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Bu Rapor Gazeteciler Cemiyeti
“Press For Freedom / Özgürlük İçin Basın” Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük
için Basın Çalışma Grubu, medya çalışanları ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan
bağımsız bir platform aracılığıyla özgür basın için politika yapıcılara ulaşmayı; ifade
ve basın özgürlüğü konusunda yasal durumu ve devam eden ihlalleri göstererek bu
konuda farkındalık yaratmayı, atölyeler ve
konferanslar düzenleyerek gazetecilik pratikleri ile ilgili medya çalışanlarını ve sivil
toplum temsilcilerinin kapasitesini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Ó
Gazeteciler Cemiyeti’nin Özgürlük
için Basın ifade ve basın hürriyetleri ihlalleri raporları Mart 2014’den bu yana düzenli yayınlanmaktadır.
Açık kaynaklardan, medya taramalarından, proje ofisine çeşitli şekilde yapılan
başvuru ve ihbarlardan hazırlanan bu raporlardaki her türlü içeriğin sorumluluğu
tamamıyla Gazeteciler Cemiyeti’ne aittir,
kaynak gösterilerek kısmen veya tamamen
çoğaltılabilir, bilimsel yayınlarda kullanılabilir.
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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 19461956 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 - 1968 döneminde 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
Genel Kurul 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.
***
Telefon: +90 (312) 427 15 22
Faks: +90 (312) 468 23 84
E-Posta:
info@gazetecilercemiyeti.org.tr
Web Adresi:
www.gazetecilercemiyeti.org.tr
www.pressforfreedom.org
Adres: Üsküp Caddesi (Çevre Sokak)
No:35, Çankaya, Ankara
***

Kapak fotoğrafı: Cosmic Creative
Reklam sektörü için bir prestij olarak
kabul edilen 13’üncü Kırmızı Reklam
ödüllerinin 13’üncüsü 26 Mayıs 2016’da
gerçekleştirildi. Kırmızı Jüri Özel Ödülünü
Cosmic Creative’in hazırladığı “Gazeteciler Cemiyeti-Bir gazeteci neredeyse, aydınlık oradadır” adlı çalışma hak kazandı.
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Gazeteciler Cemiyeti Yayınıdır
Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor Gazeteciler Cemiyeti’ne aittir. Kaynak gösterilerek
kısmen veya tamamen çoğaltılabilir, bilimsel yayınlarda kullanılabilir.
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Giriş
Türkiye’de Nisan ayının gündemini Covid-19 salgını oluşturdu. Salgın sürecinde sokağa
çıkma yasağıyla ilgili uygulamalardan yerel ve yaygın basın kuruluşları olumsuz yönde etkilendiler. Basın İlan Kurumu’nun hayata geçirdiği önlemler yeterli görülmedi ve resmi ilanların internet
ortamında yayınlanmasına izin verilmesi talebine yanıt alınamadı.
Halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden salgın günlerinde basın ve ifade özgürlüğü alanında
olumlu gelişme gözlenmedi. Gazetecileri hedef alan adli süreçlere Covid-19 salgınıyla ilgili sosyal
medya paylaşımları ve haberleri gerekçesiyle yapılan soruşturmalar eklendi. Bunun dikkat çekici
örneklerinden birisi olarak gazeteci Hakan Aygün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Covid-19 salgınına karşı başlattığı “Biz Bize Yeteriz” bağış kampanyasına ilişkin Twitter’dan yaptığı
“Ey İBAN edenler” paylaşımı gerekçesiyle Nisan ayı boyunca tutuklu kaldı. Fox TV ana haber
sunucusu Fatih Portakal hakkında da söz konusu bağış kampanyasını eleştirerek, bankalardaki tasarruf mevduatı hesaplarına da el konulabileceği yönündeki paylaşımı nedeniyle iddianame hazırlandı. Erdoğan’ın avukatları Aygün ve Portakal’dan şikayetçi oldular. Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Ses gazetesi yazarı Cem Ulucan da sosyal medya paylaşımı nedeniyle
gözaltına alındı.
RTÜK, salgına ilişkin haberleri ve yayınları gerekçesiyle muhalif televizyon kanallarını ekonomik sıkıntıya düşecek şekilde Fox TV, Halk TV, TELE 1 gibi kanallara kanundaki üst dereceden
maddi cezalar hükmetti.
10 Nisan’da hafta sonunda 31 kentte ilk kez uygulanacak sokağa çıkma yasağı geç duyurulduğu için sokaklarda salgına karşı en önemli koruma önlemi sosyal mesafeye uygun olmayan şekilde kalabalıklar oluşmasına yol açtığı için eleştirilere uğrayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
görevinden istifa ettiyse de istifası Cumhurbaşkanı tarafından istifayı kabul edilmedi. Ancak konuyla ilgili sosyal medya paylaşımları soruşturma konusu yapıldı ve örneğin Mezopotamya Ajansı
(MA) muhabiri Ahmet Kanbal hakkında Soylu’nun istifasıyla ilgili yorumları gerekçesiyle soruşturma açıldı.
Gazetecilerin gazetecilik faaliyetleri nedeniyle yargılanmaları Nisan ayında da devam etti.
Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu, muhabiri
Hülya Kılınç, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Yeni Yaşam Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser ve Genel
Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik’in Libya’da ölen MİT mensubuyla ilgili haberler gerekçesiyle tutukluluk halleri sürdü. Mart ayında Edirne’de mültecilerle ilgili haber takibinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasına karar verilen ve Ankara Sincan Cezaevi’nde tutuklu Rudaw muhabiri
Rawin Sterk hakkında iddianame hazırlanmadı. Bu tutuklu gazeteciler ile ilgili Covid-19 salgını
dolayısıyla cezaevlerindeki doluluk oranını azaltmayı amaçladığı açıklanan infaz düzenlemesinde
tahliye edilmelerini sağlayacak hüküm bulunması çağrıları ise yanıtsız kaldı. Gazeteci Zülal Koçer
hakkında takip ettiği 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’yle ilgili paylaştığı görüntüler suç kabul
edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, İstanbul Kuzguncuk’taki evi arkasında kaçak yapılaşma yaptığı iddiasına yer veren Cumhuriyet’in “Boğazda Kaçak Var” haberine
de “terör örgütlerine hedef göstermek” suçlamasıyla iddianame hazırlandı.
Basın özgürlüğü aleyhindeki gelişmeler kapsamında Nisan ayı sonunda 50’si hükümlü ve
51’i tutuklu olmak üzere hapiste 101 gazeteci bulunduğu kayda geçti. Mart ayı sonunda ise cezaevlerinde 51’i hükümlü ve 49’u tutuklu, toplam 100 medya mensubu varken Şubat ayında 53’ü
hükümlü ve 44’ü tutuklu toplam 97 basın mensubu vardı. Ocak 2020’de ise 52’si hükümlü ve 43’ü
tutuklu olmak üzere 95 basın mensubu cezaevindeydi. Bu rakamlar 2018 yazından başlayarak
düşme eğilimine giren cezaevindeki gazeteci sayısının 2020 yılı başından bu yana bir artış eğilimine girdiğini ortaya koydu.
İfade özgürlüğü bağlamında AKP’nin Covid-19 salgınıyla mücadele gerekçeli yasa taslağındaki sosyal ağ sağlayıcılardan Twitter, Facebook, Intagram, YouTube gibi tüm mecraların yanı sıra
elektronik haberleşme uygulamalarından WhatsApp, Skype gibi mecralar üzerinde hükümet kontrolü sağlayacak hükümler gündemdeydi. Bu hükümler tepkiler üzerine salgınla mücadele gerekçeli
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taslaktan çıkarıldı. Ancak ayın sonunda internetle ilgili benzer nitelikli bazı hükümler MHP’nin
yasa teklifi olarak TBMM’ye sunuldu.
Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın virüsün sorumlusu olarak gösterdiği
eşcinsellik ve nikahsız birliktelikleri salgından sorumlu tutan sözlerini eleştirmesi Cumhurbaşkanı
ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın sert tepkisine neden oldu. Barolar Birliği Başkanı da Ankara
Barosu’nu “sorumsuz” davranmakla suçladı. Ankara Barosu ile benzer şekilde Erbaş aleyhine açıklama yapan Diyarbakır Barosu yöneticileri hakkında soruşturma açıldı. Erbaş’a yönelik eleştirel
sosyal medya paylaşımları ise erişime engellendi.
Covid-19 salgınında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuoyunu bilgilendirmek açısından son
yıllarda örneği görülmeyen biçimde haftada en az bir kez bütün medya kuruluşlarına açık basın
toplantıları düzenledi. Ancak Koca, basın toplantılarını salgınla mücadele amaçlı oluşturulmuş Bilim Kurulu’nun basına kapalı toplantıları ardından düzenlemekle birlikte Kurul’un sadece tavsiyede bulunduğunu vurguladı ve bilim heyetince yapılan tavsiyeleri değil hükümet kararlarını paylaştı. Basın toplantılarında da ilerleyen günlerde ilk önce tek soru sorulması kuralı getirildiği, bunun yanı sıra ilk önce haber ajansları ve TRT’nin soru soracağı bilgisi verildi. Koca’nın da ilk
günlerde toplantılarda tüm soruları yanıtlamayı tercih ederken ilerleyen dönemde henüz sorular
bitmemişken toplantıları sonlandırdığı gözlendi. Bu durum hükümete yakın medya kuruluşlarına
ın daha çok soru sorma olanağı sağladı. Bakan Koca’nın açıkladığı verilere göre Nisan ayı başında
hasta sayısı 15.679 ve can kaybı 277 iken ayın sonunda hasta sayısı 120.204 ve can kaybı 3.174’e
yükseldi. Salgın sürecinde Türkiye’nin vaka sayılarını belirleme yöntemiyle ilgili eleştiriler de
gündeme geldi.

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı
4 Nisan 2020
● İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, Silivri Cezaevi’nde tutuklu gazeteciler Yeniçağ yazarı
Murat Ağırel, Yeni Yaşam Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser ve Genel Yayın Yönetmeni Ferhat
Çelik’in “kaçma şüphesi” iddiasıyla tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ağırel’in avukatı
Gizay Dulkadir, “Dosya hiç incelenmemiş. Kaçma şüpheleri zaten yok. Müvekkilim ve diğer gazeteciler kendi ayaklarıyla adliyeye gittiler. Kararda bir de, ‘daha delil topluyoruz’ diyorlar. Bu
insanlar zaten bir haber bir tweet için tutuklandı. Neyin delilini topluyorlar?” dedi.1
● Gazeteci Hakan Aygün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Covid-19 salgınına karşı başlattığı
“Biz Bize Yeteriz” bağış kampanyasına ilişkin Twitter’dan yaptığı “Ey İBAN edenler” paylaşımı
gerekçesiyle tutuklandı. Aygün, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “hakaret” suçlamasıyla tutuklanmasına
karar verildi.2 Bodrum’daki teknesinde üç saat boyunca arama yapılan Aygün’ün teknesindeki bilgisayarına da el konuldu. Erdoğan’ın avukatı Mustafa Doğan İnal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak, Aygün’ün paylaşımlarında “hakaret ve iftira içeren cümleler
kurduğunu” belirtti. Aygün, gözaltına alınmadan önce Twitter aracılığıyla söz konusu tweeti yazmadığını ve “retweet” yöntemiyle gönderilen bir mesaj olduğunu, ayrıca “ibanlı-imanlı” esprinin
de hoşgörü ile karşılanması gerektiğini, dine hakaret olmadığını söyledi.3
7 Nisan 2020
● Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Ses gazetesi yazarı Cem Ulucan,
“Komşusu ayıkken sarhoş yatan bizden değildir” paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Ulucan hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla soruşturma açıldığı bildirildi.
Ulucan, Nazilli ilçesindeki nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.4
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatı aracılığıyla Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal
hakkında “Tekalifi Milliye hatırlatılıp ‘zor günlerden geçiyoruz’ denilerek mevduatı veya tasarrufu
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kendileri-gitmisti-mahkeme-kacma-suphesi-var-dedi-1731219
https://www.ntv.com.tr/turkiye/gazeteci-hakan-aygun-tutuklandi,AgKuBBn0FUm2uTdqFGcCFg
3 https://www.yurtgazetesi.com.tr/medya/gazeteci-hakan-aygun-gozaltina-alindi-h153748.html
4 https://www.aydinpost.com/aydin/aydin-buyuksehir-gazeteciler-cemiyeti-baskani-cem-ulucan-serbest-h883288.html
1
2
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olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef”5 şeklindeki Twitter paylaşımı nedeniyle suç duyurusunda bulundu. İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda, Portakal’ın “Sosyal medyada yalan ve halkı
manipüle etmeye yönelik ifadeler paylaştığı” iddiası ifade edildi. Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel,
“Bunlar tamamen yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadelerdir. Bu nedenle Fatih Portakal
hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na TCK ve BDDK mevzuatı kapsamında tarafımızca
suç duyurusunda bulunulmuştur” dedi.6
● Gazeteci Mustafa Hoş, suikast kurbanı Mesut Mevlevi’nin ölümünden önceki röportajından alıntı yaptığı için Özdemir Bayraktar ve damadı Selçuk Bayraktar’ın şikayeti üzerine İstanbul
Cumhuriyet Basın Savcılığı’na ifadeye çağrıldı. Hoş, “Son röportajında Bayraktar için çalıştığını
söylüyordu. Ben bunu anlattım. Hepsi bu. Muhatapları aslında Mesut Mevlevi. Ne suçlamam var
ne başka bir şey. Ama öyle bir senaryo yazmışlar ki benim anlattıklarımla ve gerçeklerle hiç alakası
yok” dedi.7
9 Nisan 2020
● İstanbul Silivri Cezaevi’nde tutuklu Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve
Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Covid-19 önlemleri nedeniyle cezaevinde tecrit koşulları
altında ‘iki kat hapis’ olduklarını ifade etti. Terkoğlu, “Tek kaldığım koğuşa ek tecrit kuralları
eklendi. Aile görüşü yok. Avukat görüşü ancak acil durumlarda camın ardından yapılıyor” dedi.
Pehlivan, “İnfaz paketi tartışılırken hep, ‘cezaevleri çok dolu’ gerekçesi ortaya atıldı. Neden dolu
olduğu konuşulmadı. Asıl sorunun delil aramayan, şüpheliyi dinlemeyen tutukladığı insan sayısıyla
övünen yargı mensupları olduğunu görmüyoruz. Keşke savcı ve hakim olmanın şartlarından biri
de cezaevinde belirli bir süre kalıp içeride staj yapmak olsa” diye konuştu. Hülya Kılınç ise, “Cezaevindeki ilk günüm biraz şaşkın ve karışıktı. İlk kez tutuklanma ve cezaevi deneyimi yaşıyordum. Tutukluluk kararının ardından cezaevine sevk edilmeden hemen önce Terkoğlu ile kısa bir
sohbet etme fırsatımız olmuştu. Daha önceki cezaevi deneyimlerini anlatarak, bana kuralları ve
gün içerisinde neler yapmam gerektiği konusunda önerilerde bulunmuştu. Bunun bana çok yardımı
dokundu. Cezaevinde bir aydır yalnız kalıyorum. En büyük sıkıntım ise sohbet edecek birilerinin
olmaması ve dışarıdaki sevdiklerinizin sağlık durumları” dedi.8
● Çağdaş Gazeteciler Derneği Rize Şubesi Başkanı ve rizenabiz.com haber sitesi İmtiyaz
Sahibi Gençağa Karafazlı, “Çaykur’da Korona virüs alarmı, Virüs işçilere bulaştı” haberi nedeniyle
savcılığa ifade vermeye çağrıldı. Rize Cumhuriyet Savcılığı, daha önce de “Umreden Rize’ye dönen 500 vatandaş karantina altına alınmadı” haberi nedeniyle Karafazlı hakkında “halka korku ve
panik yaymak” gerekçesiyle soruşturma açmıştı. Karafazlı, soruşturma gerekçesiyle gözaltına alınmış ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.9 Oysa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise,
Rize’nin ilçelerinde salgın nedeniyle karantina uygulamasına geçildiği açıklamıştı. Bunun
Umre’den dönenlerden kaynaklandığı ifade edilmişti.10 Flaş53.com’ un imtiyaz sahibi Hasan
Fehmi Demir, yayımladığı Covid-19 vakası haritasında yanlış veriler bulunduğu gerekçesiyle ifadeye çağrıldı. Çaykur ise “Çaykur üzerinden yapılan haber içeriğinde genelleyici, art niyetli, yıpratıcı, sorgulayıcı, yapıcı olmadığı izlenimi veren bir dil kullanılmıştır. Habere konu fabrika çalışanlarımızın hastalık süreçleriyle ilgili kiminle temas halinde oldukları, nerede ve ne zaman başladığı hakkında henüz girift bir durum ve bilinmezlikler varken, çalışanlarımızın sadece mesai içindeyken enfekte oldukları, sebebinin ise Çaykur’un tedbir almada yetersiz kaldığı, hatta dışarıdan
yapılan uyarıları da dikkate almadığı gibi algıların öne çıkarıldığı haber sitesi hakkında gerekli
hukuki süreç başlatılmıştır” açıklamasını yaptı.11
10 Nisan 2020
https://twitter.com/fatihportakal/status/1247237245033230337
https://www.milliyet.com.tr/gundem/cumhurbaskani-erdogan-fatih-portakal-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-6182845
https://jurnaltr.com/bayraktarlar-gazeteci-mustafa-hos-hakkinda-sikayetci-oldu/
8 https://www.birgun.net/haber/gazeteciler-pehlivan-ve-terkoglu-onlemler-nedeniyle-iki-kat-hapisiz-295565
9 https://www.gercekgundem.com/medya/172062/gazeteci-gencaga-karafazli-hakkinda-sorusturma-baslatildi
10 https://www.haberturk.com/rize-de-kendirli-beldesi-ve-4-koy-korona-nedeniyle-karantina-2626953
11 https://www.medyakoridoru.com/gundem/koronavirus-haberi-nedeniyle-3-gazeteci-gozaltina-alindi-19307/
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● İzmir’in Menemen ilçesinde yolsuzluk iddiaları haberleriyle gündemdeki Çağrı Haber gazetesi İmtiyaz Sahibi Ulvi Tanrıverdi, saat 21.00’de alışveriş yaptığı esnada fiziki saldırıya uğradı.
Tanrıverdi’yi darbeden D.E. gözaltına alındı. Tanrıverdi, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında suç duyurusunda bulundu. Aksoy ise, Tanrıverdi’yi haksız kazanç elde etmekle suçlayarak önceki dönemde elde ettiği olanakları tekrar alamamasından dolayı ithamda bulunduğunu
bildirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, “Tanrıverdi’yi darbeden kişinin gerek sosyal medyada
vermiş olduğu beyanlarında, gerekse de emniyette verdiği ifadesinde, darp olayını gerçekleştirme
sebebinin Çağrı Radyo’da dine, inanca yönelik saygısız sözlerinden kaynaklandığını belirtmektedir. Başkanımız Aksoy’un olayın tarafı ve azmettiricisi olarak hedef gösterilmesi kabul edilemez”
denildi. Tanrıverdi, “Belediye Başkanına azmettirici demedim, sosyal medya üzerinden hedef gösterildiğimi söyledim. Başıma bir şey gelirse bunun tek sorumlusu Aksoy’dur dedim” ifadelerini
kullandı.12
12 Nisan 2020
● İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gazeteci Sabiha
Temizkan hakkında “Mahmur kampı IŞİD’in eline geçti. HPG ‘Güney Kürdistan’ı sonuna kadar
koruyacağız’ açıklamasını yaptı”13 paylaşımı nedeniyle hazırladığı iddianameyi kabul etti. Temizkan’ın “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanacağı dava, 25 Haziran’da görülmeye başlanacak.14
13 Nisan 2020
● Ankara’da Şehir Hastanesi’nin açılacağı süreçte kapatıldığı için Covid-19 virüsü salgını
sırasında tekrar açılmaları talep edilen hastaneler için yapılan eylemi takip eden gazeteciler, Numune Hastanesi önünde polis tarafından engellendi. Gazetecilere fiziksel müdahalede bulunulduğu
belirtildi.15
● Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Ahmet Kanbal hakkında sosyal medya paylaşımlarıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “kamu görevlilerine hakaret” ve “devletin kurum ve organlarını aşağılama” gerekçesiyle soruşturma açıldı. Kanbal, soruşturma kapsamında Mardin İl
Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi. Kanbal’a, “Batacak olan gemiyi ilk önce fareler terk eder.
Evrensel bir sözdür. Fareler gidince gemi de batar” paylaşımıyla ilgili bunun İçişleri Bakanı
Soylu’nun istifa kararıyla ilgili olup olmadığının sorulduğu öne sürüldü.16
14 Nisan 2020
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un
Üsküdar Kuzguncuk’taki evi arkasındaki kaçak yapılaşma içerikli Cumhuriyet’in “Boğazda Kaçak
Var” haberine “terör örgütlerine hedef göstermek” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Haberde, Altun’un evinin arkasında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden 10 yıllığına kiraladığı araziye usulsüz
şekilde yol, şömine ve çardak gibi peyzaj düzenlemesi yaptırdığı ifade ediliyordu.17 Başsavcılık,
“Soruşturmanın konusu, kamu görevlisinin ikametgah adres bilgilerinin yayınlanarak ailesiyle birlikte can güvenliğinin tehlikeye sokulmasıdır. Bununla birlikte, Boğaziçi İmar Kanunu’na aykırılık
iddiaları yönünden yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir” açıklamasını yaptı.18 CHP İBB Meclis Grubu ise Anadolu
Cumhuriyet Başsavcılığı’na Altun hakkında suç duyurusunda bulunarak, Boğaziçi İmar Kanunu
uyarınca bir aydan altı aya kadar hapis cezası ve 200 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezası
ile cezalandırılması talebinde bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ise söz
konusu arazinin üzerinde yapılan çalışmalar ortaya çıktığı gün kiralandığını belirterek, “Altun’un
üst düzey bir kamu görevlisi olarak devletin nüfuzunu kullandığı görülüyor. Türkiye, ölümcül bir

https://www.evrensel.net/haber/402262/darbedilen-gazeteci-ulvi-tanriverdi-belediye-baskaninin-suclamalarina-yanit-verdi
https://twitter.com/sabihatemizkan/status/497382128137801728
http://bianet.org/bianet/medya/222818-gazeteci-temizkan-a-6-yil-onceki-sosyal-medya-paylasimindan-dava
15 https://t24.com.tr/haber/ankara-da-iki-gazeteci-haber-takibi-yaptiklari-sirada-polis-tarafindan-engellendi-ve-tehdit-edildi,872468
16 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-ahmet-kanbal-a-icisler-bakani-soylu-ya-hakaret-iddiasiyla-sorusturma-acildi,872476
17 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bogazda-kacak-var-1732955
18 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202004161041844322-bassavciliktan-cumhuriyete-sorusturma-aciklamasi-altunun-adresi-yayinlandi-can-guvenligi-tehlikeye/
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salgınla mücadele ederken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı’nın kaçak işler peşinde koşması ve
üstüne bir de kamuyu aldatmaya kalkması kabul edilemez” dedi.19
● TBMM’de yasalaşan infaz düzenlemesine göre Basın İlan Kurumu (BİK) aracılığı ile
resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunmayan gazeteler ceza infaz kurumlarına alınmayacak.20
15 Nisan 2020
● Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ve Oda TV muhabiri Hülya Kılınç’ın avukatları, İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Resmi Gazete’de yayımlanan infaz paketinde denetimli serbestlik sürelerinde yapılan değişiklik ile müvekkillerine ceza verilse dahi hapis yatmayacakları için Covid19 salgını gereği derhal tahliye edilmeleri talebinde bulundu.21
16 Nisan 2020
● İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın “Emniyet sekiz gün
önceden Ankara’daki gar katliamı hazırlığını biliyormuş” haberi nedeniyle Cumhuriyet muhabiri
Alican Uludağ ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça hakkında hazırladığı iddianameyi kabul etti. Cumhuriyet’te 22 Kasım 2019’da yayımlanan haberde, IŞİD’in 10 Ekim 2015’te
Barış Mitingi’ni hedef aldığı terör saldırısından 11 gün önce IŞİD üyesi iki kişinin Gaziantep Nizip’te bir gübre bayinden patlayıcının etkisini artıran amonyum nitrat almaya çalıştığı ve bunun
Emniyet tarafından bilindiği bilgisi yer alıyordu.22
● Edirne’de, Mart ayında mültecilerle ilgili haber takibinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasına karar verilen ve Ankara Sincan Cezaevi’nde tutuklu Rudaw muhabiri Rawin Sterk
hakkında halen iddianame hazırlanmadığı bildirildi. Sterk’in avukatı Veysel Ok, “İddianame yazılsa tahliye olma ihtimali çok yüksek. Covid-19 sürecinde Rawin’in cezaevinde olması büyük bir
risk” dedi.23
17 Nisan 2020
● İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, 2020/2896 kararıyla24 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un İstanbul Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde kiraladığı araziye kaçak yapı
yaptırdığına ilişkin Cumhuriyet’in “Boğaz’da Kaçak Var” haberine erişim engeli getirdi.25
18 Nisan 2020
● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet muhabiri Hazal Ocak hakkında Hazine
ve Maliye Bakan Berat Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergahında arazi satın almasıyla ilgili “Damat İşi Biliyor”26 haberi nedeniyle hapis cezası talepli iddianameyi kabul etti. Ocak hakkında 6
Mart 2020 tarihli ilk iddianamede “hakaret” suçuyla yargılama talep edildiği ancak başsavcılık
makamında bunun yeterli görülmediği ve bunun üzerine 31 Mart’ta “hakaret suçunun basın yoluyla
ve alenen işlendiği” suçlamasıyla Ocak hakkında bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası talepli ikinci
iddianame hazırlandığı bildirildi. İddianamede, Bakan Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergahından
arazi satın almış olması, “doğal süreçte yaşanan bir alışveriş olayı” olarak yorumlandı. Ocak’ın
yargılanmasına 18 Haziran’da başlanacak.27
20 Nisan 2020
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Gar Katliamı belgesini saklayana değil haberini yapana dava açıldı” yönündeki haberler için “gerçeğe aykırı ve dezenformasyon amaçlı” açıklaması
yaptı. Açıklamada, Cumhuriyet muhabiri Alican Uludağ ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay
Büyüktaş Akça hakkında iddianame hazırlanması ve dava açılmasıyla ilgili “Ankara Gar Patlaması
olarak bilinen terör eylemiyle ilgili 22 Kasım 2019 tarihli Cumhuriyet’te yayınlanan ‘Emniyet sekiz gün önceden Ankara’daki gar katliamı hazırlığını biliyormuş’ haberle ihbarcının iş yeri adresi
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202004141041828241-iletisim-baskanialtunun-ikametgah-adresi-ve-fotografinin-paylasildigi-yayinlar-nedeniyle-sorusturma/
https://www.amerikaninsesi.com/a/gazetecilere-has-savunuculara-ve-siyasilere-ozgurluk-kapisi-aralanmadi/5370953.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gazeteci-agirel-ve-kilinc-icin-tahliye-talebinde-bulunuldu-1733284
22 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/223046-10-ekim-ankara-katliami-haberleri-nedeniyle-2-gazeteciye-dava
23 https://www.evrensel.net/haber/402363/tutuklu-gazeteci-rawin-sterkin-iddianamesi-hala-yok
24 http://aidiyet.esb.org.tr/landpage?ms=http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bogazda-kacak-var-1732955
25 https://www.birgun.net/haber/fahrettin-altun-un-bogazda-kiraladigi-arazinin-haberine-erisim-engeli-297372
26 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1715256/damat-isi-biliyor.html
27 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cumhuriyeti-hedefe-koydular-kanal-davasi-1733703
19
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ile kimlik bilgilerinin deşifre edildiği iddiasıyla” şikayette bunulması üzerine soruşturma başlatıldığı ve sorumlular hakkında kamu davası açıldığı bildirildi.28
● Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, kendileriyle birlikte 18 site
için erişim engelleme kararı alındığını açıkladı. Çiçek, “Independent Türkçe’nin erişime engellenmesi ile ilgili mahkeme kararı çıktı. İçeriğini bilmesek de karar Ankara’da bugün alınmıştı”29 paylaşımıyla engelleme kararını duyurdu. Çiçek’in engellendiğini duyurduğu Birleşik Krallık, Suudi
Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli 18 internet sitesi şöyle: “spa.gov.sa Suudi resmi
haber ajansı, wam.ae Birleşik Arap Emirlikleri resmi haber ajansı, albayan.ae Dubai Hükümeti’nin
resmi medya kuruluşunun gazetesi, skynewsarabia.com İngiliz Sky News’un Abu Dhabi merkezli
Arapça yayını, independentturkish.com Independent’ın Türkiye yayını, alhayat.com Londra merkezli Arapça gazete, sabq.org Suudi Arabistan merkezli haber sitesi, alarabiya.net Suudi Arabistan
merkezli haber kanalı, alekhbariya.net Suudi Arabistan merkezli haber kanalıokaz.com.sa Suudi,
Arabistan merkezli gazete, alriyadh.com Suudi Arabistan merkezli gazete, al-jazirah.com Suudi
Arabistan merkezli gazete, alyaum.com Suudi Arabistan merkezli gazete, al-madina.com Suudi
Arabistan merkezli gazete, alwatan.com.sa Suudi Arabistan merkezli gazete, ajel.sa Suudi Arabistan merkezli online gazete, ak-ain.com Suudi Arabistan merkezli haber sitesi, alittihad.ae Birleşik
Arap Emirlikleri merkezli gazete.”30
● İzmit’te günlük yayımlanan Ses Kocaeli’nin binasına saat 05.00 sularında silahlı saldırı
düzenlendi. Ses Kocaeli’nin açıklamasında, “Bu çirkin ve küstah saldırının faillerinin bir an önce
ortaya çıkmasını ve ucu kime dokunursa dokunsun olayın aydınlatılmasını Kocaeli polisinden bekliyoruz” denildi.31
24 Nisan 2020
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Oda TV’de yayımlanan “Sessiz, sedasız ve törensiz
defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Oda TV ulaştı” haberi nedeniyle
başlattığı soruşturmada iddianame tamamlandı.32 Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Oda TV
Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, muhabir Hülya Kılınç, Yeni Yaşam Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik, Yeni Yaşam Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser, BirGün yazarı Erk Acarer, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ve Akhisar Belediyesi Basın Birimi görevlisi E.E. hakkında “Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama” ve “İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” iddialarından yedi yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle
dava açıldı.33
25 Nisan 2020
● Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li Eren Erdem’e Karşı gazetesindeki genel yayın
yönetmenliği nedeniyle “örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan verilen dört yıl hapis cezasının onanmasını talep etti. Erdem, 17/25 Aralık darbe girişiminde,
yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince 1 Mart
2019’da dört yıl iki ay hapis cezasına çarptırılmıştı.34
27 Nisan 2020
● İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, gazeteci Zülal Koçer hakkında takip ettiği “8
Mart Feminist Gece Yürüyüşü” haberinin görüntülerini Twitter’da paylaştığı gerekçesiyle soruşturma açtı. Koçer, “Bir gazeteci olarak kaydetmek ve kaydettiğimi kamuoyu ile paylaşmak benim
görevim. O gün de öyle yaptım. Sosyal medya hesabımdan paylaştığım bu video çok sayıda paylaşım alırken bir o kadar da emniyet müdürlüğü ve içişleri bakanlığı etiketi aldı. Polis tarafından
kadınların saçlarından tutulup gözaltına alındığını gösteren videoyu paylaştığım için. Bugün ise

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-gazetecilere-dava-haberleriyle-ilgili-aciklama-yapti-/1811643
https://twitter.com/nevzatcicek/status/1251958058592411649
https://www.birgun.net/haber/18-siteye-erisim-engeli-geliyor-297474
31 https://www.birgun.net/haber/izmit-te-gazete-binasina-silahli-saldiri-297359
32 https://tr.euronews.com/2020/04/24/mit-mensubunun-kimlik-bilgilerinin-ifsa-edilmesiyle-ilgili-8-kisiye-dava-acildi
33 https://www.milliyet.com.tr/gundem/sehit-mit-mensubunun-desifre-edilmesi-sorusturmasi-tamamlandi-6198074
34 https://www.birgun.net/haber/eren-erdem-in-hapis-cezasinin-onanmasi-istenildi-298159
28
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soruşturma başlatıldığını öğrendim”35 dedi. Gazeteci Dayanışma Ağı’ndan yapılan açıklamada,
“Gazeteci Zülal Koçer hakkında, 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’nde kadınlara yönelik şiddeti
aktardığı paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı. Gazetecileri değil, kadınların şiddet faillerini
yargılayın! Meslektaşımız Koçer’in yanındayız. Gazetecilik suç değildir”36 denildi.37
● Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Oktay Candemir hakkında geçen ay içinde yaptığı iki haber
ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa tartışmalarıyla ilgili Twitter paylaşımı gerekçesiyle
“halk arasında korku ve panik yaratmak”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak” suçlamalarıyla üç ayrı soruşturma başlattı. Candemir, açılan soruşturmalar kapsamında Van İl Emniyet
Müdürlüğü’nde giderek ifade vererek, yaptığı haber ve değerlendirmelerin düşünce kapsamında
olduğunu ve Soylu’yu eleştirmenin halkı kin ve düşmanlığa tahrik olarak değerlendirilemeyeceğini
söyledi. Candemir’in söz konusu haberleri “Çaldıran’da yetersiz karantina”, “Güvenlik soruşturması ile işten çıkarılan ve bir daha iş bulamayan genç intihar etti” idi. Candemir hakkında son üç
yılda 40 dava açılmış, bu davalarda iki defa bir yıl altı ay hapis cezasına verilmişti.38
30 Nisan 2020
● Cumhuriyet’te yayımlanan “Boğaz’da Kaçak Var” haberi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un şikayetiyle açılan soruşturma nedeniyle İstanbul Güvenlik
Şube Müdürlüğü’ne muhabir Hazal Ocak, foto muhabiri Vedat Arık, sorumlu yazı işleri müdürü
Olcay Büyüktaş Akça ve yazı işleri müdürü İpek Özbey ifade vermeye gitti.39 Ocak, ifadesinde,
mahalle sakinlerinden aldığı ihbarlar, fotoğraflar ve videoları incelemesiyle Vakıflar Müdürlüğü’ne ait arazi olduğunu ve Altun’un araziyi kiraladığını ve foto muhabiri Arık’ın habere konu
araziye gittiğini belirterek, “Çekilen fotoğrafları inceledikten sonra arazinin Boğaziçi Öngörünüm
Bölgesi olduğunu fark ettik. İnşaat çalışmalarını fotoğraflarla belgeleyerek İBB yetkilileriyle görüştüm. Yetkililer arazide izinsiz birtakım inşaat faaliyetlerinin yapıldığı ve 13 Nisan’da şömine
ve çardağın görevli zabıta ekiplerince yıkıldığını belirttiler” dedi. Ocak, Altun’a telefondan ulaşarak sorular sorduğunu ancak dönüş olmadığını, Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi’nden bir yetkiliye daha ulaşarak sorular yönelttiğini ancak ondan da dönüş olmadığını ifade etti. Ocak, “Gazetecilik görevi gereği kamuoyunu bilgilendirmek için bu haberi yaptım. Altun’un adresini açık etmek
gibi bir amacım olmadı. Kamuya açık alanda ve kıymetli bir arazide her kim böyle izinsiz bir faaliyette bulunursa aynı haberi yapardım” savunmasını yaptı. Arık, soruşturmaya konu iki fotoğrafı
çektiğini belirterek, “Rutin yazı işleri toplantısında söz konusu yere giderek ‘çalışma var mı yok
mu’ diye bakmam istendi. Navigasyon sayesinde vakıflar arazisinde izinsiz işlemin yapıldığı adrese gittim. Ancak araç parkı olduğu için söz konusu araziyi daha uzak bir mesafeden çektim. Hiçbir kişiyi ya da kurumu hedef göstermek gibi bir amacım olmadı” dedi. Akça ise, söz konusu haberin gazetecilik refleksine dayanarak yapılan bir haber olduğunu dile getirdi. Özbey ise haberde
yer alan adresin Altun’a ait olmadığını Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olduğunu belirterek, “Bu
haber herhangi bir talimat neticesinde değil gazetecilik amacıyla yapılmıştır” ifadelerini kullandı.40
● CNN Türk muhabiri Özgür Deniz Kaya’nın ardından muhabir Cansel Kiraz ve Zeynep Timurlenk Pozuk’un da kanalla ilişkisi kesildi. Covid-19 virüsü salgını tedbirleri kapsamında şirketlere üç ay boyunca işçi çıkarması yasaklanmıştı. Demirören Medya Grubu’nun, bu yasak dolayısıyla muhabirleri istifaya zorladığı ve muhabirlere “Biz işten çıkaramıyoruz. Siz istifa edin, para
verelim” dediği iddia edildi.41
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Fox TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal hakkında “Tekalif-i Milliye”yi hatırlatarak paylaştığı Twitter mesajı nedeniyle Bankacılık Kanunu’nun
74’üncü maddeyi ihlal ettiği gerekçesiyle bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianamesi kabul edildi. İddianamede, Portakal’ın, Bankacılık Kanunu’nun “Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da
https://twitter.com/zulalkocr/status/1254693101337300992
https://twitter.com/gazeteciagi/status/1254782691850903553
https://abcgazetesi.com/gazeteci-zulal-kocere-kadinlari-darbeden-polisleri-neden-goruntuledin-sorusturmasi-101968
38 https://www.evrensel.net/haber/403260/gazeteci-oktay-candemir-hakkinda-yaptigi-haberler-nedeniyle-uc-ayri-sorusturma
39 cumhuriyet.com.tr/haber/cumhuriyet-ifadeye-gidiyor-1735943
40 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cumhuriyet-emniyette-ifade-verdi-bizim-yaptigimiz-gazetecilik-1736024
41 https://www.medyaradar.com/cnn-turkte-konteyner-kiyimi-tam-gaz-suruyor-iki-ismin-daha-isine-son-verildi-medyaradarozel-haberi-2026011
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bu yolla asılsız haber yayılamaz” hükmüne aykırı eylemde bulunduğu bildirildi. Portakal’ın sosyal
medya paylaşımıyla “bankalarda mevduatı veya tasarrufu bulunan mudilerin paralarının devlet tarafından korona virüsü salgını bahane edilerek istenebileceğine, salgın sonrası ise geri ödenebileceğine yönelik algı ve kanaat oluşturmaya yönelik olduğu” değerlendirilmesi yapıldı.42

İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale
1 Nisan 2020
● Balıkesir’de aile hekimi Dr. Fevzi Turgut, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz’ın Covid-19 salgınına karşı önlem amacıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde
yer alan esnek çalışma saatlerini uygulamadığını belirttiği sosyal medya paylaşımından sonra görevinden alındı. Turgut, söz konusu paylaşımında, “Cumhurbaşkanlığı genelgesini uygulamayarak
bana ya da aileme esnek çalışma yapamadığın için gelen her şey senin de ailenin de başına gelsin”
dedi. Balıkesir Valiliği bu paylaşım üzerine Turgut hakkında soruşturma başlattı. Ayrıca İl Sağlık
Müdürlüğü, Balıkesir Valiliği’ne Turgut hakkında soruşturma açılması için yazı göndererek, “Kullandığı ifadelerin Covid-19 virüsü salgını kapsamında sağlık hizmetlerinin sürdürebilirliğini, etkin
ve verimli şekilde sunumunu olumsuz etkileyerek bu hizmetin sunumunda görev yapan personelin
moral ve motivasyonunu bozarak, idareye duyulan güveni yıpratıcı ifadeler olması sebebiyle adı
geçen hekimin aile hekimliği sözleşmesinin 31 Mart’tan itibaren iki ay süreyle askıya alınmasını
arz ederim” dedi. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) ise, “Korona virüsü salgınında
virüs maruziyetini azaltmak amacıyla yayınlanan ve esnek mesai çalışma planını öngören Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Sayın Bakanımız imzalı yazı doğrultusunda çalışma planlamasını uygulamayan Sağlık Müdürü’nün yaklaşımını eleştirmiş ve aile hekimlerinin virüsle enfekte olması
durumunda yaşanacak yıkıma dikkat çekmeye çalışmıştır” tepkisini gösterdi.43
● HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy’un açıklamasına göre İçişleri Bakanlığı
HDP’nin Diyarbakır’da yardıma muhtaç ailelere yardım dağıtması 30 Mart’tan itibaren Diyarbakır
Valiliği’nce yasaklandı.44
2 Nisan 2020
● Kocaeli Valiliği, Gebze’de bir firmada bir kişiye Covid-19 teşhisi konulması üzerine işçiler tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca çalışmaktan kaçınma haklarını kullanarak 14 gün boyunca iş bırakacakları açıklaması sonrasında iş bırakmayı yasakladı.45
Genelgede, Covid-19 salgını nedeniyle 2 Nisan saat 00.01’den 16 Nisan saat 00.00’a kadar her
türlü eylem ve etkinliğin yanı sıra iş bırakmaya da yasak getirildiği açıklandı. Kocaeli Valiliği
tepkiler sonrasında yeni bir genelge yayınladı ve bu genelgede iş bırakma ifadesi yasak kapsamına
alınmadı.46
3 Nisan 2020
● DİSK’e bağlı Tekstil İşçileri Sendikası Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen,
Twitter aracılığıyla işçileri Covid-19 salgınına rağmen çalışmaya zorlayan fabrikalarla ilgili işçilerden aldığı bilgilerle yaptığı paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.47 Türkmen, “Bugün Gaziantep’te işçilerin sağlığını ve hayatını tehlikeye atan fabrikalar ve vaka haberlerine rağmen işçileri çalışmaya zorlayan Melike tekstil ve diğer fabrikalar ile ilgili yaptığımız paylaşım ve
açıklamalardan dolayı şu anda gözaltına alınıyorum” paylaşımıyla gözaltına alındığını duyurdu.48
4 Nisan 2020
● Grup Yorum üyesi Helin Bölek’in ölüm orucunda 288. gününde yaşamını yitirmesi üzerine cenaze töreni ve anma programı yapılması engellendi. İstanbul’da İdil Kültür Merkezi ve Cem
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/fatih-portakala-bankacilik-kanununu-ihlalden-3-yila-kadar-hapis-istemiyle-dava-5784573/
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/04/01/saglik-mudurunu-elestirdi-gorevden-alindi/
http://yeniyasamgazetesi1.com/hdp-yardimlar-neden-engelleniyor/
45 http://www.kocaeli.gov.tr/eylem-ve-etkinliklerin-yasaklanmasi-ile-ilgili-basin-duyurusu
46 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/corona-nedeniyle-600-isci-is-birakti-valilik-is-birakmayi-yasakladi-5721619/
47 https://www.evrensel.net/haber/401288/gozaltina-alinan-disk-tekstil-gaziantep-bolge-temsilcisi-turkmen-serbest-birakildi
48 https://www.gazeteyolculuk.net/disk-tekstil-antep-bolge-temsilcisi-mehmet-turkmen-gozaltina-alindi
42
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Evi’ne çevresi polislerce kapatıldı. İdil Kültür Merkezi görevlileri ile cenazeyi ve Bölek’in ailesini
taşıyan aracın sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi. Bölek’in defnedileceği Feriköy Mezarlığı’nda biber gazıyla polis müdahalesinde bulunuldu. Mezarlığa girişleri engelleyen polis müdahalesi ardından aile cenazeyi defnetti.49
6 Nisan 2020
● Van Valiliği, 21 Kasım 2016’dan bu yana devam eden eylem ve etkinlik yasağını 8-22
Nisan arasında uygulanacak şekilde 15 gün daha uzattı.50
● AKP'li Eyüpsultan Belediyesi, CHP Eyüpsultan İlçe Başkanlığı’nın Covid-19 salgınına
karşı uyarı amacıyla sokaklara astığı pankartları topladı. Pankartlarda, “Elini yıka, maske tak, tokalaşma” gibi korona virüse karşı alınabilecek tedbirler yazılıydı. Bu durumu kamuoyuna duyuran
CHP’li Barış Yarkadaş, “Elini yıka, maske tak, tokalaşma yazan pankartlardan niye rahatsız oldunuz? CHP’nin ne yapmasını bekliyorsunuz? Niğde’deki AKP’li gibi tütsü yakmasını mı?” dedi.51
● İçişleri Bakanlığı, son 21 gün içinde provakatif Covid-19 virüsü paylaşımı yapan 3.576
sosyal medya hesabının incelendiğini ve bu hesapları kullanan 616 şüphelinin tespit edilerek
229’unun yakalandığını açıkladı.52
9 Nisan 2020
● Van-Hakkari Tabip Odası Başkanı ve Türkiye Psikiyatri Derneği üyesi Özgür Deniz Değer ile Mardin Tabip Odası Başkanı Osman Sağlam, Covid-19 salgınında halk sağlığıyla ilgili MA
ve Gazete Duvar’a verdikleri röportajlar nedeniyle haklarında soruşturma açıldı. Değer ve Sağlam’a “Halk arasında korku ve panik yaratmak” suçlaması yöneltildiği belirtildi. Mardin İl Sağlık
Müdürlüğü’nün Sağlam hakkında şikayette bulunduğu belirtildi.53
● Batman Valiliği, 10 Nisan ile 24 Nisan arasında şehir genelinde her türlü miting, kapalı
ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşlerinin, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma
eylemi, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikleri mülki idare amirinin iznine bağladı. Batman
M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çevresinde tüm etkinliklerini de yasak kapsamına aldı.54
10 Nisan 2020
● AKP’nin iş dünyası temsilcileriyle paylaştığı Covid-19 salgınıyla mücadele gerekçeli
yasa taslağındaki sosyal ağ sağlayıcı tanımıyla Twitter, Facebook, Intagram, YouTube gibi tüm
mecraların yanı sıra elektronik haberleşme uygulamaları tanımıyla da WhatsApp, Skype gibi mecralar üzerinde hükümet kontrolü sağlayacak hükümler dikkat çekti. Taslağa göre; sosyal medya
ağları olarak tanımlanan tüm şirketler Türkiye’de temsilci ve Türkiye’deki kullanıcı verilerini burada bulundurmak zorunda olacak. Temsilci belirleyerek bunu BTK’ya bildirmeyen sosyal ağ sağlayıcı uygulamaya internet trafiği bant genişliği yüzde 95 oranına kadar daraltılma yaptırımı uygulanacak. Dolayısıyla Türkiye’deki kullanıcılar açısından söz konusu mecraya erişim sıkıntısı yaşanacak. Sosyal ağ sağlayıcısı, kendisine bildirilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve buna ilişkin başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren raporları üç aylık dönemlerle BTK’ya bildirecek. Sosyal ağ sağlayıcılar, içerikle ilgili
olarak şahıslardan gelen şikayetlere 72 saat içinde yanıt vermek zorunda eğer yapılmazsa sağlayıcılar çok büyük miktarda para cezalarına tabi tutulacak. Dolayısıyla şirketlere sadece kişi şikayetiyle erişim yasakları uygulama baskısı getirildiği belirtildi. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof.
Dr. Yaman Akdeniz, “Hükümet 2007’den beri yapamadığını 5651 sayılı Kanun’a yama yaparak
yapmaya çalışıyor. Eğer YouTube ve Twitter gibi sosyal medya platformları Türkiye’de sorumlu
bildirmezlerse ağ trafikleri yüzde 50-95 arasında kısıtlanacak ve bu platformları kullanılmaz hale
getirecekler. Öbür taraftan, eğer bu platformlar Türkiye’de sorumlu belirlerse, sansür, erişim

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/grup-yorum-uyesi-helin-bolekin-cenazesinde-polis-mudahalesi-1731209
http://www.van.gov.tr/06042020-tarihli-yasaklama-karari
51 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpli-belediye-chpnin-koronavirus-pankartini-toplatti-1731620
52 https://www.icisleri.gov.tr/3576-adet-sosyal-medya-hesabi-incelendi-229-sahis-yakalandi
53 https://www.sessizkalma.org/defender/van-hakkari-ve-mardin-tabip-odasi-baskanlari/
54 http://www.batman.gov.tr/basin-duyurusu-etkinlikleri-izne-baglama-karari
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engelleme, hesap kapatma ve içerik kaldırma da Covid-19 pandemisi sonrası Türkiye’de ciddi boyutta artacak” açıklamasını yaptı.55
11 Nisan 2020
● Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi stajyer Avukat Yağız Timoçin, “Yoksulluğa
mahkum olmuşuz. Açız, açıktayız. Kaybedecek bir şeyimiz kalmamış! Ödeme yapmıyoruz”56 paylaşımları gerekçe gösterilerek 8 Nisan’da gözaltına alındı. Avukat Emre Erdal, üç gün boyunca
gözaltında tutulan Timoçin’in kronik astım hastası olduğu ve Covid-19 salgınında risk grubunda
olduğunu ifadesinde bulundu. ÇHD’nin yayınladığı yazılı açıklamada ise hakkında “Halkı kin ve
düşmanlığı tahrik” suçlamasıyla soruşturma yürütülen Timoçin’in gözaltı süresinin keyfi bir şekilde dört gün uzatıldığı belirtildi.57 Son olarak ÇHD İstanbul Şube Twitter hesabından58 Timoçin’in yurt dışı yasağıyla birlikte serbest bırakıldığını duyurdu.59
● Adana-Seyhan’da fotoğraf sanatçısı ve eğitmeni Fadime Aygün, sokağa çıkma yasağı kararı sonrası sokakta oluşan izdihamı çektiği gerekçesiyle bekçiler tarafından gözaltına alındı. Aygün, “Beni polis otosu ile Bağlar Karakoluna götürdüler. Anlamsız bir muamele vardı, kötü davranmadılar. Böyle bir ortamda fotoğraf çekmemi çok anlamsız buldular ben de onlara bunun benim
işim olduğunu anlatmaya çalıştım. Altı yıl bu işin akademik eğitimini almamın bana fotoğraf
çekme hakkı vermediğini anlattılar. ‘Basın fotoğrafçısı olsaydın çekebilirdin’ vs. dediler. Tanık
olduğumuz olay son derece ekstrem bir olaydı. İlgi duyulmayacak gibi değildi. İki saat kadar karakolda bekletildim. Yakınlarıma haber verilmedi. Gözaltına alınma ve salıverilme tutanağı tutulmadı. Bana herhangi bir belge imzalatılmadı. Adli muayeneye götürülmedim. Serbest bırakılmadan
önce çektiğim fotoğraflar silindi. Bekçiler, bir şekilde o fotoğraflara geri ulaşır ve yayınlarsam üç
gün gözaltına alacaklarını söylediler” dedi.60
● Hakkari Valiliği, kent genelinde oturma eylemi, protesto eylemi, açlık grevi, çadır kurma,
basın açıklamaları, her türlü stant açma, konser, şenlik, meşale yakma, el ilanı/bildiri/broşür dağıtma, afiş/poster asma gibi tüm etkinlikleri 15 gün süreyle yasakladı.61
18 Nisan 2020
● İstanbul Kadıköy Kaymakamlığı, Kadıköy Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı için sokaklarda bando ekibi ve ses yayın aracı ile şarkılar ve marşlar eşliğinde
yapılmak istenen kutlama etkinliğine izin vermedi. CHP’li Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Daraodabaşı ise, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı hem en kıymetlimiz olan TBMM’nin
açılış kutlamalarını bugün itibariyle başlattık. Sadece sokakta bir bando ekibi ve ses yayın aracı
eşliğinde marşlarla yapacağımız etkinlikle ilgili resmi makamlara bilgi vermemize ve görevli personel listesini iletmemize rağmen gerekçe gösterilmeden yasak geldi. Mülki idarenin, bu kararı
hangi refleksle aldığı bizce malum” dedi.62
20 Nisan 2020
● İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin
Altun’un İstanbul Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde kiraladığı arazi ile ilgili paylaşım yapan CHP
Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Koç, CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ve
CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin tweetlerine erişim engeli kararı verdi.63
21 Nisan 2020
● İstanbul Tuzla’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla ve tersanelerde Covid19 salgınının yayılmasını protesto etmek isteyen DİSK Limter-İş Sendikası üye ve yöneticilerine
polis müdahalesinde altı kişi gözaltına alındı. Bu sendika üyelerinden beş kişiye ayrı ayrı 3.180 lira
https://www.mlsaturkey.com/tr/sosyal-aglara-sansur-geliyor/
https://twitter.com/YagizTimocin/status/1245426041734168580
https://cagdashukukcular.org/manset/meslektasimiz-stj-av-yagiz-timocin-serbest-birakilsin/
58 https://twitter.com/CHDistanbul/status/1248635658819731457
59 http://susma24.com/odeme-yapmiyoruz-paylasimina-uc-gun-gozalti/
60 https://www.evrensel.net/haber/401936/sokaga-cikma-yasagi-izdihamini-ceken-fotografci-gozaltina-alindi
61 https://www.iha.com.tr/haber-hakkaride-eylem-ve-etkinliklere-15-gunluk-yasak-838574/
62 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kadikoyde-23-nisan-etkinliklerine-yasak-1733795
63 http://kozmopolitik.com.tr/haberler/4-chplinin-tweetlerine-fahrettin-altun-engeli-20042020.html
55
56
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para cezası verildi ve kendilerine “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasıyla soruşturma başlatılacağı söylendi. Gözaltına alınanlar daha sonra serbest
bırakıldı.64
22 Nisan 2020
● Ankara Valiliği, CHP’nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Covid-19
virüsü salgını sebebiyle sosyal mesafeyi koruyarak Atatürk anıtlarına çelenk koymak için yaptığı
başvuruyu reddetti. İzmir Valiliği ise bu talebi kabul etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz
Kaan Salıcı sosyal medya hesabından valilikçe verilen iki farklı kararı paylaşarak tepki gösterdi.65
23 Nisan 2020
● Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 100. yıl özel oturumunda, HDP Eş Genel Başkanı
Mithat Sancar’ın konuşmasına başlamasıyla beraber NTV, CNN Türk ve Habertürk yayınlarını keserek, reklam arası verdi. Reklam arası bittikten sonra Sancar’ın konuşması, sadece son dört dakikası izlenebilecek şekilde yayınlandı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş’ın konuşmasını ise, CNN Türk ve NTV hiç yayınlamadı. Salondaki Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözünü anımsatan Baş’ın, “Bugün bu yazının altında konuşurken Türkiye'de mevcut durumun orada ifade edildiği gibi olmadığını söyleyerek başlamak zorundayız. Bugün Türkiye’de bir saray rejimi hakimdir. Saray rejiminde hakimiyet sarayından çıkıp Meclis’e gelmeye
tenezzül etmeyen tek adama aittir” demesi üzerine TRT ve Habertürk yayınlarını kesti.66
● İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin Facebook sayfası, sayfaya yönelik yapılan
şikayetler gerekçe gösterilerek ikinci kez erişme engellendi. İSİG’in geçen hafta engellenmiş olan
Facebook sayfası, bu yasak son bulur bulmaz ikinci kez erişime engellenmiş oldu. İSİG Meclisi’nin
yazılı açıklamasında, “Sayfamız büyük şirketlerin talebi üzerine bir hafta daha kısıtlandı. Facebook
sayfamız özellikle fabrika işçileri ve Anadolu’dan emekçiler tarafından takip ediliyordu. Bu süreçte
https://twitter.com/isigmeclisi ve http://isigmeclisi.org/ adreslerimizden İSİG haberlerini takip
edebilirsiniz. İş cinayetlerini, Covid-19’dan ölen işçileri ve bu süreçte fabrikalarda yaşanan hak
ihlallerini duyurmamızı susturamazsınız” denildi.67
● Covid-19 salgını tedbirleri bünyesinde Macaristan’dan Bingöl’e getirilerek karantina altına alınan P.P., Twitter aracılığıyla şehirle ilgili bir paylaşımda bulundu. P.P. hakkında “Budapeşte-Bingöl seferine tanık oldum resmen. Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim” ifadeleri
nedeniyle Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya
bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı.68
24 Nisan 2020
● Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, Twitter mesajıyla haber ajanslarının belediyenin çalışmalarına “sansür ve ambargo uyguladığını” duyurdu. Maçoğlu, “Belediyemiz ile ilgili yapılan haberlere çok uzun süredir İHA ambargo uyguluyor, hiçbir çalışma ve açıklamamıza yer vermiyordu. Şimdi bu sansür ve ambargo kervanına DHA da katıldı. Belediyemizin Covid-19 tedbirleri kapsamında yaptığı çalışmalar konusunda DHA, İHA ve AA muhabirlerine yaptığı açıklamalar,
basın emekçisi arkadaşlarımız tarafından hazırlanıp merkeze gönderilmesine rağmen haberler sansürlenerek reddediliyor. Basının içine düştüğü bu durum çok kaygı verici ve üzücüdür. Haber almak ve haber yapmak bir haktır. Gazetecilik yapmak suç değildir. Çekim yaptıktan sonra yayımlamamak nedir? Bunu anlamıyoruz. Haberi gönderiyorlar ama sonrasında merkezi olarak yayınlamıyorlar. Yüzlerce insana aşevinde yemek çıkarıyoruz. O çekimler yapıldı ama yayınlamadılar.
Dersim’den haber alma hakkını kimse engelleyemez”69 dedi. Maçoğlu, haberleri yapan bazı muhabirlerin ise “Neden onların haberlerini yapıyorsunuz” denilerek izne çıkarıldıklarını duyduklarını
ifade etti.70
https://t24.com.tr/haber/tersanelerdeki-covid-19-vaka-sayisinin-artmasini-protesto-icin-basin-aciklamasi-yapan-sendikacilara-ceza-kesildi,874031
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpnin-ataturk-anitina-celenk-koymasina-izmirde-izin-var-ankarada-yok-1734497
https://www.evrensel.net/haber/402940/erkan-basin-23-nisan-ozel-oturumundaki-konusmasi-sirasinda-tv-kanallari-yayini-kesti
67 https://www.birgun.net/haber/isig-meclisi-ne-yine-erisim-engeli-297840
68 https://www.birgun.net/haber/yurt-disindan-getirilip-karantinaya-alinan-kisinin-paylasimina-sorusturma-297846
69 https://twitter.com/FatihMacoglu/status/1253661019379032064
70 https://www.gazeteciler.com/haber/tunceli-belediye-baskani-fatih-mehmet-macoglundan-sansur-iddiasi/404720
64
65
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27 Nisan 2020
● Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Şanlıurfa Tabip
Odası Başkanı Ömer Melik ve Genel Sekreteri Osman Yüksekyayla, sosyal medya hesaplarından
gerçeği yansıtmayan Covid-19 virüsü vaka verileri paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.71
Şanlıurfa Tabip Odası’nca ifade verdikten sonra serbest bırakılan doktorlarla ilgili “halkı korku ve
paniğe sevk etmek” ile suçlandıklarını, ancak sadece Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verileri değerlendirip, halkı bilgilendirmek için paylaşım yaptıklarını açıkladı. Melik ve Yüksekyayla’nın
ayda bir imza vermek ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol uygulaması şartıyla serbest bırakıldıkları da bildirildi.72
● İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada son 42 günde Covid-19 virüsü salgınıyla ilgili asılsız
ve provakatif paylaşım yaptıkları gerekçesiyle 6.362 sosyal medya hesabı incelenerek 855 şahsın
tespit edildiğini ve 402 kişinin ise yakalandığını açıkladı.73
30 Nisan 2020
● KESK Van Şubesi binasına 29 Nisan’da asılan “Üreten biziz öldüren düzene karşı birleşim, Yaşasın 1 Mayıs” yazılı pankart, polisler tarafından tebliğ yapılmaksızın “Cumhuriyet Savcılığı’nın sözlü talimatı” olduğu söylenerek indirildi. KESK’ten yapılan açıklamada, “Sendikamız
binasına asılan pankartın indirilmesine ve el konulmasına dair herhangi bir adli makamın kararı
olmamasına rağmen polislerce keyfi ve hukuksuz bir şekilde indirilerek el konulması kabul edilemez” denildi. Sorumlular hakkında hukuki süreç başlatılacağı bildirildi.74

RTÜK ile İlgili Gelişmeler
6 Nisan 2020
● Habertürk yazarı Fatih Altaylı, “TRT ‘900 bin hasta var’ diyor” başlıklı yazısında,
RTÜK’ün TRT Haber’de 900 bin olarak hasta bulunduğu iddia edilmesi üzerine aynı iddiayı yayımlayan Habertürk’e ceza verilirken, TRT’ye ceza verilmemesini eleştirdi.75 Altaylı, “Şimdi
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e ve bu ceza için parmaklarını kaldıran üyelerine soruyorum. ‘Hadi
bakalım TRT’ye de ceza verin verebilirseniz. Yoksa bu sayıları doğrulayan bir otorite var da bizim
bu haberimiz yok” ifadelerini kullandı.76
7 Nisan 2020
● RTÜK tarafından Covid-19 salgınına ilişkin Habertürk’teki “Para Gündem” programına
idari yaptırım cezası verilmesi üzerine sunucu Ebru Baki, programa ara verildiğini duyurdu. Baki,
“Bir süre program olmayacak, sonrası için sizi bilgilendireceğim. Sizinle olmak hep güç veriyor”
dedi. Program, “Hiçbir otorite tarafından teyit edilmemiş bilgilerin gerçeklik ve doğruluk ilkelerine
aykırı bir şekilde izleyiciye aktarılması” gerekçesiyle ceza almıştı.77
8 Nisan 2020
● RTÜK, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aktardığı Covid-19 salgınından 601 sağlık çalışanının etkilendiği bilgisini “Türkiye’de 601 sağlık çalışanı hayatını kaybetti” şeklinde aktaran
Halk TV’ye idari para cezası uyguladı.78 Halk TV yetkilileri ifadenin yanlışlıkla kullanıldığını açıkladı. RTÜK’ten gelen cezanın gerekçesi, “Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerinin esas alınmadan, kamuoyunda özgürce kanaat oluşumunu engelleyecek biçimde doğru olmayan bilgilerin
aktarılması” olarak belirtildi.79
12 Nisan 2020
https://www.haberturk.com/sanliurfa-haberleri/77518204-sanliurfa-tabip-odasi-baskani-ile-genel-sekreterine-korona-gozaltisi
https://yeni1mecra.com/urfa-tabip-odasi-baskani-ve-genel-sekreteri-gozaltina-alindi/
https://twitter.com/TC_icisleri/status/1254714150724538368?s=20
74 https://www.evrensel.net/haber/403637/van-kesk-binasina-asilan-1-mayis-afisi-sozlu-talimat-ile-polis-tarafindan-indirildi
75 https://www.birgun.net/haber/altayli-dan-rtuk-e-tepki-hadi-bakalim-trt-ye-de-ceza-verin-verebilirseniz-295018
76 https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/2637033-trt-900-bin-hasta-var-diyor
77 https://www.birgun.net/haber/rtuk-un-ceza-verdigi-haberturk-programi-yayina-ara-verdi-295182
78 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtukten-halk-tvye-ceza/1797416
79 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtukten-halk-tvye-ceza-1732003
71
72
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● RTÜK, FOX Life ’ta yayınlanan “9-1-1” dizisinde “Yaşlı bir erkek çiftin uygunsuz görüntülerinin toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka, ailenin korunması ilkesine aykırı
olduğu” gerekçesiyle kanala üç kez program durdurma cezası verdi.80
13 Nisan 2020
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix Türkiye’nin yeni yapımı Aşk 101 dizisinde eşcinsel bir karakterin olduğu iddiaları ve Yeni Akit’in de “Eşcinsel propaganda yapıldı! Netflix’in yeni
dizisine büyük tepki” haberiyle hedef göstermesi81 üzerine Yeni Akit’e bir demeç verdi. Şahin, “İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılığın düzenleme ve denetleme görevi Üst Kurulumuza verildikten sonra hızlıca yönetmelik çalışmalarını tamamladık. Bu kapsamda yerli ve yabancı seç-izle
platformlarıyla zaman zaman bir araya gelerek talep ve beklentilerimizle kırmızı çizgilerimizi kendilerine aktardık. Denetim mekanizmalarımızı da oluşturduk. İzleme ve Değerlendirme Dairemizin
uzmanları diğer yayınları olduğu gibi isteğe bağlı yayıncılık alanını da sıkı bir şekilde takip ediyorlar. Görevimiz gereği gözümüz üzerlerinde. Gerekli hallerde kendilerini önce sözlü uyarıyoruz.
Şifahi yaptığımız ikazları dikkate aldıklarını da gördük. Kendileri sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada dizi karakterlerine ilişkin dolaşan iddiaların asılsız olduğunu belirttiler. Aksi bir
durumda tavrımız bellidir ve nettir. RTÜK olarak toplumumuzun milli ve manevi değerlerine aykırı
olası yayınlara karşı müsamaha göstermeyeceğimizi özellikle vurguladık. Çocuk ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine göz yummamız mümkün
değildir. Kırmızı çizgilerimiz bellidir, millet iradesiyle ortaya konulan ilgili yasamızdan aldığımız
yetkiyle hareket ediyoruz. RTÜK yönetimi olarak toplumumuzu rahatsız edecek her türlü yayın
içeriğine geçit vermemekte kararlıyız” açıklamasını yaptı.82
15 Nisan 2020
● RTÜK, Fox TV, Tele 1, Halk TV ve Haber Global’e bazı programlarda yayın ilkelerine
uyulmadığı gerekçesiyle idari para cezası verdi. Açıklamaya göre; Fatih Portakal’ın 30, 31 Mart
ve 1 Nisan 2020’de yayımlanan haberlerde Covid-19 gündemiyle ilgili yaptığı yorumları değerlendirilmesi üzerine pek çok tedbir alınmasına rağmen, Portakal’ın devlet yöneticilerini haksızca hedef alması “Yayın hizmetleri, …Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” hükmü kapsamında Fox TV’ye üst limitten idari yaptırım ve üç kez program durdurma cezasına karar verdi.
Fox TV’nin “İlker Karagöz ile Çalar Saat” programındaki “ekmek kuyruğunda kavga” haberi nedeniyle yayıncı kuruluşa yine üst limitten idari para cezası müeyyidesi uygulandı. Tele 1’de “Gün
Başlıyor” isimli programda Can Ataklı’nın “Niye herkes şehit? Yani kime şey yapıyorsan o şehit.
Herkesin şehidi de kendine oluyor herkesin teröristi de kendine” şeklindeki ifadeleri, toplumun
milli ve manevi değerlerine saygısızlık olarak değerlendirilerek Tele 1’e üst limitten idari yaptırım
ve üç kez program durdurma cezasına karar verildi. Kurul, Halk TV’de yayımlanan “Şimdiki Zaman Siyaset” programda canlı yayın konuğu Ali Demirsoy’un “… oradaki 50-60 kişiyi ya bir adaya
götürür tecrit ederdim ya da ben biyolog olmam nedeniyle beni kınamayın ya da öldürürdüm. Siz
orada 50 kişiyi itlaf etmiş olsaydınız bugün bir milyon adamın ölümünü engellemiş olurdunuz”
insan onurunu zedeleyen ifadeler kullandığına karar vererek yayıncı kuruluşa idari yaptırım uyguladı. Ayrıca RTÜK canlı yayında sigara içen yorumcu Berhan Şimşek nedeniyle Haber Global’e
üst limitten idari para cezası verdi.83
18 Nisan 2020
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Covid-19 sürecinde sorumluluk bilinciyle hareket edilmediği ve fırsatçılık yapıldığını savundu. Şahin, “Defalarca yapılan uyarılara rağmen bazı yayıncılarımızın bunları dikkate almayıp, devleti milletiyle ayrıştıran tutum sergilemeye devam etiğini
ve bunu bir alışkanlık haline getirdiklerini gördük. Bu sebeple RTÜK olarak kanundan aldığımız
yetkiyle, bazı kanallara cezai müeyyideler uyguladık. Geldiğimiz bu süreçte bunların devam etmesi
http://susma24.com/rtukten-9-1-1-dizisine-genel-ahlak-cezasi/
https://www.yeniakit.com.tr/haber/escinsel-propaganda-yapildi-netflixin-yeni-dizisine-buyuk-tepki-1171408.html
82 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtuk-baskani-gozumuz-uzerlerinde-gecit-vermeyecegiz-1732851
83 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtukten-yayin-ilkelerine-uymayan-kanallara-ceza/1806192
80
81
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halinde RTÜK’ün yasadan kaynaklanan diğer yetkilerini de kullanmakta tereddüt etmeyeceğini bir
kez daha ifade etmek isteriz” ifadelerini kullandı.84
20 Nisan 2020
● Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Faruk Bildirici’nin RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in BİK
ve TÜRKSAT yönetiminde de görev alarak birden fazla maaş alması konusunda başvurusunu,
RTÜK’ün beyanını doğru kabul ederek başvuruyu reddetti. Bunun üzerine Bildirici, Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun kararının iptali istemiyle İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Bildirici, dava dilekçesinde, Etik Kurul’un “araştırma yapmak yerine şikayet edilen RTÜK ve TÜRKSAT hukuk
müşavirlerinin verdiği bilgiye dayanarak karar alınmasının tarafsız ve bağımsız karar verilmediğinin kanıtı olduğu” gerekçe gösterdi. Ankara 3. İdare Mahkemesi, iki tarafın görüşlerini almayı
tamamladığı için önümüzdeki günlerde dosyayı esastan görüşecek. Gerek duyması halinde karar
vermeden önce taraflardan yeni belgeler isteyebilecek.85
29 Nisan 2020
● RTÜK, Kanal 7’de “Sahur Vakti” programı katılımcısı İsmail Türüt’ün “İktidarda CHP
olsa vatandaşların yarısı ölmüştü” ifadelerini CHP’nin talebiyle değerlendirmeye aldı. RTÜK üyesi
İlhan Taşçı, Üst Kurul toplantısında gündeme alınmasını ve cezalandırılmasını talep etti ancak henüz herhangi bir cezai işlem yapılmadığı bildirildi.86
30 Nisan 2020
● RTÜK, Halk TV’de Ayşenur Aslan’ın sunduğu “Medya Mahallesi” programına beş kez
program durdurma cezası verdi. CHP’li RTÜK üyesi İlhan Taşçı, “RTÜK artık iktidarın sopası olduğunu ispatladı. Bugünkü Üst Kurul toplantısında, Sarayın işaretiyle, zorlama raporlarla, eleştirel
yayın yapan tüm televizyonlara en ağır cezalar verildi” tepkisini gösterdi.87
● RTÜK, Kafa Radyo’da Nihat Sırdar’ın “Nihat’la Sivrisinek” programında geçen “Bira ile
de güzel gidiyor” sözleri nedeniyle üç kez program durdurma ve üst sınırdan para cezası verdi.88

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepkiler
1 Nisan 2020
● Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkanı Nezir Karayün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
yerel basın mensuplarına ve kuruluşlarına Covid-19 salgını nedeniyle destek sunulması için çağrı
yaptı. Karayün, “BİK, bir süre önce yerel basına destek paketi olarak bazı önlemler açıkladı. Ama
bunlar da yerel basına yeterli değildir. Yerel gazeteler ve internet siteleri, yerel televizyon kuruluşları Türkiye’de her gün Covid-19 virüsü ile ilgili gelişmeleri duyurmak için bir tedbir ve destek
paketi açıklanması konusunda gerekli adımların atılmasını bekliyoruz” dedi.89
2 Nisan 2020
● Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Eş Direktörü Veysel Ok, “Yaptıkları haberlerden, konuşmalardan attıkları tweetlerden tutuklanan gazetecilerin serbest bırakılmayıp hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlarda infaz indirimi yapılması ciddi bir adaletsizlik ve aynı zamanda
ciddi bir vicdansızlık”90 ifadelerini kullandı.91
● Yeni Yaşam Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser’in
avukatları, tutuklu yargılanmalarıyla “kişi özgürlüğü ve güvenliği” ile “düşünceyi açıklama ve
yayma özgürlüğüne” yönelik hak ihlali olduğunu belirterek AYM’ye başvurdu. Başvuruda, İstanbul Silivri Dokuz Numaralı Kapalı Cezaevi’nde tutuklu Çelik ve Keser’in yaptıkları haberde
Libya’da ölen MİT mensubuyla ilgili kimlik bilgilerini paylaşmadığı belirtildi. Başvuruda,
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/rtuk-baskanindan-ceza-aciklamasi-41497716
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtuk-baskani-ebubekir-sahin-hakkinda-acilan-davada-etik-kurulundan-skandal-karar-1734086
https://www.birgun.net/haber/sahur-programinda-chp-elestirisi-rtuk-gundeminde-298697
87 https://www.medyaradar.com/rtukten-halk-tvdeki-o-programa-agir-ceza-haberi-2026024
88 https://www.gercekgundem.com/medya/177934/rtukten-bira-ile-de-guzel-gidiyor-sozune-3-program-durdurma-cezasi
89 https://www.medyafaresi.com/haber/yerel-basindan-erdogana-cagri-zor-durumdayiz/937594
90 https://www.tukenmezhaber.com/hak-ihlalleri/avukat-veysel-oktan-infaz-yasasi-tepkisi-ciddi-bir-adaletsiz
91 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazetecileri-iceride-tutup-dolandiricilik-gibi-suclarda-indirim-yapmak-adaletsizlik-ve-vicdansizlik/
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“Anayasa ve AİHS ile, AYM ve AİHM kararları ile koruma altındaki ‘Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği’ ile ‘Düşünceyi Açıklama ve Yayma Özgürlüğüne’ yönelik haksız ve doğrudan bir müdahale
olmuştur. Tutukluluğa ilişkin kararlarda hedeflenen meşru amaçla yapılan müdahale arasında gözetilmesi gereken denge açısından öncelikle adli kontrol tedbirleri değerlendirilmeli ve adli kontrolün neden yetersiz kalacağı gerekçelendirilmelidir” denildi.92
● Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkenceyle Mücadele Örgütü’nün (OMCT) oluşturduğu İnsan Hakları Savunucularının Korunması İçin Gözlemevi, gazeteci Nurcan Baysal ile birlikte Türkiye’deki tüm insan hakları savunucularına karşı yürütülen “adli
tacizlere” son verilmesini ve Covid-19 salgını için alınan tedbirlerin gazeteciler dahil insan hakları
savunucularına karşı baskı aracı olarak kullanılmamasını talep etti. Açıklamada, 30 Mart’ta Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne ifade vermek için çağrılan Baysal’ın gözaltına alınmadığı ancak hakkında adli kontrol talebinde bulunulduğu ve bunun Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği’nce reddedildiği anımsatıldı.93
3 Nisan 2020
● Press In Arrest’in “Mart 2020 Basın Özgürlüğü Raporu”na göre, Mart’ta dokuz gazeteci
tutuklandı, bir gazete ve 30 gazeteci üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, bir kez müebbet hapis
ve değişik süreli hapis istemiyle yargılandı. Bunun yanı sıra salgın gerekçesiyle 10 gazeteciyle
ilgili duruşma görülemedi ve 26 gazeteciyle ilgili yargılama ertelendi. Ayrıca en az 14 gazeteci
ifadeye çağrılarak hakkında soruşturma başlatıldı, en az 20 gazeteci gözaltına alındı, iki gazeteci
hakkında da dava açıldı. Hapisteki altı gazeteci tahliye edildi. Hapisteki gazetecilerden Aydın Keser, Barış Pehivan, Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, İsmail Yıldız, Rawin
Sterk ile Tülay Canpolat’ın iddianameleri ise halen tamamlanmadı.94
6 Nisan 2020
● Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü’yle ilgili açıklamasında, faili meçhul gazeteci cinayetlerini ve hakkında dava açılan gazeteciler tablosunu eleştirdi. Açıklamada, “İlk basın şehidi Hasan Fehmi’yi 6 Nisan 1909 tarihinde kaybettik. Serbesti
Gazetesi’nde eleştirel yazılarıyla tanınan Hasan Fehmi düşüncelerini ifade ettiği ve yazıya döktüğü
için öldürüldü. O tarihten bu yana pek çoğu faili meçhul cinayetlere kurban giden 66 meslektaşımız
var. Ne yazık ki faili meçhul dosyaları bir türlü parlamentoda görüşülemedi. Demokrasiler, basın
özgürlüğü ve düşünceyi ifade özgürlüğü ile test edilir. Ülkemizde gazetecilik her zamankinden
daha zorlu bir sınavdan geçiyor. Gazetecilik onurlu bir meslektir. Vicdanlı ve dürüst yapıldığında
halkın sesidir. Günümüzde artık gazeteci öldürülmemesi sevindirici gibi gözükse de yaygın basında
ve yerel basında hala haberleri yüzünden darp edilen meslektaşlarımız var. Öte yandan gazeteciler
hakkında açılan davaların önü arkası kesilmiyor. Cezaevindeki gazeteci ve yazarların durumu ise
gerçekten ülkemizin bir utancı” denildi.95
● TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek infaz düzenlemesinde tutuklu gazetecileri serbest
bırakacak hüküm içermemesi üzerine gazetecilik meslek örgütleri tepkide bulundu. RSF Türkiye
Temsilcisi Erol Önderoğlu, “Bu tasarı yasalaşırsa iktidarın, ‘ufak tefek sorunlar’ bulunduğunu yarım ağızla kabul edip, Yargıtay’a temyiz hakkı getirdiği ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğüyle
ilgili yargı kararları, sistemli gazeteci tutuklamalarını da beraberinde getirecek” açıklamasında bulundu. TGS avukatı Ülkü Şahin, “Gazeteciler, şiddete teşvik dahi içermeyen, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken haberlerinden dolayı üyelik, propaganda, halkı kin ve düşmanlığa tahrik gibi suçlamalar ile içeride tutulmaya devam ederken; eline silah alarak kadına, çocuğa
şiddet uygulamış kişiler bu düzenlemeden faydalanarak dışarıya çıkacak ve halkın arasına karışacak” dedi. DİSK Basın- İş Genel Başkanı Faruk Eren ise, “Korona virüsle mücadele edilmesi gerekirken, bu konuda eleştiriler yönelten gazetecileri, yurttaşları gözaltına alan; hatta tutuklayan

https://gazetekarinca.com/2020/04/gazeteci-celik-ve-keser-icin-aymye-basvuru/
https://www.fidh.org/tr/avrupa/turkiye/turkiye-nurcan-baysal-in-yargisal-tacizi
94 https://www.birgun.net/haber/press-in-arrest-mart-2020-basin-ozgurlugu-raporu-dokuz-gazeteci-tutuklandi-bir-gazete-ve-30-gazeteci-yargilandi-294645
95 https://www.tgc.org.tr/aciklamalar/2505-tgc-%C3%B6ld%C3%BCr%C3%BClen-gazetecileri-an%C4%B1yo.html
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iktidar, belli ki önümüzdeki günlerde hapishanelerde boşalan yerleri doldurmak için de hazırlık
yapıyor” tepkisinde bulundu.96
● Oda TV muhabiri Hülya Kılınç, cezaevinden yazdığı mektupta, “Bizler iktidarın değil halkın gazetecileriyiz. Belki bugün bir avuç olabiliriz, ama bizi tutsak eden düşünceden çok daha
güçlüyüz. Bizler dün yaptığımız gibi yarın da doğru ve gerçekleri yazmaya ve halka karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz” ifadesine yer verdi. Kılınç, “Bu görev halkın haber
alma hakkına saygı olduğu kadar, Cumhuriyet’e de olan borcumuzdur. Şu günlerde belki de korona
virüsü salgını siyaset, ekonomi ve yönetim sistemleriyle birlikte çürümekte olan toplumları yeniden düzenleyecek. Yüzyılın en büyük krizi olarak tanımladıkları salgın sonrasında ekonomi başta
olmak üzere siyaset, sağlık ve daha birçok alanda çok köklü değişikliklerin yaşanacağı öngörüsünde bulunan uzmanlar, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının da altını çiziyorlar” sözlerini
kale aldı.97
● CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Ceza İnfaz İndirimi Yasası’na gazetecilerle ilgili infaz indirimi içeren düzenlemeler eklenmesi gerektiğini belirterek, “Bugün itibarıyla 86 gazeteci ve
medya çalışanı cezaevlerinde tutuklu veya hükümlü. Meclis’te görüşülecek ceza infaz indirimi yasasına tutuklu gazetecileri kapsayacak, eline silah almamış, yalnızca düşüncelerinden dolayı siyasi
cezalara çarptırılmış kişiler için infaz indirimi içeren düzenlemeler eklenmelidir” dedi.98
7 Nisan 2020
● Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener, gazeteci Cem Ulucan’ın sosyal medya
paylaşımı sebebiyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Şener, “Kişilerin düşünme ve düşüncesini
ifade etme özgürlüğü anayasal bir hak olmasına karşın, maksadını aşan her ifadenin, kişilerin hürriyetinden yoksun bırakılmasını gerektirmeyeceği de hukuki bir gerçektir. Bu gerçekten hareketle,
kişilerin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarından sürekli olarak bir suç ve suçlu çıkarma
arayışı, inanıyoruz ki hukuk kurallarımızda karşılığını en adil şekilde bulacaktır” dedi.99
8 Nisan 2020
● Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), 30 Mart-6 Nisan arasında yaşanan hak ihlalleriyle
ilgili yayımladığı kısa videoda, Covid-19 salgını haberleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle
içinde gazeteciler başta olmak üzere birçok kişinin gözaltına alındığı ve soruşturulduğu bilgisi paylaşıldı.100
● CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek “Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan gündemdeki konuyu haber yaptığı, Murat Ağrıel iktidarı rahatsız eden kitap yazdığı için cezaevinde.
Fatih Portakal ironik dille eleştiri tweeti atıyor, hakkında suç duyurusunda bulunuluyor. Yargıyı
silah olarak kullanırsanız adaleti yok edersiniz” tepkisini gösterdi.101
● Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Mart 2020 raporunu “Dikkat! Sorumsuz yayıncılık
can alır!” başlığı ile açıkladı. Raporda, Libya’da hayatını kaybeden MİT mensubunu haberleştiren
gazetecilerin tutuklanması kritik gelişmelerden ilki olarak kaydedildi. Diğer kritik gelişme ise iktidara yakın medya kuruluşlarca Covid-19 salgınıyla ilgili sorumsuz yayıncılığı yapılması olarak
ifade edildi. Bu medya kuruluşlarınca, “AKP iktidarının bu dönemi siyasi açıdan hasarsız atlatabilmesi için manipülasyon yapıldığı ancak salgının yayıldığı” belirtildi.102
● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Covid-19 virüsü salgını döneminde medyaya
ve medya özgürlüğüne yönelik yaptığı yazılı açıklamada, “Sahada görev yapan basın emekçilerine
yeterli güvenlik imkanları sağlanmalı, üstlendikleri riskle orantılı bir şekilde teşvik verilmelidir.
Matbaalarda, yayın dağıtım süreçlerinde ve kamera arkasında çalışan basın emekçilerinin de yeterli
sağlık önlemleri sağlanmış ortamlarda görev yapmaları, rotasyon, ücretli izin, teşvik vb. yöntemlerle desteklenmeleri gerekiyor” dedi. Bilgin devamla, şeffaflığın, veri paylaşımının ve
https://www.dw.com/tr/sistemli-gazeteci-tutuklamalar%C4%B1n%C4%B1-beraberinde-getirecek/a-53041131
https://odatv4.com/karamsarliga-kapilsam-da-o-dizelere-tutunuyorum-07042038.html
https://www.evrensel.net/haber/401566/chp-milletvekili-atila-sertel-gazetecileri-tahliye-etmeyecek-duzenleme-eksik-olacak
99 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/bir-gazeteciye-daha-sosyal-paylasim-gozaltisi-5731927/
100 https://twitter.com/insanhaklari/status/1247862142142906369
101 https://twitter.com/MuharremErkek17/status/1247959521030479875
102 http://cgd.org.tr/index.php?Did=3859&Page=1
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dezenformasyonla mücadelenin öne çıktığı bu dönemde işi haber yapmak olan gazetecilerin sesinin
kısılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Bilgin, bu dönemi Tekalif-i Milliye dönemiyle karşılaştırarak eleştirisini dile getiren gazeteci Fatih Portakal hakkında Cumhurbaşkanı’nın suç duyurusunda bulunması, gazeteci Hakan Aygün’ün sosyal medya paylaşımları nedeniyle önce göz altına
alınıp ardından tutuklanmasının demokrasi adına kaygı verici olduğunu bildirdi. Bilgin, “Yeniçağ
yazarı Murat Ağırel, Oda TV emekçileri Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın tutukluluğu da hem
basın özgürlüğünün kısıtlanmasına örnektir hem de Covid-19 virüsü salgını döneminde cezaevlerinin risk oluşturan koşullarını ortaya koymuştur” dedi. Bilgin, “İnfaz Yasası” kapsamında Basın
İlan Kurumu’nun resmi ilan yayımlama izni vermediği gazetelerin cezaevlerine alınmamasını ve
davaları “terör” kapsamında yürütülen gazetecilerin af hakkından yararlanamayacak olmasını “basın özgürlüğünün önüne çıkan yeni ve güncellenen örnekler” şeklinde tanımladı.103
● Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, BİK’in ilan keserek, “eleştirel gazeteleri baskı altına
aldığını” kaydetti. Bildirici, “Cumhuriyet, BirGün ve Evrensel’e verilen resmi ilan kesme kararlarından da belli. Halbuki BİK, 1961 yılında ‘Resmi ilanların dağıtımında adaletsiz davranıldığı gerekçesiyle hükümet ile gazeteleri karşı karşıya getiren uygulamaya son vermek amacıyla kurulmuş’
bir kamu tüzel kişiliği. Çok sattığını açıklayan gazetelerin akaryakıt bayilerinde, marketlerde, terminallerde, üniversitelerde, metro istasyonlarında ücretsiz dağıtıldığı biliniyor. Buna rağmen BİK,
bu ‘büyük’ gazetelerin satışını denetlemiyor, bu nedenle ceza kesmiyor. Gerçekten kontrol etse
çoğunun resmi ilan gelirleri kesilir hem de toplum o gazetelerin gerçek tirajlarını öğrenmiş olur”
ifadelerini kullandı.104
9 Nisan 2020
● CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, rizenabiz.com haber sitesi İmtiyaz Sahibi Gençağa
Karafazlı’nın yaptığı Covid-19 salgını haberleri sebebiyle ifade vermeye çağırılmasına tepki gösterdi. Deniz, “Eğer yazıda hata ya da eksiklik varsa Çaykur tarafından kamuoyuna açıklama yapılıp
yazı tekzip ettirilir ya da düzeltme istenebilirdi. Hemen suç duyurusunda bulunmaya gerek yok.
Basının görevi kamuoyunun sesi ve vicdanı olmaktır. Basın resmi gazete değildir. Ayrıca çay müstahsilleri tarafından Çaykur’dan ısrarla açıklama beklediği bir dönemde Çaykur’un işi bu olmamalı” dedi.105
● Tüm İletişim ve Medya Federasyonu (TİMEF), İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu
(İMEF), Dijital Medya Federasyonu (DİMEF), Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF)
ortak bir açıklamayla Covid-19 salgını günlerinde yerel medyaya destek paketi hazırlanması için
çağrı yaptı. Açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, BİK ve RTÜK başta olmak üzere
ilgili tüm özel ve kamu otoritelerine ‘yerel medya’ için faizsiz kredi imkanı tanınması ve medya
çalışanlarının maaşlarının ödenmesi desteklerini bekliyoruz. Ulusal gazetelerin basım matbaalarında özel hijyen tedbirleri alınabilirken, yerel gazeteler zaten tek bir baskı personeli çalıştığından
işe gelmemesi durumunda müktesebatını kaybedebilir, gazeteleri alıp okuyanlar da salgın hastalık
riski almaktan endişe duyabilir. Bunun için yerel düzeyde ‘dijital gazete’ uygulamasına geçilmeli,
dijital gazetelerin basılı gazete olarak yayınladıkları hakları aynen saklı tutulmalı, yayımlarını basılı gazete olarak sürdürme kararında olan yerel gazeteler, her ilde ikişer üçer birleştirilmeli, ilçelerdeki gazeteleri de kapsayacak bu birleştirme işlemi, bu süreçte zorunlu kılınmalıdır. Bu süreçte
tüm gazetelerin aylık resmi ilan gelirleri, yıl içinde veya bir sonraki yılın ilan gelirlerinden mahsup
edilmek üzere, 2020 Ocak-Şubat veya 2019 yılı resmi ilan geliri ortalaması baz alınarak ödenmelidir. Covid-19 virüsü salgını ile birlikte reklam gelirleri yarıdan daha fazla düşen televizyonlardan,
önümüzdeki üç ay için uydu kirası alınmamalı sonrası ise uydu kiraları yarıya düşürülmeli ve en
az üç ay ertelenmelidir” denildi.106
● Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, Covid-19 salgınından olumsuz
etkilenen medya için “Tedbir Destek Paketi”nin açıklanması gerektiğini belirtti. Karaca, “BİK
http://www.24saatgazetesi.com/bilgin-gazetecilerin-sesi-kisilmamalidir/
https://www.evrensel.net/haber/401618/medya-ombudsmani-basin-ilan-kurumu-iktidar-medyasinin-satislarini-da-kontrol-etse?a=c3ed8
105 https://www.gercekgundem.com/medya/172062/gazeteci-gencaga-karafazli-hakkinda-sorusturma-baslatildi
106 http://www.boluekspres.com/icerik/haber.php?i=67918
103
104

21

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Nisan 2020 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

üzerinden alınan resmi ilanlar yerel gazeteler için can suyudur. Alınan tedbirler kapsamında uzun
bir süre icra ve ihale ilanları yayınlanmayacak. Önemli ölçüde azalmış olan resmi ilanlar daha da
azalacak. Özel işletmeler de reklam kısıtlamasına gidecek. BİK’in istediği ‘Borcu yoktur’ yazısı
Maliye Bakanlığı tarafından yıl sonuna kadar uzatılmalı, işsiz kalan ve salgın sebebiyle evden çıkamayan basın emekçilerinin maaşı işsizlik fonundan ödenmeli, yerel televizyonların uydu bedelleri altı ay süreyle alınmamalı ve uydu bedelli sonraki süreçte makul bir rakama çekilmeli, gazetelerimizden yüzde 15’lik komisyon kesintisinin tamamen kaldırılması gerekmekte, belediyeler başta
olmak üzere odalar, borsalar ve kamu kuruluşları ilan desteği vermelidir” dedi.107
11 Nisan 2020
● Bilecik Yarın gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cafer Elmas, BİK’ten “10 günde bir ilan
ancak geliyor” sözleriyle resmi ilanlar kesildiği için personel maaşlarını ödemekte zorlandıklarını
belirtti. Elmas, “Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmayı düşünüyoruz. Ama o da üç aylık. Destek
paketine gazetelerin de eklenmesi lazım. Kamu spotları gazetelere ücretli ilan olarak verilebilir.
Belediyeler kendi icraatlarını, çalışmalarını, toplantıları, ek ilan şekilde gazetelere verebilirler”
dedi. Akdeniz Gerçek Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Songül Başkaya ise, “Geçmişte devletin Anadolu basınına sağladığı kağıt desteği gazetelerimize yeniden verilmeli. İnternet yayıncılığımız devam etse de yeniden basılı gazetelerimizi, devletin kağıt desteğiyle birlikte günlük yayına
geçirmek istiyoruz. Henüz kısa dönemli çalışma ödeneği başvuruları neticelendirilmedi” diye konuştu. Samsun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Samsunhaber.com genel yayın yönetmeni Mehmet
Yazıcı, “BİK’in aldığı öneriler ve kararlar yeterli değil. Kağıt yardımı, teknik yardım, kredi kolaylıkları sağlanmalı. İsteyenlerin gazetesini kriz bitene kadar haftalık ya da aylık çıkarmasına izin
verilmesi lazım. En büyük riski çalışan basın emekçileri çekiyor. Maske bulmakta bile zorluk çekiyorlar. İşten çıkarmaların durdurulması lazım” dedi.108
13 Nisan 2020
● TGS Ankara Şubesi, Numune Hastanesi önünde yapılan açıklamayı takip eden iki gazetecinin polis tarafından tehdit edilmesini eleştirdi. Açıklamada, “Halkın haber alma hakkı için görevleri başında olan gazetecilere yapılan saldırı kabul edilemez. Haber takip etmek isteyen iki gazeteci polis tarafından itilerek, ‘Hadi çek de görelim, sizinle sonra hesaplaşacağız’ sözleriyle tehdit
edildi. Meslektaşlarımıza yapılan bu tehditle gerçeklerin üzeri kapatılmak isteniyor” denildi.109
14 Nisan 2020
● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, infaz düzenlemesini, “Gazetecilik mahkum,
cürüm işleyenler serbest. Terörle Mücadele Kanunu uyarınca cezalandırılan siyasetçiler, gazeteciler, yazarlar, akademisyenler cezaevinde kalmaya devam edecek ama katiller, caniler, hırsızlar salıverilecek. Bu çok yakışıksız bir durum” açıklamasıyla eleştirdi. Bilgin, yasa değişiklik teklifinin
mevcut haliyle yasalaşması halinde bu durumun “eşitlik” ilkesi açısından anayasa ihlali olacağını,
ifade ve basın özgürlüğünün korunması için bu yasanın iptalinin istenmesi gerektiğini, gazeteciliğin terörist olarak yaftalanmasını kabul etmenin mümkün olmadığını vurguladı. Kamu ihale yasasının fiilen ortadan kaldırıldığını ve dolayısıyla büyük oranda azalan resmi ilan gelirleri ve düşen
tiraj gelirlerinin Anadolu basınını zor durumda bıraktığını belirten Bilgin, “Şiddet eylemi göstermemesine rağmen Terörle Mücadele Yasası’ndan dolayı cezaevinde bulunan gazeteci, yazar, siyasetçilerin infaz indiriminden yararlanamadığını, MİT Yasası’na muhalefetten, casusluk suçlarının
da kapsam dışı bırakıldığını ve bundan dolayı tutuklanan gazeteciler Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel’in bu suçtan hüküm giymeleri halinde düzenlemeden faydalanamayacağını”
kaydetti.110
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı “Ülkemiz sadece Korona
virüsten değil, aynı zamanda bu medya ve siyaset virüslerinden de inşallah kurtulacaktır” açıklamasına Fox TV Ana Haber sunucusu ve gazeteci Fatih Portakal canlı yayında tepki gösterdi.
http://www.mersinimecehaber.com/mersin/anadolu-basini-virusten-kurtulamaz-h28961.html
https://www.aydinlik.com.tr/yerel-basin-direniyor-10-gunde-bir-ilan-geliyor-maas-odeyemiyoruz-205195#1
109 https://www.evrensel.net/haber/402117/tgs-ankarada-haber-takibi-yapan-gazetecilerin-tehdit-edilmesine-tepki-gosterdi
110 https://ankahaber.net/haber/detay/bilgin_gazetecilik_mahkum_curum_isleyenler_serbest
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Portakal, Erdoğan’a “Medya ve siyaset virüsleri diyor Sayın Cumhurbaşkanı, böyle de bir virüs
şekli üretti. Ben üstüme alınmadım, güldüğüme bakmayın, ben kendimi bir virüs ‘Covid-19 Fatih’
olarak görmüyorum. Kendimi basın mensubu olarak görüyorum” ifadeleriyle yanıt verdi.111
16 Nisan 2020
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, RTÜK tarafından Fox TV, Halk TV ve Tele 1’e
verilen cezalara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Gerçekten bugün Türkiye’de basın hür ve sansür
edilmiyor mu? Oturup bunu akılla mantıkla düşünmek gerekiyor. 15 Temmuz sivil darbe girişiminden sonra medya büyük baskı altındadır, özgürlüğü sınırlanmaktadır ve sınırlandırılmaya da
devam edilmektedir. Yeni Anayasa’nın aynı maddesi devam ediyor: ‘Devlet basın ve haber alma
hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır’ Anayasa’nın bu hükmüne rağmen tam aksine tedbirler alıyor, basının elini kolunu, gazetecilerinin elini kolunu bağlamak istiyor. Onları tutuklamak hapse
atmak istiyor ve bunları da yapıyor. Bunu yaparken de RTÜK’ü sopa olarak kullanıyor. Fox TV’ye,
Halk TV’ye, Tele 1’e ölçüsüz cezalar veriliyor. Haksız cezalar veriliyor. Sanıyor ki ben bu cezaları
verirsem, bunları sustururum. Bu ülkede yürekli gazeteciler var, cesur gazeteciler var, haber peşinde koşan gazeteciler var, halkın aydınlanmasını bilgilenmesini sağlamak için mücadele eden
gazeteciler var. Özgürlükten, demokrasiden, hukuktan, adaletten yana olan gazeteciler var. Bakın
bu zor günlerde bile onlar, halkı bilgilendirmek için günün 24 saati çalışıyor. Halkın haber
alma hürriyetini savunan gazetecileri asla susturamayacaksınız. Hangi baskıyı kurarsanız kurun,
bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz” dedi.112
● Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, gazeteciler Murat Ağırel, Barış
Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç hakkındaki tutuklama kararlarına tepki gösterdi. Feyzioğlu, “Gazetecilik suç değildir. Gerçek anlama gazetecilik örgüt propagandası yapmıyorsunuz,
gazetecilik kisvesinin arkasına sığınıp halkı kışkırtmıyorsunuz, eleştiri ve haber verme hakkınızı
kullanıyorsunuz. Dolayısıyla bu kişilerin ceza indirimine de ihtiyaçları yoktur. İhtiyacı olan adil
yargılamadır. Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç. Sır konusu bilgi, sırra
ilişkin kanunla korunan bilgi kamuoyuna biri tarafından açıklandığında, Meclis kürsüsünden canlı
yayında ilan edildiğinde sır olma özelliği biter. Sır olmaktan çıkar. Çünkü herkes öğrenmiştir. Haberi de inceledim. Soyadları gizli, mekanlar gizli. Meclis’te yapılan açıklamalara rağmen onlar
yine bunları gizlemişler. Bu kişilerin adil bir yargılama sonunda mahkum olmaları ihtimali yok. O
halde bu kişilerle ilgili tutuklama kararı bir gözdağıdır bana göre. Bir peşin cezadır. Türkiye’de
gazeteciler içeride, gazetecilere sansür var, baskı var, düşünce tutsaktır, gazeteciler tutsaktır diyenlerin eline, ağzına altın tepsiyle malzeme vermektir. FETÖ’ye, PKK’ya, eli kanlı DHKP/C’ye malzeme vermektir. Çok büyük bir haksızlık vardır” ifadelerini kullandı.113
● Gazeteci Barış Terkoğlu’nun eşi Özge Terkoğlu, eşi, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç’ın
infaz paketinde MİT Kanunu’nun istisnai suçlara eklenmesiyle tahliye edilmelerine engel konulduğunu belirtti. Terkoğlu, yine infaz paketine göre cezası üç yıl ve üç yılın altında olan tutuklular
için de tahliye öngörüldüğünü anımsatarak, daha önce “MİT Kanunu’nu ihlal” suçu işlemedikleri
için de cezanın alt sınır olan üç yıldan verilebileceğini vurgulayan Terkoğlu, “Buna rağmen tahliye
edilmezlerse bu, hukuk tarihine geçecek bir hak ve hukuk ihlali olur” ifadelerini kullandı.114
● Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, RTÜK tarafından Fox TV, Tele
1 ve Halk TV’ye verilen cezaları “halkın haber alma hakkını engelleyen davranış” olarak değerlendirdi. Karaca, “RTÜK’ün kararlarının gazetecilik mesleğine bir müdahale olduğunu, gazetecilerin
haber yaparken cezalandırılma korkusu ve ceza tehdidi altında olmasının basın özgürlüğüne zarar
vereceğini” belirtti.115
17 Nisan 2020

https://www.birgun.net/haber/fatih-portakal-dan-erdogan-a-medya-virusu-cevabi-296592
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/kilicdaroglundan-fox-tv-halk-tv-ve-tele-1e-verilen-cezalara-tepki-275417h.htm
113 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/metin-feyzioglundan-murat-agirelin-tutukluluguna-itiraz-275362h.htm
114 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/baris-terkoglunun-esi-isyan-etti-5752018/
115 http://www.hedefgazetesi.com.tr/haber-karaca-basin-ozgurlugune-mudahale-85342.html
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● Halk TV ana haber sunucusu İrfan Değirmenci, RTÜK tarafından üç kez yayın durdurma
cezası alan Fatih Portakal’a çağrı yaptı. Değirmenci, “Fox Haber’in RTÜK cezası, yayın durdurma,
ne vakit uygulanırsa sevgili Fatih Portakal bil ki burada da bir haber stüdyosu var. Arzu edersen
Halk Ana Haber’i birlikte sunabiliriz”116 ifadelerini kullandı.117
● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, RTÜK’ün Tele 1, Fox TV ve Halk TV’ye
verdiği cezaları kınadı. Bilgin, “Devlet yönetimindekilerin eleştirilmekten, haberden, soru sorulmasından korkmamaları gerekir. Eleştiriyi, haberi cezalandırarak engellemeye çalışmak mümkün
değil. Gazeteciyi siyasi bir iktidarın, partinin, ideolojinin uzantısı gibi görmek, öyle olmayanları
da yok etmeye çalışmak boşuna bir gayrettir. Üzgünüm ama her devirde baş eğmeyecek, mesleğini
onurla yürütmeye çalışacak gazeteciler olacaktır. Gazetecileri susturmak hiçbir zaman mümkün
olmayacaktır. RTÜK’ün son kararları açık bir şekilde muhalifleri susturma, gözdağı verme operasyonudur” tepkisini gösterdi.118
● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cumhuriyet’in, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkındaki “Boğaz’da Kaçak Var” haberine “terör örgütlerine hedef göstermek” suçlamasıyla soruşturma başlatılmasına “anlaşılabilir değil” sözleriyle tepki gösterdi. Akşener, “Altun’un İstanbul’daki ikametinde yapılan düzenlemelere, Boğaz Öngörünüm Yasası’na aykırı olduğu gerekçesiyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince müdahale edilmesi, belediye
ve imar meselesidir. Altun’a haksızlık yapıldıysa tekzip gönderilir, yayınlanır. Bir imar meselesinden terör soruşturması çıkarmak, demokrasilerde yaşanabilecek bir olay değildir. Bir devlet görevlisinin, yasalar karşısında tartışmalı bir inşaat faaliyetinin haber yapılmasına terör soruşturması açmak, ne kadar zorlarsanız zorlayın, anlaşılabilir, anlatılabilir değildir” dedi.119 CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bu durum yürütme organının ‘haber’ ve ‘terör’ kavramlarını nasıl iç içe gördüğünü, işine gelmeyen haberleri ‘terör’ kapsamına sokmak için her türlü bahaneyi kullanma isteğini en üst perdeden kanıtlamaktadır. Başsavcılık, kanuna aykırı işlem için soruşturma açacağına,
adeta kanun dışılığa geçit vermekte ve kamunun haber alma hakkına müdahale etmektedir” dedi.
Eski RTÜK üyesi gazeteci Faruk Bildirici, Altun’un açıklamayı kişisel sosyal medya hesabı yerine
İletişim Başkanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapmasına tepki göstererek, “Fahrettin
Altun, devlet işleriyle ilgili açıklamalarını kişisel hesabından yapıyordu. Şimdi de kişisel sorununa
ilişkin avukatının açıklamasını devlet hesabından duyurmuş. İletişim hatası değilse devlet gücünü
ardına almaktır bu” dedi.120
● DİSK Basın İş Sendikası, İstanbul’da Topkapı Matbaacılar Sitesi’nde salgın riski altında
çalışmak zorunda kalan matbaa işçilerinin durumuna dikkat çekti. Açıklamada, “Birçok işletme
Covid-19 nedeniyle işlerine ara vermiş olmasına rağmen birçok işletmede de güvencesiz bir şekilde
insanlar çalışmaya devam ediyorlar. İşlerine ara veren insanların birçoğunun ekonomik kaygıları
varken, bugün çalışmak zorunda olan matbaa çalışanlarımız da sağlık endişesiyle hayatını sürdürmeye çalışıyor” denildi.121
● İzmir LGBTİ + Onur Haftası Komitesi, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in Netfilix’teki
“Love 101” isimli dizideki eşcinsel karakter bulunduğu iddiasıyla ilgili açıklamalarına,
“LGBTİ+’lara ‘genel ahlaki değerler’ ve ‘kamu bozuklukları’ gibi tanımlanmamış, belirsiz ifadeler
aracılığıyla uygulanan örtülü sansür sona ermelidir. RTÜK Başkanı Şahin’e açıklamalarını netleştirmesini ve LGBTİ+’lara karşı nefret ve ayrımcılık ifadeleri için özür dilemesini istiyoruz” tepkisini gösterdi. Açıklamada, “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin söyledi, LGBTI+'ya yaptığı saldırılarla
tanınan Yeni Akit gazetesi, ‘Onları takip ediyoruz. RTÜK yönetimi olarak toplumumuzu rahatsız
edecek hiçbir yayın içeriğine yol vermemeye kararlıyız’. RTÜK yönetimi olarak toplumumuzu rahatsız edecek hiçbir yayın içeriğine yol vermemeye kararlıyız’ demiştir. Hiç kimsenin eşcinsellerin
varlığından ‘rahatsız olma’ hakkı yoktur” denildi.122
https://twitter.com/degirmencirfan/status/1250814619574251521
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/irfan-degirmenciden-fatih-portakala-cagri-ana-haberi-birlikte-sunabiliriz-1733589
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gazeteciler-cemiyeti-rtuk-kararlari-gozdagi-verme-operasyonudur-1733559
119 https://www.birgun.net/amp/haber/aksener-den-fahrettin-altun-tepkisi-296929?__twitter_impression=true
120 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/isine-gelmeyince-teror-1733313
121 https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1251035381614678018
122 https://www.kaosgl.org/en/single-news/34-we-re-asking-rtuk-on-what-grounds-are-you-censoring-homosexual-characters-34
116
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18 Nisan 2020
● TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Cumhuriyet muhabiri Hazal Ocak’ın “Damat
İşi Biliyor”123 haberi nedeniyle hakkında açılan davaya tepki gösterdi. Açıklamada, “AKP iktidarı
boyunca, benzerlerine sık rastladığımız bu baskılar sonucu yüzlerce gazeteci cezaevinde bulunuyor. Birçok gazeteci eleştirel haber veya yazı yazdıkları için işini kaybetti. İnfaz yasasından bile
ayrımcılığa maruz bırakılan gazeteciler, Türkiye’de çok zor şartlar altında görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporu incelendiğinde, birinci gelir kalemi olarak
ulaştırma ile bağlantılı kanal kullanım, kiralama ve işletme gelirleri olması beklenirken, birinci
sırada gayrimenkul gelirleri yer almaktadır. Tam da bu nedenle, 2011 yılından beri bölgedeki arazi
spekülasyonları, tapu değişimleri, Kanal Güzergahı üzerindeki inşaat projeleri ve son dönemde
gündeme gelen arazi satın alımlarıyla ilgili çıkan tüm haberler, projenin gerçek amacı olan arazi
rantını deşifre eden ve iktidarı bu yüzden rahatsız eden haberlerdir. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak yaşamsal bir yıkım ve rant projesiyle ilgili doğruları yazdığı için yargılanan
Hazal Ocak’ın yanında olduğumuzu belirtiyoruz” denildi.124
● CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Türkiye’nin internet karnesi yıllık raporunu “İnternetin 27’nci yılını ne yazık ki dijital özgürlüklerde yaşanan daralmanın gölgesinde
kutluyoruz” sözleriyle açıkladı. Türkiye’nin güncel dijital verilerini sunan Adıgüzel, “We Are Social ve Hootsuite’in 2020 raporlarına göre, Türkiye’nin internet kullanımında dünya ortalamasının
üstünde olduğunu belirtirken; Türkiye’de kullanıcıların yüzde 63’ünün internette bulunan haberlerin doğruluğundan endişeli olduğunu söyledi. Freedom House İnternet Özgürlüğü Raporunda da
Türkiye’nin interneti özgür olmayan ülkeler arasında bulunduğunu belirtti. Erişim engellemelerinde yaşanan artışa da değinen Adıgüzel, “Erişime engellenmiş web site sayısının 400 bine, URL
sayısının ise 150 bine ulaştığı ifade edilmektedir. Örneğin; Mart ayında Oda TV’ye yönelik getirilen erişim engellemesi son dönemdeki medya kuruluşlarına yönelik sansür uygulamasının en somut
örneğidir” ifadelerini kullandı.125 İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) verilerine göre; Ekim 2019
itibariyle Türkiye’de 2015 yılında erişime engellenen internet sitesi sayısı 80.553 iken, Ekim 2019
itibarıyla bu sayı 288.310’a yükselmiştir. Buna göre, son dört yılda erişime engellenen internet
sitesi sayısında yüzde 258 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Kaldı ki bugün itibariyle erişime engellenmiş web site sayısının 400 bine, URL sayısının ise 150 bine ulaştığı ifade edilmektedir. AKP
iktidarında, Twitter, Facebook ve YouTube başta olmak üzere sosyal medyaya yönelik ‘bant genişliğini daraltma’ yöntemi rutin bir sansür uygulamasına dönüşmüştür. Türkiye’de özellikle siyasi
iktidarın, terör olaylarının ardından ‘bant genişliğini daraltma’ yöntemiyle internete erişimi yavaşlatma yoluna başvurduğu bilinmektedir” bilgilerine yer verildi.126
● Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan, Covid-19 salgınında yerel gazetelerin ve televizyonların yaşadığı ekonomik sıkıntının ortadan kaldırılması ve desteklenmesi için
taleplerini yazılı açıklamayla duyurdu. Karahan, “Yerel medya şirketlerinde en az dört işçi çalıştıranlar KOBİ kapsamında ve KOSGEB’den kredilendirilmeli, BİK’in ilanlardan ve ilan faturalarına
yansıyan KDV oranından aldığı pay yüzde 5’e düşürülmeli, yerel radyo televizyon kuruluşlarının
telif bedelleri başta olmak üzere RTÜK payı ile frekans bedelleri bir süre alınmamalı, TÜRKSAT
uydu bedeli ödemeleri döviz üzerinden değil Türk lirası üzerinden ve indirimli olmak üzere ertelenmeli, dernekler, kulüpler ve partilerin duyuru, tüzük değişikliği ve genel kurul ilanları yeniden
yerel gazetelerde yayınlanmalı, medya sektörü çalışanlarının tamamına, işsiz kalanlara BİK vasıtasıyla bir defalığına nakdi yardım yapılmalı, belediye meclisi veya encümen kararları ile il genel
meclisi ve hizmet birlikleri karar ve duyuruları resmi ilan olarak her şehirde yerel gazetelerde yayımlanmalı, yerel medyaya dijital dönüşümde teknolojik altyapı için düşük faizli kredi imkanı sağlanmalı, kamu kurumlarının resmi ilan statüsünde olmayan reklamlarına ayrılan bütçenin asgari

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1715256/damat-isi-biliyor.html
https://www.evrensel.net/haber/402527/albayrakin-kanal-istanbul-guzergahinda-arazi-aldigini-haberlestiren-gazeteciye-dava
125 https://www.evrensel.net/haber/402520/turkiyede-internetin-27-yasi-erisim-engellerinin-golgesinde-kutlaniyor
126 https://www.evrensel.net/haber/402520/turkiyede-internetin-27-yasi-erisim-engellerinin-golgesinde-kutlaniyor
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yüzde 30’u yerel medyaya ayrılmalı, kağıt, kalıp, mürekkep gibi ithal malzeme maliyetlerinin kur
artışlarından etkilenmemesi için gümrük vergileri ve KDV’si tamamen sıfırlanmalı” dedi.127
19 Nisan 2020
● TGS, yaptığı yazılı açıklamayla, son dönemde gazeteciler hakkında açılan davalara tepki
gösterdi. Açıklamada, Cumhuriyet Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça ve muhabirleri Alican Uludağ, Hazal Ocak’a açılan davalar ile Rize Nabız Gazetesi İmtiyaz Sahibi Gençağa
Karafazlı hakkında beş ayrı soruşturma açıldığı anımsatılarak, “Gazetecilerin araştıran, sorgulayan,
eleştiren haber ve yorumları nedeniyle açılan bu soruşturmalar ve verilen cezalar koşulsuz bir biat
istendiğini gösteriyor. Kamu yararı dışında hiçbir amaca hizmet etmeyen bu haberlerin cezalandırılması değil ödüllendirilmesi gerekiyor. İktidarı gazeteciler üzerindeki baskılarına son vermeye
çağırıyoruz. Baskılar gerçeklerin üstünü örtemeyecek” denildi.128
● Balkan Günlüğü gazetesi imtiyaz sahibi ve 24. Dönem AKP İzmir Milletvekili Rifat Sait,
Covid-19 salgınında gazetelere dijital yayıncılık, diğer gazetelerle ortak çalışmalar ve kooperatif
yardımlaşma yapma hakları tanınması gerektiğini belirterek, BİK’e seslendi. Sait, “Yerel medya
için belediyeler, reklam veren şirketler ve BİK sıkıntı çeken değil sıkıntı gideren can simitleri olmalıdır. BİK yerel gazetelere eleman çıkartmamak şartıyla hibe desteği veya elemanların SGK
ödemeleri için maddi destek verebilir, yerel medya KOBİ kapsamında Kredi Garanti Fonu’ndan
veya KOSGEB’den uygun şartlarda kredilendirilebilir veya küçük hibe destekleri verilebilir, gazeteler için hijyen nedeniyle kullanılması gereken poşetlerin maliyetleri karşılanabilir, BİK ile resmi
ilanların bir kısmı bir süreliğine yerel basına verilebilir, kamu kurumlarının resmi ilan statüsünde
olmayan reklamlarına ayrılan bütçenin bir kısmı yerel medyaya ayrılabilir, son günlerde Sağlık
Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ilanları yerel basına da verilebilir, marketler el ilanı
ve broşürler basıp ev ve apartmanların posta kutularını çöp haline çevireceklerine yerel gazetelere
tam sayfa reklamı daha uygun fiyatlara basabilirler, yerel medyanın dijital dönüşümünde kullanılacak teknolojik altyapılarına destek verilebilir” şeklinde sıraladı.129
20 Nisan 2020
● İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, kiraladığı vakıf arazisine kaçak yapı yaptırmasıyla ile ilgili Cumhuriyet’in “Boğaz’da kaçak var” haberine “terör” soruşturması başlatılmasına tepki gösterdi. Çıray, “Eğer bir
kaçak bina yapımını yazdığı için bir gazete terörle suçlanacak hale gelmişse vah o iktidarın haline.
Başarısızlık arttıkça çareyi medya üzerinde baskı yapmakta buluyorlar. Milletin haber alma hakkının, özgürlüğünün önünü kesiyorlar” dedi. Çıray, gazeteciler Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Hülya
Kılınç ve Murat Ağırel’ın halen tutuklu olmasıyla ilgili “Bunların hepsi vatansever gazeteciler.
Bunlar tutuklamalar FETÖ kopyalamaları. Bu tutuklamaları yapanlara seslenmek istiyorum, devirler gelir geçer, iktidardakilerin birçoğu paçasını kurtarır, hesap vermek size düşer” diye konuştu.130
● Tutuklu gazeteciler Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Sorumlu Haber
Müdürü Barış Terkoğlu’nun avukatları, “tarafsızlığını kaybetmiş soruşturma makamlarından bu
saatten sonra iddianameyi hazırlamaları dışında hiçbir beklentileri kalmadığını” açıkladı.131 Avukat Serkan Günel, “Bu saatten sonra soruşturma makamlarına gazeteciler için tahliye talebi vermekten vazgeçiyoruz. Genel geçer nedenlerle taleplerimiz reddediliyor. Biz artık şuna kanaat getirdik, soruşturma makamları, ne savcılık ne Sulh Ceza Hakimliği bizim dilekçelerimizi okumuyor.
İşlemeyen bir sistemi sanki işliyormuş gibi sürece bir şekilde hukuki olarak dahil etmeye çalışıyoruz” dedi.132
21 Nisan 2020

http://www.bomba32.com/haber/isparta/yerel-basin-ve-medya-kuruluslari-icin-acil-duzenleme-istiyoruz/33770.html
https://tgs.org.tr/gazeteciler-biat-etmeyecek-2/
129 https://www.medyaege.com.tr/rifat-sait-4-bin-kadar-yerel-basin-calisani-var-139920h.htm
130 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tmmob-istanbul-il-koordinasyon-kurulu-ve-tgsden-cumhuriyete-destek-cagrisi-haber-hakkini-savunalim-1734006
131 https://www.youtube.com/watch?v=mX7fOX0D1CI&t=44s
132 https://twitter.com/TvCumhuriyet/status/1252330635953344513?s=08
127
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● Karar yazarı Akif Beki, “RTÜK ‘devlet’ dersinde çakmıştır”133 yazısında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in cezalara ilişkin açıklamasını talimatnameye benzeterek dikte ettiğini belirterek, tepki gösterdi. Beki, “Direktife uymayacakları cezalandırma tehditlerini de ihmal etmeyerek. Fox TV, Halk TV ve Tele 1’e karşı son icraatlarını, ‘şakamız yok elimiz ağır’ anlamında, kararlılıklarına örnek gösteriyor. ‘Devletimizin milletimizle beraberliğini güçlendirmesi yayıncılarımızın en önemli vicdani sorumluluğudur’ buyuruyor. İçeriklerde vicdan denetimi, siyasi ve partizan olmayan hangi somut kriterlerle yapılacak acaba? Televizyonlara vicdan polisliği yapma görevini hangi kanundan alıyor RTÜK? Şimdiye dek ölçülü olma çabasında görmüştüm Başkan’ı.
Müdahalenin ucunu bu kadar ölçüsüzce kaçırmaya ne zorladı” diye yazdı.134
24 Nisan 2020
● İsveç Gazeteciler Federasyonu’nun yayın organı Journalisten’de yayımlanan bir makalede, AKP hükümetinin dünyayı saran Covid-19 salgınını fırsat olarak gördüğünü ve gazetecilere
yönelik baskılarını artırdığına yer verdi. Makale, baskıları, “Dünyada tüm medyanın Covid-19’a
projektörlerini çevirdiği koşullarda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere yönelik cadı
avını artırdı. Türk devletinin Covid-19’a karşı mücadelesini sorgulayan sıradan vatandaşlar da hukuki baskılara uğradı. Son haftalarda sosyal medyada eleştirel paylaşımlar yapan yüzlerce vatandaş
tutuklandı ve hakkında soruşturma başlatıldı. Covid-19 pandemisi Türkiye cezaevlerinde yaygınlaştığında Erdoğan ‘salgının yayılmasını engellemek için’ 90 bin mahkuma af çıkardı. Ama af cezaevlerindeki gazetecileri, akademisyenleri, kamuoyu oluşturanları, belediye başkanları, HDP eski
genel başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş gibi politikacıları kapsamadı. Erdoğan’ın affından hırsızlar, uyuşturucu satıcıları ve katiller yararlandı” şeklinde eleştirdi.135
● Freedom House’un Avrupa ve Avrasya programları direktörü Marc Behrendt, gazeteci ve
insan hakları savunucusu Nurcan Baysal hakkında yürütülen birden fazla ceza soruşturmasına,
“Baysal’ın cezai suçlama riski olmadan ifade özgürlüğünü temel hakkını kullanmasına izin verin”
tepkisini gösterdi.136
26 Nisan 2020
● Afyonkarahisar Cezaevi’nde tutuklu KHK ile kapatılan Cihan Haber Ajansı muhabiri
Mevlüt Öztaş’ın pankreas kanserine yakalandığı belirtildi.137 Şubat 2018’den beri tutuklu Öztaş’ın
kızı Elif Öztaş, Twitter aracılığıyla “Benim babam gazeteci. Katil değil, tecavüzcü değil, hırsız
değil. Yapmış olduğu haberle soruşturması başladı, tutuklu yargılanıyor ve cezaevinde kanser oldu.
Mevlüt Öztaş Yaşamalı” paylaşımında bulundu.138 Gazeteci Mehmet Ali Birand’ın eşi Cemre Birand’da Öztaş’ın tahliye edilmesi çağırısına katılarak, “Hastalarını hapiste tutup uğursuzları salan
bir devlet nasıl bir devlettir? Af kapsamına alınamazlar mıydı? Mevlüt Öztaş’ı bırakın, kimse kızmaz, korkmayın” ifadelerini kullandı.139
27 Nisan 2020
● Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun, gazeteciler hakkında tutuklu yargılamaya neden
olan Libya’da ölen MİT mensubuyla ilgili haberlere “Şehit olduktan sonra bu kişiyle ilgili cenazenin haberleştirilmesinde suç unsurları yoktur” sözleriyle tepki gösterdi. Uzun, “Bir MİT mensubu
görevini yaparken ailesinin ve kendisinin kimliğinin gizli kalacağını bilerek bu görevi yapmaktan
çekinmeyecek ve böylelikle de koruma altında olacaktır. Çok doğru yapılması gereken bir düzenleme ve bu yapıldı. İfşa kavramı yapılan görevle ilgili açıklamalardır. İfşa edilme kavramının
içinde yapılan görevin ya da görevi yapanın bilinmesiyle ilgili ortaya koymaktadır. Oysa şehit olduktan sonra bu kişiyle ilgili cenazenin haberleştirilmesinde bu suçun unsurları yoktur. Bu, hukuki

https://www.karar.com/rtuk-devlet-dersinde-cakmistir-1557940
https://t24.com.tr/haber/karar-yazari-akif-beki-tv-lere-vicdan-polisligi-yapma-gorevini-hangi-kanundan-aliyor-rtuk,873974
https://www.evrensel.net/haber/403054/isvec-gazeteciler-federasyonu-turkiyede-gazetecilere-yonelik-cadi-avi-artti
136 https://freedomhouse.org/article/turkey-stop-judicial-harassment-human-rights-defender-nurcan-baysal
137 https://www.evrensel.net/haber/403147/tutuklu-gazeteci-mevlut-oztas-kansere-yakalandi
138 https://twitter.com/ElifOztasss/status/1254136819924402176
139 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/04/26/cemre-birand-gazeteci-mevlut-oztasi-birakin-kimse-kizmaz-korkmayin/
133
134
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boyutu. Yarın bu hukuki boyut elbette ülkenin değerli hukukçuları açısından ortaya konulacaktır.
Suç unsuru bulunup bulunmadığı yapılan yargılamanın sonunda ortaya çıkacaktır” dedi.140
● Prof. Dr. Haluk Savaş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında “Diyanet İşleri Başkanı
bundan sonra ne yapmalı?” anketi şeklinde anket paylaşımı yapması “kişilik haklarına saldırı” olarak değerlendirilerek, engellemesi kararını ifade özgürlüğü ihlali olarak değerlendirdi. Savaş, “Kararı kesinlikle kabul etmiyorum. Erbaş’ın istifasına yönelik seçeneğe aynen katılıyorum. Böyle bir
Cuma namazı düzenlenmesini bilimin, tıbbın ve dinin örneklerine uygun olmadığını düşünüyorum.
Kendi fikrimi ifade etseydim çok daha sert bir mesaj paylaşırdım ama sadece anket yaptım. Bunun
engellenmesi de kesinlikle ifade özgürlüğü ihlalidir” dedi.141
● Cumhuriyet, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evine bitişik Boğaziçi
Öngörünüm Bölgesi’nde kiraladığı arazi ile ilgili haber hakkında terör soruşturması başlatılmasına
“Susmayacağız” manşetiyle tepki gösterdi. Yazıda Cumhuriyet’in hiçbir parti ve hükümet gazetesi
olmadığı belirtilerek, “Cumhuriyet haberleri sansürlemez, kamuoyuna vermekten vazgeçmez” ifadeleri kullanıldı.142
● Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Cuma hutbesinde dile getirdiği “tüm kötülük ve salgın
hastalıkların eşcinsellikten kaynaklandığı, İslam dininin zinayı en büyük haramlardan kabul ettiği,
lutiliği ve eşcinselliği lanetlediği” ifadelerine Ankara Barosu tepki gösterdi. Ankara Barosu’nun
açıklamasında, “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmayı şaşkınlıkla ve ibretle izledik. Şaşkınlığımız; sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın, bir devlet kurumunun başında oturup söylemini kutsal sayılan değerler üzerine
inşa ederek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesindeki kan kokan cüreti sebebiyledir” denildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı ise Baro hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu’nun “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ‘İnsanlığın Bir Kesimini Nefretle Aşağılayıp Kitlelere Hedef Gösterdiği Konuşmasıyla İlgili Basın Açıklaması” başlığıyla açıklama yaptığı belirtilerek, açıklama nedeniyle baro yöneticileri hakkında ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama’ suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ankara Barosu
ise, söz konusu basın açıklamasıyla dini değerleri aşağılamadığını, avukatlık mesleğinin gereği
Anayasa ile güvence altına alınan din ve vicdan hürriyetinin savunucusu olduklarını ifade etti.
Lambdaistanbul LGBTİ Dayanışma Derneği, “Bu söylemler halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekte ve aşağılamaktadır. Ayrıca HIV statüsü üzerinden kişilerin suçlanmasını ve HIV fobik söylemleri nedeniyle Erbaş’ı kınıyoruz. İnsan Hakları Derneği (İHD) ise, Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunarak, nefret suçlarını, ayrımcılığı, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini önlemenin devletin
görevi olduğunu ifade etti.143
28 Nisan 2020
● Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB), “İsveç’te Tedavi Edilmeyen Türk” haberiyle
ilgili Tele1 kanalında açıklamalarda bulunduğu için gazeteci Seda Şanlıer’e ölüm tehdidi ve hakaret edilmesine yazılı bir açıklama yaparak tepki gösterdi. Şanlıer, İsveç’te Covid-19 virüsü tedavi
sürecinde herkese aynı şekilde davranıldığını, kronik rahatsızlığı bulunduğu gerekçesiyle özel jetle
Ankara’ya getirilmiş olan Emrullah Gülüşken’in AKP’ye yakınlığı ile bilindiğini belirtmişti.
ATGB’nin açıklamasında, “AKP basınının hedef gösterdiği Seda Şanlıer, gazeteci olarak görevini
yapmıştır, İsveç sağlık sistemine yönelik itham ve iddiaların perde arkasını ve sistemle ilgili gerçeği, mesleği gereği halka anlatmıştır. Meslektaşımızın açık adresi sosyal medyada aleni bir şekilde
paylaşılmış ve hedef gösterilmiştir. Gerçeğin ve özgürlüklerin peşindeki gazetecileri cezaevlerine
kapatan, basın ve ifade özgürlüğü, demokrasi, insan hakları ihlalleri ile dünya gündemine sık sık
gelen AKP iktidarı, bu kez de güdümündeki medya kuruluşları aracılığıyla yurtdışında görevini
yapan gazetecileri susturmaya çalışıyor” denildi.144
https://www.birgun.net/haber/mugla-barosu-baskani-uzun-mit-kanunu-sehit-haberi-yapmayi-kapsamiyor-298443
https://www.birgun.net/haber/diyanet-ten-40-paylasima-erisim-engeli-298378
142 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cumhuriyet-yolundan-donmez-1735337
143 https://tr.euronews.com/2020/04/27/diyanet-in-hutbesinin-ard-ndan-2-suc-duyurusu-1-sorusturma-ihd-ve-ankara-barosu
144 https://www.birgun.net/haber/atgb-gazeteci-seda-sanlier-e-sahip-cikti-298661
140
141
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● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç
ile Murat Ağırel hakkında yedi yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istenmesiyle ilgili “Hukuk sınıfta
kaldı. Hukukun değil de öç alma duygusunun öne çıktığı bir yerde eşitlik olmaz. Her şeye rağmen
Anayasa Mahkemesi’nden tüm baskılara direnmesini, hukuktan, adaletten yana bir karar vermesini
bekliyoruz. Bu isimler gerçek gazeteciler… Haberin peşinde koşan gazeteciler. Türkiye’nin sarayı
rahatsız eden haberlerini -toplumu doğru bilgilendirmek için- araştıran, yazan gazeteciler. Her bir
gazeteci arkadaşın siyasete ilişkin bakışları farklı olabilir ama yaşanan olayın gerçekliği üzerine
düşünen, araştıran ve toplumu doğru bilgilendiren her gazeteciye saygı duymamız lazım” dedi.145

Diğer Gelişmeler
1 Nisan 2020
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 2.148 yeni vaka olmasıyla toplam hasta sayısı
15.679 ve 63 vefat olmasıyla toplam can kaybı 277’ye yükseldiğini bildirdi.146
● CHP Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Covid-19 virüsünden olumsuz etkilenen vatandaşlara yardım edilmesi amacıyla büyükşehir belediyelerince yürütülen bağış kampanyası kampanyalarını İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla engellenmesini “suç” olarak niteledi.147
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından
başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 552.529.912 lira toplandığını
açıkladı.148
● TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT 2’de yayın şefi 47 yaşında bir çalışanın Covid-19
virüsüne yakalandığını ve onunla temas eden tüm çalışanların 14 gün boyunca karantinaya alındığını açıkladı.149
● Milliyet yazarı Sina Koloğlu, “Ev Halinde Prime Time” yazısında, Covid-19 virüsü salgını
nedeniyle dizilerin yayına ara verdiğini ancak gündüz kuşağı haber bültenleri ve tartışma programlarının salgına rağmen yayına devam etmesini eleştirdi.150
● Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, başyazarlığa Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’nun getirildiğini duyurdu.151
● Cumhuriyet, korona virüs salgınıyla mücadele için #EvdeKalGazeteOku kampanyası başlattı. Cumhuriyet okurları e-gazeteye ve arşive yüzde 15 indirim ile ulaşabilecek.152
2 Nisan 2020
● İçişleri Bakanlığı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında yapılacak olan ödemeleri, yoğunluğu önlemek için PTT şubeleri üzerinden yapılmayacağını, 3 Nisan
saat 10.00’dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri aracılığıyla 5 gün içinde vatandaşların ikametlerinde yapılacağını açıkladı.153
● İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü, sosyal mesafe kuralları uygulanamayan ve sürekli yoğunluk yaşanan iş yerlerini ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldı.154
● HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, Ahmet Hakan’ın CNN Türk’te HDP’li belediyeler hakkında kullandığı “Yardım kampanyası ile bir HDP’li belediyenin bir terörist için yapacağı
bir kampanya aynı kefeye koyulabilir mi?” ifadelerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na
suç duyurusunda bulundu.155
3 Nisan 2020

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kilicdaroglu-tutuklu-gazeteciler-icin-bu-cagriyi-yapti-hukuktan-adaletten-yana-karar-verilmeli-5778625/
https://www.birgun.net/haber/bakan-koca-virus-81-ilimize-yayildi-294279
https://www.birgun.net/haber/chp-li-torun-kampanyayi-engelleyenler-suc-isliyor-294280
148 https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1245453017303875584?s=20
149 https://www.medyatava.com/haber/trtnin-tepe-isminden-coronavirus-mektubu-maalesef-testi-pozitif-cikti_206822
150 https://www.milliyet.com.tr/cadde/sina-kologlu/ev-halinde-prime-time-6177734
151 https://www.medyatava.com/haber/ahmet-hakan-acikladi-hurriyet-gazetesinin-basyazari-kim-oldu_206803
152 https://twitter.com/cumhuriyetgzt/status/1245443788014747665
153 https://www.icisleri.gov.tr/basin-aciklamasi06
154 https://www.birgun.net/haber/ptt-subelerini-gecici-kapatma-karari-aldi-294475
155 https://www.birgun.net/haber/hdp-den-ahmet-hakan-hakkinda-suc-duyurusu-294466
145
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● HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir ile HDP Gençlik Meclisi üyelerinin, Şırnak-Cizre’de
Covid-19 salgınıyla ilgili bildiri dağıtmalarına polis tarafından “Lazım olan çalışmaları kaymakam
yürütüyor. Size gerek yok” denilerek müdahale edildiği belirtildi.156
● İçişleri Bakanlığı, Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak il
sınırlarına, hava, kara ve deniz yolu ile yapılacak tüm giriş çıkışları 3 Nisan saat 24.00’dan itibaren
15 günlüğüne geçici olarak durdurdu. Ayrıca tüm il ve ilçelerde 1 Ocak 2000’den sonra doğmuş
yani 20 yaştan küçük olanların 3 Nisan saat 24.00’dan itibaren sokağa çıkmalarını yasakladı.157
4 Nisan 2020
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 3.013 yeni vakayla toplam hasta sayısı 23.934 ve 76 yeni
vefat ile toplam can kaybı 501 olarak açıkladı.158
● İçişleri Bakanlığı, Covid-19 virüsü tedbirleri kapsamında giriş ve çıkış kısıtlamasındaki
30 büyükşehir ve Zonguldak için zorunlu haller gerekçesiyle vatandaşlara seyahat izin belgesi ile
seyahat istisnasına sahip olabileceklerini açıkladı.159
● Covid-19 virüsü salgını nedeniyle gündeme gelen Ceza İnfaz Düzenlemesi siyasi nedenlerle tutuklu bulunanları içermemesi üzerine Batman M Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutukluların “isyan” sloganları atarak koğuşu ateşe verdikleri belirtildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ise akşam saatlerinde bazı adli suçluların karıştığı “münferit” bir olayın meydana geldiğini, isyanın kontrol altına alındığını, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığını bildirdi. Batman
Barosu koğuşları boşaltmak için mahkumların ikna edildiğini, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını açıkladı.160
5 Nisan 2020
● İçişleri Bakanlığı, Covid-19 virüsü salgını nedeniyle 20 yaşından küçükler için uygulanan
sokağa çıkma yasağı kapsamında, 18-20 yaş arasında olup kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştığını, özel sektörde düzenli çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle ortaya koyanlar ile mevsimlik tarım işçilerini yasaktan muaf tutacaklarını açıkladı.161
● Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, PTT aracılığıyla vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacağını açıkladı.162
● MLSA, “Cezaevindeki Gazeteci ve Medya Çalışanları” başlıklı bir liste yayımladı. Listeye göre, Türkiye’de 98 gazeteci ve medya çalışanı tutuklu veya hükümlü.163
● Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), ÇHD ve HHB üyesi 20 avukat için toplamda 159
sene hapis cezası verilmesi üzerine açlık grevine başlayan tutuklu avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç
Ünsal’ın, 5 Nisan Avukatlar Günü itibariyle ölüm orucuna başladıklarını duyurdu.164
7 Nisan 2020
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 3.892 yeni vakayla toplam hasta sayısını 34.109 ve 76 vefatla
toplam can kaybını 725 olarak açıkladı.165
● CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, infaz paketini Anayasa’ya aykırı
olarak değerlendirerek, “Mevcut iyileştirmeler ötesinde kalan hapis cezası sürelerinde yeniden indirimler yapmak suretiyle mahpusların yaklaşık yarısının kapalı cezaevinden çıkarılması, indirimden çok bir özel af olarak nitelenebilir. Bu nedenle, öneri, şeklen olarak infaz kanunu ve diğer 11
kanunda değişiklik veya ceza indirimi olarak nitelense de maddi olarak bir af yasası sonuçlarını
doğuracak. Anayasal olarak af yasası, 3/5 çoğunluğu gerekli kıldığından; eşit ve adil bir düzenleme
yolunda siyasal uzlaşma sürecinin işletilmesi için, bu sorun, İçtüzük madde 38 gereği, Adalet Komisyonu’nda öncelikle görüşülmeli ve tartışmalı idi. Yasa önerisi, tutuklulara özgü düzenleme
http://yeniyasamgazetesi1.com/hdpnin-koronavirus-uyarisina-talimat-yukaridan-denilerek-engellendi/
https://www.icisleri.gov.tr/sehir-giriscikis-tebirleri-ve-yas-sinirlamasi
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1246487664154509313?s=20
159 https://www.icisleri.gov.tr/sehirlere-arac-giriscikis-kisitlamasi-ile-ilgili-istisnalar
160 https://www.evrensel.net/haber/401359/batman-cezaevinde-isyan-infaz-duzenlemesi-disinda-birakilanlar-koguslari-atese-verdi
161 https://www.icisleri.gov.tr/sokaga-cikma-yasagi-bulunan-18---20-yas-arasindaki-genclerle-ilgili-istisnalar
162 https://www.birgun.net/haber/ptt-ucretsiz-maske-dagitimina-basliyor-294892
163 https://www.mlsaturkey.com/tr/cezaevindeki-gazeteciler-ve-medya-calisanlari/
164 https://twitter.com/CHDistanbul/status/1246757022474756096?s=20
165 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1247565540417245196?s=20
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yapmadığından, esas olarak hükümlülere yönelik. Oysa tutuklular, hükümlülerden tamamen farklı
bir hukuki statüde. Gerçek suçluları özgürlüklerine kavuşturma gayretkeşliğine karşın, sanal suçluları, böyle bir ayrımcı düzenleme ile bir kez daha yaptırıma tabi tutan yasa, anayasanın başta,
yaşam hakkını güvence altına alan 17, eşitlik ilkesini güvenceleyen madde 10 ile düşünce, ifade ve
basın özgürlüklerini düzenleyen madde 25 ve devamı başkaca birçok maddesine aykırı” ifadelerini
kullandı.166
● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Covid-19 virüsü salgını nedeniyle Türkiye’de OHAL ilan
edilmesi konusu hakkında, “Yarın bu kesinlikle olmaz dememiz elbette ki mümkün değil” dedi.167
● ATV’de yayımlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert programı” Covid-19 salgını nedeniyle 6
Nisan’dan itibaren bant kaydına geçtiği gerekçesiyle 50 kişilik ekibin işine tazminatsız bir şekilde
son verildiği bildirildi.168
● Anamur Gazeteciler Cemiyeti, Covid-19 virüsü salgını günlerinde kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılacak bilgi paylaşımlarında sosyal mesafeyi korumak adına dijital
ortamdan paylaşım yapılmasını talep etti.169
● Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin AİHM’in kararlarına uyumu değerlendirdiği
2019 yılı raporuna göre, Türkiye, AİHM’in kararlarını uygulanmakta sondan ikinci sırada yer alıyor. Bu yıl 13’üncüsü yayımlanan rapora göre; 31 Aralık 2019 itibarıyla uygulanması gerekli
AİHM’in toplam 5.231 kararı söz konusu ve bunların 1.245’i ise öncü dava olduğu belirtildi. Öncü
davaların 635’inin, beş yıldan uzun süredir uygulanmayı beklediği kaydedildi. Rapora göre, 2019
yılı sonunda AİHM’in uygulanması beklemedeki kararlar listesinde, 240 kararla Rusya birinci, 184
kararla Türkiye ikinci, 111 kararla Ukrayna üçüncü sırada yer alıyor.170 Rapora göre; Rusya, 2019
yılında 28 milyon 547 bin 5 Euro ile en çok tazminat ödeyen ülke. Türkiye ise 2 milyon 170 bin
693 Euro tazminat ödemeye mahkum edildi. Toplam tazminat miktarı ise 77 milyon 244 bin 322
Euro.171
8 Nisan 2020
● DİSK’e bağlı Basın-İş Sendikası, “Gazeteciler kendilerini Covid-19 pandemisinden nasıl
koruyabilir?” açıklamasında, Jéssica Cruz’un International Journalists Network’ta kaleme aldığı
yazısındaki gazeteciler için Covid-19’dan korunma ipuçları paylaşıldı. Basın mensuplarına, “Eğer
yapabiliyorsanız evinizden çalışın. Haber merkezlerinde çalışma alanınızı en az yüzde 70 alkollü
bir çözeltiyle temizleyin. Ellerinizi düzenli olarak 20 saniye boyunca yıkayın. Yüz yüze röportajları
ancak çok gerekliyse yapın. Röportaj yaptığınız kişilerle aranıza yaklaşık iki metre mesafe koyun.
İki mikrofon kullanın, alkol ve kullan-at mendillerle temizleyin. Tüm ekipmanınızı alkol ile temizleyin. İki kişiden fazla olmayan ekiplerle çalışın. Az yaya trafiğinin olduğu yerleri seçin. Sokakta
rastgele röportaj yaparken ameliyat maskesi kullanın ve ardından maskeyi hemen atın” önerileri
yapıldı.172
● Bartın Halkevleri Şube Başkanı Yonca Alemdar, Bartın’da terzi Hulusi Kaymakçı’ya diktirdiği maskeleri Galla Pazarı esnafına ücretsiz dağıtırken kaçakçılık şube polislerince “kişilerin
hayat ve sağlıklarını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma” suçlamasıyla gözaltına alındı,
ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Alemdar, “Bartın’da pazardaki kadınların maskeye ulaşamadığını gördüm ve onlarla dayanışmayı güçlendirmek için böyle bir girişimde bulundum. Pazardaki
esnaf da Zonguldak’a yakın olan ya da karantinaya alınan beldelere yakın köylerden geliyorlar.
Hem kendilerini korumalarını hem de bizim sağlığımızı korumalarını istedim. Emniyet yolundayken bir anda döndük ve beni hastaneye götürdüler. Polisler kendi arasında emniyete yakın olan
hastaneye mi, pandemi hastanesine mi götürecekleri konusunda kararsız kaldılar. Sağlıklı olmama
rağmen beni pandemi hastanesine götürdüler. Sağlık kontrolünden sonra da ifademi verdim. Hastaneden sonra tedirginim ve Covid-19 muayenesi yaptırmayı düşünüyorum. Benim 92 yaşında bir
http://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/olaylar-ve-gorusler/infaz-yasasindaki-degisiklik-anayasaya-aykiri-1731599
https://www.birgun.net/haber/suleyman-soylu-dan-ohal-ilan-edilir-mi-sorusuna-yanit-295166
https://www.medyaradar.com/muge-anli-sessiz-kaldi-atvde-50-kisilik-ekibin-ipi-bir-gunde-cekildi-haberi-2024553
169 https://www.anamurekspres.com/haber/anamur-gazeteciler-cemiyetinden-dijital-talep-1051.html
170 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/04/07/aihm-davalarinin-uygulanmasinda-turkiye-sondan-ikinci-oldu/
171 https://www.dogrulukpayi.com/bulten/aihm-e-gore-hak-ihlallerinde-turkiye-ilk-sirada
172 http://diskbasinis.org/index.php/tr/haberler/21-baskilar/1147-gazeteciler-kendilerini-covid-19-pandemisinden-nas-l-koruyabilir
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annem var ve onu da korumak durumundayım” dedi.173 Öte yandan Akşam gazetesinin olaya ilişkin yaptığı haberde Alemdar’ın maskeleri sattığını iddia ettiği gelen tepkiler üzerine haberi düzeltmek zorunda kaldığı belirtildi.174
● İçişleri Bakanlığı, 8 Nisan saat 16.00’dan itibaren 45 şehirdeki iki ilçe merkezi, altı belde,
92 köy, 47 mahalle ve dokuz mezra olacak şekilde toplam 156 yerleşim yerinde karantina uygulaması yapıldığını açıkladı.175
9 Nisan 2020
● CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal paylaşım mecralarını hedef alan yasa taslağıyla ilgili “En bilindiği WhatsApp olan çok sayıda haberleşme uygulamasının devletin denetimine
alınacağı anlaşılıyor. İnsanların WhatsApp yazışmalarını izlemek ve denetlemek akla nereden geldi
merak ediyoruz. Akıl alır gibi değil. Evde kalıyorlar. Yetmez kimse ile iletişim de kurmasınlar. Bu
işi (Covid-19 salgını) fırsatçılığa dönüştürdüler” tepkisini gösterdi.176
● Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Covid-19 virüsü salgını ile mücadele bünyesinde “Atık Su
Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi” yayımladı. Genelge kapsamında sulamada kullanılan arıtılmış atık suların dezenfekte edileceği ve akarsu deşarj bölgesinde su sporlarına ve tahıl yıkmaya
izin verilmeyeceği ifade edildi.177
● İçişleri Bakanlığı, sahte, izinsiz, sağlıksız dezenfektan, kolonya, maske ve sağlık ürünleri
üretenlere yönelik düzenlenen operasyonlar sonucunda 65 şehirdeki 288 operasyonda 462 kişinin
gözaltına alındığını açıkladı.178
● İçişleri Bakanlığı, 20 yaş altında kapalı ortamda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı
konulmuş çocuk ve gençlere ikametlerinden çıkma, aynı il sınırları içinde araçla seyahat etme izni
verileceğini açıkladı.179
● Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine hizmet veren aşevinin hesaplarının
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile bloke edildiğini açıkladı.180
● Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Covid-19 virüs salgını ile birlikte
yerel basında gelir kayıplarının görüldüğünü söyleyerek, kısa çalışma ödeneğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Altınkaya, “Bütün Türkiye’deki meslektaşlarımıza hükümetin sağladığı kısa çalışma ödeneğinden yararlanması için başvurmasını istedik. Bu manada zaman zaman kamu görevlileri ‘Gazeteler, televizyonlar kapandı mı ki hangi gerekçe ile böyle bir talepte bulunuyorsunuz’
diyebilir ama bizim sektörümüz çok ciddi miktarda kayıp ilan, tiraj, abone, reklam kaybı yaşıyor.
Dolayısıyla kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılacak meslektaşlarımızın gazeteciler olması gerekiyor” dedi.181
10 Nisan 2020
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 4.747 yeni vaka ile toplam hasta sayısını 47.029 ve 98 yeni
vefat olmasıyla toplam can kaybını 1.006 olarak açıkladı.182
● İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan saat 24.00 ile 12 Nisan saat 24.00 arasında 30 büyükşehir ve
Zonguldak’ta sokağa çıkmayı yasakladı.183
● Ticaret Bakanlığı, Covid-19 virüsü salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, hak kayıplarının oluşmaması için tüketici hakem heyetlerinin faaliyetlerini 30 Nisan’a kadar erteledi.184
11 Nisan 2020

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ucretsiz-maske-dagitirken-gozaltina-alinmisti-terzi-hulusiyle-beraber-aziz-nesinlik-olduk-1731986
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/pazarcilara-ucretsiz-maske-dagitan-halkevi-baskani-gozaltina-alindi-maskelere-el-konuldu-1731832
https://www.icisleri.gov.tr/8-nisan-itibariyle-karantina-uygulamalari
176 https://www.gazetedamga.com.tr/gundem/chp-li-ozel-ak-parti-whatsapp-yazismalarini-izleyip-denetleyecek-h33982.html
177 https://www.birgun.net/haber/cevre-ve-sehircilik-bakanligi-ndan-atiksu-genelgesi-295650
178 https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-firsatcilarina-gecit-verilmiyor
179 https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-ozel-gereksinimi-olan-cocuk-ve-gencler-genelgesi
180 https://www.birgun.net/haber/eskisehir-belediyesi-nin-asevi-hesabi-bloke-edildi-295712
181 https://www.kayseriolay.com/kisa-calisma-odeneginden-oncelikle-meslektaslarimiz-yararlandirilmali-h60849.htm
182 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1248653319775584258?s=20
183 https://www.icisleri.gov.tr/duyuru1004
184 https://www.birgun.net/haber/tuketici-hakem-heyetlerinin-faaliyetleri-ertelendi-295760
173
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● CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Antalya Muratpaşa Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir
Odunpazarı Belediyesi’nin aşevi hesaplarının bloke edilmesine tepki gösterdi. Torun, iktidarın
“Tüm yardımları biz yaparız” anlayışı içinde partizanlık yaptığını söyleyerek “Belediyelerimiz bir
yandan koronavirüsü salgınında işini, aşını kaybetmiş vatandaşlarımıza yardım etmenin yollarını
ararken, bir yandan hükümetin korona karşısındaki ciddiyetsizliğiyle baş etmeye çalışmaktadır. Bu
haldeki Saray, vatandaşın içtiği bir tas sıcak çorbaya bile göz diker hale geldi” dedi.185
12 Nisan 2020
● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Covid-19 salgını nedeniyle 10 Nisan Cuma günü gece
yarısından iki saat önce ilan edilmesi nedeniyle son dakika alışverişi amaçlı pek çok vatandaş tarafından sokağa çıkılmasına yol açan hafta sonunda sokağa çıkma yasağı kararı gerekçesiyle istifa
ettiğini duyurdu. Soylu, “Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine
yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle
uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını bir nebze durdurabilmek adına atılan bir
adımdı. Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık
olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın… Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum” dedi.186
● TBMM Milli Eğitim Komisyonu tarafından kabul edilen YÖK Kanunu’nda değişiklikler
içeren teklife göre, üniversite görevlileri “terör örgütü propagandası yapmak” gerekçesiyle kamu
görevinden çıkartılabilecek. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Bu düzenleme üniversitede akademisyenler için yeni bir kıyımın önünü açar” açıklamasında bulundu.187
13 Nisan 2020
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 4.093 yeni vakayla toplam hasta sayısını 61.049 ve 98 yeni
vefat olmasıyla toplam can kaybını 1.296 olarak açıkladı.188
● Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Batman M Tipi Cezaevi’nde 4 Nisan’daki isyandan
sonra “kamu malına zarar verme, hükümlü veya tutukluların ayaklanması, görevi yaptırmamak için
direnme” gerekçeleriyle soruşturma başlattı. Kaç tutuklu ve hükümlü hakkında soruşturma açıldığı
bilinmediği, ancak şimdiye kadar 220 tutuklu ve hükümlüden ifade alındığı ancak dosyada gizlilik
kararı bulunduğu belirtildi. Olayın ardından 439 tutuklu ve hükümlü Diyarbakır T Tipi Cezaevi’ne
sevk edildi. Batman 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen ve hakkında tutuklama talep edilen 220
tutuklu ve hükümlü hakkında “kamu malına zarar verme, hükümlü veya tutukluların ayaklanması,
görevi yaptırmamak için direnme” suçlamalarıyla tutuklama kararı verildi.189
● Batman Barosu, Batman M Tipi Kapalı Cezaevi’nde 4 Nisan’daki isyandan sonra idari
personel ve kolluk görevlileri hakkında “işkence, kötü muamele, hakaret ve görevi kötüye kullanma” iddialarının soruşturulması için Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.190
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasına ilişkin, “İçişleri
Bakanımızın gösterdiği hassasiyeti takdirle karşıladım ancak istifasını kabul etmeyerek görevini
sürdürmesini istedim” dedi.191 Soylu, “Milletimizin ve Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup
etmiştir. Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarla eksikliğimizin bu iki irade tarafından insanı
bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır” açıklaması
yaptı.192 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Soylu’nun istifasının tek başına alınmış bir
karar olduğunu düşünmüyorum. Tıpkı Sağlık Bakanı’nın da tek başına karar alamadığı gibi…
https://www.birgun.net/haber/saray-vatandasin-ictigi-corbaya-goz-dikti-295937
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/04/12/icisleri-bakani-suleyman-soylu-istifa-etti/
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/04/12/akademisyene-propaganda-gerekcesiyle-ihracin-yolu-aciliyor/
188 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1249733620656373760?s=20
189 https://www.evrensel.net/haber/402053/batman-cezaevindeki-isyan-sorusturmasinda-220-tutukluya-tutuklama-karari
190 https://www.batmancagdas.com/gundem/batman-barosu-ndan-suc-duyurusu-h68458.html
191 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberi-cumhurbaskani-erdogandan-suleyman-soylu-aciklamasi-41493685
192 https://twitter.com/suleymansoylu/status/1249627175713734660/photo/1
185
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Erdoğan’ı kurtarmak için Süleyman Soylu’nun istifa etmesini anlayışla karşılıyorum” dedi.193
MHP Genel Başkanı Bahçeli, “MHP mezkur istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur” diye konuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, “Hatayı ve başarısızlığı kabullenmek, sorumluluğunu üstlenmek olgunluk gerektirir” açıklamasını yaptı.194 HDP’nin yaptığı açıklamada, “Aslında yapılması gereken İçişleri Bakanı’nın istifası beklenmeden görevden alınmasıydı. Bu yapılmadığı gibi, istifa kabul edilmedi” ifadeleri kullanıldı.195 Bakan Soylu’nun, kendisine destek veren Bahçeli ile konuştuğu ve Bahçeli’ye, “Hem nezaketi hem de ülkenin zor süreçlerden geçtiği her dönemde olduğu gibi dün akşam da kendisine yönelik devlet sorumluluğuna
vurgu yapan çağrısı için teşekkür ettiği” belirtildi.196
14 Nisan 2020
● İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, Ekim 2019’da “FETÖ/PDY üyesi olmak” suçundan
aranırken Esenyurt’ta operasyonla yakalanan ve meslekten ihraç edilen Ergenekon Davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş’un infaz düzenlenmesi gerekçesiyle ev hapsi ve yurtdışına çıkma
yasağı kararıyla tahliyesine karar verdi.197
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un İstanbul Kuzguncuk’ta Boğaziçi
Öngörünüm Bölgesi’nde Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait kiraladığı araziye yol, şömine ve çardak
gibi peyzaj düzenlemesi yaptırdığı iddia edildi. Düzenlemeler mahalleli şikayeti üzerine İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.198
● Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), sokağa çıkma yasağı sebebiyle gazeteler açısından
basın ve dağıtımında ortaya çıkan problemlere dikkat çekmek için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile
görüştü. TGC açıklamasında, basılan binlerce gazetenin elde kaldığı, basın kuruluşlarının zarara
uğradığı ve gazetelerin de vatandaşlara ulaşmadığı belirtildi. Açıklamada, sorunların yeniden yaşanmaması için yasağın tekrarlanacağı sonraki tarihlerde matbaalarda gazetelerin basımında çalışacak olan işçiler için sokağa çıkma izni verilmesi gerektiği ifade edildi.199
● Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nisan ayında askere alınacak 53.000 yükümlünün
silah altına alınmasının ertelenmesine ve Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların da
hizmet süresinin bir ay uzatılması kararı alındığını açıkladı.200
● İçişleri Bakanlığı’nca görevinden alındıktan sonra dokuz yıl dört ay hapis cezası alan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’nın Covid-19 virüsü salgını kapsamında kronik kalp hastalığıyla risk grubuna girmesi nedeniyle tahliye edilmesi talebi reddedildi.
Mızraklı’nın avukatı Muhsin Bilal, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurmuştu.201
15 Nisan 2020
● Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Sedat Bozkurt görevi bıraktığını açıkladı. Bozkurt, “26
Ocak’ta küçük bir operasyon geçirdim, 31 Ocak tarihinde de Halk TV ile ilgili kararımı kanalın
yeni sahibine bildirdim. Fiilen Halk TV ile ilişkimi 26 Ocak’ta, resmen raporumun bittiği gün bitirdim. Kanalın sahibi Cafer Bey’in ricası üzerine de bunu açıklamadım. Halk TV ile herhangi bir
ilişkim iki buçuk aydır söz konusu değil. Yeni sahibi ile çalışanlara başarılar dilerim” ifadelerini
kullandı.202
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un avukatı Sezgin Tunç, müvekkilinin kiraladığı arsayla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Müvekkilim evinin
bitişiğindeki metruk ve mezbelelik halde atıl bulunan, sağlık ve güvenlik riski oluşturan arsayı her
bir vatandaşın girmekte serbest olduğu açık bir ihalede en yüksek teklifi vermek suretiyle kiralamıştır. Ayrıca mevzubahis taşınmaz, her defasında belediyenin de haberdar edildiği daha önceki
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-kilicdaroglundan-soylunun-istifasiyla-ilgili-ilk-aciklama-5743511/
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/istifasi-kabul-edilmedi-41493010
https://www.evrensel.net/haber/402045/hdp-soylunun-istifasini-firsata-cevirmeye-calisan-iktidar-iflasi-gizleyemeyecek
196 https://www.aa.com.tr/tr/politika/bakan-soyludan-bahceliye-tesekkur/1802965
197 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ergenekon-savcisi-tahliye-edildi-1733051
198 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bogazda-kacak-var-1732955
199 https://www.birgun.net/haber/tgc-gazetelerin-basim-ve-dagitimi-icin-onlem-alinmali-296467
200 https://twitter.com/tcsavunma/status/1250065400122966019?s=20
201 https://www.birgun.net/haber/kalp-hastasi-selcuk-mizrakli-nin-tahliye-talebi-reddedildi-296503
202 https://www.medyaradar.com/neden-iki-bucuk-ay-bekledi-halk-tvnin-tepe-ismi-ayriligini-duyurdu-haberi-2025033
193
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iki ihalede taliplisini bulamamıştır” dedi. Tunç, ihaleye müteakip hukuki süreç doğrultusunda İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü ile müvekkili arasında arazi kiralama sözleşmesinin 13 Nisan’da imzalandığını belirtti. Tunç, “Gerçeğe aykırı olan ve tamamen art niyet barındıran bu haberlerin ve beyanların sözleşmenin imzalandığı gün içinde yapılmış olması, sürecin bir habercilik
faaliyeti değil, kurgu ve kumpas olduğunu göstermektedir. İBB yönetimi tarafından hiçbir tebligat
ve bildirim yapılmadan müvekkilin ikametgahına belediye ekipleri gönderilmiş, özel hayatın mahremiyeti hiçe sayılarak ikametgahından görüntüler alınmış, basına servis edilmiş, evine ait fotoğraflar ve açık adresi söz konusu gazetede adeta hedef göstermek maksadıyla yayınlanmıştır” dedi.
Tunç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu ise “hukuka uygun olarak gerçekleştirilen
bir ihale sürecini ‘izinsiz yapılaşmaya açma’ şeklinde vasıflandırmıştır” diye suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.203
● TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.204
● Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da katıldığı video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda Covid-19 virüsü salgınının bir güvenlik krizine
dönüşmemesi için alınabilecek önlemler görüşüldü.205
● AYM, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak ve örgütün yapılanmasında yer almak suçlarından tutuklu eski askeri hakim Yasin Akdeniz’in avukatıyla görüşmesinin kayda alınmasının
“OHAL döneminde kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını ihlal etmediğine” yönelik karar verdi. Kararda, “bireysel başvuruya konu müdahalenin dayanağı olan KHK hükmünü kanunlaştıktan sonra
norm denetimi yoluyla incelemiş ve bu hükümde yer alan tutuklu ile müdafi arasındaki görüşmeye
ve belge alışverişine yönelik sınırlamaların olağanüstü dönemin koşullarında durumun gerektirdiği
ölçüde olduğu sonucuna varmıştır. Bu durumda OHAL’in FETÖ/PDY üyeliği suçundan tutuklu
olan başvurucunun avukatıyla görüşmelerinin izlenmesini ve kayda alınmasını meşru kıldığı değerlendirilmiştir. Açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi
hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verilmiştir” denildi.206
16 Nisan 2020
● Uluslararası Af Örgütü, Avrupa’daki duruma ilişkin yıllık raporunda, bazı ülkelerde sansür uygulamak ve baskı kurmak için Covid-19 salgınından faydalanıldığı kaydedildi. Raporda,
özellikle Polonya, Macaristan ve Türkiye’de temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı vurgulandı.
Uluslararası Af Örgütü Avrupa uzmanı Janine Uhlmannsiek, “Hükümetlerin aldığı önlemler uluslararası ve bölgesel insan hakları sözleşmelerine uygun olmalıdır” diyerek, Macaristan Başbakanı
Viktor Orban’ın salgın bahanesiyle sınırsız bir güce sahip olmaya çalıştığını belirtti. Uhlmannsiek,
Türkiye hakkında hapishanelerin aşırı dolu ve hijyenik olmaması nedeniyle 90 bin kadar mahkumun serbest bırakılmasını sağlayacak infaz düzenlemesinin mantıklı bir adım olduğunu ancak cezaevindeki gazeteci, insan hakları savunucusu ve muhaliflerin bu düzenlemenin dışında tutulmasını
eleştirdi.207
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 4.901 yeni vakayla toplam hasta sayısını 74.193’e ve 125
yeni vefat ile toplam can kaybını 1.643 olarak açıkladı.208
● İçişleri Bakanlığı, 17 Nisan saat 24.00 ile 19 Nisan saat 24.00 arasında 30 büyükşehir ve
Zonguldak il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkmalarını yasakladı.209
● Korona virüs salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında
Kanun ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda

tr.sputniknews.com/turkiye/202004151041830387-iletisim-baskani-altunun-avukati-tunctan-aciklama/
https://www.birgun.net/haber/infaz-duzenlemesine-iliskin-kanun-yururluge-girdi-296520
https://twitter.com/tcsavunma/status/1250499026035904513?s=20
206 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/teror-orgutune-uye-olma-sucundan-tutuklu-kisinin-avukatiyla-gorusmesinin-kaydaalinmasinin-ohal-doneminde-kisi-hurriyeti-ve-guvenligi-hakkini-ihlal-etmedigi/
207 https://www.yeniasya.com.tr/gundem/af-orgutu-hak-ihlalleri-konusunda-uyardi_517391
208 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1250823838478356481?s=20
209 https://www.icisleri.gov.tr/17-19-nisan-tarihleri-arasinda-30-buyuksehir-ve-zonguldak-il-sinirlari-icerisinde-sokaga-cikma-yasagi
203
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kabul edilerek yasalaştı.210 Bu kapsamda işveren her türlü iş veya hizmet sözleşmesini, ahlak ve
iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında üç ay feshedemeyecek.211
17 Nisan 2020
● Halk TV, genel yayın yönetmenliği için Suat Toktaş ile anlaştı. Fox TV’nin eski Ankara
temsilcisi Sedat Bozkurt, “26 Ocak’ta geçirdiği küçük bir operasyondan dolayı kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını” açıklamıştı.212
● Van-Başkale Örmetaş Mahalle muhtarı Mikail Duman, Covid-19 virüsü taşıyanları sağlık
ekipleri ve güvenlik güçlerinden gizlediği gerekçesiyle görevden alındı. 7 Nisan’da İstanbul’dan
gelmiş bir vatandaşta Covid-19 virüsü görülmesi üzerine İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Duman’ın karantinanın kaldırılması için yetkililere bilgi vermemesi üzerine yapılan
çalışmalarla sekiz kişinin daha Covid-19 virüsü taşıdığı tespit edildi.213 Mahallede Covid-19 virüsü
taşıyanların sayısı 44’e çıktığı belirtildi.214
18 Nisan 2020
● İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ve Zonguldak’a yapılacak tüm giriş ve çıkış yasağını
saat 24.00’den itibaren 15 gün daha uzattı.215
19 Nisan 2020
● “Haberin Var Mı?” inisiyatifi, Covid-19 virüsü riskine rağmen halen tutuklu gazeteciler
için “Gazetecilere Mektup Var” başlığıyla sosyal medyada saat 15.05’te kampanya başlattı. Kampanya, “Bu endişe verici günlerde gazeteci arkadaşlarımız hem adalete aç, hem ailelerinden uzaklar. Görüş yasak, haksızlık ve hukuksuzluğun boyutu her şeyden daha acı. Bu günlerde tek bir satır,
tek bir ses, onlar için büyük destek. Gazeteciler, gerçekleri yazdıkları için hapiste. Bu kez biz onlar
için yazıyoruz. Dileyen, kendi mesajıyla kampanyaya destek verebilir” diye duyuruldu. Yeni Yaşam yazı işleri müdürü Aydın Keser’e, “Sevgili Aydın, yıllardır halkın haber alma hakkını savunmaktan vazgeçmedin. Sizleri zindana attılar ama gerçeği perdeleyemeyecekler. Özgür günlere”,
Yeni Yaşam genel yayın yönetmeni Ferhat Çelik’e, “Sevgili Ferhat, Hukuksuz mahpusluğun yüreğimizi kanatıyor. Ama umudumuzu yitirmedik. Özgürlüğüne bir an evvel kavuşmanı diliyoruz”,
Oda TV haber müdürü Barış Terkoğlu’na, “Sevgili Barış, Halkın haber alma hakkını hep savundun.
Gizli saklı işleri ve kirli ilişkileri ortaya çıkardın. Kalemini hiçbir zaman susturamayacaklar”, Oda
TV genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan’a, “Çıkıp yazmıştın, yine çıkıp yazacaksın. Dört duvar
arasında unutulduğunu sanma. Senin gibi gazeteciler olduğu sürece hep umutlu olacağız”, Oda TV
muhabiri Hülya Kılınç’a, “Sevgili Hülya, Tek yaptığın gizli olmayan bir bilginin takibini yapıp
haberleştirmekti. Ama birileri bundan çok rahatsız oldu. Sabret, özgürlük yakındır”, Rudaw muhabiri Rawin Sterk’e, “Sevgili Rawin, Edirne’de mültecilerin dramını haberleştirirken tutuklanman
her şeyi anlatıyor. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşman dileğiyle”, Yeniçağ yazarı gazeteci
Murat Ağırel’e, “Sevgili Murat, İktidarın canını sıkan yazıların nedeniyle, pek çok gazeteci gibi
haksız ve mesnetsiz suçlamalarla tutuklandın. İyi gazetecilik her zaman kazanacak” mektupları
iletildi.216
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 3.977 yeni vakayla toplam hasta sayısını 86.306 ve 127 yeni
ölüm ile toplam can kaybını 2.017 olarak duyurdu.217
● Sağlık Bakanlığı tarafından OHAL döneminde KHK ile görevinden ihraç edilen ancak
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nca göreve iade edilmelerine karar verilen sağlık emekçilerinin alacaklarına faiz işletilmeyeceği, tazminat ödenmeyeceği ve açıkta geçen süreçte kazandıklarını da alacaklarından keseceği bildirildi.218
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/koronaviruse-karsi-ekonomik-onlemler-iceren-kanun-teklifi-yasalasti/1806663
https://www.birgun.net/haber/iscileri-ucretsiz-izne-cikarma-yetkisi-veren-teklif-kabul-edildi-296668
https://t24.com.tr/haber/halk-tv-nin-yeni-genel-yayin-yonetmeni-belli-oldu,873398
213 https://www.milliyet.com.tr/gundem/muhtar-corona-viruslu-hastayi-gizleyince-gorevden-alindi-6190777
214 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/muhtarin-gorevden-alindigi-mahalledeki-vaka-sayisi-44e-cikti-5758826/amp/?__twitter_impression=true
215 https://www.icisleri.gov.tr/30-buyuksehir-ve-zonguldaka-giriscikislar-daha-once-belirlenen-usul-ve-esaslara-gore-15-gun-uzatildi
216 https://www.avrupa-postasi.com/medya/turkiye-deki-tutuklu-gazeteciler-icin-mektup-kampanyasi-h106785.html
217 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1251903394429763589?s=20
218 https://www.birgun.net/haber/khk-li-saglik-emekcilerine-faiz-ve-tazminat-yok-kazanilanlari-da-kesecekler-297227
210
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20 Nisan 2020
● Hürriyet’in, şirketlere e-mail göndererek 30 Nisan’da yayımlanacak “Türkiye’nin En İyi
İşverenleri” ekinde kurumlara para karşılığında röportaj teklifi ilettiği iddia edildi. Can Yayınları’nın sahibi Can Öz, kendisine gönderilen e-maili Twitter aracılığıyla paylaşarak, “Hürriyet’te
“Türkiye’nin En İyi İşverenleri” arasında anılmak için parayla satılan röportaj tarifesi. Üstelik “Bu
bir ilandır” ibaresi de olmayacakmış” dedi.219
● Salda Gölü’ne sahip çıkma mücadelesiyle tanınan Burdur Yeşilova Belediyesi Başkanı
Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel evlerinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandılar. Burdur
Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şenel çiftinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Burdur Valiliği’nin açıklamasında, “Şu an itibarıyla iki kişi gözaltına alınmış olup olayın aydınlatılması ve
failin yakalanması ile ilgili çalışmalar bütün imkanlar kullanılarak kapsamlı olarak sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi. İçişleri Bakanlığı’nın Twitter’dan yaptığı açıklamada geçmiş olsun dileklerini ilettikleri ve gelişmeleri takip ettiklerini açıkladı.220
21 Nisan 2020
● İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), karantina altına alınanlardan 30.808’inin tahliye edildiğini açıkladı.221
● İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta 22 Nisan saat 24.00 ile 26 Nisan saat
24.00 arasında vatandaşların sokağa çıkmalarını yasakladı.222
● Romanya’dan yurda getirilen 89 kişi, Düzce’de Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Raziye
Begüm Sultan Öğrenci Yurdu’nda karantinaya alındı.223
● Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş
hakkında beş kez “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla hazırlanan iddianameyi kabul etti.
Demirtaş hakkında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) 2. Olağanüstü Kongresi’nde ve HDP’nin 2.
Olağan Büyük Kongresi’nde yaptığı konuşmalar, 3 Eylül 2016’da Alman Süddeutsche Zeitung’a
verdiği röportaj, 12 Şubat 2019 tarihinde hakkında CİMER’e yapılan şikayet ve çözüm sürecinde
Kandil’de çekilen fotoğraf nedeniyle dava açıldı. İlk duruşma 14 Temmuz tarihinde görülecek.224
22 Nisan 2020
● Twitter, gazeteci Can Dündar’ın salgınla ilgili değerlendirmeleri konusunda yaptığı yorumlar nedeniyle Türkiye yazarı Süleyman Özışık’ın hesabına 12 saat erişim engeli getirdi. a yazdıklarından sonra hesabına erişim engeli getirdi. Özışık, “Nasılsın vatan haini? İnşallah ölmüşsündür. MİT yakalayacak diye altına ediyorsun. Yani Can’lı cenaze gibisin. Ölmüşsün ama haberin
yok Cancık”225 ifadelerini kullanmıştı. Twitter, Özışık’ın bu paylaşımı sonrasında hesabına 12 saat
erişim engeli getirdi.226
● CHP, TBMM’de 279 oyla kabul edilen İnfaz Yasası’nın iptali için “örtülü af” niteliğinde
olup en az 360 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesi gerektiğine ilişkin usul yönünden hazırladığı
başvuru dilekçesini AYM’ye verdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP’nin ayrıca “esas”
yönünden iptal başvurusu için hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti.227
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 3.083 yeni vakayla toplam hasta sayısını 98.674 ve 117 yeni
vefat ile toplam can kaybını 2.376 olarak açıkladı.228
23 Nisan 2020
● İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin
Altun’un evinin fotoğraflarını çekerken koruma polislerince tespit edildiği iddiasıyla CHP Üsküdar
İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla soruşturma
https://tele1.com.tr/yandas-hurriyet-sayfasini-is-insanlarina-satti-153894/
https://twitter.com/TC_icisleri/status/1252159824231567365
https://www.birgun.net/haber/afad-karantinadaki-30-bin-808-kisi-tahliye-edildi-297625
222 https://www.icisleri.gov.tr/30-buyuksehir-ve-zonguldak-ilinde-23-24-25-26-nisan-tarihlerinde-uygulanacak-sokaga-cikma-kisitlamasi
223 https://www.birgun.net/haber/romanya-dan-gelen-89-kisi-duzce-de-karantinaya-alindi-297631
224 https://www.evrensel.net/haber/402745/selahattin-demirtasa-8-yil-onceki-konusmalari-ile-ilgili-yeni-dava-acildi
225 https://twitter.com/slymnoz/status/1252448367302660096
226 https://www.nethaber.com/gundem/twitter-can-dundara-yazdiklarindan-sonra-suleyman-ozisika-erisim-engeli-getirdi-19187
227 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chp-infaz-duzenlemesinin-iptali-icin-aymye-basvurdu-1734492
228 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1253003717986656257?s=20
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başlattı.229 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’un avukatı Sezgin Tunç’un CHP İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu hakkında “suçu ve suçluyu övme, suça teşvik” iddialarıyla yaptığı suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yeni bir soruşturma başlattığı ifade
edildi.230
● DHA muhabiri Hilal Öztürk imzalı, “MİT şehidini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya
çıktı” haberinde, şehit MİT mensubu cenazesine ilişkin fotoğrafların Akhisar Belediyesi Basın Birimi’nde görevli E.E. tarafından çekildiği ve fotoğrafları tutuklu Gazeteci Hülya Kılınç’a verdiğini
öne sürüldü. Haberde, avukatların ulaşamadığı ifade tutanağının ayrıntılarına DHA’nın yer vermesi
avukatlar tarafından tepkilere neden oldu. Avukat Hüseyin Ersöz, kendilerinde olmayan bilgilerin
gazetecilere verilmesine “FETÖ yöntemi” diyerek “Kısıtlama kararı olan dosyada kimin, ne için
‘servis’ ettiğinin farkındayız. Amacın algı yaratmak olduğunu biliyoruz. Bizi dünkü çocuk sanmayın!” dedi. Avukat Serkan Günel ise, “Bir zamanların amiral gemisi Hürriyet, zamanın operasyon
gazetesi Taraf gibi yayın yapmış! Şu dil, şu üslup!” diye konuştu. Avukat Kazım Yiğit Akalın ise,
haberi “FETÖ taktiği” olarak değerlendirerek, “Barış’lar ve Hülya Kılınç hakkındaki tutuklama
kararında yer alan; ‘bu fotoğrafları çekenlerin kaçabileceği veya baskı altına alınabileceği’ şeklindeki haksız tutuklama gerekçesi de ortadan kalkmıştır” dedi.231
24 Nisan 2020
● Türk Tabipleri Birliği (TTB), Silifke’de aile hekimi olarak görev yapan Doktor Erdinç
Şahin’in Covid-19 nedeniyle ölüp ölmediği konusunda açıklama yapılmasını istedi. Türk Tabipleri
Birliği’nin açıklamasında, “Bakan Bey tanımlamada “hiçbir sorun yok” diyor ama biz katılmıyoruz! Dr. Erdinç Şahin adına Sayın Sağlık Bakanı’na somut olarak soruyoruz: Silifke’de Aile hekimi
olarak görev yaparken üç gündür tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybeden meslektaşımız Dr. Erdinç Şahin’in ölüm nedeni nedir? PCR testi iki kez negatif çıkan ancak BT’si ve bütün
kliniği Covid-19 ile uyumlu olduğu için Covid-19 algoritmasına göre tedavisi ve ilaç temini Bakanlığınız tarafından yapılan, Dr. Erdinç Şahin’in ölüm raporunda ölüm şekli: “Bulaşıcı HastalıkDoğal ölüm” olarak işaretlenmiş, Ölüm nedeni kısmında ise: ‘Viral Pnömoni’ yazılmıştır. Hem
Sağlık Bakanı hem de bir hekim olarak size soruyoruz? Risk grubunda olmayan, herhangi bir kalp
ya da solunum sistemi hastalığı taşımayan, BT’si ve kliniği Covid-19 tanısıyla uyumlu 50 yaşındaki Dr. Erdinç Şahin’in ölüm nedeni sizce nedir? Tanıda ve ölüm nedeni belirlenmesinde Covid19 ya da şüpheli Covid-19 yazılmamasının, ‘iş kazası-meslek hastalığının’ belirlenmesinde meslektaşımızda yaratacağı hak kaybını önemsiyor musunuz?” denildi.232
● Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Hacı Bayram Camii’nde temsili Cuma namazındaki hutbesinde, “İslam zinayı en büyük günah kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir
bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayrı meşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi ‘zina’ olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için
birlikte hareket edelim” ifadelerini kullandı.233
25 Nisan 2020
● Dışişleri Bakanlığı, 75 ülkeden 40.000’den fazla Türk vatandaşını tahliye ettiklerini ve
23-24 Nisan’da 5.038 vatandaşın daha yurda getirildiğini duyurdu.234
● Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Covid-19 virüsü salgını kapsamında 76 ildeki yurtlarda 23.801 vatandaşın karantina altında olduğunu ve 32.668 vatandaşın ise
tahliye edildiğini açıkladı.235
26 Nisan 2020
https://www.milliyet.com.tr/gundem/chp-uskudar-ilce-baskani-suat-ozcagdas-fahrettin-altunun-evinin-fotograflarini-cekerken-yakalandi-6194922
https://www.birgun.net/haber/canan-kaftancioglu-na-fahrettin-altun-sorusturmasi-297930
https://odatv4.com/feto-virusune-kapilan-yayin-organinin-yazdiklari-neye-hizmet-ediyor-23042031.html
232 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/yasamini-yitiren-aile-hekiminde-corona-virusu-suphesi-tartisma-yaratti-5769917/
233 https://t24.com.tr/video/diyanet-isleri-baskani-erbas-lgbti-lari-hedef-gosterdi-nesli-curutuyor,28090
234 https://www.birgun.net/haber/disisleri-bakanligi-75-ulkeden-40-binden-fazla-vatandas-yurda-getirildi-298160
235 https://www.birgun.net/haber/bakan-kasapoglu-32-bin-668-kisinin-karantinadan-ciktigini-acikladi-298168
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● CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem
İmamoğlu hakkında gerçek dışı haberler yazdığını düşündüğü Mersin-Erdemli’de gazetecilik yapan Mahmut Dölek’i Basın Konseyi’ne şikayet etti.236
● İçişleri Bakanlığı, dört günlük sokağa çıkma yasağında 35.422 kişiye adli ya da idari işlem
uygulandığını açıkladı. Ayrıca 44 ildeki 177 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı.237
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 2.357 yeni vaka ile toplam hasta sayısını 110.310 ve 99 yeni
vefat ile toplam can kaybını 2.805 olarak açıkladı.238
27 Nisan 2020
● Adana Yüreğir’de CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nin gönderdiği üç bin ekmeği vatandaşa
dağıtan üç kişi ertesi gün karakola götürüldü. Mahalle esnafı Mevlüt Kaya haklarında tutanak tutulmadığını ifade etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise, “Ekmek dağıtmanın terörizmle ilişkilendirilmesini anlamak mümkün değil. Ben de ekmek dağıtıyorum. ‘Parasız
dağıtamazsın’ dediler, ben de beş kuruşa dağıttım” dedi.239
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs’tan itibaren 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta üç gün süreyle sokağa çıkma yasağı uygulanacağını ve hafta sonlarında sokağa çıkma yasağı uygulamasının
bayram sonuna kadar devam ettirilmesinin planlandığını duyurdu. Ayrıca Erdoğan, CHP’yi Covid19 virüsüyle mücadelede gösterilen başarılara katkı vermek yerine takoz olmayı kendine misyon
edinmekle suçlayarak, “CHP'nin başını çektiği bu anlayış hep uzlaşma yerine çatışmayı birlik beraberlik yerine bölücülüğü, müsamaha yerine kin ve nefret körüklemeyi esas almıştır" dedi. İletişim
Başkanı Fahrettin Altun’a yapılan saldırıların arkasında da bu zihniyet olduğunu, kendisinin görevi
gereği istediği yerde ikamet etme hakkı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı İBB’nin 23 Nisan vesilesiyle çocuklara dağıttığı kitapçığın bir sayfasında din adamları görseli içinde Alevi bir dedenin
yer alması ile ilgili olarak ise “Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden anlayışı
milletimin huzurunda telin ediyorum, kınıyorum” dedi. Konuşmasında Ankara Barosu’na da tepki
gösteren Cumhurbaşkanı, “Ankara Barosu başta olmak üzere kullanılan üslup, konu ve şahıs boyutunu aşıp kasıtlı İslam'a saldırı halini almıştır. Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırı devlete
yapılan saldırıdır” dedi.240
● Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Covid-19 virüsü semptomlarını göstermeyen Türk şoförlerin karantina süresi dolmadan Irak ve İran sınır kapıları dışında yeniden yurt dışına çıkış yapabileceklerini açıkladı.241
● Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş hakkındaki sosyal medyada paylaşımlarını
engelletmeye başladı. En son Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, Diyanet’in başvuru sonucunda 40
sosyal medya paylaşımı hakkında erişimin engellenmesine karar verdi. Engellenen paylaşımlar
arasında Prof. Dr. Haluk Savaş’ın Erbaş’ın, Beştepe’deki camide protokole özel cuma namazı kıldırması ile ilgili takipçilerine hazırladığı “Diyanet İşleri Başkanı bundan sonra ne yapmalı?” anketi
de vardı ve “Özür dilemeli, istifa etmeli, Cumaları iptale devam” seçeneklerinin yer aldığı ankette
en çok oyu yüzde 63 ile “İstifa etmeli” seçeneği aldı.242
● Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Ankara Barosu yöneticileri
hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, “nefret ve ayırımcılık” ve “hakaret”
iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.243 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da “halkın bir kesiminin
benimsediği dini değerleri aşağılama” suçundan soruşturma açtı. Başsavcılık açıklamasında, “Ankara Barosu’nun 26.04.2020 tarihli ve ‘Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın insanlığın bir kesimini
nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmasıyla ilgili basın açıklaması’ başlıklı

https://ajansturkhaber.com/haber/chp_limonlu_kurgu_haberi_basin_konseyine_tasidi-32335.html
https://www.birgun.net/haber/bakanlik-4-gunluk-sokaga-cikma-yasagina-iliskin-verileri-paylasti-298329
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1254446418145808384?s=20
239 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/04/27/adanada-ucretsiz-ekmek-dagitan-3-gonullu-gozaltina-alindi/
240 https://www.birgun.net/haber/erdogan-duyurdu-1-mayis-ve-hafta-sonu-sokaga-cikma-yasagi-uygulanacak-298344
241 https://www.birgun.net/haber/ticaret-bakani-pekcan-covid-19-semptomu-gostermeyen-turk-soforler-tekrar-yurt-disina-cikabilecek-298400
242 https://www.birgun.net/haber/diyanet-ten-40-paylasima-erisim-engeli-298378
243 https://t24.com.tr/haber/diyanet-ten-ankara-barosu-hakkinda-suc-duyurusu,875287
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açıklaması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Ankara Barosu hakkında, Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır” denildi.244
● AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkındaki açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, “İslami değerleri dile getirdiği için Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hakkında Ankara Barosu’nun yaptığı faşist açıklama tam bir terbiyesizliktir. Faşizmin en küstah ve terbiyesiz hallerinden birinin bir baro adına yapılan açıklamada görülmesi
ibretliktir. İnsanların inandıkları değer sistemine göre konuşması en doğal haktır. Anormal olan
bunun tersini talep etmektir. Ankara Barosu’ndan kafasını uzatan faşist zihniyet, sayın Ali Erbaş’ı
en temel haktan mahrum etmeye çalışan küstahça bir saldırganlık sergilemektedir. Ali Erbaş hocamıza ‘sesi çağlar öncesinden gelen bu şahıs’ diye hitap ederek güya değerlerin zamana bağlı olarak
kıymet sahibi olacağına inanan bir kafa her şey olur ama hukukçu olmaz. Sayın Ali Erbaş’tan bahsederken ‘anılan şahsın içinde bulunduğu takvim yılında yaşamasına rağmen bundan sekiz-dokuz
nesil önceki büyükleriyle aynı’ düşünmesi gibi eleştiri kılıfına sokulmuş terbiyesizlikler sıralamışlar. Bir baro açıklamasının bu kadar düşük bir anlayışla yapılması tarihe geçecektir. Aydınlanmadan nasibini almamış sözde bir ‘Aydınlanmış despotizm’ adına faşizmin en bilinen yargılarını sıralamış Ankara Barosu” ifadelerini kullandı.245
● Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkındaki açıklamasına ilişkin “Ankara Barosu’nun ifade ettiği hususların, köklü bir hukuk kurumuna yakışmadığını düşünüyor, açıklamayı esefle kınıyorum” dedi.246
28 Nisan 2020
● Adana’da 17 yaşındaki Ali El Hemdan, sokağa çıkma yasağında polisin dur ihtarına uymadığı iddiasıyla kalbinden vurularak öldürüldü. Adana Valiliği, şüpheli polisin açığa alındığı
olayı “kaza” ifadesiyle duyurdu. Polis F.K., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Suriyeli El
Hemdan’ın ailesinin geçimi için bir tekstil atölyesinde çalıştığı ve 19 yaşında olduğu için polis
görünce sokağa çıkma yasağı sebebiyle korkup kaçtığını ortaya çıktı. Adana Valiliği’nin açıklamasında, “Hastaneye sevk edilen A.H. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. İlgili polis
memuru, açığa alınmış olup adli ve idari tahkikat devam etmektedir” denildi.247
● Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dört farklı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüyü Covid19 teşhisiyle hastanelerde tedavi altına aldıklarını açıkladı.248
● Van’da bir öğretmen uzaktan eğitimlerin verildiği Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden
Jiyan isimli öğrencisine ders çalışma ve etkinlikler göndermek istemesi ardından “Göndermek istediğiniz metinde uygunsuz veya yasaklı kelimeler olduğu için gönderim yapamazsınız” engellemesi ile karşılaştı.249
● Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın
LGBTİQ+ bireyleri ile ilgili yaptığı açıklamasına tepki gösterdiği için Ankara Barosu hakkında
soruşturma açılmasına karşın Baro yönetimini kınadı. Feyzioğlu, “Ankara Barosu tarafından yapılan bu sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değildir. Öte yandan bir diğer üzüntümüz,
Ankara Barosu Başkan ve Yönetiminin Türkiye’nin gerçek gündemini değiştirmiş olmasıdır”
dedi.250
● Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yönelik açıklamaları nedeniyle yönetimleriyle ilgili soruşturma açılan Ankara ve Diyarbakır Barosu’nun sitelerine erişimde güçlük yaşandığı belirtildi.
Siteye siber saldırı olabileceği iddia edildi.251

https://t24.com.tr/haber/diyanet-baskani-ali-erbas-a-yonelik-aciklamasi-nedeniyle-ankara-barosu-na-sorusturma-baslatildi,875236
https://t24.com.tr/haber/akp-sozcusu-omer-celik-ankara-barosu-nun-ali-erbas-hakkindaki-fasist-aciklama-terbiyesizliktir,875248
https://t24.com.tr/haber/adalet-bakani-ankara-barosu-nun-aciklamasini-esefle-kiniyorum,875246
247 https://www.evrensel.net/haber/403295/polis-kursunuyla-can-veren-multeci-ali-el-hemdan-20-yas-alti-isci-cikti?utm_source=anasayfa&utm_medium=manset&utm_campaign=haber&slide_order=03
248 https://www.birgun.net/haber/abdulhamit-gul-den-cezaevlerindeki-koronavirus-vakalarina-iliskin-aciklama-298606
249 https://www.durushaber.com.tr/egitim/eba-dan-kurtce-isme-sansur-h46685.html
250 https://www.birgun.net/haber/tbb-baskani-feyzioglu-diyanet-e-degil-ankara-barosu-na-tepki-gosterdi-298626
251 https://t24.com.tr/haber/sorusturma-baslatilan-ankara-ve-diyarbakir-barosu-nun-sitelerine-erisim-sikintisi,875483
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● Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Barosu yöneticileri hakkında “Diyanet
İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Nefret Söylemi Hakkındaki Basın Açıklaması” gerekçesiyle “halkın bir
kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama” suçundan soruşturma başlattı.252
● Salgın döneminde Türkiye’nin yüzde 17 ile dünyada sabit internet hızının en çok düştüğü
üçüncü ülke olduğu açıklandı. Mobil internet hızının ise yüzde 9,7 düştüğü belirtildi.253
● İçişleri Bakanlığı, büyükşehir statüsündeki 30 şehir ile Zonguldak’ta 30 Nisan ve 3 Mayıs
arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.254
● İçişleri Bakanlığı, Türkiye’de Covid-19 salgını tedbirlerinin alınmaya başlandığı 11
Mart’tan bu zamana kadar kadın cinayetlerinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 45’lik
bir azalış meydana geldiğini açıkladı. 2019’da 11 Mart ve 27 Nisan arasında 44 kadının ve 2020’de
aynı tarihler arasında 24 kadının cinayete kurban gittiğini bildirdi.255
● AYM, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimlerin görevleri
kapsamında bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının arşiv ve elektronik bilgi işlem merkezlerinden bilgi, belge ve mahkeme kararlarını almaya yetkili oldukları kuralını Anayasaya aykırı
olduğuna karar vererek, iptal etti. Kararda iptale ilişkin nedenlerin, güvenlik soruşturması ve arşiv
araştırması kapsamında kamu görevine girmek isteyen kişiye ait verileri elde etme, işleme ve değerlendirme imkanı verdiği, yapılan güvenlik soruşturmasının ardından söz konusu kişilerin göreve
girmesinin engellenebileceği ya da görevinden çıkarılmasının mümkün olabileceği belirtilerek,
Anayasaya aykırı olabileceği ileri sürüldü. Dava konusu kural gereği elde edilen kişisel veri niteliğindeki özel hayatı, iş ve sosyal yaşamıyla ilgili bilgilerinin alınmasına, suç işlediğine dair iddiaların değerlendirildiği kararların tutulduğu kayıtlara ulaşılmasına ve kayıtların kullanılmasına imkan tanıması nedeniyle kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sınırlama getirildiği belirtildi.
Kuralda, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak kişiler hakkında inceleme yapacak
kamu makamlarına hangi koşullar ve sınırlar içinde tedbirler uygulama yetkisi verildiğinin gösterilmesi ve yeterli güvenceleri sağlanması, gerektiği, bilgilerin ne şekilde kullanılacağına, hangi
mercilerin soruşturma ve araştırmayı yapacağına, bu bilgilerin hangi koşullarla saklanacağına, ilgililerin söz konusu bilgilere itiraz etme imkanının olup olmadığına, bilgilerin bir müddet sonra
silinip silinmeyeceğine, silinecekse bu sırada izlenecek usulün ne olduğuna, yetkinin kötüye kullanımını önlemeye yönelik nasıl bir denetim yapılacağına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer
verilmediği kaydedildi.256
30 Nisan 2020
● CHP’li belediye başkanlarınca yayımlanan ortak deklarasyonda, Covid-19 salgını sürecinde halkın ihtiyaçlarının karşılanması için tüm imkanların kullanıldığı ve bloke konan hesaplar
ile ilgili yasal yollara başvurulduğu belirtildi. Merkezi yönetimle uyum içinde çalışılmak istendiği
ancak yasalara ve halkın vicdanına dayanılarak hareket edildiğinin de altı çizildi.257
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 2.615 yeni vaka ile toplam hasta sayısını 120.204 ve 93 yeni
ölüm ile toplam can kaybını 3.174 olarak açıkladı.258
● Yargıtay Başkanlar Kurulu, duruşmaları 15 Haziran ve müzakereleri ise 31 Mayıs’a ertelenmesine kararı verdi.259
● MHP “İnternet ortamında yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla
mücadele edilmesi” hakkında hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, sosyal medyadaki yalan haberler ve sahte hesapları yüzünden
birçok internet kullanıcısının mağduriyet yaşadığını belirterek, “Korona virüsü ile mücadele ettiğimiz şu dönemde sahte hesaplarda algı yaratmaya yönelik yapılan korku salıcı haberler yüzünden
https://www.birgun.net/haber/diyarbakir-barosu-yoneticilerine-diyanet-sorusturmasi-298570
http://susma24.com/pandemide-internet-hizinin-en-sert-dustugu-ulkelerden-biriyiz/
https://www.icisleri.gov.tr/31-ilde-30042020-03052020-tarihlerinde-uygulanacak-sokaga-cikma-kisitlamasi
255 https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-tedbirlerinin-alindigi-11-marttan-bu-yana-kadin-cinayetleri-gecen-yilin-ayni-donemine-gore-45-azaldi
256 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/guvenlik-sorusturmasi-ve-arsiv-arastirmasi-yapmakla-gorevli-birimlerin-kisisel-verilereulasmasini-ongoren-kuralin-iptali/
257 https://www.birgun.net/haber/chp-li-belediyelerden-ortak-deklarasyon-engelleri-halkin-vicdanina-birakiyoruz-298952
258 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1255889662478032899?s=20
259 https://www.birgun.net/haber/yargitay-durusma-ve-muzakereleri-erteledi-298959
252
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endişeler yükseldi. Bu bağlamda, tüm sosyal medya mecraları için 2018’de yapılan genel bir araştırma sonucuna göre Türkiye ‘Sahte habere en çok maruz kalan ülkeler’ kategorisinde yüzde 49 ile
ilk sırada yer almaktadır. Facebook’tan yapılan açıklamada, 2018’in ilk üç ayında dünya genelinde
1,2 milyar sahte hesap silinirken, 2019’un aynı döneminde 2,2 milyar sahte hesap silindiği belirtilmiştir. Teklifimizde Türkiye’den günlük erişimi 500 binden fazla olan, yurt içi veya yurt dışı merkezli sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye’de temsilcilik açma ve bulundurma zorunluluğu getirilmekte, sunmuş oldukları hizmetten yararlanmak isteyenlerden T.C. kimlik numarası isteme zorunluluğu getirilerek Türkiye’de sahte hesap açılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca
kimlik numaralarının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında korunması öngörülürken,
yaptırımlara uymayan sosyal ağ sağlayıcılarına ağır idari para cezaları uygulanması da teklifimizde
bulunmaktadır” dedi. Söz konusu yasa teklifi, AKP’nin hazırladığı corona virüsüne karşı önlemleri
içeren torba yasa taslağında yer alıyordu. Taslakta, YouTube, Twitter ve Facebook gibi ağlar için
Türkiye’de temsilci bulundurma ve kişisel verileri Türkiye’de depolamanın aralarında bulunduğu
yükümlülükleri getiren düzenlemeler planlanmıştı. Düzenlemeler, kamuoyundaki tepkiler üzerine
yasa taslağından çıkarılmıştı.260
● Türkiye’de 23 sivil toplum örgütü, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “salgın hastalıkların eşcinsellik yüzünden yayıldığı” sözlerine ortak açıklama yaparak, “Diyanet İşleri Başkanlığı,
Cumhuriyet Devrimiyle kurulduğunu göz ardı etmeden, sorumlulukları ve Anayasal sınırları içinde
hareket etmelidir” diyerek tepki gösterdi. Açıklamada özetle, “Din ve inanç özgürlüğü, anayasal
ve evrensel düzenlemelerle güvence altına alınmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı adına özellikle son
dönemde yapılan açıklamalar, din ve inanç özgürlüğü sömürüsünü ön plana alan sınır tanımaz bir
niteliğe dönüşmüş ve bir hukuk kurumu olan Ankara Barosu’nu da hedef almıştır. Bu hedef alış,
anayasanın değiştirilemez nitelikteki maddesinde de güvence altına alınan bir hukuk devletinde
kabul edilemez niteliktedir” sözleri kullanıldı.261
● AYM, OHAL kapsamında çıkarılan 680 sayılı KHK’da yer alan MİT veya Emniyet Genel
Müdürlüğünün, terör örgütleriyle bağlantısı olduğunu bildirdiği medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarının lisans başvurularını reddedebileceği kuralının getirdiği sınırlamanın ölçülü olmadığı, bu düzenlemeyi hangi usul ve esaslara göre yapacağının düzenlenmediği, söz konusu kuruluşlar hakkında ortaya çıkan sonucun ne kadar süreyle sınırlı olduğunun belli olmadığı ve Anayasa’ya aykırı
olduğu ileri sürülerek ifade ve basın özgürlüğüne sınırlama getiren düzenlemelerin Anayasa’ya
aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verdi. Kararda, söz konusu kuralın lisans başvurularını
değerlendiren idare ile bu işlemleri denetleyecek mahkemelere değerlendirme imkanı verilmemesinin ifade ve basın özgürlüğüne yönelik orantısız bir sınırlama getirdiği, yargısal denetimi sınırlandırabileceği, idari işlem denetlenirken ilgili kolluk biriminin bildiriminin bulunup bulunmadığının tespitiyle sınırlı bir denetim yetkisi verdiği anlaşıldığı, yapılan bildirimlerin doğruluğunu denetleyip gerçek duruma göre idari işlem uygulama imkanını sınırlandırdığı, bildirimlerin ceza soruşturmasına esas alınabilecek nitelikte bilgi ve belgelere dayanma zorunluluğu bulunmadığı ve bu
nedenle lisans başvurularının değerlendirilmesinde yargısal denetimin daha da önemli olduğu değerlendirildi. AYM’nin iptal ettiği diğer söz konusu kanun maddesi, polisin sanal ortamda işlenen
suçlarda internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya ve araştırma yapmaya yetkili olduğu
kuralında erişim, yer ve içerik sağlayıcılarının talep edilen bu bilgileri ilgili kolluk birimine bildireceği, diğer bir deyişle soruşturma, araştırma ve inceleme yapma yetkisi doğrudan adli kolluk
görevlilerinin olduğu ancak ceza muhakemesi sistemine göre soruşturmayı başlatmaya ve soruşturma işlemlerini yapmaya yetkili tek kişi Cumhuriyet savcısı olduğu için Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürüldü. Kararda, internet abonelerine ait kimlik bilgilerinin de kişisel veri niteliğinde
olduğu ve kişisel verilerin korunması da özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle belirtildi.262

https://www.medyaradar.com/mhpden-sosyal-medya-icin-kanun-teklifi-kimlik-numarasi-ile-girilsin-haberi-2026022
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/23-stoden-diyanete-uyari-anayasal-sinirlar-icinde-hareket-et-1736033
262 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/7072-sayili-olaganustu-hal-kapsaminda-bazi-duzenlemeler-yapilmasi-hakkinda-kanunhukmunde-kararnamenin-degistirilerek-kabul-edilmesine-dair-kanun-un-bazi-kurallarinin-iptali/
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Olumlu Gelişmeler
3 Nisan 2020
● DİSK’e bağlı Tekstil İşçileri Sendikası Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen,
savcılığa verdiği ifadesi ardından serbest bırakıldı. Türkmen, paylaşımında bahsettiği Melike Tekstil’in sahibince provokatörlükle suçlandığını belirterek, “Bahsi geçen tekstilde iki işçi testi pozitif
çıkınca işi bırakıp bize ulaştılar. Bu duruma rağmen firma yönetimi işçileri zorla ikna edip çalıştırdı. Biz durumu kamuoyuna yansıttıktan sonra da işçiler ücretli izne gönderdi. Kimi fabrikalarda
çalışma saatleri 12 saate çıkmış, kimisinde yemek molaları kısalmış. Biz de işçilerin bize ilettiklerini hem ulusal basınla hem yerel basınla paylaşıyoruz” dedi.263
14 Nisan 2020
● AYM, Mustafa Berberoğlu’nu temsilen sendikanın açtığı davanın reddedilmesi nedeniyle
Anayasa’nın 36’ıncı maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Çalıştığı kurum tarafından disiplin cezaları
verilen, çalıştığı bölüme uyum sağlayamadığı gerekçesiyle başka birime ataması yapılan işçi adına
üye olduğu sendikanın atama işleminin iptali talebiyle açtığı dava İdare Mahkemesinin reddetmesi
üzerine temyiz sürecinde Danıştay’ın davaya konu dosyada yazılı yetki verdiğine yönelik herhangi
bir belgenin bulunmadığı belirtilerek, karar reddedilince, işçi açılan davanın ehliyet yönünden reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği belirtildi. AYM ise işçinin mahkemeye başvurmasını engelleyen sınırlamaların adil yargılanma kapsamındaki mahkemeye erişim
hakkını ihlal edebileceğini, ifade etti. Danıştay, sendikanın Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu
Sözleşme Kanunu uyarınca işçi adına idari dava açabileceğini kabul etmiş ancak işçinin açık bir
temsil yetkisi vermemesi sebebiyle dava açma yetkisinin olmadığını belirtmişti. İdari yargıda açılan bir dava, ehliyet yönünden reddedilince yeni bir dava açılmasının çok kolay olmadığı, bu yola
ancak daha hafif ve alternatif bir aracın bulunmaması durumunda başvurulabileceği belirtiliyor.264
16 Nisan 2020
● BİK, hafta sonu sokağı çıkma yasağı getirilmesi sebebiyle basılamayan gazetelerin mücbir
sebep kapsamında değerlendirileceğini açıkladı. İlan ve reklam gelirleri ile ilgili ise basılı gazeteler
için ayrı, basılamayan gazeteler için ayrı çalışmalar yürütülecek. BİK, bunun “Üç gün basılmayan
gazeteler, dördüncü gün ilan ve reklam gelirlerini kaybeder” maddesini kapsamayacağını ve gazeteler açısından halen bu hükmün geçerli olduğunu belirtti. Bu arada 11 Mart’ta Covid-19 salgınında
ilk vakanın açıklanmasından bugüne gazete tirajları yüzde 25 oranında düştü. Ancak geçtiğimiz
hafta açıklanan sokağa çıkma yasağıyla beraber gazeteler balyalar halinde geri dönüşüme gitti.265
18 Nisan 2020
● AYM, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Çağrı Yılmaz’a, “Barış için Akademisyenler” bildirisini imzalayan akademisyenleri ihraç listesine koyduğu için Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş’e yönelik kullandığı, “La tırşik İbiş” ifadesi nedeniyle para cezası verilmesini “ifade özgürlüğü ihlali” olarak değerlendirdi.266 Rektör İbiş, kendisiyle ilgili “La tırşik İbiş,
ben de hayır diyorum, sen de beni kovsana okuldan” paylaşımı yaptığı için Yılmaz’dan şikayetçi
oldu. Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi, Yılmaz hakkında “hakaret” suçlamasıyla 8.840 lira para
cezası hükmetti ve hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi de Yılmaz’ın itiraz başvurusunu reddetti. AYM ise, Yılmaz’ın bireysel başvurusu üzerine toplam 3.257
lira elli kuruş yargılama gideri başvurucuya ödenme kararıyla Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nin yeniden yargılama yapmasına hükmetti.267

263 https://www.evrensel.net/haber/401288/gozaltina-alinan-disk-tekstil-gaziantep-bolge-temsilcisi-turkmen-serbest-birakildi?a=de640?utm_source=paylas&utm_campaign=twitter_ust&utm_medium=haber
264 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/basvurucuyu-temsilen-sendikanin-actigi-davanin-reddedilmesi-nedeniyle-mahkemeyeerisim-hakkinin-ihlal-edilmesi/
265 https://www.evrensel.net/haber/402343/basin-ilan-kurumu-basilamayan-gazeteler-mucbir-sebep-sayilacak
266 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2017/34463
267 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tirsik-ibis-demek-hakaret-degil-1733721
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22 Nisan 2020
● AYM, Ankara’da 18 Mayıs 2013’te Hatay-Reyhanlı’daki terör saldırısını protesto etmek
isteyen Halkevleri ve Öğrenci Kolektifleri üyelerine gaz bombaları ile saldırılmasına ve şiddet gösterilmesine hak ihlali kararı verdi. AYM, “toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının engellendiğini” ve eylemcilere yönelik şiddeti “insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele” yapıldığına
hükmetti. AYM, polisler hakkında soruşturma başlatılması için kararın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine karar verdi. Deniz Kaplan, Eylem Karadağ ve Uğur Uzunpınar ise
AYM’ye başvurmuştu.268 Başvuruculara toplam 12.5000 lira tazminat ödenmesine karar verildi.
Daha önce başsavcılıkça başvuruculara fiziki şiddet uygulayan polislerle ilgili kask numarası tespiti yapılamadığı gerekçesiyle soruşturma açmamıştı. Başvurucular aleyhine açılmış davada ise,
Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi, polis müdahalesiyle demokratik hak kullanımına engel olunduğu kararı vermişti.269
28 Nisan 2020
● AYM, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması görevlileri tarafından tüm kayıtlara ulaşılmasına olanak sağlayan kanun hükmünü özel hayatın gizliliğine aykırı bularak iptal etti. Resmi
Gazete’de yayımlanan karara270 göre, CHP’nin başvurusu üzerine “4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunu”nun birinci maddesine eklenen ikinci fıkra, Anayasa’ya aykırı bulundu.271

https://sendika63.org/2020/04/aymden-reyhanli-protestosunda-iskence-goren-eylemciler-icin-ihlal-karari-585010/
http://bianet.org/bianet/insan-haklari/223327-polis-siddetine-12-bin-500-lira-orantisiz-guc-tazminati
270 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200428-9.pdf
271 https://www.birgun.net/haber/aym-den-sorusturmada-keyfilige-izin-yok-298695
268
269
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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 : Associated Press
AVP: Avrupa Parlamentosu
ATGB: Avrupa Türk Gazeteciler Birliği
ATV: Aktif Televizyon/ Aktüel Televizyon
AÜ: Ankara Üniversitesi
AYM: Anayasa Mahkemesi
BBC: British Broadcasting Corporation
BDP: Barış ve Demokrasi Partisi
BİA: Bağımsız İletişim Ağı
BİK: Basın İlan Kurumu
BM: Birleşmiş Milletler
BMO: Bilgisayar Mühendisleri Odası
BSM: Bağımsız Sinema Merkezi
BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
BYEGM: Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
CİSST: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
CHP: Cumhuriyet Halk Partisi
CKD: Cumhuriyet Kadın Derneği
CNN: Cable News Network (Kablolu Haber Ağı)
CPJ: Committee to Protect Journalists (Gazetecileri
Koruma Komitesi)
ÇGD: Çağdaş Gazeteciler Derneği
ÇHD: Çağdaş Hukukçular Derneği
DBP: Demokratik Bölgeler Partisi
DEAŞ: Devlet'ül Irak ve'ş Şam
DEDEF: Dersim Dernekleri Federasyonu
DHA: Demirören Haber Ajansı (daha önce Doğan
Haber Ajansı)
DHKP-C: Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi
DİHA: Dicle Haber Ajansı
DİSK: Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
DJU: Deutscher Journalistenverband (Alman Gazeteciler Birliği)
DMD: Diplomasi Muhabirleri Derneği
DW: Deutsche Welle
EBU: The European Broadcasting Union (Avrupa
Yayın Birliği)
ECOSOC: United Nations Economic and Social
Council (Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal
Konseyi)
EFJ: European Federation of Journalists (Avrupa
Gazeteciler Federasyonu)
EJ: European Journalists Association
EMD: Ekonomi Muhabirleri Derneği
EMEP: Emek Partisi

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

ÖİB: Özgürlük için Basın
ONO: Organization of News Ombudsmen and Standards Editors (Uluslararası Haber Ombudsmanları
Örgütü)
PDY: Paralel Devlet Yapılanması
PEN: International Association of Poets,
Playwrights, Editors, Essayists and Novelists
(Uluslararası Yazarlar Birliği)
PKK: Partiya Karkerên Kurdistanê (Kürdistan İşçi
Partisi)
PM: Parti Meclisi
PMD: Parlamento Muhabirleri Derneği
PSAKD: Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
PYD: Partiya Yekîtiya Demokrat (Demokratik Birlik Partisi)
RSF: Reporters Without Borders (Sınır Tanımayan
Gazeteciler)
RTÜK: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
SCF: Stockholm Center for Freedom (Özgürlük için
Stockholm Merkezi)
SEGBİS: Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi
SODAP: Sosyalist Dayanışma Platformu
SP: Saadet Partisi
STK: Sivil Toplum Kuruluşu
TAZ: DieTageszeitung
TBB: Türk Tabipleri Birliği
TBB: Türkiye Barolar Birliği
TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi
TDK: Türk Dil Kurumu
TEM: Terörle Mücadele
TGC: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
TGK: Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu
TGRT: Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu
TGS: Türkiye Gazeteciler Sendikası
TKH: Türkiye Komünist Hareketi
TİB: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
TİHV: Türkiye İnsan Hakları Vakfı
TİP: Türkiye İşçi Partisi
TJA: Tevgera Jınen Azad (Özgür Kadın Hareketi)
TKP: Türkiye Komünist Partisi
TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
TMSF: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
TRT: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
TSK: Türk Silahlı Kuvvetleri
TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
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: BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
UNICEF: BM Çocuklara Yardım Fonu
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)

