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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 gazetesinde 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.
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Giriş
Bu rapor Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun “Civil Society Facility and Media Programme” kapsamında finanse ettiği ve Gazeteciler Cemiyeti Derneği tarafından yürütülmekte olan “Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi Projesi” (M4D) kapsamında 2019 yılını değerlendirme
amacıyla hazırlanmıştır.
Ocak 2019 itibarıyla başlayan ve Nisan 2022’ye değin sürecek olan M4D Projesi’nin temel hedefi
demokrasinin güvencesi olarak Türkiye’de çoğulcu medya ve özgür basının güçlendirilmesidir. Gazeteciler arasında dayanışmanın kuvvetlendiği ve gazetecilerin kendini güvende hissettiği bir zeminin
oluşturulması da aynı zamanda projenin öncelikleri arasındadır. M4D Projesi’nin birinci yılı çalışmanın
gerektirdiği çok çeşitli alanlarda hazırlıklar, Ulusal Komite’nin kuruluşu, Basın Evi’nin açılışı, söyleşiler, eğitim toplantıları, değerlendirme ve veri toplama faaliyetleri ile geçmiştir. Proje kapsamında ilk
yılın sonunda Ocak-Nisan 2019, Mayıs-Ağustos 2019 ve Eylül-Aralık 2019 şeklinde dörder aylık dönemler için medya sektörü incelenmiş ve bunun sonucunda medya izleme raporları yayımlanmıştır. Rapordaki bütün veriler açık kaynaklardan, özellikle yazılı-görsel medyaya yansımış olaylardan ve Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın (ÖiB) projesi kapsamında aylık olarak yayınlanan raporlardan derlenerek hazırlanmıştır.

Genel Durum – Özgürlük İklimi
2019 yılında Türkiye’nin siyasi gündemi “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” adı altında “Türk
tipi Başkanlık” sistemiyle yönetilmesi çerçevesindeki gelişmeler ve tartışmalarla şekillendi. Yılın en
önemli siyasi sürecini 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ve ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yeniden sandığa gidilmesi kararı belirledi. Seçim sürecinde siyasi partiler ve adaylar açısından ifade özgürlüğü ve eşitlik ilkesinin ihlal edildiği tartışmaları gündemden düşmedi. Radyo Televizyon
Üst Kurulu (RTÜK) verileri itibarıyla kamu yayıncılığından sorumlu Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (TRT), ekranında iktidar ve muhalefet partilerine eşit temsil hakkı sağlamaması ve muhalefet
partilerinin aleyhinde yayın politikası yürütmesi tartışmaların odak noktasını oluşturdu. Bununla beraber Demirören Medya Grubu’nda muhalefet cephesindeki Millet İttifakı’na dair “terör bağlantısı” iddialı haberler yapılması ve HDP’ye hiçbir şekilde söz hakkı tanınmaması da eleştirilen konular arasındaydı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Mayıs günü açıkladığı “Yargı Reformu Strateji Belgesi”ni1 “AB’ye
uyum sürecine bağlılık göstergesi” olarak tanımladı. Yasal düzenlemeler olarak hayata geçirileceğini
belirttiği belgeyle basın ve ifade özgürlükleri ihlallerinde iyileşmeler sağlanacağı açıklandı. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin ilk paketi olarak sunulmuş olan “Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi”, TBMM Genel Kurulu’nda 17 Ekim’de kabul edilerek yasalaştı.2
Belgede geçmiş dönemdeki uygulamalar kapsamında basın özgürlüğüne ilişkin yalnızca son 16
yılda “önemli adımlar” atıldığı belirtildi ancak bu adımlara ilişkin hiçbir kaynak gösterilmedi.
31 Mart Yerel Seçimleri’nde iktidar büyükşehirlerde istediği sonuçları alamadı. CHP ve İYİ
Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı, başta başkent Ankara olmak üzere İstanbul, Adana, Antalya ve
Mersin’de yönetimi ele geçirdi ve İzmir’deki varlığını korudu. Böylece Millet İttifakı, ülkenin 6 büyük
şehrinden 5’inde söz sahibi oldu. Cumhur İttifakı, kırsal ve küçük şehirlerdeki etkinliğini koruyarak,
ilçe belediye sayısını bir önceki seçime kıyasla arttırdı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep
Tayyip Erdoğan seçimin galibinin oyların yüzde 51,67’sine sahip olan Cumhur İttifakı olduğunu öne
sürdü. HDP ise geçtiğimiz dönem kayyum atanması yapılmış pek çok belediyede dahil olmak üzere
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 8 ilde ve önemli sayıda ilçe ve belde de seçimden kazançla
çıktı. Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarihinde ilk defa bir il belediyesinde, Tunceli’de, belediye yönetimini kazandı.

1
2

http://www.sgb.adalet.gov.tr/ekler/pdf/YRS_TR.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191024-25.htm
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde şaşırtıcı sonuç İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında yaşandı. CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun AKP’nin adayı Binali Yıldırım’a karşı üstünlük sağlaması önce AKP ve ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kabul görmedi. YSK,
seçim öncesinde atadığı “Kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkan ve üyeleri” gerekçe göstererek,
AKP talebi üzerine İstanbul seçimlerini 23 Haziran’da yenileme kararı aldı. Bu karar, tek zarf içindeki
dört pusuladan sadece birisi olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı oy pusulasını iptal ettiği için kamuoyu
tarafından tepkiyle karşılandı. YSK’nın tartışmalı kararı, pek çok sanatçı, aydın, vatandaş ve STK temsilcileri tarafından Twitter’da “Her şey çok güzel olacak” etiketiyle eleştirildi. Yaşanan gelişmeler iktidar cephesinde rahatsızlık yarattı. Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, İmamoğlu’nu destekleyen sanatçıların yer aldığı bir listeyi “Kayıt” notuyla Twitter’da kısa süreliğine paylaştı. Safi, mesajın ardından gelen tepkiler yüzünden hesabını gizlemek zorunda kaldı. Cumhurbaşkanı
Erdoğan da, İmamoğlu’nu destekleyen sanatçılara yönelik “Bir taraftan bize teşekküre geleceksin, arkadan da bunlarla beraber şakşakçılık yapacaksınız. …Bunların hepsi kayda giriyor” açıklamasını yaptı.
Bir başka dikkat çekici davranış ise AKP Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından sergilendi.
Arı, İmamoğlu’ndan yana tavır alan sanatçılara Kapadokya’da sahneye çıkma olanağı vermeyeceklerini
dile getirdi. İmamoğlu’na destek veren Sanatçı Cahit Berkay da iktidar tarafından cezalandırıldığını
ifade etti. Sanatçı, Türkiye Sinema Eserleri Sahipleri Meslek Birliği tarafından “Türk Sinemasını Geleceğe Taşıyanlar” töreninde kendisine ödül verilmesinden vazgeçildiğini söyledi.
İstanbul Büyükşehir Başkanlığı için yeniden seçim kararı alınmasıyla çalışmalarına başlayan
adayların medya ile olan mücadelesi Türkiye’deki iletişim dünyasının son yıllardaki hâlini ortaya koyması açısından önemliydi. Örneğin, CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı CNNTürk’deki Tarafsız
Bölge programının yarıda sona erdirilmesi, program sırasında görev alan dört kameramanın işlerine son
verilmesi konunun vahametini ortaya koydu. CNNTürk, söz konusu kameramanların kendi çalışanları
olmadığını iddia ederken, Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay işten atılan emekçilere sahip çıktı. Seçim
sürecinde medyada yaşananlarla ilgili bir başka ilginç örnekse İstanbul’daki tekrarlanacak olan seçimin
öncesinde gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde yapılacak tartışma programıydı. CHP adayı
Ekrem İmamaoğlu ve AKP adayı Binali Yıldırım arasında gerçekleşen programda adaylar seçim kampanyalarını açıkladılar. Program sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Küçükkaya’nın yayın öncesi
The Marmara Oteli’nde CHP ekibiyle görüştüğünü ve görüntülerin servis edileceğini açıkladı. İktidara
yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesinde ve A Haber kanalında görüşmeye ilişkin görüntülerin verilmesi
eleştirilere neden oldu. Küçükkaya, yayın öncesi AKP heyeti ile de görüştüğünü dile getirdi. Ancak
yaratılması amaçlanan suni gündem toplumda karşılığını bulamadı ve yeniden sandık başına giden İstanbul halkı bir önceki seçimde olduğu gibi tercihini CHP adayı Ekrem İmamoğlu’ndan yana yaptı.
Siyasi partiler ve ifade özgürlüğü
Kamu Yayıncılığı kavramı, 2019 yılında Türkiye’nin tartıştığı önemli gündem maddelerinden birisiydi. 31 Mart Yerel Seçimleri sürecince medyanın adaylara eşit ve tarafsız tavır sergileyememesi
özellikle seçim gecesi oy sayımının tamamlanmasına yakın Anadolu Ajansı’nın (AA) veri akışını durdurması, Yüksek Seçim Kurulu’nun internet sitesine erişilememesi kamuoyunun tepkisini çekti. TRT
ve AA’nın yerel seçimlerdeki iktidar yanlısı tutumu “kamu hizmeti yayıncılığı” kavramını toplumun her
kesimi tarafından sorgulanır hale getirdi. Öyle ki 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimleri’nde ANKA haber ajansı alternatif haber kaynağı olarak AA’ya rakip oldu ve başarılı bir
sınav verdi.
31 Mart Seçimleri sonuçları yıl boyunca etkisini korudu. Muhalefet partilerince kazanılmış çeşitli
belediye başkanlıklarına İçişleri Bakanlığı kanalıyla kayyum atanmaya yıl boyunca devam edildi.
YSK’nın adaylıkları için sakınca görmediği soruşturmaları, İçişleri Bakanlığı gerekçe göstererek Ağustos ayında HDP’ye mensup Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarını görevden alarak yerlerine kayyum atadı. Aralık sonu itibarıyla HDP’ye ait toplam 31 belediye başkanlığına kayyum
atanmış oldu. Yılın son günlerinde FETÖ/PDY’nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu
iddiasıyla ifadesine başvurulan Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz tutuklandı. İçişleri
Bakanlığı tarafından görevinden alınan Oğuz’un yerine kayyum atanmış oldu. Kayyum atamaları muhalefetin eleştiri oklarının hedefiyken hükümet “terör” nedeniyle görevden alma kararının arkasında
durdu. Bu arada kayyum atamalarına karşı düzenlenen protesto gösterilerini takibindeki gazetecilere
yönelik gözaltı işlemleri uygulandı.
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Her yıl demokrasi endeksi yayımlayan Freedom House’a göre, 2019 yılında Türkiye demokrasi
açısından hem OECD ülkeleri hem de dünya ortalamasının oldukça gerisinde yer aldı. 2019 yılının ikinci
yarısında Türkiye’nin en önemli siyasi ve askeri gündemi Barış Pınarı Harekatı’ydı. Sebebi “Terörle
mücadele amacıyla Türkiye’nin güney sınırını güvence altına almak” olarak açıklanan ve 9 Ekim günü
başlatılan harekât, ABD ve Avrupa tarafından “Kürtlere karşı yapılan operasyon” olarak tanımlanarak
tepkiyle karşılandı. ABD ve Rusya ile yapılan ayrı görüşmeler sonrasında Savunma Bakanlığı’nın 23
Ekim günü sonlandığını duyurduğu Barış Pınarı Harekâtı, Ankara – Washington hattında diplomatik
ilişkilerin bozulmasına neden oldu. Öyle ki önce ABD Temsilciler Meclisi, ardından ABD Senatosu
1915 Olaylarını “Ermeni Soykırımı” olarak tanıdı.
Siyasette yeni oluşumlar
Tüm bu gelişmeler Türkiye’nin siyasi hayatında farklı oluşumları da beraberinde getirdi. İktidar
partisi olan Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AKP) önce eski başbakan yardımcısı Ali Babacan, ardından eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun istifa etmesiyle birlikte yeni kurulacak siyasi partiler Türkiye
gündemindeydi. Kurulacak yeni siyasi partilerce Cumhur İttifakı’na ve MHP’ye oy kaybettirileceği,
AKP’den başka kopmalar da olması halinde iktidar cephesinin gelecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde
yüzde 50+1 oy alamayacağı da tartışıldı. AKP’li eski bakan Faruk Çelik’in, “Cumhurbaşkanlığı seçimi
için ilk turda yüzde 40+1 oy alınmasını yeterli şart sağlayacak bir anayasa değişikliğine gidilebileceği”
açıklaması siyasi çevrelerdeki bu tartışmaları gün yüzüne çıkardı. Davutoğlu, Aralık ayında kurduğu
Gelecek Partisi’nin tanıtımın toplantısında, Başkanlık Sistemi’ni “Bu sistem devam ettiği takdirde demokratik toplum düzenini sürdürmek mümkün olmayacaktır” sözleriyle eleştirdi.
2019 yılına ilişkin not edilmesi gereken bir diğer gelişme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte kullandığı “Kürdistan” ifadesinden son dönemde rahatsızlık duyduğunu dile getirmesiydi. Erdoğan’ın bu açıklaması üzerine Şubat ayında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
adında “Kürdistan” ifadesi geçen dört siyasi parti hakkında kapatma davası açıldı. Başsavcılık, Türkiye
Kürdistan Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi, Kürdistan Özgürlük Partisi ve Kürdistan Komünist Partisi
hakkında “Anayasa’ya aykırı faaliyetler” gerekçesiyle partilere kapatma davası açtı.
Yılın sonunda ise 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde pek çok parti ve STK, Türkiye’deki hak
ihlallerine ilişkin rapor yayımladı. CHP İnsan Hakları Genel Başkan Yardımcılığı, İnsan Hakları ve
Türkiye Raporu’nda uluslararası belgeler ışığında Türkiye’de yaşanan hak ihlallerini mercek altına aldı.
Rapora göre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) öncesinde iç hukuk yollarını tüketmek bakımından Türkiye’deki en yetkili yargı merci Anayasa Mahkemesi, 2012 yılından beri yapılan bireysel
başvurularda verilen kararların sadece yüzde 4,1’inde hak ihlali olduğu görüşüyle karar açıkladı.
AİHM ise 2018 yılında Türkiye hakkında verdiği 146 kararın 140’ında en az bir hak ihlali tespit
etti. Söz konusu ihlaller arasında öncelikle özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı, ifade
özgürlüğü geldiği belirtildi. 2019 yılında dikkat çeken bir başka konu ise Türkiye’nin yeniden işkence
ve kötü muamele yasağı ihlaliyle anılması oldu. Ayrıca özel yaşama saygı hakkı ihlali yaşandığı da
kayda geçti. AİHM 2019’da Türkiye hakkında verdiği kararlarda işkence ve kötü muamele yasağının
17, özgürlük ve güvenlik hakkının 15, ifade özgürlüğünün 22, örgütlenme özgürlüğünün 7, özel yaşama
saygı hakkının 31, adil yargılanma hakkının 34 kez ihlal edildiği tespit etti.
CHP’nin hazırlamış olduğu rapora göre, Türkiye’de insan hakları ihlalleri özellikle son yıllarda
artan bir şekilde uluslararası belgelere daha çok yansımaktadır. Pek çok uluslararası endekste Türkiye
gerilemiştir. OHAL şeklen ortadan kalkmış olsa da etkileri hala devam etmektedir. Anayasa Mahkemesi’nce reddedilen pek çok başvuru AİHM tarafından ihlal kararıyla sonuçlanmaktadır. OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu, hak ihlalleri başvurularının büyük bir çoğunluğunu reddetmektedir. Özerkliği olmayan Komisyon’un verdiği kararlar ne kamuya açıktır ne de gerekçeleri doyurucudur. Raporda,
bu Komisyon’un lağvedilmesini ve mahkemelere başvuru yolu açılması gerektiğini vurgulandı. İnternet
ve medya ortamına da orantısız yasaklamalar yapıldığı kaydedildi.
İnsanlığa karşı suç olarak görülen zorla kaybetmelere karşı koruma mekanizmaları yetersiz bulan
raporda işkence ve zorla kaybetmelere dair pek çok ağır hak ihlalleri konusunda şüpheler arttığı belirtildi. Raporda ayrıca, cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılması için 4+4+4 ismi ile bilinen kesintili
eğitime son verilerek kesintisiz eğitime geçilmesi gerektiği “şiddetle tavsiye edilir” denildi.
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HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu’nun hazırladığı 2019 hak ihlalleri raporuna göre,
2015’ten bu yana partiye yönelik operasyonlarda 15.530 kişi gözaltına alındı, aralarında 750 üye ve
yöneticinin de bulunduğu 6.000 kişi tutuklandı. Raporda, Temmuz 2015’ten bu yana 89 il eş başkanı,
193 ilçe eş başkanı, bir belde eş başkanının tutuklandığı, HDP’li alt belediye eş başkanı ve 50’den fazla
belediye meclis üyesinin OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile ihraç edildikleri gerekçesiyle mazbatalarının verilmediği kaydedildi. Aralık ayı itibari ile 17 HDP’li belediye eş başkanın tutuklandığı ve 31
HDP’li belediyeye de kayyum atandığı hatırlatıldı. Ayrıca 31 Mart yerel seçimleri sürecinde seçim çalışması yürüten 750 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.
2019 yılı medya atmosferi
Türkiye’deki medya ve medya profesyonelleri açısından sorunlar 2019 yılında çözülmek bir yana
katlanarak daha da büyüdü. 2019 yılı, gazetecilere yönelik yargılamaların ve baskıların artarak devam
ettiği, işsiz gazeteci sayısının her geçen gün çoğaldığı, sansür ve oto-sansür uygulamalarının tırmanışa
geçtiği, ekonomik krizin medya sektörünü yakından vurduğu, ulusal ve yerel medya kuruluşlarında kapanmaların ve küçülmelerin yaşandığı, yabancı basın mensuplarının akreditasyonlarının yenilenmesinin
reddedildiği, hapisteki gazeteci sayısıyla Türkiye’nin en fazla gazeteci tutuklayan ülkeler arasında yer
aldığı bir yıl oldu.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile 24 Temmuz Basın Bayramı, 2019 yılında da kutlanamadı.
Gazetecilik mesleğinin ciddi kan kaybı yaşadığı son yıllarda Gazeteciler Cemiyeti’nin de aralarında
bulunduğu meslek örgütleri bu iki önemli günde Türkiye’deki basının sorunlarını ön plana çıkaran açıklamalarda bulundu. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün (RSF) her yıl yayımladığı Dünya Basın
Özgürlüğü Endeksi’ne göre Türkiye, 2019 yılında 180 ülke arasında 157. sırada yer alarak geçen yılki
konumu korudu. Basın özgürlüğü açısından 14 yılda 59 basamak gerileyen Türkiye, 2019 yılı raporunda
Çin ve Ortadoğu ülkelerinden sonra dünyada en fazla profesyonel gazetecinin hapiste olduğu ülke olarak
kayıtlara geçti.
Kutuplaşmış medya
KONDA’nın 2008-2018 yılları arasını kapsayan medya raporuna göre, Türkiye’de medyanın aşırı
derecede kutuplaşmış olduğu ortaya çıktı. Bu durum Türkiye’de özgür ve tarafsız bir medya ortamının
oluşabilmesinin en büyük engellerinden biri olarak görüldü. Bu kutuplaşmanın yeni medya ve internete
güven konusunda kendisini doğrudan gösterdiği saptaması yapıldı. Rapor, iktidar partisi seçmenlerinin
haber takibi için geleneksel medyayı kullanırken muhalif seçmenin ise alternatif haber mecrası olarak
interneti tercih ettiği tespitini ortaya koydu. KONDA’ya göre kutuplaşmış atmosferde haber ihtiyacının
farklı kaynaklardan karşılanmasının başlangıcı 2013 yılındaki Gezi Parkı Olayları’dır. Rapora göre,
Gezi Parkı Olayları’nda siyasetçilerin sosyal medyayı şeytanileştirilmesi seçmenin sosyal medyaya
karşı tutumunu şekillendirmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medyaya savaş açtığı dönemlerde
sosyal medyanın toplumun baş belası olarak algılanma oranının artması dikkat çekicidir. Rapor şu ilginç
saptamayı ortaya koymuştur: İktidar yanlısı medya kanallarından haber takibi yapanlar sosyal medya ve
interneti haber kaynağı olarak görmemektedirler. Siyasi oy verme tercihleri ile haber kaynağı olarak
güven duyulan televizyon kanalları arasında güçlü bir ilişki vardır. Raporda, Fox TV ve Halk TV’den
haber izlemeyi tercih edenlerin TRT ve ATV haberlerine, TRT ve ATV izleyenlerin ise Fox TV ve Halk
TV’deki haberlere güvenmediği açıklanmıştır. Rapor, Türkiye’de hala televizyonun yüzde 75’lere varan
bir oranla haber kaynağı olarak kullanıldığını gözler önüne sermiştir. Bu durumun karşıt görüşten haberdar olmayan, anlayış ve empati yoksunu kitleleri ortaya çıkardığı raporun tespitleri arasındadır.
Kapanan ya da küçülen gazeteler, televizyonlar
Ekonomik krizin medya sektöründe hissedilmesiyle birlikte Ocak 2019’dan itibaren artan basın
girdi fiyatları ulusal ve yerel medyayı olumsuz etkiledi. Yerel yazılı basın kuruluşları çözümü, personel
sayısını ya da yayın gününü azaltmada buldu. Yerel gazetelerin pek çoğu haftada üç gün yayımlanmaya
başlarken Anadolu basınının çoğu hafta sonu ya da sadece Pazar günleri yayımlanmama kararı aldı.
Yaygın basın da ekonomik krizden payına düşeni aldı. Yanlı haber yapma pratikleri okuyucu kitlesini
gazeteden uzaklaştırmaya yetti. Alternatif haber arayışları peşine düşen okuyucular gazete tirajlarının
düşmesinde etkili oldu. Bu durum yaygın medyada da küçülmeleri beraberinde getirdi.
Bursa’nın köklü Olay gazetesi ve Samsun’da Haber Medya Grubu’nun kepenk indirmesi gibi
örneklerle birlikte Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ve diğer basın sektörü
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STK’ları, artan girdi fiyatları, azalan gelirler ve özellikle resmi ilan desteğindeki yetersizlik nedeniyle
Türkiye’de sayısı 1150 civarındaki yerel gazeteden bir çoğunun sayfa, personel azaltmaya gittiğini ve
birçok ilde hafta sonlarında tek gün yayınlanmaya başladığını belirtti. STK’lar bu yıl 125 yerel gazetenin
kapandığını dile getirerek önlem alınmaz ise daha birçok gazetenin kapatılmasının kaçınılmaz olabileceği uyarısında bulundu. Yılın son günlerinde Star gazetesinin artık elektronik olarak devam edeceği ve
Güneş gazetesinin de kapandığı haberleri medya sektöründeki daralmanın yerel medya ile sınırlı olmadığını gösterdi.
2018 yılında basılı hayatına son veren HaberTürk gazetesi pek çok yayın grubuna örnek teşkil
etti. Ocak ayında Doğan Medya Grubu’nun Demirören Medya Grubu’na satılmasından sonra kapatılması gündeme gelen 15 yıllık Güncel Hukuk dergisinin yayın hayatına son verildi. Sözcü Grubu da
günlük AMK (Açık Mert Korkusuz) Spor’u kapattı. Karaman’da günlük yayın yapan Karaman Gündem,
Yeni Karaman, Karaman’da Uyanış, Gazete Anadolu, Karaman’ın Sesi ve Karaman Gazetesi haftada
sadece üç gün yayımlanma kararı aldı. Diyarbakır’da ise artan maliyetler nedeniyle dokuz yerel gazete
Pazar günleri yayımlanmayacaklarını duyurdu. Malatya’da, Malatya Flaş Haber, Malatya Olay ve Öz
Haber ortak yayın yapma kararı aldıklarını açıkladı. Ekonomik sorunlar yüzünden program sayısını ve
personelini azaltan Flash TV kısa süreliğine ekranını karartırken, küçük bütçeli programlarla yayın hayatına geri döndü. Ekonomik kriz, TV8, CNNTürk, TRT gibi kanalları da yapısal organizasyon ve küçülme kararları almaya itti.
Samsun’un tek yerel televizyon kanalı Haberaks TV yayın hayatına son verdi. Haber gazetesi,
Haber Radyo kuruluşlarına sahip Haber Medya Grubu, tüm kuruluşlarını kapattı. Sinop ve Kocaeli’nde
yerel gazeteler ortak açıklama yayımlayarak Basın İlan Kurumu’nun (BİK) resmi ilan gelirlerini hakkaniyetli düzenlemesi talebinde bulundular. 12 gazete “Yerel Basınına Sahip Çık Sinop!” manşetiyle bir
ortak açıklama yayınlayarak yerel basının ulusal basına oranla mâli olarak çok daha kırılgan bir yapıda
olduğunu belirtti ve ayakta kalabilmek için halktan destek istedi. Açıklamada, “Seni kör, sağır, dilsiz
bırakmak isteyenlere karşı yerel gazetelerine, radyolarına, haber sitelerine sahip çık” denildi.
RTÜK’e ilave yetki
Ağustos 2019’da RTÜK, internet aracılığıyla yapılan televizyon yayınlarına ve Netflix, BluTV,
Puhutv gibi internet kanallarının yayınlarına ilişkin yönetmelik çıkardı. 24 maddeden oluşan “Radyo,
Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik”e göre, yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı internet aracılığıyla yapılan yayınlar artık RTÜK’ün denetiminden geçecek.
Yurtdışından yayın yapan kanallara, yeni yönetmelikle Türkiye’de şirket kurma zorunluluğu getirildi.
İnternetten TV yayını yapmak isteyenlere 100.000 TL karşılığında lisans verilecek. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), bu düzenlemenin iptali için
Danıştay’a başvuracağını duyurdu. Yönetmelikle ilgili olarak MLSA Eş-Direktörü Veysel Ok, RTÜK’e
ilgili kanunu aşan derecede bir denetim gücü verdiğine dikkat çekti. Ok, “Bu yönetmelik, ifade özgürlüğü ile haber alma ve yayma haklarına aykırıdır. Öncelikle internet üzerinden yapılan yayınların ücrete
tabi hâle getirilmesinin haberi yaygınlaştırma hakkına engel teşkil ettiğini düşünüyoruz çünkü günümüzde birçok gazeteci kendi yarattığı platformlar üzerinden haberlerini yapmaya ve yaygınlaştırmaya
çalışmaktadır. Onların bu tip bir lisans ücretine tabi olmaması gerekir. Bu düzenleme haber yapma,
yaygınlaştırma ve kamunun haber alma hakları gibi anayasal haklara aykırı. Üstelik yönetmelikte net
ifadeler yer almaması da büyük sorun. Neyin haber platformu olup neyin olmadığı ile ilgili net cümleler
olmadığı için belirlenen bir standart da söz konusu değil. Bu denetleme kendi başına haber yapan bir
gazeteciyi de etkileyebilir, YouTube’da yayın yapan “bloggerları” da etkileyebilir. Yeni RTÜK düzenlemesinin Anayasa’nın 25. ve 26. maddelerinde düzenlenen düşünce ve ifade özgürlüğü ile 28. ve 29.
maddelerinde düzenlenen basın ve yayın ile ilgili hürriyetleri kısıtlamak için araçlaştırılacağından endişeleniyoruz” dedi.
RTÜK ise, söz konusu yönetmeliği iptali talebiyle açılan davada Danıştay’a gönderdiği savunmasında, “Dava dilekçesi kâr amacı olmayan gazetecilik sitelerinin gelir dahi elde edemeyecek kadar küçük
çaplı olduğundan bahisle öngörülen ücretleri ödeyemeyeceği iddiası, mesnetsizdir, zira öncelikle Yönetmeliğin düzenleme alanı gazetecilik siteleri değil internet ortamından yayın hizmeti sunan medya
hizmet sağlayıcı kuruluşlardır. 10 yıllık lisans süresi için radyoların 10 bin, televizyon ve isteğe bağlı
yayınlar için de 100.000 liranın ödenmeyecek olduğu iddiası ise hayatın olağan akışına aykırıdır. Zira,
Yönetmeliğin yedinci maddesinin dördüncü fıkrasında söz konusu yayın lisans ücretlerinin peşin ya da
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taksitle ödenmesine olanak sağlanmaktadır” dedi. RTÜK, ayrıca tüzüğü temelinde basın özgürlüğünü
savunmak, gazetecilere avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermek için kurulmuş olan MLSA’nın
“menfaati ihlal edilmemiş olduğu” için davacı olamayacağını da savundu.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’nin Kasım 2019’da sunduğu gözlem raporuna göre,
orantısız cezalar veren RTÜK’ün yanında olağanüstü hâl KHK’larının da basın özgürlüğüne ciddi zarar
verdiği vurgulandı. İfade özgürlüğü kapsamındaki açıklamalara yönelik artan sayıda adli soruşturmaları
ve cezaları açıklayan rapor, Türk makamlarının sosyal medya platformlarından içerik kaldırma konusunda rekora imza attıklarını duyurdu. Rapor, internet yasaklarıyla ilgili tüm dünyadan gelen taleplerin
neredeyse yarısının Türkiye’ye ait olduğuna dikkat çekti.
Basın özgürlüğü ve insan hakları araştırmaları
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ile MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin ortaklaşa yaptığı “İnsan Hakları Algısı Araştırması” sonucunda önemli oranda hak ve özgürlük
ihlali yaşandığı algısının ortaya çıktığı belirtildi. Araştırma kapsamında 28 ilde yapılan anket sonuçları
itibarıyla toplumun yüzde 82’sinin hak ve özgürlüklerin ihlal edildiğini düşündükleri ifade edildi. Toplumun yüzde 53,3’ü Türkiye’de temel insan haklarının yasalar tarafından güvence altına alındığı görüşünü paylaştı. Yüzde 43,8’i diğer insanların arasında ve yüzde 43,4’ü ise sosyal medyada düşüncelerini
rahatça ifade edemediği açıklandı. “Türkiye’de insanlar düşüncelerini özgürce ifade edebiliyorlar mı?”
sorusuna yüzde 52,4 oranında “hayır” yanıtı verildi. Sadece yüzde 37,7 oranında “düşünceler özgürce
ifade edilebiliyor” görüşü savunuldu. Yüzde 75,3 oranında barışçıl protesto eylemleri düzenlenmesine
destek verildi. Polis tarafından toplumsal eylemlere yönelik şiddet uygulanmaması gerektiği görüşü
yüzde 75 oranında destek aldı. Ancak Türkiye’de insan hakları konusunda geleceğe iyimser baktığını
söyleyenler ise sadece yüzde 45,2 oranında kaldı.
Yabancı basın
Türkiye’de basın özgürlüğündeki gerilemeden yabancı basın da etkilenmeye başladı. Akreditasyon uygulamasıyla bazı yabancı basın kuruluşlarının Türkiye temsilcilerine gazetecilik mesleğini yapmaları konusunda engel çıkarıldı. Özellikle seçim döneminde yabancı gazetecilere basın kartı verilmemesi tepkiyle karşılandı. Tagesspiegel muhabiri Thomas Seibert, ZDF TV İstanbul Büro Şefi Jörg Brase
ile NDR muhabiri Halil Gülbeyaz’ın basın kartı yenilenmesi başvuruları reddedildi. İngiltere’deki Morning Star gazetesi editörü Steve Sweeney, yerel seçimleri izlemek üzere Türkiye’ye giriş yaptığı sırada
gözaltına alındı. Sweeney, ertesi gün sınır dışı edildi. Ayrıca, İstanbul’da Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde yapılan AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı’na
2019 yılı için geçerli basın kartları olmadığı gerekçesiyle bazı yabancı gazeteciler alınmadı. Avrupa
Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ortak
basın toplantısında, “Basın özgürlüğü dünyanın her yerinde temel bir haktır” diyerek bu durumu eleştirdi. Birçoğu on yıl veya daha fazla süreyle Türkiye’de görev yapan yabancı medya mensuplarının
akreditasyon durumunun Nisan sonunda “çoğunlukla çözüldüğü” ancak “belirli birkaç vakayla” ilgili
sorunun devam ettiği ifade edildi.
Gazetecileri hedef alan yargıdaki hak ihlalleri tablosu, Internetional Press Institute’nün (IPI) başı
çektiği uluslararası meslek örgütlerince “Türkiye’deki Gazeteciler Sanık Kürsüsünde: Dördüncü Kuvvetin Yargı Yoluyla Susturulması” başlıklı raporunda ayrıntılı ele alındı ve hükümete de acilen olumlu
düzenlemelerin hayata geçirilmesi çağrısında bulunuldu.
Tüm dünyada meslek örgütleri tarafından Türkiye’deki tutuklu gazeteciler ve basın çalışanları
için “Gazetecilik suç değildir” etiketiyle yaratılan farkındalık paylaşımlarına karşın tutuklu yargılamalar
2019 yılında da devam etti. 2019 yılında Kasım sonu itibarıyla hapiste 48’i hükümlü ve 72’si gözaltı
veya tutuklu olarak toplam 120 gazeteci bulunmaktaydı. Aralık ayında hapisteki gazeteci sayısı 121’e
yükseldi.
1 Ocak – 30 Kasım 2019 döneminde toplam 319 gazeteci hakkında yasal işlem yapıldı.
Birleşmiş Milletler (BM) Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye, Türkiye’nin
hak ihlalleri konusunda ciddi bir çaba içinde olmadığını, gazetecilere yönelik baskıların aratarak devam
ettiğini, “terör” kapsamında gazetecilere yönelik suçlamalar yüzünden mesleğin yapılamaz hale geldiğini söyledi.
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Freedom House: Özgür olmayan ülke
Freedom House İnternet Özgürlüğü 2019 Raporu’na göre; Türkiye geçen yıllarda olduğu gibi bu
yıl da “özgür olmayan ülkeler” kategorisinde yer aldı. Dünya genelinde internet özgürlüğünün değerlendirildiği “Sosyal Medya Krizi” başlıklı “İnternette Özgürlük 2019” raporunu yayımladı. Rapor, Haziran 2018 ve Mayıs 2019 tarih aralığını kapsıyor. Dünyadaki internet kullanıcılarının yüzde 87’sini
kapsayan raporda, 65 ülke “özgür”, “yarı özgür ve “özgür olmayan” şeklinde değerlendiriliyor. Bu değerlendirmede “internete erişimin önündeki engeller, internette paylaşılan içeriğin kısıtlanması ve internet kullanıcılarının haklarının ihlali” olarak belirlendi. Raporda Türkiye, 100 üzerinden 37 puan alarak
geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da “özgür olmayan ülke” kategorisinde değerlendirildi. Raporda, Avrupa kıtasında değerlendirme altına alınan İzlanda, Estonya, Almanya, İngiltere, İtalya ve Fransa gibi
ülkeler arasındaki tek “özgür olmayan” ülkenin Türkiye olduğu görüldü.
SETA raporu
2019 yılında medya dünyasının gündemine bomba gibi düşen gelişmelerden biri uluslararası
medya kuruluşlarında görev yapan ya da yazılarıyla bu kuruluşlara katkı sunan gazetecilerle ilgili hazırlanan SETA raporuydu. “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” isimli rapor gazetecileri fişleyen bir çalışma olarak basın tarihindeki yerini aldı. 196 sayfalık rapor SETA ekibinden İsmail
Çağlar, Kevser Hülya Akdemir ve Seca Toker tarafından hazırlandı. BBC Türkçe, DW Türkçe, VOA
Türkçe, Sputnik Türkiye, Euronews Türkçe, Independent Türkiye ve CRI Türk’te görevli gazeteciler hakkında ayrıntılı özgeçmiş ve sosyal medya paylaşımlarının sıralandığı raporda “hükümet karşıtı” gibi
tanımlamalar yapıldı. Raporda, uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye’deki gelişmelere bakışlarını,
gazeteciler üzerinden denetim kurulması ve hatta kişisel sosyal medya hesaplarına müdahalede bulunulma çağrısı yapılması, ifade özgürlüğü açısından kabul edilemez olarak değerlendirildi. Gazeteciler
Cemiyeti, DİSK Basın-İş Sendikası, ÇGD, TGC, TGS, Haber-Sen, TYS, RSF, Gazeteci Dayanışma Ağı
yanı sıra siyasi partiler, barolar ve Avrupa Komisyonu, SETA Raporuna tepki gösterdi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, “Meslektaşlarımızın Türkiye gelişmelerini dünya kamuoyuna aktarmadaki üstün gayretleri takdir edileceğine, fişlenmeleri ve hedef gösterilmeleri üzüntü vericidir. Bu utanç
verici çalışmayı bir düşünce kuruluşunun yapması, yayınlaması ayrıca çok düşündürücü ve irkilticidir.
Kınıyoruz” sözleriyle endişesini dile getirdi. SETA Raporu’nda adı geçen bazı gazetecilerin iş akitlerine
son verilmesi endişeleri arttırdı.
Ağustos ayında Basın İlan Kurumu’nun (BİK) 36 kişilik Genel Kurul yapısındaki 12 kişilik Hükümet Grubu’na yeni isimler atandı. Atanan kişiler arasında uluslararası medya kuruluşlarında görev
yapan gazetecileri hedef gösteren SETA Direktörü ve Raportörü görevindeki isimler olması tepkilere
yol açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu 12 üyeyi atamadan önce BİK Genel Müdürlüğü’ne de
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Kurulu üyesi ve SETA Koordinatörü Burhanettin Duran’ın kardeşi Rıdvan
Duran’ı getirmişti.
Eylül ayında ise Basın İlan Kurumu’nun (BİK) Genel Kurulu’na RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin
“hükümet temsilcisi” üye olarak atandı. Bu atama RTÜK Kanunu’na aykırı olarak nitelendirildi ve görevden ayrılması gerektiği konusunda eleştiri sesleri yükseldi. RTÜK üyesi Faruk Bildirici, Basın İlan
Kurumu (BİK) Genel Kurulu’nda ve TÜRKSAT’ın yönetim kurulunda üyelik görevi üstlendiği için
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in “RTÜK’teki görevlerinden çekilmiş sayılması” için TBMM ve RTÜK
Başkanlığı’na dilekçe verdi. Faruk Bildirici, Şahin’in “etik ve yasa dışı” durumu nedeniyle RTÜK’teki
görevinin düştüğünü belirtti. Bildirici, “düzenleyici ve denetleyici kurumların üyeleri kamu kurum ve
kuruluşları ile sermayesinin yarıdan fazlası devlete ait kurum ve kuruluşlar tarafından yönetilen şirketlerin yönetim kurullarında ‘kurumun görev alanıyla ilgili olmaması kaydıyla’ görevlendirilebileceklerini” açıklayarak, “Oysa BİK ile TÜRKSAT, RTÜK’ün görev alanıyla ilgili alanlarda faaliyet göstermektedir. Bu da çıkar çatışması doğmasına neden olmaktadır” dedi.
Faruk Bildirici olayı
Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, 2019 yılında gazetecilere yönelik hak ihlallerinden doğrudan etkilenen isimlerden birisi oldu. Bildirici, Mart ayında 27 yıldır görev yaptığı Hürriyet gazetesine
veda etmek zorunda kaldı. Temmuz ayında TBMM’de CHP kontenjanından RTÜK üyesi seçilen Faruk
Bildirici’nin üyeliği Ekim ayının sonunda AKP ve MHP üyelerinin oylarıyla ikiye karşı altı oyla RTÜK
kurul toplantısında düşürüldü. Üyelikten düşürülme gerekçesi olarak Bildirici’nin kanuna aykırı eylem
ve açıklamaları gösterildi. Üst kurul, Bildirici’nin hem siyasi tarafsızlığını hem de RTÜK’ün düzenleyip
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denetlemekle yükümlü olduğu medya hizmet sağlayıcılara karşı tarafsızlığını yitirdiğini, Üst Kurul toplantılarının gizliliğini ihlal ettiğini, yargı kararlarına muhalefet ettiğini ve Üst Kurul ile çalışanları hedef
aldığını iddia etti. Bildirici ise yaşananlar karşısında hukuksuzluğun galip geldiğini, muhalefet yapmanın bedelini üyeliğinin düşürülmesiyle ödediğini belirtti. Bildirici, yaşanan tahammülsüzlüğü, hukuksuzluğu, antidemokratik kararı yargıya taşıyacağını açıkladı. Yapılan eylemle Bildirici, yaşanan sıkıntılı
durumun 25 yıllık RTÜK tarihinde bir ilk olduğunu ve demokrasi açısından tehlikeli bir yol açtığını dile
getirdi. Bildirici’nin toplantıda üyeliğinin düşürülmesine CHP kontenjanından seçilen İlhan Taşçı ve
HDP kontenjanından seçilen Ali Ürküt itiraz etti.
Bu arada Bildirici’nin diğer kurumlardan da maaş ve görev almasını RTÜK Kanunu’na aykırı
olduğu için eleştirdiği RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa
etti. CHP ise, Bildirici’yi TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak oylama için RTÜK üyeliğine tekrar aday
gösterdi.
“Benim gazetecim; benim medyam”
Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na 25 Temmuz 2018’de bağlanmış ve görevleri başkanlığa devredilerek lağvedilmişti. Basın Kartı
Komisyonu bu yapılanmanın ardından ilk kez 24 Temmuz 2019 tarihinde kamuoyuna açıklama yapılmadan ve sektöre danışılmaksızın hazırlanan yeni yönetmelik çerçevesinde toplandı. Basın Kartı Komisyonu’nun yeni yapısında sadece hükümete yakın isimlerin bulunması ve meslek örgütleri temsilcilerinin olmaması sert eleştirilerle karşılandı. Meslek örgütleri, kimin gazeteci olup olamayacağına devletin ve devletin güdümündeki bir komisyonun karar vermesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.
Şubat ayında Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Resmi Gazete’de 14 Aralık 2018’de yayımlanan yeni Basın Kartı Yönetmeliği’ndeki tartışmalı maddeleri iptal ettirmek ve yürürlüğünü durdurmak
amacıyla yargıya başvurdu. Gazetecilik mesleğini yakından ilgilendiren yeni basın kartı yönetmeliğinin
durdurulması için ÇGD Danıştay’da dava açtı.
Medyada nefret söylemi
Hrant Dink Vakfı’nın, Mayıs-Ağustos dönemine ilişkin dört aylık “Medyada Nefret Söylemi İzlenmesi” raporuna göre, ulusal, etnik ve dini grupları hedef alan 1.299 köşe yazısı ve haber tespit edildi.
Bu metinlerde 46 farklı grup hakkında 1.575 adet nefret söylemi içeriğine rastlandığı kaydedildi. Rapora
göre, 100 nefret söylemi haberi ile en fazla nefret söylemi içerikli gazete Yeni Akit oldu. BirGün ve
Evrensel’de ise ayrımcı haber ve yazılara rastlanmadığı belirtildi.

Basın özgürlüğü
2019 yılında Türkiye, basın özgürlüğü açısından başarısız bir sınav verdi. Basın özgürlüğü sıralamasında 157. sıraya adeta demir atan Türkiye, son 10 yılda basın özgürlüğü endeksinde hızla gerileyen
ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye’de gazeteciler özellikle son yıllarda siyasi atmosferin ağırlığından
mesleklerini yapamaz hale geldiler. Siyasi, ekonomik gerekçelerle işlerine son verilen medya çalışanlarının sayısı her yıl daha da arttı. Ekonomik kriz gazetecinin yaşamsal hakkını tehdit eder durumda. Basın
özgürlüğünün varlığının sorgulandığı Türkiye atmosferinde kamuoyunu aydınlatma bilinci içinde mesleğinin gerekliliklerini yerine getiren gazeteci doğru sorgulamalar yaptığı için sadece sembolik değil
aynı zamanda fiziksel şiddete maruz kalıyor. Dahası Türkiye’de gazeteciye şiddet uygulayan kişiler cezalandırılacaklarına adeta ödüllendiriliyorlar. Yazıp, çizdikleriyle iktidarı ve yandaşlarını rahatsız eden
gazeteci dayak yemekle de kalmayıp hapse atılıyor. Sadece gazetecilik yaptığı için basın davalarının
vazgeçilmez öznesi haline geliyor veya kendinden ve mesleğinden ödün veriyor oto-sansür uygulamaya
başlıyor.
Basında sendikasızlaşma
Basın özgürlüğü ve yansız, tarafsız gazetecilik olmazsa olmaz şartlarından en önemlilerinden birisi olan bağımsız medya sahipliği yapısı ve sendikalaşma olduğu günümüz Türkiye’sindeki gelişmelerle tekrar ispatlanmaktadır. Hürriyet’teki toplu işten çıkarmalarla bir kez daha görüldüğü gibi ya siyaseten iktidarın yanında duran sendikanın medya işkolunda örgütlenmesi ya da her türlü sendikacılığın
çeşitli metotlarla ortadan kaldırılması gazetecinin iş güvenliğini ortadan kaldırmakta, basın özgürlüğünü
ciddi olarak engellemektedir.
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Tablo 1 - Türk medyasında sendikalaşma / Unionization in Turkish media (Kaynak / source: TGS)

Gazeteciler Cemiyeti’nin raporlarında altını çizdiği bir diğer gerçek de Türk basınının en temel
sorunlarından biri olan sendikasızlaştırma politikalarıdır. 1995’de yüzde 66’yı aşan sendikalılığa rağmen yıllar içerisinde ciddi bir gerileme yaşanmış ve Temmuz 2019’da yüzde 7.56, Aralık 2019’da ise
sadece yüzde 7.79 sendikalaşma oranıyla medya sektörü fiili olarak sendikasız ve örgütsüz hâle gelmiştir.
İş güvencesine sahip olamayan, mesleki dayanışmadan yoksun ve ev kirası, çocuğunun okul giderleri, diğer ödeme taksitleri sarmalında her türlü baskıya açık hale gelen gazeteciye sahip çıkmadan,
özgür gazeteciliğe de sahip çıkılamaz. Gazeteciler, özgür, tarafsız ve temel işlevi olan doğru ve zamanında haberlerle kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirirken, iş güvencesine ve örgütlerine sahip çıkmalı, siyasetin ve siyasetçilerin karalama ve suçlama kampanyalarına muhatap olmamalı, işverenin insafına terk edilmemelidir.
Evine götüreceği ekmeğin kaderi ya siyasi iktidarın ya da patronun iki dudağı arasına hapsedilmiş
gazetecinin tarafsız haber yapabilmesi mümkün değildir.
İşten çıkarmalar
2019 yılında Türkiye’deki siyasi ortam, ekonomik sorunlar ve basın ve ifade özgürlüğündeki yargılamalar gazetecileri işlerinden ayrılmaya zorladı. Çeşitli medya kuruluşlarından pek çok isim neden
gösterilmeksizin görev yaptıkları kurumlardan ayrıldıklarını dile getirdiler.
Yılın ilk ayında TV8, 20 kişiyle yollarını ayırdı. Demirören Medya Grubu bünyesindeki cnnturk.com’da Özgen Aydos, Hakan Özbek, Murat Aydın ve Murat İnceoğlu işten çıkarıldı. Hürriyet gazetesinden hurriyet.com.tr'de spor müdürü Timuçin Eriç, spor editörü Ozan Öztürk, gündem editörleri,
Hakan Alkan ile Songül Dalgıç Bilgili, video editörü Nur Tütüncü ve metin yazarı Sebla Koçan’ın işlerine son verildi.
2019 yılında gazetecilere yönelik baskı atmosferinden iletişim fakültesi öğrencileri de paylarına
düşeni aldı. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Ahmet Aydın, Akdeniz İletişim Haber
Ajansı’nın (AKİL) faaliyetlerine CHP’li eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş ile gazeteci İsmail
Saymaz’la röportaj yapıldığı için son verdi.
Demirören Medya Grubu’ndaki işten çıkarmalar Şubat ayında da sürdü. Grup bünyesinde Dream
TV, Radyo D ve CNN Türk Radyo’nun Yayın Yönetmeni Şafak Ongan görevinden alınırken; Demirören
TV (Kanal D) Finansal İşler Müdürü Yeliz Kalafat’ın işinden ayrıldığı duyuruldu. Dünya gazetesinde
Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ’ın görevinden ayrıldığı bildirildi. Güldağ’ın kendisinden istediği işten çıkarmalar listesine karşı çıktığı için gazete yönetimiyle anlaşmazlık yaşadığı ifade edildi.
Karar yazarı Ahmet Taşgetiren’in, AKP’yi eleştiren ifadeleri nedeniyle Erkam Radyo’daki görevine
son verdi. Sporx haber sitesi Genel Yayın Yönetmeni Tahir Kum da işinden ayrılmak zorunda bırakıldı.
Kum’un genel yayın yönetmenliğini yaptığı Sporx haber sitesi, Katar merkezli şirket beIN Sports ile
imzaladığı anlaşma nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 80 milyon dolar zarar ettiğini
açıklamıştı.
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Mart ayında Flash TV’de 23 personelin işine son verildi. Gaziantep’te yayınlanan Yerel Pusula
gazetesi muhabiri Hüseyin Torun, “siyasi iradenin baskıları nedeniyle işten ayrılmak zorunda bırakıldığını” açıkladı. Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici 27 yıldır görev yaptığı gazetede işten çıkarıldı.
Bu gelişmelerden en çok ses getiren olay Nisan ayında Halk TV’de yaşandı. Lale Özan Arslan,
Semra Topçu, Rahmi Aygün, Barış Yarkadaş, Atakan Gültekin ve Gökhan Demirel ile internet sitesinden sorumlu Bülent Mumay ve ekibi, 31 Mart seçimlerinin hemen ertesinde işten çıkarıldı. Halk TV
Genel Yayın Koordinatörü Serhan Asker’in “yeni yapılanma” olarak adlandırdığı işten çıkarma kararı
karşısında Uğur Dündar, Halk TV’den istifa ettiğini açıkladı. Rıza Zelyut ve Sabahattin Önkibar, Aydınlık gazetesinin seçim sürecinde iktidara destek veren yayın politikası izlemesinden dolayı gazetedeki
görevlerinden ayrıldılar. Nisan ayında, Milat yazarı Hüsamettin Aslan’ın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a istifa çağrısında bulunduğu gerekçesiyle gazete yönetimi tarafından işten çıkarıldığı iddia
edildi.
Mayıs ayında, TRT gibi köklü kurumda çalışan spiker, yapımcı, sanatçı kadrosunda çalışan 169
kalifiye personel “istihdam fazlası” gösterilerek Devlet Personel Başkanlığı havuzuna alındılar. Benzer
bir gelişme Ocak ayında Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün lağvedilmesi sürecinde de
yaşanmıştı. 170 kıdemli personel “istihdam fazlası” olarak Devlet Personel Başkanlığı havuzuna alınmıştı. Karnaval Medya Grubu bünyesindeki radyolarda çalışan 23 kişinin işine son verildi.
2019 yılının ikinci yarısında Yeni Şafak, Akit TV gibi bazı medya kuruluşları, iktidar partisine
yönelik eleştirel görüşler ifade ettikleri için bazı isimler ile yollarını ayırdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın AKP’den CHP yönetimine geçmesiyle birlikte hükümete yakın bazı medya kuruluşlarında ekonomik sıkıntılar yaşandığı iddiası gündemdeki yerini korudu. Ana akım medyada çalışma
olanağı bulamadıklarını kaydeden kimi gazeteciler, internet üzerinden yayıncılık arayışına yoğunlaşarak, yeni yayın kuruluşları oluşumları başlattılar. Bu kapsamda Bizim TV ve Babıali TV’nin yayın hayatına başlayacağı duyuruldu.
Temmuz ayında, Anadolu Ajansı’nın (AA) sosyal medya paylaşımları arasında yer alan “Gençler
sevişin” duvar yazısından dolayı 12 yıllık foto muhabiri Ensar Özdemir’i işten çıkarıldı. Özdemir, “istihbari bilgi” gerekçe gösterilerek işten çıkarılmış, 667 sayılı KHK’ye dayandırılarak 18 Mart 2018’de
sözleşmesi feshedilmişti. Özdemir’in kendi çektiği ve AA’da yayımlanan fotoğraflar üzerinden suçlanan
Özdemir’e tazminatı da verilmedi. Özdemir, AA muhabiri H.Ö. tarafından kurum yöneticisi Z.K.’ya
şikayet edildi. Z.K. ise Özdemir’in sosyal medya hesaplarını inceleyerek paylaştığı fotoğrafları da içeren
bir dosya hazırladı. Söz konusu fotoğraflardan birinde “Gençler sevişin” şeklinde bir duvar yazısı bulunduğu ve diğer fotoğraflarda ise Nevroz kutlaması alanındaki yurttaşlar olduğu ifade ediliyor. Bu fotoğraflarla “PKK, PYD propagandası” yapıldığı ileri sürüldü.
Temmuz ayındaki bir diğer önemli gelişme Rusya merkezli Sputnik Türkiye’nin, eski Başbakan
Ahmet Davutoğlu’nu radyo programlarına konuk aldıkları gerekçesiyle Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz
ve Akif Beki ile yollarını ayırmasıydı. Sputnik Türkiye aynı zamanda gazeteci Zafer Arapkirli’nin yaptığı “Seyr-i Sabah” programına da son verdi. Sputnik Türkiye’nin SETA raporu doğrultusunda gazetecileri işten çıkarma politikası, Rusya ile olan ekonomik ve askeri yakınlaşma çerçevesinde yorumlandı.
Hükümet yanlısı basın organları ise SETA raporunu “15 Temmuz Darbe Girişimi, PKK’nın hendek
terörü ve HDP’li milletvekillerinin tutuklanması, Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, Yavuz
Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı’nın açılışı ve son olarak Rahip Brunson krizinden sonra
yaşanan ekonomik dalgalanma” gibi “hassas olaylarda” yabancı basının “tek sesli olarak Türkiye karşıtı
yayın yaptığının” belgesi olarak değerlendirdi.
Ağustos ayında da medya çalışanlarını işten çıkarmalar hız kesmedi. Türk Medya Grubu bünyesindeki 24 TV’nin Ankara bürosundaki canlı yayın ekibinden yedi kişinin işine son verildi. Fahri Aydoğdu, Hüseyin Doğan, Neşet Turgay, Hasan Ayaz, Hasan Uslu, Kamil Ongun, Onur Yasa’nın iş akitleri
fesh edildi. Star’ın parlamento muhabiri Şerife Güzel ve Ankara Eki Haber Koordinatörü Talat Doymuş
da işten çıkarılanlar arasında yer aldı. DHA Genel Müdürü Kubilay Gülbek, ajansta 16 yıl editörlük
görevinden sonra son bir yıldır Kurumsal İletişim ve Planlama Müdürü olarak görevini sürdüren Orhan
Sencer’i işten çıkardı. Sencer’in yanı sıra Bursa Büro Şefi Osman Şişko, Pazarlama Yönetmeni İpek
Günenme, Pazarlama Uzmanı Hilal Özbağ, Muhasebe Uzmanı Öykü Sena Fedakar ve Planlama Editörü
Merda Zorlu’nun da görevlerine son verildi. BJK TV’nin kapatılması yeni işsizleri beraberinde getirdi.
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Uluslararası medya şirketlerinden İngiltere’de yayımlanan The Independent’ın Türkçe haber sitesi açma
hakkına sahip Media Arabia’nın yeni kurduğu Türkiye’deki ofisinden 16 kişi işten çıkarıldı.
Eylül ayında Cumhuriyet, “küçülme” kararını gerekçe göstererek Diyarbakır Temsilcisi Mahmut
Oral, İstanbul’dan Ceren Çıplak ile Ankara’dan Şeyma Paşayiğit ve Arif Kurtuluş’un aralarında bulunduğu 15 kişiyle yollarını ayırdı. Cengiz Özdemir’in sahibi ve genel yayın yönetmeni olduğu Ekotürk
TV’de “Uzun Lafın Kısası” ve “Mercek Altı” programlarını yapımcısı Mete Sohtaoğlu’nun görevine
son verildi. Akit TV, internet sitesinde ekonomiyle ilgili yazılar yazan Abdullah Güzeldürger de işinden
ayrılmak zorunda kaldı. Güzeldürger’in, işten çıkarılmadan önce kaleme aldığı “FETÖ Şirketleri TMSF
Tarafından Başarılı Yönetiliyor mu?” başlıklı yazısı yayınlanmamıştı. Söz konusu yazıda, ekonomideki
veriler paylaşılarak, TMSF’nin kontrol ettiği şirketlerdeki tabloda sıkıntı yaşandığı söylenmişti.
Hürriyet’te deprem
Ekim ayında medya sektöründe gündeme bomba gibi düşen işten çıkarmalar Hürriyet gazetesinde
yaşandı. Demirören Medya Grubu bünyesindeki bir zamanlar Türk medyasında “amiral gemisi” olarak
adlandırılan Hürriyet’ten aralarında editör ve muhabirin bulunduğu 45 personelin çoğu, sendika üyesi
oldukları gerekçesiyle kendileriyle hiç görüşülmeksizin, bir çoğunun evlerine yapılan yazılı bir tebligatla işlerinden çıkarıldılar. İş akitleri sona erdirilen TGS mensubu gazeteciler kıdem tazminatlarını
alamadılar. Gazetenin, çalışanlarından Çınar Oskay, İpek Yezdani, Sebati Karakurt, Kenan Başaran,
İbrahim Yurtbay, Önder Öndeş ve Dürdane Kırçuval’i evlerine gönderilen posta ile işten çıkarıldı. İşten
çıkarılanlara ait kurumsal e-posta hesaplarının hemen kapatıldığı ve gazete sistemine girişlerine izin
verilmediği de belirtildi. Çalışanlara posta yoluyla iletilen tebligatta 25 Ekim tarihli karar için, ne olduğu
tam anlaşılmasa da, “Yönetim Kurulu’nun işletmesel kararı” yazıldığı kaydedildi. Daha sonra muhabir
Arda Akın ile Serkan Ocak, otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, spor ve ekonomi servisinden Ceyhun
Kuburlu, teknoloji muhabiri Ahmet Can Şit, muhabir Ece Emre, editörler Deniz Türsen, Deniz Dallı,
Levent Korkut ve Kelebek ekinden Nigar Akan’ın işine son verildiği bildirildi. İstihbarat Şefi Mesude
Erşan’ın işten çıkarıldığı haberini Ankara’da röportaj yaparken öğrendiği duyuruldu. Editörler Doğaner
Gönen ve Cenk Öz’ün ise haber sistemine girişleri engellenince işten çıkarıldıklarını öğrendikleri söylendi. Kelebek ekinden bir önceki hafta hamilelik izni alan Cansu Topçu’nun doğumhaneyken eşine
işten çıkarıldığı bilgisi verildiği belirtildi. Bu isimlerin TGS’ye üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıkları ve iş akitlerinin sona erdirilmesinin toplu iş sözleşmesi yetkili sendikasının belirlenmesi süreciyle
yakından alakalı olduğu iddia edildi. Hürriyet’te işten çıkarılanlardan Kenan Başaran, “Önemli olan
işten çıkarılmamız değil, gazetecilerin örgütsüz olması” diyerek medya sektöründeki sendikasızlığa
dikkat çekti. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, gazetedeki işten çıkarmalara tepki göstermek amacıyla istifa etti. Hürriyet yazarı Gülse Birsel de Twitter hesabı aracılığıyla gazeteden istifa
ettiğini açıkladı. Müzik yazarı Naim Dilmener de gazeteden istifa ettiğini duyurdu.
Kasım ayında da ekonomik krizin etkileri medyada derinden hissedildi. Texs Medya Grubu bünyesinde Ağustos ayında yayına başlayan Türkiye’nin Yeni Televizyonu Türk (TYT), hedeflenen reklam
seviyesine ulaşamayınca faaliyetlerini durdurma kararı aldı ve 80’e yakın basın emekçisi işten atıldı.
Ulusal medya kuruluşlarından Yurt’tan altı kişi maaşlarını alamadıkları için ayrıldıklarını açıklarken,
Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu istifa etmek zorunda kaldığını açıkladı. Kasım ayında ise eski bakan
Cavit Çağlar’ın sahibi olduğu ve Bursa’da ayrıcalıklı bir yere sahip olan Olay TV kapandı. 30 gazeteci
işsiz kaldı.
Basın davaları hız kesmedi
Türkiye’de basın özgürlüğü açısından gazetecileri hedef alan yargılama süreçleri 2019 yılı boyunca hız kesmedi. Gazetecilerle ilgili adli süreçlerde “yargıda karar birliği olmaması” en önemli sorun
olmaya devam etti. Hukuki açıdan “masumiyet karinesi” ön kabulü ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin de ısrarla tavsiye ettiği “tutuksuz yargılama” yaklaşımı, 2019 yılında tam anlamıyla hayata
geçirilemedi. Meslek örgütlerince sıklıkla dile getirildiği üzere “cezalandırma yöntemi olarak tutuklu
yargılama yapılması” şeklinde özetlenebilecek kronik sorun çözüme kavuşmadı. Ocak’tan Aralık ayına
değin hapisteki gazeteci sayısında azalma eğilme gözlemlenmekle birlikte yıl boyunca Basın Davaları’nda kamuoyu baskısı olduğu durumlarda nadiren olumlu gelişmeler yaşandı. Kısmi olumlu kararlar
alınmasına karşın dava sayısında azalma olmadığı gibi “terör” bağlantılı suçlamalar yanı sıra “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlaması da Basın Davaları’ndaki temel gerekçelerden birisini oluşturdu.
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Gazeteciler, özellikle toplumsal eylemleri takip ettikleri sırada ya da gerekçesiyle yıl boyunca
gözaltı süreçlerine de maruz bırakıldı. Gazetecileri hedef alan ancak tutukluluk haline dönüşmeyen gözaltı uygulamalarına bu raporda yer verilmedi. Bu bölümdeki bütün dava süreçlerine ilişkin detaylı bilgiler için Gazeteciler Cemiyeti’nin yürüttüğü Özgürlük için Basın (ÖİB) projesi kapsamında yayımlanan
aylık raporlardan yararlanıldı.
Cumhuriyet Davası, Sözcü Davası, Özgür Gündem’in nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyasıyla ilgili dava gibi gazetecilere yönelik yargılamalar yıl boyunca ülke gündemindeydi. Gazeteciler
lehine “tutuksuz yargılama” konusunda yargıda karar birliği sağlanamamasıyla birlikte Basın Davaları
başlığı altında her ay pek çok gelişme yaşandı. Söz konusu gelişmeler kronolojik olarak özetle aşağıda
ele alındı.
Ocak ayında “Paradise Papers” haberleri nedeniyle eski Başbakan Binali Yıldırım ile çocukları
tarafından açılan davada, Cumhuriyet’in eski muhabiri Pelin Ünker’in bir yıl bir ay 15 gün hapis ile
8.600 lira para cezasına çaptırıldı. Bunun üzerine Reuters, Financial Times, Associated Press ve Time’ın
da aralarında bulunduğu medya kuruluşlarınca oluşturulan “One Free Press Coalition” adlı platform,
gazeteci Ünker’in acil tehdit altındaki 10 gazeteci listesine aldı. Ünker’in hapis cezası infazı temyiz
süreci dolayısıyla 2019 yılında söz konusu olmadı.
Ocak ayında, İstanbul Silivri Cezaevi’nde 29 Haziran 2018’den beri tutuklu olan CHP’li Eren
Erdem’in birkaç saatliğine serbest bırakılması ancak jandarma gözetiminde iken yeniden tutuklanması
tepki çekti. Mart ayında, Erdem, Karşı Genel Yayın Yönetmenliği nedeniyle “silahlı terör örgütüne üye
olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardım etmek” gerekçesiyle dört yıl iki ay hapis cezasına çaptırıldı. Erdem, istinaf mahkemesi kararıyla 489 günlük tutukluluğu sonrasında 31 Ekim’de Silivri Cezaevi’nden çıktı.
Gazete Yaşam’ın kurucusu ve Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri İdris Yılmaz ise, 22 Ocak
2018’den beri tutukluyken Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 4 Ocak’taki kararıyla “örgüt üyeliği” iddiasıyla altı yıl üç ay hapis cezası verildi. Elazığ 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuklu Yılmaz
aleyhine Mayıs ayında aynı mahkemece yeniden terör gerekçeli dava açıldı. Bu sefer Yılmaz hakkında
18 Ekim’de “propaganda” suçundan beraat ettirilmesine ve “terör örgütü üyeliği” suçundan ise 6 yıl 3
ay hapis cezası almasına hükmedildi. Yılmaz, İstinaf Mahkemesi sıfatıyla Van Erciş 1. Adliye Mahkemesi “yargı reformu” gerekçesiyle verdiği kararla 25 Ekim’de serbest bırakıldı.
Ocak ayı itibarıyla Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü Semiha Şahin ile muhabiri Pınar Gayıp’ın
“örgüt üyeliği” ve “terör propagandası” suçlamalarıyla tutuklu yargılanmalarına devam edildi. Şahin ve
Gayıp, 19 Nisan 2018’den bu yana tutuklu bulundukları Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi’nden adli kontrol yükümlülüğü çerçevesinde ev hapsi kararıyla 13 Haziran’da tahliye edildi. Şahin ve Gayıp hakkındaki ev hapsi kararı 11 Aralık’ta kaldırılarak yurt dışı çıkış yasağıyla yargılanmaları süreci yeni yıla
bırakıldı.
Ocak ayından itibaren DİHA muhabiri İdris Sayılğan’a 25 Ocak’ta “terör örgütü üyeliği” ve “terör
propagandası” suçlamalarıyla sekiz yıl üç ay hapis cezası verildi. Sayılğan, 24 Ekim 2016’dan beri tutuklu bulunduğu Trabzon E Tipi Cezaevi’nden istinaf incelemesinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi
2. Ceza Dairesi’nin kararıyla 28 Kasım’da tahliye edildi. Ancak hemen öncesinde 24 Kasım’da Sayılğan
hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle yeni dava süreci başlatıldı ve dava 2020’de görülecek.
Gazeteci Tunca Öğreten ve yazar Perihan Mağden hakkında 10 Ocak’ta “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret” suçlamasıyla ayrı ayrı 7.000 lira para cezası verildi. Bu davada, Mağden’in sözlerinde
hakaret unsuru bulunduğu iddia edilmesine karşın Öğreten’in ise Diken’de röportajı kaleme almış gazeteci olarak cezaya çarptırılması dikkat çekti.
FETÖ’nün Medya Yapılanması Davası kapsamında tutuklu gazeteci Nazlı Ilıcak’a, 22 Ocak’ta
“devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” suçlamasıyla beş yıl 10 ay hapis
cezası verildi.
Mezopotamya Haber Ajansı (MA) muhabiri Seda Taşkın, 22 Ocak 2018’den beri tutuklu olduğu
Sincan Kapalı Cezaevi’nden istinaf mahkemesi ara kararıyla 17 Ocak’ta tahliye edildi. Erzurum Bölge
Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi, Taşkın hakkındaki Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 10 Ekim
2018’de verdiği toplam yedi yıl altı ay hapis cezası kararını bozdu. İstinaf Mahkemesi, 15 Mayıs’ta
Taşkın hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla bir yıl 11 ay 11 gün hapis cezası
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kararı aldı ancak hükmün açıklanmasını erteledi ve “örgüt propagandası” suçundan ise beraat kararı
verdi. Dolayısıyla Taşkın serbest kalmaya devam etti.
Ocak ayından itibaren KHK ile kapatılmış olan Özgür Gündem ile ilgili yargılama süreçleri yıl
boyunca devam etti. Eski Yazı İşleri Müdürü Reyhan Çapan, 10 Mayıs 2018’den beri tutuklu bulunduğu
Erzurum Kapalı Cezaevi’nden denetimli serbestlikle tahliye edildi. Gazeteci Ayşe Düzkan, KHK’yla
kapatılan Özgür Gündem’in “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına katıldığı için hakkında
16 Ocak 2018’de verilmiş bir yıl altı aylık hapis cezası nedeniyle 29 Ocak’ta İstanbul – Bakırköy Kadın
Kapalı Cezaevi’ne girdi. İlerleyen günlerde uluslararası örgütlerce serbest bırakılması yönünde Türkiye’ye çağrılar yapılması sonrasında DİSK Basın- İş Yönetim Kurulu üyesi Düzkan, 22 Mayıs’ta Eskişehir Açık Cezaevi’ne sevk edildi ve nihayetinde 12 Haziran’da serbest kaldı. Bu arada AİHM, 12
Mart tarihli kararıyla gazete sahibi Ali Gürbüz’e “gazeteye karşı sistematik bir şekilde soruşturmalar
yürütüldüğü” görüşüyle Türkiye’nin 3.500 Euro tazminat ödemesine karar verdi. Ancak Türkiye’de gazete ile ilgili yargılama süreçlerinde değişiklik gözlenmedi. Keza 3 Nisan’da Özgür Gündem Nöbetçi
Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katılarak “terör örgütü propagandası” yapılması gerekçesiyle
gazeteci Hüseyin Aykol’a üç yıl dokuz ay hapis cezası verdi. Mahkeme, aynı gerekçeyle gazeteciler
Faruk Eren, Fehim Işık, Celal Başlangıç, İhsan Çaralan ve Celalettin Can hakkında ise birer yıl üçer ay
hapis cezasına karar verdi ancak hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Mayıs ayında Özgür Gündem
gerekçeli yine ceza kararları açıklandı. Eski Eş Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin’e üç yıl dokuz ay,
Eski Eş Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Aykol’a iki yıl bir ay, Eski Yazı İşleri Müdürü Reyhan Çapan’a üç yıl dokuz ay, Hüseyin Güçlü ile Tahir Temel’e ise birer yıl altışar ay hapis cezası verildi.
Avukat Ayşe Batumlu ve başka bir davadan cezaevinde olan Reyhan Hacıoğlu’na ise birer yıl üçer ay
hapis cezası verildi ancak hükümleri ertelendi. Aykol, 16 Ocak 2018’de hakkında üç yıl dokuz aylık
hapis cezasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nin onaması üzerine 11 Temmuz’da
Sincan Kapalı Cezaevi’ne konuldu. Uluslararası kamuoyu tepkisi çerçevesinde sağlık durumu gerekçesiyle 64 yaşındaki Hüseyin Aykol, 26 Ekim’de salıverildi.
Ocak ayında olumlu gelişme ise, “FETÖ’nün Medya Yapılanması Davası” kapsamında İstanbul
Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin 24 Ekim 2018’de “örgüte bilerek ve isteyerek yardım
etme” gerekçesiyle aldığı iki yıl bir ay hapis cezası onandığı için 22 Kasım 2018’de yeniden tutuklanmış
olan gazeteci Murat Aksoy’un tahliyesi oldu. Aksoy, 4 Ocak’ta Metris Cezaevi’nden salıverildi. AYM
ise, tutuklu yargılanması nedeniyle Aksoy’a “kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiği” için 40.000 lira tazminat ödenmesine 2 Mayıs’ta karar verdi.
Ocak ayında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ bağlantısı gerekçesiyle gazeteciler Ahmet
Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın da aralarında bulunduğu altı sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının bozulmasını istedi. Başsavcılık, 11 Ocak’ta sunduğu tebliğnamesinde, sanıklar
hakkında “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan değil “terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan yargılanma talep edildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuksuz
sanık Mehmet Altan ile tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve
Şükrü Tuğrul Özşengül’ü, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan 21 Şubat 2018’de
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi,
ceza kararlarını 2 Ekim 2018’de onamıştı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Ocak’ta “FETÖ Medya Davası” olarak adlandırılan dosyada 23 gazeteci hakkındaki hapis cezaları içinse onama talep etti. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi,
8 Mart 2018’de 10 gazeteci için altı yıl üç ay ve 13 gazeteci için yedi yıl altı ay hapis cezasına hükmetmişti. Bu kapsamda, Cihan Acar, Bünyamin Köseli, İbrahim Balta, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Habip Güler, Hanım Büşra Erdal, Ünal Tanık, Yakup Çetin, Seyit Kılıç, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu’na “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası
verilmişti. Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Muhammed Sait Kuloğlu, Erkan Acar, Oğuz Usluer, Davut Aydın,
Ufuk Şanlı, Yetkin Yıldız, Cuma Ulus ve Mutlu Çölgeçen’e ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezası
verilmişti. Ayrıca o dönem tutuksuz sanıklardan Atilla Taş, “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme"
suçundan üç yıl bir ay 15 gün ve gazeteci Murat Aksoy da aynı suçlamayla iki yıl bir ay hapis cezasına
çarptırılmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi ise, bu yerel mahkeme kararına itirazı
22 Ekim 2018’de reddederek kararı onaylamıştı.
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Şubat ayında Cumhuriyet Davası’nda İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 25 Nisan 2018’de
açıkladığı hapis cezası kararları onandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 19 Şubat’taki kararıyla Yargıtay’ın inceleyeceği beş yılın üzerindeki ceza kararlarını kesinleştirmiş oldu. Yerel Mahkeme, Akın Atalay’a yedi yıl üç ay 15 gün, Murat Sabuncu’ya yedi yıl altı ay hapis cezası,
Ahmet Şık’a yedi yıl altı ay, Orhan Erinç’e altı yıl üç ay, Aydın Engin’e yedi yıl altı ay, Hikmet Çetinkaya’ya altı yıl üç ay, Bülent Utku’ya dört yıl altı ay, Musa Kart’a üç yıl dokuz ay, Kadri Gürsel’e iki
yıl altı ay, Önder Çelik, Hakan Kara ile Mustafa Kemal Güngör’e üç yıl dokuzar ay, Yunus Emre İper’e
üç yıl bir ay 15 gün, Güray Öz’e üç yıl dokuz ay hapis cezası vermişti. Nisan ayında İstinaf Mahkemesi’nin onama kararı nedeniyle Kara, Güngör, Öz, Çelik ile karikatürist Kart ve muhasebe çalışanı
İper hakkındaki infaz süreçleri başladı. Bu isimler, 25 Nisan’da Kocaeli Kandıra Cezaevi’ne gönderildi.
Karara göre; tutuklu yargılandıkları süreler itibarıyla Utku’nun bir yıl yedi ay 20 gün iken, Öz, Çelik,
Kart, Kara ve Güngör’ün birer yıl 23’şer gün ve İper’in ise yedi ay 14 gün cezaevinde kalması öngörüldü. Gürsel’in ise, tutuklu olduğu süre göz önünde bulundurulduğunda cezaevinde kalması gerekmediği için 29 Mayıs’ta denetimli serbestlikten yararlanmak üzere işlemlerini yaptırmak üzere geldiği Metris Cezaevi’nde kısa süreli kelepçelenmesine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün dahi tepki göstermesi
dikkat çekti. Mayıs ayında AYM, Cumhuriyet Davası kapsamında Akın Atalay, Murat Sabuncu, Ahmet
Şık ve Bülent Utku’nun “yayın politikası değişikliğiyle FETÖ’ye yardım” suçunun işlendiği gerekçesiyle haklarında mahkûmiyet kararına karşı yaptıkları bireysel başvurularını reddetti. AYM, sadece Gürsel’in “kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı” ile “ifade özgürlüğü hakkı”nın ihlal edildiğine karar verdi.
Eylül ayında Cumhuriyet Davası’nda temyiz aşamasında Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından Akın
Atalay, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya ve Ahmet Şık hakkındaki
“FETÖ’ye yardım etmek” suçlamasıyla verilmiş mahkûmiyet kararlarını bozuldu. Daire, 12 Eylül’deki
kararında, aynı suçtan istinaf mahkemesince mahkûmiyet hükümleri kesinleştirilmiş durumdaki Önder
Çelik, Bülent Utku, Güray Öz, Musa Kart, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör ve Kadri Gürsel’in
yararlanması gerektiğine hükmetti. Ancak Daire, şimdi HDP İstanbul Milletvekili olan Şık’ın Terörle
Mücadele Kanunu’nun 6’ncı maddesi uyarınca “terör eylemlerini meşru gösterme” ve Türk Ceza Kanunu’nun 301’nci maddesi uyarınca “devlet organlarını aşağılama” suçlamalarıyla yeniden yargılanmasını istedi. Daire, Cumhuriyet’in muhasebe personeliyken yargılanmaya başlanan Yunus Emre İper’in
“FETÖ’ye yardım” suçlamasıyla çarptırıldığı üç yıl bir ay 15 günlük hapis cezasını ise onadı. Daire,
Bülent Utku hakkındaki yakalama kararını yurtdışı çıkış yasağı hükmüyle kaldırdı. Aynı gün İper dışındaki Çelik, Öz, Kart, Kara ve Güngör, Kocaeli Kandıra Cezaevi’nden yurtdışına çıkış yasağı kararıyla
tahliye edildi. Ekim ayında “yargı reformu” gerekçesiyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, tek tutuklu
sanık İper hakkında tahliye kararı verdi. Böylece İper, 25 Ekim’de Kandıra Cezaevi’nden çıktı.
Kasım ayına gelindiğinde ise, 31 Ekim 2016 günü gazetecilere yönelik gözaltı süreciyle başlayan
Cumhuriyet Davası’nda en başa dönüldü. Yerel Mahkeme konumundaki İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin bozma kararı ilgili 21 Kasım’da yeniden yargılamasında, Kadri
Gürsel hariç 12 sanık hakkında verdiği mahkûmiyet kararlarında direndi. Böylece Cumhuriyet Davası,
2020 yılında da gündemde olacak ve gazeteciler ile ilgili gözler artık Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nda
olacak.
Şubat ayında ayrıca Cumhuriyet muhabiri Alican Uludağ hakkında 20 Mart 2017 tarihli “Evetçi
Savcı FETÖ toplantısında” başlıklı haberiyle “soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek” suçlamasıyla 7 Şubat’ta 10 ay hapis cezası verildi. MA muhabiri Özgür Paksoy, 16 Şubat’ta “terör örgütü propagandası
yapmak” iddiasıyla üç yıl bir ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Şubat’ta olumlu gelişme ise, “FETÖ’nün Medya Yapılanması” Davası kapsamında köşe yazıları
gerekçesiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin 24 Ekim 2018’de “örgüte bilerek
ve isteyerek yardım etme” suçlamasıyla aldığı üç yıl bir ay 15 gün hapis cezası onandığı için 9 Kasım
2018’de yeniden tutuklanmış olan şarkıcı Atilla Taş’ın tahliyesi idi. Taş, 8 Şubat’ta Metris Cezaevi’nden
salıverildi. AYM ise, Taş’ın “kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiği” yönünde 18 Temmuz’da karar verdi.
ETHA hakkındaki davada ise 26 Ekim 2017’den beri Bakırköy Kadın Cezaevi’nde tutuklu gazeteci İsminaz Temel, yurtdışı yasağı ile 14 Şubat’ta tahliyesi edildi. Editör Temel ile muhabiri Havva
Cuştan’ın yurt dışına çıkış yasakları yıl boyu devam etti. Dava, Mart 2020’de devam edecek.

15

Mart ayında MA muhabiri Yasin Kobulan’a “zincirleme örgüt propagandası yapmak” suçundan
bir yıl altı ay 22 gün hapis cezası verildi. Gün Matbaacılık’ın sahibi ve personeliyle ilgili davada, “örgüt
üyeliği” suçlamasıyla Mehmet Emin Sümeli ile Musa Kaya’ya yedi buçuk yıl hapis cezasına hükmedildi. Halkın Nabzı İmtiyaz Sahibi ve Artı Gerçek yazarı İshak Karakaş’a da sosyal medya paylaşımlarıyla “zincirleme örgüt propagandası” yaptığı gerekçesiyle bir yıl altı ay 22 gün hapis cezası verildi. MA
muhabiri Lezgin Akdeniz’e “örgüt propagandası” gerekçesiyle ertelemeli bir yıl üç ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını beş yıl süreyle geriye bırakıldı.
Mart ayında ayrıca 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 verildi. “FETÖ’nün Medya Yapılanması Davası”ndan tutuklu gazeteci Ahmet Altan’a “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla 7.000 lira adli
para cezası verildi.
Mart ayından itibaren 2019 yılında Sözcü Davası’nda “FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım etmek” gerekçesiyle yargılama süreci devam etti. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Sözcü’ye yönelik
FETÖ bağlantısı suçlamasına yapılması iddiasına karşılık gazetecilerin “Buyrun mali bilgileri inceleyin” yönündeki talebini 15 Mart’taki duruşmada reddetti. Mahkeme, uzun süredir firari olması ve kuvvetli suç şüphesi gerekçeleriyle Akbay hakkında yakalama kararının devamına hükmetti. 18 Nisan’da
Akbay hakkında kırmızı bülten ile yakalama emri çıkartılmasına karar verildi. Mahkeme, 4 Eylül’de
sanıklardan gazeteciler Mediha Olgun ile Gökmen Ulu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme, 28 Ekim’deki duruşmada ise “yargı reformu”nu gündeme aldı ve Cumhuriyet savcısına mütalaasında değişiklik olup olmadığının sorulmasına karar verdi. Mahkeme, 27 Aralık’ta ise Türkiye’deki Basın Davaları açısından yılın sonunda en tartışmalı kararlardan birisine imza
attı. Mahkeme, Sözcü yöneticileri ve yazarları hakkında savcılık mütalaasında değişiklik olmamasıyla
birlikte FETÖ suçlamasını kabul etti. Mahkeme, yazarlar Emin Çölaşan ve Necati Doğru’ya 3 yıl 6 ay
15 gün, Sözcü Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ile sozcu.com.tr Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin’e 3 yıl 4 ay, sozcu.com.tr Haber Koordinatörü Yücel Arı’ya 2 yıl 1 ay, muhabir Gökmen Ulu’ya 2
yıl 1 ay ve muhasebe görevlisi Yonca Yücekaleli’ye 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sadece bu
dava kapsamında 26 Mayıs – 22 Eylül 2017 döneminde tutuklu kaldıktan sonra Şubat 2018’de
sozcu.com.tr’den ayrılan eski haber müdürü Mediha Olgun hakkında beraat kararı verdi.
“FETÖ’ye destek” başlığına dayandırılan cezalar, siyasilerden basın mensuplarına birçok kişi tarafından kınandı. gerek medya sektörü STK’ları gerekse de siyasilerin mesajlarında haklarında mahkumiyet kararı verilen gazetecilerin iddiaların aksine çalışmalarını FETÖ ile mücadeleye dayandırdıkları
vurgulandı.
Nisan ayında ayrıca Özgürlükçü Demokrasi yargılamalarında kısmen olumlu gelişme yaşandı ve
muhabirler İshak Yasul ile Hicran Urun’un 10 Nisan’da tahliyesine karar verildi. Yasul, 6 Nisan
2018’den beri tutuklu bulunduğu ve Urun ise 10 Nisan 2018’den beri tutuklu olduğu Bakırköy Kadın
Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi ancak üç sanık tutuklu kaldı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada, 28 Haziran’da karar aşamasına gelindi. Editör Reyhan Hacıoğlu ile muhabirler Hicran Urun ve İshak Yasul’a “terör örgütüne yardım etmek” suçundan üç yıl 45 gün hapis cezası verildi.
Yasul’a ayrıca “terör örgütü propagandası” suçundan bir yıl altı ay 22 gün hapis cezasına hükmedildi.
Editör Mehmet Ali Çelebi’ye “örgüte yardım etme” suçundan üç yıl 9 ay hapis cezası verildi. İmtiyaz
sahibi İhsan Yaşar ise “ruhsatsız silah bulundurmak” suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bunun
yanı sıra 6 Nisan 2018’de tutuklanmış imtiyaz sahibi İhsan Yaşar ile 10 Nisan 2018’de tutuklanmış
editörler Reyhan Hacıoğlu ile Mehmet Ali Çelebi’nin tahliye edilmelerine karar verildi. 29 Haziran’da
Yaşar, Silivri Cezaevi’nden ve Hacıoğlu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nden çıktı. Özgür Gündem
Davası’ndan cezası olması nedeniyle hemen salıverilmeyen Çelebi ise, Silivri Cezaevi’nden 9 Temmuz’da serbest bırakıldı. Ancak Özgürlükçü Demokrasi ile ilgili İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davada ise, 28 Kasım’da gazeteciler İshak Yasul, Kenan Kırkaya, Özgür Paksoy ve Selman
Keleş’e beşer ay hapis cezası verildi. Mahkeme, Yasul, Kırkaya ve Paksoy hakkında verilen hükmün
açıklanmasını geriye bıraktı ve Keleş’in cezasını ise erteledi. Artık 2020 yılı itibarıyla Özgürlükçü Demokrasi ile davalarında gözler temyiz aşamasında.
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Nisan ayında KHK ile kapatılmış olan DİHA muhabiri Gökhan Öner’in Cizre’de hayatını kaybeden HDP’li Derya Koç’un babasıyla yaptığı söyleşi nedeniyle “örgüt propagandası yapmak” gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına karar verdi ve hükmün açıklanmasını geriye bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sosyal medya paylaşımlarıyla “halkı kin ve düşmanlığa
sevk ettiği” iddiasıyla soruşturma açtığı BirGün yazarı ve Artı1 TV sunucusu Erk Acarer hakkındaki
iddianame ise, Aralık ayında e tamamlandı. Almanya’da yaşayan Acarer hakkında yakalama kararı
alındı ve 2020 yılında gazetecinin yargılanması gündemde. Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk’ün 13
Ocak’taki “Yeni kuşak türbanlılar” başlıklı yazısı nedeniyle “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla hazırlanan iddianame de kabul edildi. Özgentürk hakkında 4
Temmuz’da bir yıl altı ay hapis cezası verildi ve hükmün açıklanması ertelenmedi. Özgentürk hakkında
Aralık ayında ise Twitter paylaşımları gerekçesiyle “terör örgütü propagandası” yapmak suçlamasıyla
yeni bir dava süreci başlatıldı. Bu dava Mart 2020’de görülecek.
Bu arada Van’da seçim sürecinde gazeteciler hakkında telefon dinleme kararı alındığı da ortaya
çıktı.
Mayıs ayında Evrensel’in eski muhabiri Cansu Pişkin’e “Boğaziçililere Özel Savcı” başlıklı haberi nedeniyle 10 ay hapis cezası verildi ancak hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Gazeteci Hasan
Cemal’e köşe yazısı nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla üç ay 22 gün hapis
cezasına hükmedildi ancak bu ceza 3.600 lira adli para cezasına çevrildi. Aydın - Kuşadası’nda gazeteci
Mustafa Yayla ise, sosyal medya aracılığıyla “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret” ettiği iddiasıyla aldığı 11 ay 20 gün hapis cezası İstinaf Mahkemesi’nce onandığı için 19 Mayıs’ta İzmir Torbalı Cezaevi’ne girdi. Gazeteci-yazar Sedef Kabaş, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis
cezasına çarptırıldığını duyurdu.
Mayıs’ta Adana’da tutuklu JinNews muhabiri Filiz Zeyrek hakkında “örgüt üyeliği hakkında”
açılan dava, 24 Eylül’de beraat kararıyla sonuçlandı.
Öte yandan diğer gazetecilere yönelik suçlamalardan farklı olarak Akit TV Sunucusu Ahmet Keser
hakkında “sivilleri öldürürüz, Cihangir, Nişantaşı, Etiler’den başlarız” gibi sözleri dolayısıyla “halkı kin
ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan bir yıl üç ay hapis cezasına hükmedildi.
Haziran ayında Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin KHK’yle kapatılan DİHA’nın Diyarbakır
Temsilcisi Kadri Kaya hakkında vefat etmiş olmasına rağmen hapis cezası hükmetmesi Basın Davaları’nda 2019 yılındaki en ilginç gelişmelerden birisi oldu. Mahkeme, sekiz ay önce vefat etmiş olmasına
rağmen Kaya’ya 1 Haziran’da iki yıl bir ay hapis cezası verdi. Gazeteci Haşim Söylemez’e “FETÖ
bağlantısı” iddiasıyla 19 Haziran’da altı yıl üç ay hapis cezası verildi. Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret” gerekçesiyle aldığı 11 ay 20 gün hapis cezasının infazı için
13 Haziran’da Ankara Ayaş Cezaevi’ne konuldu ancak gece yarısı denetimli serbestlikle bırakıldı.
Haziran’da ayrıca Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ) Sözcüsü Hakkı Boltan hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” gerekçesiyle altı yıla kadar hapis
istemiyle Diyarbakır 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava yıl boyunca devam etti. Dava, Şubat
2020’de devam edecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), ekonomik tablo
ve liranın değer kaybetmesiyle ilgili haber yapan Bloomberg muhabirleri Kerim Karakaya ve Fercan
Yalınkılıç ile sosyal medyada görüş açıklayan 36 kişi hakkında suç duyurusuyla dava süreci de Haziran’da başladı. Bloomberg muhabirleri yanı sıra gazeteciler Merdan Yanardağ, Sedef Kabaş gibi isimler
hakkında “piyasa dolandırıcılığı” suçlamasıyla talep edilen davada, ilk duruşma 27 Eylül’de gerçekleşti
ve Ocak 2020’ye ertelendi.
Temmuz ayında Basın Davaları açısından dikkat çekici gelişme, Türkiye’de darbe girişiminden
sorumlu FETÖ lideri Fethullah Gülen’e yönelik eleştirel haberlere yapılan yorumlar dolayısıyla “hakaret” suçlamasıyla gazeteci Barış Pehlivan’a cezaevi yolu gözükmesi oldu. İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Pehlivan’a, Odatv’de yayımlanan Gülen ile ilgili haber paylaşımları altına yazılmış hakaret içerikli yorumları kaldırmadığı için daha önce verilen hükmün açıklanmasına 2 Temmuz’da karar verdi. Pehlivan, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi’nce 25 Ekim 2017’de hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu ceza nedeniyle
mevzuat uyarınca Pehlivan’ın geçmişte Gülen’le ilgili davada aldığı ertelenmiş hapis cezası hükmü
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açıklandı. Dolayısıyla Pehlivan’ın 2020’de temyiz aşamasına bağlı olarak cezaevine girme ihtimali söz
konusu.
Şanlıurfa Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu Özgür Gelecek’in eski Yazı İşleri Müdürü Aslı Ceren’e altı yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Temmuz ayında “silahlı örgüt FETÖ üyeliği” suçlamasıyla hapis cezası kararları alındı. Tutuklu
yargılanmakta olan eski Milliyet yazarı Mehmet Gündem hakkında İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nce altı yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, Gündem’in tutuklu kaldığı süre nedeniyle
yurt dışına çıkış yasağıyla Silivri Cezaevi’nden tahliyesine hükmetti. KHK’yla kapatılan Zaman’ın yazı
işleri müdürü, tutuklu yargılanan Harun Reşit Çümen hakkında ise İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yedi buçuk yıl hapis cezası verildi.
Temmuz’da ayrıca Yargıtay 16. Ceza Dairesi, “FETÖ’nün Medya Yapılanması Davası” kapsamında sanıklardan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın “Anayasa’yı ihlal” suçunu değil, “FETÖ’ye bilerek
ve isteyerek yardım etmek” suçunu oluşturduğuna karar verdi. Mehmet Altan’ın ise, yeterli ve inandırıcı
delil bulunmadığından beraat ettirilmesine hükmedildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan diğer
sanıklar Şükrü Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek’in ise “silahlı terör örgütü üyeliği”
suçundan yargılanmaları istendi. Daire, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Ilıcak, Özşengül, Yazıcı ve Şimşek’in tahliye taleplerini de reddetti. Bunun üzerine 8 Ekim’de ay İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava yeniden başladı. Ancak Mahkeme, Altan ve Nazlı Ilıcak’ın da aralarında olduğu beş sanık
için tutuklu kalmalarına hükmetti. Kasım ayındaki duruşmada ise, mahkeme yeni kararlarına imza attı.
Mahkeme, 4 Kasım’da Mehmet Altan’ın beraatına hükmetti. Mahkeme, Nazlı Ilıcak’a “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan sekiz yıl dokuz ay ve Ahmet
Altan’a aynı suçlamayla 10 yıl altı ay hapis cezası verdi. llıcak ve Altan’ın, hapiste bulundukları süre
nedeniyle adli kontrol şartıyla tahliyelerine de karar verildi. Ancak 13 Kasım’da Ahmet Altan yeniden
tutuklanarak, Silivri Cezaevi’ne konuldu.
Ağustos ayında gazetecilere yönelik yaptıkları haberler gerekçesiyle terör örgütleriyle ilişkilendirerek açılan adli dosyalar zincirine yeni halkalar eklendi. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, BirGün’ün yöneticilerine 2014-2016 yılları arasında “Fuat Avni” mahlasıyla kullanılan Twitter hesabından
yapılan paylaşımları haberleştirmeleri gerekçesiyle “FETÖ’ye üye olmamakla birlikte örgüte yardım
etmek” suçlamasıyla dava sürecini 30 Ağustos’ta başlattı. T24 ve Diken haber sitelerine de “Fuat Avni”
isimli Twitter hesabına ait paylaşımları haberleştirdikleri gerekçesiyle aynı suçlamayla soruşturma başlatıldı.
TGS üyesi gazeteci Meryem Yıldırım ise, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 24 Ağustos’ta Twitter’dan paylaştığı iki mesaj için “terör örgütü propagandası yaptığı” gerekçesiyle üst cezai
sınırdan iki yıl dört ay üç gün hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıca 7 Ağustos’ta Cumhuriyet’in yargı muhabiri Seyhan Avşar hakkında “Sözcü Savcısı Sabıkalı Çıktı” haberi nedeniyle üç yıla kadar hapis cezası talepli iddianame kabul edildi. Avşar hakkında
ayrıca 20 Kasım’da “yargıda FETÖ borsası” içerikli haberleri nedeniyle “kamu görevlisine hakaret”
gerekçesiyle dava açıldı. Avşar’ın bu davalardan 2020’de yargılanması gündemde.
Eylül ayına gelindiğinde hapisteki gazeteci sayısındaki azalma eğilimine karşın gazeteciler aleyhine pek çok yeni hapis cezası kararları alınması dikkat çekti. “Cumhurbaşkanı’na hakaret” davalarında
özellikle cezalandırmalar ön plandaydı. Bu kapsamda, 11 Eylül’de BirGün yazarı ve eski yazı işleri
müdürü Barış İnce’nin “Cumhurbaşkanı’na hakaret” davasında yaptığı akrostişli savunma nedeniyle
hakkında açılan ikinci “Cumhurbaşkanı’na hakaret” davasında 11 ay 20 gün hapis cezasına hükmedildi.
Ancak İnce hakkındaki hükmün açıklanmasını geriye bırakıldı. 12 Eylül’de ise, gazeteci Hüsnü Mahalli’ye “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan iki yıl beş ay hapis cezası verildi ancak bu ceza ertelenmedi. Mahalli’ye, ayrıca “kamu görevlilerine hakaret” suçundan da bir yıl sekiz ay hapis cezası hükmü
ise geriye bırakıldı.
P24 muhabiri Çağdaş Erdoğan’a İstanbul Kadıköy’de MİT’e ait olduğu iddia edilen sosyal tesisleri fotoğrafladığı gerekçesiyle başlayan yargılamada, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddiasıyla 6 Eylül’de bir yıl sekiz ay hapis cezası verildi ve hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Jin News
muhabiri Melike Aydın’a da sosyal medya paylaşımlarıyla “terör örgütü propagandası” yaptığı gerekçesiyle 9 Eylül’de bir yıl üç ay hapis cezası verildi ve hükmün açıklanması geriye bırakıldı. ÇGD Bursa
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Şubesi Başkan Yardımcısı ve bursamuhalif.com sitesinin editörü Ozan Kaplanoğlu’na ise, 13 Eylül’de
“örgüt propagandası yapmak” gerekçesiyle bir yıl altı ay 20 gün hapis cezası hükmedildi.
Yıl içerisindeki duruşmalarda tutuklu yargılanmasına hükmedilmiş DİHA muhabiri Ziya Ataman
ise, 24 Eylül’de 14 yıl üç ay hapis cezası çarptırıldı ve tutuklu kalmasına karar verildi. Ceza davası
temyiz aşamasındaki Ataman, 11 Nisan 2016’dan beri Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.
Eylül ayında, Basın Davaları’nda gazetecilere yönelik cezalandırmalar açısından “olumlu” denilebilecek bir cezalandırma yöntemi olarak “kitap okuma cezası” verilmesi örneği görüldü. İstanbul Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Sözcü yazarı Uğur Dündar’a, dönemin AKP İzmir Milletvekili
Binali Yıldırım’a hakaret ettiği gerekçesiyle 11 ay 20 günlük hapis cezası verdi ancak bu cezayı beş ay
25 gün süreyle haftada en az iki saat olmak kaydıyla “şerefe karşı suçlar ile ilgili makale, tez, kitap
okuma” yaptırımına çevirdi.
Evrensel’in eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cem Şimşek’in “tekzip yayınlamama” ve “hakaret”
iddiasıyla yargılandığı davada ise, 12 Eylül’de “tekzip metninin usulüne göre yayınlanmadığı” gerekçesiyle 41.660 lira para cezası ve “hakaret” suçlamasından ise beraat kararı alındı.
Eylül ayında ayrıca gazetecilere yönelik yeni dava süreçleri ile yeni davalar olabileceğiyle ilgili
işaret fişeği niteliğinde yeni soruşturmalar da gündemdeydi. Yıl boyunca İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a ait RedHack’in sızdırdığı e-posta yazışmalarını haberleştirdikleri gerekçesiyle yargılanan gazeteciler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandı. Gazeteciler Tunca Öğreten, Mahir Kanaat, Ömer Çelik, Metin Yoksu, Eray Sargın ve Derya
Okatan hakkında en son 25 Eylül’de yurt dışına çıkış yasağına devam edilmesine hükmedildi. Dava,
Şubat 2020’de sürecek.
Yeni Yaşam yazarı Kenan Kırkaya hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” gerekçesiyle
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. T24 yazarı Mehmet Yılmaz hakkında AKP İzmir
Milletvekili Binali Yıldırım ve çocuklarının mal varlığını konu ettiği dört haberinde “kamu görevlisine
hakaret ettiği” gerekçesiyle dört yıl bir aya kadar hapis talebiyle İstanbul 37. Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Oktay Candemir’in HDP’nin il kongresini mizahi bir dille anlattığı paylaşımına soruşturma başlattı. Bu yargılamalar 2020’de gündemde olacak.
Olumlu gelişme olarak ise, yıl boyunca “Türkiye Komünist Partisi/Kıvılcım” örgütüne üye olmak
iddiasıyla yurt dışına çıkış yasaklı olarak yargılanan Avusturyalı gazeteci ve araştırmacı Max
Zirngast’in 11 Eylül’de yeterli delil olmaması gerekçesiyle beraat etmesi oldu. Zirngast, 21 Eylül - 24
Aralık 2018 döneminde tutukluydu.
Ekim ayında da gazeteciler aleyhine ceza kararları alınmaya devam etti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 9 Ekim’de DİHA muhabiri Nedim Türfent hakkında Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin “örgüt
üyeliği” suçlamasıyla verdiği sekiz yıl dokuz ay hapis cezasını onadı. Türfent, 12 Mayıs 2016’dan beri
haberleri gerekçesiyle yargılanma süreci boyunca serbest bırakılmadığı için Van Kapalı Cezaevi’nde
tutuklu bulunuyor.
Yeni Yaşam’ın eski yazı işleri müdürü Osman Akın ise, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nin
22 Ekim’deki kararıyla “örgüt propagandası” iddiasıyla bir yıl üç ay hapis cezası çarptırıldı ancak hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Akın hakkında hapis cezası talepli bir başka dava ise İstanbul 2. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde 2020 Ocak ayında devam edecek.
Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi, Oda TV Ankara Temsilcisi Müyesser Yıldız’ın darbe girişimiyle ilgili Genelkurmay Çatı Davası’ndaki “Abdullah” kodlu gizli tanık ifadelerini haberleştirdiği için
“Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a iftira” suçlamasıyla başlayan davadaki suç vasfını 24 Ekim’de
“hakaret” olarak değiştirdi. Bu dava 2020’de sürecek.
Cumhuriyet’in yargı muhabiri Alican Uludağ ile eski diplomasi muhabiri Duygu Güvenç’in
ABD’li rahip Andrew Brunson’ın yargılanma süreciyle ilgili haberlerini gerekçesiyle yargılanmaları da
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Ocak 2020’de sürecek.
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ETHA muhabiri Adil Demirci’nin yargılandığı İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava ile
Almanya vatandaşı muhabir Meşale Tolu’nun yargılandığı İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava
Şubat 2020’de görülmeye devam edilecek.
BirGün internet sorumlusu Hakan Demir ise 10 Ekim’de Twitter’da gazete hesabından yapılan
bir paylaşım nedeniyle gözaltına alındıktan sonra yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı.
“KCK Basın Davası” da İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Şubat 2020’de görülmeye devam
edilecek.
Ekim ayında ayrıca AKP Samsun Milletvekili Fuat Köktaş’ın suç duyurusuyla Samsun Etik Haber Genel Yayın Yönetmeni Berat Gonca ile Genel Koordinatörü Sezer Sezer, Gazete Gerçek Sahibi ve
Genel Yayın Yönetmeni Hayati Kaynar, Denge Gazetesi Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Adnan Bahadır ve Hedef Halk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni A. Yener Cabbar aleyhine dava açıldı. Babıali
TV kurucusu Mustafa Hoş da, Çorlu Cumhuriyet Savcılığı’nca Çorlu tren kazasına ilişkin haberleri nedeniyle “yargı otoritesini bilinçli olarak baskı altına almak” gerekçesiyle hakkında dava açıldığını duyurdu.
Olumlu gelişme olarak ise, KHK’yla kapatılmış olan DİHA muhabiri Abdullah Kaya, “yargı reformu” kapsamında avukatınca yapılan itiraz başvurusu sonucunda 24 Aralık 2017’den beri tutuklu bulunduğu Rize Kalkandere Kapalı Cezaevi’nden 30 Ekim’de tahliye edildi. Bu tarihe değin Kaya, Ağrı
Dağı’nda 2014 yılında düzenlenen festivalde çektiği görüntüler gerekçesiyle tutuklu yargılanıyordu.
Kasım ayında da Basın Davaları hız kesmedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, eski cumhuriyet.com.tr Haber Müdürü Atakan Sönmez’e “örgüt propagandası yapmamakla birlikte örgüt açıklamalarını haber yaptığı” gerekçesiyle 7 Kasım’da 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bırakmadı ancak cezayı 10 ay denetim süresi ile erteledi. Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi,
“örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Azadiya Welat çalışanı Nizamettin Yılmaz’a 8 Kasım’da altı yıl üç ay ceza verdi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Taraf Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Bülent Onur Şahin hakkında Mustafa Karaalioğlu’na yönelik yazılar dolayısıyla “iftira” suçu işlediği
gerekçesiyle 18 Kasım’da 10 ay hapis cezası kararı verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Aynı suçtan yargılanan Hüseyin Özay’ın ise beraatına hükmedildi. Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Azadiya Welat’ın eski Batman temsilcisi Deniz Kılıç hakkında “örgüt propagandası” suçlamasıyla 28 Kasım’da üç yıl bir ay 15 gün hapis cezası verdi.
MA muhabiri Adnan Bilen’e sosyal medya paylaşımıyla “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçesiyle 8 Kasım’da 7.000 lira para cezası verildi. BirGün çalışanları Barış İnce, Bülent Yılmaz, Can Uğur
ve İbrahim Aydın’ın “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım
etme” gerekçesiyle İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava, Mart 2020’de devam edecek. MA muhabiri Ergin Çağlar hakkında “örgüt propagandası yapmak” gerekçesiyle dava açıldı. HDP’li belediyelere kayyum atanması üzerine Kadıköy’de düzenlenen protestoda gözaltına alınan aralarında Özgür Gelecek muhabiri Taylan Öztaş ve ETHA muhabiri Tunahan Turhan’ın bulunduğu 38 kişi hakkında dava
açıldı. MA muhabiri Berfin Aslan ve gazeteci Mehmet Şahin’in bulunduğu 11 kişi hakkında HDP Kadıköy Gençlik Meclisi’nin basın açıklamasına katılmaları nedeniyle dava açıldı. Bu davalar, 2020’de
sürecek.
KHK ile kapatılan TV10 çalışanları Kemal Demir ve Kemal Karagöz hakkındaki adli kontrol uygulamasına devam kararı alındı. Bu dava kaldırılması talebini reddetti. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava Ocak 2020’de sürecek.
Ayrıca Giresun Eynesil’de Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümüyle ilgili baba Şaban Vatan ile birlikte TBMM Araştırma Komisyonu’nun çalışmalarını takip etmek üzere ilçede olan gazeteciler Canan
Coşkun ile Tuğba Demir ve belgeselci Kazım Kızıl, 14 Kasım’da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol
kararıyla serbest bırakıldı.
Basın davaları 2020’ye “merhaba” dedi
Aralık ayı itibarıyla 2020 yılında basın davalarında hız kesilmeyeceği görüldü. Bitlis News Genel
Yayın Yönetmeni Sinan Aygül, Bitlis Tatvan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce bir kız çocuğuna yönelik
taciz olayını haberleştirdiği için “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla 10 ay hapis cezasına çarp-
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tırıldı. MA muhabirleri Sadiye Eser ve Sadık Topaloğlu, gizli tanık ifadesiyle “örgüt üyesi olmak” gerekçesiyle İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 3 Aralık’taki kararıyla tutuklandı. Eser, Bakırköy Kadın
Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, Topaloğlu ise Metris Cezaevi’ne gönderildi. KHK’yla kapatılmış
DİHA muhabiri Hacı Yusuf Topaloğlu, 27 Kasım’dan beri gözaltında tutulduktan sonra 5 Kasım’da
nöbetçi hakimlik kararıyla gizli tanık ifadesi gerekçesiyle “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklandı
ve Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. KHK ile kapatılmış DİHA’nın, muhabiri Aziz Oruç,
11 Aralık’tan itibaren gözaltındayken 18 Aralık’ta “terör örgütü üyesi olmak” gerekçesiyle tutuklanarak,
Patnos Cezaevi’ne gönderildi. Oruç, 11 Aralık’ta gözaltına alınmış ve İçişleri Bakanlığı’nca “terörist”
ilan edilmişti.
Ayrıca Turkuvaz Medya Grubu’nun açtığı davada, KHK’yla kapatılmış Taraf’ın eski Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü Bülent Onur Şahin ve eski Genel Yayın Yönetmeni Neşe Düzel hakkında “düzeltme
ve cevabın yayımlanmaması” gerekçesiyle 5 Aralık’ta ayrı ayrı 41.666 lira adli para cezası ödemelerine
hükmedildi.
Sputnik muhabiri Sertaç Kayar, Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “örgüt kurmak ve yönetmek” gerekçesiyle Nisan 2020’de yargılanmaya devam edecek. Cumhuriyet muhabirleri Canan Coşkun ile Ali Açar ve BirGün muhabiri Can Uğur, Berkin Elvan’ın öldürülmesine dair soruşturmayla ilgili
haberleri gerekçesiyle İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “terörle mücadelede görev almış kamu
görevlisini hedef göstermek” suçlamasıyla 2020’de yargılanacak. KHK ile kapatılan İMC TV’nin Program Koordinatörü Ayşegül Doğan’ın “terör örgütü üyeliği” ile suçladığı dava, Mart 2020’de devam
edecek.
Bu arada Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nin “örgüt propagandası” suçlanan gazeteciler Sibel
Hürtaş ve Hayri Demir’in “yargı reformu” kapsamında adli kontrol hükümlerinin kaldırılması ve beraat
taleplerini reddetmesi dikkat çekti. Hürtaş ve Demir’in yargılanmasına Mart 2020’de devam edecek.
Evrensel yazarı ve Emek Partisi yöneticisi Yusuf Karataş’ın, “terör örgütü kurmak ve yönetmek”
suçlamasıyla yargılandığı davada yıl boyunca yurt dışı çıkış yasağı kalkması yönündeki talebi Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nce reddedildi. En son Karataş’ın cezalandırmaya dönüştüğünü belirttiği
adli kontrol hükümlerine son verilmesi talebine karşılık mahkeme 25 Aralık’ta “ölçülü” diye devam
ettirme kararı aldı. Karataş’ın yargılaması, Mart 2020’de devam edecek.
ETHA muhabiri Ali Sönmez Kayar’ın “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla İstanbul 32. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde yargılandığı davada, yıl boyunca adli kontrol hükümleri kalkmadı. Bu dava kapsamındaki soruşturma süreciyle birlikte 1 Şubat – 31 Ekim 2018 döneminde tutuklu olan Kayar’ın davası,
2020’de sürecek.
Aralık ayında olumlu gelişmeler olarak gazeteci Rahmi Yıldırım, şimdiki Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar ile ilgili “Genelkurmay başkanı için çok üzülüyorum!” başlıklı yazısı nedeniyle “hakaret”
ile suçlandığı davada beraat etti. Cumhuriyet yazarı Zafer Arapkirli, Twitter aracılığıyla Sosyal Doku
Derneği Başkanı Nurettin Yıldız’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti. Diyarbakır
9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil’in yürüttüğü
operasyonlara yönelik eleştirel haberleri sosyal medyada paylaştıkları için “terörle mücadelede görev
almış kişileri hedef göstermek” ve “örgüt propagandası” gerekçesiyle yargılanan yedisi gazeteci sekiz
kişi 18 Aralık’ta beraat etti.
Şiddet mağduru gazeteciler
Basın mensuplarına yönelik artan baskı ve şiddet, 2019 yılında da gazetecilerin yaşama hakkı
ihlaline yönelik endişelerin devam etmesine neden oldu. Yıl boyunca pek çok medya çalışanı “gazetecilik” yaptıkları gerekçesiyle şiddet mağduru oldular.
Ocak ayında Ulusal Kanal muhabiri Gürkan Demir ve Aydınlık muhabiri Seda Akyüz’ün, ABD
Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Ankara ziyaretine yönelik protestoyu haberleştirdikleri sırada polis tarafından darp edildi.
Mayıs ayında Odatv’de yazmaya başlayan Sabahattin Önkibar ile Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz
Selim Demirağ evlerinin önünde darp edildiler. Antalya’da İdris Özyol ve Engin Çevik, Adana’da Hakan Denizli şiddete uğrayan gazeteciler listesinde yer aldılar. Saldırganların ceza almaması ise gazetecilik hak ihlalleri açısından vicdanlarda kanayan yara halini aldı. Gazeteciler Cemiyeti ile beraber pek
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çok sivil toplum kuruluşu gazetecilere dönük yapılan davranışları kınadı. Cezasızlık ortamının korku
yaratacağı ve kişinin kaderine boyun eğeceği anlayışının yaygınlaşacağı ve normalleşeceği konuşuldu.
Haziran ayında ise Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, 11 ay 20 gün hapis cezasının infazı için
Ankara Ayaş Cezaevi’ne konuldu.
Ağustos ayında da şiddet eylemleri gazetecilerin yakasını bırakmadı. Mersin’in Tarsus ilçesinde
internet haber sitesi Gazetem Barış’ın sahibi Sami Harunlar ile Balıkesir’de kısa süre önce kapanan
Yenigün gazetesinin sahibi Levent Uysal silahlı saldırıya uğradılar.
Eylül ayında ÇGD Rize Şube Başkanı Gençağa Karafazlı, Ş. A. isimli kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kasım ayında TRT Haber muhabiri Tuna Şanlı, ABD’nin başkenti Washington’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki görüşmesi öncesinde canlı
yayın yaptığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Korkusuz yazarı Ahmet Takan,
Ankara Dikmen’deki evinin önünde beyzbol sopalı bir kişi tarafından darp edildi.
Aralık ayının son günlerinde KRT TV’de yayın yapan, Yeniçağ gazetesi yazarı ve İyi Parti Genel
Başkanı Meral Akşener’in başdanışmanı Murat İde, evinin önünde saldırıya uğradı. Saldırganların Ülkü
Ocaklarına mensup kişiler olabileceği öne sürüldü.
Cezasızlık
2019 yılında gazetecilere ve muhalif siyasi kişiliklere yönelik şiddetin arttığı bir yıl oldu. Dahası
bu kişilere karşı uygulanan şiddetin cezasız kalması gibi bir durum giderek kabul edilir bir hal aldı.
Nisan ayında Ankara’nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik fiziksel ve sözlü saldırı hafızalardan silinmedi. Saldırganın ise kısa süre içinde serbest
kalması ve adeta kutsanması insan hayatına ilişkin endişeleri beraberinde getirdi.
Haber ve yorumlarında gerek iktidardaki Cumhur ittifakı önde gelenlerini, gerekse de uygulanan
politikalarla ilgili eleştirel yorumlayan Yavuz Selim Demirağ ve Sabahattin Önkibar gibi birçok gazetecinin uğradığı şiddet de cezasız kaldı, ya failler bulunamadı ya da sorgu sonrasında serbest bırakıldılar
Nitekim, CHP’nin gazetecilere saldırıların araştırılmasına yönelik önerisi de TBMM’de AKP oylarıyla
reddedildi..

Tablo 2 - Tutuklu ve hükümlü gazeteciler / Detained and convicted journalists (2012-2019)

Hapisteki gazeteciler
Ocak ayı sonu itibarıyla hapiste 94’ü tutuklu, 52’si hükümlü olmak üzere toplam 146 gazeteci
bulunurken, Şubat Ayı sonu itibarıyla cezaevlerinde 51’i hükümlü, 77’si tutuklu olmak üzere toplam
138 gazeteci yer aldı. Mart ayında hapisteki 133 gazetecinin 51’inin hükümlü, 82’sinin ise tutuklu olduğu duyuruldu. Nisan sonu itibarıyla ise hapisteki gazeteci sayısı, 57’si hükümlü olmak üzere toplam
140’a ulaştı. Mayıs ve Haziran aylarında 58’i hükümlü̈ olmak üzere toplam 140 gazeteci cezaevinde
bulunuyordu. Temmuz ayı sonu itibarıyla ise hapisteki gazeteci sayısının 59’u hükümlü̈ ve 75’i gözaltında veya tutuklu olmak üzere toplam 134’e gerilediği görüldü.
Uzunca bir süredir azalma eğilimindeki hapisteki gazeteci sayısı Ağustos ayında yeniden artışa
geçti. Ağustos ayında çeşitli protesto eylemleri sırasında 15 gazeteci daha gözaltına alındı, bir gazeteci
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mahkûm oldu, beş̧ medya mensubu hakkında dava açıldı. Böylece hapisteki medya mensubu sayısı 60’ı
hükümlü ve 89’u gözaltında veya tutuklu olmak üzere 149’a tırmandı. Ancak, Ağustos’ta kısa süreli
tutuklu ve hükümlü gazeteci sayısındaki artış, Eylül’de azalmaya başladı. Bu azalış Ekim ayında da
sürdü. Eylül ayında 55’i mahkûm, 74’ü gözaltında, toplam 129 gazeteci hapiste iken Ekim ayı sonu
itibarıyla 52 hükümlü ve 73’ü gözaltında olmak üzere hapisteki gazeteci sayısı 125’e geriledi. 2019
yılında Aralık sonu itibarıyla hapiste 48’i hükümlü ve 73’ü gözaltı veya tutuklu olarak toplam 120 gazeteci bulunmaktaydı.
Adli reform paketi ile çok sayıda gazetecinin özgürlüğüne kavuşacağı beklentisi, bazı ciddi iyileşmelere rağmen birinci paketle cevabını bulamadı.

Tablo 3 - Hükümlü, tutuklu gazeteciler / Sentenced or detained journalists (2019)

Sansür
2019 Türkiye’sinde sansür uygulamaları, sadece geleneksel medyanın değil, internet medyasının
da ön plana çıkan sorunlardan birisi oldu. Gücü elinde bulunduran siyasi iktidar, geçen senelerde olduğu
gibi bu yılda kendisi hakkında olumsuz ya da hoşlanmadığı her türlü habere internet ortamında erişim
engeli getirtti.
2019’un ilk günlerinde Halk TV’de katıldıkları programda Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in
konuşmalarında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne karsı silahlı
isyana tahrik etme” sucunu isledikleri iddiasıyla gözaltına alınmaları kamuoyunun gündemini uzun süre
meşgul etti. Akpınar ve Gezen’e yönelik açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bunun bedelini
yargıda ödeyecekler” sözlerinin ardından evlerine giden polis ekipleri tarafından gözaltına alınmaları ve
yurtdışına çıkma yasağıyla serbest bırakılmaları yargının ifade özgürlüğünün önündeki en ciddi “caydırıcı güç̧” olduğunu açıkça ortaya koyan önemli olaylardandı.
Susma Platformu’nun “Türkiye'de sansür ve otosansür 2019”3 raporuna göre 2019 yılında en çok
karşılaşılan sansür/otosansür ve baskı yöntemleri olarak şunlar tercih edildi: Gazetecilerin gözaltına
alınması, yargılanması; haberlere erişim engeli getirilmesi, yayın durdurma ve idari para cezası yaptırımları uygulanması; programların yayından kaldırılması, gazetecilerin işten çıkarılması; “sakıncalı”
görülen kişi ve haberlerin medyada görünmez kılınması, hükûmet politikaları ile ters düsen haberler ile
kamu kurumlarının yaptıkları açıklamaların gelen tepkiler üzerine otosansüre uğrayarak yayından kaldırılması; cinsellik/şiddet/ aile yapısına aykırılık (eşcinsel ilişki) gibi sebeplerle televizyon kanalları ile
internet üzerinden hizmet veren medya sağlayıcılarının yayınlarının ilgili sahnelerinin sansürlenmesi.
2019 yılında da “sakıncalı” haber ve ifadelerin sahibi olan gazetecilerin cezalandırılmasıyla yetinilmedi; haberlere erişim engellendi, haber programlarına ve TV kanallarına yayın durdurma cezaları
ile idari para cezaları verildi. Erişime engelleme kararlarının büyük çoğunluğu AKP ve hükûmetinin
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http://susma24.com/wp-content/uploads/2019/12/susma_turkiyede_sansur_ve_otosansur_2019_tr.pdf
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eleştirildiği haberler hakkındaydı. Erişim engelini talep eden ise bizzat bakanlıklar, bakanlar, cumhurbaşkanı ve diğer AKP’li siyasetçiler oldu.
İfade Özgürlüğü Derneği (İFOD) tarafından 2018 yılına ilişkin hazırlanan rapor,4 2019 yılındaki
gelişmeleri anlamak için önemli veriler içermektedir. “EngelliWeb 2018: Türkiye’den Erişime Engellenen Web Siteleri, Haber ve Sosyal Medya İçeriklerinin Analiz Raporu”: İfade Özgürlüğü Derneği’nce
Haziran ayında açıklanan rapora göre, 2018 sonu itibarıyla Türkiye’den 245 bin 825 web sitesi erişime
engellendi.
2018 yılı içerisinde 52 bin 156’sı Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu (BTK) tarafından olmak
üzere Türkiye’den en az 54 bin 903 web sitesine erişim engellendi. 2018 yılında erişime engellenen web
sitelerinin yaklaşık yüzde 22’sini kumar ve bahis siteleri oluşturdu. Böylece 2007’den 2018 yılı sonu
itibarıyla Türkiye’den erişime engellenen web sitesi sayısı, 587 farklı kurum tarafından verilen 212 bin
200 farklı karar ile en az 245 bin 825’e çıktı. 2018 yılı içinde erişime engellenen haber adresi en az 3
bin 306 olarak görüldü.

Tablo 4 - Birikimli erişim engellemeleri / Cumulative access restrictions (2012-2019)

Söz konusu engellemelere medya kurumları itibarıyla bakıldığında ise 204 haber ile Sözcü gazetesi 2018 yılında en çok haberi engellenen haber sitelerinin başında geliyor. İkinci sırada 196 haberine
erişim engeli gelen Cumhuriyet, üçüncü sırada ise 190 habere getirilen engel ile Hürriyet gazetesi yer
alıyor. Rapor, Sözcü’nün 23, Cumhuriyet’in 22 ve Hürriyet’in de 67 engellenen haberi web sitesinden
kaldırdığını da gösteriyor. Rapora göre, 2014 yılından 2018 sonu itibarıyla toplamda “en çok haberi
engellenen haber sitesi” listesinde, 721 haber ile Hürriyet ilk sıradaydı. Hürriyet’i 641 haber ile Sabah,
585 haberle T24, 580 haberle Sözcü ve 549 haber erişim engeliyle Cumhuriyet izledi. Rapordaki kategoriler arasında “erişime engellenen haberleri en çok kaldıran ve silen haber siteleri” de yer aldı. Bu
kategoride, 2018 yılında erişime engellenen 138 haberinin 135’ini sitesinden kaldıran OdaTV ilk sırada
görüldü. İkinci sırada 133 haberinden 115’ini kaldıran T24 ve üçüncü sırada 77 haberin tamamını kaldıran Akşam yer aldı. Silinme gerekçelerinde siyasi içerik ve kişisel haklara saldırı ön planladıydı.
İFOD kurucularından Prof. Dr. Yaman Akdeniz’e göre, Türkiye’de erişim engelleme yetkisi,
yargı kurumlarının yanı sıra kanunlarla çok sayıda idari kuruma da verilmiş durumda… Sermaye Piyasası Kurulu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Jokey Kulübü, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Diyanet
İşleri Başkanlığı, bu kurumlardan bazıları. 2018’de engellenen 54 bin 903 web sitesinin bin 196’sı yargı
kararları ile erişime engellenirken geri kalan siteler, bakanlıkların yanı sıra, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Jokey Kulübü tarafından engellendi. “İnternet, hükümet için kontrol altına almaya çalıştığı son savaş alanı” diyen Akdeniz, 2007 yılında erişim engelleme
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kararlarındaki çıkış noktasının “çocukları zararlı içerilerden korumak” olduğunu hatırlatarak, “12 yıllık
süreçte engellemelerin norm haline geldiğini ve hesap verebilirlik ilkesinin uygulanmadığını görüyoruz.
Bir liste hazırlanıyor, engelleme yapılıyor ve kimse sorgulamıyor” dedi.

Tablo 5 - Sansür vakaları / Censorship cases (2014-2019) Kaynak / Source: ÖiB

İFOD’un “BM 2020 Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) Kapsamında Hazırlanan
Türkiye Raporu ve Tavsiyeler” başlıklı raporu da önemli bilgiler içeriyor.5 2006-2019 yıllarında toplam
288 bin 310 siteye erişim engeli uygulandı. Bunlardan 145 bin 648 siteye Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu’nca (BTK) ve 115 bin 167 siteye ise kapatılan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB)
erişim engeli kararı alındı. Devamında 21.087 internet site yargı kararıyla 3.340 site ise Sağlık Bakanlığı’nca yasaklandı. 2006’da altı olan engelli site sayısı 2019 Ekim ayında 36.216’ya yükseldi. 20062014 yıllarında toplamda 80.533 olan erişim engeli sayısı, 2015-2019 arasında ise 206.351 olarak izlendi. Ayrıca 2014 yılı itibarıyla 48 binden fazla URL bazlı erişim engelleme kararı verildi ve 150 bin
URL ise ‘kişilik haklarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle engellendi. Şubat 2014’te URL bazlı engellemeyle
ilgili yasal düzenleme yapılması ardından 7 bin 334 haber linki, 287 farklı sulh ceza mahkemelerince
verilmiş 2 bin 129 farklı kararla engellendi. 5651 sayılı kanundaki “kamu güvenliği” maddesine dayalı
olarak 2015-2019 yıllarında 11.471 erişim engeli kararı verildi. Türkiye’nin ayrıca 2012-2018 döneminde Twitter’a hesap veya içerik kaldırılması için 5.099 başvuru yaptığı belirtildi.
2018 yılında Twitter’a bin 105 mahkeme kararı ve 12 bin 897 çıkartma talebi gönderen Türkiye,
bu taleplerle 22 bin 998 Twitter hesabının kapatılmasını talep etti. Twitter ise 2018’de sadece 497 hesabı
ve bin 819 tweeti erişime engellediğini açıkladı. Diğer yandan Twitter’a gönderilen mahkeme kararlarında da bin 105 kararla Türkiye ilk sırada yer aldı. Türkiye’yi 372 kararla Rusya ve 107 kararla Brezilya
takip etti. Facebook’un 2018 yılı içinde Türkiye’den çıkardığı içerik sayısı, 2 bin 381 oldu. Toplamda
2013 yılından 2018 sonu itibarıyla Facebook’tan çıkartılan içerik sayısı ise 23 bin olarak açıklandı.
Türkiye, Facebook’tan en çok içerik çıkartılan ülkeler arasında dördüncü sırada yer aldı.
2019 yılına dair sansür uygulamalarına baktığımızda, Nisan ayında Bilgi Teknolojileri İletişim
Kurumu (BTK), MA’nın web sitesi www.mezopotamyaajansi17.com’a erişim engeli kararı aldı. Kararda, “5651 sayılı kanun kapsamında yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda alınan karara istinaden bu internet sitesi (mezopotamyaajansi17.com) hakkında idari tedbir uygulanmaktadır” denildi. Barış Terkoğlu’nun Cumhuriyet’te kaleme aldığı “Pelikancılar neden saldırıyor” başlıklı
yazısına erişim engeli getirildi. Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi, eski sağlık ve devlet bakanlarından
Rıfat Serdaroğlu’nun kurduğu ve köşe yazılarını yayınladığı kişisel sitesi rifatserdaroglu.com’a erişim
engeli kararı alındı.
Erişim engeli haberleri Mayıs ayında devam etti. Almanya merkezli Özgürüz Radyo’ya Türkiye’de erişim engeli kararı çıkarıldı. Özgürüz Radyo Eş Genel Yayın Yönetmenleri Can Dündar ile
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Zübeyde Sarı, “Dünya Basın Özgürlüğü Günü”nde radyoya erişim engeli getirildiğini açıkladı. Wikipedia’nın bağlı olduğu Wikimedia Vakfı, iç hukuk yollarının tükendiği gerekçesiyle Türkiye’de ansiklopedik bilgi paylaşım sitesine erişim engelinin kaldırılması yönünde AİHM’ye başvurdu. Wikipedia’ya
Nisan 2017’den beri Türkiye’den erişim yasağı getirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk
Bayraktar’ın yöneticisi olduğu Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı’nın talebi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “2018 yılı Sivil Toplum Kuruluşu-Okul-Yurt Faaliyet Raporu” ile ilgili haberlere
erişim engeli getirildi. Söz konusu raporda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin vakıf, dernek, okul spor
salonlarına toplam 847.6 milyon lira destek verdiği bilgisi yer alıyordu. T3 Vakfı ise, raporda belediye
tarafından kamu kaynaklarından destekleme adı altında para aktarımı yapılan kuruluşlar listesinde 41.1
milyon lirayla üçüncü sıradaydı.
Haziran ayında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Medya
Çalışma Grubu tarafından son dokuz ayda internette çocukların gelişimini olumsuz etkileyecek 128 içeriğe erişim engeli getirildiğini, iki kişinin ise gözaltına alındığını açıkladı. Temmuz ayında ise Gazete
Fersude, farklı haberlerden dolayı haber sitesine erişim engeli getirildiğini Twitter aracılığıyla duyurdu.
Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Gezi Davası’na ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla kurulan
geziyisavunuyoruz.org sitesine erişim engeli kararı aldı. Siteye giriş denemesi yapıldığında söz konusu
mahkeme kararı ile birlikte “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından koruma tedbiri uygulanmaktadır” yazısıyla karşılaşıldığı açıklandı.
Ağustos ayında internet haberciliğine ilişkin engellemeler yine hız kesmedi. İstanbul 11. Sulh
Ceza Hakimliği, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “ileri düzey hastane” ilan ettiği Medipol Üniversitesi’nin talebiyle, erişim engeli kararı alınması haberlerine erişim engeli uyguladı. Prof. Dr. Akdeniz ise
karara ilişkin “Sulh Ceza Hâkimleri”nin artık erişimin engellenmesi ile ilgili haberlere dahi tahammülü
kalmadığının altını çizdi. “Medipol Üniversitesi tarafından alınan bir kararla birlikte 560’dan fazla habere birden erişimin engellenmesi ile ilgili haber yapılmasında kamu yararı olmakla birlikte, bu tip haberlerin erişime engellenmesi de ifade ve basın özgürlüğünün ağır ihlaline sebep vermektedir” dedi.
İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, SoL Haber’in Türkiye Gençlik Vakfı (TÜRGEV) Yüksek
İstişare Kurulu ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşına 308 milyon lira tutarında 63 ihale vermesiyle ilgili habere erişim engeli uygulandı.
SoL Haber, kendilerine erişim engeline ilişkin bilgilendirmenin ise Bilal Erdoğan’a “online itibar konusunda hizmet” verdiğini söyleyen Clean Sheet isimli şirketi tarafından yapıldığını açıkladı. Şirketten
gönderilen mailde, “Clean Sheet olarak Erdoğan’a online itibar konusunda hizmet vermekteyiz. Yöneticisi olduğunuz internet sitesinin http://haber.sol.org.tr/turkiye/ibbden-bilal-erdoganin-arkadasinaadrese... sayfasında yayınlamakta olan içerik doğru bilgi içermemektedir. Yeniçağ internet sitesinden
alıntı yaptığınız içerik yayından kaldırılmış olup konuyla ilgili alınmış mahkeme kararlarını ekte inceleyebilirsiniz” denildi. Ankara 8. Sulh Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin
Altun’un talebi üzerine Altun ve eşinin çifte maaş aldıklarına yönelik Twitter aracılığıyla yapılan paylaşımlara erişim engeli kararı alındı.
Eylül ayında ise İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, Bianet’in “Burak Erdoğan, Sevim
Tanürek’in Ölümü Haberlerine Erişimi Engelletti” başlıklı haberine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu
Burak Erdoğan’ın talebiyle erişim engeli kararı alındı. Aynı kararla Avukat Efkan Bolaç’ın da 20 Haziran 2018’de yazdığı “Ahmet Burak Erdoğan’ın karıştığı kazaya yayın yasağı gelmiş! Yayın yasağı gelince bu kaza hiç olmamış mı sayılıyor? Hukuk neydi?” mesajına da erişim engeli getirildi. Kararda,
haber verme hakkı kapsamında değerlendirme yapılması için hukuka uygun kabul edilebilmesi için
kamu yararı taşıması ve haberde özle biçim arasındaki dengenin gözetilmiş olması gerektiği belirtilerek,
haberde gerekli, yararlı ve ilgili olmayan yorumlar yapıldığı ifade edildi. Hakimlik ayrıca haberi “tahrik
edici, kamuoyunda husumet ve kuşku yaratıcı, güveni zedeleyici” üsluba sahip olarak değerlendirdi.
CHP’li Barış Yarkadaş, Kahramanmaraş 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin, İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Necati Yener’in, öğrencilerin harçlıklarına haciz koydurduğuna yönelik açıklamasına yer
veren 15 internet sitesindeki habere erişim engeli getirdiğini açıkladı. Yarkadaş, “Haber, Gerçek Gündem, Oda TV, Evrensel, Gazete Duvar, Sputnik, Cumhuriyet ve daha birçok sitede yer aldı. Habere Fox
TV’de bültenlerinde yer verdi. Yener ise hakimliğe başvurarak, hakkındaki bu haberlere erişim engeli
kararı aldırttı.
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Ekim ayında Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, mezopotamyaajansı20.com adresi hakkında erişim engeli kararı Bilgi ve Teknoloji İletişim Kurumunca (BTK) alındı. Teknoloji dergisi Wired,
siber güvenliği ve internet yönetimi izleyen sivil toplum kuruluşu NetBlocks’dan aldığı verilere göre;
Türk Telekom’un, Suriye sınırı yakınlarında 48 saat süreyle Facebook, Instagram, Twitter ve WhatsApp’a erişim engellemesi yaptığını iddia etti. Suriye topraklarındaki Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla birlikte Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay’da sosyal medya platformlarına erişim engeli getirildiği
belirtildi. Freedom House Teknoloji ve Demokrasi Araştırmaları Direktörü Adrian Shahbaz ise, “bunun ne ilk ne de son olacağı” açıklamasında bulundu. İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Macaristan seyahatinde kullandığı ve 35.000 lira olduğu
öne sürülen çantasıyla ilgili Ekşi Sözlük’te açılan başlığa erişim engeli koydu. Sözlükte ilgili başlıkta,
“İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin Emine Erdoğan’ın talebi üzerine verdiği 15.10.2019 tarih
ve 2019/6959 iş sayılı kararı uyarınca bu başlıkta yer alan içeriklere erişimin engellenmesine karar verilmiştir” uyarısıyla karşılaştığı açıklandı.
Kasım ayında İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatının
talebiyle SoLHaber’in, 22 Ekim’de yayımlanan “Esad’dan kritik bölgeye ziyaret: Erdoğan bir hırsızdır”
başlıklı haberine erişim engeli getirdi. Haberde, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Türkiye ile Rusya
arasında Soçi’de görüşmeler yapılırken İdlib kırsalında ordu birliklerini ziyaret etmesine ilişkin gelişmeler ve Erdoğan ile ilgili açıklamaları yer alıyordu. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu’nun (BTK) koruma tedbiri talebi nedeniyle mezopotamyaajansi23 sitesine erişim
engeli kararı uyguladı.
RTÜK cezaları
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 2019 yılında 12 kanal, bir radyo ve 23 yayına toplam 3
milyon 854 bin 476 liralık para cezası uyguladı. Fox TV toplam 1 milyon 312 bin 515 liralık para cezasıyla 2019 yılında en fazla ceza uygulanan kanal olurken, Fox Life kanalı da 8 kez program durdurma
cezası aldı. RTÜK tarafından 1,011, 234 lira ile tek seferde en fazla ceza Fox TV ve Show TV’ye kesildi.
Radyo Sputnik’e (RS FM) ise hükümet ve İstanbul depremine yönelik eleştiriler nedeniyle 4 bin 633 lira
para cezası ve 5 kez program durdurma cezası verildi.
RTÜK, 2019 yılında; BeIN Series HD Comedy kanalına toplamda 2 kez ve 34 bin 110 liralık para
cezası kesti. Aynı kanal 2 kez de program durdurma cezası verildi. TV 8 kanalına ‘Gerçeğin Peşinde ve
Yemekteyiz’ programları nedeniyle toplamda 3 kez ve 1 milyon 229 629 lira idari para cezası uygulandı.
TV 8.5 kanalında da Yemekteyiz programı nedeniyle 17 bin 65 TL’lik ceza kesildi. Ulusal kanala üç
seferde 63 bin 342 liralık idari para cezası uygulanırken, altı kez de program durdurma cezası verildi.
HDP’nin grup toplantısını canlı yayınladığı için TELE 1 kanalına 21 bin 114 lira idari para ve iki kez
program durdurma cezası verildi. Fox TV’ye 301 bin 281 TL ve 1 milyon 11 bin 234 TL olmak üzere
iki ayrı program nedeniyle toplamda 1 milyon 312 bin 515 TL’lik idari para cezası uygulandı. Fox Life
kanalına ise “9-1-1” dizisi ve dizideki eşcinsellerin öpüşme sahnesi nedeniyle toplamda 42 bin 228 TL
idari para ve 8 kez program durdurma cezası verildi.
Akit TV’ye ‘Kemal Kılıçdaroğlu’nu asalım haberi ve Atatürk ve Kurtuluş Savaşı’nı yapanlara
hakaret nedeniyle iki ayrı seferde 38 bin 179 lira para cezası ve iki kez yayın durdurma cezası verildi.
TGRT Haber’de yayınlanan “Medya Kritik” programı RTÜK’e 11 farklı yayını nedeniyle 11 kez şikayet
edilip, mahkemeye verilirken, mahkemeler kazanılmasına rağmen tüm şikayetler şimdiye kadar uygulanan usulün dışına çıkılarak tek bir dosyada birleştirildi ve 21 bin 114 lira olarak tek ceza kesildi.
Üst kurul, Halk TV’ye 21 bin 114 lira idari para ve iki kez program durdurma cezası verdi. Bir
diğer muhalif kanal KRT TV’ye ise “Erdoğan’a yönelik eleştiri” nedeniyle 17 bin 65 TL idari para ve
iki kez yayın durdurma cezası verildi. Show TV’ye de kanalın sevilen dizisi “Çukur” nedeniyle tek seferde 1 milyon 11 bin 234 TL idari para cezası kesildi.
BİK uygulamaları
Yaygın medyada haber değeri taşıyan bir önemli gelişme yazılı basında yaşandı. BirGün, Basın
İlan Kurumu’nun (BİK) üç ayı aşkın bir süredir gazeteye resmi ilan ve reklam akışını durdurduğunu
açıkladı. BİK’in söz konusu ilan yasağını, ‘Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli
Yayınlar Yönetmeliği’nin 52’nci Maddesi’ne dayandırdığı ifade edildi. BirGün, “12 Ekim tarihli ‘Cumartesi Anneleri’nin 759’ncu hafta buluşmasına polis saldırısı’, 17 Eylül tarihli ‘Ekmek eylemine gazlı
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saldırı’, ‘JES’e karşı direnen yurttaşlara jandarma saldırısı: 26 gözaltı’, 17 Temmuz tarihli ‘Basına borç
kıskacı’, 11 Eylül tarihli “Ethem Sancak’ın yeğenine özel sözleşme: Sancak’ a kan tekeli’ başlıklı haberleri nedeniyle cezaya maruz kaldığını duyurdu.
BİK, Evrensel gazetesine ise haber başlıklarını gerekçe göstererek yıl boyunca çeşitli kez ilan
durdurma cezaları verdi. Cumhuriyet’e de Aralık ayında toplam 19 günlük ilan kesme cezası verildi.
BİK, Cumhuriyet gazetesine, Işıl Özgentürk’ün Aziz Nesin’in bir öyküsünü alıntılayarak kaleme aldığı
“Barış Pınarı” yazısı nedeniyle 17 gün ilan ve reklam akışını durdurma cezası verdi; internet sitesindeki
“RTÜK cezası” haberi nedeniyle de 2 günlük ceza kesildi.

Medya sahipliği
Medyanın sahiplik yapısı yani iletişim ve haberleşmenin dolaşımının kimin elinde olduğu bilgisi
sağlıklı demokrasinin sürdürülebilmesinde ve sorgulayıcı bir kamuoyunun oluşturulmasında son derece
önemlidir. Medyanın sahiplik yapısının çoğulculuğunun güvence altına alınması, demokratik kamuoyunun yaratılması, özgür ve bağımsız tercihlerde bulunulabilmesinin zorunlu koşuludur. Türkiye’deki
medyanın sahiplik yapısını ve son yıllarda bu yapıda meydana gelen değişimi izleyip, anlamak ülkedeki
siyasi, ekonomik, toplumsal, kültürel gelişimi ve değişimi analiz edebilmek açısından vazgeçilmezdir.
Bu takip bize 2019 Türkiye’sinde ülkede sağlıklı bir demokratik sistemin yürüyüp yürümediği konusunda önemli ipuçları verecektir.
Ana akım medya, hükümet yanlılığına mı dönüştü?
Türkiye medyasının en büyük grubu olan Doğan Medya Grubu’nun Demirören Grubu’na Mart
2018’de satılmasıyla birlikte Türkiye’de medya, iktidara yakın tek bir grubun eline geçmiş oldu. Sahiplik yapısının el değiştirmesiyle medya dünyasında yaşanan gelişmeler, ana akım medyanın giderek hükümet yanlısı medyada doğru evirildiğini gösteriyor. Eleştiri kültürünün yok olduğu, muhalefetin sesinin sürekli bastırıldığı, tek sesliliğin hâkim olduğu bu durum, yeni Türkiye medyasında gazetecilik mesleğini icra edebilmenin neredeyse imkânsız hale geldiğini düşündürtüyor.
Tarihsel süreç içerisinde Türkiye’de sahiplik yapısındaki değişim süreci, geçmişte sadece gazetecilik faaliyetleriyle uğraşan ve genellikle aile şirketi görünümündeki patronaj yerine başka sektörlerde
şirketleri ve kamuyla da iş ilişkileri olan patronlar ile başlamıştı. Bu süreç aynı zamanda “gazeteci olmayan sermayedarlar” döneminin başlangıcıydı. 1990’ların ikinci yarısından 2001 krizine kadar medyada faaliyet gösteren sektör dışı sermayenin sahibi olan holdingler, ellerinde bulundurdukları medya
gücü sayesinde siyasi iktidarlarla ilişkilerini iyi tutarak çıkarlarını kollayıp, işlerini yürütmüşlerdi. Birbirleriyle kıyasıya rekabet eden medya patronları siyasi iktidarın yapısını belirleyecek kadar da güç elde
etmişlerdi.
2000 yılı itibarıyla Türkiye’deki medya sahipliği yapısı 5 medya grubu ve bu gruplar dışındaki
kuruluşlardan oluşuyordu. Aydın Doğan’ın sahibi olduğu Doğan Medya Grubu’nun yüzde 22’lik,
Medya Holding’in yüzde 19’luk, Mehmet Emin Karamehmet’in sahipliğindeki Çukurova Grubu’nun
yüzde 21’lik İhlas Grubu’nun yüzde 10’luk ve Uzan Grubu’nun ise yüzde 13’lük reklam payı dolayısıyla
da etkinliği söz konusu idi. Sahiplik yapısındaki bu tablo medyada göreceli de olsa çok sesliliğin göstergesiydi. Daha net bir ifadeyle 2000’li yılların başlarında Türkiye’de ana akım medyanın varlığı ve
kamuoyu yaratmadaki gücü sınırlı da olsa ortadaydı.
2001 ekonomik krizi, 25 bankanın iflasına yol açarken bu bankaların on tanesinin medya sahibi
kişilerin bankası olduğu durumu ortaya çıktı. Kısa süre içinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF),
bankaları iflas ettiği gerekçesiyle söz konusu medya patronlarının ellerindeki gazete ve televizyonları
devir aldı ve birkaç yıl içinde açtığı ihalelerle bu medya kuruluşlarını sattı. 2002 sonrası bu kuruluşlar
iktidar tarafından medyanın yeniden şekillendirilmesi için kullanıldı. 2002-2018 yılları arasında medyanın sahiplik yapısı sık sık el değiştirdi, yeni gazete ve televizyon kanaları yayına başladı, bunların bir
kısmının ömrü kısa sürdü. Bu dönemde siyasal iktidarın medya dünyasına sürekli müdahalesi, korkutmaları, tehditleri ile giderek 2000’li yılların başındaki karakterini yitirmeye başladı. Özellikle siyasal
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iktidar tarafından Doğan Medya Grubu’nun karşısına çıkartılan sorunlar medyanın görece çoğulculuğunun yitirileceğinin habercisiydi.6
Günümüzde en fazla tirajı olan ilk 20 gazete arasında hükümet yanlısı yayın yapmayan gazetelerin sayısı dördü geçmemektedir. Sözcü, Cumhuriyet, Korkusuz ve Karar dışında yazılı basında hükümet
yanlısı gazetelerin ağırlığı vardır.
Muhalif ya da toplumsal azınlık grupları medyası
Türkiye’deki muhalif medya, son yıllarda artan baskı ortamında hayatını sürdürmede zorlanmaya
başladı. Muhalif yapı, kendisine yeni gazeteler, televizyonlar, radyo kanalları ve dijital mecralar bularak
hayat alanı açmaya çalışmaktadır.
Alternatif veya dijital yayıncılık medyası
Muhalif medya, geleneksel iletişim
alanından uzaklaştırılınca dijital yayıncılığın
her alanında kendisine yer aramaya başladı.
İnternet televizyonculuğu, YouTube yayıncılığı, blog sayfaları, podcast yayıncılığı, dijital
radyo kanalları, muhalif seslerin yeni adresleri oldu. 2019 yılında bu adreslerin sayısı artarak yaygınlaştı. İnternet gazeteciliğinde,
Gazete Duvar, T24, OdaTV, Gazete Pencere;
internet televizyonculuğunda Medyascope;
YouTube yayıncılığında Biz10 TV, Bizim TV,
Deutsche Welle Türkçe, Zanka TV; dijital radyoculuk alanında, Radyo Karakutu, Özgürüz
Radyo; Bireysel girişimciler alanında, Ünsal
Ünlü, Cüneyt Özdemir, Yavuz Oğan, Mirgün
Cabas, Çağlar Cilara. Murat Yetkin; Podcast
yayıncılığında Arabaşlık, Daktilo 1984, Özgürüz Radyo sayılabilir.
Azınlık medyası
2019 yılında Türkiye’deki azınlık medyası düşük tirajına rağmen yaşamını sürdürmeye devam etti. Günümüz azınlık medyasına baktığımızda karşımıza, Türkiye Ermenilerine ait Jamanak, NorMarmara, Agos,
Luys; Türkiye Rumlarına ait İho, Apoyevmatini, Türkiye Yahudilerine ait Şalom gazetesi
karşımıza çıkar.
Bu gazetelere Basın İlan Kurumu
(BİK) 2011 yılından itibaren belirli şartlar dahilinde maddi destek vermektedir. 2019 yılının Kasım ayında BİK tarafından, Lozan Barış Antlaşması kapsamında azınlık statüsünde
Tablo 6 - Yukarıda 2000 yılında medya sahşipliği. Aşağıda 2019 yılında
sayılan Ermeni, Rum ve Yahudi toplulukları
medya sahiplik durumu / Above, media ownership in 2000 and below
media ownership in 2019. (Kaynak / Source: ÖiB)

6

2019 yılı Medya Sahipliği grafiğinde düşük pazar payına sahip bazı gazete sahiplerine ait detaylar gösterilmemiştir. En az pazar payına sahip iktidar destekçisi
gösterilmeyen üç gazete sahibi; Ufuk Gazetecilik (%1.06), Doğru Basım ve Yayıncılık (%0.64), Karar Yayıncılık (%0.53). En az pazar payına sahip muhalif
gazete sahibi; Şefik Hüsnü Değmer (%1.12).
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tarafından Türkiye’de yayımlanan gazetelere, bu
yıl önceki yıla oranla yüzde 25'lik artışla 250 bin
lira tutarında destek verileceğini duyurdu.

Tirajlar
TÜİK verilerine göre, yazılı medya alanında
gazete ve dergi tirajları, 2018 yılında 2017 yılına
göre yüzde 2.6 azalarak 5.962’ye geriledi, söz konusu yayınların yüzde 58.7’sini dergiler oluştururken, yıllık toplam tiraj 1 milyar 368 milyon 287 bin
463 olarak belirlendi. Verilere göre, ülke genelinde
sinema salonu sayısı yüzde 6.2 artarak 2.858’e
yükselirken seyirci sayısı yüzde 5.4 azalarak 64
milyon 772 bin 380 kişiye düştü. Ayrıca tiyatro salon sayısı yüzde 6 azalarak 736’ya gerilerken, tiyatro salonu koltuk sayısı yüzde 9.5 artarak 314
bin 479 oldu.
Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında, Tablo 7 - İktidarı destekleyen ve eleştirel medya tiraj payları - Proand critical media circulation share (2019) Kaynak /
2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre government
Source: ÖiB
tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı yüzde
6.6 artışla 33 bin 772 olarak kayda geçti. Öte yandan kültür harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya
oranı 2018’de 1.5 olarak kaydedildi.
2019 ve 2018 yılları Aralık ayı ortalamalarıyla iktidar yanlısı gazeteler ile eleştirel gazetelerin net
satışları şu şekilde gerçekleşti:
En yüksek tirajlı iktidar yanlısı gazetelerin 2019 Aralık ayı ortalaması günlük tiraj durumu: Sabah
(242.722), Hürriyet (213.155), Posta (160.871), Türkiye (130.292), Milliyet (125.675), Yeni Şafak
(102.567), Güneş (102.316), Takvim (101.941), Star (100.614), Akşam (101.604), Yeni Akit (56.568),
Yeni Asır (50.649).

Tablo 8 - Solda eleştirel, sağda ise hükümeti destekleyen medya sahiplik durumu / On left, critical media and on right pro-government
media ownership. (2019) Kaynak / Source ÖiB

Aralık 2018 ortalama tirajları ise Sabah (289.897), Hürriyet (271.038), Posta (188.444), Türkiye
(128.958), Milliyet (127.098), Yeni Şafak (111.395), Güneş (103.792), Takvim (103.454), Star
(103.303), Akşam (102.710), Yeni Asır (51.217) ve Yeni Akit (51.024) idi.
Bazı önemli eleştirel gazetelerin 2019 Aralık ayı ortalaması günlük tiraj durumu: Sözcü (243.448),
Korkusuz (55.995), Aydınlık (14.344), Cumhuriyet (28.963). Yine bu gazetelerin de Aralık 2018 ortalama tirajları Sözcü (253.652), Korkusuz (55.204), Aydınlık (50.304), Cumhuriyet (32.438) şeklinde idi.
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2019 yılında toplam 105.457.744 adet gazete satıldı. Toplamda 21 gazetenin aktif olduğu yıl içerisinde eleştirel olarak nitelenen 4 gazete (Sözcü, Aydınlık, Cumhuriyet, Korkusuz) 18.518.953 adet sattı.
Sözcü, 12.882.011 adet satarak diğer eleştirel gazeteler arasında yüzde 70’lik bir payla en çok satan
eleştirel gazete oldu. 2015 yılında toplamda 23 milyona yakın satan eleştirel gazetelerin satışları, 2019
yılında yüzde 20 oranında gerileyerek 18.5 milyona düştü. Eleştirel gazetelerin tiraj rakamlarında geçen
yıla kıyasla yüzde 14 oranında düşüş gözlemlendi.
İktidar yanlısı olarak nitelenen 18 gazete 2019 yılında toplamda 86.938.791 adet sattı. En çok
satan Sabah gazetesi, tüm iktidar yanlısı gazetelerin satışlarının yüzde 15’ini oluşturmaktadır. Demirören grubu (Hürriyet, Posta, Milliyet, Fanatik) gazeteleri, 2019 yılında 30.060.335 adet satarak yüzde
28.50 oranında pazar payına sahip olurken, ikinciliği Turkuvaz Medya Grubu (Sabah, Takvim, Fotomaç,
Yeni Asır) gazeteleri 24.685.596 tiraj ve yüzde 23.41’lik bir oranla takip etti. Bu iki grubun toplam tirajı,
tüm pazarın yüzde 51.91’ini oluşturmaktaydı. Yani satılan her 10 gazeteden 5’i Turkuvaz ya da Demirören gruplarından gazetelerinden biriydi. İktidar yanlısı gazetelerin tirajı 2015 yılına (142.407.500)
kıyasla yüzde 39 oranında, geçen yıla kıyasla yüzde 22 oranında geriledi.
Gazete satışlarında genel olarak düşüş gözlemlenmektedir. 2015 yılında 165.369.764 olan toplam
gazete satışı, 2019 yılında 105.457.744’e düşerek yüzde 36 oranında gerilemiştir. Geçen yıla
(133.372.522) oranla gerçekleşen düşüş ise yüzde 21 oranındadır. Bu düşüşün büyük çoğunluğunun
iktidar yanlısı gazetelerin tirajlarından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Yukarıda da paylaşıldığı gibi,
2015 yılına kıyasla iktidar yanlısı gazetelerin tirajlarının yüzde 39, eleştirel gazetelerin ise yüzde 20
oranla gerilediği görülmektedir. İktidar yanlısı gazetelerin tirajlarında eleştirel gazetelere kıyasla 2
kat daha fazla düşüş olduğu söylenebilir. Geçen
yıla oranla yalnızca Yeni Akit, satışlarını yüzde 3.64
oranında artırarak yılı tiraj artışıyla tamamlamıştır.
Üç gazete ise satışlarında yarıdan fazla düşüş yaşamıştır (Doğru Haber: %49.29, Aydınlık: %55.07,
Karar: %77.17)
Toplamda 10 farklı gazete sahibinin 19
gazetesinin
tirajı
2019’da
1.000.000’u
geçmektedir. Grafikte 1.000.000’dan az yıllık tirajı
olan 2 gazete yer almaktadır (Doğru Haber:
672.490,
Karar:
559.422).
Yıllık
tirajı
10.000.000’u aşan gazete sayısı ise 3’tür (Hürriyet,
Sabah, Sözcü). Medya sahipliği yapısı 2000’e
kıyasla (5 şirket) daha çoğulcu görünse de bu
değişiklik medyanın daha çok sesli hale geldiği
Tablo 9 - İktidar yanlısı gazeteler ve eleştirel gazeteler kırılımında
anlamına gelmemektedir.
yıllık tiraj toplamları / Sum of yearly circulation on breakdown of
pro-government vs opposition newspapers (2015-2019) Kaynak /
Gazetelerin söylemlerinin tektipleşmesi ve
Source: http://gazetetirajlari.com/
medya sahiplerinin sayısının artmasına rağmen bu
şirketlerin çoğunluğunun iktidarla ekonomik ilişkiler içerisinde olması, nötr sayılabilecek ana akım
medyanın ortadan kalkmasına sebep olmuştur. Media Ownership Monitor’ün Türkiye verilerine göre,
10 gazeteden 9’u iktidarla ilişki içerisinde olan medya sahiplerine ait. 2019 tiraj toplamları üzerinden
yapılabilecek bir değerlendirmede gazetelerin yüzde 82’sinin iktidar yanlısı bir yayın çizgisi takip ettiği
söylenebilir.

İfade özgürlüğü
2019 yılında gazetecilik mesleğine yönelik en büyük tehditlerden birisi de düşünce ve ifade özgürlüğüne yapılan saldırılardı. Düşünce ve ifade özgürlüğü bağlamında “Barış için Akademisyenler”
bildirisine imza attıkları için çoğunluğu olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında kamu görevlerinden ihraç
edilen akademisyenlere yönelik hak ihlalleri ve yargılamalar 2019 yılı boyunca da devam etti. Bu davaların pek çoğunda hapis cezaları verilip hükmün açıklanması sonraya bırakıldı. Ocak ayında, Türkiye
İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı ve adli tıp alanında uzman Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın
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aldığı iki yıl altı aylık hapis cezası ertelenmediğinden Fincancı, hakkındaki karar kesinleşmeden önce
İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ndaki görevinden emekliye ayrılmak zorunda kaldı.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı olup KHK’yla
ihraç edilen akademisyenlere yönelik hazırladığı “Üniversitenin Olağanüstü Hali: Akademik Ortamın
Tahribatı Üzerine Bir İnceleme” ve “Akademisyen İhraçları: Hak İhlalleri, Kayıplar, Travma ve Güçlenme Süreçleri” raporlarına göre ciddi hak ihlalleri meydana geldi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ihlal edildi.
Akademisyenlerin yüzde 68,8’inin uyku sorunları, yüzde 61,9’unun yoğunlaşma ve dikkat güçlükleri, yüzde 58,3’ünün uzaklaşma ve çökkünlük, yüzde 17,47’ünün nefes darlığı yaşadığı belirtildi.
Rapora göre, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin KHK’yla ihraçlar nedeniyle “masumiyet karinesi” ve “adli yargılanma hakkı”, yurt dışı çıkış yasakları bulunması nedeniyle “seyahat özgürlüğü
hakkı” ve “yaşam standardı hakkı” ihlal edildi. Akademisyenlere yönelik karalama, sosyal medya linçleri, tehdit ve saldırılar akademisyenler için travma yarattı. İş kaybı, ekonomik kayıp ve akademik engellemeler sağlık sorunlarını tetikleyerek akademisyenlerin hem “çalışma hakkı”nın elinden alınmasını
neden oldu hem de hayatlarını devam ettirmek için birden fazla iş yapmaya zorladı. Bunun yanı sıra,
sosyal ve akademik kayıplar da yaşandığı belirtildi.
Temmuz ayında “Barış için Akademisyenler” bildirisine imza atan kişilere yönelik olumlu gelişmeler yaşandı. Anayasa Mahkemesi “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla hapis cezasına
çarptırılan akademisyenlerden 10’unun bireysel başvurusundan dolayı “hak ihlali” yaşandığına karar
verdi. Bu karar doğrultusunda cezaevinde tutuklu bulunan Prof. Dr. Füsun Üstel ve Doç. Dr. Tuna Altınel serbest bırakıldı. Ancak Kasım ayında “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı akademisyenlerden ceza alanlar için yapılan yeniden yargılama talepleri reddedildi. Anayasa Mahkemesi’nin bağlayıcı nitelikteki ifade özgürlüğü lehine kararlarına da uyum sağlanmadığı görüldü. Yine de Kasım 2019
ayı verilerine göre terör propagandası kapsamındaki yargılamalarda 486 akademisyen beraat etti. 336
akademisyenin davası ise devam ediyor.7
Ocak ayında yaşanan bir başka gelişme İstanbul Cumhuriyet Sahnesi, sanatçılar Müjdat Gezen ve
Metin Akpınar’a destek mesajı paylaştıkları için “Azizname” isimli oyunun 20 Ocak’ta Sakarya Serdivan Kültür Merkezi’nde sergilenmesinin engellenmesiydi.
Nisan ayında Antalya’da güvenlik görevlisi olarak çalışırken İlave TV adı altında sokak röportajları yayınlayan Arif Kocabıyık’a sosyal medya paylaşımlarından dolayı “Devlet büyüklerine hakaret”
suçlamasıyla dava açıldı. Kocabıyık hakkında çalıştığı Akdeniz Üniversitesi’nce Eylül ayında soruşturma açıldığı da duyuruldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi protestoları sürecine öncülük ettikleri iddiasıyla Osman
Kavala, Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay ve Tayfun Kahraman hakkında iddianame hazırladı. Başsavcılık, 16 şüpheli için “Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs” ve “Gezi olaylarını finanse etmek” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
AİHM, iş adamı Osman Kavala’nın 18 Ekim 2017’de gözaltına alındıktan sonra 1 Kasım
2017’den beri tutuklu olmasını hak ihlali olarak değerlendirdi. AİHM, Kavala’nın tutukluluk halinin
devam etmesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) “özgürlük ve güvenlik hakkı” ve “alıkonulmanın yasallığına ilişkin hızlı karar hakkı” hükümlerine aykırı olduğunu belirtti. AİHM’in kararında, Türk hükümetinden Kavala’nın serbest bırakılmasını talep edildi ve “Başvurucunun tutuklanmasından sonra ve tutuklu yargılandığı süre zarfında dosyaya eklenen iddiaların kanıtlanmadığı görülmüştür. Yetkililer, ilgili kişinin tutuklanması kararını, iddia edilen eylemleri makul şüpheye dayanan objektif delillerle dayandığını kanıtlayamamıştır” tespiti paylaşıldı.
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Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlaması
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlaması ile yürütülen yargılama süreçleri 2019 yılı boyunca da
hız kesmedi. Gazeteciler başta olmak üzere sanatçılar, akademisyenler ve vatandaşlar sanık olarak mahkemeye sevk edildi. Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan verilere göre; Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın 2014-2018 yılları arasındaki ilk dört yıllık görev süresince “Cumhurbaşkanı’na hakaretten dolayı açılan davalardaki sanık sayısı bir önceki döneme göre 19,5 kat artarak 17.406
kişi oldu. Bu sanıklardan 5683 kişi mahkûmiyet kararı alırken 1575 kişi ise hapis cezasına çarptırıldı.
Ocak ayı itibarıyla ayrıca Adalet Bakanlığı’nın kamuoyuna yansıyan verilerine göre 2014-2017 yılları
arasında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla 12.300 kişi sanık olarak mahkemeye çıkarken,
“Atatürk’e hakaret ettiği” gerekçesiyle de aynı dönemde 1041 kişi yargılandı.
Birgün’ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla 2018 yılında soruşturma sayısı 26 bin 115’e çıktı. Bu soruşturmalar kapsamında 168’i çocuk
olan 5.223 kişi yargılandı. Aynı habere göre, 2018 yılında açılan soruşturmaların 7.128’i hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilirken, 4.880’i davaya dönüştü. Bu davalarda 19’u çocuk ve ikisi
yabancı uyruklu olan 2.462 kişinin mahkûmiyetle cezalandırıldığı açıklandı. Bu kişilerin 687’si hapis,
199’u adli ve idari para cezası aldı, 298 kişinin cezaları ertelendi. 516 kişi hakkında güvenlik tedbiri
uygulandı,114 kişi beraat etti ve 2.039 kişi hakkında hükmün açıklanması geriye bırakıldı. 1980 Darbesi
sonrası görev alan 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in döneminde 340 sanık, 8. Cumhurbaşkanı Turgut
Özal döneminde 207, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel döneminde 158 ve 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde de 163 kişinin bu suçlamayla yargı önüne çıkmıştı.
Ocak ayında sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla açılan soruşturma sonrası haklarındaki adli kontrol kararları kaldırıldı; ama soruşturma süreci
sona erdirilmedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, dokunulmazlığına rağmen Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle para cezası kesildi. CHP yönetimi bu tazminatın milletvekillerinden
toplanacak para ile ödeneceğini açıkladı. Yine yılın ilk ayında MHP Zonguldak-Karaman Belediye Başkan adayı Cevdet Aldağ, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’nca gözaltına alındı. Aldağ, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, Zonguldak Beycuma Cezaevi’ne gönderildi. Ocak ayında Akdeniz Üniversitesi’nden KHK’yla ihraç edilen ve gıda mühendisliği
alanında uzman Yrd. Doç. Dr. Bülent Şık’a, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle “örgüt propagandası” suçlamasıyla yeni bir soruşturma açıldığı bildirildi. Şık’ın Bianet’te yazdığı “Silahlar Sussa da
Savaşın Kiri Kalıcı”, “Robin Williams, Ekşili Ispanak Başı Yemeği ve Nitratlar” ve “Gazze Suriye Türkiye Ortak Bir Gelecek Mümkün mü” başlıklı yazıları da dosyasına eklendi.
Şubat ayında ise İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, 75 yaşındaki Ali Şahin hakkında Maltepe ilçesi Çınarcık Mahallesi’nde bir kahvehanede yaptığı konuşmada “Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği” iddiasıyla hakkında soruşturma açtı. Soruşturma sonunda, hâkim Şahin’e adli denetim ile serbest
kalmasına hükmederken aynı zamanda kendisine Erdoğan’ın hayatını kitaplardan okuyup özet çıkarma
cezası verdi.
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi, 10 Ekim 2015’te IŞİD’in gerçekleştirdiği Ankara Gar Saldırısı’nı protesto ettiği basın açıklaması nedeniyle Artvin Halkevi Başkanı Dursun Ali Koyuncu’ya verilen
bir yıl üç ay hapis cezası kararını onadı. Koyuncu, daha sonra denetimli serbestlikle bırakıldı. Adana
Ceyhan 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, EMEP üyesi Adnan Karataş’ı, Adana’da Gezi Parkı olayları sırasında sosyal medya paylaşımlarında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla 5.800 lira para cezasına
çarptırdı. Diyarbakır 13. Asliye Ceza Mahkemesi, HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’a
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla bir yıl altı ay hapis cezası verdi.
Mart ayında ÖDP Nevşehir Hacı Bektaş İlçe Örgütü üyesi Cuma Erden, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla gözaltına alındı. 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.
Nisan ayında, Emniyet Genel Müdürlüğü Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, sosyal medya
paylaşımları nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım” iddialarıyla tutuklandı. Mayıs ayında Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu Emniyet Genel
Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Sabri Uzun hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle
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“Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan bir yıl iki aydan dört yıl sekiz aya kadar hapis istemiyle Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyi kabul etti. Uzun, 8 Temmuz’da ilk duruşmada tahliye edildi.
Mayıs ayında IŞİD’in 10 Ekim 2015’te düzenlediği Ankara Garı önündeki terör saldırısında babası Osman Turan Bozacı’yı kaybeden Çağlayan Bozacı hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçesiyle dava açıldı. İHD İzmir Şubesi, kanser hastası 74 yaşındaki Mehmet Bayram’ın serbest bırakılmasını talep etti. Basın açıklamasında, Bayram’ın 11 Aralık 2017’de “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve
“terör örgütü propagandası” suçlamasıyla tutuklanarak önce Bandırma Hapishanesi’ne, sonra da Manisa
Akhisar T Tipi Cezaevi’ne götürüldüğü hatırlatıldı.
Temmuz ayında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” davaları son hız devam etti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sinema ve tiyatro sanatçı Zuhal Olcay hakkında “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği”
iddiasıyla verilen 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “FETÖ’nün bir
numaralı siyasi ayağı sarayda oturuyor” sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında fezleke düzenledi. Fezlekede, yasama dokunulmazlığının milletvekillerine mutlak bir koruma sağlamadığı, TBMM tarafından dokunulmazlıkların kaldırılabileceği de kaydedildi.
Ağustos ayında Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, yol kontrolü yapan jandarmaya direnip, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakarette bulunduğu iddia edilen muhtar Mustafa U. ile yanındaki arkadaşı Süleyman Y. tutuklandı.
Eylül ayında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi
tarafından 2012-2017 yılları arasında sosyal medya paylaşımlarında “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni
alenen aşağılama”, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “Cumhurbaşkanı’na hakaret”, “halkı
kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamaları nedeniyle
dokuz yıl sekiz ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, “Kaftancıoğlu’nun kişilik özellikleri ile
pişmanlık duymaması sebebiyle yeniden suç işlemeyeceğine dair mahkemece olumlu kanaat oluşmamış
olduğu” gerekçesiyle hükmün ertelenmeyeceğini de karara bağladı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na, 153 sanatçı tarafından destek açıklaması yaptı. Arif Sağ, Ataol Behramoğlu, Barış Atay,
Bedri Baykam, Bülent Emrah Parlak, Cahit Berkay, Edip Akbayram, Erdal Erzincan, Fazıl Say, Ferhan
Şensoy, Genco Erkal, Leman Sam, Müjdat Gezen, Rutkay Aziz, Zülfü Livaneli ve Murathan Mungan’ın
da yer aldığı isimler destek açıklamasına imza attı.
Yine Eylül ayında Edirne 6. Asliye Ceza Mahkemesi, “Hozan Cane” ismiyle tanınan şarkıcı Saide
İnaç’a, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla bir yıl beş ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. İnaç, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Genel
Seçimler ile ilgili HDP’nin çalışmalarına destek vermek amacıyla Kasım 2018’de Edirne’ye geldi. Kent
merkezindeki çalışmaları ardından Enez ilçesine geçen İnaç, dönüş yolunda Edirne Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince sosyal medyadaki paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. İnaç, Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “terör örgütüne üye olmak” ve “halkı kin
ve düşmanlığa tahrik suçlarından altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı. Van 2. Asliye Ceza Mahkemesi,
Van’da yaşayan Burhan Borak’a sosyal medya paylaşımlarımda “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettiği gerekçesiyle 12 yıl üç ay hapis cezası verdi. Adana Bölge Adliye Mahkemesi, Adana 27. Asliye Ceza
Mahkemesi’nin, psikolojik rahatsızları olduğu öne sürülen Mustafa Özbarut isimli vatandaşa “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçesi ile iki yıl altı ay hapis cezası verilmesi kararını onadı. Özbarut hakkında
2016 yılında CİMER’e yazdığı mesaj nedeniyle Aralık 2018’de dava açılmıştı.
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” davalarında sosyal medya paylaşımları, Ekim ayında da önemli bir
yer tutmaya devam etti. Oyuncu Ersin Umut Güler’e 2014-2017 yıllarındaki sosyal medya paylaşımları
nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla bir yıl dokuz ay hapis cezası verildi. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Ankut hakkında 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında “Kanunsuzlar 2” ve “Kanunsuzlar 3” isimli kitapları nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla
ceza aldığı davaya ilişkin Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı basın açıklaması için İstanbul 48. Asliye
Ceza Mahkemesi’nce aynı suçlamayla dava açıldı. İlk duruşmada, HKP’li avukatların, Ankut’un dikkat
çektiği Erdoğan’ın lise ve üniversite mezuniyeti konusunda Eyüp Lisesi ve Marmara Üniversitesi’nden
diploması gibi belgelerin istenmesi talebi reddedildi. Dava 23 Ocak 2020’ye ertelendi. Ankut, yazdığı
kitaplarda “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettiği gerekçesiyle altı yıl beş ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
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İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, Friedrich Naumann Vakfı çalışanı Aret Demirci’ye sosyal medya
paylaşımlarından dolayı “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verdi,
Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.
Kasım ayında Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba’nın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla yargılandığı davada beraatına karar verdi. Davada,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları şikâyetten vazgeçildiğini bildirdi ve mahkeme suçun unsurlarının
oluşmadığına karar verdi. İktisatçı Mustafa Sönmez, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamalarıyla yargılandığı dosyadan beraat etti. Ankara 5. Asliye Ceza
Mahkemesi, 10 Ekim 2015’teki Ankara Garı önünde IŞİD’in gerçekleştirdiği terör saldırısında ölen Turan Bozacı’nın oğlu Çağlayan Bozacı’yı, saldırıyla ilgili davada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözleri için “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçesiyle bir yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, Bozacı’nın davranışlarını göz önünde bulundurarak, cezayı 11 ay 20 güne indirdi. Modacı Barbaros Şansal, “zincirleme
şekilde Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçesiyle kendisi hakkında Asliye Ceza Mahkemesi’nce dava
açıldığını söyledi. İzmir Urla 1. Asliye Ceza Mahkemesi, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçesiyle
yargılanan CHP’nin eski İzmir milletvekili Zeynep Altıok’un yargılanmasına başladı ve davayı 19 Aralık’a erteledi. Altıok, 11 Temmuz 2018’de çizilen “Tayyipler Alemi” karikatürünü gözaltına alınan öğrencilere destek amacıyla paylaştığı için hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla dava açılmıştı.

Yargı reformu paketi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 30 Mayıs’da kamuoyuyla paylaştığı “Yargı Reformu Strateji Belgesi”nin ilk paketi “Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi”,
17 Ekim’de TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Söz konusu kanun, ifade ve basın özgürlüğünü olumlu ve olumsuz yönleriyle etkiledi.
Resmî Gazete’de 24.10.2019 tarihinde yayımlanan birinci yargı reformu paketinde kanun yollarından yeni yargılama usullerine, tutukluluk sürelerinden erişimin engellenmesi kararlarına kadar pek
çok konuda değişiklik yapıldı. Söz konusu değişiklikler, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yargı
Reformu Strateji Belgesi” kapsamında gerçekleştirildi. Bu değerlendirmede “hukukun üstünlüğünün
güçlendirilmesi, hak ve özgürlüklerin daha etkin korunup geliştirilmesi, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesi, sistemin şeffaflığının artırılması, yargısal süreçlerin basitleştirilmesi, adalete
erişimin kolaylaştırılması, savunma hakkının güçlendirilmesi ve makul sürede yargılanma hakkının
daha etkin korunması” öne çıkan ana başlıklar oldu.
Öte yandan, AİHM tarafından verilen hak ihlali kararlarında, 2019 yılında Türkiye, 140 ihlalle
tüm ülkeler arasında ikinci sırada yer aldı. Toplamda verilen 140 kararda ilk sırayı adil yargılanma
hakkı, ikinci sırayı ise ifade özgürlüğü hakkı ihlali aldı. Hak ihlallerinin bir önceki yıla oranla yüzde 20
artmış olması hak ihlallerinin artarak devam ettiği şüphelerini doğrular niteliktedir.
İfade özgürlüğü salt anayasal bir hak değil, aynı zamanda ulus üstü bir insan hakkıdır. Bu bağlamda ifade özgürlüğü gerek Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca,
gerekse İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi çerçevesinde korunan bir insan hakkıdır. Devlet gerek oluşturduğu politikalar aracılığıyla gerekse pozitif düzenlemelerle bireylerin ifade özgürlüklerini koruma
altına almakla, daha net bir ifadeyle bu hakka “dokunmamakla” yükümlüdür. Bu bağlamda devlet, böylesine önemli bir temel hak ve özgürlüğe hukuk devleti sınırları içinde müdahale etmemeli, eğer bu
hakkı sınırlandırmak hususunda meşru bir amacı varsa bu sınırlamaları temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması rejimine uygun olarak yapmalıdır. Nitekim yapılacak her müdahalenin demokratik toplum düzeni açısından gerekli olup olmadığı, sınırlamanın kanunla yapılıp yapılmadığı ve en önemlisi de
bu sınırlamanın hakkın özüne dokunup dokunmadığı değerlendirilmelidir. Hakkın özüne dokunan,
başka bir ifadeyle hakkı kullanılmaz hale getiren her sınırlama hukuka aykırı olarak nitelendirilir.
Düşünce ve ifade özgürlüğünün temel yollarından biri de medyadır. Belirli bir olay, konu ve durum hakkındaki düşünce ve kanaatlerin aktarılması, kişilerin çeşitli konular hakkında bilgi edinmeleri
medya aracılığıyla sağlanır.
Yargı reformunun ilk paketinde dile getirilen hususların hak ihlalleri sorununa çözüm getirip getirmeyeceği uygulamalarla ortaya çıkacaktır. Yargı reformuyla yapılan değişikliklerin salt mevzuatta
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yazılı kalmadan, uygulamayı da kökten değiştirmesi gerekir. Bireylerin hak alanlarının ölçüsüz kısıtlanması, kalıplaşmış sorunlara hali hazırda bir çözüm bulunmamış olması, bulunan çözümlerin de beklentileri karşılayamaması, reform paketinin gerekliliğini gösterir. Reform paketinin ana başlıklarına ilişkin
yorumlar şu şekilde sıralanabilir:
1. İfade ve basın özgürlüğü alanındaki değişikliler
Yasanın tutukluluk sürelerine ilişkin düzenlemelerde Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 102. maddesine eklenen fıkralarla, “soruşturma evresinde” tutukluluk sürelerine yeni bir azami sınır getirildi. Bu
çerçevede tutukluluk süresi ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlar bakımından bir yıl, ağır
ceza mahkemesi görev alanına girmeyen suçlar bakımından ise altı ay olarak belirlendi. Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar da dahil olmak üzere geniş bir hüküm getirildi.
Madde metnine eklenen bir başka husus da Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap Dördüncü Kısım
Dördüncü Beşinci Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu olarak işlenen suçlar bakımından tutukluluk süresinin bir yıl altı ay olarak
belirlenmesidir. Gerekçesi gösterilmek kaydıyla bu sürenin altı ay daha uzatılabileceğine dikkat çekilmiştir.
Tutuklama istisnai bir güvenlik tedbiridir. Tutuklama tedbirinin temel amacı delillerin korunmasını sağlamak ve suç işlediği isnat olunan kişinin yargılamadan kaçmasını önlemektir. Asıl olan yargılamaların tutuksuz yapılmasıdır. Bu kapsamda suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunmayan, delil
karartma ihtimali olmayan ve kaçması yönünde bir endişe olmayan kişiler hakkında Ceza Muhakemesi
Kanunun açık hükümleri gereğince tutukluluk kararı verilmez. Bu nedenle yasama organı, savcılıklar
nezdinde talep edilen ve mahkemelerce soruşturma süresinde matbu bir şekilde somut olay incelemeden
verilen tutuklama kararlarının farkında olunduğuna ve her ne suretle olursa olsun tutuklama sürelerinin
kanunda belirtilen süreleri aşmayacağına dikkat çekmiştir.
Önemli bir diğer husus ise ifade özgürlüğünün sınırları içerisinde değerlendirilmesi mümkün olmayan ve suç olarak nitelendirilebilecek fiillerde dahi tutuklama tedbirinin uygulanmaması gerektiğidir.
Bu kapsamda uluslararası düzenlemeler göz önüne alındığında gerek Kıta Avrupası gerekse AngloAmerikan hukuk sistemlerinde “depenalizasyon eğilimi” olarak adlandırılan, birtakım fiilleri “suç olmaktan çıkarma” politikası hakimdir. Bir başka ifadeyle, hakaret fiili gibi tazminat yoluyla zararın giderilebileceği eylemler hukuk düzenleri tarafından artık suç olarak düzenlenmemektedir. Suç oluşturması bile tartışmalı bir hal almış, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi olası fiiller kapsamında
tutuklama tedbirinin uygulanmaması gerekmektedir.
İfade ve basın özgürlüğünün sınırlarını kişilik hakları oluşturur. Bu nedenle kişilik haklarını ihlal
niteliğinde birtakım fiiller eğer yasalar tarafından suç olarak belirlenmişse, bu takdirde ifade özgürlüğünün korunduğundan bahsetmek mümkün olmayacaktır. Bu kapsamda Türk Ceza Kanunu’nda (TCK)
düzenlenen hakaret (TCK 125) ve Cumhurbaşkanına hakaret suçu (TCK 299), ifade ve basın özgürlüğü
özelinde en çok karşılaşılan suç tipi olarak görünmektedir. Hakaret , Cumhurbaşkanına hakaret suç işlemeye tahrik (TCK 214), suçu ve suçluyu övme (TCK 215) , halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (TCK 216), kanunlara uymamaya tahrik (TCK 217), devletin egemenlik alametlerini aşağılama
(TCK 300), Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama
(TCK 301), halkı askerlikten soğutma (TCK 318), Terörle Mücadele Kanunu'nun 6'ncı maddesinin
ikinci ve dördüncü fıkrasında yer alan suçlar, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 28 inci maddesinin birinci fıkrası, 31'inci maddesi ve 32'nci maddesinde yer alan suçlar Asliye Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren suçlardır. Bu kapsamda adı geçen suç tiplerinden hakkında soruşturma olan
kişilerin maksimumum tutukluluk süresi 6 ay olmuştur.
Yine ifade ve basın özgürlüğü ile yakinen ilişkilendirebileceğimiz suçlardan biri de “devlet sırrının açıklanması suçudur. Bu kapsamda, hükümetler aleyhinde yapılan ve aslında basın özgürlüğü ve
halkın haber alma hakkı kapsamında değerlendirilmesi gereken birtakım fiiller, devlet sırrının açıklanması olarak nitelendirilebilmektedir. Devlet sırrının açıklanması suçu, Ağır Ceza Mahkemelerinin görev
alanına giren bir suç olduğundan tutuklulukta geçecek sürenin maksimum 1 yıl olacağı dikkat çekicidir.
Söz konusu değişiklik, kişi özgürlüğü ve güvenliğini ağır bir şekilde ihlal eden uzun tutukluluk
sürelerini sınırlamaya amaçlamaktadır. Bu değişiklik, aynı zamanda uygulayıcılara bir uyarı niteliği de
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taşımaktadır. Yeni düzenleme bu kapsamda tutuklu gazeteciler sorununu da yakından ilgilendirmektedir. Düzenlemeyle İstinaf Mahkemelerinde kesinleşen 5 yılın altındaki kararlara Yargıtay incelemesi
yolu açılmıştır.
2. İstinaf mahkemelerinde kesinleşen kararlara Yargıtay incelemesi yolunun açılması
Ceza Muhakemesi Kanununda yapılan değişiklik uyarınca İstinaf mahkemelerinde kesinleşen 5
yılın altındaki cezalara Yargıtay'da temyiz yolu açılmıştır. Bu kapsamda, hakaret, cumhurbaşkanına hakaret, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit (TCK 213), suç işlemeye tahrik (TCK
214), suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, kanunlara uymamaya tahrik, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin
kurum ve organlarını aşağılama, silahlı örgüt (TCK 314), halkı askerlikten soğutma, Terörle Mücadele
Kanunu'nun 6'ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkrası ile 7'nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
suçlar, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 28. maddesinin birinci fıkrası, 31. maddesi ve 32.
maddesinde yer alan suçlar yönünden istinaf mahkemesinde kesinleşmiş olsa da Yargıtay'a temyiz başvurusu yapılabilecektir.
Verilen hükümlerin üst derece mahkemelerince incelenmesi hükmün hukuka uygunluğunun denetlenmesi açısından son derece önemlidir. Bu kapsamda beş yılın altındaki cezalara da İstinaf yolunun
açılması, hem ilk derece hakimlerin karar verme süreci açısından daha ihtiyatlı davranmalarına yol açacak hem de hükmün ilgilisi bakımından hukuki güvence sağlayacaktır.
Buradaki başka bir önemli nokta ise hükmün denetlenebilirliğinin artırılmasının hukuka uygun
hüküm verme açısından önemli fakat yeterli olmadığıdır. Burada asıl olan, ifade özgürlüğünün kapsamının doğru belirlenmesidir. Eleştiri sınırları içinde kalan, haber verme niteliğindeki beyanların zaten
ilk derece mahkemelerinde doğru tespit edilerek, bu beyanların suç oluşturmadığına ilişkin kararların
verilmesi, dahası ülke genelinde istikrarlı bir uygulama olması gerekmektedir. Mahkemeler bu bağlamda AİHM ve AYM kararlarını takip etmeli, ifade özgürlüğünün kapsamını bu doğrultuda belirlemelidir. Aksi takdirde verilecek hüküm, hukuka aykırı olarak değerlendirilecektir.
3. Eleştiri ve düşünce açıklamalarının suç oluşturmayacağına ilişkin kanun hükmü
Terörle Mücadele Kanunu’nun “Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini
meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını
yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile
işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para
cezasına hükmolunur” maddesine “Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz” cümlesi eklendi.
Hukukçular tarafından malumun ilanı olarak yorumlanan bu hüküm, demokratik bir hukuk sisteminde ifade özgürlüğünün kullanılmasının suç olarak düzenlenemeyeceğini görmezden gelmiştir. Hiçbir demokratik rejimde eleştiri, hakaret derecesine varmadığı sürece suç olamaz. Halkın haber alma
hakkı da bu kapsamda değerlendirilmelidir. Hükümet politikalarının, eylemlerinin ve vatandaşı ilgilendiren sair tüm işlemlerinin denetlenebilirliği açısından da haber değeri taşıyan hiçbir ifadenin de bu
bağlamda cezalandırılmaması gerekir.
Önemli olan bir diğer konu ise haberin içeriğinin ve nasıl aktarılacağının gazeteci tarafından belirlenmesi gerektiğidir. Bu kapsamda gazeteci, haber niteliği taşıyan içeriğe kendi karar verir ve haberin
nasıl bir dille, nasıl bir yaklaşımla aktarılacağına kendisi belirler. Bir olayın haberleştirilme sürecinde
gazeteci vardır ve bu mesleki bir faaliyettir. Yani haber kavramının nasıl değerlendirilmesi gerektiği
yargı tekeline bırakılmamalıdır.
Bu hükmün pratik sonucu olarak, hakkında hüküm tesis edilen veya soruşturma aşamasında tutuklu olan kişilerin serbest bırakılmasının önünün açılması beklenmektedir.
4. İnternet ortamındaki yayınlarda erişimin engellenmesi kararları hakkındaki düzenleme
İnternet ortamında yapılan yayınlarda erişimin engellenmesi kararları hakkındaki düzenleme
yargı reformu paketinin dikkat çeken bir diğer maddesidir. 5156 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayımların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun’da yapılan değişiklik uyarınca, İnternet sitelerine yönelik verilen erişime engelleme kararlarında,
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sadece engellenmesine karar verilen “içeriğe” erişimin engellenmesi sağlanacak, site değil ilgili içerik
engellenmesi sağlanmaya çalışılmıştır.
İnternet erişiminin artık bir insan hakkı olarak değerlendirildiği günümüzde, erişim engellenmesi
kararının, sadece hak ihlali içeren bölüm ile sınırlandırılması gerekmektedir. Böyle bir sistem Türkiye’nin uluslararası alanda imajı açısından önemlidir. Ayrıca ticari bir güç olan web sitelerine gereksiz
müdahalenin önlenmesiyle mülkiyet hakkı ihlali iddiaları da sona erecektir. Erişimin engellenmesi kararı verilirken, kararı verecek makam mutlaka ölçülülük ilkesine uyarak, URL tabanlı engellemenin
mümkün olduğu durumlarda diğer yöntemlere başvurmamalıdır.
5. Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin değişiklik
Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesine İlişkin Değişiklik uyarınca “üst sınırı üç yıl veya
daha az süreli, hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı, yeterli şüphenin varlığına rağmen, kamu davasının açılmasının beş yıl süre ile ertelenmesine karar verilebilir” hükmü getirilmiştir. Bu kapsamda
kişi, hakkında iddianame düzenlenecek kadar şüpheye ulaşılmış bile olsa herhangi bir dava açılmadan
erteleme kararı verilebilir. İlk bakışta olumlu bir düzenleme gibi görünen bu değişiklik ayrıntılı incelendiğinde şunlar söylenebilir:
Erteleme kararı verildiğinde kişinin beraat ettiği bir başka ifadeyle aklandığı kesinlikle söylenemez. Öyle ki kişi hakkında yapılan cezai takibat da sonlanmış değildir. Savcının vereceği erteleme kararı
sonrasında kişi, tabiri caizse o 5 yıl içinde dolaylı da olsa özgürlüğünü kaybedecektir. Kişi denetim
süresinde herhangi bir suç işlememek için, normalde gösterdiği gayretten çok daha fazlasını göstermek
zorunda kalacaktır. Çünkü anılan süre içerisinde yeni bir suç işlenmesi durumunda, bireyin her iki fiilinden dolayı sorumlu olması gündeme gelecek ve bunun ağır neticeleriyle yüz yüze gelecektir.
Gazeteciler özelinde bu hüküm değerlendirildiğinde, her an haklarında bir ceza soruşturması başlatılması ihtimali olan kişilerin “Demokles’in kılıcı” tehdidiyle yaşamaları elbette ki beklenemez. Böylesine bir karar gazetecileri baskı altına alacak, ifade özgürlüklerini kısıtlayacak ve dahası oto sansüre
neden olacaktır. Bu bağlamda dolaylı olarak halkın haber alma hürriyetinin de kısıtlanacağı söylenebilir.
Yargı reformu paketine bütün olarak bakıldığında hangi eylemlerin suç teşkil edeceği konusundaki muğlaklığın devam ettiği, yalnızca cezayla sonuçlanan davalar kapsamında yargılanan kişiler
“suçlu” addedildikten sonra temyiz yollarıyla ilgili çeşitli iyileştirmeler yapıldığı söylenebilir. Bu kapsamında özellikle ifade özgürlüğünde ihlâle yol açan yargılamaların benzer sürelerde devam edeceği ve
ancak temyiz yolları sonuçlanınca kişilerin hukuk önünde aklanacağı belirtilmelidir.

OHAL Komisyonu
15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL), 7 kez
uzatıldıktan sonra 18 Temmuz 2018 tarihinde kalkmıştı. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hâl kapsamında doğrudan Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlayan komisyon olarak bilinmektedir. 17 Temmuz 2017 tarihinden itibaren görevine başlayan komisyon bünyesinde 80’i raportör
(hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 250 personel çalışmaktadır.
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu 2019 Aralık ayı sonu itibarıyla yapmış olduğu duyuruda
126.300 başvurudan 98.300’ünü karara bağlayarak, 9.600 başvuruyu kabul ederken, 88.700 başvuruyu
reddettiğini açıkladı. Komisyon, karar vermeye başladığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde toplam başvuruların yüzde 78’i hakkında karar vermiş olduğunu açıkladı. Komisyon bununla beraber 3.500 dosya
için ön inceleme kararı verdi. Olağanüstü hâl komisyonu verilerine göre, 125 678 kişi kamu görevinden
çıkarılmış, 3 000’e yakın kurum ve kuruluş kapatıldı. Öte yandan kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin
başvuruları da değerlendiren komisyon, aralarında dernek, vakıf ve televizyon kanalının da bulunduğu
33 kurum ve kuruluşun tekrar açılmasını kararlaştırdı.
OHAL döneminde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) düzenlemeleriyle mağdur edilmiş her
kesimin sesi olma iddiasıyla kurulan KHK Platformları eylemlerini 2019 yılında da sürdürmeye devam
ettiler. Mesleklerinden ihraç edilen ve aynı meslek grubuna dahil olan KHK’lıların bir araya gelerek
oluşturdukları platformlarla başlayan süreç il bazında platformlara evrildi. 5-6 Ekim tarihinde Ankara’da yapılması planlanan “KHK’lılar Büyük Buluşması” valilik tarafından yasakandı.
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Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında Ekim ayında yasallaşan Ceza Muhakemesi Kanunu
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ile KHK’lıların pasaportlarına ilişkin düzenleme
de yapıldı. OHAL döneminde çıkartılan KHK’larla pasaportları iptal edilen kişilere haklarındaki idari
ya da adli işlemler lehine sonuçlanmışsa pasaportları iade edilecek. Bu sayede pasaportları iptal edilenler
ya da pasaport talepleri reddedilen kişiler, belirli koşulların bulunması durumunda kolluk birimlerince
yapılacak araştırma sonuçlarına göre İç İşleri Bakanlığınca kendilerine pasaport verilebilecek.

Olumlu gelişmeler
Türkiye’de medya alanında yaşanan tüm olumsuzluklara karşı az da olsa olumlu gelişmelerin var
oluşu gelecek için umudun tamamen yitirilmemesine yol açıyor. 2019 yılında özellikle iktidarın baskın
tutumuna karşı oluşturulan muhalif kampanyalar ve Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlalleri karşısında tutunduğu tavır olumlu gelişmeler başlığı altında değerlendirilebilir. Basın ve ifade özgürlüğü
hakkında olumlu gelişmeler kısıtlı olsa da hak ihlalleri, sansür ve cezasızlık karşısında hem Türkiye
özelinde hem de uluslararası ölçekte gazetecilerle dayanışma kampanyalarıyla devam etmektedir. Bu
kampanyalar hapiste bulunan / hakkında dava açılan gazetecilerle dayanışma eylemleri, Türkiye’de basın mevzuatının geliştirilmesine dönük çalışmalar ve basın özgürlüğünün sağlanmasına ilişkin genel
kampanyalar olarak gruplandırılabilir.
Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) öncülüğünde düzenlenen #FreeTukeyJournalists kampanyası,
Ahmet Altan, Kadri Gürsel gibi önde gelen gazetecilerin hapis cezalarının kaldırılmasını amaçlayan
eylemler, Cumhuriyet, Özgür Gündem gibi kurumsal olarak davalara tâbi tutulan gazetelere ilişkin kampanyalar, Türkiye Gazeteciler Sendikası, DİSK Basın-İş ve benzer medya sivil toplum kuruluşlarının,
sendikaların işten çıkarılan gazetecilere ilişkin dayanışma çalışmaları ve hukuki destekleri 2019 yılında
dikkat çeken dayanışma kampanyaları olarak sayılabilir.
Anayasa Mahkemesi (AYM) 2019 yılının ikinci yarısından itibaren hak ihlallerinde olumlu gelişmelere imza atacak kararlar aldı. 10 Eylül 2019 tarihinde AYM, 2014 yılında Gezi Parkı eylemlerinin
yıldönümünde İstanbul-Taksim’de polis tarafından darp edilen gazeteci Erdal İmrek’in “hak ihlali”ne
uğradığına karar verdi. AYM, gazeteci Erdal İmrek’e yapılanları basın, ifade özgürlüğü ihlali ve insan
onuruna yakışır muamele görmeme olarak değerlendirdi. AYM, 2019 yılının ikinci yarısında giderek
artan internet sitelerine yönelik erişim kararlarını da “basın ve ifade özgürlükleri ihlali” olarak değerlendiren kararlar aldı. AYM, eski AKP’li bakanlar hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili TBMM’DE
araştırma yapılmasını içeren haberlere yasaklama getirilmesine de karşı çıktı. Yine “Barış için Akademisyenler” bildirisine imza atan bazı akademisyenlerin beraatına karar verdi. Ekim ayında HDP’li eski
milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e AYM’nin hak ihlali kararı üzerine tahliye kararı verildi. AYM, oybirliği ile Önder’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Bununla beraber AYM, “Kürdistan”
ifadesinin kullanılmasının suç olmadığını kaydetti. AYM, 17-25 Aralık Meclis Araştırma Komisyonu’na ilişkin haberlere yayın yasağı getirilmesini “ifade ve basın özgürlüğü ihlali”, MİT TIR’ları soruşturması haberlerine yayın yasağını da “basın özgürlüğü ihlali” olarak değerlendirdi.
AYM’nin önemli hak ihlali olarak gördüğü bir diğer dava ise Mehmet Aksoy’un Kars’ta yaptığı
“İnsanlık Anıtı’nın 2009 yılında yıkılması” oldu. AYM, heykelin yıkılmasını “ifade özgürlüğü ihlali”
kapsamında değerlendirdi.
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.
Gazeteciler Cemiyeti bünyesinde Avrupa Birliği desteğiyle özellikle işsiz gazetecilere hizmet
sunmak amacıyla Ankara’da Basın Evi’nin hayata geçirilmesiyle birçok gazetecinin serbest gazetecilik
yapmaya başlayıp kendi YouTube ve diğer kanallardan yayınlarına başlaması ve DW, BBC, France24
ve VOA’in ortaklaşa kurduğu +90 adlı YouTube kanalının yayın hayatına başlaması Ocak-Nisan döneminin diğer gelişmeleri arasındaydı.
Aralık ayının son günlerinde AYM, dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia’nın erişime engellenmesini ifade özgürlüğü ihlali saydı.
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Kamu yayıncılığı
2019 yılının önemli tartışma konularından birisi de kamu hizmeti yayıncılığı oldu. Yerel Seçim
sürecinde TRT ve AA gibi kamu hizmeti anlayışı ile yola çıkan devlet kurumlarının iktidar yanlısı tutum
sergilemeleri eleştiri konusu oldu. Özellikle Anadolu Ajansı’nın (AA), seçim gecesi sandık sonuçlarını
toplama ve paylaşma şekli toplumda kurumun seçimleri iktidar lehine manipüle etmek istediği algısını
yarattı. YSK Başkanı Sadi Güven ise AA’nın kendilerinden resmi veri almadığını açıkladı. Bu tartışmalar sürerken, anonim şirket statüsündeki AA, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlandı. AA’nın yanı sıra bir diğer kamu yayın kuruluşu TRT Haber’in de 1 Şubat-29 Mart arasındaki seçim propagandası döneminde iktidar cephesi AKP ve MHP’nin
Cumhur İttifakı’yla ilgili 164 saatlik lehte yayın yaptığı açıklandı. TRT Haber’in muhalefet cephesinde
CHP ve İyi Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı’yla ilgili 35 saat 47 dakika lehte yayına karşılık 20 saat
50 dakika aleyhte yayın yapması tepkiye yol açtı.
Türkiye’de kamu yayıncılığı denilince ilk akla gelen kurum olan TRT’nin bütçesi de 2019 yılında
gündemde olan konular arasındaydı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın TRT’nin 2018 yılında 92 milyon
lira zarar etmiş olduğuna dair yaptığı açıklamaya TRT yanıt verdi. TRT zararının nedenini, kurumdan
emekli edilen 1.786 kişiye kıdem tazminatları ödenmek zorunda kalmasıyla gerekçelendirdi. TRT, 2018
yılında elektrik katkı payı, bandrol ve reklam olmak üzere toplam 2 milyar 657 milyon beş bin lira gelir
elde etmesine rağmen 2018 yılını 92.1 milyon lira zararla kapattı. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in
açıklamasına göre; TRT, 689,8 milyon lirası elektrik katkı payı, bir milyar 703 milyon lirası bandrol
geliri, 264,7 milyon lirası da reklam geliri olmak üzere 2018 yılında toplam iki milyar 657 milyon beş
bin lira gelir elde etti.

Gözlemler
2019 yılı boyunca eğitim, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde Ankara Basın
Evi yanı sıra Kütahya, Antalya, Sinop, Kastamonu, Diyarbakır, İstanbul, Ağrı, Bartın, Çanakkale, Erzurum, Giresun, Hatay, Bursa, Yalova, Giresun, Muğla ve Aksaray illerinde medya mensupları, kanaat
önderleri ve sivil toplum temsilcileri ile bir araya gelindi. Bu çalışmalar yoluyla yaygın medya kuruluşları yanı sıra özellikle yerel basındaki sorunlara ilişkin ilk elden bilgi sahibi olunabildi. Ayrıca çeşitli
illerden genç gazeteciler, Ankara’da misafir edilerek sektörde yaşadıkları sıkıntılar dinlendi. Bu arada
hak temelli “Sivil Sesler Festivali” gibi etkinliklerin sunulduğu ortak bir çalışmada, ifade özgürlüğü
alanındaki gelişmelere çoğulcu bir bakış imkânı bulundu.
Meslekte elli yılını geride bırakmış Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin ile Başkan Yardımcısı ve M4D Proje Direktörü Yusuf Kanlı başkanlığındaki M4D ekibi tarafından etkinlikler sırasında
not edilmiş gözlemler hem proje yürütülürken önceliklerin belirlenmesine hem de ülke genelinde medyada yaşanan sıkıntıların tespit edilmesine çok kıymetli katkı sağladı.
Yaygın medyada işsizlik, siyasi baskı, sansür ve oto-sansür ve sayısı önceki yıllara kıyasla kısmen
gerilese bile 15 Aralık 2019 itibarıyla 121 basın çalışanı hakkında çoğunlukla gazetecilik faaliyetleri
dolayısıyla hüküm veya tutukluluk kararları verilmiş olması kayda geçti. Adli süreçler medya sektöründe ön plandaki sorun başlığı olmakla birlikte yerel medyada başta kâğıt ve mürekkep olmak üzere
ithalata dayalı artan girdi fiyatları, artan maliyetler ve ekonomik gerekçelerle medya kuruluşlarında birleşme, küçülme veya kapanmalar sebebiyle işsiz kalan medya mensupları birincil sorun alanını oluşturdu. Diyarbakır, Ağrı, Samsun gibi birçok diğer şehirde yazılı basın kuruluşları, hafta sonu yayın yapmayarak sayfa adetini küçülterek veya renkli sayfa sayısını azaltarak tasarruf yapmaya çalıştıkları öğrenildi. Örneğin Aksaray’da bir kooperatif ya da ortak şirket kurarak kapasiteli bir baskı sistemi oluşturmak ve böylece maliyetleri daha iyi kontrol altına alınmış il bazında tek ama daha kapsamlı bir gazete
yayımlama görüşü gündemdeydi. Ancak bunun çok seslilik ve serbest girişimcilik açısından sorunlu
olabileceği de vurgulandı.
Farklı illerde yapılan toplantılarda, ekonomik tablo dolayısıyla basılı mecralar yerine sadece dijital mecralarda habercilik faaliyetlerini devam ettirme kararı alınmak zorunluluğu Türkiye’de gazetecilik
mesleğinin ağır basan bir gerçekliği olarak dile getirildi. Vahşi piyasa koşullarından bağımsız, yaygın
ve yerel medyadaki sorunlara ışık tutan özgün haber ve yazıların üretim ve dağıtımı konusunda internet
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teknolojisiyle özgür bir alanı tesis edilebileceği görüşü ortaya çıktı. Bunun özellikle yereldeki gazeteciler için “çoğulculaştırmayı ve özgürleştirmeyi mümkün kılan bir sığınak” olduğu kanaati Erzurum’daki
temaslarda ön plandaydı. Erzurum ekseninde Doğu Anadolu Bölgesi’ne ilişkin temaslarda, dış finansman katkısıyla yerel medyaya destek programları yürütülmesi sayesinde mevzu bahis “sığınak” ortamının genişlemesi, derinleşmesi ve ileride kalıcı demokratik bir alana dönüşmesini teşvik etmesi gerektiği
vurgulandı. Buna paralel olarak Yalova, Muğla ve Aksaray’da, dijital alandaki gazetecilik faaliyetleri
bakımından özlük hakları dahil olmak üzere hak ve sorumlulukları belirleyen ve denetleyen yasaların
eksikliği ve yetersizliğinin altı çizildi. Bu kapsamda internet medyasında görev alan gazetecilere basın
kartı edinme hakkı tanınmadığı ifade edildi. Bu yasal boşluğun en vahim sonuçları olarak gazetecilik
mesleğinin gerektirdiği sorumluluk olmaksızın haberler üretilmesi veya “kopyala-yapıştır” çalışılmaya
yetinilmesi ile bilgi kirliliğine yol açan ve gerçeğe dayanmayan içeriklerin hızlıca yaygınlaştırılması
işaret edildi. Farklı illerdeki temaslarda, dijital gazetecilik faaliyetleriyle ilgili olumlu ve olumsuz yönleriyle belirli bir farkındalık olduğu ancak sorun çözümü adımların atılmasını sağlayabilecek kaynak ve
imkânların yeterli olmadığı görüşü kaydedildi.
Özellikle Sinop’ta Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Toplantısı vasıtasıyla hem bilgilendirme hem de değerlendirme toplantıları yapılması ve üç gün boyunca 120 civarındaki il başkanı
ve gazeteci delegelerle temas edilmesi Anadolu’nun farklı köşelerinde yaşananları öğrenme imkânı sağladı. Burada girdi maliyetlerindeki artışa karşılık tirajlar ve reklam gelirlerindeki azalma nedeniyle yaygın medya ile yerel basın arasında kamu ilanları konusunda çatışma ortama doğduğu dile getirildi. Yaygın medya kuruluşlarına kamu ilanlarından daha fazla pay aktarılma eğilimi görülmesiyle hayatta kalma
mücadelesindeki yerel medya için Basın İlan Kurumu (BİK) üzerinden gelir elde edememe tablosu ortaya çıktığı seslendirildi. Benzer sorunlar yılın ilerleyen döneminde Yalova, Aksaray, Giresun ve birçok
diğer şehirde de gözlendi. Adalet Bakanlığı gibi bazı kamu kurum ve kuruluşları tarafından kamuoyuna
yönelik ilanlarını kendilerine ait internet sitelerinde ilan etme yoluna gitmesi ve bunun Basın İlan Kurumu üzerinden gelecek ilanları azaltması ihtimali yerel medyada ciddi endişeler doğurdu.
Aksaray’dan, Muğla’ya, Diyarbakır’a, Sinop’a hemen hemen her şehirde, çok sayıda gazeteci,
Başbakanlığın kalkmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın ukdesine geçmiş basın
kartı süreciyle ilgili sıkıntılar yaşadığını paylaştı. Sarı basın kartı yerine Turkuaz renkli basın kartı dağıtımı için “yenileme” prosedürüne başvurmuş pek çok gazeteci bulunduğunu ancak hâlihazırda basın
kartı sahibi olma koşullarını karşılamış kişiler olmalarına rağmen kendilerine halen kart verilmediği dile
getirildi. Keza pek çok genç gazeteci de ilk basın kartını almak için başvurmuş olmasına ve bekleme
süresini doldurmuş olduğu halde kart alamadığından yakındı. Benzer şekilde gazetecilik mesleğinde
uzun yıllardır görev almış isimler de süresiz basın kartlarıyla ilgili yenileme işleminden yanıt alamadıklarını seslendirildi.
Projedeki ilk dönemde Mardin, sonra Şanlıurfa ve nihayetinde Diyarbakır’da gerçekleştirdiğimiz
Güneydoğu Anadolu bölgesi ziyaretlerimizde terörle mücadeleyle bu olaylarda gerileme sağlanmış olmasıyla birlikte bölgede huzur, güven ve canlılığın geri geldiği görüldü. Nitekim ziyaretimiz için hedeflediğimiz ilk günlerde otellerde yer bulamamamız etkinlik takviminde değişikliklere yol açmış olsa da
bölgedeki turizm hareketliliği aynı zamanda umutlandırıcı bir gelişme oldu.
Olağanüstü hâl (OHAL) dönemi kanun hükmünde kararname (KHK) düzenlemeleriyle işten çıkarılan, gözaltına alınan, kısa dönem mahkûmiyet yaşayan ancak aklanıp serbest bırakılmış çok sayıda
kişi açısından sadece ihraç edildikleri kamu kuruluşlarında değil, özel sektörde kendilerine iş verilmemesi nedeniyle kayıt dışı istihdam sorunu gibi ciddi mahrumiyetleri yaşandığı ilk elden defalarca dinlendi. Büyük şehirlerdeki mağdurların, evden çeviri, internet sitesi editörlüğü yapmak gibi başka alternatif çalışma alanlarıyla yaşamlarını devam ettirebilme imkanları olmasına rağmen doğu illerindeki
KHK mağdurları ise adeta toplumsal aforoza uğradıklarını anlattı. Özellikle kendi sigortasını hiçbir şekilde ödeyemediğini için kamu sağlık sisteminden dahi yararlanamayan basın mensupları olması ciddi
insani bir sorun olarak gözlemlendi.
Kütahya değerlendirme toplantısında, bölgesinde etkili bir gazete editörünün en temel sorunlardan birisini, çoğu “alaylı” olarak tabir edilen iletişim fakültesi mezunu olmayan ve hatta çoğunluğu orta
ya da lise mezunu olarak mesleğe girmiş gazetecilerle çalışmaları olarak işaret etmesi ve illerinde iletişim fakültesi mezunlarına ihtiyaç duyulduğunu söylemesi dikkat çekti. Aksaray’da ise gerek yerel med-
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yada görevli gazeteciler gerekse oldukça iyi koşullarda eğitim verdiği gözlemlenen Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunlarıyla yapılan mülakatlarda, eğitim meselesini sadece üniversite diploması
olarak değerlendirmeleri ve en azından asgari ücretle çalışabilmek için lisans eğitimi aldıklarını öğrenmek ciddi bir paradoks oldu. Türkiye’nin mevcut koşullarında üniversite diplomasıyla asgari ücretle iş
sahibi olabilmeyi önemsemeleri üzüntüyle not edildi.
Medya okur–yazarlığı yetersizliği, yapılan temaslarda ön plana çıkan bir diğer kilit konuydu.
Yaygın medyadaki haberlerde görüşlere dayalı ve duygulara hitap eden aynı içeriklerin benzer biçimlerde aktarılması “ulusal düzeyde tekdüzeliği ve sansasyon zihniyeti” yaratması gibi endişeler, Çanakkale’deki eğitim çalışmasında genç gazetecilerce dile getirildi. Zamanımızın haber okuru, sansasyonel
habercilik tarafından şekillendirilirken aynı zamanda bu tür haberciliği talep ederek onun yeniden üretilmesini teşvik ediyor. Bunun önüne geçilmesinde haberlerin tüketicilerine medya okur-yazarlığı eğitimi verilmesi önemli bir rol oynayabilir. Giresun’da yereldeki gazetecilerle temaslar sonucunda, sansasyonel haberciliğin yerel medya üzerindeki olumsuz sonuçlarına ışık tutuldu. Burada bölge halkı için
yerel gazeteciliğin en büyük değerlerinden birisinin bölgeye has olgu ve gelişmelerin aktarılıyor olması
olduğu dile getirildi. Sansasyon haberciliği ise büyükşehirlerden taşıdığı yerel gelişmelerle ilgisi olmayan sıcak gündemle bölgesel özgünlüğü bastırıp, metropol yaşam kültüründeki hızlı tüketimi yerele getirmesiyle eleştirildi. Yalova’daki gazeteciler, siyasetin medya alanında baskın unsur olmasıyla haber
üretiminde tarafsızlık ve çok seslilik ilkelerinin çok az uygulanabilir olduğundan da bahsetti. Bu tespit
itibarıyla yaygın medya tarafından her gün yeniden üretilmekte olan “sansasyon zihniyeti” ve tekrarlamalara dayalı sıcak gündemin, baskın siyaset anlayışını ve taraflılığı yerele nüfuz ettirdiği görüldü.
Türkiye’nin farklı illerindeki dernekler gibi gazetecilik meslek örgütleri tarafından eşgüdüm içerisinde hareket edilmemesi sonucunda medya sektörüne yönelik öneriler ve politikalar konusunda ciddi
şekilde tutarsızlıklar önemli bir sorun olarak vurgulandı. Yalova’daki toplantıda söz alan gazetecilerce
bunun meslek örgütleri arasında politika önerileri üretimini uyumlu hale getirmek amacıyla koordinasyon görevini yürütecek merkezi bir yapı olmamasından kaynaklandığı işaret edildi. Benzeri görüşler
diğer illerdeki temaslarda da mesleki örgütlenme sorunu eksenli tartışmalarda “sendikalaşma eksikliği”
gibi başlıklarla veya Bartın, Aksaray ve birçok diğer şehirde görüldüğü üzere aynı şehirde çok sayıda
medyayla ilgili dernekler bulunması “birlik ve dayanışmada zafiyet” olarak yorumlandı. Yereldeki dernek yapılarında gazete sahibi kimliğiyle işveren konumundaki gazeteciler ile işçi statüsündeki gazeteciler arasında ayrışmalar olduğu da kaydedildi. İşveren ile personel statüsündeki gazeteciler arasında çıkar
birlikteliği olmamasından kaynaklı olarak başta özlük hakları olmak üzere gazetecilik mesleğiyle ilgili
yasal düzenlemeler gibi konulardaki politika taleplerinde uyumsuzluk çıktığı belirtildi. Bu uyumsuzluk
dolayısıyla iktidar ve yetki sahipleri ile yasama organı TBMM’ye de uzlaşmaya dayalı olmayan hatta
bazen birbirine tamamıyla zıt talepler ulaştırıldığı anlatıldı. Bunun da medya alanına ilişkin tabandaki
görüşleri ve ihtiyaçları karşılayabilecek, aynı zamanda gazetecileri özlük haklarıyla koruyabilecek ve
böylece kamuoyuna karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlayabilecek nitelikte yasal düzenlemeler hazırlanmaması sonucunu doğurduğu açıklandı. Böylece medya sektörünü dolayısıyla gazetecilik
mesleğini düzenleme ve denetleme iddiasıyla ya sadece belirli siyasi ve maddi çıkarları yansıtan ya da
tepeden inmeci yasal mekanizmalar oluşturulması önemli bir sorun olarak tanımlandı. Bu soruna çözüm
bulunması amacıyla hem mevcut sorunlar hem de gelecekte ortaya çıkabilecek zorluklar karşısında ulusal ve yerel düzeylerde birlikte hareket edilmesi şartıyla daha etkin bir mücadele sergilenmesi gerektiği
görüşü şekillendi. Bu çerçevede, meslektaşlar ve meslek örgütleri arasında yerelden merkeze doğru iş
birliklerini arttıracak ortak çalışmalara, etkinliklere imza atılması gerektiği de çözüm önerilerinden birisi
oldu.
Diyarbakır, Antalya, Ağrı ve Sinop gibi illerde yapılan toplantılarda özellikle genç katılımcılar
tarafından İstanbul ve Ankara’dan gelen heyetlerce yerel cemiyetler ve gazetecilerle yürütülen çalışmalara kaygıyla yaklaşıldığı görüldü. Gençlerce bu toplantılarda sadece “boş laf ve vaat üretimi” yapıldığı
görüşü dile getirilerek, sorunlar dinlenmekle birlikte çözülmelerine katkı koymaktan uzak durulduğu
iddiası sıklıkla dillendirildi. Bu nedenle M4D proje ekibi, çalışmalarında daha ulaşılabilir ve gerçekçi
hedefler gözetmeleri gerektiğini bir kez daha not etti.
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Değerlendirme
Türkiye, 2019 yılı itibarıyla cezaevindeki gazetecilerin sayısı bakımından otoriter rejimlerle benzer bir tablo sunmaktadır. Bu durum Türkiye’nin hapisteki gazeteciler sorununun kronikleştiğini bize
göstermektedir.
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” davaları, demokratik bir ülkede görülmesi imkânsız boyutlara ulaşmıştır. Bu davalar, düşünce ve ifade özgürlüğünün üzerinde Demokles’in kılıcı gibi sallanmaktadır.
Cumhurbaşkanı yeni Hükümet Sistemi’ne göre aynı zamanda parti başkanı konumundadır. Bu ikili konumun hakaret davalarında çoğu zaman esnetilerek sanığın aleyhinde yorumlandığı görülmektedir.
Uzun süreli tutukluluklar basın ve ifade özgürlüğü açısından kanayan bir yara hâlini almıştır.
Yargı Reformu Paketi ile bu tutukluluk süresinin daha insani boyutlara indirilebileceği bilgisi umut vericidir.
Yargı Reformu Strateji Belgesi gibi reformların hayata geçirilememesi kamuoyunda basın ve
ifade özgürlüğünün iyileştirilebileceği yönündeki beklentinin zarar görmesine sebep olmuştur.
Demokrasinin olmazsa olmazı seçme ve seçilme hakkının kayyumlar eliyle keyfi bir biçimde zarar görmesi kabul edilemez bir durumdur.
Sonuç
İfade özgürlüğü ve onun ayrılmaz bir öğesi olan basın özgürlüğü, yaşam kalitesini ve demokratik
hakların kullanım durumunu doğrudan etkileyen en temel hakların başında gelir. Çağdaş demokratik
toplumlarda halkın gerek yönetime katılımı gerekse anayasayla korunan haber alma hakkının işlerliği
ancak basın ve ifade özgürlüğüyle mümkündür. Basın ve ifade özgürlüğü konusunda Türkiye’nin, dünya
sıralamasında çok gerilerde bulunması esef vericidir. Bu durum, ülkemizde bu konuda acil iyileştirmeler
yapılması gerektiğinin açık bir göstergesiyken, gelişmeler maalesef durumun daha da kötüye gitmekte
olduğuna işaret etmektedir.
Halkın haber alma hakkı, ülkenin geleceğini oyuyla şekillendirmesi beklenen toplumun doğru
karar verebilme, düzgün tercihlerde bulunabilme imkanları sunabilmesi açısından demokrasilerin temel
güvencesidir. İfade ve basın özgürlüğünün kısıtlanması, gazetecilerin siyasi veya sermaye baskısıyla
görevlerini özgürce yapabilme imkanından mahrum bırakılması, sayfaların, ekranların, haber portalları
ile sair platformların kapılarının eleştiri hakkını kullanan veya haberleri belli bir siyasi bakış açısıyla
kullanmayı reddeden meslektaşlarımıza kapatılması, günümüzün en ciddi sorunlarındandır.
Çağdaş demokrasinin temel direklerinden biri olan ifade ve basın özgürlüğünün uygulanmasına
engel yasalar, kararnameler ve akreditasyon duvarlarıyla, temel görevi halka haberi zamanında ve doğru
olarak iletmek olan gazetecinin görevini layıkıyla yerine getirmesi olanaksız kılınmakta, dolayısıyla da
halkın haber alma hakkı açıkça ihlal edilmektedir. Ağır kutuplaşma altında ülke gündemine bir anda
gelen ve demokrasiye, insan haklarına, ifade ve basın özgürlüğüne çıkacak faturası üzerinde yeterince
durulmayan yeni kanunlar, kararnameler ve yönetimsel uygulamalar Türkiye basını üzerinde ilave baskı
oluşturma potansiyeline sahiptirler.
İfade ve basın özgürlüğünü ve aynı zamanda da halkın doğru, zamanında, sağlıklı haber alma
hakkını kıskaç altına alan yasaların uzun vadede kimseye yararlı olamayacağı açıktır. Gazetecinin halk
adına denetim görevi bulunduğu ve bu nedenle demokrasilerde latife olarak da olsa basının dördüncü
kuvvet olarak tanımlandığı unutulmadan, muhalif gazete, televizyon ve internet medyasına, eleştiri hakkını kullanan entelektüellere ve köşe yazarlarına “tahammül” edilmelidir.
Türkiye’nin uluslararası kurumlarca hapiste en fazla gazeteci bulunduran ülkelerden biri olarak
gösterilmesi; 121 gazetecinin Aralık 2019 Türkiye’sinde cezaevlerinde çile doldurmakta olması ve en
kötüsü gazetecilerin iş, aş, güvenlik veya çevre kaygılarıyla kendi kendilerine otosansür uygulamaları
bugünün acı gerçeklerindendir. Ayrıca “yandaş”, “candaş”, “merkez medya” ve sair nitelemelerle tüm
medyanın kutuplara ayrılması, temel görevi doğru ve tarafsız haber vermek olan gazetecilik mesleğiyle
ciddi tezat oluşturmaktadır.
Gazeteciler, özgür, tarafsız ve temel işlevi olan doğru ve zamanında haberlerle kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirirken, siyasetin ve siyasetçilerin karalama ve suçlama kampanyalarına
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muhatap olmamalı, patronların insafına terk edilmemelidir. Bugün Türk basınının en temel sorunlarından biri sendikasızlaştırma ve hatta gazetecilerin fiili olarak sendikasız olması değil midir? İş güvencesine sahip olamayan, mesleki dayanışmadan yoksun ve ev kirası, çocuğunun okul ödentisi, taksitler sarmalında her türlü baskıya açık hale gelen gazeteciye sahip çıkmadan, elbette gazeteciliğe de sahip çıkılamaz.
Birleşmiş Milletler ve diğer birçok uluslararası kuruluşlar sıklıkla ve özellikle seçim dönemlerinde özgür basının demokraside oynadığı yaşamsal role dikkat çekmektedirler. BM Genel Sekreteri
Antonio Guterres’in de vurguladığı gibi “Hiçbir demokrasi şeffaf ve güvenilir bilgiye erişim olmadan
tam değildir”. Bu açıdan, ifade özgürlüğü ve özgür basın, çağdaş, katılımcı, çoğulcu demokrasinin olmazsa olmazıdır.
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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 Sos-yal 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
İFOD: İfade Özgürlüğü Derneği
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, Transsek-süel,
İntersex
M4D:Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi
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
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ONO: Organization of News Ombudsmen and Standards Editors (Uluslararası Haber Ombuds-manları 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 Bir-liği
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)

