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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.

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

Türk Silahlı Kuvvetleri Elele Vakfı
Gazeteciler
Cemiyeti,
1995
yılında
Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve anlamlı
“Haydi
Türkiye
Mehmetçikle
El
ele”
kampanyasını, ulusumuzun inanılmaz duyarlılığı ve
güveni ile gerçekleştirerek 65 milyon dolar bağışı
“Mehmetçik
Vakfına”
devretti.
Dönemin
Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı
Karadayı önderliğinde kurulan Türk Silahlı
Kuvvetleri
Elele Vakfıkadirbilirlik 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.
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Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın
Çalışma Grubu, medya çalışanları ve sivil toplum
temsilcilerinden oluşan bağımsız bir platform
aracılığıyla özgür basın için politika yapıcılara
ulaşmayı; ifade ve basın özgürlüğü konusunda
yasal durumu ve devam eden ihlalleri göstererek bu
konuda farkındalık yaratmayı, atölyeler ve
konferanslar düzenleyerek gazetecilik pratikleri ile
ilgili medya çalışanlarını ve sivil toplum
temsilcilerinin
kapasitesini
geliştirmeyi
amaçlamaktadır.
Gazeteciler Cemiyeti’nin Özgürlük için
Basın ifade ve basın hürriyetleri ihlalleri raporları
Mart 2014’den bu yana düzenli yayınlanmaktadır.
Açık kaynaklardan, medya taramalarından,
proje ofisine çeşitli şekilde yapılan başvuru ve
ihbarlardan hazırlanan bu raporlardaki her türlü
içeriğin sorumluluğu tamamıyla Gazeteciler
Cemiyeti’ne aittir, kaynak gösterilerek kısmen
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veya tamamen çoğaltılabilir, bilimsel yayınlarda
kullanılabilir.
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Giriş
Mart ayında Mahalli İdareler Seçimi dolayısıyla siyasi partiler ile adaylar açısından ifade
özgürlüğü ihlalleri ve eşitlik ilkesinin ihlal edildiği tartışmaları gündemdeydi. Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) verileri itibariyle kamu yayıncılığıyla sorumlu TRT’nin
muhalefet partilerine ekranda iktidara kıyasla yeterince yer vermediği veya çoğunlukla aleyhte
haberlerle yer vermesi tartışıldı. Bunun yanı sıra Demirören Medya Grubu gibi ana akım
medyada muhalefet cephesindeki Millet İttifakına ilişkin “terör bağlantısı” iddialı haberler
yapılması ve HDP’ye ise herhangi şekilde söz hakkı tanınmaması da eleştirildi.
Seçim arifesinde liderler düzeyinde sert siyasi polemikler yaşanmasıyla birlikte
televizyon ekranları başta olmak üzere medya sektörü, haberleştirdiği ve yansıttığı konularla
dikkatleri çekti. Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici 27 yıldır görev yaptığı gazeteden
işten çıkarıldı. Hürriyet başlıkları ve haber içerikleriyle “gazetecilik meslek ilkelerine
aykırılık” ile suçlandı. Örneğin, Hürriyet, CNN Türk ve Posta’nın HDP Eş Başkanı Sezai
Temelli’nin kullanmadığı ifadeleri tırnak içi sözlermiş gibi haberleştirmesi tepkiyle karşılandı.
Ana muhalefet partisi kimliğiyle Türkiye’deki önemli bir seçmen kitlesini temsil eden CHP
başta olmak üzere muhalefet partileri ve adayları ana akım medyada kendilerine yer
verilmediğinden yakındı. Sadece siyasi partiler veya adaylar değil toplumdaki farklı kesimler
seçim atmosferindeki söylemler ve bunun medyadaki haberleştirilme biçiminden
rahatsızlıklarını paylaştı. Örneğin Ateizm Derneği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefet
partilerine yönelik “Bunlar ateist” ifadesi ve bunun haberleştirilmesiyle adeta suçlu ilan
edilmelerine tepki gösterdi.
Medya sektöründe seçim öncesi “siyasi baskı” iddiaları da gündemdeki yerini korudu.
Türkiye’nin ilk özel televizyon kanallarından Flash TV,Mart ayı başında yayın hayatına ara
verdiğini açıkladı. Bu karara gerekçe olarak ise, “İktidar sahiplerinin hukuk tanımaz
uygulamaları, idari ve siyasi baskılar dayanılmaz bir hal aldı” açıklaması yapıldı. Yereldeki
gelişmeler her zaman ülke gündemine taşınmamakla birlikte örneğin Gaziantep’te yayımlanan
yerel Pusula gazetesi muhabiri Hüseyin Torun, “siyasi irade baskısı nedeniyle işten ayrılmak
zorunda bırakıldığını” duyurdu. Uluslararası kamuoyuna Türkiye’deki seçimlere ilişkin
gelişmeleri aktarmayı planlayan bazı yabancı gazetecilere yönelik de basın kartı verilmeyerek,
Türkiye’de çalışma engeli getirildi. Tagesspiegel muhabiri Thomas Seibert, ZDF TV İstanbul
Büro Şefi Jörg Brase ile NDR muhabiri Halil Gülbeyaz’ın basın kartı yenilenmesi başvuruları
reddedildi ve kendilerine Türkiye’den ayrılmaları gerektiği bildirildi. Gülbeyaz, gazeteci
kimliğiyle olmasa da Türk vatandaşı olması nedeniyle İstanbul’da kalabildi. Alman
Hükümeti’nin girişimiyle Almanya’nın devlet televizyonu personeli olması dolayısıyla
Brase’ye ilerleyen günlerde yeniden basın kartı verileceği açıklandı.
Bu arada basın özgürlüğü açısından gazetecilere yönelik yargılama süreçleri de hız
kesmedi. Karşı Genel Yayın Yönetmenliği nedeniyle CHP’li Eren Erdem’e “silahlı terör
örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek” gerekçesiyle dört yıl iki ay
hapis cezası verildi. “Paradise Papers” haberleri nedeniyle eski Başbakan Binali Yıldırım ile
çocukları tarafından açılan davada hapis cezasına çarptırılan Pelin Ünker’in durumu ise
uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı. Reuters, Financial Times, Associated Press ve
Time’ın da aralarında bulunduğu medya kuruluşlarınca oluşturulan “One Free Press Coalition”
adlı platform, gazeteci Ünker’i acil tehdit altındaki 10 gazeteci listesine aldı. Mart ayında
hapisteki 133 gazetecinin 51’inin hükümlü, 82’sinin ise tutuklu olduğu açıklandı.
İfade özgürlüğü açısından ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nin,
“Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı Prof. Dr. Füsun Üstel’e verilen bir yıl üç ay
hapis cezası kararını onaması dikkat çekti. Böylece Üstel, bildiri imzacısı akademisyenler
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yargılamalarında hakkındaki mahkumiyet kararı kesinleşerek, hapishaneye girecek ilk isim
olurken; yerel mahkemeler düzeyinde diğer imzacı akademisyenler aleyhine de hapis cezası
kararları verilmeye devam etti.
Ayrıca OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu, 126.000 başvurudan 63.100 dosyayı
karara bağlayarak, 58.350 başvuru için ret kararı aldığını ve 4.750 başvuruyu ise kabul ettiğini
duyurdu.

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı
1 Mart 2019
• İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Karşı Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemle
ilgili yargılanan CHP’li Eren Erdem’e “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve
isteyerek yardım etmek” gerekçesiyle dört yıl iki ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Erdem’in
“soruşturma gizliliği ihlal” ve “gizli tanığı ifşa etmek” suçlarından ise beratına hükmetti. 1
Erdem ise, savunmasında dokuz aydır tutuklu olduğunu hatırlatarak, “Birçok kişi mahkeme
heyeti inisiyatifi dışında hukuka dıştan müdahale gerçekleştiğini söylüyor. 65 klasör bir saatte
incelenerek tutuklamaya karar veriliyor. Benim üye olduğum iki örgüt vardır. Biri CHP’dir,
diğeri de Beşiktaş’tır” dedi. 2 Erdem, 29 Haziran 2018’de İstanbul 35. Ağır Ceza
Mahkemesi’nce tutuklanmıştı. 3
2 Mart 2019
• PİRHA 4 muhabiri İsmet Sefer’in, Halkların Demokratik Kongresi’nce (HDK)
düzenlenen “Anadil Buluşması” etkinliğinde çektiği görüntülere polis tarafından el konuldu ve
gözaltına alındı. Polis memurlarınca herhangi bir yazılı karar gösterilmeden Sefer’e “Savcılık
talimatı var. Görüntüler incelenecek” dediği bildirildi. Sefer, gece saatlerinde serbest bırakıldı. 5
3 Mart 2019
• İstanbul’da yerel medya kuruluşu Bakırköy Gazetesi’nin internet sitesi, AKP içindeki
tartışmaları haberleştirmesi üzerine sansürlendi. Söz konusu haber ile ilgili AKP Bakırköy İlçe
Başkanı Tülin Mazlumoğlu Kestane’nin şikayetçi olduğu ancak bu şikayet gerekçesiyle
Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimi Kadir Nozoğlu’nun ise sadece ilgili habere değil internet
sitesine tümüyle engell koyduğu belirtildi. CHP’li Barış Yarkadaş, karara tepki göstererek,
“AKP Elazığ Merkez İlçe Başkanı’ iken ‘hakim’ yapılan Nozoğlu’nun kararının adaletin ölümü
olduğunu açıkladı. 6
4 Mart 2019
• Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici’nin işine son verildi. “Ayrılık zamanı” 7
başlıklı yazısıyla okurlarına veda eden Bildirici, “Gazeteciliğe başlarken kendime söz
vermiştim. Yalansız, dolansız, dürüst, şeffaf, tutarlı ve ilkeli olacaktım. Düşüncelerimden ödün
vermeyecek, kimseye özenmeyecek, bedeli ya da ödülü ne olursa olsun özgün, bağımsız ve
kırıksız bir çizgi izleyecektim. Aradan uzun zaman geçti. 12 yılı Cumhuriyet’te, 27 yılı
Hürriyet’te olmak üzere yaklaşık 39 yıl. Son dokuz yıldır Ombudsman olarak görev

1

https://www.cnnturk.com/turkiye/son-dakika-eren-erdeme-hapis-cezasi
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201903011037951556-eren-erdem-uye-orgut-chp-besiktas/
3
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-44652277
4
https://www.pirha.net/
5
https://www.evrensel.net/haber/374837/gazeteci-ismet-seferin-goruntulerine-el-konuldu
6
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/1274795/AKP_haberi__sansure_takildi.html
7
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/faruk-bildirici/ayrilik-zamani-41136604
2
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yapıyordum. Bu süre içerisinde gazetecilik birikimimi ve okur eleştirilerini hem gazetem, hem
de mesleğim adına artı değere dönüştürmeye, hatalardan arınmış ve yüksek kalitede bir
haberciliğin benimsenmesine katkıda bulunmaya çaba harcadım. Ben hep gazetecilik,
sessizlerin sesi, mağdurların savunucusu, kamu yararının yılmaz bekçisi olsun,
bağımsızlığından ödün vermesin, çıkar gruplarına aracılık etmesin, gerçekleri deforme etmeden
aktaran, her konuya ve herkese eleştirel yaklaşan bir güç olsun istedim. Ben hep gazetecilik
kazansın istedim” dedi. 8
5 Mart 2019
• Saadet Partisi’ne yakınlığıyla bilinen ve “Milli Görüş’ün Gür Sesi” olarak tanıtılan9
TV5, “Gündemdekiler” programını yayından kaldırarak, programı sunan Çağlar Cilara’nın işine
son verdi. TV5’ten yapılan açıklamada, “Çağlar Cilara ile ‘Gündemdekiler’ programına konuk
olan CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş’ın canlı yayında sarf ettiği görüş ve
düşünceler kendisine aittir. Hiçbir şekilde TV5’i bağlamaz. Ancak seçim öncesi oluşturulmaya
çalışılan bu algı operasyonlarına fırsat vermemek için TV5 yayın kurulu, söz konusu programın
yayından kaldırılma kararı almıştır” denildi. 10 Cilara ise, Twitter’da “TV5 macerası da
bitti. Türkiye’de gazeteciler siyasi kutuplaşmanın, kavganın, gürültünün arasında kalıyor. Ben
sorumu sorarım, haber çıkarırım, sekiz yılda üç binin üzerinde program yaptım. On binin
üzerinde programlarımdan haber çıktı. Soru sormaya devam edeceğim merak etmeyin”
açıklaması yaptı. 11 Taş da Twitter’dan Cilara’ya desteğini açıklayarak, “Doğru söyleyeni dokuz
köyden kovarlar, ama biz onuncu köyü kuracağız” 12 dedi.13Alper Taş, söz konusu programda
“LGBT konusunda onların kendi meclislerinde aldıkları kararları ve sorunlarının takipçisi
olacağım. Biz LGBT için söylediklerimizin her zaman arkasındayız. Dün de böyle
düşünüyorduk. Bugün de böyle düşünüyoruz. Biz onların insanca yaşamalarını sağlayacağız”
ifadesini kullanmıştı. 14
• Türkiye’nin ilk özel televizyon kanallarından Flash TV yayın hayatına ara verdi.
Kanal, yayın hayatına ara vereceğini “Gece Hattı” programı sunucusu Gökhan Taşkın’ın “28
yıllık tarafsız, bağımsız yayıncılığımıza gölge düşmesini engellemek adına bir süre ara
veriyoruz. Bağımsız bir medyaya da ihtiyacımız var. Bağımsız yargı kadar bağımsız medyaya
da ihtiyacımız var. Yargının bağımsızlığı kadar, bağımsız medya da şarttır demokrasilerde.
Umuyorum iyi haberlerde, güzel haberlerde yeniden bir arada olacağız. O güne kadar hoşça
kalın” sözleriyle açıkladı. 15 Kanal yönetimince yapılan açıklamada ise, “Uzun süredir
yaşadığımız ve artık çekilmez hale gelen baskılar nedeniyle bir süre yayınlarımıza ara verme
kararı aldık. İktidar sahiplerinin hukuk tanımaz uygulamaları, idari ve siyasi baskılar
dayanılmaz bir hal aldı. Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın zarar görmesini engellemek
ve 28 yıllık televizyon tarihimize gölge düşürmemek için yayınlarımıza ara vermek zorunda
kaldık” denildi.16

8

https://tr.sputniknews.com/turkiye/201903041037982785-faruk-bildirici-hurriyet-veda-ben-hep-gazetecilik-kazansin-istedim/

9

http://www.tv5.com.tr/iletisim.aspx

10

https://twitter.com/tv5televizyonu/status/1102886306064023552/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E110288630606402
3552&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.evrensel.net%2Fhaber%2F375021%2Fgazeteci-caglar-cilaranin-tv-5teki-programi-yayindan-kaldirildi
11
https://twitter.com/caglarcilara/status/1102890111593824256?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1102890111593824256&ref_u
rl=https%3A%2F%2Fwww.evrensel.net%2Fhaber%2F375021%2Fgazeteci-caglar-cilaranin-tv-5teki-programi-yayindan-kaldirildi
12
https://twitter.com/alper_tas/status/1102925134783004672?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1102925134783004672&ref_url=
https%3A%2F%2Fwww.evrensel.net%2Fhaber%2F375021%2Fgazeteci-caglar-cilaranin-tv-5teki-programi-yayindan-kaldirildi
13
http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/1278740/Alper_Tas_i_programina_konuk_eden_gazeteci_isten_cikarildi.html
14
https://www.evrensel.net/haber/375021/gazeteci-caglar-cilaranin-tv-5teki-programi-yayindan-kaldirildi
15
http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/1278474/Flash_Tv_nin_vedasi_boyle_oldu.html
16
https://odatv.com/flash-tvden-uzen-haber-28021926.html
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6 Mart 2019
• MA Tunceli muhabiri Semra Turan gözaltına alındı.17
7 Mart 2019
• Gazeteci ve sunucu Çağlar Cilara, CHP’nin Beyoğlu Belediye Başkanı adayı Alper
Taş ile yayını sonrasında TV5’teki programı kaldırılarak işten çıkartılmasıyla ilgili Yurt
gazetesine verdiği röportajın yayınlanmadığını açıkladı. 18
8 Mart 2019
• İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, MA muhabiri Yasin Kobulan’a “zincirleme örgüt
propagandası yapmak” suçundan bir yıl altı ay 22 gün hapis cezası verdi. Avukat Özlem Kılıç,
“Kobulan bölgede habercilik yapan bir muhabirdi. Bu haberlerin hiçbirine propaganda davası
açılmadı, 301’nci maddeden dava açıldı. Propaganda yapma gayesi olsa gazeteci olarak değil
başka bir sıfatla oturur örgüt politikası çerçevesinde yazar, çizer. Propaganda haberle yapılmaz
ve başlık üzerinden de karar verilemez. Gazeteciler bürokratik ya da hukuk dilini kullanmazlar.
Habercilik dilini kullanırlar. AİHM kararlarında haberde kullanılan dili tek başına propaganda
kabul edemezsiniz diyor” dedi Davayı, Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Dava
İzleme Programı’ndan Sarah Mehta ve IPI’dan Caroline Stockford da izledi.19
10 Mart 2019
• Türkiye’de görev yapan üç Alman gazeteciden ikisi, basın kartları yenilenmesi
başvuruları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nca reddedildiği için Türkiye’den ayrıldı.
Basın kartı akreditasyonları reddedildiği gerekçesiyle Tagesspiegel muhabiri Thomas Seibert,
ZDF TV İstanbul Büro Şefi Jörg Brase ile NDR muhabiri Halil Gülbeyaz’ın 10 gün içerisinde
Türkiye’den ayrılmaları gerekiyordu. Ancak Gülbeyaz, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı olduğu için ülkede kalabildi. 20 Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’nden basın ataşesi
tarafından ZDF TV ve Tagesspiegel gazetesi yönetimlerine “Muhabirlerinizi değiştirin, basın
kartı verelim” teklifi götürüldüğü açıklandı. Söz konusu talebin her iki Alman yayın
kuruluşunca “yayınlarına müdahale oluşturduğu” gerekçesiyle geri çevrildiği bildirildi. 21
12 Mart 2019
• İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Gün Matbaacılık’ın sahibi ve personeliyle ilgili
davada, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla Mehmet Emin Sümeli ile Musa Kaya’ya yedi buçuk yıl
hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçlamasıyla
İhsan Sinmiş, Erdoğan Zamur, İrfan Karaca, Kasım Zengin ile Mahmut Abay’a üç yıl dokuz ay
hapis cezası verdi. Mahkeme, 14 matbaa çalışanın beraatına karar verildi.22
14 Mart 2019
• İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’na yönelik
operasyon kapsamında Milliyet’in eski yazarı Mehmet Gündem’in “atılı suçun katalog
suçlardan olması ve suçu işlediğine dair delillerin olması” nedeniyle tutukluluğunun devamına
karar verdi. Gündem, “Gazetecilikte temel olan iletişimdir. Ulaşılabilir olmak, eleştiriye açık
olmak mesleğin gereklerinden. Telefon irtibatı olmuş olması terör irtibatı olarak adlandırılıyor.

17

https://www.birgun.net/haber-detay/gazeteci-semra-turan-gozaltina-alindi.html
http://www.medyafaresi.com/haber/caglar-cilaraya-bir-sok-daha-arkadaslar-delirecegim/902047
19
https://medyavehukuk.org/tr/ma-muhabiri-yasin-kobulana-1-yil-6-ay-22-gun-hapis-cezasi-verildi
20
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-47513770
21
https://twitter.com/RSF_tr/status/1104780763994750977
22
https://medyavehukuk.org/tr/gun-matbaacilik-davasinda-7-kisiye-ceza-tum-saniklara-tahliye
18
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Bu telefon irtibatlarının çoğunda suç teşkil edecek bir organizasyon planı yok. Vakfa
gazetecilik çalışması dolayısıyla üye olmuştum, 11 ay sonra istifa ettim. İçeride sürekli
azarlanıyoruz babamı ve dedemi kaybettim cenazelerine gidemedim. 500 gün ceza mı, tedbir
mi takdirini size bırakıyorum” dedi. Dava 8 Mayıs’a ertelendi. 23 Gündem, 10 Kasım 2017’de
“silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla tutuklanmıştı.24
15 Mart 2019
• İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Sözcü sahibi Burak Akbay, yazarları Emin
Çölaşan ve Necati Doğru ile genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu
dokuz sanık hakkında mali inceleme yapılması talebini reddetti. Sözcü’nün avukatı Celal
Ülgen, incelemeyi FETÖ örgütünden gazeteye para aktarılıp aktarılmadığının net olarak tespit
edilmesi için istediklerini ama Mahkeme’nin bunu kabul etmediğini bildirdi. Mahkeme, uzun
süredir firari olması ve kuvvetli suç şüphesi gerekçeleriyle Akbay hakkında yakalama kararının
devamına hükmederek, davayı 18 Nisan’a erteledi. 25
17 Mart 2019
• Yeni Akit yazarı Sedat Yılmaz, okuyucularına veda etti. 26
19 Mart 2019
• İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Ahmet Altan’a P24’te yayımlanan
“Yeni Ergenekon” yazısında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla 11 ay 20 gün hapis
cezası verdi ancak bunu 7.000 lira adli para cezasına çevirdi.27
• MA muhabiri Semra Turan’ın, el konulmuş olan fotoğraf makinesini alabileceği
bilgisiyle Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldıktan sonra gözaltına alındığı ve Ankara’ya
sevk edildiği öne sürüldü. Turan, 6 Mart’ta “örgüt üyeliği” suçlamasıyla evine yapılan
operasyonda gözaltına alınmış, fotoğraf makinesine el konularak7 Mart’ta serbest
bırakılmıştı.28
• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sakarya Demokrasi Meydanı’ndaki miting alanındaki
emanet eşya yerini görüntüleyen medyabar.com 29 muhabirleri Bilal Bilir ile Betül Demir ve
Tv26430 televizyonu muhabirleri Arzu Yıldırım ile Fatih Mehmet Işık’a polis müdahale etti ve
görüntüleri silmelerini istedi. Ancak polis müdürü talimatıyla gazetecilere müdahaleden
vazgeçildiği belirtildi. 31
20 Mart 2019
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet muhabiri Seyhan Avşar hakkında 6
Mart tarihli “Sözcü savcısı sabıkalı çıktı” haberi nedeniyle “Kamu görevlisini terör örgütlerine
hedef gösterdiği” iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Avşar, savcılıkta
yaptığı savunmasında, “Kamuoyunun yakından takip ettiği Sözcü gazetesi iddianamesini
hazırlayan ancak öncesinde ‘6 yaşındaki çocukla evlenilebilir’ tarzı söylemleri bulunan
Nurettin Yıldız hakkında takipsizlik kararı vermiş bir savcı hakkında daha önceki tarihlerde
‘rüşvet’ suçlamasıyla kesinleşmiş mahkeme kararı olması dünyanın neresine giderseniz gidin

23

https://www.evrensel.net/haber/375636/gazeteci-mehmet-gundemin-tutukluluguna-devam-karari-verildi
https://www.sabah.com.tr/gundem/2017/11/10/gyv-sorusturmasinda-4-supheli-tutuklandi
https://www.ntv.com.tr/turkiye/sozcu-davasinda-mahkemeden-karar-yakalama-kararina-devam,ClC-kj1iqEa0i2SdMuF83w
26
https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/sedat-yilmaz/yeni-akitteki-son-yazim-27836.html
27
https://medyavehukuk.org/tr/gazeteci-ahmet-altana-cumhurbaskanina-hakaretten-para-cezasi
28
http://www.diken.com.tr/fotograf-makinesini-almak-icin-emniyete-giden-gazeteci-turan-gozaltina-alindi/
29
http://medyabar.com/default.aspx
30
http://www.tv264.com.tr/Home/Canli
31
http://www.adayorum.com/gazetecilere-polis-baskisi-goruntuleri-sildirmek-istediler.html
24
25
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haber değeri taşır” dedi. Avşar, “Yaptığım haberle halkın haber alma hakkına ve gerçekleri
öğrenme hakkına sahip çıktım. Haberimi yazarken elimdeki belgeleri esas numaralarından
Yargıtay’ın sitesinde teyit ettim. Mahkeme kararında adı geçen mağdurlara ulaştım.
Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.32
• Hürriyet’in eski okur temsilcisi Faruk Bildirici, BirGün’e verdiği demeçte işten
çıkartılmasından önce gazete yönetimince son üç yazısının yayımlanmadığını söyledi. Bildirici,
“Gazete sahipliği problemleri Doğan Medya Grubu döneminde de vardı. Ancak kabul edilmiş
yayın ilkeleri vardı, o nedenle çatışmalar da olsa okur temsilciliğim sürüp gidiyordu. Ama
Demirören Medya Grubu aldıktan sonra bunun çok devam etmeyeceğini düşünüyordum.
Odamı yavaş yavaş toplamaya başlamıştım. Okur temsilcisi olarak çizgimi değiştirmeden
yazmaya devam ettim. Gazete haberi yayınlamamıştı ancak İçişleri Bakanı’nın cevabını haber
yaptılar. Sadece Hürriyet değil diğer gazetelerde de son dönemde bu yöntem alışkanlık haline
geldi, olayı vermeden iktidardan gelen yanıtlar veriliyor. Böylelikle ‘risksiz habercilik’ yapmış
oluyorlar. İlgililerine tepkileri ilettim ancak cevap gelmedi” dedi. Bildirici, 16 Şubat’ta
“Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği”nin Ankara’da yaptığı eylemde
üniversite öğrencisi bir genç kızın gözaltına alındığı sırada bir polisin cinsel tacizine uğradığına
ilişkin yazının yayınlanmadığını belirtti. 33
21 Mart 2019
• İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet’in eski yazı işleri müdürleri Faruk
Eren ve Bülent Özdoğan’a, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki hakkında
yayınlanan bir haber nedeniyle beş yıl süreyle denetimli serbestlik ve 84.000 lira para cezası
verdi.34 Açıklamada, “Ne istedilerse almışlar” 35 başlıklı haberin ardından Cumhuriyet’te tekzip
yayınlamasına rağmen ceza verildiği bildirildi. 36
22 Mart 2019
• Halk TV’de “Medya Mahallesi” programı sunucusu ve BirGün yazarı Ayşenur Arslan,
hakkındaki yakalama kararı nedeniyle Eskişehir’de gözaltına alındı ancak birkaç saat sonra
serbest bırakıldı. Arslan hakkında Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki bir davaya
katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığı açıklandı. Arslan, gözaltı sonrasında
“Hakkımda Ankara’da açılmış bir dava varmış, haberim yok. Halkı kin, nefret ve suça teşvik
etmişim. Bunu nasıl, niçin yapmışım hiçbir fikrim yok açıkçası. Davaya gitmedim diye 12
Mart’ta bir yakalama kararı çıkmış. Otele girince T.C. kimlik numarası verince gözaltına
alındım” dedi.37Arslan, Twitter aracılığıyla da “Dün akşamdan bu yana gösterdiğiniz sıcak ilgi
ve desteğe çok teşekkür ederim. Sizler sayesinde gözaltı süreci ‘tebligata’ döndü. Bir de neyi
tebliğ ettiklerini kanıtlasalar çok sevineceğim!” diye yazdı. 38Öte yandan Eskişehir İl Emniyet
Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “22 Mart günü bazı basın yayın organlarında Arslan’ın
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındığına dair aslı olmayan haberlerin
yayınlandığı görülmüştür. Emniyet güçlerimiz tarafından 22 Mart’ta saat 19.00 sıralarında

32

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1303361/_Sozcu_savcisi_sabikali_cikti__haberi_nedeniyle_muhabirimiz_Seyhan_Avsar_hakkinda_sorusturma_basl
atildi.html
33
https://www.birgun.net/haber-detay/su-an-gazeteciler-disinda-herkes-kral.html
34
http://www.yurtgazetesi.com.tr/gundem/iki-gazeteciye-tekzibe-ragmen-ozhaseki-cezasi-h122021.html
35
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/976304/Ne_istedilerse_almislar.html
36
https://ilerihaber.org/icerik/iki-gazeteciye-tekzibe-ragmen-ozhaseki-cezasi-95172.html
37
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1308634/Aysenur_Arslan_gozaltina_alindi___Halki_kin__nefret_ve_suca_tesvik_etmisim_.html
38

https://twitter.com/AysenurArslantv/status/1109364457107607554?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1109364457107607554&r
ef_url=https%3A%2F%2Ftr.sputniknews.com%2Fturkiye%2F201903231038377308-aysenur-aslan-gozalti-gercegi-pazartesi-anlatacagim%2F

11

Gazeteciler Cemiyeti

İfade ve Basın Özgürlüğü Şubat2019 Raporu

Özgürlük için Basın

kendisine adli bir konu ile ilgili tebligat yapılmıştır. Gözaltına alındığına dair haberler tamamen
asılsızdır” denildi.39
25 Mart 2019
• İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Evrensel Muhabiri Cansu Pişkin’in,
Evrensel’de 5 Nisan 2018’de yayımlanan “Boğaziçililere Özel Savcı” haberi nedeniyle “terörle
mücadelede görev alan kamu görevlisini hedef göstermek” suçlamasıyla yargılanmasına devam
edildi. Pişkin, duruşmada “Kamuoyunun yakından takip ettiği Boğaziçili öğrencilerin adliyeye
çıkarıldıkları gün soruşturma savcısının değiştirilmesi haber değeri taşıyan bir gelişmeydi.
Habere konu olan kişi veya kişileri hedef göstermek ya da zan altında bırakmak için değil
kamuoyunu bilgilendirmek için yazdım” dedi. Dava 7 Mayıs’a ertelendi. 40
26 Mart 2019
• DHA, Diyarbakır Büro muhabiri Canan Altıntaş ile yolları ayırdı. Altıntaş, 9 Haziran
2015’de Şehitlik’te Yeni İhya-Der Başkanı Aytaç Baran’ın öldürülmesi olayını takip etmiş ve
terör örgütü Hizbullah üyeleri tarafından yapılan saldırıda ağır yaralanmıştı.41
• Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan DİHA’nın açlık grevindeki
muhabiri Ziya Ataman’ın da aralarında bulunduğu dokuzu tutuklu sanık hakkında tutukluluk
hallerinin devamına hükmetti. Mahkeme, toplam 19 sanıklı davayı 28 Mayıs’a erteledi.
SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanan Ataman ise, savunmasını Kürtçe yapmak istedi.
Ancak mahkeme bunu kabul etmedi ve bir sonraki duruşmada tercüman bulundurmasını talep
etti. Ataman, 11 Nisan 2016’da tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti. 42
• İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Halkın Nabzı İmtiyaz Sahibi ve Artı
Gerçek yazarı İshak Karakaş’ında bulunduğu sekiz kişi hakkında sosyal medya paylaşımlarıyla
“zincirleme örgüt propagandası” yaptıkları gerekçesiyle bir yıl altı ay 22 gün hapis cezası verdi.
Mahkeme, “terör örgütü propagandası yapmaktan” suçlu bulduğu Cevdet Taş ve Ahmet
Alanç’a ise bir yıl üç ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. 43 Karakaş,
26 Ocak 2018’de tutuklanmıştı. 44
27 Mart 2019
• Flash TV’de 23 personel işten çıkarıldı. Çalışanlara ücretsiz izin ve çıkış olmak üzere
iki seçenek sunulduğu kaydedildi. Çalışanlardan 20’sinin kıdem tazminatlarını daha sonra
almak kaydıyla işten çıkarılmayı kabul ettiği ve bu isimler arasında haber spikeri İlker Akkurt
ile editör-muhabir Hüseyin Aladağ’ın olduğu belirtildi. Ücretsiz izin seçeneğini kabul edenler
arasında ana haber bülteni sunucusu Gökhan Taşkın’ın bulunduğu kaydedildi. 45 Öte yandan
Flash TV’nin Haziran’da yeniden yayına başlanmayı planladığı açıklandı. Bu nedenle Genel
Müdür Şenay Şenol, Programlar Müdürü Mustafa Aktaş, Teknik Koordinatör Hadi Karaoğlu,
Haber Müdürü Süleyman İnce, Editör Şenay Soğancı ve Ankara’da sunucu Yılmaz Tunca’nın
da aralarında bulunduğu çekirdek bir kadronun görevine devam edeceği bildirildi. 46
• Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi, “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla tutuksuz
yargılanan Evrensel’in eski Tunceli muhabiri Kemal Özer’e altı yıl üç ay hapis cezası verdi.
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https://www.haberturk.com/eskisehir-haberleri/67781338-il-emniyet-mudurlugunden-gazeteci-aysenur-arslanin-gozalti-iddiasina-yalanlama
https://www.evrensel.net/haber/376292/muhabirimiz-cansu-piskine-savci-ceza-istedi-dava-ertelendi
41
https://www.medyatava.com/haber/dhada-hangi-odullu-isimle-yollar-ayrildi_165670
42
http://gazetekarinca.com/2019/03/yaklasik-3-yildir-tutuklu-gazeteci-ziya-atamana-yine-tahliye-yok/
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https://www.evrensel.net/haber/376373/gazeteci-ishak-karakasa-1-yil-6-ay-22-gun-hapis-cezasi
44
https://www.birgun.net/haber-detay/gazeteci-ishak-karakas-tutuklandi-201787.html
45
https://www.evrensel.net/haber/376437/flash-tvde-toplu-isten-cikarma-basladi
46
https://www.medyaradar.com/yayinlarina-ara-veren-flash-tvde-tensikat-depremi-medyaradarozel-haberi-2006014
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Özer savunmasında, sadece gazetecilik faaliyeti yürüttüğünü, iddianamede yer alan eylemleri
kendi rızası ile yapmadığını ve ağır tehdit altında olduğunu belirterek beraatını istedi. Ancak
mahkemece hapis cezası kararı verilmesi üzerine Özer’in avukatları, istinaf yoluna
başvuracaklarını açıkladı. 47
• İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, ETHA editörü Semiha Şahin ve muhabiri Pınar
Gayıp’ın da aralarında bulunduğu dört kişi hakkında “kuvvetli suç şüphesi ve somut delillerin
varlığı” gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Mahkeme davayı 13 Haziran’a
erteledi. Duruşmada, Gayıp, “Özgür basın geleneğinin savunucusu olduğumuz için tutukluyuz”
dedi. Şahin ise “Muhalif basına yönelik saldırıların bir yıl önce tanığıydık. İçeride olduğumuz
bir yıla yakın zamanda da gazetelerden takip ettik. Basına dönük bu baskı artık siyasi tutum
olmaktan çıkmalı” dedi. Şahin ve Gayıp 19 Nisan 2018’de “örgüt üyeliği” ve “örgüt
propagandası” gerekçeleriyle tutuklanmıştı. 48
• Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuksuz yargılanan MA muhabiri Lezgin
Akdeniz’e “örgüt propagandası” gerekçesiyle bir yıl üç ay hapis cezası vererek, hükmün
açıklanmasını geriye bıraktı. Mahkeme, Akdeniz’in “örgüt üyesi olmak” suçlamasından ise
beraatına hükmetti. Akdeniz,9 Ekim 2018’de Diyarbakır merkezli dokuz ilde başlatılan
operasyon kapsamında gözaltına alınmış ve hakkında “örgüt üyeliği” ve “zincirleme örgüt
propagandası” iddiasıyla dava açılmıştı. 49
29 Mart 2019
• İngiltere’de yayımlanan Morning Star gazetesi editörü Steve Sweeney, yerel seçimleri
izlemek üzere Türkiye’ye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı. Sweeney, ertesi gün sınır dışı
edildi.50Morning Star’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Star'ın uluslararası editörü
Sweeney, tartışmalı yerel seçimleri takip etmek üzere gittiği Türkiye'den sınır dışı edildikten
sonra Britanya'ya geri döndü. Kendisi yorgun ama iyi. Erdoğan rejiminin insan hakları
ihlallerine karşı daha fazla sesini yükseltmeye kararlı olduğunu söylüyor” denildi. 51
30 Mart 2019
• Gaziantep’te yayımlanan yerel Pusula gazetesi muhabiri Hüseyin Torun, “siyasi
iradenin baskıları nedeniyle işten ayrılmak zorunda bırakıldığını” duyurdu. Torun, AKP
Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer’in Gaziray Banliyo Hattı Projesi’ndeki test sürüşünü
izleyen vatandaşlar için söylediği “Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar” sözünü sosyal medya
hesabından paylaşmıştı.52
31 Mart 2019
• Malatya Pütürge Sulh Ceza Hakimliği, oy verme işlemleri sırasında iki kişinin öldüğü
ve bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yayın yasağı kararı verdi. Soruşturma
tamamlanıncaya kadar olay ve soruşturma dosyası hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile
internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri
yayınlara yayın yasağı konuldu.53
• Diyarbakır’da HDP Bağlar Belediyesi Eş Başkan Adayı Zübeyde Zümrüt’ün oy
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https://medyavehukuk.org/tr/eski-evrensel-dersim-muhabiri-kemal-ozere-hapis-cezasi
http://gazetekarinca.com/2019/03/yaklasik-1-yildir-tutuklular-gazeteciler-sahin-ve-gayipa-tahliye-yok/
49
http://gazetekarinca.com/2019/03/gazeteci-lezgin-akdenize-1-yil-3-ay-hapis-cezasi/
50
https://www.dw.com/tr/se%C3%A7imler-i%C3%A7in-t%C3%BCrkiyeye-giden-ingiliz-gazeteci-s%C4%B1n%C4%B1r-d%C4%B1%C5%9F%C4%B1-edildi/a48118538
51
https://twitter.com/M_Star_Online/status/1111555610842157056
52
http://www.diken.com.tr/seyin-trene-baktigi-gibi-gafini-yazan-gazeteci-torun-zorla-istifa-ettirildi/
53
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/malatyadaki-secim-kavgasina-yayin-yasagi-getirildi/1438395
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kullanımı sırasında Jinnews muhabiri Gülistan Azak’ın polislerce darp edildiği iddia edildi.
Azak’ın çekim yapmasını engellediği ve “Çekim yapamazsın. Kime hizmet ettiğin belli değil,
defol buradan teröristsiniz” gibi hakaretler edildiği öne sürüldü. 54

İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale
1 Mart 2019
• ODTÜ Rektörlüğü, ODTÜ Sosyal Demokrasi Topluluğu’nun 6 Mart’ta Dünya Emekçi
Kadınlar Günü gerekçesiyle düzenlemek istediği “Yerel yönetimde kadın” paneline izin
vermedi. Panel konuşmacılarından TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan
Karakuş Candan, “ODTÜ Rektörü’nün Kadınlar Günü etkinliğine siyasi diyerek izin
vermemesi, ODTÜ’nün geçmişine ve geleceğine ihanet edildiğinin göstergesidir. Rektör Prof.
Dr. Mustafa Verşan Kök, bir kez daha ODTÜ’ye rektör olamayacağını göstermiştir. ODTÜ
hiçbir zaman teslim olmadı olmayacaktır. Bu etkinliğe izin vermeyerek ODTÜ’lülerle bir araya
gelmemizi engelleyemezler” dedi.55
• İstanbul Üniversitesi’nde, 3 Mart 2004’te öldürülen Devrimci Hareket dergisi çalışanı
Önder Babat’ı anmak isteyen üniversitelilere polis müdahalesinde 17 kişi gözaltına alındı.
Öğrenciler daha sonra serbest bırakıldı. 56
3 Mart 2019
• Halkevleri Derneği’nin Ulus Meydanı’nda yerel seçimler için halkın sorunlarını ifade
etmesi amacıyla serbest kürsü kurma girişimi Ankara Valiliği’nin izni olmadığı gerekçesiyle
engellendi. Dernekten yapılan açıklamada, “Biz Halkevciyiz. Halkın sorunlarıyla, dertleriyle
ilgileniriz. Onun için mücadele ederiz. Ama ekonomik krize karşı, hayat pahalılığına ve
işsizliğe karşı kurmak istediğimiz halk kürsüsü Ankara Valiliğince yasaklandı. Ankara Valiliği
bu yasakla neyi örtüyor? Ankara Valiliği yoksulluğun üzerine örtebilecek mi? Faturalara gelen
zamları örtebilecek mi? Vergi borçlarını örtebilecek mi” denildi. 57
• İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, “Barış için Akademisyenler”
bildirisi imzacısı Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel’e “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla
verilen bir yıl üç ay hapis cezası kararını onadı. Karara daire üyelerinden birisi muhalefet şerhi
düştü. Bu onama kararıyla dava sürecinde hükmün açıklanmasının geriye bırakılması talebi
olmadığını belirten Üstel, bildiri imzacısı akademisyenler yargılamalarında hakkındaki
mahkumiyet kararı kesinleşerek, hapishaneye girecek ilk isim oldu. 58
4 Mart 2019
• İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, sivil toplum örgütleri temsilcisi 16 kişi hakkında
Gezi Parkı eylemleri nedeniyle hazırlanan 657 sayfalık iddianameyi kabul etti. Tutuklu Osman
Kavala Ali Hakan Altınay, Ayşe Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Çiğdem
Mater Utku, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç
Ekmekçi, Mehmet Ali Alabora, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit
Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi’nin yargılaması 24 Haziran’da Silivri’de başlayacak.
İddianamede, şüphelilerden Yiğit Aksakoğlu ve Osman Kavala’nın halen tutuklu bulunduğu
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https://www.evrensel.net/haber/376698/hdpnin-baglar-adayi-zumrut-ile-gazeteci-azak-darbedildi
https://www.evrensel.net/haber/374787/odtu-rektorlugu-8-mart-etkinligini-siyasi-diyerek-yasakladi
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https://sendika63.org/2019/03/istanbul-universitesinde-onder-babat-anmasina-polis-saldirisi-gozaltilar-var-532360/
57
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/03/03/ankarada-halkevlerine-polis-engeli/
58
https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/206030-istinaftan-ilk-onay-prof-dr-fusun-ustel-e-1-yil-uc-ay-hapis
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hatırlatıldı ve “Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Memet Ali Alabora, Gökçe Yılmaz Handan,
Meltem Arıkan Hanzade, Hikmet Germiyanoğlu” hakkında da yakalama kararı bulunduğu
vurgulandı. 59 Söz konusu isimler, Gezi Parkı protestolarını finanse etmek ve “Türkiye
Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüsle”
suçlanıyor.
5 Mart 2019
• İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” ile ilgili davada,
Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Leyla Neyzi hakkında “terör örgütü propagandası yapmak
suçundan” iki yıl bir ay hapis cezası verdi. 60
• İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” ile ilgili davada,
yurtdışında olduğu için Boğaziçi Üniversitesi’nden araştırma görevlisi Refet Ali Yalçın
hakkında yakalama kararı çıkararak, davayı 4 Temmuz’a erteledi. 61
• İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Başak Tuğ Onaran hakkında “terör örgütü
propagandası” suçlamasıyla bir yıl altı ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geriye
bıraktı.62
• Bolu Sulh Ceza Hakimliği, 2019/810 D. iş nolu kararıyla Bolu Cumhuriyet
Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmaya konu olayın basın, yayın ve internet ortamında
yayınlanmasına ilişkin kısıtlama getirilmesine karar verdi. 63
6 Mart 2019
• İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı
Kemerburgaz Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Deniz Parlak’a “terör örgütü propagandası yapmak
suçundan” bir yıl üç ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. 64
• İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” ile ilgili davada,
Kadir Has Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Sarphan Uzunoğlu hakkında “terör örgütü
propagandası” suçlamasıyla bir yıl üç ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geriye
bıraktı.65
7 Mart 2019
• İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, çocuklara yönelik cinsel istismara ilişkin
tartışma, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım nedeniyle Berna Laçin’le ilgili beraat kararı
verilmesine itiraz etti. Başsavcılık, beraat kararını İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı ve Laçin’in
“kamu düzenini bozmak” gibi suçlamalarla yargılanmasını istedi. Laçin, 3 Temmuz 2018’de
Twitter hesabından, “İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı!
Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar,
toplum bilimciler, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşa
etmez!” yazmıştı. İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi, 9 Şubat’ta Laçin’in beraatına
hükmetmişti. Mahkeme, “Eyleminin ifade özgürlüğü sınırları kapsamında gerçekleştiği ve
ayrıca kamu barışını bozma amacıyla yapıldığı yönünde delil bulunmadığı” gerekçesiyle
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http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1277136/Aralarinda_Osman_Kavala_nin_da_oldugu_16_kisi_hakkindaki_Gezi_iddianamesi_kabul_edildi.html
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https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/206113-bir-akademisyene-1-yil-6-ay-ertelemeli-hapis-cezasi
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https://www.rtuk.gov.tr/mahkeme-yayin-yasaklari/5320/6884/tc-bolu-sulh-ceza-hakimliginin-yayin-yasagi-karari.html
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Laçin’in beraatına karar
8 Mart 2019
• İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı
Mardin Artuklu Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Özdil’e “terör örgütü propagandası”
suçlamasıyla bir yıl üç ay hapis cezası verilmesine karar verdi ve hükmün açıklanmasını geriye
bıraktı.67
• İstanbul İstiklal Caddesi’nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla
düzenlenen “Feminist Gece Yürüyüşü”ne polis biber gazıyla müdahale ederek kadınları
alandan uzaklaştırdı. 68
• İzmir’de Ege Üniversitesi Kampüsü’nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
nedeniyle basın açıklaması etkinliği düzenleyen Öğrenci Kolektifleri üyesi dokuz öğrenci
gözaltına alındı. Yedisi kadın, ikisi erkek öğrenciler Emniyet’te ifadeleri alındıktan sonra
serbest bırakıldı.69
11 Mart 2019
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İstiklal Caddesi’nde 8 Mart gecesi düzenlenen
“Feminist Gece Yürüyüşü” katılımcısı kadınlara yönelik “ezan sırasında ıslık çalmak”
suçlamasını devam ettirdi. Erdoğan, “Bakın, İstanbul’un göbeğinde ezan düşmanlığı, bayrak
düşmanlığı yapan edepsizlere Hakkari’nin artık yeter demesini bekliyoruz. Ezanı yuhalayan,
ıslıklayan, düdük sesi ile bastırmaya çalışan, edepsiz pankartları ile saygısızlıkta sınır
tanımayan o güruhun arkasından kim var? CHP var, HDP var” diye konuştu. 70
12 Mart 2019
• Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ın
hakkındaki iddialara yanıt verdiği basın açıklamasıyla ilgili haberin yayınlamasına rağmen
hurriyet.com.tr’den yayından kaldırıldığı açıklandı.71
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu hakkında
“terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme” iddiasıyla soruşturma başlattı.
Bankoğlu hakkında 11 Mart’ta Halk TV’deki “Siyaset Kültürü” programında, Cumhur
İttifakı’nın Millet İttifakı’na yönelttiği “teröristler” suçlamasıyla dalga geçmek amacıyla sarf
ettiği “PKK’lıdırlar, zillet ittifakı üyesidirler, hiç fark etmez...” sözleri nedeniyle soruşturma
başlatıldığı öğrenildi. 72 Bankoğlu ise, “Bir televizyon programında yaptığım konuşmada
kullandığım bazı ifadeler konuşmanın içinden çekilip alınarak hakkımda bir karalama
kampanyası başlatılmıştır” açıklaması yaptı. 73
• ÖDP Nevşehir Hacı Bektaş İlçe Örgütü üyesi Cuma Erden, sosyal medya paylaşımları
gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla gözaltına alındı. ÖDP’nin Twitter
hesabından yapılan açıklamada, “Erdem, sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı’na
hakaret iddiasıyla gözaltına alındı. Arkadaşımız savcılık kararıyla yarın mahkemeye çıkmak
üzere gece gözaltında tutulacak. Baskı ve hukuksuzluğa teslim olmayız. Erdem serbest
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bırakılsın” denildi. 74
• İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı
Boğaziçi Üniversitesi’nde doktora öğrencisi Aslı Takanay ve aynı üniversiteden Doç. Dr. Ayfer
Bartu Candan’a birer yıl üçer ay hapis cezası verdi. Takanay hakkında iki yıl denetimli
serbestlik kararıyla ceza ertelemesi yapıldı. Candan’ın kararında hükmün açıklanması geriye
bırakıldı.75
• İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. E. Osman Erdem’e bir yıl altı ay
ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Tansel Korkmaz’a ise bir yıl üç ay hapis cezası
verdi. Mahkeme, her iki akademisyen için de hükmün açıklamasını geriye bıraktı. 76
13 Mart 2019
• Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, 25 Kasım 2017’de Başbakanlık İletişim
Merkezi’ne (BİMER) yapılan şikayet gerekçesiyle ilahiyatçı-yazar Cemil Kılıç hakkında
“Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak
alenen aşağılamak” suçlamasıyla iddianame hazırladı. İddianamede, D.Ç. adlı vatandaş
tarafından BİMER’e 25 Kasım 2017’de şikayette bulunulmasına karşın Kılıç’ın 6 Aralık 2018
ve 11 Aralık 2018’deki sosyal medya paylaşımları delil olarak gösterildi. Savcılık, Kılıç’ın altı
aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. 77
• Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliği, 2019/876 D. İş nolu kararı ile soruşturma
tamamlanıncaya kadar soruşturmaya konu her türlü basılı, yazılı-görsel-işitsel yayınların
yasaklanmasına karar verdi. 78
• İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Arel Üniversitesi’nden Doç. Dr. Feryal Delfin
Saygılıgil’e bir yıl altı ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklamasını geriye bıraktı. 79
• İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Murat Paker’e bir yıl üç ay hapis cezası verdi ve
hükmün açıklamasını geriye bıraktı.
• İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı
Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi'nden E.B.E. ’ye bir yıl üç ay hapis cezası verdi ve hükmün
açıklamasını geriye bıraktı. 80
14 Mart 2019
• İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı
Mimar Sinar Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden KHK’yla
ihraç edilmiş olan araştırma görevlisi Çare Olgun Çalışkan’a iki yıl üç ay hapis cezası verdi.81
• İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, ODTÜ Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr.
Ferdan Ergut hakkında “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla bir yıl üç ay hapis cezasına
hükmetti. Ancak hükmün açıklanması geriye bırakıldı. 82
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15 Mart 2019
• 78’liler Girişimi ve gençlik örgütlerinin 6 Mart 1978’de öldürülen yedi öğrenciyi
anmak için İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nde düzenlediği toplantıda 33 kişi gözaltına
alındı. Gözaltına alınanlar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 83
18 Mart 2019
• Denizli’nin Buldan ilçesinde Süleyman Uzel isimli vatandaş, sosyal medya hesabından
yaptığı paylaşımlarla “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği” gerekçesiyle nöbetçi
mahkemece tutuklandı. Uzel, 16 Mart’ta gözaltına alınmıştı.84
• İzmir Selçuk Sulh Ceza Hakimliği, 2019/111 D. İş nolu kararı ile 2019/488 sayılı
soruşturma dosyasına yayın yasağı getirdi. 85
19 Mart 2019
• Konya 4. Sulh Ceza Hakimliği, 2019/1237 D. İş nolu kararı ile Akşehir Cumhuriyet
Başsavcılığı’nca yürütülen 2019/1200 sayılı soruşturmaya yayın yasağı getirdi. 86
• Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında 31
Ocak’taki yerel seçimler aday tanıtım toplantısında “terör örgütü propagandası yaptığı”
gerekçesiyle soruşturma başlattı. Dosya, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasında yetkili
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. 87
• Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı, Devrimci Yol üyesi İsrail Meydan’ın 30 Ağustos
2017’de Şavşat’taki cenaze törenine katıldığı gerekçesiyle ÖDP Artvin İl Başkanı Sercan Dede
hakkında soruşturma başlattı. Dede hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla
açılan dava, 4 Nisan’da Artvin Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 88
• Denizli’de, Yeni Zelanda’daki terör saldırısını övdüğü iddiasıyla “Ekşi Sözlük” yazarı
Eren Açak sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Açak’ın, söz konusu internet sitesinde
“Ellerine, namlusuna sağlık. İslam’ın olduğu yerde akıl, mantık ve huzur hiçbir zaman
olmamıştır, olmayacaktır” yorumu yapmıştı. 89
• Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesi, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlaması ve
dönemin Meclis Başkanı Binali Yıldırım’a hakaret ettiği gerekçesiyle İbrahim Çalışkan isimli
vatandaşa bir yıl iki ay ceza verdi. Çalışkan’ın, Eskişehir’de kabanı çalındığı için gittiği polis
merkezinde televizyonda haberleri izlediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yıldırım’a içki
zamları nedeniyle hakaret ettiği iddia edildi. 90
• Sanatçı Müjdat Gezen hakkında “Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin kundaklanmasıyla
ilgili basın açıklamasında AKP’li Burhan Kuzu’ya hakaret ettiği” gerekçesiyle açılan davaya
“mazeretsiz” katılmadığı gerekçesiyle zorla getirilme kararı çıkarıldı. İstanbul 67. Asliye Ceza
Mahkemesi, Gezen’in, Kuzu’ya hakaret ettiği iddiasıyla üç aydan iki yıl dört aya kadar hapis
cezası talebiyle yargılandığı davada Gezen’in gelecek duruşmaya getirilmesini kararlaştırdı.
Sanat merkezi 20 Şubat 2017’de kundaklanmıştı. 91
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• İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı
Boğaziçi Üniversitesi doktora öğrencisi Nevim Borçin’e bir yıl üç ay hapis cezası verdi ve
hükmün açıklamasını geriye bıraktı. 92
• İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı
Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Canay Şahin’e bir yıl üç ay hapis cezası verdi
ve hükmün açıklamasını geriye bıraktı.93
20 Mart 2019
• İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı
Boğaziçi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Tuna Kuyucu ve Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr.
İlker Birbil hakkında birer yıl üçer ay hapis cezası kararı verdi. Mahkeme, Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi’nde doktora öğrencisi Taylan Şahan Tarhan’a 1 yıl 6 ay 22 gün ceza
verdi. Kuyucu, Birbil ve Tarhan hakkındaki hükümlerin açıklanması geriye bırakıldı.
Mahkeme, Sabancı Üniversitesi’nden Dr. Nevin Zeynep Yelçe’ye ise aynı suçlama kapsamında
iki yıl altı ay hapis cezası verdi. 94 Mahkeme, ayrıca Kaliforniya Üniversitesi’nden Doç.
Dr. Baki Tezcan hakkında verilen yakalama emrini yineleme kararı aldı. 95
• İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 2018/462 esas sayılı dosya hakkında yayın yasağı
kararı verdi.96
21 Mart 2019
• İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği
gerekçesiyle yargılanan Friedrich Naumann Vakfı çalışanı Almanya vatandaşı Aret
Demirci’nin davasını 10 Ekim’e erteledi. Duruşmada Türkiye’nin AİHS’ye imza atmış
ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Demirci, söz konusu sosyal medya paylaşımının siyasi
figürlere yönelik eleştirilere daha geniş bir alan bırakan AİHS’in ilgili maddesine göre bir suç
teşkil etmediğine inandığını dile getirdi.97
• İstanbul Kadıköy Kaymakamlığı, Kadıköy Tiyatroları Platformu ve Kadıköy
Belediyesi’nin üç yıldır 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde gerçekleştirdiği yürüyüş etkinliğini
yasakladı. Kaymakamlık, “Etkinlik alanının İstanbul Valiliği tarafından belirlenen toplantı ve
gösteri yürüyüşleri alanı içerisinde olmadığı, yaya trafiğini olumsuz yönde etkileyebileceği ve
ticaret hayatının olağan akışını engelleyebilir” açıklaması yaptı. Bu yasağa karşı Kadıköy
Tiyatroları Platformu’ndan yapılan açıklamada ise, “Son yıllarda Kadıköy’ü, bir tiyatro vahası
haline getiren, onlarca salon, yüzlerce oyun ile tiyatronun şenliğini seyircilerimizle buluşturan
bizler, her koşulda sözümüzü nasıl söylediysek 27 Mart günü de öyle söyleyeceğiz.
Seyircilerimizi, diğer sanat alanlarından sanatçı dostlarımızı, Kadıköy halkını ve de esnafını
bizim için özel olan bu günü birlikte kutlamaya, sözümüzü paylaşmaya davet ediyoruz”
denildi.98
• İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan ÇHD üyesi ve Halkın Hukuk
Bürosu çalışanı altısı tutuklu 20 avukata “terör örgütü yöneticiliği” ve “terör örgütü üyeliği”
suçlamalarıyla toplam 159 yıl iki ay hapis cezası verdi. Mahkeme, tutuklu sanıklardan Barkın
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Timtik’e “örgüt yöneticiliği” suçundan 18 yıl dokuz ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme,
tutuklu sanıklar Behiç Aşçı’ya 12 yıl, Selçuk Kozağaçlı’ya 11 yıl 3 ay, Ayçan Çiçek’e dokuz
yıl, Engin Gökoğlu ve Aytaç Ünsal’a ise 10’ar yıl altışar ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme,
haklarında yakalama kararı olan Özgür Yılmaz ve Ebru Timtik’e 13 yıl altı ay, Şükriye Erden’e
12 yıl, Süleyman Gökten’e 10 yıl altı ay ve Naciye Demir’e dokuz yıl hapis cezası verdi.
Mahkeme, tutuksuz sanıklardan Ahmet Mandacı ve Zehra Özdemir’in duruşmada hazır
bulunmaları nedeniyle cezalarında indirim yaparak her ikisi hakkında üç yıl 12 ay 15 gün hapis
cezasına hükmetti. Bu kararla birlikte Mandacı’nın ev hapsi ve Özdemir’in de imza
yükümlülükleri kalktı ancak her ikisine de yurt dışına çıkış yasağı verildi. Tutuksuz sanıklar
Ayşegül Çağatay, Yağmur Ereren, Didem Baydar Ünsal ve Yaprak Türkmen’in cezalarında ise
indirim uygulanmayarak haklarında üçer yıl dokuzar ay hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık
Ezgi Çakır hakkında sekiz yıl hapisle cezalandırılmasına ancak küçük çocuğu olduğu ve eşinin
firari olması sebebiyle hakkında ev hapsi uygulanmasına hükmedildi. 99 Sanık avukatlarından
Gökmen Yeşil, “Gözaltı, tutuklama ve yargılama sürecinin tamamı hiçbir şekilde hukukla ilgili
değildi ve burada bir yargılama faaliyeti yürütülmüyordu” dedi. Şanlıurfa Barosu Başkanı
Abdullah Öncel de, “Biz baro olarak burada yargılama var diye geldik. Ancak yargılama
olmadığını gördük, adil yargılanma ilkesinin ciddi anlamda ihlal edildiğini gördük, masumiyet
karinesinin ihlal edildiğini gördük. Burada yargılanan Selçuk Kozağaçlı ve arkadaşları değil
Türkiye’deki avukatlıktır, avukatlardır” sözleriyle karara tepki gösterdi. 100
25 Mart 2019
• İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Arş. Gör. Sinem Seçer Sipahi, Abant İzzet
Baysal Üniversitesi’nden emekli Prof. Dr. Mustafa Sercan ve Boğaziçi Üniversitesi’nden Öğr.
Gör. Ayşegün Soysal ile Dr. Melike Acar’a birer yıl üçer ay hapis cezası verdi. Mahkeme,
akademisyenler hakkındaki hükmün açıklamasını geri bıraktı. Mahkeme, Yalova
Üniversitesi’nden Arş. Gör. Selda Altınok’a ise iki yıl altı ay hapis cezası verdi. 101
26 Mart 2019
• Edirne’nin Enez ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medya hesabı üzerinden
hakaret ettiği iddia edilen E.Ç. adlı vatandaş jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Tekirdağ’da ise Ö. D. isimli vatandaş aynı suçlamayla gözaltına alındı. 102
• Antalya Serik Sulh Ceza Hakimliği, 2019/291 D. İş nolu kararı ile 2018/589 sayılı
soruşturmasıyla ilgili haberlerin yasaklanmasına karar verdi. 103
• ODTÜ Rektörlüğü, ODTÜ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğu tarafından
düzenlenmesi planlanan “Farklı Toplumsal Cinsiyet Perspektiflerinden Aile” etkinliğine, konu
kapsamında LGBTİ bireyler de bulunduğu gerekçesiyle izin vermedi. Öğrenciler, kendilerine
sözlü olarak iletilen ret kararıyla ilgili yazılı yanıt talep etti. Ancak rektörlükten yazılı gerekçeli
yanıt verilmediği öne sürüldü. Topluluk, etkinliği yapacaklarını duyurdu. 104
• İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden kendi isteğiyle ayrılan Yrd. Doç. Dr. Gevher

99

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1306058/CHD_li_avukatlara_ceza_yagdirilmasina_barolardan_ve_TBB_den_tepki.html
https://www.evrensel.net/haber/375962/chd-ve-hhb-uyesi-avukatlara-toplam-159-yil-2-ay-ceza-verildi
101
https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/206757-4-akademisyene-15-er-ay-bir-akademisyene-2-yil-6-ay-hapis-cezasi
102
https://www.karar.com/guncel-haberler/sosyal-medyadan-cumhurbaskanina-hakarete-iki-gozalti-1161524
103
https://www.rtuk.gov.tr/mahkeme-yayin-yasaklari/5320/6907/tc-serik-sulh-ceza-hakimliginin-yayin-yasagi-karari.html
104
http://sendika63.org/2019/03/odtu-yonetimi-topluluk-soylesisine-gokkusagi-lgbti-iliskisi-gerekcesiyle-izin-vermedi-539679/
100

20

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Şubat 2019 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

Gökçe’ye iki yıl bir ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Taha
Karaman, Mardin Artuklu Üniversitesi’nden Güneş Kan Yukuş ve Dokuz Eylül
Üniversitesi’nden Arş. Gör. Serap Sarıtaş’ın dosyalarını diğer illere gönderdi. Sabancı
Üniversitesi’nden Ayşe Gül Altınay’ın davası ise 21 Mayıs’a ertelendi. 105
27 Mart 2019
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında
“Cumhurbaşkanına hakaret, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve tehdit”
suçlamasıyla soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Altay hakkında KRT
TV’de ‘Siyaset Gündemi’ programında ‘31 Mart’ta, bütün yaşananlar, yani siyasi tablo ortada
ama bunun üzerine aklıyla alay edildiğini düşünen vatandaşlarımız Erdoğan'dan ve Bahçeli'den,
Bay Dumur ve Bay Kamburdan hücrede bunun hesabını soracaktır…’ açıklamaları nedeniyle
soruşturma başlatılmıştır” denildi. Altay ise, “Anayasa’nın ‘suçluluğu mahkeme kararı ile
saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz' hükmüne rağmen, istihbarat kurumlarının
fişlemeleriyle insanları terörist ilen etmeye kalkan, hukuksuz-ahlaksız fişleme belgelerini
basına servis eden, vatandaşların devletin koruması altında olması gereken kişisel verilerini,
birkaç oy fazla alabilmek için yandaş basın aracılığıyla ortaya saçanlar hakkında hiçbir adım
atmayan yargının, yandaş basın ve trollerin operasyonu üzerine harekete geçmesi, adalet
sisteminin geldiği nokta açısından da ibretliktir” dedi.106
• Manisa Sarıgöl Sulh Ceza Hakimliği, 2019/88 D. İş sayılı kararı ile 2019/294 sayılı
soruşturma dosyası hakkında yayın yasağına karar verdi. 107
• İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için akademisyenler” bildirisi imzacısı
Boğaziçi Üniversitesi’nden Dr. Feyza Akınerdem ve Prof. Dr. Neşe Bilgin’e birer yıl üçer ay
hapis cezası verdi. Mahkeme, akademisyenler hakkındaki hükmün açıklamasını geriye bıraktı.
Mahkeme, Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Kerem Saysel’e ise iki yıl altı ay hapis
cezası verdi.108
28 Mart 2019
• İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı
Uludağ Üniversitesi’nden Prof Dr. Şule Akköse’ye bir yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek,
hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. 109
• Ankara Batı 1. Sulh Ceza Hakimliği, 2019/1613 D. İş sayılı kararı ile 2019/8716 sayılı
soruşturma dosyası yayın yasağına karar verdi. 110
• Cumhuriyet’in “Kitap” eki tarafından DİSK Basın-İş Genel Başkanı ve Cumhuriyet’in
eski yazı işleri müdürü Faruk Eren’in “Kayıp bir devrimin hikayesi – Bir zamanlar Hasköy’de”
kitabına ilişkin yazının yayımlanmaması sansür tartışması yarattı. Kitapta, Eren’in 12 Eylül
darbesi sonrası gözaltında kaybettiği ağabeyi Hayrettin Eren’in yaşadıklarını
anlatılıyor.111Cumhuriyet Kitap’ın Bülent Forta’nın , Eren’in kitabını değerlendirdiği yazıyı son
dakikada çıkardığı açıklandı. Bu gelişmeye ilişkin Faruk Eren, “Benim böyle bir talebim zaten
yoktu. Cumhuriyet yöneticilerinin bu sansürü bana değil. Sansür Forta’ya, Türkiye’nin sol
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hafızasına, Cumartesi Anneleri’ne ve insan hakları mücadelesinedir. Çok ayıp bir durum. Ne
diyeceğimi bilemiyorum” dedi.112 Bülent Forta ise, sansüre “Hangi gerekçeyle çıkardınız diye
sordum. Gerekçe göstermediler. Yaptıkları nezaket kurallarına uygun bir tutum değil. Bunu
nasıl telafi edeceklerini merak ediyorum” sözleriyle tepki gösterdi. 113
• Sakarya’da Sapanca Asli Ceza Mahkemesi, Sapanca Cumhuriyet Savcılığı’nın DİSK
Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme”
suçlamasıyla hazırlanan iddianameyi kabul etti. İddianamede, Çerkezoğlu’nun 5 Haziran
2016’da CHP’nin Sapanca’da düzenlediği “Türkiye Nereye Gidiyor” panelindeki konuşması
nedeniyle dava açıldığı öğrenildi. Dava 2 Nisan’da Sapanca Adliyesi’nde görülecek. 114
29 Mart 2019
• Şanlıurfa Siverek T Tipi Cezaevi’nde yönetim tarafından Cumhuriyet’in 25 Mart
tarihli nüshasındaki bir, iki, 11 ve 12’nci sayfalarını cezaevine alınmadığı iddia edildi. Söz
konusu sayfalarda, cezaevlerinde tecrit uygulandığı iddiasıyla haberlerin yer aldığı belirtildi.
Cezaevi yönetimince, “Mahkemelerce yasaklanmamış dahi olsa, kurum güvenliğini tehlikeye
düşürdüğü veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsadığı eğitim kurulu kararıyla
tespit edilen hiçbir yayının, kuruma kabul edilemeyeceğine” yetkisini kullanıldığı bildirildi. 115
• Mersin Erdemli Sulh Ceza Hakimliği, 2019/483 D. İş sayılı kararı ile2019/1937 sayılı
soruşturma dosyası hakkında yayın yasağına karar verdi. 116
30 Mart 2019
• Kırşehir Sulh Ceza Hakimliği, 2019/736 D. İş nolu kararı ile 2019/2491 sayılı
soruşturması hakkında yayın yasağına karar verdi. 117

RTÜK Cezaları
11 Mart 2019
• RTÜK, medya hizmet sağlayıcılarına son sekiz yılda 313 kez program durdurma ve 37
lisans iptali cezaları verdi. RTÜK’ün açıkladığı verilerine göre, kanun ihlali nedeniyle
239.715.672 lira, içki ve sigara konusundaki hükümlere uyulmaması nedeniyle ise 11.327.439
lira ceza kesildi. Üst Kurul’un son sekiz yılda medya hizmet sağlayıcılarına
uyguladığı müeyyide sayısı ise 16.043 oldu. Medya hizmet sağlayıcılarına 2017’de bin 1.818
kez ve 2018’de ise 1.559 kez müeyyide uygulandı. 118
• RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilmiş üyesi İsmet Demirdöğen, TRT’nin Şubat
ayında AKP ve MHP hakkında lehte yayınlar yaparken muhalefet hakkında daha çok aleyhte
haberlere yer verdiğini açıkladı. Demirdöğen, TRT’nin 1-28 Şubat dönemindeki yayınlarına
ilişkin siyasi haber raporunu kamuoyuyla paylaştı. Bu rapora göre; TRT, Şubat ayında
AKP’ye 49 saat 58 dakika 12 saniye ve MHP’ye üç saat 32 dakika 26 saniye lehte haberlerle
yer verdi. CHP’ye ise beş saat 47 dakika 25 saniye lehte ve beş saat 56 dakika 15 saniye
aleyhte yer verdi. İyi Parti’ye 55 dakika 32 saniye lehte ve bir saat 11 dakika 53 salise aleyhte
yer verdi. TRT, Cumhur İttifakı’na 53 saat 30 dakika 38 saniye sadece lehte haberlerle yer
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verdi. Ancak Millet İttifakı’na da altı saat 52 dakika lehte ve yedi saat sekiz dakika ise aleyhte
yer verdi.119
15 Mart 2019
• RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile “aile
ve çocuk dostu” yayınların ödüllendirilmesi konusunda çalışma başlattıklarını söyledi. Şahin,
“Aile ve çocuk dostu yapım ve dizileri nedeniyle teşvik ödülü verilen medya hizmet sağlayıcı
kuruluş, ödül tarihinden itibaren bir yıl içindeki ilk beş içerik ihlali nedeniyle Üst Kurul
tarafından idari para cezası uygulanmak yerine uyarılacak. Bu sayede, teşvik ödülü sahibi
medya hizmet sağlayıcı kuruluş, karşılaşması muhtemel idari para cezalarını bu ödülünden
mahsup etme imkanına kavuşacak” dedi. 120
17 Mart 2019
• RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yayın yasaklarına sınırlama getirileceğini belirterek,
“Bundan böyle yayın yasaklarının ucu açık olmayacak. Süresi ve hangi konuları kapsadığı
belirlenecek” dedi. RTÜK olarak yeni dönemde, yeni bir vizyon planladıklarını söyleyen Şahin,
sektörü denetlemekten öte önünü açmaya yönelik düzenlemeler yapmayı planladıklarını belirtti.
Şahin, “Özellikle terör gibi infial uyandıran olaylarda yayın yasakları getirilebiliyor. Fakat
yayın yasaklarının ucu açık olduğu, süresinin belli olmadığı ve neyi kapsadığının anlaşılmadığı
yönünde şikayet oldu. Belki kanun değişikliği ihtiyacımız olacak. Yayın yasağı kararı
aldığımızda, kuruluşlar bunun neyi kapsadığını tam anlayamıyor, ne kadar süreceğini bilmiyor
olabiliyorlar. Olay bitiyor ama yayın yasağı hala devam ediyor. Bunu ortadan kaldıracağımız
bir çalışma yapılacak” diye konuştu. 121Şahin, ayrıca internet aracılığıyla televizyon yayıncılığı
yürüten platformlarla ilgili yönetmelik hazırladıklarını belirterek, “Seç izle platformlarına
yönetmeliği gönderdik, görüşlerini aldık. Netflix ile iş birliği içindeyiz. Birtakım düzenlemeler
yapmaktayız. Yönetmeliğimiz yayınlanma aşamasında” dedi. 122
• RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Akit TV’nin “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu idam
edilmeli” yönünde mesajlar verilen programıyla ilgili cezai işlem uygulanmasını talep etti.
Taşçı, Akit TV yayının RTÜK Yayın ilkelerine aykırı olduğuna işaret ederek, “Yayının tamamı
izlendiğinde hem ulusal hem de uluslararası hukuk bakımından hukuk fakültelerinde nefret
suçuna örnek olay olarak anlatılacak nitelikte olduğu tartışmasızdır. Amacı tamamen toplumu
ayrıştırma, kutuplaştırma ve toplumun bir kesimini kışkırtmaya hizmet amacıyla güdümlü ve
yönlendirmeli bu yayın nedeniyle bahsi geçen incelenip raporu hazırlanmalı ve Üst Kurul
gündemine alınmalı” dedi. 123
21 Mart 2019
• RTÜK’ün CHP’li üyesi İsmet Demirdöğen, TRT’nin 1-15 Mart tarihlerinde “Cumhur
İttifakı” lehine 55 saat 17 dakika 18 saniye ayırırken, “Millet İttifakı” lehine sekiz saat 24
dakika yedi saniye yayın yaptığını açıkladı. Demirdöğen, TRT’ye ilişkin açıklamasında, “AKP
lehine 48 saat beş dakika üç saniye, MHP lehine de yedi saat 12 dakika 15 saniye yayın yapıldı.
Ancak ne ittifak ne de iki parti adına CHP’li üyenin ‘aleyhte’ diye niteliği yayıncılık yapıldı.
CHP ile İyi Parti’nin “millet ittifakı” lehine sekiz saat 24 dakika yedi saniye, aleyhine yedi saat
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dedi. 124

23 dakika dört saniye yayın yapıldı”
• RTÜK, nasıl reyting ölçümü yapıldığını ziyaretçilere uygulamalı göstermek amacıyla
“Reyting Simülasyon Merkezi” kurdu. Bu merkezdeki sistem ile yaklaşık 15 dakika içinde
tablet, telefon, masaüstü bilgisayar gibi tüm ekranlara ait izleme ve dinleme yani reyting
verileri ölçülebiliyor. Kurulan merkezin akademisyenler ve öğrenciler ile yabancı ve yerli
heyetlere hizmet vermesi amaçlanıyor. 125
31 Mart 2019
• Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, RTÜK’ün 2010-2018 yıllarında
uyguladığı yaptırımlarla medya hizmet sağlayıcılarına 16.043 kez ceza uygulandığını ve 250
milyon 503 bin 111 lira idari para cezası kesildiğini açıkladı. Ersoy’un verdiği bilgilere göre;
2010 yılında 782 kez, 2011 yılında 629 kez, 2012 yılında 1287 kez, 2013 yılında 4.630 kez,
2014 yılında 2 bin 239 kez, 2015 yılında 1482 kez, 2016 yılında 1617 kez, 2017 yılında 1818
kez ve 2018 yılında 1559 kez olmak üzere 16.043 kez yaptırım uygulandı. Ersoy, “Üst Kurulca,
2 Ocak 2010 - 31 Aralık 2018 dönemi içerisinde olmak üzere, 6112 sayılı kanun ihlalleri
nedeniyle 1184 adet medya hizmet sağlayıcı kuruluşa toplam 239 milyon 715 bin 672.74 lira,
4207 ve 4250 sayılı kanunlara muhalefetten 138 adet medya hizmet sağlayıcı kuruluşa toplam
11 milyon 327 bin 439 lira idari para cezası uygulanmıştır” dedi. Ersoy, 2010-2018 yılları
arasında da RTÜK’ün medya hizmet sağlayıcılara 313 kez program durdurma yaptırımı
uyguladığını ve 37 kez de yayın lisansı iptali kararı verdiğini kaydetti. 126
• YSK, yayın yasağı kalkmadan seçim sonuçlarını yayınlamaya başlayan televizyon
kanalları hakkında RTÜK’e ihbarda ve savcılığa ise suç duyurusunda bulundu. YSK, Mahalli
İdareler Genel Seçimleri’ne ilişkin saat 19.15’e değin yayın yasağı olduğunu duyurmuştu.
YSK, ilgili kanallar hakkında 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
Hakkında Kanun’un yayın yasağına ilişkin 80’inci maddesi gereği şikayette bulundu. 127

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepki
1 Mart 2019
• RSF, Türk hükümetine ülkedeki uluslararası kuruluşlar için görev yapan basın
mensuplarının işlerini engellememe ve basın kartı akreditasyonlarını yenileme, süresini uzatma
çağrısı yaptı. Açıklamada, “Türk hükümeti tarafından yabancı kuruluşlar için yabancı veya
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gazetecilerin görevlerini yapmasının engellendiği ve bunun
bağımsız yabancı kaynakların haber yapmasını sınırlandırmak amacıyla yapıldığı” öne sürüldü.
RSF Almanya Temsilcisi Christian Mihr, “Türk yetkililer yabancı muhabirlerin Türkiye’de
özgürce çalışmasına derhal olanak sağlamalı” dedi. Mihr, Alman hükümetinden de
Türkiye’deki tüm yabancı basın mensuplarının akreditasyonlarının uzatılması için “Ankara’ya
açık ve net baskı” yapmasını talep etti. 128
• Üniversiteli Kadın Kolektifi, Yeni Akit’in İstanbul’daki binasının önünde 11 Şubat’taki
üniversite eğitimindeki toplumsal cinsiyet derslerine yönelik “YÖK’e dön bu yanlıştan”
manşeti nedeniyle protesto etti. Kadınlar, “Toplumsal cinsiyet dersleri kadınların kazanımıdır,
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uygulanan ise kadınların kazanımlarına saldırıdır” açıklaması yaptı ve gazete binası önüne mor
renkli boya dökerek eylemlerini sonlandırdı. 129Yeni Akit’in manşeti üzerine YÖK ise toplumsal
cinsiyet derslerini kaldırarak yerine “aile ve adalet” isimli bir ders koyacaklarını duyurmuştu.
YÖK Başkanı Yekta Saraç, 17 Şubat’ta yaptığı açıklamada, toplumsal cinsiyet kavramıyla ilgili
“Toplumsal değerlerimiz ve kabullerimizle mütenasip değil” diyerek 2015 yılında fakültelere
yollanan tutum belgesindeki “toplumsal cinsiyet eşitliği” kavramını çıkartacaklarını ve
üniversitelere duyuracaklarını ifade etti. Saraç, “Bu vesile ile üniversitelerimizde verilmekte
olan kadın çalışmalarına yönelik derslerin müfredatını, ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ değil,
‘adalet temelli kadın çalışmaları’ anlayışı içerisinde belirlemeye ve verilmekte olan ders,
konferans ve seminerlerde Türk toplumunun aile kavramı başta olmak üzere sahip olduğu üstün
değerlerin öne çıkarılmasına özen göstermesi gerekmektedir” dedi. 130
3 Mart 2019
• Türkiye’de görevli Almanya’nın devlet kanalı ZDF’in İstanbul Bürosu şefi Jörg Brase,
Tagesspiegel Türkiye ve Ortadoğu muhabiri Thomas Seibert ile Alman NDR muhabiri Halil
Gülbeyaz’ın süresi sona erdikten sonra basın kartlarının yenilenmemesine Alman Hükümeti ve
Almanya’daki basın örgütleri tepki gösterdi. Almanya Hükümeti Sözcüsü Steffen Seibert,
“Türk hükümetini basın kartlarının bir an önce verilmesi için adım atmaya çağırdık ve özgür
basının Türkiye’de de temel bir hak olduğunu, herhangi politik bir nedenle başvuruların
reddinin Almanya için büyük bir sorun olduğunu aktardık” dedi. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı
Andreas Michaelis, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’ı arayarak,
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın basın kartlarını yenilememe kararını resmen protesto
etti. ZDF Genel Müdür Yardımcısı Bettina Schausten ise, Türkiye’nin bu tutumla ZDF’in
ülkeden haber geçmesini imkansız kıldığını söyledi. Tagesspiegel Genel Yayın Yönetmeni
Mathias Müller von Blumencron, “Alınan karar bizi derinden sarstı. Bunu basın özgürlüğüne
karşı bir tutum olarak değerlendiriyoruz. Muhabirimizin çalışmalarını sürdürebilmesi ve
Türkiye’den haber geçmesi, özellikle Berlin’de yaşayan Türkler açısından da çok önemli”
dedi.131
4 Mart 2019
• ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili dava
açılması konusunda “İfade özgürlüğü hakkını kullanmak, ağırlaştırılmış müebbetle
sonuçlanmamalı” dedi. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic de, söz
konusu iddianame nedeniyle “dehşete kapıldığını” belirterek, şüphelilere yöneltilen suçlamaları
“kabul edilemez” bulduğunu ifade etti. 132
• CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, MEB Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması
istemiyle verdiği soru önergesinde, Balıkesir Öğretmen evinde Cumhuriyet ve Sözcü gibi
muhalif gazetelerin satın alınmamasına yönelik politikanın izlendiğini duyurdu. Aytekin,
“Balıkesir gibi tarihi Cumhuriyetle, aydınlanma ve ilericilik ile özdeş bir şehirde böyle bir tavrı
ve ‘tasarrufu’ kabul etmemiz mümkün değil. Komplolarla, içi boş iddianamelerle yıpratılmak
istenen Cumhuriyet ve Sözcü’ye uygulanan sansürü kabul etmiyoruz. Halkın haber alma
hakkını engellemek suçtur” dedi. 133
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5 Mart 2019
• Meslek örgütleri ve gazeteciler Murat Aksoy, Deniz Zeyrek, Yaşar Seyman ve Uğur
Dündar’ın aralarında yer aldığı gazeteciler, Faruk Bildirici’nin Hürriyet ile yollarını ayırmasına
tepki gösterdi. RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, “Hürriyet, Okur Temsilcisi Faruk
Bildirici ile yollarını ayırdı. Gazeteye ancak ‘kendinize yazık ettiniz’ denir.
Eleştiri/özeleştirisiyle okurları ve meslektaşlarına karşı daima dürüst ve açık diyalog içinde
oldu” dedi. Aksoy, “İnsanın artık şaşırmaması hiçbir şeye, her şeyi kanıksaması, ne acı...
Değerli meslek büyüğüm Bildirici de artık işsiz” diye yazdı. Evrensel Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Polat ise “Bildirici Hürriyet gibi zor bir yerde, çok iyi ombudsmanlık yaptı. Bu
mesleğimiz açısından bir övünç, bir başarı hikayesidir. Mesleğimiz açısından nice iyi işlere
imza atacağından şüphem yok” diye yazdı. Elif Ilgaz, “Bildirici’nin Hürriyet ile yollarının
ayrılmasına şaşırdım desem yalan olur. Ana akımda kalan son gazetecilerdendi. Mesleğimizin
ahlaklı, vicdanlı, dürüst kalemlerinden... Umarım gazeteden ayrılması yeni kitaplar yazmasına
vesile olur” paylaşımında bulundu. 134
• Tarih Vakfı ve TİHV, “Barış için Akademisyenler” bildirisine imza attığı için Prof.
Dr. Füsun Üstel hakkındaki mahkumiyet kararına, “Hala tüm ulusal ve uluslararası demokratik
kamuoyunun yükselteceği güçlü bir itirazla bu tutsaklık engellenebilir. Füsun Üstel yalnız
değildir ve sözü sözümüzdür” sözleriyle tepki gösterdi. Öte yandan Fransız Üniversiteleri
Rektörler Birliği de, Üstel’in infazının durdurulmasını talep ederek Avrupa üniversitelerini
dayanışmaya çağırdı. 135
• CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel’in başkanlığındaki CHP Bilim
Platformu, “Otoriterleşen Türkiye’nin Çölleşen Medyası” başlıklı raporda, AKP iktidarı
döneminde basın özgürlüğünde gerileme olduğunu yazdı. Raporda, Türk medyasında yaşanan
tekelleşme, basın özgürlüğündeki engellemeler, medya kurumları ve gazeteciler üzerindeki
siyasi ve ekonomik baskılar, kamu kurum ve kaynaklarının AKP propagandası için kullanımı
ele alındı. Açıkel, “AKP iktidarı döneminde, ülkemizde özgürlükler anlamındaki gerilemeden
en çok etkilenen başlıklardan birisi de maalesef basın özgürlüğü olmuştur. AKP’nin otoriter,
tekelci ve tahammülsüz politika tarzı sonucunda, Türkiye basın özgürlüğü anlamında dünyanın
en itibarsız ülkeleriyle birlikte anılır hale gelmiştir. Medya kurumları ve gazeteciler üzerindeki
siyasi ve ekonomik baskılar, bağımsız medya faaliyetini yapılamaz bir noktaya sürüklemiştir.
Ülkenin saygın gazeteci ve köşe yazarları, siyasi ve keyfi hukuki süreçlere maruz bırakılmakta,
haksız bir şekilde tutuklanmaktadır” dedi. Raporda, “Her beş yurttaşımızdan üçü ülkemizde
basın özgürlüğünün olmadığını düşünmekte, her beş yurttaşımızdan üçü medyadaki haberlere
güvenmemektedir. Türkiye haberlere güvenmeme açısından, dünya ülkeleri arasında ikinci
sıradadır. AKP iktidarının medyayı kontrol etme oranı yüzde 95’lere kadar yaklaşmıştır. RTÜK,
2018 yılının son üç ayında televizyon kuruluşlarına 23 kez program durdurma ve 37 kez de
para cezası vermiştir. Sadece bu üç aylık dönemde TV kanalları 5.200.000 civarında para
cezası ödemiştir. RTÜK, adeta bir bedel ödetme kurumuna sadece 2011 ile 2018 yılları arasında
468 habere yayın yasağı getirilmiştir. 2019 yılının ilk iki ayı içinde ise 34 yayın yasağı kararı
verilmiştir” denildi. 136
• ÖGİ, gazetecilere yönelik hak ihlalleriyle ilgili Şubat ayı raporunda, “Üç gazeteci
gözaltına alındı, bir gazeteci tutuklandı, iki gazeteci hakkında dava açıldı, bir gazeteciye iki yıl
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hapis cezası verildi, tutuklu yargılanan sekiz gazeteci tahliye edildi, bir gazeteci ise beraat etti”
bilgileri yer aldı. Raporda, “Gazeteciliği yargılama anlayışına karşı diyoruz ki gazeteciler
faaliyetlerinden dolayı yargılanamaz ve cezalandırılamaz. Derhal tüm meslektaşlarımızın
serbest bırakılmasını istiyoruz. Gazetecilik suç değildir” denildi. 137
6 Mart 2019
• BM İnsan Hakları Komiseri Michelle Bachelet, “Türk yetkililere, eleştirel ve muhalif
sesleri istikrarsızlaştırıcı olarak değil tam tersine sosyal diyaloğa katkı sunan bir değer olarak
görmesi çağrısında bulunuyorum” dedi. Bachelet, Gezi eylemleri katılımcısı sivil toplum
temsilcileri aleyhine dava açılmasını eleştirerek, “Son günlerde Gezi eylemleri nedeniyle
hükümeti devirmeye teşebbüs suçundan yargılanan 16 sivil toplum aktivistin davası,
uluslararası hukuk standartlarını karşılamayan diğer birçok yargılamanın bir benzerini
oluşturuyor” diye konuştu. 138
• TGS Kadın ve LGBTİ Komisyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle “Şiddet
Deneyim Paylaşım Grubu Raporu”nu yayımladı. Raporda, “Gazeteci Kadınların Yaşadığı
Cinsiyet Ayrımcılığı ve Şiddet Araştırması” verileri ve 27 kadın gazeteciye ait anlatımlarına
yer verildi. Rapora göre; kadın gazeteciler, patronları, yöneticileri ve haber kaynaklarınca
yapılan tacize ve taciz girişimlerine maruz kalıyor. Kadınlar, yaşadıklarını üst birimlere
bildirdikleri halde sonuç alamıyor ve işlerini bırakmak zorunda kalıyor. Kadınlar, özellikle
erkek meslektaşları tarafından küçük görülme, ciddiye alınmama, dalga geçilme gibi
durumlarla sıklıkla karşılaştıklarını belirtiyor. Kadınlar, bunun gazetecilik becerileri
küçümsendiği için kendilerini değersiz ve yetersiz hissettirmeye yönelik olduğunu paylaşıyor.
Raporda kadın gazeteciler bir psikolojik şiddet türü olarak “mobbing” uygulamasıyla sıklıkla
karşılaştıklarını dile getiriyor.139
• DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin ortak yazılı açıklamasında, “Bu Suça Ortak
Olmayacağız” bildirisine imza atan akademisyenlere yönelik “hukuk dışı yargılanma süreci
sonlandırılmalı” çağrısında bulunuldu. Açıklamada, “Mahkeme kararları kopyalanmış
gerekçelerle verildi. Bu hukuk dışı süreç ülkemiz demokrasisi ve adalet sistemi adına utanç
vericidir. Bu hukuk garabetine bir an önce son verilerek evrensel normlara uygun adil bir
yargılama sürecinin işletilmesini, hukuk dışı yargılama sonuçlarının ortadan kaldırılmasını
istiyoruz” denildi. 140
• “Buse’nin Arkadaşları” isimli platform, Tekirdağ Kapalı Cezaevi’nde tutuklu trans
birey Buse Buket’in sağlık hakkına erişiminin engellendiği belirterek, Sağlık Bakanlığı’na faks
metni gönderme çağrısında bulundu. Faksta, “Ameliyat hakkı için 31 Ocak’tan beri açlık
grevinde olan ve tek isteği mahkeme kararının uygulanması olan bir mahkumun ruhsal ve
bedensel sağlığı tam olarak Bakanlığınızın gündemi olmalıdır” denildi. 141
7 Mart 2019
• Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Direk, YÖK’ün Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Projesi’ni durdurmasını ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi’ni internet
sitesinden kaldırmasını eleştirdi. Direk, YÖK’ün “Toplumsal cinsiyet kavramı değerlerimize
aykırıdır” ifadesine tepki göstererek, “Bu bizim kültürümüz diye bahsedilen şey tam olarak ne?
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Zaten hep burada olan bir yaşam tarzı veya pratiği mi? İktidarın kurumları aracılığıyla dayattığı
inşa edilmiş bir kurgu mu yoksa? Kadınlar erkek şiddetine karşı direnemesin ve boşanamasın,
eş ve annelik rollerini oynasın. Eve kapatılsın, dünya da erkeklerin şekillendirdiği bir yer olsun.
Amaç bu. Kadının insan olarak özneleşme süreçlerine girmesinin önünü kesmeye çalışan,
kadına karşı ayrımcılık yapan, onu eve kapatmayı hedefleyen bu saldırı, kadının çalışma
haklarına yapılan bir saldırıdır. Bu uygulama Türkiye’nin din ve vicdan özgürlüğünün garantisi
olan anayasal laiklik ilkesine aykırı değil mi?” dedi. 142
• BM İnsan Hakları Konseyi üyesi 36 ülke, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın
öldürülmesini kınadı. BM İnsan Hakları Konseyi üyesi ülkelerce imzalanan ortak bildiride,
Suudi Arabistan’a BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard’ın
yürüttüğü soruşturmada işbirliğine gitmesi için çağrı yapıldı. 143
8 Mart 2019
• İnsan hakları örgütleri ile meslek örgütleri, “Yeni Bir İnsan Hakları Eylem Planı
Hazırlanması’’ için katıldıkları Adalet Bakanlığı toplantısında, uluslararası standartlarda bir
insan hakları politikasına ivedilikle geri dönülmesi çağrısında bulundu. İnsan Hakları Derneği,
Hafıza Merkezi, Eşit Haklar için İzleme Derneği, Yurttaşlık Derneği, Diyarbakır Barosu, Türk
Tabipleri Birliği ve Hak İnisiyatifi Derneği’nce Adalet Bakanlığı’na iletilen taleplere ilişkin
ortak açıklama yaptı. Açıklamada, “Toplantıda, sayısız insan hakları örgütünün kapısına kilit
vurulduğunu, yurttaşların keyfi olarak yakalanma, tutuklanma, gözaltına alınma, yargılanma
endişesi ile yaşamaya mecbur bırakıldığını, birçok insan hakları savunucusunun demir
parmaklıklar ardında olduğunu, kadınlar, çocuklar, LGBTİ bireyler, dezavantajlı gruplar,
mahpuslarla ilgili hak ihlallerinin inkâr edildiğini, adalete erişimin imkansızlaştığı belirtildi”
dedi.144
• IPI, Türkiye’de 15’i kadın 141 gazetecinin tutuklu olduğunu açıkladı. 145
10 Mart 2019
• Tagesspiegel muhabiri Thomas Seibert ile ZDF TV İstanbul şefi Jörg Brase,
kendilerine basın kartı verilmemesi ve ülkeyi terk etmek zorunda kalmaları sonucunda
Türkiye’nin diğer yabancı basın mensuplarına mesaj gönderdiğini söyledi. Seibert, DW’ye,
“Basın kartının süresinin uzatılmamasının yaptığım haberlerle bağlantılı olduğuna
inanmıyorum. Bunun Batılı basın mensuplarına verilen bir mesaj olduğunu düşünüyorum.
Burada bir, iki veya üç günah keçisine ihtiyaç vardı. Ve ben de şanssızdım ki, onlardan biri
oldum” dedi. Brase ise, “Basın kartımın süresinin uzatılması için yaptığım başvurunun neden
reddedildiği konusunda bugüne kadar hiçbir neden gösterilmedi. Benim bildiğim kadarıyla,
Türkiye’deki mevcut basın yasasını da ihlal etmedim” dedi. 146 Seibert, Tagesspiegel’de
Türkiye'de muhabirlik yıllarına ilişkin yazısında, Türk Hükümeti’nin gazetesine “Thomas
Seibert’ten başka bir gazeteci gönderin şeklinde ahlaksız bir teklifte bulunduğunu” kaydederek,
“Türk hükümeti Alman gazete ve televizyonları kontrol etme hedefine ulaşamayacak” tepkisini
gösterdi.147
12 Mart 2019
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• İnsan hakları savunucu 18 kuruluş tarafından yapılan “Osman Kavala ve Yiğit
Aksakoğlu derhal serbest bırakılmalıdır” başlıklı ortak açıklamada, “Dayanaktan yoksun olan
tutuklu yargılamanın yapılanın keyfiliğini ifşa etmektedir” denildi. Açıklamaya, Ankara
Barosu, Article 19, Civil Rights Defenders, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Diyarbakır
Barosu, Hak İnisiyatifi Derneği, Hak ve Adalet Platformu, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi,
İnsan Hakları Derneği, İzmir Barosu, Kaos GL Derneği, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği,
Yurttaşlık Derneği, Sınır Tanımayan Gazeteciler, Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel
Yönelim Çalışmaları Derneği, P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu, Türkiye İnsan Hakları
Vakfı ile Uluslararası Af Örgütü imza attı. 148
13 Mart 2019
• AP Raportörü Kati Piri, Türkiye’yle katılım müzakereleri askıya alınmalı görüşünü
savunarak, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bu üyelik müzakerelerini yürütmek bir saçmalık.
Türkiye’de bariz insan hakkı ihlalleri gerçekleşiyor” dedi. Piri, devamla “Fakat buna rağmen
Türkiye’nin demokratlarının yanında durmalıyız. Gelecekte yeniden demokratik bir Türkiye
göreceğimizi ümit ediyorum” ifadesini kullandı. 149
14 Mart 2019
• ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı 2018 İnsan Hakları Raporu’nda, Türkiye’ye
ilişkin “keyfi infaz, gözaltında şüpheli ölümler, işkence, muhalefetteki milletvekilleri,
avukatlar, gazeteciler ve yabancı ülke vatandaşlarına yönelik olarak terör gruplarıyla bağlantılı
oldukları gerekçesiyle keyfi şekilde gözaltına alınmaları veya tutuklanmaları” sorunlar olarak
sıralandı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun açıkladığı raporda, “ABD’nin Türkiye
misyonunda görevli üç Türk çalışan dahil on binlerce kişinin terör gruplarıyla bağlantılı
oldukları gerekçesiyle keyfi şekilde gözaltına alınması, seçimle göreve gelen yetkililerle
akademisyenlerin gözaltına alınması, hükümetin politikalarını ya da yetkilileri eleştiren
kişilerin yargılanması, internet sitelerinin ve bazı içeriklerin engellenmesi, toplanma
özgürlüğüne ciddi sınırlama getirilmesi, kadınlara ve LGBTİ bireylerine ve diğer azınlık
gruplarına yönelik şiddet” insan hakları ihlalleri olarak sayıldı. Türkiye’de bireylerin
devleti/hükümeti kamuoyu önünde dava ya da soruşturma açılması riski olmadan
eleştiremediğini de yazıldı. 150 Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise,
ABD’nin 2018 Türkiye İnsan Hakları Raporu’nun “asılsız iddialar, gerçek dışı bilgiler, ön
yargılı yorumlar” içerdiğini belirterek, “Karanlık insan hakları tarihi tüm dünyanın malumu
olan ve hatta daha geçtiğimiz yıl boyunca, çocuklar dahil, göçmenlere yaptığı zulümle
gündeme oturan bir ülkenin, ironik şekilde Türkiye’yi suçlaması en hafif deyimiyle
ciddiyetsizliktir” denildi. 151
• İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CNN Türk’te katıldığı
“Buket Aydın ile 40” programının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması nedeniyle yarıda
kesilmesine “Medyaya acıyorum. Adamlar program yapamıyor” tepkisi gösterdi.
İmamoğlu’nun açıklamaları Erdoğan’ın 5. Uluslararası İyilik Ödülleri’ndeki konuşması
gerekçesiyle kesilmişti. 152
• Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3.
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Ceza Dairesi’nin barış imzacısı akademisyenlerinden Füsun Üstel hakkındaki bir yıl üç
ay hapis cezasını onamasına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, “Türkiye’de sosyal
bilimler yazınına yaptığı değerli katkıların yanı sıra akademik birikimini öğrencileri ve genç
meslektaşları ile paylaşarak onlara cesaret ve ilham kaynağı olan Üstel’e verilen bu ceza ifade
özgürlüğü açısından kabul edilemez niteliktedir. Daima barıştan ve aydınlıktan yana tavır almış
olan Üstel ile dayanışma içinde olduğumuzu bildiriyoruz” denildi. 153
15 Mart 2019
• AB - Türkiye Ortaklık Konseyi toplantısının ardından Türkiye’ye, “yargı
bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü, insan temel hak ve özgürlüklerini olumsuz etkileyen
uygulamalardan acilen vazgeçme” çağrısı yapıldı. Açıklamada, Türk Hükümeti’nin uyum
süreci için verdiği taahhütlerin reformlarla karşılık bulması gerektiği belirtildi. Türkiye’de 16
sivil toplum örgütü temsilcisi ile ilgili hazırlanan iddianame, gazetecilerin tutuklanması ve
toplumsal gösterilerin yasaklanması eleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, AB
tarafınca yapılan açıklamaya tepki gösterdi ve “Türkiye'de yargı süreciyle ilgili biraz önce
söylediğiniz ifadeleri de kabul etmem mümkün değil. Çünkü yargı Türkiye'de bağımsızdır.
Yargı reformu stratejisiyle tüm bu konuları ele alıyoruz bunları da halletmemiz gerekiyor ama
Türkiye'deki bir iddianame ile ilgili ön yargılı bir şekilde yorum yapmanız doğrudan yargıya
müdahale anlamına gelir” dedi. 154
16 Mart 2019
• Reuters, Financial Times, Associated Press ve Time’ın da aralarında bulunduğu medya
kuruluşlarınca oluşturulan “One Free Press Coalition” adlı platform, en acil tehdit altındaki 10
gazeteci listesine Pelin Ünker’i de aldı. Ünker, “Paradise Papers” haberleri nedeniyle eski
Başbakan Binali Yıldırım ile çocuklarının açtığı davada hapis cezasına çarptırıldığı için listede
sekizinci sırada yer aldı. One Free Prees Coalition, “gerçeğin peşinde oldukları için saldırıya
uğrayan gazetecileri savunmak” amacıyla bu listeyi oluşturduklarını açıkladı.155
19 Mart 2019
• Gazeteciler Cemiyeti’nin Özgürlük için Basın (ÖiB) programı kapsamında yayımlanan
Şubat 2019 dönemi raporuna göre, cezaevlerinde 77’si tutuklu ve 51’i hükümlü olmak üzere
toplam 138 gazeteci bulunuyor. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, rapora ilişkin
yazılı açıklamasında, ülkedeki siyasal ortam ve medya sahipliği konusundaki gelişmelerin
ardından giderek artan bir oranda “tek sesliliğin” tırmandığını ve buna paralel olarak da
tirajların ciddi şekilde gerilediğini vurguladı. Türk basınında toplam tirajın iki milyon
seviyesine kadar gerilediğine dikkat çeken Bilgin, “Birkaç yıl öncesine kadar bir gazetenin
tirajının bir milyona yaklaştığını ve zaman zaman da aştığını” hatırlattı. 156 Bilgin, “ÖiB Şubat
dönemi raporunda detaylarıyla aktarıldığı üzere Cumhuriyet’in yönetim ve yazar kadrosuna
yönelik hapis cezalarına ilişkin istinafta onama kararı verilmesinin farklı kesimlerde rahatsızlık
yarattığını” kaydetti. Bilgin, “Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in de ifade ettiği gibi hak
kayıplarına neden olmayacak çözüm yollarına ihtiyaç duyulduğunu” bildirdi. Sivil toplum
örgütleri temsilcileri hakkında da benzeri yargılamaların sürdüğünü anımsatan Bilgin, “Son
olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kimi sanatçı bazısı sivil toplum veya meslek
örgütü temsilcisi olan 16 kişi hakkında Gezi protestoları nedeniyle iddianame hazırlanması,
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Şubat ayı raporuna uluslararası kuruluşlardan gelen tepkileriyle birlikte yansımıştır. İfade
özgürlüğü alanında Şubat ayında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ davaları kapsamında vatandaşlar
aleyhine hapis ve para cezaları verildiği de görülmektedir. Bu davalarda her yaştan, her
meslekten vatandaşlar hakim karşısına çıkmaktadır” dedi. 157
• CHP’nin ABD temsilcisi Yurter Özcan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin
söylemediği sözleri internet sitesinde manşetine taşıdığı gerekçesiyle CNN Türk ile ilgili
ABD’deki CNN yönetimince soruşturma açılması ve Türkiye’de CNN ismini kullanma hakkı
konusunda Demirören Medya Grubu’na uyarı yapılması için başvuru yaptı. Özcan, ABD’nin
Atlanta kentindeki CNN yönetimine ilettiği başvurusunda, “CNN Türk özellikle 31 Mart yerel
seçimlerine yaklaştığımız son aylarda önemli haberleri atlamayı ve yalan haber yaparak
dezenformasyona sebep olmayı bir alışkanlık haline getirmiştir. CNN Türk birkaç gün önce
muhalif bir siyasetçinin demecini çarpıtmış ve hiç söylemediği halde Türkiye’nin en büyük iki
şehri İstanbul ve Ankara’nın CHP tarafından kazanıldığı takdirde çoğunlukla Kürt seçmenin
tercih ettiği HDP tarafından yönetileceği yalanını haber yapmıştır” ifadesini kullandı. 158
• CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Akit Haber TV Ankara Müdürü Mehmet Özmen’in
canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun idam edilmesini istemesine
“alçakça sözler” diye tepki gösterdi. Öztrak, “Bu alçakça sözler AKP Genel Başkanı’nın
meydanlarda idam naraları attığı günde sarf edilmiştir. Sayın Genel Başkanımıza yönelik bu
tehdidin senaryosu tek merkezde yazılmış bir planın parçasıdır'” diye konuştu. Öztrak, Özmen
hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Özmen, 19 Mart 2019’da Ulucanlar Cezaevi
Müzesi’nden gerçekleştirdiği canlı yayında bahçesindeki darağacını göstererek, “Türk
kamuoyunun idam edilmesini istediği kişiler var” diyerek terör örgütü lideri Abdullah Öcalan
ve Fethullah Gülen’in yanı sıra Kılıçdaroğlu’nun da ismini sıralamıştı. 159
21 Mart 2019
• KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) 2 No’lu Şubesi, Ankara’da 19
Mart’ta gözaltına alınan KESK ve BES yönetici ile üyelerinin serbest bırakılmasını istedi. Şube
Başkanı Murtaza Pektezel, “Demokratik eylem ve etkinliklere katılmamız yasadışı
faaliyetlermiş gibi sunularak iş ve ikamet adresleri belli olan, ifade vermekten kaçmayan
yönetici ve üyelerimiz şafak baskınları ile gözaltına alınmaktadır” dedi. 160 Ankara’da BES
Ankara 1 Nolu Şube Başkanı İsmet Meydan ile BES üyeleri Belgizar Sazak, Sağlık ve Sosyal
Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) MYK eski üyesi Mehmet Sıddık Akın, SES Ankara Şubesi
üyesi Adnan Vural gözaltına alınmıştı.
22 Mart 2019
• TGS, Halk TV sunucusu ve BirGün yazarı Ayşenur Arslan’ın gözaltına alınmasına
Twitter aracılığıyla, “Biat etmeyeceğimizi bir kez daha haykırıyoruz” paylaşımıyla tepki
gösterdi. Paylaşımda, “Duayen televizyoncu Arslan, usulünce ifadeye çağırılabilirdi. Yakalama
kararı çıkartılıp, cuma akşamı gözaltına alınmasındaki mesajı alıyoruz” denildi. 161
• İGC Başkanı Misket Dikmen, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sinema ve Medya
Kulübü ve Ege Üniversitesi bünyesindeki Ege Öğrenci Gazetesi’nin ortaklaşa düzenlediği
“İletişim Festivali”nde Türkiye’nin dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi olduğunu söyledi.
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Türkiye’de 1900’lerin başından beri basına baskı uygulandığını kaydeden Dikmen, “Ancak
gazetecilik ve gazeteciler hiçbir zaman bu kadar müdahale ve baskı altında olmadı.
Demokrasinin olmadığı rejimlerde basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, medyanın özgür dili
kısıtlama altına alınır. Demokrasinin olmadığı rejimler, kendi düşünce ve ideolojilerine göre
tasarlanmış, dizayn edilmiş kendi medyalarıyla toplumu afyonlamayı yeğler” diye konuştu. 162
• KHK ile kapatılan ÇHD üyesi avukatlar, yargılandıkları davaya ilişkin “Mahkeme
heyetine tehdit ve hakaret tutanakta” başlıklı haberi 163 nedeniyle Sabah hakkında İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Söz konusu haberde, avukatların
duruşma salonundaki kapıları yumrukladıkları ve mahkeme heyetine hakaret ettikleri iddia
edildi.164
23 Mart 2019
• Ateizm Derneği’nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bunlar ateist”
diyerek toplumdaki belirli kesimleri suçlu gösterdiği belirtildi. Açıklamada, “Toplumun yüzde
üçünü temsil eden bir düşünceyi aşağılama amaçlı kullanmak, hem bir gerçeği görmemek hem
de Anayasa’nın laiklik ilkesini ihlal etmektir” denildi. 165
25 Mart 2019
• İzmir ve İstanbul’da CHP’li gençler, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile
ilgili haberlerde ve canlı yayınlarda sansür uyguladığı, tarafsız habercilik ilkesini hiçe saydığı”
gerekçesiyle Demirören Medya Grubu’nu protesto etti. CHP’liler, Demirören Medya
Grubu’nun İzmir ve İstanbul’daki yönetim binaları önüne “Amiral battı” yazılı siyah çelenk
bıraktı. CHP İzmir İl Gençlik Kolu Başkanı Ozan Uyan, “Bir zamanlar Türk medyasının amiral
gemisi olan bu medya grubu iktidarın dümen suyuna girmiş, tarafsızlığını yitirmiş ve artık
batmıştır” dedi.166
• HRW, Gezi Parkı eylemleri nedeniyle 16 sivil toplum kuruluşu yöneticisiyle ilgili
suçlamalara dair hiçbir kanıt sunulmadığını bildirdi. Açıklamada, “Sivil toplum kuruluşu
yöneticilerini, Türkiye’de kitlesel protesto gösterileri yapmak, bu gösterileri finanse ve
organize etmekle suçlayan iddianame yetersizdir” denildi. HRW Avrupa ve Orta Asya
Direktörü Hugh Williamson, “Söz konusu iddianame, Türk hükümetinin en üst seviyesine
ilerleyen siyasi güdümlü bir karalama kampanyasının cezai kovuşturmanın temeli haline
geldiği yönündeki endişeleri güçlendiriyor” dedi. 167
• CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Hürriyet’in
“PKK ile bağlantılı adaylar” haberine 168 tepki göstererek, “Kraldan çok kralcılık yapmayın.
Herkes haddini bilecek” dedi. 169
26 Mart 2019
• CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, uluslararası haber kanalı CNN’e Türkiye’de

162
163
164

https://www.medyaege.com.tr/misket-dikmen-turkiye-dunyanin-en-buyuk-gazeteci-hapishanesi-108136h.htm
https://www.sabah.com.tr/gundem/2019/03/22/mahkeme-heyetine-tehdit-ve-hakaret-tutanakta
https://www.abcgazetesi.com/sabah-gazetesinin-yalan-haberine-suc-duyurusu-4299

165

https://trtr.facebook.com/ateizmdernegi/photos/a.1432478716995725/2248835652026690/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAUwLScCMdji6d1sEFuCe5Tim1gSP4hMsP0HRakEcLac7Wt-xEmngRaGF2zG7smbZ1iujZ0Rg3_3zT3UTyZQO6aEvs2xrjCsPXTMfX0vR-WhOkw7KxPMfI8-IA8lCTOYy8VP0ADlaE2eVweIfoqX_J0iIhmks3WEbAOgX3_XhJYSFVU_SeM9tZTalvHtJ4VwKKqiiKcYdoSeKeTGZ400z6lJFBU1BJxh7_usquvXk0D61dcE2HzUvAselaK57qYlCkh0uIdt0fnb7zWRHrfxSGEBK7NSePXnVu04yTV95Ri-NmP-meTSZOGizbxTBbT4gVncC2NAxADEwNHDLBP4ms2&__tn__=-R
166
http://www.medyafaresi.com/haber/chpden-demiroren-medya-grubuna-protesto-amiral-batti/903855
167
https://www.hrw.org/news/2019/03/25/turkey-baseless-charges-over-landmark-2013-protests
168
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/chp-saadet-ve-iyi-partinin-pkk-ile-baglantili-adaylari-41160255
169
https://www.abcgazetesi.com/ekrem-imamoglundan-hurriyetin-yalan-haberine-tepki-4652

32

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Şubat 2019 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

isim hakkı verdiği CNN Türk hakkında yayıncılık ilkelerini çiğnediği gerekçesiyle ikinci bir
soruşturma başlatıldığını belirterek, “Bu süreç devam ederken, iki gün önce AKP’ye yakın
Sabah gazetesinin bir haberini kullanan CNN Türk, bir liste yayımlayarak bazı CHP, İyi Parti
ve Saadet Partisi adaylarının terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğunu iddia etti” dedi. Özcan,
daha önce de CNN’e, CNN Türk hakkında, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’ye ait
olmayan sözleri başlığa taşıdığı için soruşturma talebinde bulunmuş ve CNN resmi bir
soruşturma başlattığı cevabını vermişti. 170
• İyi Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, CNN Türk’ten İyi Parti’nin
belediye meclis üyeleri adaylarına ilişkin gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle cevap
hakkına yanıt alamadığını açıkladı. Türkkan, sosyal medya hesabından “İyi Parti belediye
meclisi üyesi adayları hakkında CNN Türk ekranlarında yapılan karalama kampanyasına dair
cevap hakkımızı kullanmak üzere ısrarla aradım, bağlamadılar. Adli sicil kayıtlarında tek bir
ibare dahi bulunmayan bu adaylarımız, devlet ciddiyetinden yoksun İçişleri Bakanı’nı
mahkemeye verdiler” dedi. 171
28 Mart 2019
• Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), eski Cumhuriyet muhabiri Pelin Ünker’in
duruşması öncesinde “Ünker’in suçlamalardan aklanması ve baskı altında kalmaksızın işini
yapmaya devam etmesi” çağrısında bulundu. IPI’nın açıklamasında, “Pelin Ünker, tam da bir
gazetecinin yapması gerekeni yaptığı, iktidardakilerin eylemlerini eleştirel bir yaklaşımla
haberleştirdiği için cezalandırılmaya çalışılıyor. Bu durum, Türkiye medyasına yöneltilen
amansız baskının ardındaki politik nedenleri açıkça gözler önüne seriyor. Ünker suçlamalardan
aklanmalı ve baskı altında kalmaksızın işini yapmaya devam etmeli” denildi. Ayrıca
açıklamada, “Erdoğan 2014’te cumhurbaşkanı seçildiğinden bu yana “cumhurbaşkanına
hakaret” davalarındaki hızlı artış ise birçok rapora konu olmaya devam ediyor. Dava konusu
şikayetlerin birçoğu Erdoğan’ın kendi avukatlarından direkt geliyor” ifadesine yer verildi.172
29 Mart 2019
• Noam Chomsky, Şeyla Benhabib, Steven Pinker, Judith Butler, Bruce Alberts’in
aralarında olduğu 1800 akademisyen, Türkiye’de “Barış için Akademisyenler” bildirisi
imzacısı akademisyenlere yönelik yargılamaları kınayarak, uluslararası çağrıda bulundu. Bu
çağrıya ilişkin “ARTICLE 19”un 173Avrupa ve Merkez Asya Başkanı Sarah Clarke, “İstinaf
mahkemesinin Profesör Füsun Üstel’e, sadece bir bildirinin altına ismini koyduğu için verilen
cezayı onaylama kararı benzer absürt suçlamalarla karşı karşıya olan iki bin meslektaşı için
dehşet verici bir emsal oluşturuyor. Türkiye yetkililerini muhalif seslere karşı baskıya son
vermeye, bu kararı askıya almaya ve akademisyenlere karşı açılan davaları düşürmeye
çağırıyoruz” dedi. 174

Diğer Gelişmeler
1 Mart 2019
• Uluslararası Basın Enstitüsü’nün (IPI) öncülüğünde Türkiye’de bağımsız gazetelere
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destek olma amacıyla yürütülen uluslararası abonelik kampanyası “I Subscribe’ın” Evrensel ve
BirGün gazeteleriyle devam edeceği bildirildi. IPI Türkiye Koordinatörü Caroline Stockford,
“Abonelik, uluslararası okuyucu kitlesi için Türkiye’de var olma savaşı veren bağımsız
gazeteleri doğrudan desteklemenin en etkili ve pratik yolu. Halkın, hükümet yanlısı haber
kümesine alternatif bir görüşe ulaşabilmesi için Evrensel ve BirGün gibi gazetelerin ayakta
kalması şart. Abone olmak, bağımsız ve eleştirel haberciliğe en büyük katkılardan olacaktır”
dedi. Bu kampanya, Haziran 2018’de Türkiye’de basın özgürlüğüne katkı verilmesi amacıyla
Cumhuriyet için başlatılmıştı. Bu girişim, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve İzmir Karşıyaka
Belediyesi tarafından 2018 Basın Özgürlüğü Ödülü’ne layık görülmüştü. 175
• Sputnik’in Kürtçe servisi muhabiri Salih Turan’ın tutuklu yargılanmasına son
verilmesi talebiyle AYM’ye bireysel başvuruda bulunuldu. Medya ve Hukuk Çalışmaları
Derneği (MLSA) Hukuk Birimi üyeleri Veysel Ok, Zelal Pelin Doğan ve Nevroz Akalan’ın
yaptığı başvuruda, AYM’nin başvuruyu öncelikle incelemesi ve Turan hakkında geçici tedbir
kararı verilerek tahliye edilmesi talep edildi. Başvuruda Turan'ın tutuklanmasıyla Anayasa'da
korunan temel kişi hürriyeti ve güvenliği ile ifade ve basın özgürlüğü haklarının ihlal edildiği
vurgulandı. Avukat Ok, “Salih Turan’ın tutuklanma sebebi tümüyle mesleki faaliyetleri ve
gazeteci kimliğidir. Başvurumuzda bunu vurgulamanın yanı sıra haber paylaşımları delil
gösterilerek gerçekleşen tutuklama kararının yeterli gerekçelerden yoksun olduğunun da altını
çizdik” dedi. 176 Turan, sosyal medyada “terör örgütü propagandası” yaptığı iddiasıyla 13
Şubat’ta tutuklanmıştı.177
2 Mart 2019
• İsrail gazetesi Jerusalem Post, hükümet baskısı nedeniyle yayınlarına ara vermek
durumunda kaldığını açıklayan Flash TV hakkında “Türk eğlence kanalı Flash TV kanalı
yayınını askıya alıyor ve devlet baskısını suçluyor” diye yazdı.178
3 Mart 2019
• HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın da aralarında bulunduğu altı kişi, tutuklu
HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e destek olmak amacıyla başlattıkları açlık grevi 179
nedeniyle gözaltına alındı. Dağ ile birlikte Bilal Özgezer, İsmet Yıldız, Salih Canseven, Salih
Tekin ve Sevican Yaşar gözaltına alındı. 180
5 Mart 2019
• CNN Türk’ün, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem
İmamoğlu’na “kapılarını kapattığı ve haberlerinde neredeyse hiç yer vermediği” iddia edildi.
CNN Türk’teki “Buket Aydın’la 40” programına İzmir’de Nihat Zeybekci ve Tunç Soyer,
Ankara’da Mehmet Özhaseki ve Mansur Yavaş konuk olurken, İstanbul’da ise sadece Binali
Yıldırım’ın programa davet edildiği belirtildi. İmamoğlu ekibince CNN Türk yönetimine
programa katılma talebi iletildiği ancak bunun reddedildiği öne sürüldü. CNN Türk’ün
İmamoğlu’na ücretli olarak yapılan “Seçim Tırı” programını önerdiği bildirildi. 181
• İstanbul Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Akit TV’de “Zulüm 1938’te son
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buldu” başlıklı yayın nedeniyle “Atatürk’ün hatırasına hakaret” suçundan yargılanan sorumlu
müdür Ali Özken’in beraatına karar verdi. Özken hakkındaki iddianamede, “Basın yoluyla
Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'” suçundan hapis cezasına çarptırılması isteniyordu 182
7 Mart 2019
• Times gazetesi, “Türkiye turistleri uyarıyor: Erdoğan’ı eleştirirseniz sizi tutuklarız”
başlıklı haberinde, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı’na muhalefet eden turistleri gözaltına alacağını
iddia etti. Haberde, “Türk Hükümeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rejimine muhalefet
ettiklerinden şüphelenilen kişilerin Türk topraklarına ayak basar basmaz gözaltına
alınacaklarını söyledi” diye yazıldı. Haberde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Avrupa'da,
Almanya’da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da sonra gelip Antalya’da, Bodrum’da,
Muğla’da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık” sözleri hatırlatıldı. 183
• Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, 28 yıllık yayın hayatına son veren Flash TV’nin
kapatılmasıyla ilgili yazısında, Bursa’daki kanal binasına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pankartı
asılmadığı için kanala baskı yapıldığını iddia etti. Terkoğlu, “Flash TV’nin karartılmasının
sırrı” başlıklı yazısında, kanalın sahibi Ömer Ziya Göktuğ’un AKP’nin kanala bazı programları
durdurması ve bazı isimleri ise kanalda çalıştırmaması için talimat vermeye çalıştığı sözlerini
aktardı.184
8 Mart 2019
• Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, son üç yılda farklı basın kartı türlerinden
44.417 başvuru yapıldığını ve bu başvurulardan 22.202’sinin reddedildiğini açıkladı. 185
• TRT Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamalara ilişkin karar, Resmi Gazete’de
yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla, RTÜK Yönetim Kurulu üyeliklerine Osman
Urgun ve Erkan Durdu atandı. 186
9 Mart 2019
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ’daki parti mitinginde İyi Parti Genel Başkanı Meral
Akşener’i hedef alarak, “Hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Çünkü o milletvekili de değil.
Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak. Milletimiz onlara sandıkta en büyük
tokadı atacak” dedi. 187
• CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun,
“CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ve Ankara adayı Mansur Yavaş, Tanrıkulu’ndan ve
onun gibi milletvekillerinden nefret ediyorum desinler” sözlerine “Bu sözü açıkça hedef
gösterme ve nefret söylemidir” sözleriyle tepki gösterdi. Tanrıkulu, Halk TV’deki “Siyasetin
düştüğü çukur bu. İçişleri Bakanı’nın düştüğü çukur bu. Kendisi herkesin can güvenliğinden
sorumludur. Yazıklar olsun” ifadesini kullandı. 188
10 Mart 2019
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana mitinginde 8 Mart’ta İstanbul İstiklal Caddesi’nde
düzenlenen “Feminist Gece Yürüyüşü” etkinliğindeki kadınları hedef alarak, “Güya kadınlar
günü için bir araya gelen bir grup Ezan-ı Muhammediye’ye terbiyesizlik ettiler” dedi. Erdoğan,
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“Bu bayrağa, ezana tahammülü olmayanlara karşı bir ittifakla seçime giriyoruz. Biz gönüller
kazanmak için çalıştığımızı söylüyoruz. Onlar ise bayrağımıza ve ezanımıza saygısızlık
yaparak istiklalimize istikbalimize saldırıyor. Bunların tek ittifakı ezan bayrak düşmanlığıdır.
Üç beş oy için onlara göz yumarsak ecdadımızın da çocuklarımızın da yüzüne bakamayız. 31
Mart’ta milletimiz bunlara hak ettiği dersi verecektir” dedi. 189
• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, CHP’li Sezgin Tanrıkulu’na yönelik “nefret
edilmeli” çağrısı yapmasına Twitter’da “Sezgin Tanrıkulunu Seviyoruz” etiketiyle paylaşımlar
yapılarak tepki gösterildi. Avukat, siyasetçi, gazeteci, akademisyen, sanatçı ve sivil toplum
örgütleri temsilcileri, Tanrıkulu ile destek ve dayanışma mesajları paylaştı. 190
11 Mart 2019
• Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, gazetenin kapanacağı yönündeki
iddialara, “Söyleyecek öyle çok sözümüz var ki!..” başlıklı yazısında, “Milliyet haberciliğinin
ne olduğunu yazmaya devam edeceğiz...” yanıtını verdi. Belovacıklı, “Medya dünyasında son
dönemin galiba en popüler konularından biri Milliyet’e ömür biçmek... Milliyet hiçbir
döneminde sadece ‘gazete’ olmadı! 69 yıl süren köklü geleneğini okurlarına taşıdı. Geçen
Kasım’dan bu yana belli aralıklarla bazı köşelerin, sosyal medya hesaplarının ‘Milliyet
kapanıyor’ iddialarıyla kendi gündemlerini yaratma gayretlerine şahit oluyoruz. Buna ilişkin
İcra Kurulu Başkanımız Mehmet Soysal’ın imzasıyla ‘Milliyet, 68 yıllık geçmişi ile daima Türk
basınının en önemli yayın kuruluşlarından biri olmuştur. Demirören Medya Grubu çatısı
altında, geleneklerine bağlı olarak yayın hayatına dün olduğu gibi, bugün ve yarın da sadece bir
internet sitesi olarak değil, basılı olarak da devam edecektir’ açıklamasında bulunmuştuk” diye
yazdı.191
• Ankara - Burdur seferini yapan otobüs sürücüsü R.K.’nın, çamuru önlemek için
otobüse serdiği gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi olduğu gerekçesiyle 24 Şubat’ta
gözaltına alındığı ortaya çıktı. Gazeteyi yerde gören bir yolucunun Ankara otogarındaki polise
şikayetiyle gözaltına alınan R. K.’nın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı kaydedildi. 192
12 Mart 2019
• DTK Divan Kurulu üyesi ve Siirt’in eski belediye başkanı Selim Sadak, “örgüt
propagandası yapmak” iddiasıyla Şanlıurfa-Viranşehir’de gözaltına alındıktan sonra nöbetçi
mahkemece tutuklandı. Sadak, Urfa T Tipi Kampüs Cezaevi’ne gönderildi. 193
13 Mart 2019
• AP, raportör Kati Piri’nin hazırladığı “2018 Türkiye Raporu”nu genel kurulda kabul
etti ve “Avrupa Birliği’nin Türkiye ile katılım müzakerelerini resmen askıya alması” tavsiye
kararına imza attı. Oylamada, 109’a karşı 370 oyla kabul edilen rapor konusunda 143
parlamenter ise çekimser kaldı. Raporda, “İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü
ve yolsuzlukla mücadele” konularında Türkiye’ye yönelik eleştiriler sıralandı. Türkiye’de
OHAL’in kaldırılmasından memnuniyet duyulduğu belirtilse de “FETÖ operasyonları
kapsamındaki uzun tutukluluk süreleri ve kötü muameleden endişe duyulduğu” ifade edildi. 194
14 Mart 2019
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• Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol), Türkiye’nin talebi üzerine Suudi
Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine karışmış
olduğu düşünülen 20 kişi hakkında kırmızı bülten yayınlayarak, Riyad yönetiminden dava
süreci hakkında bilgi talep etti. 195 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da,
“Uluslararası kamuoyunun zihninde Suudi Arabistan’da devam eden adli sürecin samimiyetine
dair herhangi bir soru işareti oluşmaması için bu davalarda kimlerin hangi suçlarla ilgili
yargılandığının gecikmeksizin dünyaya ilan edilmesini talep ediyoruz” dedi. 196
• İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant
Dink cinayeti davası kapsamında tutuklu yargılanan dönemin Fox TV Haber Müdürü Ercan
Gün ve İstanbul Jandarma İstihbarat TİM Komutanı Yüzbaşı Muharrem Demirkale’nin adli
kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Tahliye kararına, “Bu dosyadan tutukluluk halinin
uzatılmasında zorunlu hal kalmaması, mevcut delil durumu ve tutuklu kaldıkları süre” gerekçe
gösterildi. Demirkale, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Ankara’da ve Gün
İstanbul’daki bir başka davada tutuklu yargılandıkları gerekçesiyle cezaevinden çıkmadılar.
Mahkeme, diğer tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer’in ise tutuklu
kalmasına hükmetti. Mahkeme, ayrıca eski İstanbul Valisi Muammer Güler, Vali Yardımcısı
Ergün Güngör ve eski MİT görevlilerinin aralarında bulunduğu 11 kişinin bir sonraki
duruşmada tanık olarak dinlenilmesine karar verdi. 197
15 Mart 2019
• OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu, 126.000 başvurudan 63.100 dosyayı karara
bağlayarak, 58.350 başvuru için ret kararı aldı ve 4.750 başvuruyu ise kabul etti. OHAL
Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu, OHAL kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125.678’i
kamu görevinden çıkarma, 3.213 rütbe alma, 270 yurt dışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2.761
kurum ve kuruluş kapatma olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemini gerçekleştirildiğini
anımsattı. Tanrıkulu, “İncelemesi devam eden dosyaları da önümüzdeki 15 aylık zaman
diliminde bitirmeyi hedefliyoruz. Komisyon tarafından verilen 58.350 ret kararının yüzde
94’ünde adli soruşturma-kovuşturma bilgisi mevcut. Yüzde 60’ı hakkında ağır ceza
mahkemelerince terör örgütü üyeliğinden veya örgütü yardımdan hapis cezası verildiğini tespit
ettik. Bunun ardından 30 bini aşkın ret kararında hem örgütün iletişim ağı olan ByLock
kullanımı kullanım bilgisi ve hem de örgüt talimatıyla Bank Asya’ya destek amaçlı para
yatırma işlemi mevcut” dedi. 198

• Denge Yatırım Holding, Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada,
Yeni Renkler Televizyon Yayıncılık Yapımcılık Şirketi bünyesindeki ekonomi kanalları
Expochanel ve Telemarketing TV’yi satın almak için gizlilik sözleşmesi imzaladığını duyurdu.
Denge Yatırım Holding, 2004’te kurulduğundan bugüne iç ve dış ticaret, finansal hizmetler ve
enerji sektörlerine ağırlık veren bir şirket. 199
• Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8,5 kanalı KabloTV platformunda 41’nci kanal
numarasıyla yayına başladı. TV8,5 kanalı 7 Ekim 2016’dan bu yana yayın hayatına devam
ediyor. 200
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17 Mart 2019
• Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TRT’de kadrolu 5.057 kişinin görev yaptığını
ve 246 kişinin de özel hukuk hükümlerine göre çalıştığını açıkladı. Oktay, CHP Niğde
Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verdiği yanıtta, geçtiğimiz yıl 7.137
personele sahip TRT’de emekliliği teşvik yasası sonucunda personel sayısında düşüş yaşandığı
kaydedildi.201
• Demirören Medya Grubu’na ait Hürriyet, CNN Türk ve Posta’nın, HDP Eş Başkanı
Sezai Temelli’nin kullanmadığı ifadeleri tırnak içi sözlermiş gibi başlığa çekerek haber
yapmasına tepki gösterildi. Hürriyet ve CNN Türk, Temelli’nin, “Mansur Yavaş bilecek ki
seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP’lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak,
Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. İmamoğlu seçilmişse
bilecek ki o kentte yaşayan üç milyon Kürt’ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset
yapamayacağını bilecektir” açıklamasını, “Temelli’den açık açık itiraf ve tehdit: İstanbulAnkara’yı İmamoğlu ile Yavaş değil HDP yönetecek” diye haberleştirdi. 202 CHP’nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “Yok böyle bir cümlesi ya! Ayıptır,
yazıktır, günahtır! Utanın! Düzeltin kendinizi” ifadesini kullandı. HDP’li Temelli ise, “Neden
yalan haber yapıldığını açıklamaları lazım. Bir gazetenin yalan haberini düzeltmemi benden
neden ve nasıl bekleyebilirler. Benim konuşmam ortada, ne dediğim ortada” tepkisi gösterdi.
Hürriyet’ten yapılan açıklamada ise, “Bizden değil HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’den
açıklama istemelidirler” denildi. 203 Mansur Yavaş ise Twitter üzerinden, “Herkes bilsin ki,
kökeni ve siyasi görüşü ne olursa olsun, Ankara’da hür iradesi kendi elinde olan her
vatandaşımızın oyuna talibiz. Terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanlar bizden uzak
olsun” yazdı.204
18 Mart 2019
• Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na
(KAP) sunduğu 2018 Yılı Faaliyet Raporu’na 205 göre; 2017’de206 1.521 olan çalışan sayısının
2018’de 1.135’e düştüğü ve gelirlerinde 63 milyon 578 bin liralık düşüş yaşandığı bildirildi.
Rapora göre, reklam gelirleri 2017’de 282 milyon 879 milyon liradan yüzde 20’lik azalışla 227
milyon 321 bin liraya ve 2017’de 176 milyon 301 bin lira olan tiraj ve baskı gelirleri 2018’de
165 milyon 850 bin liraya düştü. Gazete kağıdı 2017’de 37 bin ton iken 2018’de tiraj
adetlerindeki azalma nedeniyle 27 bin tona geriledi. 2017’de 17 milyar 429 milyon olan
üretilen gazete sayfa sayısı ise, yüzde 29 oranında düştü ve 12 milyar 417 milyon oldu. Öte
yandan diğer gelirler kalemlerinde artış yaşandığı, 2017’de 26 milyon 461 bin lira iken 2018’de
28 milyon 892 bin liraya çıktığı kaydedildi.207
• Türk - Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan’ın konu kapansın diye medyaya para aktırdığını iddia etti.
Kışlakçı, “Suudi Arabistan, aylardır milyar dolar, on milyar doları sırf medyaya ayırdı bu
konuyu basın ve politikacılar kapatsın, diye. Amerika’da birçok gazeteci beni arıyor. ‘Burada
ciddi para dağıtılıyor, artık kimse yazı yazmıyor’ diye. Washington Post’ta editör arkadaşım
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var, o da aradı diyor ki ‘İşte 500- 600 milyon dolar, ne kadar istiyorsan yeter ki sus’ diyorlar.
Çünkü tek o kaldı bu konuda yazan” dedi. 208
• Hürriyet’in işten çıkardığı eski okur temsilcisi Faruk Bildirici, Halk TV ana haber
bülteninde, Hürriyet’in “İstanbul ve Ankara’yı, İmamoğlu ve Yavaş değil HDP yönetecek”
başlıklı haberi nasıl yayınlandığını anlattı. Bildirici, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin
sözleri gibi son 10 gündür aynı tarzda haberlerin sürekli yapıldığını söyledi. Bildirici, Erdoğan
ve AKP’nin seçim kampanyasını CHP ile İyi Parti’nin HDP ve terör örgütleriyle gizli
bağlantısı olduğu yönünde kurulduğunu ifade etti. Tek sesli bir medyanın ortaya çıktığını ve
haberlerin tek yerden geldiğini belirtti. Temelli’nin sözleriyle ilgili haberin Milliyet, Posta ve
CNNTürk gibi diğer Demirören Medya Grubu mecralarında da aynı şekilde yer aldığını ve bu
haberin üst yönetimden geldiğini ifade eden Bildirici, amacın iktidara yardımcı olmak
olduğunu ve gazetecilik olmadığını söyledi. 209
19 Mart 2019
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye
Adayı Mansur Yavaş hakkında “müstehcen görüntü bulundurmak” ve “suçu yetkiliye
bildirmemek” suçlamasıyla soruşturma başlattı. 210
• Türkiye’de görev yapan Pakistanlı gazeteci Kiran Nazish, “Haberi yapılmayan çok
fazla gazeteci davası var. Biz yabancı gazeteciler olarak da bu tip haberleri yapmak
istemiyoruz, çünkü başımıza bir sorun açılmasını istemiyoruz” dedi. Nazish, “Türk gazeteleri
gerçekten ‘bulvar gazeteleri’ haline geldiler. Beş yıl önce Türkiye’de üç tip yayın vardı.
Bunlardan birincisi daha çok Cumhuriyet ve Hürriyet gibi gazetelerin yaptığı gerçek haberlerdi.
İkinci olarak devlet ve hükümet yanlısı gazeteler vardı. Son olarak da bulvar gazeteleri vardı.
Şimdi Türk gazetelerine baktığımızda birinci kategorinin artık var olmadığını görüyoruz,
bunlar yok oldu. İkinci kategori ise üçüncüye benzer hale geldi. Artık bütün Türk gazetelerinin
‘bulvar gazetesi’ haline geldiğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu. 211
• Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube’un haber içeriklerine ilişkin videolarda reklam
gelirleri elde edilmesini engellediğini belirterek, “Bu yasakçı zihniyet YouTube'da yayın yapan
gazeteciler için sürdürülebilir bir durum değil” tepkisi gösterdi. Özdemir, Twitter’dan, “Nasıl
bir gelecek hayaliniz var ey YouTube Creators? Gerçek habercileri sahtelerinden nasıl
ayıracaksınız? Neyi neye göre yasaklıyorsunuz? Şeffaf olun. Güncel can yakıcı konularla ilgili
ana akım habercilik ilkelerini ihlal edecek ne bir görüntü kullanıyorum ne de bir cümle
kuruyorum. Ama güya 'manuel' kontrol edilip videoların reklam alması engelleniyor. Aslında
ciddi konular hakkında haber yapmamız engelleniyor” dedi. 212
20 Mart 2019
• Akit TV Yönetim Kurulu, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’na yönelik canlı yayında kullanılan sözlerin maksadını aştığını bildirdi.
Açıklamada, “Akit TV’de canlı yayında kastı aşan böyle bir cümlenin sarf edilmesinden
üzüntülüyüz. İlgili arkadaşımıza gereken yaptırımın uygulanacağını kamuoyu ile paylaşıyoruz.
Canlı yayında kullanılan talihsiz ifadelerin kurumun görüşleri olmadığı açıktır. Kullanılan
ifadelerin maksadından saptırılarak sosyal medyaya sunulması bir yana Kemal Kılıçdaroğlu’na
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denildi. 213

yönelik idam talebi içerikli sözler tarafımızca onaylanmamaktadır”
• Washington Post, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yeni Zelanda teröristi ve DEAŞ'ın
kumaşı aynıdır” başlıklı makalesini 214 yayımlaması nedeniyle eleştiri konusu oldu.
Eleştirilerde, “Cumhurbaşkanı’nın terör saldırısı üzerinden yerel seçimler için milliyetçi
propagandayla oy toplamaya çalıştığı” iddia edildi. Gazeteci akademisyen Christian
Christensen, “Washington Post, terörist katliamının videosunu siyasi mitingde gösteren
Erdoğan’a bu konuda niye söz alanı veriyor? O bu katliamı göz göre göre suiistimal etti, siyasi
prim yapmak için öldürülenlerin onurlarını çiğnedi” dedi. Politico Europe’un Türkiye
sorumlusu Zia Weise ise, “Erdoğan 31 Mart seçimlerine günler kala iç sorunlardan dikkatleri
dağıtmak için saldırıyı kullanıyor, mitinglerde milliyetçi/dinci hamaset için saldırganın
videosunu kullanıyor” diye konuştu.215
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV’ye soruşturma başlattı. Başsavcılıktan
yapılan açıklamada, “19 Mart’ta bazı basın yayın organlarında yer alan Akit TV muhabiri
Mehmet Özmen hakkında “Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini
bekliyor” sözleri nedeniyle TCK’nin 106’ncı maddesi uyarınca tehdit suçundan soruşturma
başlatılmıştır” denildi. Özmen, Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ndeki canlı yayında, CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun idam edilmesi gerektiğini söylemişti. 216
• Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında HDP İl Eş Başkanı Gülseren Turhan’ın da
bulunduğu 12 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. 217
21 Mart 2019
• Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun
MİT TIR’ları davası dolayısıyla Sabah’a “iftira ve yalan haber yayımlamak” gerekçesiyle
açtığı tazminat davasında gazeteyi bir lira tazminat ödemeye mahkum etti. 218Sabah, 18 Ağustos
2017’de MİT TIR’ları dosyası olarak bilinen görüntülerin dönemin Zaman Gazetesi Yazı İşleri
Müdürü Ekrem Dumanlı tarafından Kılıçdaroğlu’na verildiğine yönelik haber yayınlamıştı. Bu
haber üzerine Kılıçdaroğlu’nun avukatı Murat Ergün, “haberin iftira mahiyetinde, haksız ve
gerçek dışı olduğu” gerekçesiyle gazeteye bir liralık manevi tazminat davası açmıştı. 219
22 Mart 2019
• İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi, Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ya “Kamu
görevlisine karşı alenen hakaret” suçlamasından 16.620 lira para cezası verdi. Mahkeme,
Altaylı hakkında mağdurun şikayetinden vazgeçmiş olması nedeniyle “Tehdit” suçu yönünden
davanın düşürülmesine hükmetti. 220 Altaylı, İstanbul- Nişantaşı’nda aracını park ederken trafik
polisi A.K. ile tartışarak, polis memuruna küfretmiş ve17 Ekim 2018’de İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı’nın talebiyle kamu davası açılmıştı. 221
• Kadir Has Üniversitesi akademisyenleri Doç. Dr. Suncem Koçer ile Doç. Dr. Çiğdem
Bozdağ, yanlış bilgi ve sosyal medya üzerine yaptıkları saha araştırması sonucunda Türkiye’de
kutuplaşmış medya ortamından rahatsızlık duyulduğunu açıkladı. Bozdağ, her kesimden

213

https://tr.sputniknews.com/turkiye/201903201038313926-akit-tv-kilicdaroglu-idam-aciklama/
https://www.washingtonpost.com/opinions/recep-tayyip-erdogan-the-new-zealand-killer-and-the-islamic-state-are-cut-from-the-samecloth/2019/03/19/6c295d8e-4a7b-11e9-93d0-64dbcf38ba41_story.html?noredirect=on&tid=sm_tw&utm_term=.94089adbba44
215
https://tr.sputniknews.com/abd/201903201038320316-sosyal-medyada-washington-post-a-elestiri-yagmuru-erdogan-in-makalesini-niye-yayimliyorsunuz/
216
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1303577/SON_DAKiKA___Kilicdaroglu_icin_idam_cagrisi_yapmisti..._Akit_TV_muhabirine_sorusturma.html
217
https://www.sabah.com.tr/gundem/2019/03/20/adanada-hdpye-teroroperasyon-12-gozalti
218
https://tele1.com.tr/yandas-sabah-degeri-kadar-kilicdarogluna-tazminat-odeyecek-41231/
219
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1306053/Kilicdaroglu_1_TL_lik_tazminat_davasini_kazandi.html
220
https://www.cnnturk.com/yerel-haberler/istanbul/merkez/fatih-altayliya-polise-hakaret-sucundan-16-bin-620-tl-adli-para-cezasi-962613
221
http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video_haber/1113945/Fatih_Altayli_ya__polise_kufur__sorusturmasi.html
214

40

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Şubat 2019 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

vatandaşın gerçeğe ulaşma konusunda çaresizlik yaşadığını söyleyerek, “A Haber ve Fox TV
kutuplaşmanın iki ucu olarak görüldüğü için seçmene güven vermiyor. AKP seçmenleri A
Haber’i, muhalif seçmenler de Fox TV’nin yaptığı haberleri sorgulayabiliyor fakat bu mecraları
takip etmeye devam ediyorlar” dedi. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi
Doç. Dr. Ceren Sözeri ise, Doğan Medya Grubu’nun el değiştirmesinin sonuçlarının 24
Haziran 2018 Genel Seçimleri’nin aksine yerel seçim sürecinde açık bir şekilde hissedildiğini
kaydetti.222
23 Mart 2019
• İstanbul Barosu, KHK’yla kapatılan ÇHD ve HHB üyesi Silivri Cezaevi’nde tutuklu
avukatlar Selçuk Kozağaçlı, Aycan Çiçek, Behiç Aşçı, Engin Gökoğlu ve Aytaç Ünsal’ın 60
gündür sürdürdükleri açlık grevini sona erdireceklerini açıkladı. ÇHD Genel Merkezi de,
Twitter aracılığıyla “Tutsak avukat arkadaşlarımız, İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet
Durakoğlu ile görüştükten sonra, açlık grevlerini 61. gününde, 25 Mart Pazartesi günü
bırakacaklarını açıkladılar” paylaşımında bulundu.223
24 Mart 2019
• Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen kanal yönetimi tarafından işten
çıkarıldı. 224 Özmen, Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ndeki yayınında idam sehpasını göstererek,
“Türk kamuoyu PKK terör örgütüne, FETÖ terör örgütüne de yandaşlık yapan kol kanat geren,
bağrında besleyen örneğin Kemal Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin de işte bu darağacında
asılmasını, idam edilmesini bekliyor diye düşünüyorum” demişti. Özmen’in sözleriyle ilgili
RTÜK de inceleme başlatmıştı. 225
25 Mart 2019
• Show TV’de yayınlanan “Güldür Güldür Show” komedi programında, “kriz, işsizlik,
eğitim” gibi konularda atılan başlıkları eleştiren bölüme A Haber ve Sabah gazetesi tepki
gösterdi. A Haber, “Show TV’deki Güldür Güldür Show’dan seçime günler kala algı
operasyonu” diyerek, “Güldür Güldür Show” isimli bir komedi programında 31 Mart 2019
yerel seçimlere bir haftadan az bir süre kala dikkat çekici bir skeçten gündeme damgasını
vurdu! Bakın hayatın her yerinde olan mizah bu kez nasıl apaçık politik bir mesaja
dönüştürüldü?” ifadesini kullandı. 226 Sabah’ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Seçime
bir haftadan az bir süre kala toplum mühendisleri yine devrede! Bir televizyon kanalında
yayınlanan Güldür Güldür isimli programda yaklaşan 31 Mart seçimleri hedefe alınarak yapılan
algı operasyonu tepki çekti” denildi. Bu paylaşım altına vatandaşlarca “yarası olan gocunur”
gibi yorumlar yapıldığı görüldü.227
• Eskişehir’de Nevruz kutlamalarında “örgüt propagandası” yaptıkları iddiasıyla
gözaltına alınan ve HDP Parti Meclisi üyesi Alper Öztürk’ün de aralarında bulunduğu dört kişi
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu kapsamda Enver Tek, Rana Rende ve Mustafa Göral
da serbest kaldı. 228
26 Mart 2019
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• Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin Fethullah
Gülen’in de arasında bulunduğu 28 sanıklı davada, sanıklardan Ufuk Gül ve Hasan Tunç’un
tahliyesine karar verildi.229
• Gezi Parkı eylemlerinde polis müdahalesi sırasında biber gazı kapsülüyle ayağından
yaralanan Aydın Aydoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında eylemlere katılanlara yönelik
sözleri nedeniyle AİHM’ye şikayet başvurusunda bulundu. Aydoğan’ın, Erdoğan aleyhine
“Halkı sosyal, sınıf ve bölge üzerimden ayrıştırdığı” iddiasıyla dava başvurusu yaptığı
öğrenildi.230
• Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, 20 ülkeden 22 gözlemcinin
yer aldığı heyetle 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimleri izlemek üzere 27 Mart-1 Nisan
tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edeceklerini açıkladı. Heyete Andrew Dawson başkanlık
ediyor.231
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van mitinginde yargı sistemine yönelik eleştirilere karşılık
“Türkiye, bir hukuk devletidir ve herkes için hak arama yolları sonuna kadar açıktır. Ülkemiz
demokrasisini yasaklardan, baskılardan, zulümlerden kurtardık. Bugün Türkiye'de hak ve
özgürlükler kısıtlandığı doğru değil. Kendi dillerinde propagandalarını yapıyorlar mı? Bütün
bunlarla beraber cezaevlerinde, anneleri evlatlarıyla kendi dillerinde konuşuyor mu? Hak ve
özgürlüklerin kullanımı hususunda dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da zaman zaman
aksaklıklar olabilir” dedi. 232
28 Mart 2019
• BM Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın
öldürülmesine ilişkin Suudi Arabistan’daki davanın uluslararası standartlarda olmadığını
açıkladı. Kaşıkçı’nın cesedinin bulunabilmesi için faaliyetlerin şeffaf bir şekilde yürütülmesi
gerektiğini söyleyen Callamard, “Suudi Arabistan hükümeti, yargı sürecinin mevcut durumda
hem uluslararası standartlar hem de hükümlerin geçerliliği bakımından uluslararası toplumu
tatmin edebileceğini düşünüyorsa ciddi bir şekilde yanılıyor” dedi. 233
• Almanya Üniversite Rektörleri Konferansı (HRK), Türkiye’de bilim insanlarına
yönelik baskı olduğunu açıklayarak, “Türkiye’de akademik özgürlüğün yok edilişini” kaygıyla
izlediklerini söyledi. HRK Başkanı Peter-Andre Alt, “Barış için Akademisyenler” bildirisi
nedeniyle akademisyenlere hapis cezaları verilmesini eleştirerek, “Türk devleti, vatandaşlık
hakları kapsamında özgürce düşüncelerini ifade etme hakkını kullanan bilim insanlarına karşı
sistematik ve son derece sert bir tutumla hareket ediyor. İfade özgürlüğü demokratik
toplumların temel prensiplerinden biri olmasının yanı sıra üniversite kurumlarının da temel
dayanağını oluşturmaktadır” diye konuştu. 234
• İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ bağlantısı iddiasıyla tutuklu yargılanan
ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz’un tutukluluğunun devamına
hükmetti. Topuz ise, duruşma sırasında ağlayarak verdiği ifadesinde işi gereği çok sayıda
devlet memuru ile irtibat halinde olduğunu ve yalnızca tercümanlık yaptığını belirtti. 235ABD
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İstanbul Başkonsolosu Jennifer Davis, “Duruşmalarda Metin Topuz’un suç işlediğine dair
inandırıcı herhangi somut bir delil duymuş değiliz. Bu davanın adil ve hızlı bir şekilde
sonuçlandırılmasına ilişkin hükümetimizin çağrısını yineliyoruz” açıklamasında bulundu.
Dava, 15 Mayıs’a ertelendi. 236
28 Mart 2019
• CNN Türk, “Seçim Sırrı” programına konuk olan CHP’nin Sancaktepe adayı Özgen
Nama’nın yayınını keserek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in konuşmasını
canlı yayınladı.237
• BBC İzleme Servisi’nden Dilay Yalçın, Ocak ayında Türkiye’deki haber
kanallarındaki siyasi tartışma programlarında konukları cinsiyet dağılımına göre inceledi ve beş
büyük haber kanalında 302 konuktan sadece 39’unun kadın olduğunu açıkladı. Bu kapsamda,
CNN Türk’te yayınlanan “Gece Görüşü”, “Tarafsız Bölge” ve “Türkiye’nin Gündemi”, NTV’de
“Bugün Yarın” ve “Siyasi İşler”, A Haber’de “Canan Barlas ile Gündem”, “Memleket
Meselesi” ve “Satır Arası” Habertürk’te “Türkiye’nin Nabzı”, “Teke Tek”, “Nedir Ne
Değildir”, “Enine Boyuna” ve “Gerçek Fikri Ne” ile TRT Haber’de yayımlanan “Siyaset Artı”,
“Basın Kartı” ve “Dışa Bakış” programlarını incelendi. Yalçın, en fazla kadın konuk alan haber
kanalının 10 kadın konuşmacıyla TRT Haber olduğunu açıkladı. Kadın konuk sayısı az olmakla
birlikte en fazla izlenen programların bir kısmının moderatörünün kadın olduğu belirlendi. 17
Ocak’ta Journo isimli haber sitesine konuşan 238 gazeteci ve spiker Ahu Özyurt, “Her
kategoriden kadının, kendilerini artık oraya ait görmedikleri için çekildiklerini görmeye
başladık. Artık yazacak yerimiz, söz söyleyecek yerimiz yok, tartışma programlarında bize
doğru ortam verilmiyor diyen çok kadın var” dedi. 239
29 Mart 2019
• Reklamcılar Derneği’nce yayımlanan 2018 Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’na
göre, geçtiğimiz yıl toplam 11 milyar TL reklamcılık harcaması gerçekleşti. Medya yatırımları
bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artış göstererek 8,2 milyar TL oldu. Reklam yatırımları 2,7
milyar TL’yi buldu. Türkiye, 2018 yılında medya yatırımları büyüklüğü açısından dünyanın
32’inci büyük pazar olurken, dünya genelindeki toplam içindeki payı yüzde 0,3 olarak
gerçekleşti. Türkiye 2017 yılında yüzde 0,4 pay ile 26’ıncı sırada yer almıştı. 240
30 Mart 2019
• CHP, İstanbul’daki 11 ilçe belediye meclis üyesi adayları tarafından haklarında
hakaret ve iftira içeren haberler yayımlayan bazı medya organları hakkında suç duyurusunda
bulunulduğunu bildirdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, iktidar partisine yakın
bazı medya organlarınca “FETÖ taktiği düzmece belgelerle haber yapıldığını” söyleyerek,
“Çamur at izi kalsın anlayışla bu yalan, iftira ve hakaretlerden ibaret karalama kampanyasına
katılan çamur medyayı bir kez daha milletimizin vicdanına teslim ediyorum” dedi. 241
• İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı ve CHP’nin Büyükçekmece Belediye
Başkan Adayı Dr. Hasan Akgün, konuk olduğu CNN Türk’teki programın “yukarıdan gelen
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https://www.amerikaninsesi.com/a/abd-baskonsoloslugu-calisani-tahliye-edilmedi/4852397.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/1317650/Cnn_Turk_yine_yapti__Yayini_kestiler.html
238
https://journo.com.tr/ahu-ozyurt-kadinlar-ekrandan-siliniyor
239
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-47732365
240
https://mediacat.com/reklamcilar-dernegi-2018-medya-ve-reklam-yatirimlarini-acikladi/
241
https://www.evrensel.net/haber/376658/chp-adaylarindan-terorle-iliskileri-var-haberlerine-suc-duyurusu
237

43

Gazeteciler Cemiyeti

İfade ve Basın Özgürlüğü Şubat2019 Raporu

Özgürlük için Basın

sürdü. 242

baskı” gerekçesiyle durdurulduğunu ileri
Akgün, Twitter aracılığıyla “Sevgili büyük
Büyükçekmece ailem. CNN’de bugün yapacağımı duyurduğum program ‘yukarıdan gelen
baskı’ gerekçesiyle durdurulmuştur. Yukarıdan ne baskı gelirse gelsin, ‘en yukarıda’ Allah var.
Bu baskıları ve bu adaletsizlikleri önce Hakka, sonra halkımıza havale ediyorum”
açıklamasında bulundu. 243
• İstanbul’da 127 ayrı adreste “31 Mart seçiminde saldırı hazırlığı yaptığı” iddiasıyla
aralarında HDP belediye meclis üyesi ve sandık müşahitlerinin de bulunduğu 90 kişi gözaltına
alındı. Gözaltına alınanlar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden
geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne
götürüldü.244
• Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 20 Mart’ta
gözaltına alınan HDP İl Eş Başkanı Gülseren Tural, “örgüt yöneticiliği, “örgüt üyeliği”, “örgüt
adına suç işleme” ve “yağma” suçlamalarıyla tutuklandı. Tural’ın yanı sıra Seyhan Belediyesi
Meclisi Üyesi Adayı Hüseyin Beyaz, Seyhan Belediyesi eski Meclis Üyesi Enver Ökmen, il
yöneticileri M. Sait Eren, Ali Aslan, Yaşar Demir ile HDP üyeleri Ahmet Alak, Mustafa Yıldız
ve Mehmet Ali Alak tutuklandı. Seyhan İlçe Eş Başkanı Hazım Yalçın ile HDP’liler Siraç Alak
ve Veysi Alak ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.245

Olumlu Gelişmeler
1 Mart 2019
• Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan DİHABER muhabirleri Erdoğan
Alayumat ve Nuri Akman’ın246 haber ve fotoğrafları gerekçesiyle “örgüt üyeliği ve casusluk”
suçlamasından yargılandıkları davada beraatlarına karar verdi. Savcılık mütalaasında ise,
Akman’ın tüm suçlardan beraatı ve Alayumat’ın casusluk suçundan beraatı ancak “terör örgütü
üyeliği”nden ceza alması talep edildi. Mahkeme ise, her iki gazeteci hakkında beraat hükmü
verdi.247 Alayumat ve Akman, 14 Temmuz 2017’de Gaziantep-İslahiye’de gözaltına alınmıştı.
Akman adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Alayumat ise 27 Temmuz 2017’de
tutuklanmıştı. Alayumat, 23 Mayıs 2018’de tahliye edilmişti.248
• Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nce (TFMD) düzenlenen “Spor Toto Yılın Basın
Fotoğrafları 2019” yarışması sonuçları açıklandı. 249 Jüri, sekiz kategoride 2018 yılına damga
vurduğu gerekçesiyle 31 fotoğrafı ve sekiz fotoğraf serisini ödüle layık gördü. İlhami Çetin’in,
Ali Meşe’nin yanan evinden kurtardığı kedisi ile arasındaki duygusal bağı yansıtan karesi,
“Yılın Basın Fotoğrafı” seçildi. “Yılın Spor Fotoğrafı” ödülü, Fenerbahçe ile CSKA Moskova
arasındaki Euro Lig maçından bir basketbol enstantanesi ile EPA’dan Erdem Şahin’in oldu.
Hürriyet’ten Murat Şaka’nın, İstanbul’da çektiği yüzleri gülen mülteci kızlar fotoğrafına jüri,
“Fotoğrafa yansıyan umut olgusu” ile birincilik verdi. Reuters’tan Ümit Bektaş, Türkiye’nin
dört bir yanından çektiği mülteci fotoğrafları ile seri kategorisinde birinci oldu. “Yılın Haber
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Fotoğrafı” ödülü, Reuters’dan Kemal Aslan’ın karesine verildi. Aslan, gazeteci Cemal
Kaşıkçı’nın öldürüldüğü Suudi Konsolosluğu’nda yapılan arama sırasında çektiği fotoğrafla bu
ödülü almayı başardı. “Günlük Yaşam Fotoğrafı” ödülü İHA’dan Suat Metin’e verilirken,
“Yılın Portre Fotoğrafı” ise KAFA dergisinden Dilan Bozyel’in oldu. “Yılın Siyaset Fotoğrafı”
ödülünü Demirören Haber Ajansı’ndan Cemal Yurttaş, AKP mitinginden partililerle ilgili
fotoğrafı ile aldı. “Yılın Çevre ve Doğa Fotoğrafı” ödülünü İHA’dan İsmail Coşkun, Türk
denizaltısı önünde yüzen yunus fotoğrafı ile kazandı. “Yılın Foto Röportajı” ödülünü ise
Milliyet’ten Ünal Çam, Suriye’deki hapishane fotoğraflarından oluşan serisi ile aldı. Ödül
töreni, TFMD’nin 35. kuruluş yıldönümü olan 12 Haziran’da yapılacak. 250
2 Mart 2019
• İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Karşı gazetesine yönelik davada tutuksuz
yargılanan gazeteciler Mehmet Bozkurt ve Kutlu Esendemir hakkında beraat kararı verdi.251
7 Mart 2019
• AYM, PKK terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan ile birlikte İmralı Cezaevi’nde
hükümlü Veysi Aktaş’ın telefon görüşmesinin yasaklanmasını “haberleşme hürriyeti” ihlali
kapsamında değerlendirdi. Mahkeme, Adalet Bakanlığı’nın, Aktaş’a 4.000 lira manevi tazminat
ve 2.700 lira yargılama gideri ödemesine karar verdi. Kararda, Aktaş hakkında uygulanan
telefon yasağına bir süre sınırı konulmadığı, yasağın konulma gerekçesi “Öcalan’ın talimatını
dışarı iletme” konusundaki son durumun değerlendirilmediği belirtildi. Kararın bu şekilde uzun
bir süre uygulanmasının orantısız olduğu kaydedildi. İmralı Cezaevi yönetimi, Haziran 2015Temmuz 2016 döneminde Aktaş’ın telefon görüşmesi yapmasına izin vermemişti. 252
• Tunceli’de 6 Mart’ta gözaltına alınan MA muhabiri Semra Turan serbest bırakıldı.
Turan, Akpazar Belde Belediyesi eski Başkanı Fadime Çetinkaya, HDP’nin eski İl Yöneticisi
Hıdır Oduncu ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Yöneticisi Haskar Aytaç ile birlikte
gözaltına alınmıştı.253
9 Mart 2019
• Diyarbakır 8. Asliye Ceza Mahkemesi, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçuyla yargılandığı davada, “Hakaret değil, ifade özgürlüğü”
diyerek beraat kararı verdi. Mahkeme, Çerkezoğlu’nun “IŞİD başta olmak üzere tüm cihatçı
çetelerin baş destekçisi, savaş çığırtkanı Tayyip Erdoğan” sözlerinin Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin 10. maddesindeki “düşünce ve düşünceyi ifade özgürlüğü kapsamında ağır
eleştiri” kapsamında kaldığına hükmetti. 254 Çerkesoğlu, 31 Ağustos 2015’deDiyarbakır Gazi
Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaptığı “Sağlıkçılar ölüme karşı yaşamı
savunuyor” açıklaması nedeniyle Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin yakalama kararı
üzerine 7 Haziran 2016’da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.
11Mart 2019
• Ankara 18. İdare Mahkemesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma
görevlisiyken KHK’yla ihraç edilen Cenk Yiğiter’in ÖSYM’nin gerçekleştirdiği üniversiteye
giriş sınavını kazanmasına rağmen İletişim Fakültesi’ne kayıt yaptırmasını engelleyen
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Rektörlüğü’nün yönetmelik değişikliğini hukuka aykırı buldu. Mahkeme, Yiğiter’in açtığı
davada, Ankara Üniversitesi’nin 8 Ağustos 2017’de yönetmelikte üniversiteye kayıt ve kabul
işlemleriyle ilgili bölüme eklenen “kamu görevinden çıkartılmamış olmak” hükmün iptaline
karar verdi. Yiğiter, 2017 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve
Sinema Bölümü’nü kazanmış ancak üniversiteye giriş sınavı sonuçları açıklanmadan önce
yönetmelikte olmayan “kamu görevinden çıkartılmamış olmak” şartıyla okula kaydı
engellenmişti.255
• Necat Gülseven’in sahibi olduğu 3N Medya Grubu, 12 kim 2018’de 256 satın aldığı
Balıkesir’dekiTV100 adlı yerel kanalı ulusal haber kanalına dönüştürmek için yatırım yaptı.
İddiaya göre Gülseven’in, yeni haber kanalı için Mecidiyeköy'deki Profilo Alışveriş
Merkezi'nde 1500 metrekarelik ofis kiraladığı ve iki büyük stüdyo kurduğu bildirildi. TV100’ün
Genel Yayın Yönetmenliği’ne Alican Değer, Program Müdürlüğü’ne ise Bülent
Yılmaz getirildi. 257 Grup, bünyesinde Show Radyo, Radyo Viva ve Bizimev TV’yi
bulunduruyor.258
12 Mart 2019
• AİHM, KHK’yla kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile ilgili davada Türkiye’nin
gazete sahibi Ali Gürbüz’e 3.500 Euro tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme, “gazeteye
karşı sistematik bir şekilde soruşturmalar yürütüldüğünü” görüşüyle AİHS’nin ifade
özgürlüğünü düzenleyen 10’uncu maddesinin ihlal edildiğine hükmetti. 259
• Alman ZDFTV İstanbul bürosu şefi Jörg Brase, basın kartının uzatıldığını ve birkaç
gün içinde Türkiye’ye döneceğini açıkladı. Brase, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda,
“Türkiye kararını düzeltti. Jörg Brase basın kartını alacak. Önümüzdeki günlerde İstanbul’a
döneceğim. Thomas Seibert ve diğer birçok kişi ise kartını beklemeyi sürdürüyor” dedi. Brase
ve Seibert 10 Mart günü Türkiye’den ayrılmıştı. 260
13 Mart 2019
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, manken Didem Soydan hakkında Cumartesi
Anneleri’yle ilgili sosyal medya paylaşımı nedeniyle yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı
verdi. Soruşturmaya neden olan Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü’nce yapılan suç duyurusunda ise, Soydan’ın “Bir terör örgütü mensubu ile
annesinin fotoğrafını paylaştığı” iddia edilmişti. Savcılık ise,soruşturmada “Soydan’ın
sözlerinin propaganda kapsamında değerlendirilemeyeceğini” gerekçesiyle takipsizlik kararı
aldı.261 Soydan, 28 Ağustos 2018’de Instagram hesabından “Canım anne ve senin gibi değerli
anneler: Bu olanlar yüzünden sizden özür dilerim. Açıklama yapmaya, ağır neden ve sebepleri
anlatmak bile gereksiz. Fotoğraf yeterli. Bir anne, evladını arıyor. Gözaltına alınmış ve
kaybedilmiş evladını. Onların adı benim için sevginin, vazgeçmemenin, yüreğin, analığın
sözlük karşılığıdır. Cumartesi anneleri özür diliyorum, bütün bu başınıza gelenler ve
gördüğünüz muamele için özür diliyorum. Sizler çöp yığının üzerine düşen çiğ tanelerisiniz”
demişti.262
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14 Mart 2019
• AYM, yedi yıl önce İstanbul’da Paylaşma ve Dayanışma Derneği’ndeki polis
operasyonu sırasında “Katil polis hesap verecek, direne direne kazanacağız, baskılar bizi
yıldıramaz” sloganı attıkları gerekçesiyle üç öğrenciye hapis cezası verilmesinin “ifade
özgürlüğü ihlali” olduğuna hükmetti. AYM, öğrenciler Furkan Çelik, Deniz Benol ve Oğulcan
Akdoğan’ın yeniden yargılanmasına karar verdi.. 263
• TGC, “Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri” sahiplerini kamuoyuna açıkladı. Buna
göre; siyasal haber dalında, Hürriyet’ten Fırat Alkaç ile Eyüp Serbest, toplumsal haber dalında
Hürriyet’ten Dinçer Gökçe, sağlık dalında Milliyet’ten Mert İnan, kültür sanatta Hürriyet’ten
Aysel Alp, sporda Habertürk’ten Atilla Türker, köşe yazısında Hürriyet’ten Sedat Ergin,
araştırma dalında Vatan’dan İlker Akgüngör, sayfa düzeninde Star’dan Sinan Alemdar, iç
sayfada Posta’dan Nevzat Akdere, fotoğrafta Hürriyet’ten Selahattin Sönmez ödüle layık
görüldü. Televizyon ve radyo haberlerinde ise, Fox TV’den Damla Söken ve Ayhan Dursun,
Habertürk TV’den Serkan Tahmaz, CNN Türk’ten Kenan Taş, Belgeselde CNN Türk’ten Cem
Fakir, kültür sanatta NTV’den Bora Talat Boyacı ve Yağız Şenkal, sporda TRT Spor’dan Orhan
Ayhan, TV kamera çalışmasında Fox TV’den Berkcan Tuğu, radyo haber programında TRT
Radyo 1’den Esin Yolçınar ile internet haberde BBC’den İrem Köker, röportajda ise BBC’den
Ruhi Sanyer değer görüldü.264
19 Mart 2019
• Evrensel’in eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Çağrı Sarı, “Paradise Papers” haberleri
nedeniyle “hakaret ve iftira” suçlamasıyla Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
yargılandığı davada beraat etti. Sarı, Evrensel’de 8 Kasım 2017’de “Paradise Papers
kayıtlarından Albayrak ve ağabeyi de çıktı” ve 9 Kasım 2017’de “Paradise Papers: Kendilerine
cennet halka cehennem” başlıklı haberleri nedeniyle Berat Albayrak ve Serhat Albayrak’ın
şikayeti nedeniyle yargılanıyordu.265
• Yeni Birlik Gazetesi 266 İmtiyaz Sahibi Avni Özgürel, yayın hakları Vidin Özyer’in
elindeki ulusal ölçekli Harbi Gazetesi’ni satın aldı ve isim değişikliği yaparak Analiz isimli
yeni bir ekonomi gazetesi kurdu. Özgürel, “Analiz, yerelde ve küresel ölçekte siyasal ve sosyal
olaylar yanında hayata ekonomi penceresinden bakma gayretinde olacak” açıklaması yaptı.
Analiz’in genel yayın yönetmenliğini Pertev Atasay, yayın koordinatörlüğünü ise Yeni Akit’le
yollarını ayıran Sedat Yılmaz yapacak. 267
20 Mart 2019
• Mardin’de haber takibi yaptıkları sırada gözaltına alınan MA muhabiri Ahmet Kanbal
ve Jinnews muhabiri Rojda Aydın serbest bırakıldı. Gazeteciler, HDP’nin Mardin E Tipi Kapalı
Cezaevi önünde yapılan açlık grevlerine destek açıklamasına polis tarafından müdahale edildiği
sırada gözaltına alınmıştı. 268
• Ahmet Altan, Şahin Alpay gibi birçok gazetecinin avukatlığını üstlenen Veysel Ok,
ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü konusundaki çabaları nedeniyle Almanya’nın ilk Adalet
Bakanı Thomas Dehler adına verilen ödüle layık görüldü. Thomas Dehler Vakfı’nın
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duyurusunda, “İnsan hakları avukatı Ok’un Türkiye’de hukukun üstünlüğü mücadelesinde ayrı
bir yeri var. Ok, Almanya’da her şeyden önce Die Welt muhabiri Deniz Yücel’i temsil
etmesiyle biliyor” denildi. 269
• Gazeteciler Cemiyeti’nin AB finansmanı ile gazetecilik mesleğine destek olmak için
uygulanacak “Medya için Demokrasi” programına ilişkin www.media4democracy.org internet
sitesi 1 Nisan’dan itibaren erişime açılacak. Program ile çoğulcu medyanın oluşturulmasına
katkı verilmesi, gazetecilerin mesleki kapasitelerinin artırılması, Gazeteciler Cemiyeti’nin
paydaşları ile ilişkilerinin ve gazetecilerin çalışma olanaklarını kuvvetlendirilmesi amaçlanıyor.
Yine ifade ve medya özgürlüğü izleme raporlarıyla farkındalığın artırılması ve Türkiye’deki
mevcut durumun iyileştirilmesi amaçlanıyor. Program kapsamında gazetecilerin
kullanabileceği tam donanımlı, sekretarya hizmeti içeren, konferans salonu ve stüdyo
imkanlarına sahip kurulan “Basın Evi” merkezi de hizmete girecek. Program kapsamındaki
“İnternet Sitesi Teknik Destek Aracı” ile gazetecilere web siteleri konusunda destekleme
yapılacak. “Serbest Çalışan Gazetecileri Güçlendirme Destek Aracı” ile özellikle işsiz
gazetecilerce hazırlanacak haber, araştırma ve dizi yazılar Gazeteciler Cemiyeti yayın organı 24
Saat Gazetesi’nde yayınlanabilecek. 270
22 Mart 2019
• MA Tunceli muhabiri Semra Turan ve beraberindeki altı kişi, Ankara Adliyesi’nde
nöbetçi mahkemece ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Turan ile beraber Gülser Kılıç,
Büro Emekçileri Sendikası (BES) Ankara 1 Nolu Şube Başkanı İsmet Meydan, Mehmet Sıddık
Akın, Demokratik Alevi Derneği (DAD) Ankara Şube Eş Başkanı Mustafa Karabudak,
Belgizar Sazak ile İHD’nin eski MYK üyesi Adnan Vural serbest bırakıldı. Turan, 19 Mart’ta
Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü’ne “fotoğraf makinenizi alabilirsiniz” şeklinde çağrıldıktan
sonra gözaltına alınarak Ankara’ya sevk edilmişti. 271
• Genç gazetecileri “gerçekleri esas alan habercilik konusunda özendirmek” amacıyla
düzenlenen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri Yarışması’nın 22’nci yılında kazananlar belli
oldu. Yazılı haber ödülünü, AKP’nin eski İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ile İranlı
‘uyuşturucu baronu’ Naci Şerifi Zindaşti’nin birlikte yemek yerken çekilmiş fotoğraflı haberi
nedeniyle Cumhuriyet muhabiri Zehra Özdilek aldı. Görüntülü haber ödülü, Cumartesi
Anneleri’nin 700’üncü hafta eylemindeki polis şiddetini konu alan haberleri nedeniyle Fox
TV’den Sevgi Şahin ve Mustafa Soybaş’a verildi. Fotoğraf kategorisinde “Cumartesi anneleri
ve gazeteciler” başlıklı fotoğrafıyla Artı Gerçek muhabiri Rıfat Doğan ödülün sahibi oldu.
Yerel gazetecilik ödülü, “Princess gazinosunda öldürülen Özbek kadının 1 Lira değeri yok
mu?” başlığı ile Rize Nabız Gazetesi’nden Gençağa Karafazlı’ya verildi. İstanbul
Havalimanı’nda insani çalışma koşulları talebiyle iş bırakan işçilerle şantiyede yaptıkları
röportajlar nedeniyle Artı TV’den Fatma Yörür ve kameraman Özgür Söylemez’e jüri özel
ödülü verildi. Bir baba – kız ilişkisinde her iki tarafın birbirinden “Cumhurbaşkanı’na hakaret”
suçlamasıyla şikayetçi olmalarını anlatan haberi ile BirGün’den Uğur Şahin de jüri özel
ödülüne layık görüldü.272
23 Mart 2019
• Samsun Medya Grubu’na bağlı kurulan ve internet üzerinden faaliyet gösterecek olan
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Radyo Samsun yayın hayatına başladı. 273
28 Mart 2019
• İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, “Paradise Papers” belgeleri haberleri nedeniyle
yargılanan gazeteci Pelin Ünker hakkındaki ceza davasını düşürme kararı verdi. Hakim Nursel
Bedir, “Maalesef zaman aşımı tespit ettim” dedi. 274 Ünker ise, dava sonrası dönemin Başbakanı
Binali Yıldırım ve oğullarınca açılan “hakaret davası”nda ise aynı hakim tarafından
cezalandırıldığını belirterek, “Şimdi çok farklı bir karar çıktı. Bu yüzden aslında karar alma
süreçleriyle ilgili bir belirsizlik söz konusu. Bu kararın çıkması elbette sevindirici. Böyle
olması gerekiyordu. İddianame kabul sürecinde dört aylık süre aşılmıştı. Ancak böyle bir karar
verilmesi yine de yargının bağımsız olduğu hissiyatını oluşturmuyor. Hakim, kararı açıklarken
Berat-Serhat Albayrak ve Çalık Holding avukatlarına bakıp buruk bir ifadeyle, bir mahcubiyet
belirtisi göstererek, 'Maalesef zamanaşımı olduğunu tespit ettim' diye bir cümle kullandı. Bu da
aslında yargının mevcut halini, nasıl bir noktaya geldiğini çok net gösteren bir şey” dedi. 275
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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)

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Eylül 2018 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

51

