhul: Gazeteci cinayetlerinde cezasızlıkla mücadele” panelinde, Mumcu’nun
24 Ocak 1993’te öldürülmesinin ardından devletin kendilerine baskı kurduğunu ve adalet
arayışında ailelerin yalnız bırakıldığını söyledi. İlhan Erdost’un kızı Alaz Erdost da, 12 Eylül 1980
askeri darbesi döneminde cezaevinde işkenceyle öldürülen yayıncı babası konusunda hukuk
mücadelesinden sonuç alamadıklarını aktardı. Erdost, Türkiye’de süren hukuk mücadelelerinden
sonuç alamadıkları için başvurdukları AİHM’in 1980’deki bütün işkence davaları için bir emsal
karar almasını umduklarını ifade etti. 146
18 Kasım 2019
● Uluslararası Basın Enstitüsü (International Press Institute - IPI); ARTICLE 19,
Gazetecileri Koruma Komitesi (Committee to Protect Journalists - CPJ), Avrupa Basın ve Medya
Özgürlüğü Merkezi (European Centre for Press and Media Freedom - ECPMF) Avrupa Gazeteciler
Federasyonu (European Federation of Journalists - EFJ), Sınır Tanımayan Gazeteciler (Reporters
without Borders - RSF), PEN Norveç ve PEN Uluslararası tarafından “Türkiye’deki Gazeteciler
Sanık Kürsüsünde: Dördüncü Kuvvetin Yargı Yoluyla Susturulması” başlıklı raporu paylaşıldı.
Raporda; “kendi içinde kayıplar vermiş olmanın zorluklarını yaşayan bir yargı sisteminin altından
kalkamayacağı on binlerce dava altında boğulmakta olduğu, Mayıs ayında sunulan Yargı Reformu
Strateji Belgesi’nin mevcut sorunlara ve bağımsız yargı önündeki engelleri kaldırmada yetersiz
olduğu, aslında Olağanüstü Hal (OHAL) zamanı adalet anlayışını pekiştirmek amacı güdüldüğü,
eleştirel gazetecilik ile terör gruplarının desteklenmesinin aynı kefeye konmasının özellikle endişe
verici olduğu ve AİHM’in ifade özgürlüğü içtihadının uygulanmadığı” belirtildi.147 Raporda,
120’den fazla gazetecinin cezaevinde olması “Türkiye’nin insan hakları sicilinde derin bir leke”
olarak tanımlandı ve tutuklu gazetecilerin acilen serbest bırakılmasını istendi. Türkiye’ye, tutuklu
tüm gazetecileri salıverme, basınla ilgili baskıları durdurma, terörle mücadele ve hakaret yasalarını
gözden geçirme ve yargıya siyasi müdahaleyi sonlandırma çağrısı yapıldı. 148 Öneriler
bölümündeyse “Temelsiz iddianame, siyasi güdümlü yargılamalar ve adil yargılanma hakkının ağır
ihlalleri ile karakterize edilen gazetecilerin keyfi kovuşturmalarına son vermek için hemen adımlar
atılmalıdır. Tüm tutuklu gazeteciler acilen serbest bırakılmalıdır. Aynı şekilde, gazetecilerin
cezalandırılmasını gereksiz yere azaltan seyahat yasaklarının kötüye kullanılması da sona
ermelidir” denildi.149 Rapora ilişkin IPI Direktör Yardımcısı Scott Griffen, “Türkiye’deki
gazetecilerin durumu, geniş bir sistemik insan hakları istismarı” diyerek şöyle devam etti, “Avrupa
kurumları önemli reformlarda ısrar etmeli ve Türk makamlarının değişim vaadiyle istismarı
aydınlatabilmelerine izin vermemeli. Yüzlerce kişi bu istismarın bedelini özgürlüklerini yitirerek
ödemeye devam ediyor” dedi. 150
19 Kasım 2019
● Gazeteci Canan Coşkun, MA muhabiri Zeynep Kuray ile belgeselci Kazım Kızıl, Rabia
Naz Vatan’ın şüpheli ölümünü araştırdıkları için tüm dijital materyallerine el konulmasıyla maddi
ve manevi kayıplar yaşadıklarını belirterek, bunun hak ihlali olduğuna dikkat çekti. Coşkun, “Cep
telefonuma, bilgisayarıma ve taşınabilir modemime el koydular. Otel araması sırasında not
defterime ya da diğer kişisel eşyalarına dokunulmamış. Sadece dijital aletleri almışlar. Serbest
bırakıldıktan sonra yeni bir telefon almak zorunda kaldım. Ayrıca yeni bir sim kart çıkarttım ama
karşılayacak gücüm olmadığı için yeni bir bilgisayar alamadım” dedi. 151 Kızıl da, “Ekipmanlarımı
geri verin” etiketiyle “Telefonum, kameram, bilgisayarım, hard disklerim, hafıza kartlarım, ses
https://halktv.com.tr/gundem/chp-faruk-bildiriciyi-yeniden-rtuk-uyeligine-aday-gostermeye-hazirlaniyo-410059h
https://www.birgun.net/haber/gazetecilere-yonelik-baski-degismiyor-276612
147 https://freeturkeyjournalists.ipi.media/ipi-launches-international-press-freedom-mission-report/
148 https://www.evrensel.net/haber/391286/uluslararasi-basin-orgutu-tutuklu-gazeteciler-acilen-serbest-birakilmali
149 https://www.amerikaninsesi.com/a/tutuklu-120-gazeteciyle-dunya-rekoru-turkiye-de-ipi/5172464.html
150 https://tr.euronews.com/2019/11/19/uluslararas-gazeteci-derneklerinden-turkiye-ye-cagr-terorle-mucadele-kanunlar-gozden-gecir
151 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/215897-gazeteciler-dijital-cihazlarina-el-konularak-cezalandiriliyorlar-mi
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kayıt cihazım... Tüm ekipmanlarıma el koydular. Lakin biz anamızın karnından Sony A7 III’le,
MacBook’la doğmadık. Şartlar zorlu, ekipmanlar kısıtlı, ama biz aynı biz işte. Burdayız!” mesajını
paylaştı.152 Kuray, “Ben bunları bilerek yaptıklarını düşünüyorum. Bu ‘Sen tutuklanmadın madem,
biz de senin eşyalarını rehin alırız’ demek. İşimi yapmamı engelliyorlar. Beni böyle
cezalandırıyorlar” dedi. RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da, “Haber kaynaklarının
gizliliğini açıkça ihlal edebilecek tarzda ya da gazetecilerin kamu yararı gözetilerek hazırladığı
haber verilerine el konulmalar yapıldığını görüyoruz, biliyoruz. Olayların güncelliğinin kalmadığı
zamanlarda bile, cihazların çok uzun süreler emanette tutulduğuna veya dosya kapsamı içinde
alıkonulduğuna tanıklık ediyoruz. Bu gazetecilik mesleğinin itibarsızlaştırılmasının yanı sıra
gazeteciyi ve haber kaynaklarını tehlike altına atmak anlamına da gelir. Yargı yetkililerini ve
emniyet güçlerinden haklarında işlem yaptıkları gazetecilerin savunma ve taleplerinin dikkate
alınarak dijital cihazlarının kendilerine iade etmelerini ve gazetecilerin kendileri gibi kamu görevi
yürüttüklerini unutmamalarını istiyoruz” dedi. 153
● Atılım Gazetesi’nin “25. Direniş Yılında Atılım’ı Yükseltelim” sloganıyla 22 Kasım’da
Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirmeyi planladığı etkinlik, İstanbul Valiliği’nce
yasaklandı. İHD İstanbul Şubesi’nde basın toplantısı düzenleyen gazete çalışanlarının ortak
açıklamasında, “Bu yetki, bugün faşist düzenin toplumsal muhalefeti yaşamın her alanından
koparmak için kullandığı bir silaha dönüştü. Etkinliklerimiz, İstanbul’la birlikte daha önce İzmir
ve Ankara’da da yasaklanmıştı. Okurlarımızla buluşma, mücadele deneyimlerimizi ortaklaştırma,
sevinçlerimizi ve yitirdiklerimizi paylaşma isteğimize yasak getirenler bilmelidir ki, 25 yıl boyunca
geçtiğimiz yol bize kılavuzluk ediyor” denildi. DİSK/Basın-İş Sendikası Başkanı Faruk Eren de,
“Öyle bir baskı altında yaşıyoruz ki, bir çocuğun trafik kazasında ölümünü araştıran gazeteciler
gözaltına alınıyor. Buna itiraz eden gençler gözaltına alınıyor. Bir ay önce Cumartesi Anneleri
eyleminde ‘savaşa savaş demeyeceksiniz’ diyerek bulunduğumuz binaya gaz attılar. Neye, ne
diyeceğimize onlar karar vermeye çalışıyor” dedi. 154
● Mülkiyeliler Birliği, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrenciler ve
öğretim üyelerine güvenlik görevlileri tarafından cop ile müdahale edilmesi ve fiziksel saldırıda
bulunulması dolayısıyla personel hakkında soruşturma açılmasını istedi ve dekanlıktan istifa
beklediklerini açıkladı. HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, CHP İstanbul Milletvekili
Ali Şeker, HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer
Faruk Gergerlioğlu da üniversite ve fakülte yönetimine tepki gösterdi. 155
● TGS, AYM’nin işverenler tarafından gazetecilere zamanında ödenmeyen fazla mesai
ücretleri için günlük yüzde beş faiz uygulanmasıyla ilgili hükmü iptal etmesine, basın özgürlüğünü
koruyucu yasalardan vazgeçilmesi olarak değerlendirdi. TGS’nin açıklamasında, “4 Ocak 1961
tarihinde varlığına önem verilip düzenlenen ve gazetecilerin ekonomik haklarını korumaya ve
böylece gazeteciyi mali kaygılardan uzaklaştırıp özgürce çalışmasını sağlamaya yönelik kanun
düzenlemesinin 60 yıl sonra gazeteciye fazla bulunmasını anlayamıyoruz. Gazetecilerin
görevlerinin toplumsal yaşamdaki büyük öneminin yok sayılmasının sonuçları ağır olacaktır.
Gazeteciler zaten işsizlik, düşük ve süresinde ödenmeyen ücretler, patron ve hükümetlerin ağır
baskısı altında nefes almaya çalışırken, süresinde verilmeyen alacağının, yine mahkemelerce
yapılan yüksek takdiri indirimlerle ödenmesine dahi tahammülsüz olunması, gazetecilerin basın
mesleğinden uzaklaşmaları ve halkın haber alma hakkının çok ağır darbe alması anlamına
gelecektir. Gazetecinin habere ulaşması ve haberi yayınlayabilmesi konusundaki güvencelerin
arttırılması gerekirken ‘212’ olarak bilinen Basın İş Kanunu ile getirilen hakların dahi yok edilmesi,
gazetecilerin ve halkın haber alma hakkının iyice zayıflatılması anlamına gelmektedir. AYM en
son 2008 yılında aynı konuyu değerlendirmiş ve ‘basın özgürlüğüne vurgu yapılarak’ ‘basın

https://twitter.com/kazimkizil/status/1196425336101183488
http://bianet.org/bianet/insan-haklari/215897-gazeteciler-dijital-cihazlarina-el-konularak-cezalandiriliyorlar-mi
154 https://t24.com.tr/haber/atilim-gazetesi-okurlarimizla-bulusmamizin-onune-hicbir-guc-gecemeyecek,848801
155 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/11/19/mulkiyeliler-saldiriya-ofkeli-dekan-istifa-etsin/
152
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çalışanlarının ödenmeyen ücretleri konusunda korumaya yönelik düzenlemelerin Anayasa’ya
aykırı bir yönü bulunmadığını ve itirazın reddine karar vermiştir” denildi. 156
20 Kasım 2019
● “Dışarıdaki Gazeteciler İnisiyatifi”, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin Cumhuriyet’in eski
çalışanları hakkındaki mahkumiyet kararını bozmasının ardından İstanbul 27. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde yeniden görülecek dava öncesi “Kumpas Bitsin” etiketiyle video paylaştı.
Cumhuriyet davasında yargılanan gazetecileri dava süreçlerindeki fotoğraflarıyla gösteren videoda,
“Özgürlük sevincini de yaşadık, tekrar tekrar hapsedilmenin hüznünü de. Artık kumpas bitsin”
denildi.157
22 Kasım 2019
● İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Cumhuriyet davasında hakkındaki hapis cezası
kararında direndiği gazeteci kökenli HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, “Bu kararın çıkmasında
Pelikan Çetesi’nin etkisi olduğunu ve dolayısıyla Abdülhamit Gül’e bir mesaj niteliğinde olduğunu
düşünüyorum” dedi. Cumhuriyet’e yönelik davayı hiçbir zaman hukuki saiklerle açıklayamadığını
belirten Şık, “Soruşturma aşamasından kovuşturma aşamasına, AYM’e kadar uzanan zincir
içerisinde yer almış tüm yargının tamamen siyasetin emriyle hareket ettiği ve kararlar aldığı bir
dosya idi. Yargıtay’ın ilerici ve özgürlükçü kararına karşı direnmesi demek AKP’nin içerisinde
yargı üzerinden güç tahkim etme savaşının büyüyeceğini ya da halen devam ettiğini gösteriyor”
diye konuştu.158
24 Kasım 2019
● Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Engin Yıldırım, AYM’nin gazetecilerle ilgili
zamanında ödenmeyen fazla mesai ücretleri için yüzde beş faiz uygulanmasını hükmünü iptal
etmesi kararına katılmadığını belirterek, “Her şeyden önce gazete işvereni çoğu durumda büyük
bir holding veya gruptur ve gazeteciye göre iktisaden çok daha güçlü bir konumdadır. Böyle bir
öngörüde bulunmayarak işletmesini zora sokması tamamen kendi hatasından kaynaklanacaktır.
İtiraz konusu kuralın çalışma hürriyetine ölçüsüz bir müdahalede bulunmadığı kanaatindeyim”
açıklaması yaptı. TGS’nin avukatı Meliha Selvi ise, “Gazetecilerin fazla çalışma ücretleri
zamanında ödenmediği için fazla mesai davaları açılıyor ve yargı ödenmeyen mesai ücretleri için
uygulanması gereken yüzde beş zammı zaten yüzde 90 indirimle veriyor. Dolayısıyla burada
Anayasa Mahkemesi kararında sanki Yargıtay hiç indirim yapmadan bu haklar ödeniyormuş gibi
gösteriliyor ve bu miktarı fazla buldum deniliyor” bilgisini verdi. TGS Başkanı Gökhan Durmuş
da, “Bu uygulamalar, ay sonunda yazdıklarımdan dolayı patron bana maaş verir mi, evime ekmek
götürebilir miyim kaygısı olmadan gazeteci, kalemini özgürce kullanabilsin diye var. Anayasa
Mahkemesi’nin kendisinde bu hakkı gasp etme yetkisini görüyor olması hukuk sisteminin düzgün
işlemediğinin bir örneği” tepkisini paylaştı. DİSK Basın-İş Başkanı Faruk Eren, Anayasa
Mahkemesi’nin gazeteciler açısından özlük haklarını geriye götürdüğünü ve patronlar tarafından
yapılan gaspı desteklediğini söyleyerek, “Yüzde beşlik gecikme faizi, fazla mesai yapan ve mesai
paraları ödenmeyen gazeteciler için bir güvenceydi. İşveren en azından bundan çekinerek fazla
mesai ücretini zamanında vermek zorundaydı. Ama AYM’nin bu kararıyla, gazeteciler bu
güvenceden de yoksun kalacaklar” tepkisini gösterdi.159
25 Kasım 2019
● TGS, Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ) Türkiye Temsilciliği, KESK’e bağlı Basın-Yayın,
İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber-Sen), ÇGD, Parlamento Muhabirleri Derneği
(PMD) ve DİSK’e bağlı Basın-İş Sendikası, AYM’nin basın çalışanlarıyla ilgili zamanında
ödenmeyen fazla mesai ücretleri için yüzde beş faiz uygulanması hükmünü iptal etmesine, “Konu
gazetecilik olunca AYM bile Anayasa'yı ihlal edecek noktaya düşmüştür” sözleriyle tepki gösterdi.
https://t24.com.tr/haber/tgs-gazetecilerin-haklarini-budamayin,848790
https://t24.com.tr/video/disaridaki-gazeteciler-kumpas-bitsin,24489
158 https://t24.com.tr/video/ahmet-sik-cumhuriyet-davasi-karari-pelikancilar-dan-abdulhamit-gul-e-bir-mesaj,24529
159 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/11/24/aymnin-gazetecilere-yonelik-kararina-tepki/
156
157
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Meslek örgütlerinden yapılan ortak açıklamada, “AYM’nin söz konusu kararının, gazetecilik iş
kolunda işten çıkarmaların yoğun yaşandığı bir sürece denk gelmesi ve Mahkeme’nin, iptal
kararının uygulanması için yasa koyucuya belirli bir süre tanımaması, akıllarda ciddi soru
işaretlerine yol açmıştır. Acaba toplu işten çıkarmalar planlayan işverenlere dikensiz gül bahçesi
yaratılmak mı istenmektedir?” denildi. 160
26 Kasım 2019
● Uluslararası Af Örgütü, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e hitaben Ahmet Altan’ın
durumuyla ilgili “Acil Çağrı” başlığıyla mektup yayınladı. Mektupta, Altan’ın yalnızca ifade
özgürlüğünü kullandığı belirtildi ve serbest bırakılması istendi. 161
27 Kasım 2019
● Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Anadolu’da en az 150
günlük gazetenin kapandığını ve uydu bedelini ödeyemeyen yerel televizyonların ekranlarını
karartmak zorunda kaldıklarını belirterek, “Anadolu basını bitirilmek isteniyor. Bu bir imdat
çığlığıdır. İktidarın ve muhalefetin duymasını istiyoruz” dedi. Karaca, İstanbul’da 60. Başkanlar
Konseyi’nde yaptığı açıklamada, tüm siyasi partilere yerel basının durumunun araştırılması ve
çözüm üretilmesi konusunda çağrıda bulunarak, “Dijital habercilik yasası yıllardır çıkmadı bu da
doğal olarak merdiven altı internet haberciliğini doğurdu. Gazetecilikle ilgisi olmayan bu kişiler
başta belediyeler olmak üzere herkesi tehdit ederek gerçek gazetecileri de zor durumda bırakıyor”
ifadesini kullandı.162
● Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu’nda Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri olarak
görev alan Mustafa Arslan, Nuri Kolaylı ve Şevket Erzen, Yargı Reformu Strateji Belgesi
kapsamında hayata geçirilecek ikinci yargı paketindeki icra-iflas ilanlarıyla ilgili gazetelerde
yayınlanma zorunluluğunu kaldıracak düzenlemeden vazgeçilmesi çağrısında bulundu. Arslan,
Kolaylı ve Erzen, yaptıkları ortak açıklamada, “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik
zorluklardan en çok yazılı basınımız olumsuz yönde etkilenmiş, sürdürülebilirlik anlamında
olağanüstü güçlüklerle karşı karşıya kalmıştır. Hatırı sayılır oranda gazete kapanmış veya zorunlu
olarak birleşmeler yapılmıştır. Şimdi de yargı reformu ikinci paketinde, icra ve iflas ilanlarının
gazetelerde yayınının kaldırılması planlanmaktadır. Bu durumun gerçekleşmesi demek, yaygın
yerel ayırımına gidilmeksizin gazetelerin yarıdan fazlasının kapısına kilit vurması, binlerce
gazetecinin işsiz kalması demektir. Bizim talebimiz, yargı reformu ikinci paketindeki icra-iflas
ilanlarının gazetelerde yayınlanmasını sonlandıracak düzenlemeden vazgeçilmesi, Kamu İhale
Mevzuatı’nda olduğu gibi eşik değerler sistemi getirilerek, gri alanların ortadan kaldırılması,
15.000 liranın altındaki satışların tahtada ve elektronik ortamda ilanı, 15.000 ila 750.000 lira
arasındaki satışlara dair ilanların yerel, 750.000 liranın üzerindeki satışların ise 50.000 üzerinde
tiraja sahip yaygın gazetelerde yayınlanması yönünde değişiklik yapılmasıdır” denildi. 163
28 Kasım 2019
● Gazeteci İsmail Saymaz, Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) düzenlenen “Uluslararası
Ankara Marka Buluşmaları”nda kendilerini hedef gösterdiği için Yeni Akit’i eleştirdi. Bu sırada
Saymaz gibi isimleri hedef alarak “ATO Gezicilerle Erdoğan’ı buluşturmayı planlıyor!” başlıklı
haberi yazan Yeni Akit muhabiri Taha Emre Özdemir’in Saymaz’ın konuşmasına müdahale etmesi
dinleyicilerin tepkisi ile karşılaştı.164
30 Kasım 2019
● CHP’nin eski milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul Çatalça’da Cumhurbaşkanı
Erdoğan ile AKP’yi eleştirdiği için gözaltına alınan Dürdane Özselgin’e ilişkin valilik
açıklamasına “Valilik, olayın taraflarına eşit mesafede duracağına, adeta ‘müşteki’, ‘müşteki
https://www.evrensel.net/haber/391722/gazeteci-orgutleri-aymnin-faiz-kararina-tepki-gosterdi
https://www.amnesty.org/en/documents/eur44/1474/2019/en/
162 https://www.gunaydingazetesi.com.tr/imdat-cigligi/95674/
163 http://www.24saatgazetesi.com/anadolu-basininin-imdat-cigliklari/
164 https://odatv.com/ismail-saymaz-akiti-boyle-rezil-etti-28111908.html
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avukatı’ gibi davranıyor” sözleriyle tepki gösterdi. Yarkadaş, “Valilik, pazarda AKP-Erdoğan ve
zamlar üzerinden başlayan tartışma sonrası, 20’yi aşkın polis ve jandarma tarafından gözaltına
alınan Özselgin’in ‘lekelenmeme hakkı’nı ihlal ediyor, kendisini yargı yerine koyuyor ve adeta
hüküm vererek soruşturma aşamasındaki bir dosya hakkında hüküm kuruyor. Üstelik bunu
yaparken, herkese eşit mesafede durması, yurttaşlar arasında ayrım yapmaması gerektiğini de
unutuyor! İktidarı aklama çabası içindeki bu açıklama, masumiyet karinesi ilkesini de ihlal ediyor”
dedi.165

Diğer Gelişmeler
1 Kasım 2019
● Van’ın Saray ilçesi Belediye Başkanı HDP’li Caziye Duman166, HDP İl Yöneticisi Edibe
Babur, Gürpınar Belediye Eş Başkan Adayı Rojbin Akdağ ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP)
İl Yöneticisi Neriman Urar’ın da aralarında bulunduğu 15 kişi “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla
gözaltına alındı.167
● CHP’nin hazırladığı Gençlik Raporu’na göre, 2004 yılında 70 olan üniversite sayısı 2019
yılında 206’ya ve bu sürede 97 bin 545 olan üniversite mezunu işsiz sayısı ise 1 milyon 340 bine
çıktı. Raporda, Türkiye’de her dört üniversite mezunundan birinin işsiz olduğuna dikkat çekilerek,
“Altı milyon gencin kayıp nesil olarak yetiştiği” belirtildi. Ayrıca 2002 yılında 7.5 milyon kişi
tarımsal faaliyetlerle uğraşırken 2018 yılına gelindiğinde bu sayının 4.9 milyona gerilediği ve
gençlerin tarımsal faaliyetleri terk ettiği bildirildi. 168
2 Kasım 2019
● Van Valiliği, görevinden uzaklaştırılan HDP’li Saray İlçe Belediye Başkanı Caziye
Duman’ın yerine Kaymakam Mehmet Halis Aydın’ın görevlendirildiğini duyurdu. Açıklamada,
“Saray Belediye Başkanı Duman hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Van Cumhuriyet
Başsavcılığı’nca yürütülen 2018/23839 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış
olması göz önünde bulundurularak, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun 47’nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 1 Kasım 2019 tarihli onayı ile geçici bir
tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı. Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca, yine
Belediye Kanunu’nun 46'ncı maddesi kapsamında Saray Kaymakamı Aydın ‘Saray Belediye
Başkan Vekili’ olarak görevlendirildi” denildi. 169
● Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Gezi Davası kapsamında tutuklu Osman Kavala ile ilgili
yazısında iddianamedeki delilleri eleştirdi. Ergin, “Kavala iddianamesindeki delillerin bir bölümü
inandırıcılık açısından sakattır, hatta bazıları kara mizah konusudur. Kendisinin cep telefonundan
çıkan ve Türkiye’deki arı cinslerinin bölgelerini gösteren bir haritanın Türkiye’yi parçalamaya
dönük
bir
harita
gibi
takdim
edilmesini
bu
çerçevede
özellikle
sayabiliriz. Yine Kavala davasındaki çok temel bir mesele başka siyasi soruşturmalarda da
karşımıza çıkan ‘eski delillerle yeni soruşturma açmak’ şeklinde özetleyebileceğimiz geçmişe
dönük suçlama kalıbıdır” dedi.170
● Muş Bulanık Savcılığı’nın talimatı üzerine, hapishanede yaşamını yitiren Barış ve
Demokrasi Partisi (BDP) Erentepe Belde Başkanı Aydın Kaya’nın Kürtçe “Em te ji bîr nakin (Seni
unutmayacağız)” yazısının yer aldığı mezar taşı askerler tarafından yıkıldı. Kaya’nın ağabeyi
Hüseyin Kaya, “Komutan ve yanındaki yetkili asker bana kardeşimin mezarının fotoğrafını
gösterdi. Mezar taşında yazılan Kürtçe ‘Em te ji bîr nakin’ yazısını göstererek, ‘Bu ne anlama
geliyor?’ diye sordu. Ben anlamının ‘Seni unutmayacağız’ olduğunu söyleyince ‘Emin misin?’
diye sordu. Ben de emin olduğumu, yazının başka bir anlamının olmadığını söyledim. Ardından
https://t24.com.tr/haber/pazardaki-tartisma-sonrasi-gozaltina-alinmisti-valilik-basortusune-saldiri-dedi-yarkadas-tepki-gosterds,850270
https://www.cnnturk.com/turkiye/son-dakika-van-saray-belediye-baskani-hdpli-caziye-duman-gozaltinda
167 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/215223-hdp-li-saray-belediye-baskani-caziye-duman-a-gozalti
168 https://www.birgun.net/haber/chp-den-genclik-raporu-universite-yalnizca-issizligi-erteliyor-274679
169 https://www.birgun.net/haber/hdp-li-bir-belediyeye-daha-kayyum-atandi-274888
170 http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/sedat-ergin/kavalanin-tutuklulugunda-ucuncu-yila-girildi-41364972
165
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bana ‘Savcının talimatı var, bu mezar taşını kıracağız’ dedi. Ben itiraz edince, bir mermerci getirip
kırdırmamı istedi. Askerlerle birlikte gittiğimiz mezarlığa bir de mermerci çağırdık, ama mermerci
taşı sökemedi. Bunun üzerine askerler ‘Savcı talimatıdır’ diyerek, mezar taşını kırıp götürdüler”
dedi.171
● CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ÇGD’nin Basın Kartı Yönetmeliği’ne karşı
açtığı davada Cumhurbaşkanlığı’nın Danıştay’a gönderdiği savunma metninde gazetecilik yapmak
için basın kartının şart olmadığının belirtilmesini eleştirdi. Çakırözer bu durumda kimin gazeteci
sayılacağını sordu.172
3 Kasım 2019
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı
İstanbul Boğazı’na ilişkin tasarı itibariyle planlama, izin ve denetim yetkilerinin
Cumhurbaşkanlığı’na bağlanması girişimine, “İstanbul’un rantı İstanbullunundur, Saray’ın değil”
tepkisini gösterdi.173 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 1 Kasım’da İstanbul Boğazı’yla ilgili planlama,
izin ve denetim yetkilerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınarak,
Cumhurbaşkanlığı tarafından atanacak yeni kurullara bağlanması konusunda 28 maddelik yasa
taslağı sundu. Taslakta, yürürlükteki düzenlemede, “Boğaziçi kıyı ve sahil şeridi, öngörünüm
bölgesi, geri görünüm bölgesi ve etkilenme bölgeleri” olan tanımlama “Boğaziçi su yolu ile İmar
Kanunu’nda tanımlanan kıyı, dolgu alanları, sahil şeridi veya gerisinde kalan su yolları” olarak
değiştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından oluşturulacak Boğaziçi Başkanlığı ve kurulların,
yeni yapılaşmalara, yıkımlara veya imar planı değişikliği ile revizyonlara karar yetkisi veriliyor.174
● Hürriyet yazarı Ayşe Arman, gazeteden istifa etti. 175
4 Kasım 2019
● RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Üst Kurul başkanlığına sunduğu dilekçede, RTÜK Başkanı
Ebubekir Şahin’in TÜRKSAT Yönetim Kurulu’ndan istifa etmesi gerektiğini belirterek, aksi
takdirde yasa gereğince RTÜK Başkanlığı görevinden çekilmiş sayılması için işlem yapılmasını
isteyeceğini açıkladı. 176 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da RTÜK üyeliği düşürülen Faruk
Bildirici’nin, Şahin’in üyeliğinin düşürülmesine ilişkin verdiği dilekçenin haklılığını savunarak,
“Taşçı’ya, ilk RTÜK Yönetim Kurulu’nda Faruk Bey’in getirdiği dilekçeleri sen vereceksin dedim.
Onu da düşürebilirler. Yeni gelen arkadaş, o da aynısını verecek. Ta ki bu yanlışlık düzeltilinceye
kadar. Yasaya açıkça aykırı işlem yapıyorlar, yasayı tanımıyorlar, parlamentonun üstünde bir güce
sahip olduklarını düşünüyorlar ve ‘Biz, parlamento ne karar verirse versin istediğimiz üyeyi
düşürürüz’ diyorlar. Burada yargıya büyük görev düşüyor. Yargının bu davayı öyle uzun süre
sürüncemede bırakmadan sonlandırması lazım. Onlar, ‘Faruk Bey’in üyeliğini düşürürsek, CHP
geri adım atar’ diye bekliyorlar, bizi tanımadıkları anlaşılıyor” dedi. 177 CHP İstanbul Milletvekili
Mahmut Tanal da, TBMM Başkanlığı’na, Şahin’in TÜRKSAT ve BİK’te görev alması nedeniyle
üyeliğinin düşürülmesi için yazılı başvuruda bulundu.178
● NTV yönetmeni Esra Doğru Özçörekçi, kanaldan ayrıldığını duyurdu. Özçörekçi, “Tam
19 yaşında severek büyük heyecan ile katıldığım Doğuş Yayın Grubu’ndan 40 yaşıma ramak kala
ayrılma kararı aldığımı bildiririm” mesajını paylaştı. 179
5 Kasım 2019
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti. Şahin,
“Başkanlığını yaptığım RTÜK ve TÜRKSAT gibi iki güzide kurumumuzun haksız yere daha fazla
yıpratılmaması için tamamen hukuki, vicdani ve ahlaki sınırlar içerisinde görev aldığım TÜRKSAT
https://gazeteyolculuk.net/savci-talimat-verdi-eski-bdp-erentepe-belde-baskani-aydin-kayanin-kurtce-mezar-tasi-askerlerce-kirildi
https://t24.com.tr/haber/cezaevindekiler-soz-konusu-oldugunda-gazetecilik-icin-gecerli-kistas-olan-basin-karti-konu-mahkemeye-beyan-vermek-olunca-sartolmaktan-cikariliyor,846487
173 https://t24.com.tr/haber/kilicdaroglu-istanbul-bogazi-ndaki-rant-istanbulluya-ait-saraya-degil,846652
174 https://www.birgun.net/haber/bir-yetki-darbesi-daha-istanbul-bogazi-ibb-den-alinip-erdogan-a-baglaniyor-274355
175 http://www.diken.com.tr/hurriyet-yazari-ayse-arman-istifa-etti/
176 https://odatv.com/ankarayi-sarsan-istifa-05111901.html
177 https://t24.com.tr/haber/chp-rtuk-stratejisini-acikladi-bu-yanlislik-duzelinceye-kadar-faruk-bildirici-nin-verdigi-dilekce-tekrar-tekrar-verilecek,846676
178 https://twitter.com/MTanal/status/1190290814473293824
179 https://www.birgun.net/haber/20-yildir-calistigi-ntv-ye-veda-etti-allah-a-havale-ediyorum-275133
171
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Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılıyorum” açıklamasında bulundu. 180 RTÜK üyeliği düşürülen
Faruk Bildirici ise, “Şahin, TÜRKSAT yönetiminden istifa ettiğini açıklamış. Bu istifa benim
haklılığımı kanıtladı. Baştan beri orada hukuksuz olduğunu söylemiştim. Mecbur kalınca istifa
ederek hukuki sorumluluktan kurtulamayacak. Hak ve hukuk mücadelem sürecek. Hem de daha
kararlı olarak” dedi.181
● İçişleri Bakanlığı’nca “silahlı terör örgütüne üye olma” gerekçesiyle görevden
uzaklaştırılan HDP’li Mardin Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz’ın yerine Kızıltepe
Kaymakamı Hüseyin Çam, Kızıltepe Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.182 Yılmaz’ın
görevden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanmasını “Bu kent bizim” sloganıyla protesto eden
HDP’lilere müdahalede darp uygulandığı iddia edildi.183
● Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonda gözaltına alınan
Diyarbakır Hani Belediye Meclisi üyesi Rojbin kod adlı G.A. “silahlı terör örgütüne üye olma”
gerekçesiyle tutuklanırken, diğer meclis üyeleri A.T. ve E.A ise adli kontrol şartıyla serbest
bırakıldı.184
● Gazeteci Oğuzcan Yazar, İHA’dan ayrıldı. Yazar, 15 Temmuz’da darbe girişiminde
köprüde askerlerin teslim olması görüntülerini ve geçmişte MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı ifadeye
çağırmış firari savcının yakalanma anını da kayıt altına alarak kamuoyuna duyurmuştu. 185
● WhatsApp ve Facebook’un, casus yazılım firması NSO Group’u dava edeceği bildirildi.
İsrail menşeili NSG Group’un, geliştirdiği kötü amaçlı yazılım ile aralarında gazeteci ve
aktivistlerin de bulunduğu 1000’den fazla kişinin telefonlarını gizlice izlemeye aldığı iddia edildi.
Söz konusu şirkete karşı Aralık 2018’de Kanada’da yaşayan Omar Abdulaziz de “geliştirdikleri
yazılım nedeniyle telefonundaki bilgilerin Suudi Arabistan tarafından ele geçirildiğini ve bu sayede
2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal
Kaşıkçı ile yaptığı görüşmelerin izlendiği” gerekçesiyle dava açmıştı. 186
6 Kasım 2019
● Belçika’da yayımlanan Le Soir gazetesi, yazar Aslı Erdoğan’ın İtalyan La Repubblica
gazetesine verdiği röportajın çevirisinde yaptığı hata nedeniyle düzeltme ve tekzip yayınladı.187 Le
Soir Genel Yayın Yönetmeni Christophe Berti imzasıyla yayımlanan tekzipte “Türk romancının
sözlerini yanlış aktaran hatalar içeriyordu” diyerek söyleşinin düzeltilmiş versiyonu yer aldı.
Tekzipte, “Bu metin Léna ekimizde Cumartesi yayımlanan, La Repubblica gazetesinden tercüme
edilen Erdoğan söyleşinin düzeltilmiş halidir. İlk halinde Türk romancının sözlerini yanlış aktaran
hatalar yer alıyordu. Bu hataları düzelttik ve söyleşinin doğru halini paylaşıyoruz. Soir gazetesinin
editoryal ekibi Erdoğan’a özürlerini sunuyor” denildi. Gazetenin attığı ilk başlıkta “Biz, Türkler,
okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret etmeye şartlandırıldık” ifadeleri yer alırken, Erdoğan’ın
bu sözleri söylemediği, çeviride hata yapıldığının kabul edilmesinin üzerine başlık “Bize okulda
da Kürt düşmanlara karşı doktrin (öğreti) veriliyor” olarak değiştirildi.188
● Demirören Medya Grubu bünyesindeki Hürriyet, “Hürriyet’te yeni dönem” manşetiyle
genel yayın yönetmenliğine köşe yazarı Ahmet Hakan’ın getirildiğini duyurdu.189 Hürriyet’in
Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada 190, “Hürriyet Gazetesi Genel Yayın
Yönetmenliği görevine Ahmet Hakan Coşkun’un atanmasına Şirketimiz Yönetim Kurulu
180https://twitter.com/ebekirsahin/status/1191794825223442438?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1191794825223442438&ref_

url=https%3A%2F%2Fwww.birgun.net%2Fhaber%2Frtuk-baskani-ebubekir-sahin-turksat-yonetim-kurulu-uyeliginden-istifa-etti-275321
181https://twitter.com/farukbildirici/status/1191806689902764034?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1191806689902764034&ref
_url=https%3A%2F%2Fwww.birgun.net%2Fhaber%2Frtuk-baskani-ebubekir-sahin-turksat-yonetim-kurulu-uyeliginden-istifa-etti-275321
182 https://www.dw.com/tr/mardinin-k%C4%B1z%C4%B1ltepe-belediyesine-kayyum-atand%C4%B1/a-51101236
183 https://www.evrensel.net/haber/390343/kiziltepede-kayyum-protestosuna-polis-mudahale-etti-halk-bu-kent-bizim-dedi
184 https://www.haberler.com/teror-orgutunden-talimat-alan-hdp-li-meclis-12584308-haberi/
185 https://www.medyaradar.com/ihada-yaprak-dokumu-suruyor-deneyimli-muhabir-istifasini-yonetime-verdi-haberi-2016660
186 https://www.rcfp.org/tech-press-freedom-11-3-2019/
187 https://plus.lesoir.be/255657/article/2019-10-23/asli-erdogan-nous-turcs-sommes-endoctrines-des-lecole-contre-les-ennemiskurdes?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dasli%2520erdogan&_ga=2.86890328.117022819
1.1572894965-2088350873.1572894965
188 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/11/05/le-soirden-asli-erdogan-icin-ozur-ve-duzeltme/
189 https://odatv.com/hurriyetten-ahmet-hakan-aciklamasi-05111951.html
190 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796761
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tarafından karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine saygıyla duyurulur” denildi.
Hakan, atamanın ardından “Hedefimiz Hürriyet’in güçlü markasını daha da yukarıya taşımak
olacak” denildi.191
● HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP’li belediyelere atanan kayyumların
“gayrimeşru” olduğunu iddia ederek, “Kayyum gaspıyla halkın seçme, seçilme ve yönetme hakkı
ortadan kaldırılmıştır” sözleriyle tepki gösterdi. 192
● RTÜK, Faruk Bildirici’nin kurul üyeliğinden çıkarılmasına ilişkin yazılı açıklamada
Bildirici’nin 6112 sayılı Kanun’da düzenlenmiş olan Üst Kurul üyelerinin uyması gereken esaslar
ve yasaklara aykırı eylemleri nedeniyle üyelikten çekilmiş sayılmasına karar verildiğini bildirdi.193
7 Kasım 2019
● Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Üyesi Bülent Arınç, 31 Ekim’de KHK’lılar aracılığıyla
yapılan ihraçlar için söylediği “Bir faciadır. Bu felaketi yaşayan o kadar çok insan var ki, ben onlara
acıyorum, merhamet ediyorum. Aslında onlardan özür diliyorum” sözleri için Habertürk canlı
yayınında, “KHK faciadır dememeliydim” açıklaması yaptı. Arınç, “Evet şunu belki
söylememeliydim, ‘KHK bir faciadır’. Çünkü şuna inanıyorum, ya olağanüstü hal ya da
sıkıyönetim ilan edilecekti. Başka türlüsü imkansızdı. KHK’lar bir ihtiyaçtı, gereklilikti. Yargı ile
komisyon kararları arasında çelişki var” ifadelerini kullandı. 194
● İzmir Urla 1. Asliye Ceza Mahkemesi, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçesiyle
yargılanan CHP’nin eski İzmir milletvekili Zeynep Altıok’un yargılanmasına başladı ve davayı 19
Aralık’a erteledi. Altıok, 11 Temmuz 2018’de çizilen “Tayyipler Alemi” karikatürünü gözaltına
alınan öğrencilere destek amacıyla paylaştığı için hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla
dava açılmıştı.195
● CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Adalet
Bakanı Abdülhamit Gül’e verdiği önergeyle, “Ekonomi ile ilgili olumsuz haber yapanların
cezalandırılmasına ilişkin yürütülen bir çalışma ve kanun hazırlığı var mıdır?” sorusunu yöneltti.
Sertel, Sabah’ta bir gazetecinin 196 “Ekonominin genel yapısı, milli para, finansal göstergelere
ilişkin olarak, bunların fiyat, değer veya seviyeleri üzerinde önemli ölçüde etki doğurabilecek
yalan, yanlış ve yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, bu suretle menfaat elde edenlerin, altı aydan
iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması gündemde” yazısını
sordu. Sertel, “AKP iktidarından böyle bir hamle gelirse şaşırmayacağım. Türkiye ve basın
özgürlüğü için kara bir leke olacak böyle bir kanun teklifi Meclis’e getirilirse iktidarın bu ayıbını
temizlemek için mücadele ederiz. İktidar gazetecilerin ne yazıp yazmayacağı ile değil ekonomiyi
düzeltmekle uğraşsın” dedi. 197
● Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesi, Sakarya Caddesi’ndeki eylemde polis memuru
Sezgin S.’nin gözaltı işlemi sırasında Merve Demirel’in taciz edilmesiyle ilgili davada, polis
memuru Uğur K.’nın tanık olarak dinlenmesine ve reddi hakim talebinin reddedilmesine karar
verdi. Mahkeme, davayı 19 Mart’a erteledi. Ancak duruşmada, sanık Sezgin S.’nin, Demirel’in
avukatlarına haber verilmeden ifadesinin alındığı ortaya çıktı. Ayrıca duruşma sırasında vekaleti
olmayan ancak davayı takip etmek isteyen avukatlara hakim tarafından tepki gösterildiği ve
cübbelerini çıkartarak izleyici olabilecekleri bildirildi. Demirel, 16 Şubat’ta Tutuklu ve Hükümlü
Aileler ile Dayanışma Derneği üyeleri olarak ÇHD’li avukatların serbest bırakılması talebiyle
Sakarya Caddesi’nde eyleme katılmıştı. 198 Demirel ve Ankara Barosu söz konusu taciz olayından
dolayı suç duyurusunda bulunarak, polis memuru tarafından “kamu görevinin sağladığı nüfuzu
kötüyü kullanılmak suretiyle basit cinsel saldırı” suçu işlendiği gerekçesiyle dava açmıştı. 199
http://www.diken.com.tr/hurriyetin-genel-yayin-yonetmeni-ahmet-hakan-oldu/
https://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2019/11/05/buldan-hangi-resme-baktiniz-sayin-kilicdaroglu/
193 https://www.timeturk.com/rtuk-uyesi-faruk-bildirici-kuruldan-cikarildi/haber-1278081
194 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/cumhurbaskanligi-yik-uyesi-arinc-khk-faciadir-dememeliydim-5437630/
195 https://www.birgun.net/haber/chp-li-zeynep-altiok-hakim-karsisina-cikti-durusma-19-aralik-a-ertelendi-275538
196 https://www.sabah.com.tr/yazarlar/uluc/2019/11/09/sovmek-kolay-sovmek-populer
197 https://t24.com.tr/haber/chp-li-atila-sertel-gazetecileri-birakin-ekonomiyi-duzeltemeye-bakin,847781
198 https://www.evrensel.net/haber/373898/ankara-emniyeti-polisin-taciz-ettigi-kadin-icin-babasi-fetocu-dedi
199 https://www.artigercek.com/haberler/savcinin-taciz-den-dava-actigi-polisi-emniyet-akladi
191
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● HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, TBMM Genel Kurulu’nda, Müge Anlı’nın
ATV’deki programında telefon bağlantısında bir kadının Zazaca konuşması üzerine bağlantıyı
sonlandırmasını Zazaca konuşarak protesto etti. 200 TBMM Meclis Başkanvekili Levent Gök,
Aydemir’e müdahalede bulundu, konuşmasını Türkçe yapması konusunda uyardı. 201 AKP, CHP
ve İyi Partili milletvekilleri de HDP’li Aydemir’in Zazaca konuşmasına tepki gösterdi.
● HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, parti üyeleri ve
yöneticilerine yönelik gözaltı süreçlerine ilişkin “Gözaltındaki üyelerimize toplu fotoğraf
dayatması yapılıyor” açıklaması yaptı. Batman milletvekili Başaran, gözaltındaki HDP’lilere
yasadışı muamele uygulandığını savunarak, “Masumiyet karinesinin yok sayılması için kadınların
toplu fotoğraflarının çekilmesi istenmiştir. Bu fotoğrafların neye yaradığını Selçuk Mızraklı
gözaltına alınırken servis edilen fotoğrafından biliyoruz. Fotoğraflar çekilir, basında ‘İşte bunlar
teröristtir’ diye afişe edilir. Kadınlar bunu reddetmişler. Sağlık sorunu olan kadınlara su bile
verilmemiş, saatlerce yemek verilmemiş” dedi. 202
● CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’ın kardeşi İsmail
Baş’ın, Maliye Bakanlığı’ndaki görevi ardından TRT’de İnsan Kaynakları Daire Başkan
Yardımcılığı’na getirilmesini eleştirdi. Sertel, “Kardeş İsmail Baş, önce ağabeyinin bir dönem
müsteşarlık yaptığı Maliye Bakanlığı’nda çalışmaya başlıyor. Seyit Ahmet Baş, Sayıştay
Başkanlığı’na seçilince de TRT’ye geçiş yapıyor. TRT’de yüzlerce uzman, TRT’nin yetiştirdiği
yüzlerce kadro kıyılırken televizyonculuk deneyimi olmayan İsmail Baş, birdenbire yükselmeye
başlıyor. Önce TRT Arabiç’in müdürlüğüne getiriliyor, kısa bir süre sonra da insan kaynakları daire
başkan yardımcısı oluyor. Halen bu görevi yürütüyor. Sayıştay tarafından denetlenen TRT’de
Sayıştay Başkanı’nın kardeşinin bu hızlı yükselişi tesadüf mü? Sayıştay TRT’yi objektif bir şekilde,
denetçilere baskı olmadan denetleyebilir mi?” dedi.203 DİSK’e bağlı Basın-İş Sendikası Denetim
Kurulu üyesi Osman Köse de, 7 Temmuz 2014’te Sayıştay Başkanı Recai Akyel’in kardeşi Yusuf
Akyel’in, önce belediyeye açıktan işe alınarak memur yapıldığını, iki yıl önce de sınavsız TRT’ye
atandığını duyurdu. Köse, “Sayıştay başkanlarının akrabalarının TRT’ye alınması ile ilgili yasal
düzenleme mi var? Bu arada Sayıştay’ın 2016 TRT raporu 205 sayfayken 2017 raporu 83 sayfa.
Kardeş etkisi olsa gerek” paylaşımında bulundu. 204
8 Kasım 2019
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, üyeliği düşürülen Faruk Bildirici’nin yerine seçim
yapılmasına ilişkin yazıyı TBMM Başkanlığı’na gönderdi.205
● İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Avukat Sertuğ Sürenoğlu’nu Demirören ve Kalyoncu
ailelerinin çocuklarının düğünü nedeniyle uzun süre trafiğin kesilmesine tepki gösterdiği
gerekçesiyle darp eden Cumhurbaşkanlığı korumaları hakkında soruşturma izni vermeyen İstanbul
Valiliği’nin kararını kaldırdı. Mahkeme, avukata yapılanların Türk Ceza Kanunu’ndaki “işkence
ve eziyet” suçlarına karşılık geldiği, bu suçlardan soruşturma izni almaya gerek bulunmadığını
vurguladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu kararı üzerine polisler hakkında ceza
soruşturması açılabilecek. 206
● HDP’li Van İpekyolu Belediyesi Başkanı Azim Yacan, Eş Başkan Şehsade Kurt ile
Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Sedat Şenoğlu, “PKK/KCK silahlı terör
örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandasını yapma” gerekçesiyle gözaltına alındı. HDK,
“Zulüm çarkı dönmeye devam ediyor. Şenoğlu gözaltına alındı. Bizler yalnızca bugünün değil,
yarının da mücadelesini yürütenleriz” tepkisini gösterdi.207

https://t24.com.tr/haber/meclis-te-zazaca-konusan-hdp-li-vekile-akp-lilerden-tepki,847204
https://www.evrensel.net/haber/390513/mecliste-zazaca-gerginligi
202 https://www.gazeteduvar.com.tr/turkiye/2019/11/07/hdp-gozaltindaki-uyelerimize-toplu-fotograf-dayatmasi-yapiliyor/
203 https://haber.sol.org.tr/medya/sayistay-baskaninin-kardesi-trtde-jet-hiziyla-yukseldi-273879
204 https://twitter.com/OOsmanKose/status/1192520343967162376
205 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/1700759/akpde-rtuk--rahatsizligi.html
206 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1700904/surenoglunu-darp-eden-polislere-sorusturma-karari.html
207 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/215517-ipekyolu-nun-hdp-li-esbaskanlarina-gozalti
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● İçişleri Bakanlığı, Van İpekyolu Belediye Başkanı HDP’li Azim Yacan’ın terör
soruşturması kapsamında gözaltına alınması üzerine yerine İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan’ı
kayyum olarak atadı.208
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai
Temelli hakkında “terör örgütü propagandası” gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma
kapsamında Buldan ve Temelli hakkındaki dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.
Temelli, “Yaptıkları altında ezilenler yaptıklarını gizlemek için HDP’ye saldırıyorlar. Bizler
hakikatin sesi olmaya devam edeceğiz. Ağzımızı her açtığımızda yeni bir soruşturma başlatılıyor.
Bu yargının talimatla çalıştığının göstergesi. Ancak yargı talimatla çalışma noktasını da geçti. Artık
her durumda kendilerine vazife çıkarır bir haldeler” tepkisini gösterdi. 209
● İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 12 baro yönetimi, Türkiye Barolar
Birliği’ne olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı. Açıklamada, “Bu davet; her gün siyasallaşan bir
hukuk düzeninde hayatta kalmaya çalışan ve tüm bu sorunların, evet kavga etmeden ama biat
ederek değil, 80 baro ve 125 bin avukatın örgütlü gücü ile dik durarak çözülebileceğine inanan
avukatların, seçimle gelen Birlik Başkanlarına yönelttikleri demokratik bir davettir” denildi. 210
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu ise, olağanüstü genel kurul başvurusunu hukuka
aykırı bularak oy çokluğuyla reddetti. 211 TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, istifa etmeyi
düşünmediğini ve 1,5 yıl sonra olağan genel kurul yapılacağını belirterek, “Kendine güvenen hodri
meydan gelir, aday olur, seçilebiliyorsa seçilir” dedi. 212
● Giresun’un Eynesil ilçesinde 13 Nisan 2018’de şüpheli bir şekilde ölen 11 yaşındaki Rabia
Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili TBMM Araştırma Komisyonu, Eynesil’e gitti ve soruşturma
dosyasındaki gizlilik kararı kaldırıldı. Komisyon üyeleri, Rabia Naz’ın ailesini, görgü tanıklarını
ve yetkilileri dinledi.213
9 Kasım 2019
● İçişleri Bakanlığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında yasal mevzuat
uyarınca siyasi parti yöneticiliği görevi nedeniyle verilmiş koruma kararını kaldırarak, koruma
polislerini geri çekti. Koruma şubeye bağlı iki memura, İstanbul’da bir toplantısı sırasında elden
yapılan tebligat ile Kaftancıoğlu’na koruma kararının kaldırıldığı bildirildi. Kaftancıoğlu, tebligata
el yazısıyla “Koruma kararının kaldırılma gerekçesi tarafıma tebellüğ edilmemiş olup başıma
gelebilecek her türlü olayla ilgili İçişleri Bakanlığı’nın sorumlu olduğunu kayıt altına alırım”
şerhini koydu.214 Kaftancıoğlu, “Yaklaşık iki yıldır gece gündüz demeden birlikte çalıştığımız ve
ailemden biri olarak kabul ettiğim emniyet müdürlüğünün çok kıymetli mensuplarına en içten
teşekkürlerimi sunarım” dedi. 215
● Van’da yerine kayyum ataması yapılan HDP’li İpekyolu Belediyesi Başkanı Azim Yacan
ve Eş Başkan Şehzade Kurt “terör örgütü üyeliği” ve “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla
tutuklandı. Yacan ve Kurt, Van T Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürüldü. 216
● Star yazarı Ahmet Kekeç, Ülke TV’de katıldığı “En Sıradışı” programında Akşam’ın
Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı’nın “CHP'nin içinde 40 yıldır terörü destekleyen bir damar var”
cümleleri üzerine “CHP’deki terör damarı mezhepçi bir gruptan besleniyor” dedi. 217 Kekeç, Alevi
kökenli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Gamze Akkuş İlgezdi, Hüseyin Aygün’ün
isimlerini saydı.218
10 Kasım 2019
cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/1701003/ipekyolu-belediyesine-kayyim-atandi.html
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201911091040590438-hdp-es-genel-baskanlarina-sorusturma/
210 https://www.birgun.net/haber/12-barodan-tbb-ye-olaganustu-genel-kurul-cagrisi-savunmanin-bagimsizligini-korumak-icin-bir-durus-275671
211 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1700934/tbbden-12-baronun-olaganustu-genel-kurul-cagrisina-ret.html
212 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1701085/metin-feyzioglundan-istifa-aciklamasi.html
213 https://www.gazeteduvar.com.tr/turkiye/2019/11/09/rabia-nazin-ailesinin-meclisten-uc-talebi-var/
214 https://twitter.com/ccanannnnnn/status/1193900266371899394
215 https://www.birgun.net/haber/canan-kaftancioglu-nun-koruma-polisleri-geri-cekildi-275950
216 https://www.evrensel.net/haber/390592/ipekyolu-belediyesi-es-baskanlari-sehsade-kurt-ve-azim-yacan-tutuklandi
217 https://t24.com.tr/video/star-yazari-kekec-chp-de-teroru-destekleyen-milletvekillerinin-farkli-bir-mezhepci-hassasiyetten-geldigini-goruyoruz,24208
218 https://www.gercekgundem.com/siyaset/132622/yandas-ahmet-kekecten-alevi-kokenli-chpliler-icin-skandal-ifadeler
208
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● Independent Türkçe’nin “Gazetelerde 10 Kasım: Haberde cimri, reklamı yayımlamada
cömert” başlıklı haberine göre, Aydınlık, Cumhuriyet, Hürriyet, Korkusuz, Milliyet, Posta, Sözcü,
Yurt, Yeniçağ 10 Kasım’a ilk sayfalarında büyük yer verdi. Star, Türkiye, Milli Gazete, Yeni Akit,
Yeni Şafak’ın birinci sayfalarında 10 Kasım duyurulmadı ya da birer sütun ayrıldı. Gazeteler, 10
Kasım reklamlarına ise geniş yer ayırdı. “10 Kasım’ı birinci sayfasından görmeyen Star
gazetesi; Türkiye İş Bankası, Türk Telekom, Yapı ve Yapı, Koç Holding’in 10 Kasım reklamlarına
tam sayfa yer verdi.” Haberde, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 10 Kasım reklamı Yeni Şafak’ta
yer alırken; Akit’te sadece Bursa Büyükşehir Belediyesi reklamı yer aldı, Milli Gazete’de tam sayfa
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Telekom reklamlarına yer verildiği” ifade edildi. 219
● Roman kimliğiyle ilgili çeşitli dernek çatıları altında seslerini duyurmaya çalıştıklarını
belirten bir grup, “Güzel Parti” adında bir siyasi parti kurma kararı aldı. Sesimi Duyan Yok Mu
Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği Genel Başkanı Hüseyin Akbulut, Ocak
ayında partinin kuruluş işlemlerini tamamlayacaklarını söyledi. 220 Akbulut, “CHP, Özcan Purçu’yu
Meclis’e milletvekili olarak gönderdi, AKP de Cemal Bekle’yi milletvekili olarak Meclis’e
gönderdi. Tabii bunlar, konu mankeni olarak gönderildiler. 5,5 milyon oyu olan Romanlar, birer
milletvekiliyle susturulmaya çalışıldı. Bir parti kuruyoruz ve bu parti ile bizim de çocuklarımız
Meclis’e gidecek, belediye başkanı olacak, milletvekili olacaklar, meclis üyesi olacaklar, il
başkanları, ilçe başkanları olacak. Bütün Romanlara tüzel kişilik kazandıracağız ve söz sahibi
olacaklar” dedi.221
11 Kasım 2019
● CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, internet gazeteciliğinin 5187 Sayılı Basın
Kanunu kapsamına alınması amacıyla hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.
Teklif ile internet ortamında yayım yapan habercilere diğer basın mensuplarıyla eşit statü
sağlanması hedefleniyor. 222 Teklif kabul edilirse internet gazetecilerine basın kartı verilecek. 223
12 Kasım 2019
● Yargıtay 9. Ceza Dairesi, “FETÖ üyeliği” suçlamasıyla eski Hakimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu (HSYK) Üyesi Ahmet Berberoğlu’na 12 yıl dokuz ay 27 gün hapis cezası verdi. Mahkeme,
sanığa Türk Ceza Kanunu’nun 314/2'nci maddesi gereğince “kastın yoğunluğu, örgüt içindeki
konumu, örgütte kaldığı süreyi” dikkate alarak, alt sınırdan uzaklaşılarak dokuz yıl altı ay hapis
cezası vermişti ancak terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı
Terörle Mücadele Kanunu’nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen cezayı artırarak, 13 yıl 15
aya çıkardı. Berberoğlu’nun cezası, yargılama sırasındaki davranışları nedeniyle Türk Ceza
Kanunu’nun 62’nci maddesindeki indirim 1/10 oranında uygulanarak 12 yıl dokuz ay 27 güne
indirildi. Berberoğlu’nun aldığı ceza göz önünde bulundurularak hükmen tutukluluk halinin
devamına karar verildi.224
● CHP’li Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
kutlamaları sırasında sözlü ve fiziksel şiddet uygulayan ilçenin eski Belediye Başkanı CHP’li Vefa
Ülgür ve yanındaki bazı kişiler gözaltına alındı, Ülgür’e bir ay uzaklaştırma cezası verildi. 225
● AYM, Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin İlhan Cihaner’in, Yeni Şafak aleyhine
açtığı davayı reddetmesini ve bu kararı Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin onamasını haklı buldu.
AYM, Cihaner’in “adil yargılanma hakkının ihlal edilmediği” görüşüyle “kamu görevini icra
edenler tarafından daha fazla eleştiriye katlanılması” gerektiğini ifade etti. Yeni Şafak, 21 Şubat
2010’da Erzincan’daki İsmailağa Cemaati’ne yönelik düzenlenen operasyon sırasında hamile

https://www.independentturkish.com/node/90231/medya/gazetelerde-10-kas%C4%B1m-haberde-cimri-reklam%C4%B1-yay%C4%B1mlamada-c%C3%B6mert
https://t24.com.tr/haber/romanlar-2020-de-guzel-parti-adinda-siyasi-bir-parti-kuracaklarini-acikladi,847557
221 https://odatv.com/romanlar-parti-kuruyor-10111917.html
222 https://yenisoluk.com/chp-den-internet-gazetecilerine-basin-karti-verilsin-teklifi
223 https://www.evrensel.net/haber/390743/chp-milletvekili-tanal-internet-gazeteciligi-basin-kanunu-kapsamina-alinsin
224 https://www.cnnturk.com/turkiye/son-dakika-ahmet-berberogluna-feto-uyeliginden-12-yil-hapis-cezasi-verildi
225 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1701634/selcuk-belediye-baskani-filiz-ceritoglu-sengele-siddetin-cezasi-1-ay-uzaklastirma.html
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S.G.’nin jandarma tarafından tekmelendiği ve olaydan 40 gün sonra düşük yaptığı iddiasıyla o
dönemki savcı Cihaner için “andıçcı savcı” gibi ifadeler kullanmıştı. 226
13 Kasım 2019
● Gazeteci Timur Soykan, İstanbul’daki Demirören Medya Center’da Türkiye Gazeteciler
Sendikası’nın afişlerinin yönetim tarafından söküldüğünü duyurdu. Soykan, “Sendika ve sendikal
çalışma bir haktır. Ancak Demirören Medya Center’da astığım afişler, aşağıdaki fotoğraf dizisinde
olduğu gibi sürekli indiriliyor. Ama yine asılıyor. İndirildikçe sayısı artan afişler yere kadar ulaştı.
Sendika haktır. Sendikalı olduğu için gazetecileri işten çıkartmak suçtur” mesajını paylaştı. 227
● AKP Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ve AKP Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz
görevinden istifa ettiğini duyurdu. Çalapkulu, “1747 gündür büyük bir şeref ve gururla yürüttüğüm
görevimden ayrılıyorum” paylaşımında bulundu. AKP Iğdır İl Başkanlığı’na geçici olarak İl
Teşkilat Başkanı Ferdi Turan’ın getirileceği belirtildi.228
● Grup Yorum’un açlık grevindeki üyelerine, siyasetçi, gazeteci, yazar ve sanatçı kimliğine
sahip 129 kişi ortak kamuoyu açıklamasıyla destek verdi. Açıklamada, “2015 yılından itibaren
neredeyse tüm konserleri yasaklanmış sanatlarını icra edemez durumuna getirildiler. Şu an altı
üyesi tutsak beş üyesi dört ayı aşkındır açlık grevinde. Açlık grevinin talepleri şunlar: İdil Kültür
Merkezi’nin basılmaması; konser yasaklarının kaldırılması, üyelerinin terör listelerinden
çıkarılması, tutuklu üyelerinin serbest bırakılması, haklarındaki davaların düşürülmesi. Bizler
vicdanımızın sesini dinleyerek Grup Yorum’un bu meşru taleplerinin altına imzamızı atıyoruz”
denildi. 229
● İçişleri Bakanlığı, HDP’li Diyarbakır Yenişehir İlçe Belediye Başkanı Belgin Diken, ile
Hazro İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çevik, Şırnak İdil İlçe Belediye Başkanı Songül Erden ve
Tunceli Mazgirt Akpazar Belde Belediye Başkanı Orhan Çelebi yerine kaymakamları kayyum
olarak atadı.230 Hazro Kaymakamı Ali Öner, Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi, İdil
Kaymakamı Zafer Sağ ve Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu belediye başkanlıklarına
kayyum olarak getirildi.231
● Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki ortak
basın toplantısında Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan’ın sorusu ardından yaşanan diyaloglar
dikkat çekti. Erdoğan’ın soru için Kaplan’ı tercih etmesi üzerine Trump, kendisine Amerikalı
gazetecilerce azil soruları yöneltmesine üstü kapalı tepki göstererek, “Türkiye’den sadece dostane
gazeteciler lütfen.. Onlardan çok fazla yok” ifadesini kullandı. Kaplan’ın, Türkiye’nin resmi
açıklamalarındaki şekilde Barack Obama dönemini eleştirerek YPG’li Mazlum Kobani’nin
(Ferhad Abdi Şahih) Beyaz Saray’a halen davet edilip edilmeyeceğini sorması Trump’ın tepkisine
yol açtı.232 Soruya yanıt olarak Kobani’yle de Erdoğan’la yakın çalıştığını söyleyen Trump,
Kaplan’a ise sorusundaki ifadeler dolayısıyla “Böyle bir soruyla gazeteci olduğuna emin misin?
Türk hükümeti için çalışıyor olmayasın?” diye seslendi.233 Kaplan ise, “Erdoğan ile ilişkisine zarar
vermekten kaçındığı için kaçamak bir cevap verdi Trump. Bunu önemli bir kazanım olarak
görüyorum” sözleriyle durumu savundu. 234
14 Kasım 2019
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le
Mesurier’in Beyoğlu’nda cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturmanın hassasiyeti nedeniyle
maktulün eşi Emma Hedvig Christina Winber hakkında bu aşamada geçici bir tedbir mahiyetinde
yurt dışına çıkış yasağı konulduğunu bildirdi. Açıklamada, Christina Winber’e polis sorgusunda
evde bulunup incelemeye alınan bilgisayar, tablet ve cep telefonları dahil yedi elektronik eşyaların
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2015/2611
https://odatv.com/gazetecinin-afis-savasi-13111923.html
228 https://t24.com.tr/haber/iki-akp-li-isim-daha-istifa-etti,847939
229 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1701931/aclik-grevindeki-grup-yorum-uyelerine-aydinlardan-destek.html
230 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201911131040613572-hdpli-yenisehir-ve-hazro-belediyelerine-kayyum-atandi/
231 http://www.milliyet.com.tr/gundem/hdpli-4-belediyeye-daha-kayyum-atandi-6078899
232 https://www.birgun.net/haber/trump-tan-hilal-kaplan-a-gazeteci-oldugunuza-emin-misiniz-276315
233 https://www.cnsnews.com/article/international/patrick-goodenough/trump-turkish-questioner-are-you-sure-you-are-reporter
234 https://www.independentturkish.com/node/91976/haber/hilal-kaplan-erdoğan-ve-trump’ın-basın-toplantısında-sorduğu-soru-hakkında-konuştu
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sorulduğu ve Le Mesurier’in ruhsal sorunları için gittiği hastanelerin kayıtlarının da incelendiği
aktarıldı.235
● Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Hukuk Politikaları Kurulu, “İstihdamın Korunması,
Geliştirilmesi ve Gelir Güvencesi Bağlamında Yeni Çalışma İlişkileri” başlıklı çalıştayda, 67 yıllık
Basın İş Kanunu başta olmak üzere güncelliğini kaybetmiş pek çok mevzuatta değişiklik ya da
yenileme yapılacağı belirtildi. Kurul Başkanvekili Mehmet Uçum, kanunun “yazılı basın” ile sınırlı
kaldığını belirterek, “Basın İş Kanuna bakın, yazılı basın esaslı düzenlemeler içeriyor. Bugün
medya hukuku dediğimiz, basının çok mecralı olduğu bir ortamda Basın İş Kanunumuz yok.
Bununla da kalmıyor, eskimiş, aslı uygulamayan, terfi gibi düzenlemeler içeriyor. Uygulanmayan
hükümlerin temizlenmesi ve eskimiş hükümlerin yeni koşullara uyarlanması gerekiyor” dedi.236
● İçişleri Bakanlığı, Mardin’de HDP’li Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın yerine
Kaymakam Muhsin Duran Kalkan, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü yerine Savur
Kaymakamı Bayram Türker ve Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez yerine Derik Kaymakamı
Hakan Kafkas’ı kayyum olarak atadı. Bakanlık, Şanlıurfa’da HDP’li Suruç Belediye Başkanı
Hatice Çevik’in yerine de Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş kayyum olarak getirdi. 237
● Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesi
öncesinde “Turkey Fights ISIS and YPG (Türkiye, IŞİD ve YPG ile mücadele ediyor)” etiketinin
gündemde birinci olduktan kısa süre sonra Twitter’in sansürüne uğrayıp dünya gündeminden
düşürüldüğü iddia edildi.238 Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), “Türkiye’nin
teröre karşı mücadelesinin anlatıldığı “Turkey Fights ISIS and YPG” etiketi Twitter tarafından
sansüre uğrayıp dünya gündeminden düşürüldü. Bu sansür kabul edilemez” açıklaması yaptı. 239
● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Özgürlük için Basın (ÖiB) programı
kapsamında yayınlanan Ekim ayı raporuyla ilgili açıklamasında, “Hapisteki gazeteci sayısındaki
gerileme elbette mutluluk vericidir. Ancak yazdığından, söylediğinden, düşündüğünden tutuklu ve
hükümlü olarak özgürlüğünden tek kişinin bile yoksun olması çok üzücüdür. Gazeteciliğin suç
olmadığını hep söyledik. Ancak yazdıklarından dolayı hakkında dava olan gazetecilerin anayasa
ve mevzuat gereği tutuksuz yargılama esas, tutuklu yargılama istisna olmalıdır. Raporda Milli
Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi kendisiyle ilgili eleştirel yazılar
yazan gazetecilere yönelik dava açmayı sürdürdüğü görülecektir. Gazeteci Rahmi Yıldırım ile Oda
TV Ankara Temsilcisi Müyesser Yıldız’ın darbe girişimiyle ilgili Akar’ı eleştirdikleri yazılar
dolayısıyla yargılanmalarına başlandı. Türkiye, demokratik bir gelecek inşa edilebilmesi için
siyasetçilerinden eleştirilere karşı hoşgörü kültürünü korumayı ve özellikle de gazetecilik mesleği
gereği kamuoyuna adına olayları sorgulama görevini yerine getirmeye çalışan gazetecileri adli
süreçlerle karşı karşıya getirmeme yaklaşımını bekliyor” dedi. 240
15 Kasım 2019
● Bartın Halk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tolga Akıner, Yargı Reformu Strateji
Belgesi kapsamında gündemdeki ikinci yasa teklifi paketiyle icra iflas kanununda değişiklik
yapılmasıyla yerel basına ekonomik darboğaz yaşatılacağını belirterek, “Bir yılda aldığımız resmi
ilanların ortalama yüzde 30-40’ını bu icra ilanları oluşturuyor. Bu gelirin kesilmesi yerel bir gazete
için ciddi bir gelir kaybı demek ve gazetelerin kapanması gibi ikamesi mümkün olmayan zararlar
doğurur” dedi.241
● HDP’li Sur Belediye Meclisi üyesi Halime Akyol ve Bağlar Belediye Meclisi üyesi
Hevidar Bozkuş’un Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde çıplak arandığı öne sürüldü. Avukat
Gülistan Ataş, Bozkuş ve Akyol’un 11 Kasım’da “polise mukavemet” gerekçesiyle tutuklandığını
https://www.timeturk.com/bassavcilik-le-mesurier-in-esine-yurt-disina-cikis-yasagi/haber-1290464
https://www.independentturkish.com/node/92196/haber/cumhurba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-67-y%C4%B1ll%C4%B1k-bas%C4%B1nkanunu-mevzuat%C4%B1nda-de%C4%9Fi%C5%9Fiklik-istiyor-internet#.Xc6oFMUqxHg.twitter
237 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1702402/hdpli-4-belediyeye-kayyim-atandi.html
238 https://www.sabah.com.tr/gundem/2019/11/15/twitterdan-turkiyeye-yine-sansur
239 https://www.aydinlik.com.tr/twitter-yine-sansur-uyguladi-turkiye-kasim-2019
240 http://www.24saatgazetesi.com/bilgin-hayata-dokunacak-iyilestirici-duzenlemeler-bekliyoruz/
241 https://www.dw.com/tr/yerel-bas%C4%B1n%C4%B1n-ikinci-yarg%C4%B1-paketi-endi%C5%9Fesi/a-51271787?maca=tr-Whatsapp%20Web-sharing
235
236

39

Gazeteciler Cemiyeti

İfade ve Basın Özgürlüğü Kasım 2019 Raporu

Özgürlük için Basın

anımsatarak, müvekkillerine cezaevi yönetimi tarafından çıplak arama uygulandığını ve suç
duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. 242
17 Kasım 2019
● Edirne Cezaevi’nde tutuklu HDP’nin önceki eş genel başkanı Selahattin Demirtaş,
Uluslararası İlerici İttifak (Progressive Alliance) tarafından “2019 Özel Siyasi Cesaret Ödülü”ne
layık görülmesi dolayısıyla yazdığı mektupta, “12 yıllık milletvekilliğim ve sonrasında parti eş
genel başkanlığım döneminde yaptığım konuşmalar nedeniyle hakkımda açılan 122 soruşturmadan
dolayı binlerce yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyorum” tepkisini gösterdi. Demirtaş, “Gerçekte
bu soruşturmalar için yasal bir dayanak yok. 4 Kasım 2016’dan bu yana siyasi rehine olarak hapiste
tutuluyorum. Diğer eş genel başkanımız Figen Yüksekdağ ile birlikte sekiz milletvekili, onlarca
belediye eş başkanı ve binlerce siyasi tutsak hapishanelerde tutuluyor” ifadesini kullandı. 243
18 Kasım 2019
● Ankara’da 23 yaşındaki Şule Çet’in öldürülmesiyle ilgili davada, sanık Çağatay Aksu’nun
ailesinin, “Şule Çet Davası’nın Gerçek Olay Örgüsü Kamuoyu Nasıl Yanıltıldı? Resmi Belgelerle
Dava Dosyası Gerçekleri” isimli bir dosyada gazetecileri hedef aldığı ve bunun AKP’li
milletvekillerine iletildiği iddia edildi.244
● Osmaniye 2 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki bazı tutukluların kötü muamele ve hak
ihlallerine karşı 12 Kasım’dan bu yana açlık grevi yapıldığı belirtildi. Ağabeyi Mahmut Amaç’ı
arayan tutuklu Adem Amaç’ın, keyfi disiplin soruşturmaları açıldığını, kendisine bir yıllık kapalı
ve açık görüş cezası verildiğini kaydettiği duyuruldu. Tutuklulardan Mehmet İpek’in ağabeyi Ömer
İpek de hak ihlallerine ilişkin savcılıkla yapmak istedikleri görüşme taleplerine yanıt verilmediğini
söyledi.245
● Demirören Medya Grubu’nda Haber Akış Birimi oluşturuldu, birimin başına Turkuvaz
Medya Grubu’ndan Hasan Çetinkaya getirildi. Çetinkaya’nın Demirören Medya Grubu’nda
‘Dijital Yayınlar Haber Akış Sorumlusu’ olarak görev alacağı duyuruldu. Bu kapsamda,
Çetinkaya’nın Hürriyet, Milliyet, CNN Türk, Gazete Vatan, Posta’nın haberleri üzerinde kontrol
yetkisi olacak.246
● Star yazarı Ahmet Kekeç, Ülke TV’deki Turgay Güler’in sunduğu “En Sıradışı”
programında sarf ettiği sözlerden dolayı RTÜK’e şikayet edildi. Kekeç, CHP’deki Alevi kökenli
siyasetçileri sayarak, “CHP’deki terör damarı mezhepçi bir gruptan besleniyor” ifadelerini
kullanmıştı. CHP kontenjanından seçilen RTÜK üyesi İlhan Taşcı, “toplumu kin ve düşmanlığa
tahrik” suçlamasıyla Üst Kurul’un konuyu gündeme alması için girişimde bulunarak, “RTÜK
Başkanı Ebubekir Şahin ciddi bir sınavla karşı karşıyadır. Şahin bu yayınla ilgili raporu hazırlatıp
üst kurula getirmezse görevini suistimal etmiş olur. Bunun da sonuçları ağır olur. Görevini yerine
getirinceye kadar konunun takipçisi olacağım” dedi.247
20 Kasım 2019
● AKP Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam ve Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız,
partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Daha önce de Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu,
Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AKP Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Iğdır İl Başkanı Ahmet
Tutulmaz istifa etmişti. AKP Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan
Kandemir ise istifaları “Kan değişimi” olarak değerlendirdi. 248
● Karaman’da MHP’li Kazımkarabekir İlçe Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu’nun, Pazar
Mahallesi’ndeki evinin önündeki aracı kurşunlandı ve üzerine “Seni son kez uyarıyoruz” şeklinde
not bırakıldı.249
https://www.demokrathaber.org/guncel/hdpli-meclis-uyesi-iki-kadin-ciplak-aramaya-maruz-birakildi-h120664.html
https://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2019/11/19/demirtas-bariscil-yollarla-mucadelede-kararliyiz/
244 http://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/215963-sule-cet-davasinda-gazeteciler-hedef-gosterildi
245 https://gazetekarinca.com/2019/11/osmaniye-cezaevinde-hak-ihlalleri-tutuklular-bir-haftadir-aclik-grevinde/
246 https://www.medyaradar.com/demiroren-medyada-haber-akis-birimi-ilk-transfer-turkuvaz-medyadan-haberi-2017320
247 https://www.birgun.net/haber/chp-yi-ve-alevileri-teror-destekcisi-gosteren-yayin-rtuk-gundeminde-ahlaki-ve-hukuki-sonuclari-agir-olur-276683
248 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/akpde-ust-duzey-istifalar-yasanacak-257132h.htm
249 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1702949/mhpli-belediye-baskaninin-araci-kursunlandi.html
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● Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla haklarında
soruşturma başlattığı, HDP Gaziantep İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç, DBP Gaziantep İl Eş
Başkanı Abdullah İnce, HDP Şehitkamil İlçe Eş Başkanı Salman Tutumlu ile Müslüm
Özkan, Emin Kavak, Mehmet Gümüştekin, Süleyman Yağız ve Serdar Yıldırım nöbetçi
mahkemece tutuklandı. Söz konusu kişiler, Gaziantep H Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. 250
● Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü Borajet Havayolları’nın iflas ettiğini duyurdu.
Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi olarak kurulan Borajet 2010’da uçuş faaliyetine
başlamış ve Nisan 2017’de yeniden yapılanma sürecine giderek uçuşlarını durdurduğunu
duyurmuştu.251
● Cumhuriyet davası sanıklarından gazeteci Murat Sabuncu, T24’de yayımlanan “TGS’nin
yaptığı saygısızlık mı sendikacılık mı?” başlıklı yazısında, TGS’nin davaya ilişkin anket
düzenlemesine tepki gösterdi. Sabuncu, TGS’nin 21 Kasım’daki yeniden yargılamayla ilgili
Twitter aracılığıyla anket düzenlemesi için “Türkiye’nin de dünyanın da bir gazetecilik davası
olarak tanımladığı, hukuk skandallarıyla dolu bir davayı ‘hukuki’ mi ‘siyasi mi’ diye ankete
indirmek” ifadelerini kullandı. 252
● Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı Kamu İşletmeleri Raporu’nda son iki yıldır
yapılan faaliyetlerine ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaşmayan TRT’nin kazançlarıyla ilgili bilgiler
yayımlandı. Buna göre; 2018 yılında “faaliyet kârı” bir önceki yıla göre yüzde 121.2 oranında
geriledi ve 92 milyon lira zarar etti. Oysa TRT’nin “faaliyet kârı” 2017 yılında 425 milyon lira idi.
TRT’nin 2018 yılı “dönem kârı” ise yüzde 98.1’lik düşüşle 10.6 milyon lira oldu. Kurum 2017
yılında 565 milyon lira “dönem kârı” elde etmişti. TRT, 2018 yılında elektrik faturalarından 690
milyon lira pay aldı ve bandrol gelirleri olarak ise bir milyar 703 milyon lira aldı. Kurum, 264
milyon lira ilan ve reklam geliri elde etti. Ancak TRT’nin, hizmet alımı için ne kadarlık ödeme
yaptığı ise bilinmiyor. Çok sayıda dizi ve programı dış yapım şirketlerinden alan TRT’nin başına
2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın sınıf arkadaşı İbrahim Eren
getirilmişti. Eren’in göreve yaptığı yıllara ait faaliyet raporu yayınlanmadı. 253
22 Kasım 2019
● TGS, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü öncesi haberciler için
bir cinsiyet eşitliği rehberi hazırladı. Rehber, “Cinsiyetçiliği yok sayma, yapmadığını var sayma Etik gazetecilik için cinsiyet eşitliği rehberi” başlığıyla yayımlandı. Rehberde, “Eşitsizliği yeniden
üreten değil, eşitliğe dayanak olan bir habercilik sadece mümkün değil aynı zamanda vazgeçilmez”
denilerek, cinsiyetçilikle sistematik biçimde mücadele edilmesi gerektiği kaydedildi. 254
23 Kasım 2019
● Sözcü yazarı Rahmi Turan, Talat Atilla’nın verdiği bilgi doğrultusunda CHP’li Muharrem
İnce’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile partisindeki genel başkanlık konusunu
görüştüğünü iddia etmesiyle ilgili özür diledi ve hata yaptığını söyledi. Turan, “Haberi destekleyen
belge istemem gerekirdi. Kendimi affetmiyorum” ifadesini kullandı. Sözcü Genel Yayın
Yönetmeni Metin Yılmaz ise, “Bu yazı yüzünden, Sözcü Gazetesi'ni hedefe koymak, karalamak
isteyenler oldu. Bu çevreler bilsin ki… Sözcü Gazetesi, çıktığı ilk günden beri yayın ilkeleri gereği,
köşe yazarlarına müdahale etmiyor. Onları, yazılarında özgür bırakıyor. Asla sansürlemiyor.
Çünkü, savundukları düşünceler, verdikleri bilgiler, kendi köşelerinde kalmak şartıyla sadece
onları bağlar. Sorumluluk, onlarındır. Turan’ın yazısına da bu yüzden hiçbir müdahalede
bulunulmadı, noktasına bile dokunulmadı. Sözcü’nün özgürlük anlayışı ve demokrasi bunu
gerektiriyor. Zaten Turan'ın siyaset kulisi sadece köşesinde kaldı, haber olarak sayfalarımızda yer
almadı.255 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile
https://t24.com.tr/haber/hdp-ve-dbp-antep-il-es-baskanlari-tutuklandi,848891
https://t24.com.tr/haber/borajet-iflas-etti,848884
252 https://t24.com.tr/yazarlar/murat-sabuncu/tgs-nin-yaptigi-saygisizlik-mi-sendikacilik-mi,24565
253 https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/trtnin-kari-yuzde-98-azaldi-5461112/
254 http://www.medyayazar.com/medya/turkiye-gazeteciler-sendikasi-ndan-cinsiyet-esitligi-rehberi-h3228.html
255 https://www.birgun.net/haber/rahmi-turan-kendimi-affetmiyorum-277527
250
251
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ilgili geçtiğimiz günlerde ortaya atılan mesnetsiz iddianın haber kaynağı olarak gösterilen şahıs
tarafından yapılan son açıklama hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu şahıs, bahsi
geçen tarihte 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 06 SFG 4543 plakalı bir araçla giriş, 06 GHJ 1290
plakalı bir araçla da çıkış gerçekleştirildiği’ni iddia etmektedir. Her şeyden önce Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi Ziyaretçi Kabul Programı’nda bu plakalara sahip herhangi bir araç kaydı söz konusu
değildir. Dahası Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığımız
kayıtlarına göre bu plakalar mevcut dahi değildir” açıklamasında bulundu. CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu ise, “CHP’yi nasıl geriletiriz diye kumpaslar kuruluyor. Buna asla izin
vermeyeceğiz” tepkisini gösterdi. 256
24 Kasım 2019
● AİHM, “haksız tutuklama” gerekçesiyle “KCK Basın” davası kapsamında yargılanan 46
gazeteci adına yapılan başvuruyu Türkiye’deki iç hukuk yolları tüketilmediği ve bu kapsamda
AYM’ye bireysel başvuru yoluyla karar alınmamış olduğu için reddetti. Gazeteciler adına başvuru
takipçisi Avukat Ramazan Demir, “AİHM, KCK Basın davası olarak bilinen ve 46 gazetecinin
yargılandığı davanın haksız tutuklama başvurusunu, gazeteciler tutuklandığı ve AİHM’e başvuru
yapıldığı tarihte var olmayan, daha sonra yürürlüğe giren AYM bireysel başvuru yolu tüketilmediği
gerekçesiyle reddetmiş”257 dedi.258
● Tutuklu gazeteci Ahmet Altan’a, Almanya Münih’te Alman Kitap Basım ve Yayıncıları
Derneği Borsa Birliği Bavyera Eyalet Örgütü tarafından “Geschwister Scholl Edebiyat Ödülü”
verileceği açıklandı. Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği Bavyera Eyaleti
Başkanı Michael Then, Altan’ın cezaevinde kaleme aldığı ve Almanca’ya da çevrilen “Dünyayı
bir daha hiç görmeyeceğim” adlı deneme kitabından dolayı ödüle değer bulunduğunu bildirdi.
Then, Altan’ın yazılarında nefret dili ve intikam eylemi görmenin mümkün olmadığı görüşünü dile
getirdi.259
25 Kasım 2019
● Almanya Köln’de, polis, “Grup Yorum” konserini “yasaklı terör örgütü propagandası”
şüphesiyle yasakladı. Almanya polisince “Almanya’da yasak olan, aşırı solcu bir Türk örgüte ait
propaganda malzemesine el konulduğu” açıklaması yapıldı. 260 Grup Yorum’un Twitter hesabı
aracılığıyla ise “Alman faşizmine yine türkülerimizle, halaylarımızla, marşlarımızla cevap
verdik… Konserimizi yine yaptık… Grup Yorum’u asla susturamayacaksınız… AKP’yle işbirliği
yapıp konserimizi yasaklayan Almanya işte “demokrasi” Tek bir gerçek var korkuyorlar…” tepkisi
gösterildi.261
● DİSK, Fox TV sunucusu Fatih Portakal’ın 20 Kasım ana haber bülteninde “DİSK’i işçi
sınıfına ihanet” etmek” ile suçlaması üzerine “İhanet’ hiçbir DİSK’linin kabul edemeyeceği eleştiri
sınırlarını aşan bir ifadedir. Habere konu olan Valfsan işçileri başta olmak üzere binlerce işçi işten
çıkarılma ya da tazminatlarını alamama gibi mağduriyetler yaşamaktadır” açıklaması yaptı. TTB,
TMMOB ve KESK, konuya ilişkin ortak açıklamasında, “Fatih Portakal’ın emeğin hakları için
verdiği tavizsiz mücadeleden en baskıcı dönemlerde bile asla vazgeçmeyen, bu uğurda bedel
ödemekten kaçınmayan DİSK’i hedef alması, milyonların izlediği ekranlardan ‘hainlikle’
yaftalamaya çalışılması ‘kişisel fikir, kişisel yorum’ ile izah edilemez” ifadelerini kullandı.262
26 Kasım 2019
● CHP’li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğü iddiasını yazdığı için
Rahmi Turan ve bu iddiayı ortaya attığı için Talat Atilla’ya ceza ve tazminat davası açacağını
açıkladı. İnce, “CHP Genel Merkezi’nin de dava açması gerekiyor. Onlar neden dava açmıyor?
https://www.amerikaninsesi.com/a/be%C5%9Ftepe-deki-chp-li-tart%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1-alevleniyor-son-i%CC%87ddia-muharremi%CC%87nce/5178295.html
257 https://twitter.com/ramazandmr/status/1198298211821248513
258 https://www.demokrathaber.org/guncel/aihm-den-kck-basin-davasi-dosyasina-ret-h120945.html
259 https://www.dw.com/tr/ahmet-altan-gibi-biri-kolay-susturulamaz/a-51391591
260 https://www.dw.com/tr/grup-yorumun-k%C3%B6lndeki-konseri-yasakland%C4%B1/a-51396676
261 https://twitter.com/Grup_YORUM/status/1199006200916008966
262 https://www.gazetefersude.net/disk-tmmob-ve-ttbden-fatih-portakala-tepki-80670/
256
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Talat Atilla yalan söylüyorsa dava açmalılar. Ben kaynağın CHP’li olup olmadığını bilemem. Onu
CHP yönetimi bulacak” dedi. 263
28 Kasım 2019
● HDP, “İktidar, Tahir Elçi cinayetini karartmaya çalışıyor” başlıklı açıklamasında,
Diyarbakır Barosu Başkanı iken basın açıklaması sırasında yaşanan cinayet olayıyla ilgili “Elçi
cinayeti dosyası, en başından itibaren olay yeri incelemesinin dahi yapılmadığı, delillerin
karartıldığı ve sorumluların ortaya çıkmaması için uğraşılan bir hukuk garabetidir” ifadesini
kullandı. HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü Batman Milletvekili Ayşe Acar
Başaran, “Elçi’nin katledildiği gün delillerin kaybolmaması için olay yeri incelemesi başlatılması
gerekirken, suni bir çatışma gerekçe gösterilerek olay yeri incelemesi yaptırılmamış olması faillerin
hala bulunmamasının sebebidir. Soruşturmada hiçbir gelişme kaydedilmemiş ve katiller
korunmuştur. Yürütülen soruşturmada iki başsavcı ve dört savcı değişmiş, Elçi’ye doğru ateş ettiği
görüntülerde de yer alan dört kolluk görevlisi ise dosyada sadece tanık olarak gösterilmiştir.
Dosyadaki ifadelere, cinayet ile ilgili kimi delillerin UYAP’tan silindiği, bulunan DNA
örneklerinin dosyadan çıkarıldığı, savcılar tarafından bilgilerin saklandığı şeklinde beyanlar
yansımıştır. Ortaya çıkan bu ifadeler, Adli Tıp ve yargı teşkilatının hukuk dışı uygulamaları ve
siyasi baskıları içselleştiren çalışma yöntemini göstermesi bakımından da önemlidir” dedi. 264
● AKP’li Mehmet Metiner, Star’da artık bir süre yazmayacağını belirterek, köşe yazısını
Twitter hesabından paylaştı. Metiner, “Adam değilsiniz!” başlıklı yazısında, “Milletvekilliği veya
başkaca makamlar bizim kutsalımız değildir. Makamlar verildiğinde iyi, verilmediğinde kötü
diyenler adam değildirler. Hak etmedikleri makamlara getirilen anlı şanlı isimlerin (Gül,
Davutoğlu, Babacan vs.) ihanet ettiği dönemde biz Reis’ in arkasında durmaya devam ettik”
ifadesini kullandı.265
● İzmir-Gaziemir’de Yeşil Mahallesi’nde oturan Alevi ailenin evinin duvarına “Defol
Alevi” yazılarak çarpı işareti konuldu. Kimliği belirsiz kişilerce yazılan yazıyı fark eden aile
karakola giderek şikayette bulundu. 266 Aile, “Burada daha önce hiç böyle bir şey yaşamadık. Bu
çok çirkin bir hareket” ifadelerini kullanarak endişe duyduklarını söyledi.267 Twitter’da tepki olarak
“Aleviyim” adında bir etiket oluşturuldu ve kısa süre içerisinde ilk sıraya yükseldi.
29 Kasım 2019
● Tarih öğretmeni, HDP Şişli İlçe Başkanı Mutlu Öztürk’ün, “örgüt propagandası yapmak”
suçlamasıyla 46 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu olmasına rağmen hakkında iddianame
bulunmamasına tepki gösterildi. Öztürk ve sekiz HDP’li, 13 Ekim’de İstanbul’da HDP’nin yedinci
kuruluş yıldönümü etkinliğine yasaklama getirilmesine ilişkin HDP Beşiktaş İlçe Örgütü’ndeki
basın toplantısı sonrası gözaltına alınmıştı. 268
● İstanbul Çatalca’da 63 yaşındaki Dürdane Özselgin, pazar alışverişi yaptığı sırada yaşanan
tartışmada AKP’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdiği gerekçesiyle jandarma tarafından
gözaltına alındı. Dürdane Özselgin’in oğlu Anıl Özselgin, gece boyunca gözaltına tutulan annesine
ilaçlarını veremediği ve nezarethanede üşüdüğünü söyledi. 269 İstanbul Valiliği ise, konuya ilişkin
“(D.Ö) adlı şahsın, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdiği için gözaltına alındı” haber ve iddiaları
gerçeği yansıtmamaktadır. (N.Y) adlı şahsa hakaretlerde bulunan ve başörtüsüne yönelik saldırı
gerçekleştiren (D.Ö) isimli şahıs, aynı gün saat 22.00 sıralarında gözaltına alınmıştır. Şüphelinin
gözaltına alınması ve yargı mercilerine sevki “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve
hakaret” suçları olup, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır”
açıklaması yaptı.270
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/inceden-iftira-davasi-41382499
https://www.hdp.org.tr/tr/basin/basin-aciklamalari/iktidar-tahir-elci-cinayetini-karartmaya-calisiyor/13764
265 https://twitter.com/MetinerBasin/status/1199917079899623424
266 https://halktv.com.tr/turkiye/izmirde-alevi-aileye-yonelik-skandal-yazi-defol-alevi-411281h
267 https://www.internethaber.com/izmirde-defol-alevi-saldirisina-maruz-kalan-aile-ilk-kez-konustu-2066463h.htm
268 https://medyascope.tv/2019/11/29/ogretmen-mutlu-ozturk-46-gundur-tutuklu-iddianame-hazir-degil-hukuksuzluga-itiraz-ediyoruz/
269 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1705175/pazarda-akpyi-elestiren-63-yasindaki-durdane-ozselgin-apar-topar-gozaltina-alindi.html
270 http://www.istanbul.gov.tr/gozaltina-alinan-sahsa-iliskin-basin-aciklamasi
263
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● Yeni Birlik yazarı ve BengüTürk TV sabah haber sunucusu Neşe Berber, yeni ekonomi
gazetesi Analiz’in Ankara Temsilciliği’ne atandı. 271
● Karar’ın kurulmasından bu yana köşe yazarlığını yapan Hakan Albayrak, “bazı yeni
meşgaleler nedeniyle” yazılarına son verdiğini açıkladı.272
● Ciner Medya Grubu’na bağlı Habertürk TV bünyesinde iki yıldır bülten sorumlusu editör
olarak görev yapan Erhan Yılmaz görevinden ayrıldı.273
30 Kasım 2019
● Geçmiş dönemde Ahmet Davutoğlu ile gerçekleştirdiği söyleşi ardından Sputnik’e bağlı
RS FM’deki programı sonlandırılan Yavuz Oğhan’ın Halk TV ile de anlaşmazlık yaşadığı ortaya
çıktı. Oğhan, “Halk TV macerası kısa sürdü” ifadelerini kullandı. 274

Olumlu Gelişmeler
6 Kasım 2019
● Bir Yol Gazetesi isimli yeni günlük gazete, “Türkiye’nin ilk günlük Alevi Gazetesi”
sloganıyla yayın hayatına başladı. Kurucularından Vedat Kara, “Sadece gazetecilik yapmaya
çalışan çok sesliliği barındırabilen, yazarların birbiriyle aynı olmak zorunda olmadığı, haberi
tarafsız ve net verebilen, 5N1K’yı unutmadan gazetecilik yapmak istiyoruz” dedi. 275
● AYM, üyesi olduğu sendika kararı doğrultusunda dönemin Milli Eğitim Bakanı Ömer
Dinçer’in konuşmasını protesto eden öğretmene disiplin cezası verilmesini “hak ihlali” olarak
değerlendirdi. Mahkeme, protesto eylemini amacıyla orantılı bir yöntem olarak yorumlayarak,
“Başvurucunun üyesi olduğu sendika kararı doğrultusunda Bakana yönelik eleştirisini barışçıl
şekilde dile getirdiği, sendika görevlisi ile şube müdürü arasında aynı gün cereyan eden alkışlı
protestoya ilişkin münakaşayla ilgili de tepkisini aynı şekilde ortaya koyduğu anlaşılmıştır” kararı
aldı.276
7 Kasım 2019
● Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp
Akbaba’nın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla yargılandığı davada beraatına karar verdi.
Davada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları şikayetten vazgeçildiğini bildirdi ve mahkeme
suçun unsurlarının oluşmadığına karar verdi. Akbaba, Erdoğan’a hakaret etmediğini belirttiği
savunmasında, “Herkesin bildiği şeyleri bir şehit annesi olarak dile getirdim. Yanlış bir şey
konuşmadım. Bir şehit annesinin öğrenmek istediği konuları sordum. Suçlamaları kabul
etmiyorum. Beraat istiyorum” diye konuştu. Davayı Akbaba’ya destek olmak amacıyla izleyen İyi
Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, “Pakize Akbabayı uzun yıllardır tanırım. Şehit annelerinin,
babalarının, eşlerinin biz siyasilere çok şey söyleme hakları vardır. Dolayısıyla Pakize ablanın
burada yargılanmasını şiddetle kınıyorum. Bir şehit annesine mahkeme açılmaz” dedi. 277
● Gazeteci Emre Orman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret ettiği suçlamasıyla
yargılandığı davada beraat ettiğini Twitter aracılığıyla duyurdu.278
8 Kasım 2019
● AYM, Adana’da Ahmet Urhan adlı vatandaş hakkında Marksist Leninist Komünist
Parti’ye (MLKP) üyeliği nedeniyle “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla mahkumiyet
kararı verilmesine gerekçe olarak o dönem yasal olan Sosyalist Gençlik Derneği’nin (SDG)
faaliyetlerine katılmasının delil sayılması “örgütlenme özgürlüğü ihlali” olduğuna karar verdi.
Kararda, “Somut olayda başvurucunun örgütlenme özgürlüğü kapsamında kalan eylemlerinin terör
https://www.medyaradar.com/unlu-ekran-yuzune-ankara-gorevi-haberi-2017823
https://www.medyaradar.com/karar-gazetesinden-surpriz-ayrilik-hangi-kose-yazari-veda-etti-haberi-2017828
273 https://www.medyaradar.com/haberturk-tvden-surpriz-ayrilik-hangi-deneyimli-isim-veda-etti-medyaradarozel-haberi-2017856
274 https://www.medyaradar.com/halk-tv-macerasi-kisa-surdu-o-gazeteci-kanal-ile-yollarini-ayirdi-haberi-2017851
275 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/11/01/turkiyenin-ilk-gunluk-alevi-gazetesi-cikiyor/
276 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/bakan-protestosuna-verilen-ceza-aymye-takildi-5434188/
277 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/pakize-anne-hakim-karsisinda-5435945/
278 https://twitter.com/eemreorman/status/1192367792382730241
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örgütü üyeliğinin delili olarak kabul edilmesiyle başvurucunun söz konusu hakkına bir müdahalede
bulunulduğu açıktır. Bu müdahale, Anayasa’nın 13’ncü maddesinde belirtilen koşulları yerine
getirmediği müddetçe örgütlenme özgürlüğünü ihlal edecektir” denildi. 279
● AYM, Diken’in 2 Ekim 2015’te “Videosu da çıktı: Birlik’in cesedi metrelerce
sürüklenmiş, cansız bedenine küfredilmiş” başlıklı haberiyle ilgili erişim engeli kararında, “ifade
ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine” hükmetti. Kararda, “Erişimin engellenmesine karar
verilmesinin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun düşmediği ve bu nedenle
başvurucuların ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği sonucuna varmıştır. Dolayısıyla somut
başvuruda ihlalin mahkeme kararından kaynaklandığı anlaşılmaktadır” denildi. 280
● Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından verilen “12. TASAM
Stratejik Vizyon Ödülleri” kapsamında OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’a
“Stratejik Vizyon Sahibi Gazeteci-Yazar Ödülü” verdi. Ödülü, Yıldız adına OdaTV Genel Yayın
Yönetmeni Barış Pehlivan aldı. 281
● Gazeteciler Cemiyeti tarafından Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirilen Demokrasi için
Medya Medya için Demokrasi programı kapsamında destek alan gazeteciler İrfan Uçar, Hasan
Akbaş ve Altan Sancar’ın kurduğu “Yeni1mecra” haber sitesi yayın hayatına başladı. Ankara
merkezli Yeni1mecra, aynı zamanda YouTube üzerinden canlı yayınlar, insan hikayeleri ve siyaset,
kültür sanat gibi birçok alandan konuklarla programlar gerçekleştirecek. Yayın Koordinatörü İrfan
Uçar, “Çalışanların, çalışma imkanı elinden alınanların, işsizlerin, göçmenlerin, ötekileştirilmiş
olanların, haksızlığa, hukuksuzluğa uğramış olanların, kadınların sorunları, gündemleri
gündemimiz olacak. yeni1mecra her bir okurun, her bir izleyicinin aktif maddi desteği ile
yürüyebilecek. Biz gazetesi, televizyonu, radyosu elinden alınmış gazeteciler olarak evrensel
mesleki ilkelere, bugüne kadar oluşturduğumuz değerlere saygı duyarak yeni1mecra’da üretmeye
devam edeceğiz” dedi.282
9 Kasım 2019
● Ankara Bölge İdare Mahkemesi, KHK ile ihraç edilen bir personel tarafından Ankara
Valiliği aleyhine açılan davada 283, kovuşturma ve soruşturma olmaması halinde pasaporta el
konulmasının hukuka aykırı olduğuna karar verdi. 284
12 Kasım 2019
● Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası”
gerekçesiyle yargılanan Jin News muhabiri Kibriye Evren’in adli kontrol ve yurt dışına çıkış
yasağıyla tahliyesine karar verdi. Evren, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 11 Ekim 2018’de
tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.285
● AYM, Suriye’deki iç savaşı “devrim”, hükümete karşı olan örgütleri de “devrimci”
şeklinde tanımladığı için gazeteci Aslı Aydıntaşbaş’ı eleştirmesi dolayısıyla Independent muhabiri
Meriç Şenyüz’ün “hakaret” gerekçesiyle 1.749 lira adli para ceza almasını “hak ihlali” olarak
değerlendirdi.286 AYM, yeniden yargılanma yapılmasında hukuki yarar bulunduğunu belirterek,
dosyayı İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi ve Şenyüz’e 9.150 lira manevi tazminat
ödenmesine karar verdi. Şenyüz’e, 20 Aralık 2012’de Yurt’ta kaleme aldığı “Gazeteci mi CIA ve
El Kaide gülü mü?” yazısında Aydıntaşbaş’a “hakaret” ettiği gerekçesiyle 8 Kasım 2013’te 1.749
lira adli para ceza alması verilmişti. Şenyüz 13 Haziran 2016’da AYM’ye başvurmuştu. 287
● İktisatçı Mustafa Sönmez, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ile “halkı kin ve düşmanlığa
tahrik veya aşağılama” suçlamalarıyla yargılandığı dosyada beraat etti. 288 Sönmez, “Karar: Şüpheli
https://odatv.com/aymden-kritik-teror-orgutu-uyeligi-karari-08111942.html
http://bianet.org/bianet/insan-haklari/215576-aym-den-diken-in-haci-lokman-birlik-haberine-erisim-engeli-icin-ihlal-karari
281 https://odatv.com/muyesser-yildiza-odul--08111904.html
282 https://t24.com.tr/haber/gazetecilige-yeni-1-mecra-eklendi,847274
283 https://www.independentturkish.com/node/90126/haber/khk-ile-ihra%C3%A7-edilen-ki%C5%9Finin-pasaportuna-dair-emsal-karar
284 https://www.memurlar.net/haber/866154/khk-ile-ihrac-edilen-kisinin-pasaportuna-dair-emsal-karar.html
285 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-kibariye-evren-tahliye-edildi,847830
286 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2016/11228
287 https://www.birgun.net/haber/gazetecinin-gazeteciye-actigi-davada-ihlal-karari-276021
288 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/gazeteci-mustafa-sonmeze-cumhurbaskanina-hakaretten-takipsizlik-5457462/
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hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına… 13 Nisan saat 03:50’de evime
polis gönderilip gözaltı yapmışlardı ya. O dosyanın kararı” dedi. 289
● Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) üyesi Can Güneş, tutukluluğuna yaptığı itiraz
sonucu Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan serbest bırakıldı. Can Güneş, 2015 yılında yaptığı
sosyal medya paylaşımı nedeniyle 7 Kasım 2019’da tutuklanmıştı. 290 ÖDP, Güneş’in
tutuklanmasıyla ilgili “2015 yılında Prof. Dr. Raşit Tükel, İstanbul Üniversitesi’ndeki rektörlük
seçimlerini kazanmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı kararıyla Tükel’in bu hakkı elinden alınmıştı.
Bu süreçte, üyemiz Can Güneş de dahil olmak üzere İstanbul Üniversitesi öğrencileri ve
demokratik kamuoyu tepkisini dile getirmişti. Ancak bu demokratik tepkiler emniyete yapıldığı
iddia edilen ihbarlar neticesinde suç gibi gösterildi” açıklaması yaptı.291
● AYM, Orhan Bingöl isimli vatandaşın ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunduğu
sürede göndermek istediği mektuba el konulmasıyla “haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine”
karar verdi. AYM, yeniden yargılama için dosyanın Bolu İnfaz Hakimliği’ne gönderilmesine ve
Bingöl’e 1.000 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Bingöl, 25 Nisan 2016’da AYM’ye
başvurmuştu.292
14 Kasım 2019
● İstanbul Bakırköy 31. Asliye Ceza Mahkemesi, Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih
Polat’ın “Erdoğan ailesiyle ilgili bu iddialara muhatapları ne diyor?” başlıklı köşe yazısı nedeniyle
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davada beraatına hükmetti. Beraat
gerekçesinde, “Haberde yer alan ifadelerin kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla faaliyet
gösteren basının Anayasa’nın 28’nci maddesi kapsamında haber verme özgürlüğü dolayısıyla ifade
özgürlüğü kapsamında bir hak olup TCK’nın 26/1 maddesi gereğince hakkın kullanılması hukuka
uygunluk nedeni olduğundan bunun sınırlarının aşılmadığı kanaatine varıldı” denildi. 293
● Hürriyet’in tebligat yoluyla işten çıkarttığı gazetecilerden İpek Özbey, Cumhuriyet294 ile
anlaştı.295
19 Kasım 2019
● İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, “terör örgütü üyeliği” gerekçesiyle yargılanan “Grup
Yorum” üyelerinden Bahar Kurt, Helin Bölek, Fikret Akar, Yeliz Kılıç ve Dilan Uludağ’ın adli
kontrolle tahliyesine karar verdi. 296 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tahliyelere itirazı
İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. 297
20 Kasım 2019
● TGS, 10’ncu toplu sözleşmesini Reuters ile imzaladı. Toplu sözleşme uyarınca, ücretlere
birinci yıl yüzde 24, ikinci yıl yüzde 14 zam yapılacak. Özel sağlık sigortası ve diş sigortası,
çalışanların ailelerini de kapsayacak. Şirkette 10’ncu yılını dolduran çalışanlara iki adet
beşibiryerde altın, sonraki beş yıllarda bir adet beşibiryerde altın verilecek. Yıllık 100 ABD
dolarına kadar gözlük harcamaları karşılanacak çalışanlara yıllık 700 ABD dolarına kadar spor
yardımı yapılacak. Yemek kartı aylık 700 lira olacak; tutar 2020’de yüzde 14 artırılacak. 298
● TRT, Türkiye’nin işitsel hafızasına dair tecrübesini ve anılarını İstanbul Radyosu’nun
70’inci kuruluş yılında Radyoevi Müzesi sergilediğini duyurdu. TRT Genel Müdür Yardımcısı
Erkan Durdu, “Türkiye'nin yayıncılık serüveni ile ilgilenmek isteyen profesyonel ya da amatör,
üniversitelerde okuyan arkadaşlarımız ya da radyoya gönül vermiş dinleyicilerimiz burayı mesai
saatleri içinde ziyaret edebilirler. Yayıncılık malzemelerinden arşivlere, kullanılan cihazlardan
belgelere ve anıların yer aldığı fotoğraflara kadar radyo yayınlarına dair ne varsa bu müzede
https://twitter.com/mustfsnmz/status/1194225708568104961?s=08
https://www.birgun.net/haber/odp-li-can-gunes-serbest-kaldi-276090
291 https://www.birgun.net/haber/odp-uyesi-can-gunes-sosyal-medya-paylasimi-nedeniyle-tutuklandi-275534
292 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2016/9154
293 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201911141040623157-cumhurbaskanina-hakaretten-yargilanan-gazeteci-fatih-polat-beraat-etti/
294 https://twitter.com/aykutkucukkaya/status/1196106094067798017
295 https://odatv.com/cumhuriyete-yeni-isim-17111900.html
296 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1703233/grup-yorum-davasinda-tahliye.html
297 https://www.birgun.net/haber/grup-yorum-uyelerine-tahliye-277067
298 https://www.gazeteduvar.com.tr/ekonomi/2019/11/20/tgs-reutersda-toplu-sozlesme-imzaladi/
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sergileniyor” dedi. Radyoevi Müzesi Küratörü Erkan Doğanay, “2019’a kadar olan süreci burada
anlatmaya çalıştık. On yıllık periyotlara böldük. Biz bu 10 yıllık periyotlardan kayda değer olanları,
anlatılabilecek olanları bu müze hikayeleştirebileceklerimize yer verdik” bilgisini verdi. 299
21 Kasım 2019
● İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Akın Gürlek hakkında yaptığı sosyal medya
paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Gazete Yolculuk muhabiri Buse Söğütlü, serbest bırakıldı. 300
Söğütlü, 19 Kasım’da GBT sorgulamasında “ifade eksikliği” gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış
ve hakkında bir günlük ek gözaltı süresi çıkartılarak toplam iki gün gözaltına alınmıştı.301 Söğütlü,
daha önce ifade vermeye gittiğini ama ilgili savcı yerinde bulunmadığı gerekçesiyle ifadesinin
alınmadığını belirterek, “Üç kez ifade vermeye gitmeme rağmen arama kararıyla gözaltına
alınmam hukuksuzdur” dedi. 302
22 Kasım 2019
● İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı olduğu
için Kadir Has Üniversitesi’nden ihraç edilen Öğr. Gör. Dr. Sarphan Uzunoğlu hakkında “terör
örgütü propagandası” suçlamasıyla yürütülen davada beraat kararı verdi. Uzunoğlu, “37. ACM’de
Barış İçin Akademisyenler Bildirisi’ne attığım imzaya dair yeniden yargılama talebiyle tekrar
görülen dava sonucu beraat ettiğimi öğrendim. Başta avukatım Melike Polat olmak üzere,
karamsarlığa düştüğümüz anlarda yanımızda olan herkese çok teşekkür ederim” açıklaması
yaptı.303
● Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi, Özgür Üniversite kurucusu yazar Fikret Başkaya’nın
7 Kasım 2016’da “ozguruniversite.org” web sitesinde yayınlanan “Asıl Terör, Devlet Terörüdür”
başlıklı yazısı dolayısıyla yargılandığı davada beraatına karar verdi. Mahkeme, Başkaya’nın yazısı
nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla yargılandığı davada, “isnat edilen suçun
unsurlarının somut olayda oluşmadığı” gerekçesiyle beraat verdiğini bildirdi. Başkaya, “Benim
adımın terör, terörist, terör örgütü propagandası gibi kelimelerle birlikte anılması size mantıklı ve
inandırıcı geliyor mu? Bugün terör kavramı, Türkiye’de siyasi muhalifleri şeytanlaştırma, susturma
ve cezalandırma aracı haline gelmiştir. İfade özgürlüğünü yasaklayan ve cezalandıran bir rejim kısa
vadede durumu kurtarsa da bu aslında kendi ayağına kurşun sıkmaktır. Zira, orta ve uzun vadede
çürüme ve çöküş kaçınılmazdır” dedi. 304
● Sakarya’da Hendek Gerçek Haber sitesi 305 muhabiri Orhan Topçu hakkında BMC
Holding Yönetim Kurulu tarafından “İyi Parti Milletvekili Ümit Dikbayır’ın Demiryol-İş
Sendikası’nda yaptığı konuşmayı haberleştirdiği” gerekçesiyle açılan tazminat davası düştü. 306
24 Kasım 2019
● Jin News’in Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Safiye Alağaş, İtalya-Santa Venerina’da
düzenlenen törenle Afganistan’da 19 Kasım 2001’de El Kaide’nin saldırısı sonucu yaşamını yitiren
Corriere Della Sera muhabiri Maria Grazia Cutuli adına verilen ödülü aldı. Alağaş, “Gerçek bir
gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Ancak gerçekleri yazdığımız için gazetecilik yapmamız
engelleniyor. Tutuklanıyoruz, gözaltına alınıyoruz, hakkımızda davalar açılıyor. Türkiye’nin ilk
kadın genel yayın yönetmeni olan Gurbetelli ve Maria’nın benzer yönleri var. Gerçeğin, hakikatin
peşinden gitme yönleri çok benziyor. Biz de kadın gazeteciler olarak hakikatin peşinden gidiyoruz”
dedi.307
25 Kasım 2019
https://www.trthaber.com/haber/kultur-sanat/turkiyenin-92-yillik-radyo-yayinciligi-radyoevi-muzesinde-442122.html
https://gazeteyolculuk.net/gazete-yolculuk-muhabiri-buse-sogutlu-serbest-birakildi
301 https://gazeteyolculuk.net/gazete-yolculuk-muhabiri-buse-sogutlu-gozaltina-alindi
302 https://gazeteyolculuk.net/serbest-birakilan-gazete-yolculuk-muhabiri-buse-sogutlu-turkiyede-adil-yargilamalar-olsaydi-iki-gun-boyunca-gozaltindatutulmazdim
303 https://twitter.com/sarphanuzunoglu/status/1197862851706269696
304 https://www.mlsaturkey.com/tr/yazar-fikret-baskaya-propaganda-suclamasindan-beraat-etti/
305 https://twitter.com/hendekgercekhbr
306 https://medyabar.com/haber/3386295/gazeteci-topcunun-davasi-dustu#
307 https://www.otekileringundemi.com/?p=48045
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AYM, Kars’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “ucube” diyerek yıktırdığı “İnsanlık Anıtı”nın
heykeltıraşı Mehmet Aksoy’un “ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine” karar vererek, 20.000 lira
tazminat ödenmesine hükmetti. Mahkeme, “başvurucunun sahip olduğu eserin kamu gücünü
kullanan organların aldıkları bir dizi karar neticesinde yıktırılması nedeniyle ifade özgürlüğüne
müdahalede bulunulmuştur.308 Bu müdahale Anayasa’nın 13’ncü maddesinde belirtilen koşullara
uygun olmadığı müddetçe ifade özgürlüğünün ihlalini teşkil edecektir. Kamu gücünü kullanan
organlar bir sanat eserinin ve dolayısıyla Anayasa tarafından koruma altına alınmış olan sanatsal
ifade özgürlüğünün korunması noktasında gereken hassasiyeti göstermemiştir”
değerlendirmesinde bulundu. 309 Aksoy, “Bugün çok mutluyum. Heykeli tekrar eski yerine
dikmek isterim. Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile nasıl yaparız diye konuşmak gerekli.
Çünkü heykelin olduğu yer, Milli Emlak’a ait. Bundan sonra hükümet, bakanlık ne der
bilemiyorum. Bütün bu gelişen olaylar 2011’den bu yana bir ders olmalı. Hem Cumhurbaşkanı,
hem de AKP bu olaydan ders almalılar. Bu heykel yıktırıldı, kime faydası oldu? Hiç kimseye!
Sanatsal, kültürel imajımız bozuldu. Taliban gibi görüldü olay. Önce ayağını kırıp yok ettiler;
parçaladılar. Parçaları bir tarlada duruyordu, durumları nedir bilmiyorum. Ama ben bu heykeli
ayağa kaldırabilirim. Bizim ülke olarak barışa ne kadar ihtiyacımız var bu dönemde.
Cumhurbaşkanı da duysun ve bu heykel ayağa kaldırılsın. Biz bu heykeli tekrar dikelim ve bütün
dünya bunu görsün” dedi.310
27 Kasım 2019
● İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi 311, AYM’nin “Barış için Akademisyenler” bildirisi
imzacısı akademisyenlerle ilgili verdiği hak ihlali kararı doğrultusunda, KHK’yla Marmara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi görevinden ihraç edilmiş olan CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr.
İbrahim Kaboğlu’nun, “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandığı davada
beraat kararı verdi.312 Kaboğlu, beraatına ilişkin “Yargının, siyasal demokratik muhaliflere karşı
kullandığı bir silah izlenimi yaratan davalar dizisinde hukuk çağrısını güçlü bir şekilde
yinelemeliyiz. Anayasa ve hukuk dışı bu dava sonuçlanmış olsa da Anayasadan ve yasalardan
doğan haklarımı, hukuka inancım gereği aramaya devam edeceğim” ifadesini kullandı. 313
28 Kasım 2019
● Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, istinaf incelemesi sonucunda KHK
ile kapatılan DİHA’nın muhabiri İdris Sayılğan’ın tahliyesine karar verdi. Sayılğan, 24 Ekim
2016’dan beri tutuklu bulunduğu Trabzon E Tipi Cezaevi’nden tahliye edildi. 314
● AYM, Ensar Vakfı’nın binasına protesto amaçlı “Tecavüzcü Ensar” diye yazan üniversite
öğrencisine verilen 219 lira para cezasını “toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali”
olarak değerlendirdi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Anayasa’nın 34. maddesinde güvence
altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine” hükmedildi. 315
AYM, dosyayı yeniden yargılama yapılması için Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderdi. 316
● Ankara 21. İdare Mahkemesi, Diyarbakır Kayapınar Belediyesi’nden 22 Kasım 2016
tarihli 677 sayılı KHK ile ihraç edilen Neval Seval Kaval Adsan’ın, OHAL İşlemlerini İnceleme
Komisyonu’na başvurusuna ret kararı verilmesini hukuka aykırı buldu. Mahkeme, “somut bilgi ve
belgelere dayanmayan tespitlerin hukuka aykırı olduğuna” hükmetti. Komisyon ise, ret gerekçesi
olarak Adsan hakkında Diyarbakır Valiliği’nin örgütle bağlantısı ve ilişkisi olduğu yönündeki
değerlendirmesi, beraat ettiği Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılanmasında
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma ve 2007-2017 yılları arasında örgüt
etkinliklerine katıldığı yönündeki istihbari bilgileri göstermişti. Komisyon’un ret kararı üzerine
https://www.balikligol.com/gundem/anayasa-mahkemesi-heykeltiras-mehmet-aksoy-lehine-karar-verdi-h69249.html
https://www.birgun.net/haber/erdogan-un-ucube-dedigi-heykel-icin-20-bin-tl-tazminat-277616
310 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kultur-sanat/1704290/mehmet-aksoy-hukuk-icin-umut-kirintisi.html
311 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/964736/Prof._ibrahim_Kaboglu_na_hapis_istemi.html
312 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/11/27/ibrahim-kabogluna-bak-davasinda-beraat/
313 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/216386-baris-akademisyenlerinden-prof-dr-kaboglu-na-beraat
314 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/216403-gazeteci-sayilgan-1137-gun-sonra-tahliye-edildi
315 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191128-7.pdf
316 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/ensar-protestosuna-verilen-ceza-hak-ihlali-sayildi-5477439/
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Adsan, Ankara 21. İdare Mahkemesi’ne itirazda bulunmuştu. Adsan’ın avukatı Çelik, mahkeme
kararıyla Kayapınar Belediyesi’ne işe iade başvurusunda bulunduklarını ve Adsan’ın bir ay
içerisinde işe iadesinin yapılması gerektiğini, yapılmadığı takdirde yasal yolun işletileceğini ifade
etti.317
29 Kasım 2019
● Basın İlan Kurumu (BİK), azınlık gazetelere verdiği desteği 200.000 liradan 250.000
liraya çıkardı ve destek kapsamına alınan gazete sayısı da artırıldı. BİK, 2012 yılından beri azınlık
gazetelerine bugüne değin yedi yıl önceki oranda destek verdiği belirtildi. Bu kapsamda Agos,
Apoyevmatini, Jamanak, Nor Marmara, Şalom ve İho’ya maddi destek verilmişti.318
● İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bianet’in eski genel yayın yönetmeni gazeteci
Haluk Kalafat hakkında Twitter paylaşımlarıyla “Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği” gerekçesiyle
başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Kararda “Kalafat’ın kolluk araştırma raporuna
yansıyan paylaşımlarında ifade özgürlüğü̈ sınırlarını aşarak suç teşkil edecek mahiyette bir yazı ve
görsel bulunmadığı” belirtildi. 319
30 Kasım 2019
● İHD Ankara Şube Eş Başkanı Fatin Kanat’ın da aralarında bulunduğu HDP’li ve Sağlık
ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu kişiler 27 Kasım’da gözaltına alınmışlardı. 320
● Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, icra-iflas ilanları gibi resmi ilanlardan vazgeçileceğiyle
ilgili tartışmada, “Gazetelerin yapmış olduğu yayınlar devam edecek” açıklaması yaptı. Gül,
“Yargı Paketi’nde hukuk usulüne ilişkin düzenlemeler söz konusu. Ancak bildiğiniz gibi icra ve
basın ilanlarıyla ilgili herhangi bir düzenlemenin sona erdirilmesi gibi bir düşünce söz konusu
değil. Böyle bir düzenleme yargı paketinde söz konusu olan bir düzenleme değil. Dolayısıyla
gazete, medyanın da desteklenmesi, hür bir şekilde yayınlarını yapabilmeleri ve bu anlamda
desteğin sürmesi için ilanlarla ilgili, sona erdirmeyle ilgili şu an itibarıyla pakette herhangi bir
düzenleme söz konusu değil. Elektronik satış usulüyle ilgili düzenlemeler, icrayı kolaylaştıracak
birtakım farklı düzenlemeler var” dedi. 321

https://www.evrensel.net/haber/391895/emsal-karar-mahkeme-ohal-komisyonunun-ret-kararini-hukuka-aykiri-buldu
http://bianet.org/bianet/azinliklar/216469-basin-ilan-kurumu-ndan-azinlik-gazetelerine-artis-7-yil-onceki-rakam
319 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-haluk-kalafata-cumhurbaskanina-hakaret-sorusturmasina-takipsizlik/
320 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/11/29/ihd-ankara-sube-baskani-serbest-birakildi/
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Kısaltmalar
AA: Anadolu Ajansı
AB: Avrupa Birliği
ADD: Atatürkçü Düşünce Derneği
ADEF: Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri
Federasyonu
AEJ: Association of European Journalists (Avrupalı
Gazeteciler Derneği)
AFP: Agence France Presse
AGİT: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
AI: Amnesty International veya Amnesty
(Uluslararası Af Örgütü)
AİHM: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
AİHS: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
AKP: Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti)
AKPM: Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi
ANF: Fırat Haber Ajansı
AP ajansı: Associated Press
AP: Avrupa Parlamentosu
ATGB: Avrupa Türk Gazeteciler Birliği
ATV: Aktif Televizyon/ Aktüel Televizyon
AÜ: Ankara Üniversitesi
AYM: Anayasa Mahkemesi
BBC: British Broadcasting Corporation
BDP: Barış ve Demokrasi Partisi
BİA: Bağımsız İletişim Ağı
BİK: Basın İlan Kurumu
BM: Birleşmiş Milletler
BMO: Bilgisayar Mühendisleri Odası
BSM: Bağımsız Sinema Merkezi
BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
BYEGM: Basın Yayın ve Enformasyon Genel
Müdürlüğü
CİSST: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
CHP: Cumhuriyet Halk Partisi
CKD: Cumhuriyet Kadın Derneği
CNN: Cable News Network (Kablolu Haber Ağı)
CPJ: Committee to Protect Journalists (Gazetecileri
Koruma Komitesi)
ÇGD: Çağdaş Gazeteciler Derneği
ÇHD: Çağdaş Hukukçular Derneği
DBP: Demokratik Bölgeler Partisi
DEAŞ: Devlet'ül Irak ve'ş Şam
DEDEF: Dersim Dernekleri Federasyonu
DHA: Demirören Haber Ajansı (daha önce Doğan
Haber Ajansı)
DHKP-C: Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi
DİHA: Dicle Haber Ajansı
DİSK: Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu
DJU: Deutscher Journalistenverband (Alman
Gazeteciler Birliği)
DMD: Diplomasi Muhabirleri Derneği
DW: Deutsche Welle
EBU: The European Broadcasting Union (Avrupa
Yayın Birliği)
ECOSOC: United Nations Economic and Social
Council (Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal
Konseyi)
EFJ: European Federation of Journalists (Avrupa
Gazeteciler Federasyonu)
EJ: European Journalists Association
EMD: Ekonomi Muhabirleri Derneği
EMEP: Emek Partisi
EMO: Elektrik Mühendisleri Odası

ESB: Erişim Sağlayıcıları Birliği
ESP: Ezilenlerin Sosyalist Partisi
ETHA: Etkin Haber Ajansı
FETÖ: Fetullahçı Terör Örgütü
FKF: Fikir Kulüpleri Federasyonu
FNST: Friedrich Naumann Foundation (Özgürlük
için Friedrich Naumann Vakfı)
GC: Gazeteciler Cemiyeti (Ankara)
HAZİRAN: Birleşik Haziran Hareketi
HDK: Halkların Demokratik Kongresi
HDP: Halkların Demokratik Partisi
HKP: Halkın Kurtuluş Partisi
HRW: Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme
Örgütü)
HSYK: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
IFJ: International Federation of Journalists
(Uluslararası Gazeteciler Federasyonu)
ILO: International Labour Organization (Uluslararası
Çalışma Örgütü)
İGC: İzmir Gazeteciler Cemiyeti
İHA: İhlas Haber Ajansı
İHD: İnsan Hakları Derneği
İHH: İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı
ITUC: International Trade Union Confederation
(Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu)
IPI: International Press Institute (Uluslararası Basın
Enstitüsü)
IŞİD: Irak ve Şam İslam Devleti
İTÜ: İstanbul Teknik Üniversitesi
İSİG: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi
IWMF: International Women's Media Foundation
(Uluslararası Kadınların Medya Vakfı)
KADEM: Kadın ve Demokrasi Derneği
KCK: Koma Civakên Kurdistan (Kürdistan
Topluluklar Birliği)
KESK: Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu
KHK: Kanun Hükmünde Kararname
KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
KRT: Kültür TV
KTGB: Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği
LGBTİ+: Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transseksüel,
İntersex
MA: Mezopotamya Ajansı
MLSA: Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği
MASAK: Mali Suçları Araştırma Kurulu
MAZLUMDER: Mazlumlar için Dayanışma
Derneği
MEB: Milli Eğitim Bakanlığı
MGK: Milli Güvenlik Kurulu
MHP: Milliyetçi Hareket Partisi
MİT: Milli İstihbarat Teşkilatı
NATO: North Atlantic Treaty Organization (Kuzey
Atlantik Anlaşma Örgütü)
NPC: National Press Club (Ulusal Basın Kulübü)
ODTÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
OIS: Open Society Institute (Açık Toplum Enstitüsü)
ÖGC: Özgür Gazeteciler Cemiyeti
ÖGİ: Özgür Gazeteciler İnisiyatifi
OHAL: Olağanüstü Hal
ÖDP: Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖHP: Özgürlükçü Hukukçular Platformu
ÖİB: Özgürlük için Basın

ONO: Organization of News Ombudsmen and
Standards
Editors
(Uluslararası
Haber
Ombudsmanları Örgütü)
PDY: Paralel Devlet Yapılanması
PEN: International
Association of Poets,
Playwrights, Editors, Essayists and Novelists
(Uluslararası Yazarlar Birliği)
PKK: Partiya Karkerên Kurdistanê (Kürdistan İşçi
Partisi)
PM: Parti Meclisi
PMD: Parlamento Muhabirleri Derneği
PSAKD: Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
PYD: Partiya Yekîtiya Demokrat (Demokratik Birlik
Partisi)
RSF: Reporters Without Borders (Sınır Tanımayan
Gazeteciler)
RTÜK: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
SCF: Stockholm Center for Freedom (Özgürlük için
Stockholm Merkezi)
SEGBİS: Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi
SODAP: Sosyalist Dayanışma Platformu
SP: Saadet Partisi
STK: Sivil Toplum Kuruluşu
TAZ: DieTageszeitung
TBB: Türk Tabipleri Birliği
TBB: Türkiye Barolar Birliği
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
Araştırma Kurumu
TUGADER: Tuzla Gazeteciler Derneği
TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu
TÜRGEV: Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet
VakfI
TYB: Türkiye Yayıncılar Birliği
TYS: Türkiye Yazarlar Sendikası
UAÖ: Uluslararası Af Örgütü
UMED: Uluslararası Medya Enformasyon Derneği
UNESCO: United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization (Birleşmiş Milletler
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü)
USOM: Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi
VP: Vatan Partisi
VPN: Virtual Private Network (Sosyal Özel Ağ)
YARSAV: Yargıçlar ve Savcılar Birliği
YSK: Yüksek Seçim Kurulu
YÖK: Yükseköğretim Kurulu
YPG: Yekîneyên Parastina Gel (Halk Koruma
Birlikleri)

