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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.

Gazeteciler Cemiyeti hakkında
Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak 1946’da gazeteciler Mekki Sait Esen, Niyazi Acun, Aka
Gündüz, Bilal Akba, Adil Akba, Sebahattin Sönmez ve Muvaffak Menemencioğlu tarafından kuruldu. Cemiyetin kuruluş amacı, basın organlarındaki gazetecileri bir araya toplamak, mesleki
ve sosyal hakları geliştirmek, mesleğin gerekliliği olan hak ve özgürlükleri savunmak olarak
belirlendi.
Kurucu başkanlığı üstlenerek 1946-1956
yılları arasında Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı’nı yürüten Mekki Sait Esen’in ardından
1956-1957 döneminde eski kontenjan senatörlerinden Ecvet Güresin cemiyet başkanlığını üstlendi.
Kudret Gazetesi kurucusu ve sahibi Gazanfer Kurt’un, 1959 yılına kadar Gazeteciler Cemiyeti’ne başkanlık yapmasının ardından bu görevi
1960 yılına kadar Atilla Bartınlıoğlu üstlendi.
CHP’nin eski Milletvekili Altan Öymen, 1960 ve
1961 yıllarında sürdürdüğü Gazeteciler Cemiyeti
Başkanlığı görevini 1961 yılında İbrahim Cüceoğlu’na bıraktı. Akis dergisi yönetici ve yazarı
Metin Toker ise, 1957 yılında yedi ay 53 gün hapis yatmasının ardından 1962 yılında Gazeteciler
Cemiyeti Başkanlığı’na getirildi.
Ekspres Gazetesi kurucu sahipliğini yapan
Doğan Kasaroğlu, 1963 ve 1968 tarihleri arasında Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak görevi devralmasından sonra TRT Genel Müdürlüğüne atandı.
Yenigün, Ulus, Ankara Telgraf, Ankara
Ekspres, Dünya gazetelerinde yazı işleri müdürlüğü, yazarlık, başyazarlık ve Genel Yayın Yönetmenliği yapan Beyhan Cenkçi, bu süre içerisinde beş yıl boyunca Gazeteciler Sendikası başkanı olarak görev aldı. 1960 yılı öncesi bir buçuk
yıl hapis cezası alarak bazı meslektaşları ile birlikte cezaevine giren Cenkçi, 1969 yılında Gazeteciler Cemiyeti başkanı seçildi. 1992 yılına kadar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak görevini sürdürdü. Cenkçi, 24 yıllık Başkanlığı sırasında Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Senatörlüğü de yaptı.
1971 yılında Son Havadis gazetesinde mesleğe başlayan Nazmi Bilgin, Güneş Gazetesi sahipliği ve Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üstlendi, daha sonra Dünya Gazetesi’nde Haber
Müdürü olarak görev yaptı. Bilgin, Tercüman gazetesinde Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı muhabirliği görevlerini de yürüttü. TRT-2’nin kuruluşunda yer aldıktan sonra TRT’ye, beş yıl “Uzman Haberci” ve “Genel Müdür Danışmanı” olarak hizmet verdi. Bilgin 1992 yılında ittifakla cemiyet Genel Başkanı seçildi. 1996 yılında kuruculuğunu üstlendiği Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nda Genel Başkanlık görevi yapan Bilgin, bu görevi 2009 yılına kadar sürdürdü.
BRT televizyonunun Ankara temsilciliği
görevini de yapan Bilgin, Unesco Türkiye Milli
Komitesi üyeliği ve Denetçiliği görevinde de bulundu. Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği, Türk Silahlı Kuvvetleri Elele Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu üyeliği ve Reklam Kurulu üyeliği görevlerini de sürdürüyor.
Türkiye’nin çok partili siyasi hayata geçişiyle, daha açık bir deyimle, çoğulcu demokrasi
dönemiyle yaşıt ve koşut olan Gazeteciler Cemiyeti, bir avuç gazeteci üye ile çıktığı yolu, sevgi
ve mesleki dayanışma ile pekiştirmiş, 2000’i aşkın üye sayısı ve bağımsız mali gücü ile bugün,
Türkiye’nin en eski, en büyük ve saygın meslek
kuruluşlarından ve sivil toplum örgütlerinden birisidir.
Cemiyetimiz, 1946 yılındaki kuruluşundan
bu yana her zaman cumhuriyet, çoğulcu demokrasi ile ifade ve basın özgürlüğü başta olmak
üzere özgürlüklerin yılmaz bekçisi oldu. Gazeteciler Cemiyeti üyelerine aşıladığı bu güvenle ül-

kemizin mesleki ve diğer önemli kurumları arasında hak ettiği yeri aldı.

Basın Kartları Komisyonu,
Basın İlan Kurumu
Mesleğe yeni başlayanların belirli bir süre bekledikten sonra almaya hak kazandıkları, “Sarı Basın
Kartı” gazeteciler için vazgeçilmezler arasındadır.
Mesleğinde dürüst olmak, kalemini satmamak, basın
ahlak yasalarına uymak ve gazetecilik dışında hiçbir
iş yapmamak gibi koşulları irdeleyerek süresini dolduranlara “Basın Kartı” veren komisyonda ve Türk
medyası için önemini koruyan Basın İlan Kurumunda Gazeteciler Cemiyeti on yıllardır temsil edilmekteydi.18 yıl aralıksız Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği sonrasında Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Nazmi Bilgin’in Genel Kurul üyeliği halen
devam etmektedir. Kasım 2018’de yayınlanan yeni
Basın Kartları Yönetmeliği ile Basın Kartları Komisyonunda başkanlık görevine seçilmiş olan Gazeteciler Cemiyeti temsilcisinin görevi ve üyeliği ise
diğer medya kuruluşları temsilcisi üyelerle birlikte
sona erdirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı yeni oluşturulan Basın Kartları Komisyonu ise oluşum şekli ve oluşturan üyeler itibarıyla kimin gazeteci olacağına devletin karar vermesini öngören ve kabul edilmesi mümkün olmayan bir
zihniyeti yansıtmaktadır.

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

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

Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın Çalışma Grubu, medya çalışanları ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan bağımsız bir platform aracılığıyla özgür basın için politika yapıcılara ulaşmayı;
ifade ve basın özgürlüğü konusunda yasal durumu
ve devam eden ihlalleri göstererek bu konuda farkındalık yaratmayı, atölyeler ve konferanslar düzenleyerek gazetecilik pratikleri ile ilgili medya çalışanlarını ve sivil toplum temsilcilerinin kapasitesini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Gazeteciler Cemiyeti’nin Özgürlük için Basın ifade ve basın hürriyetleri ihlalleri raporları Mart
2014’den bu yana düzenli yayınlanmaktadır.
Açık kaynaklardan, medya taramalarından,
proje ofisine çeşitli şekilde yapılan başvuru ve ihbarlardan hazırlanan bu raporlardaki her türlü içeriğin
sorumluluğu tamamıyla Gazeteciler Cemiyeti’ne
aittir, kaynak gösterilerek kısmen veya tamamen çoğaltılabilir, bilimsel yayınlarda kullanılabilir.
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Eylül 2019 Raporu

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
Eylül ayında işsizlik ve enflasyon oranlarındaki artışın yanı sıra yeni kurulacak siyasi partiler konusu gündemi oluşturdu. İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AKP) Ali Babacan’ın ardından eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun istifa kararı almasıyla birlikte bu isimlerin
kuracağı öne sürülen yeni siyasi partiler konuşuldu. Bu yeni siyasi partilerin Cumhur İttifakı’na
ve MHP’ye oy kaybettireceği, AKP’den başka kopmalar da olması durumunda iktidar cephesinin
yeni Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50+1 oy alamayacağı da çokça tartışıldı. AKP’li eski bakan
Faruk Çelik’in, “Cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk turda yüzde 40+1 oy alınmasını yeterli şart
yapabilecek bir anayasa değişikliğine gidilebileceği” açıklaması siyasi çevrelerdeki tartışmaları
başlattı.
Eylül ayında gazetecilik mesleğini hedef alan yargı süreçleri açısından bazı olumlu gelişmeler yaşanması sevindirici oldu. Ulusal ve uluslararası meslek örgütleri tarafından dikkatle izlenen ve yoğun biçimde eleştirilen Cumhuriyet davasında Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin kararı
ile karikatürist Musa Kart, gazeteci Güray Öz gibi hapisteki bazı isimler tahliye edildi. Daire,
gerekçeli kararında “basın özgürlüğü” vurgusu yapmasına rağmen dava başladığı sırada Cumhuriyet muhabiriyken yaptığı haberler nedeniyle HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın yeniden
yargılanmasına karar verdi. Ayrıca Cumhuriyet’in eski muhasebe çalışanı Yunus Emre İper’in
de tutukluluğuna devam yönünde karar verilmesi de eleştirildi.
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) de, İstanbul-Taksim’de 2014’te Gezi Parkı eylemleri yıldönümünde gazeteci Erdal İmrek’in polis tarafından darp edilmesini hem basın ve ifade özgürlüğü ihlali hem de insan onuruna yakışır muamele görmeme olarak değerlendirmesi dikkat çekti.
AYM’nin son aylarda sıkça yaşanan erişim engelleme kararları için “basın ve ifade özgürlükleri
ihlalidir” şeklindeki kararları dikkati çekerken, eski AKP’li bakanlar hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili TBMM’de araştırması yapılmasıyla ilgili haberlere yasaklama getirilmesine karşı
çıkışı da eklendi. Bu arada AYM’nin geçtiğimiz Temmuz ayında aldığı karar doğrultusunda “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı bazı akademisyenler hakkında beraat kararları verildi.
Ancak Eylül ayında basın ve ifade özgürlükleri aleyhinde çok sayıda yargı süreçleri yaşanmaya
da devam etti.
Bu arada Adli Yıl açılış törenine yargı bağımsızlığına ayıkırı olduğu iddiasıyla Ankara,
İstanbul ve İzmir’in içinde bulunduğu çok sayıda baro katılmadı.
Hüsnü Mahalli ve Barış İnce için mahkemelerce “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla hapis cezalarına hükmedildi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, sekiz yıl önce
paylaştığı Twitter mesajları gerekçe gösterilerek bu suçlamayla dokuz yılı aşkın hapis cezasına
mahkum edildi. Kaftancıoğlu hakkındaki hüküm, siyasi çevrelerde ve kamuoyunda “AKP’nin
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kaybedişini yargı eliyle cezalandırıyor”
gibi yorumlara yol açtı. Pek çok gazetecinin, haberleri veya sosyal medya paylaşımlarında “terör
örgütü üyeliği” veya “örgüt propagandası” yaptıkları gibi suçlamalarla yargılanmalarına devam
edildi. Hapisteki gazeteci sayısı, Ağustos’taki ani artış sonrasında Eylül’de yeniden düşüş gösterdi. Temmuz ayı sonunda hapisteki gazeteci sayısı 59’u hükümlü ve 75’i gözaltında veya tutuklu olmak üzere toplam 134 gazeteci hapiste iken, Ağustos ayında 15 gazeteci daha gözaltına
alınmasıyla tutuklu ve hükümlü olarak hapisteki gazeteci sayısı 149’a tırmanmıştı. Eylül ayında
ise 55’i mahkum, 74’ü gözaltında, toplam 129 gazetecinin hapiste olduğu görüldü. Özgürlük için
Basın (ÖiB) ekibince açık kaynaklardan yapılan derlemelere göre, Eylül ayında görülen 944 sansürle birlikte ilk sekiz aydaki sansür veya habere müdahale sayısı 1163 olarak kaydedildi. Yine
aynı dönemde hakkında yasal işlem yapılan gazeteci sayısı da 213 oldu.
Türkiye’de resmi ilan dağıtımını elinde bulunduran Basın İlan Kurumu’nun (BİK) Genel
Kurulu’na RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in “hükümet temsilcisi” olarak üye atanması, RTÜK
Kanunu’na aykırı olarak nitelendirildi ve görevden ayrılması gerektiği eleştirildi.
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Siyaset arenasında AKP’den ayrılıklar yaşanmasıyla medya sektöründe hükümete yakınlığıyla tanınmış Yeni Şafak, Akit TV gibi bazı medya kuruluşları, iktidar partisine yönelik eleştirel
görüşler ifade ettikleri için bazı isimler ile yollarını ayırdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın AKP’den CHP yönetimine geçmesiyle birlikte hükümete yakın bazı medya kuruluşlarında ekonomik sıkıntılar yaşandığı iddiası gündemdeki yerini korudu. Bu çerçevede, bazı
medya kuruluşlarında küçülme kararları alındığı görüldü. Bu arada Demirören Medya
Grubu’ndaki medya kuruluşları üst yönetici kadrolarına Turkuvaz Medya Grubu kökenli isimler
getirilmeye devam etti.
Ana akım medyada çalışma olanağı bulamadıklarını kaydeden kimi gazeteciler, internet
üzerinden yayıncılık arayışına yoğunlaşarak, yeni yayın kuruluşları oluşumları başlattılar. Bu
kapsamda Bizim TV ve Babıali TV’nin yayın hayatına başlayacağı duyuruldu.

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı
2 Eylül 2019
• Cumhuriyet’in yargı muhabiri Alican Uludağ, Yargıtay tarafından Adli Yıl Açılış Töreni’ne davet edildiği halde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “listede adınız yok, içeri alamayız”
denilerek içeri alınmadı. Uludağ, Twitter aracılığıyla “Yargıtay Başkanlığı, adli yıl açılış töreni
için adıma davetiye gönderdi. Sabah töreni izlemek için Saray’a gittim. Listede ‘adınız yok, içeri
alamayız’ dediler. Oysa vardı. Sordurdum; Saray, Yargıtay’ın listesinden adımı çıkarmış. Yargı
bağımsızlığı mı? Buraya kadar işte” mesajını paylaştı.1
3 Eylül 2019
• Cumhuriyet, “küçülme” gerekçesiyle Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral, İstanbul’dan
Ceren Çıplak ile Ankara’dan Şeyma Paşayiğit ve Arif Kurtuluş’un aralarında bulunduğu 15 kişinin işine son verdi.2 Oral, “İşin ve işletmenin gereklerinden kaynaklanan nedenler” ifadesiyle
işten çıkartıldığını belirterek, “Cumhuriyet Personel Servisi’nden aldığım bir telefona göre, bugün itibarıyla işten çıkarılmış bulunmaktayım. Bildiğiniz münhal kadrolar varsa iş arıyorum” dedi. Çıplak ise, “Cumhuriyet yönetimi doğum izni sürecim devam ederken, herhangi bir
gerekçe göstermeden işime son verdiğini yazılı olarak bildirdi. Hukuki olarak hakkımı arayacağımı bildiririm” mesajını paylaştı. 3 Paşayiğit de, “Gazeteciliğe başlayıp, mesleği öğrendiğim,
gece gündüz demeden emek verdiğim Cumhuriyet’ten tasarruf/küçülme gerekçesiyle atıldım.
Takdir, gazetenin asıl sahibi okurlarındır. Mesleğimden kopmayıp halkın haber alma hakkı için
emek vermeye devam edeceğim” dedi.4 Bu gelişmeler yaşanırken cumhuriyet.com.tr genel yayın
yönetmeni Cüneyt Muharremoğlu’nun ise işten çıkarmalara tepki amacıyla istifa ettiği öğrenildi.5
• Cengiz Özdemir’in sahibi ve genel yayın yönetmeni olduğu Ekotürk TV’de “Uzun Lafın
Kısası” ve “Mercek Altı” programlarını yapımcısı Mete Sohtaoğlu’nun görevine son verildi.6
4 Eylül 2019
• İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Sözcü sahibi Burak Akbay, köşe yazarları Emin
Çölaşan ve Necati Doğru’nun da aralarında bulunduğu dokuz sanığın “FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım etmek” gerekçesiyle yargılandığı davada sanıklardan Mediha Olgun ile Gökmen
Ulu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme davayı, 28

1 https://t24.com.tr/haber/cumhuriyet-gazetesi-yargi-muhabiri-alican-uludag-bestepe-deki-adli-yil-acilisina-alinmadi,837584
2 https://medyatava.com/haber/cumhuriyet-gazetesinde-tenkisat-depremi-kimlerle-yollar-ayrildi_168954
3 https://odatv.com/cumhuriyette-isten-cikarmalar-03091931.html
4 https://twitter.com/Seyma_Pasayigit/status/1169220491095228417?s=08
5 https://gazeteyolculuk.net/cumhuriyet-gazetesinde-cok-sayida-isim-isten-cikarildi-dogum-iznindeki-muhabir-de-isten-atilanlar-arasinda
6 https://www.medyaradar.com/televizyonda-en-cok-reklam-veren-marka-hangisi-haberi-2013463
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Ekim’e erteledi.
6 Eylül 2019
• İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, P24 muhabiri Çağdaş Erdoğan’a “örgüt üyeliği” ve
“örgüt propagandası” iddiasıyla bir yıl sekiz ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.8 Erdoğan, İstanbul Kadıköy’de MİT’e ait olduğu iddia edilen sosyal tesislerin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra 2 Eylül 2017’de tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti. Erdoğan, 14 Şubat 2018’de tahliye edilmişti.9
• Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Van Büyükşehir Belediyesi binası çevresinde çekim yaptıkları gerekçesiyle DİHABER muhabiri Selman Keleş ve İpekyolu Belediyesi çalışanı Arif Aslan’ın davalarını 6 Ocak 2020’ye erteledi. Keleş ve Aslan, 20 Mart 2017’de gözaltına alındıktan
sonra 31 Mart 2017’de tutuklanmış ve 21 Kasım 2017 tahliye edilmişlerdi. Bu arada Aslan’ın
avukatı Cahit Durmaz’ın talebiyle diğer şüpheli Keleş’in yurt dışında bulunduğu da mahkeme
kaydına geçti.10
9 Eylül 2019
• İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Jin News muhabiri Melike Aydın’a sosyal medya paylaşımlarıyla “terör örgütü propagandası” yaptığı gerekçesiyle bir yıl üç ay hapis cezası verdi.
Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.11 Aydın, 2 Şubat’ta gözaltına alınmış ve ifadesi
alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.12
10 Eylül 2019
• İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan TV10 çalışanları Kemal Demir
ve Kemal Karagöz’ün tutuksuz yargılandığı davayı 14 Kasım’a erteledi. Mahkeme bu kişilerin
yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebini de reddetti.13
11 Eylül 2019
• İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, BirGün yazarı ve eski yazı işleri müdürü Barış
İnce’nin “Cumhurbaşkanı’na hakaret” davasında yaptığı akrostişli savunma nedeniyle hakkında
açılan ikinci “Cumhurbaşkanı’na hakaret” davasında 11 ay 20 gün hapis cezasına hükmetti. Ancak Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal
Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜRGEV Vakfı’na ilişkin fezlekelerini 20 Ekim 2014’te “Ceplerine duble yol yapmışlar” başlığıyla haberleştirmiş ve hakkında dava açılmıştı. İnce, 8 Mart
2016’da yaptığı savunmada14 akrostiş tekniğini kullanmış ve yazının ilk harfleri birleştirildiğinde
“Hırsız Tayyip” yazısı çıkması nedeniyle hakkında yeniden “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla dava açılmıştı.15
• Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Evrensel yazarı Yusuf Karataş’ın “örgüt kurmak
ve yönetmek” iddiasıyla yargılandığı davayı 26 Aralık’a erteledi. Karataş hakkında katıldığı toplantılar ve ortam dinlemeleri gerekçe gösterilerek, 15 yıldan 22 buçuk yıla kadar hapis cezası
talep ediliyor. Karataş, hakkındaki adli kontrol uygulamalarının mesleki faaliyetlerini engellediğini söyleyerek, yargılandığı iki yıllık süreçte “adli kısıtlamalar ve yurt dışı yasağının bir cezaya
dönüştüğünü” ifade etti.16

7 https://www.haberturk.com/sozcu-gazetesi-davasi-ertelendi-2519177
8 https://expressioninterrupted.com/tr/cagdas-erdogana-1-yil-8-ay-hapis-cezasi-verildi/
9 https://www.birgun.net/haber/bir-gunde-5-gazeteci-davasi-267488
10 https://www.birgun.net/haber/bir-gunde-5-gazeteci-davasi-267488
11 https://www.evrensel.net/haber/386415/jinnews-muhabiri-melike-aydina-1-yil-3-ay-hapis-cezasi
12 https://www.evrensel.net/haber/372661/gozaltina-alinan-jinnews-muhabiri-melike-aydin-serbest-birakildi
13 https://gazetekarinca.com/2019/09/tv10-davasi-gazetecilerin-alinmadigi-durusma-kasima-ertelendi/
14 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/172821-baris-ince-nin-akrostisli-savunmasi
15 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1576071/_Akrostisli_savunma_ya_Erdogan_a_hakaretten_ceza.html
16 https://www.evrensel.net/haber/386551/yusuf-karatas-hakim-karsisina-cikti-adli-kontrol-cezaya-donustu
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• İstanbul Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Sözcü yazarı Uğur Dündar’a, dönemin AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’a hakaret ettiği gerekçesiyle 11 ay 20 günlük hapis
cezası verdi ancak bu cezayı beş ay 25 gün süreyle haftada en az iki saat olmak kaydıyla “şerefe
karşı suçlar ile ilgili makale, tez, kitap okuma” yaptırımına çevirdi.17 Dündar, “Kitap okuma cezası!..” başlıklı yazısında karara ilişkin “En üzücü yanı ise kitaplar yazmış, üniversitelerde lisans
üstü düzeyde gazetecilik-televizyonculuk dersleri vermiş yarım asırlık bir meslek erbabına ‘kitap okumanın’ ceza olarak reva görülmesiydi! Keşke sayın yargıç bunu müebbede çevirebilseydi.
Çünkü gözlerim gördükçe, hafızam kabul ettikçe kitap okumayı sürdüreceğim! Yani bu cezayı
ölünceye kadar (!) gönüllü olarak çekeceğim” diye yazdı.18
12 Eylül 2019
• İstanbul Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Evrensel’in eski sorumlu yazı işleri müdürü Cem Şimşek’in “tekzip yayınlamama” ve “hakaret” iddiasıyla yargılandığı davada, “tekzip
metninin usulüne göre yayınlanmadığı” gerekçesiyle 41.660 lira para cezasına çarptırılmasına ve
“hakaret” suçlamasından ise beraatına karar verdi. Gazetede 13 Temmuz 2018’de yayımlanan
“Albayrak, işçilere saldırı programının sinyalini verdi” başlıklı haberin tekzip metninin “Evrensel gazetesinin Sayın Berat Albayrak’ın gerçek dışı haberine cevabımızdır” başlığı taşıdığı ancak
yayınlanan metnin başlığının ise “Tekziptir” şeklinde olduğu belirtildi.19 Söz konusu haberde,
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, ekonomi politikalarıyla ilgili açıklamaları üzerine
Doç. Dr. Murat Birdal’ın görüşlerine yer verilmişti. Tekzip metni de “hakaret” iddiasıyla yollanmıştı. Mahkeme kararı üzerine tekzip metninin yayımlanmasına rağmen Albayrak, “tekzip metninin yayınlanmaması” ve “hakaret” iddiasıyla 15 Kasım 2018’de dava daha açmıştı.20
• İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Hüsnü Mahalli’ye “Cumhurbaşkanı’na
hakaret” suçundan iki yıl beş ay hapis cezası verdi. Mahalli’ye, ayrıca “kamu görevlilerine hakaret” suçundan da bir yıl sekiz ay hapis cezası verildi ancak bu hükmün açıklanması geriye
bırakıldı.21 Mahalli, sosyal medya aracılığıyla devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınmış ve 15 Aralık 2016’da sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti. Mahalli, İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nin “kaçma ihtimalinin olmaması, tutuklulukta kaldığı süre” gerekçesiyle 20 Ocak 2017’de tahliye edilmişti.22
13 Eylül 2019

• Mardin merkezli Mehmet Nezir Güneş’in imtiyaz sahibi olduğu, Türkçe ve Kürtçe olarak çift dilde yayımlanan Mardin Life23 internet sitesinin Ağustos’un son haftası kimliği belirsiz
kişilerce erişime engellendiği öne sürüldü. Erişime engellendiğinde ana sayfasına terör örgütü
IŞİD’in sembolüyle birlikte tehdit mesajı yerleştirilmiş olduğu ve bunun yanı sıra yanı sıra ana
sayfada bir ayet de yer aldığı belirtildi. Sitedeki tehdit mesajında ise, “Ölümün nasıl bir şey olduğunu o güttüğünüz siyaset yüzünden size göstereceğiz!” diye yazıldığı kaydedildi.24 Mardin
Life, 10 yıldır internet sitesi ve üç yıldır da yerel gazete olarak faaliyet göstermekte25 ve AKP’nin
de destek verdiği bir medya kuruluşu. 26 Söz konusu gazeteye yönelik hacker saldırı sonrası,
DEAŞ’a yönelik iki ayrı ilçede düzenlenen operasyonda üç kişinin Midyat ve Artuklu’da gözaltına alındığı, bu kişilerin Y.E. E. A. ve M. F. E. isimli şahıslar olduğu öğrenildi.27

17 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/ugur-dundara-kitap-okuma-cezasi-248591h.htm
18 https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/ugur-dundar/kitap-okuma-cezasi-5331190/
19 https://gazetekarinca.com/2019/09/gazeteci-cem-simseke-hem-para-cezasi-hem-de-beraat/
20 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2018/11/15/evrenselin-tekzip-yayinladigi-habere-100-bin-tllik-dava/
21 https://www.cnnturk.com/turkiye/gazeteci-husnu-mahalliye-4-yil-hapis-cezasi
22 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/gazeteci-husnu-mahalliye-hapis-cezasi-5330922/#&gid=1&pid=1
23 https://www.mardinlife.com
24 https://www.birgun.net/haber/yerel-gazetenin-internet-sitesi-hacklendi-sayfaya-isid-amblemi-konuldu-268362
25 http://www.nusaybinim.com/mardin-life-3-yasinda_6136.html
26 https://www.mardinlife.com/ak-partiden-gazetemize-destek-ziyareti-haberi-40004
27 https://www.mardinlife.com/mardindeki-dais-operasyonunda-3-gozalti-haberi-40071

8

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Nisan 2019 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

• Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi, ÇGD Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı ve bursamuhalif.com sitesinin editörü Ozan Kaplanoğlu’na “örgüt propagandası yapmak” gerekçesiyle bir
yıl altı ay 20 gün hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, “kaplanoglu” isimli internet sitesinde yer
alan ve savcılık tarafından Kaplanoğlu’nun müstear isimle yazdığını iddia ettiği Uğur Gündüz’e
ait bir kitaptaki ifadelerleri örgüt propagandası olarak değerlendirdi. Mahkeme, Kaplanoğlu’nun
sosyal medya paylaşımları ve haberleri için beraatına karar verdi.28 Kaplanoğlu, ayrıca “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçesiyle 1 Haziran’da tutuklanmış, 15 Haziran’da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.29
• Van Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Oktay Candemir’in HDP’nin il kongresini mizahi bir dille anlattığı paylaşımına soruşturma başlattı. Candemir, “Cumhurbaşkanı Erdoğan
HDP kongresindeki coşkuyu izlerken” şeklindeki paylaşımı nedeniyle emniyet müdürlüğünde
ifade verdi.30 Candemir, hakkında son iki yıldır 26 dava açıldığını belirterek, “Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın HDP’yi çok sık eleştirdiği bir dönem içinde HDP’yi yakından takip ettiğine dair bir
paylaşım yüzünden hakkımda soruşturma başlatıldı. Hakaret suçunun oluşabilmesi için onura,
şerefe ve saygınlığa saldırı olması gerekiyor” dedi.31
14 Eylül 2019
Yeni Şafak, uzun süredir gazetede yazı yazmakta olan Serdar Tuncer ve Faruk Aksoy’un
köşe yazarlığı görevlerine son verdi. Tuncer, “Az önce aldığım bir haberle Yeni Şafak’da yazılarıma son verildiğini öğrendim. Güzel bir yolculuktu, buraya kadarmış” mesajını paylaşırken Aksoy da, “8 Ekim 2015’te yazmaya başladığım Yeni Şafak’taki yazılarım bugün itibarıyla sonlandırılmış” dedi.32
17 Eylül 2019
• Akit TV, internet sitesinde ekonomiyle ilgili yazılar yazan Abdullah Güzeldürger’in işine
son verildi. Güzeldürger’in, işten çıkarılmadan önce kaleme aldığı “FETÖ Şirketleri TMSF Tarafından Başarılı Yönetiliyor mu?” başlıklı yazısı yayınlanmamıştı. Söz konusu yazıda, ekonomideki veriler paylaşılarak, TMSF’nin kontrol ettiği şirketlerdeki tabloda sıkıntı yaşandığı ifade
edilmişti.33
18 Eylül 2019
• ÇGD Rize Şube Başkanı Gençağa Karafazlı, Ş. A. isimli kişi tarafından silahlı saldırıya
uğradı. Bacağından yaralandığı için Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtilen Karafazlı’nın
sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.34
• KHK’yla kapatılmış olan Samanyolu Televizyonu’nun üç eski çalışanı hakkında Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldığı
açıklandı. Cep telefonlarında FETÖ’nün şifreli mesajlaşma programı “ByLock”u kullandıkları
tespit edildiği belirtilen şüphelilerden Tacettin A. ile İbrahim Enver Ö., “silahlı terör örgütüne
üye olmak” suçundan yakalandı. Firari durumdaki Halil O.’nun ise arandığı öğrenildi.35
20 Eylül 2019
• Gaziantep 3. Sulh Ceza Hakimliği, Oğuzeli ilçesine bağlı Körkün’deki Hasan Hoca İlim
Yayma Vakfı’nda görevli E. K.’nın dokuz yaşındaki bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu yönündeki haberlere erişim engeli kararı verdi. Mahkeme, haberlerde alenen vakfın ve yöneticilerinin

28 https://odatv.com/gazeteciye-12-eylul-gunu-ceza-13091942.html
29 http://gazetekarinca.com/2019/06/gazeteci-ozan-kaplanoglu-tahliye-edildi/
30 https://twitter.com/oktaycandemir/status/1172172166802092034
31 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/09/13/gazeteci-candemire-cumhurbaskanina-hakaret-davasi/
32https://www.independentturkish.com/node/70821/haber/yeni-%C5%9Fafak-iki-yazar%C4%B1n%C4%B1n-k%C3%B6%C5%9Fesini-kapatt%C4%B1
33 https://www.yurtgazetesi.com.tr/gundem/akit-feto-sirketlerini-anlatan-yazarini-gonderdi-h138984.html
34 https://www.haberturk.com/rize-haberleri/71914813-rizede-gazeteciye-silahli-saldiri
35 https://www.birgun.net/haber/samanyolu-tv-nin-eski-calisanlarina-feto-operasyonu-269107
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adının zikredilmek suretiyle suçun şahsiliği ve masumiyet karinesi ilkelerinin çiğnendiği belirtilerek, ilgili URL adreslerine erişimin engellenmesi kararı verdi.36
• İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Bloomberg’te 2018’de yayınlanan ve “ekonomik
kriz ve döviz” konulu haber nedeniyle, Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç’ın da bulunduğu
altısı gazeteci, 38 kişi hakkında açılan davayı 17 Ocak 2020’ye erteledi. ABD merkezli medya
kuruluşu Bloomberg’in iki muhabiri hakkında, 2018’in Ağustos ayında liradaki ani değer kaybından Türkiye’deki bankalarının nasıl etkilendiğine ilişkin bir haber nedeniyle dava açılmıştı.
BDDK’nın şikayeti üzerine hazırlanan iddianamede, Bloomberg’in muhabirleri Karakaya ve Yalınkılıç’ın da aralarında olduğu 38 kişi hakkında Sermaye Piyasası Kanunu 107/2. maddesince
düzenlenen ‘piyasa dolandırıcılığı’ suçundan ikişer yıldan beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Habere konu dönemde BDDK, Mart ayında liranın değer kaybı sonrası ABD merkezli uluslararası yatırım bankası JP Morgan’ın döviz piyasalarına ilişkin yayımladığı bir rapor nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Kurum, raporun banka müşterilerini yanıltıcı ve manipülatif
şekilde döviz alımına yönlendirdiklerine dair gelen şikayetleri gerekçe göstermişti.37
21 Eylül 2019
• SoL Haber’in 7 Temmuz’da “Bu da Oldu! El-Kaide’den TRT’ye ödül” başlıklı haberine
İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından38 TRT’nin başvurusu üzerine erişim engeli getirilmesiyle ilgili 2 Ağustos’ta yayımladığı haberine39 de erişim engeli getirildi.40 SoL Haber’in, 7
Temmuz’daki haberinde, Şamuna Haber Ajansı kaynak gösterilerek TRT’nin İdlib’te görevlendirdiği TRT World muhabiri Ubeydo Hitto’ya “devrime hizmet ettiği” gerekçesiyle bölgedeki
cihatçı örgütlerle bağlantılı olan ve “Kurtuluş Hükümeti Başbakanı” olarak görev yaptığı belirtilen Fevaz Hilal’in elinden ödül verildiği anlatılmıştı.41 Bu arada Haksözhaber sitesindeki haberde, El-Kaide bağlantılı yapıdan TRT’nin ödül almasından rahatsızlık duyulması Beşar Esad
rejimi propagandası olarak suçlandı.42 Farklı haber kuruluşları ise, uluslararası arenada El-Kaide’nin terör örgütü olarak kabul edildiği anımsatarak, TRT personeli Hitto, prodüktör Hasan
Arber ve kameraman Mehmet Faruk Yüce’ye teşekkür plaketleri verilmesini eleştirdi.43
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’deki BM Genel Kurulu’na yolu çıkışı öncesinde havalimanındaki basın toplantısında, Fox TV’yi hedef alarak muhabiri azarladı. Erdoğan, Fox TV muhabirince yöneltilen soruya sinirlenerek, “Fox TV’yi yalan medya olmaktan çıkarın, bir kere dürüst olun önce. Fox, işçi emekçi arkadaşlarımızın yanında duruyor mu? Önce yayın politikasını
bir kez Fox’un değiştirmesi lazım’ dedi. Erdoğan, tank-palet fabrikası satışıyla ilgili soruya ilişkin “Türkiye’nin Cumhurbaşkanı buranın satın alma veya satma böyle bir şey olmadığını söylüyor. Hukukta bir kaide var önce bunu öğreneceksiniz. Müddei iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. Kılıçdaroğlu önce Arifiye satılmış mıdır satılmamış mıdır bunu ortaya çıkarması lazım. Burası kiraya verilmiştir. Biz bir işi yaptığımızda ülkemiz bundan ne kazanır buna bakarak yaparız.
Ne işçi ne de memur çıkarılmıştır. Fakat Bay Kemal hayatını bu tarz yalanlar üstüne kurduğu
için bana ne getirir diye düşünüyor. Bu zat belediyelerden kimse çıkarılmayacak çıkarılırsa bunlar bana gelsin demedi mi? Bütün belediyelerde işçiler kapıya konuyor. Ne oldu? Bunlarla ilgili
Fox bir haber yapıyor mu? Fox, işçi emekçi arkadaşlarımızın yanında duruyor mu? Önce yayın
politikasını bir kez Fox’un değiştirmesi lazım. Partimin sözcüsü Kılıçdaroğlu’na gereken cevabı
verdi. Ama hiç aynı yerde tökezleyip duruyor” diye sözlerini sürdürdü.44

36 http://www.olaymedya.com/taciz-skandalna-erisim-engeli-haberi.html
37 https://gazetekarinca.com/2019/09/bloomberg-muhabirleri-dahil-38-kisinin-yargilandigi-davada-beraat-talebine-ret/
38 http://bianet.org/bianet/medya/213409-sol-haber-in-erisim-engelleme-karari-haberine-erisim-engelleme-karari
39 http://aidiyet.esb.org.tr/landpage?ms=http://haber.sol.org.tr/turkiye/erisim-engelleme-karari-haberine-erisim-engelleme-karari-269800
40 https://halktv.com.tr/gundem/erisim-engelleme-karari-haberine-erisim-engeli-404933h
41 https://www.yurtgazetesi.com.tr/gundem/mahkemeden-sol-un-el-kaide-haberine-erisim-engeli-h136610.html
42 https://www.haksozhaber.net/teror-orgutu-siz-ve-sizin-agababalarinizdir-sebbihalar-116184h.htm
43 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/teror-orgutunden-trtye-odul-241118h.htm
44 https://www.milligazete.com.tr/haber/3158461/erdogandan-basin-toplantisinda-fox-tvye-sert-sozler
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22 Eylül 2019
• Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye yazarı Fuat Uğur’un “Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açıklaması” başlıklı yazısına45 “yazarın amacının açık bir
tetikçilik faaliyeti olduğu aşikardır” sözleriyle tepki gösterdi. Bakanlığa ait resmi Twitter hesabı
aracılığıyla “Uğur’un yalan ve iftiralarına yönelik basın kanunu uyarınca gazeteye gönderilen,
üç gün içinde tam ve eksiksiz yayımlanması gerekirken yayımlanmayan tekzip metni ve ihtarnameyi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. İzansız ve kesin bir dille kaleme aldığı konu hakkında
ne bakanlıktan bilgi edinme ne de sektör hakkında araştırma yapma zahmetinde bulunmayan
yazarın amacının açık bir tetikçilik faaliyeti olduğu aşikardır. Bunun nedenlerinin kamuoyunun
takdirinde olduğunu belirtiriz” mesajını paylaşıldı. Uğur, söz konusu yazısında, yerli traktör projesinde üreticilerle gerçekleştirilen toplantılara çoğu yabancı ortaklı şirketlerin çağrıldığını ancak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da denediği traktörün üretici firmasının çağrılmadığını savunmuştu.46 Söz konusu olayın ardından Uğur’un yazılarına 15 gün ara verdiği belirtildi.47
24 Eylül 2019
• Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan DİHA’nın muhabiri Ziya Ataman’a
“örgüt üyeliği” suçlamasından 14 yıl üç ay hapis cezasına hükmederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ataman, 11 Nisan 2016’dan bu yana Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.48
25 Eylül 2019
•

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat
Albayrak’a ait olduğu öne sürülen ve Redhack’in sızdırdığı mailleri haberleştirdikleri için “örgüt
üyeliği”, “örgüt propagandası”, “bilişim sistemini engelleme” ve “verileri yok etme iddiasıyla
gazeteciler hakkında açılmış davayı 6 Şubat 2020’ye erteledi. Gazeteciler Tunca Öğreten, Mahir
Kanaat, Derya Okatan, Ömer Çelik, Eray Sargın ve Metin Yoksu’nun yargılandığı davada, sanıkların yurt dışı çıkış yasaklarının devamına ve suç unsuru bulunmayan dijital materyallerin
iadesine karar verildi.49
• Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Ekim 2018’de aralarında gazeteci ve siyasetçilerin de bulunduğu 142 kişiyle birlikte gözaltına alınarak tutuklanan ve Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde olan Jin News muhabiri Kibriye Evren’in davasını 12 Kasım’a erteledi. Evren, “Örgüt
üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılanıyor.50
•
Yeni Yaşam yazarı Kenan Kırkaya hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” gerekçesiyle Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Dava gerekçesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Kırkaya’nın sosyal medya hesabında yer alan haberler ve 2014-2015 yılları arasında yaptığı paylaşımlar suçlama konusu yapıldı. Kırkaya, “YPG:
Cereblusu da özgürleştireceğiz”, “KCK’den devlete de kendi yerel birimlerine de eleştiri” ve
“PKK Komutanı IŞİD’e karşı savaşı anlattı” başlıklı haber paylaşımlarına yer verilen iddianamede, bu haberler için “örgüt propagandası yapmak” değerlendirmesi yapıldığını söyledi. Kırkaya hakkında 10 Aralık 2018’de gözaltı kararı verilmiş ancak adresinde olmadığı için gözaltı
işlemi uygulanmamıştı.51 Bu arada Yeni Akit ise 21 Temmuz’da Kırkaya’yı Yeni Yaşam gazete-

45 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/fuat-ugur/609903.aspx
46 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/bakanliktan-fuat-ugura-tetikci-249849h.htm
47 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/1594871/_Tetikci__kavgasinda_Fuat_Ugur_dan_15_gunluk_ara.html
48 https://t24.com.tr/haber/gazteci-ziya-ataman-a-orgut-uyeligi-nden-14-yil-3-ay-hapis-cezasi,840777
49 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1596435/Gazeteciler__yine_adliye__koridorlarinda.html
50 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/213467-gazeteci-kibriye-evren-in-tutukluluguna-devam-karari
51 https://www.evrensel.net/haber/387587/akit-hedef-gosterdi-gazeteci-kenan-kirkayaya-dava-acildi
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sinde kaleme aldığı “Kürdistan’a yönelik saldırı sadece sansür değildir” yazısı nedeniyle eleştirmişti.52
26 Eylül 2019
• Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak, Evrensel Yazarı Ceren Sözeri’nin 31 Mart Yerel Seçimleri’yle ilgili “AKP’ye kim oy kaybettirdi” yazısı nedeniyle
gazeteye 200.000 liralık tazminat davası açtı. Sözeri’nin 7 Nisan tarihli yazısından sonra Albayrak’ın ticari olarak zarara uğradığını iddia ederek yaptığı başvuru sonrası açılan dava, 4 Mart
2020’de İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülecek. Sözeri, davaya ilişkin “Gazetecileri
ve yazarları susturmak için denenmiş bir yol” dedi. RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu,
“Ekonomi haberciliği boğulmak isteniyor” ifadesini kullandı. Türkiye Gazeteciler Sendikası
(TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş da, muhalif gazetelerin ekonomik olarak zora sokulmak
istendiğini söyleyerek, “Ne Evrensel bu baskılara boyun eğer ne de Evrensel’de çalışan gazeteciler” diye konuştu.53
27 Eylül 2019
• İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, Bianet’in “Burak Erdoğan, Sevim Tanürek’in
Ölümü Haberlerine Erişimi Engelletti” başlıklı haberine54 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Burak Erdoğan’ın talebiyle erişim engeli getirdi. Aynı kararla avukat Efkan Bolaç’ın da 20 Haziran
2018’de yazdığı “Ahmet Burak Erdoğan’ın karıştığı kazaya yayın yasağı gelmiş! Yayın yasağı
gelince bu kaza hiç olmamış mı sayılıyor? Hukuk neydi?” mesajına da erişim engeli getirildi.
Kararda, haber verme hakkı kapsamında değerlendirme yapılması için hukuka uygun kabul edilebilmesi için kamu yararı taşıması ve haberde özle biçim arasındaki dengenin gözetilmiş olması
gerektiği belirtilerek, haberde gerekli, yararlı ve ilgili olmayan yorumlar yapıldığı ifade edildi.
Hakimlik ayrıca haberi “tahrik edici, kamuoyunda husumet ve kuşku yaratıcı, güveni zedeleyici”
üsluba sahip olarak değerlendirdi.55
• T24 yazarı Mehmet Yılmaz hakkında AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve çocuklarının mal varlığını konu ettiği dört haberinde “kamu görevlisine hakaret ettiği” gerekçesiyle
dört yıl bir aya kadar hapis talebiyle dava açıldı. İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi,
Yıldırım’ın suç duyurusu üzerine hazırlanan iddianameyi kabul etti. İddianamede, Yılmaz’ın
“Binali Bey, sırrını ver, oyumu al!”, “Binali Bey’e ‘özgül ağırlığına uygun’ görev önerim”,
“Haydi Binali Bey, Ak gençlikte bekliyor” ve “Bence de Erdoğan, Binali Bey’i kıskanır” başlıklarıyla T24’te yayımlanan yazıları “basın yoluyla hakaret suçu” olarak suçlandı. Dava, 14 Ocak
2020’de görülmeye başlanacak.56

İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale
4 Eylül 2019
• Bursa Valiliği, HDP’li Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlıklarına
kayyum atanmasını protesto etmek amacıyla yapılacak olan her türlü eylem ve etkinlikleri 15
gün süreyle yasakladı.57
5 Eylül 2019

52 https://www.yeniakit.com.tr/haber/fitne-cikarmaya-devam-ediyorlar-teror-pacavrasi-milleti-bolme-derdinde-852152.html
53 https://www.evrensel.net/haber/387636/serhat-albayrak-evrensele-200-bin-tllik-tazminat-davasi-acti
54 https://m.bianet.org/bianet/siyaset/198322-burak-erdogan-sevim-tanurek-in-olumu-haberlerine-erisimi-engelletti
55 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/213635-bianet-in-erisim-engellenme-haberine-erisim-engellendi
56 https://t24.com.tr/haber/t-24-yazari-mehmet-y-yilmaz-a-binali-yildirim-ve-cocuklarinin-servetindeki-artisin-kaynagini-sordugu-icin-4-yil-1-aya-kadar-hapistalebiyle-dava-acildi,841330
57 http://www.bursa.pol.tr/yasaklama-karari-2019
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• CHP’nin eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Kahramanmaraş 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin, İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Necati Yener’in, öğrencilerin harçlıklarına haciz koydurduğuna yönelik açıklamasına yer veren 15 internet sitesindeki habere erişim
engeli getirdiğini duyurdu.58 Yarkadaş, “Haber, Gerçek Gündem, Oda TV, Evrensel, Gazete Duvar, Sputnik, Cumhuriyet ve daha birçok sitede yer aldı. Habere Fox TV’de bültenlerinde yer
verdi. Yener ise hakimliğe başvurarak, hakkındaki bu haberlere erişim engeli kararı aldırttı. Hakim hızını alamamış, Fox TV’nin ekranda yayınlanan haberinin de erişime engellenmesini istemiş. Bu bir kere teknik açıdan mümkün değil. Hakimin böyle bir yetkisi de yok. Tamamen keyfi
bir karar” dedi.59
6 Eylül 2019
• İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun
2012-2017 yılları arasında sosyal medya paylaşımları nedneiyle hakkında “Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’ni alenen aşağılama”, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “Cumhurbaşkanı’na hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” ve “terör örgütü propagandası
yapmak” suçlamalarıyla toplam dokuz yıl sekiz ay 20 gün hapis cezasına hükmetti. Mahkeme,
“Kaftancıoğlu’nun kişilik özellikleri ile pişmanlık duymaması sebebiyle yeniden suç işlemeyeceğine dair mahkemece olumlu kanaat oluşmamış olduğu” gerekçesiyle hükmün ertelenmeyeceğini de karara bağladı.60
10 Eylül 2019
• İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi, Reina saldırısı sonrasında Twitter paylaşımıyla
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçu işlediği öne sürülen oyuncu Mehmet Aslan hakkındaki iddianameyi kabul ederek, yargılamaya başladı. Aslan’ın, 1 Ocak 2017’de “Tayyip yatacak yerin yok
bu Arap teröristleri doldurdun içimize Türkleri öldürttün” paylaşımını yaptığı, daha sonra bu
mesajını sildiği öne sürülüyordu. Aslan’ın ifadesinde, bir eğlence mekanına girdiğinde telefonunu şoförüne bıraktığını, söz konusu tweet’i şoförünün yazdığını, daha sonra da sildiğini savunmuştu. Aslan, 17 Ocak’ta 2017’de savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.61
• Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi, kaleme aldığı bir yazı nedeniyle “örgüt propagandası
yapmak” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan yazar Fikret Başkaya’nın davasını 22 Kasım’a erteledi. Başkaya’nın, 7 Kasım 2016 tarihinde ozguruniversite.org sayfasında yayınlanan62 “Asıl Terör Devlet Terörüdür” başlıklı yazısı nedeniyle bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.63
• Türkiye’de yayınevlerine baskı uygulandığı iddia edildi. Yazar Mehmet Sabuncu, özellikle sol siyasi çizgideki yayınevlerine baskı uygulandığını kaydederek, Kaynak Yayınları’nda
Osmanlı İmparatorluğu dönemine ilişkin yazdığı kitap konusunda sıkıntı yaşandığını anlattı.64
11 Eylül 2019
Van Valiliği, il genelinde yapılacak tüm eylem ve etkinlikleri kapsayan yasaklama kararını
15 gün süreyle uzattı. Bu kararla 21 Kasım 2016’dan bu yana uygulanan eylem ve etkinlik yasağı
bir kez daha uzatılmış oldu. 65
16 Eylül 2019

58 https://www.yurtgazetesi.com.tr/gundem/haber-siteleri-ve-fox-tv-ye-harclik-sansuru-2-h138397.html
59 http://www.barisyarkadas.com/haberler/internet-sitelerine-fox-tvye-harclik-sansuru/
60 https://www.cnnturk.com/turkiye/son-dakika-canan-kaftancioglu-davasinda-karar-cikti
61 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/1572405/Mehmet_Aslan_in__Cumhurbaskani_na_hakaret__davasinda_yeni_gelisme.html
62 http://ozguruniversite.org/2016/11/07/asil-teror-devlet-terorudur-fikret-baskaya/
63 https://gazetekarinca.com/2019/09/yazar-fikret-baskayaya-hapis-cezasi-istemi/
64 https://themedialine.org/by-region/turkeys-latest-target-books-with-video/
65 http://www.van.gov.tr/11092019-tarihli-yasaklama-karari
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Eğitim-İş Sendikası 4 No’lu Şube Yöneticisi din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Cemil Kılıç, meslekten ihraç talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yüksek Disiplin Kurulu’na
sözlü savunma yapması için bakanlığa çağırıldığını bildirdi. MEB’in hakkında daha önce iki kez
“Kademe İlerlemesi Cezası” verdiği ve 15 Ocak’ta öğretmenlik görevinden açığa alınan Kılıç,
sekiz ay sonra ilk defa 10 Eylül’de derse girebilmişti. Kılıç, sitesinde yayımladığı “MEB, Salı
Günü Beni Kamudan İhraç ediyor!” başlıklı yazıda, “Din dersinin zorunlu olmasının insan haklarına ve aslında İslam’ın temel akidelerine de aykırı olduğunu örnekleriyle belirttim. Mahkeme
davayı açan Cem Vakfı’nı haklı gördü ve 16 Eylül 2014’te bu dersin zorunlu olmaması gerektiğine hükmetti. Bu konulara ilişkin çalışmalarımı pek çok kere kamuoyuna açıkladım. Çalışmalarım son derece ilgi gördü. Konuyla ilgili yüzlerce haber yapıldı. AİHM’in yayınladığı gerekçeli
kararda şahsımın hazırladığı rapora da yer verildi. Ben bu çalışmalarımı sendikal yöneticilik kimliğimle ve bilim insanı vasfımla yaptım. Sendikal çalışmalar ve yapılan açıklamalar disiplin soruşturmasına konu edilemez denilmesine karşın kanun çiğnenerek bir yığın soruşturma ve inceleme ile karşı karşıya bırakıldım. Yetmedi, Akit gazetesinin hedef göstermesiyle iki soruşturma
daha açıldı. Sonunda beni ihraç edip işsiz, maaşsız ve ekmeksiz bırakarak adeta sosyal ölümle
yüz yüze bırakma aşamasına gelindi” ifadelerine yer verdi.66
• OHAL gerekçesiyle KHK ile kamu görevinden ihraç edilen Cemal Yıldırım isimli vatandaş, işine iade talebiyle AKP Ankara İl Binası önünde oturma eylemi yapmak istediği için
gözaltına alındı. Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimi ardından 677 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü’nden ihraç edildiği için beş gün süreyle AKP Binası
önünde oturma eylemi yapacağını duyurmuştu. KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES)
üyesi olan Yıldırım, Twitter hesabı aracılığıyla “Pazartesi gününden itibaren beş gün boyunca
Ankara AKP il binası önünde, 12.00-13.00 saatleri arasında ‘İhraç edildim, işimi, ekmeğimi,
çocuğumun geleceğini geri istiyorum’ oturma eylemi yapacağım” duyurusunu yapmıştı.67
17 Eylül 2019
• Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde tutuklu Jin News
muhabiri Kibriye Evren’e, BBC ve Mezopotamya Ajansı’ndan gazeteciler tarafından iletilen söyleşi sorularına el konulduğunu iddia etti. Evren ile görüşen TGS avukatı Ülkü Şahin, “Evren ve
beraberindeki mahpuslar hobi yapamıyor. Cezaevine sadece Evrensel ve Cumhuriyet geliyor.
Talep etmelerine karşın Yeni Yaşam gazetesi ve Jineoloji dergisi gelmiyor.10 kitap sınırlaması
var. Yeni bir cezaevi olduğu için kütüphaneleri de yok. Zarf, kalem, kağıt gelmediği için mektup
yazamıyor, aklındaki kitap çalışmasını yapamıyormuş. Bazı mektuplar da kendisine verilmiyor.
Kadın cezaevinde olmasına karşın ped vermiyorlar ya da çok eski tipte kalın olan pedlerden veriyorlar” dedi.68
• Hakkari Valiliği, il sınırları içinde miting, toplantı, yürüyüş, çadır kurma, stant açma ve
oturma eylemi gibi etkinlikleri bir ay süreyle yasakladı.69
• Edirne 6. Asliye Ceza Mahkemesi, “Hozan Cane” ismiyle tanınan şarkıcı Saide İnaç’a,
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla bir yıl beş ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme
hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. İnaç, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Genel
Seçimler ile ilgili HDP’nin çalışmalarına destek vermek amacıyla Kasım 2018’de Edirne’ye
geldi. Kent merkezindeki çalışmaları ardından Enez ilçesine geçen İnaç, dönüş yolunda Edirne
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince sosyal medyadaki paylaşımları

66 http://cemilkilic.com/m/makale-83-meb-sali-gunu-beni-kamudan-ihrac-ediyor.html
67 https://www.evrensel.net/haber/386892/akp-onunde-eylem-yapmak-isteyen-khk-magduru-cemal-yildirim-gozaltina-alindi
68 http://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/213158-tutuklu-gazeteci-kibriye-evren-e-gonderilen-sorulara-cezaevi-yonetiminden-sansur
69 https://www.haberturk.com/hakkari-haberleri/71905957-hakkari-valiliginden-30-gunluk-yasaklama
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gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. İnaç, Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “terör örgütüne üye olmak” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından altı yıl üç ay hapis cezasına
çarptırıldı.70
• İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, haklarında “terör örgütü propagandası yapmak” ve
“Cumhurbaşkanı’na hakaret etmek” iddiasıyla dava açılan avukatlar Eren Keskin ve Oya Aslan’ın gelecek duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi. Keskin ve Aslan’ın 10 Ekim 2015’te
IŞİD’in gerçekleştirdiği Ankara’daki terör saldırısını Çağlayan Adliyesi’nde protesto ettikleri
için açılan davanın duruşması 14 Ocak 2020’ye ertelendi.71
• AKP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde “Anneler barış istiyor” pankartı açarak oturma
eylemi yapan beyaz tülbentli annelerden beşi gözaltına alındı. Bu kişilerin Nazime Yürek, Aklime Hanas, Aysel Tufan, Sultan Aksoy ile soy ismi öğrenilemeyen Vahide adlı vatandaşlar olduğu öğrenildi. Öte yandan başka bir grup anne ise, 22 Ağustos’tan bu yana HDP Diyarbakır İl
Başkanlığı’nın önünde farklı tarihlerde izlerini kaybettiklerini belirttikleri çocukları için “terör
örgütü PKK dağa kaçırdı” iddiasıyla oturma eylemi yapıyor.72 Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’da annelerle birlikte oturma eylemine katıldı.73
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran bir kişi, “Susamam” isimli rap şarkıyı
söyleyen 18 rap müzisyen hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığın, şikayetin kaydını aldığı ve incelemesini sürdürdüğü belirtildi.74 Doğa, hayvan hakları, kadına şiddet, adalet, trafik
gibi belli konularla ilgili sözler içeren “Susamam” şarkısı sosyal medyada 26 milyondan fazla
kişi tarafından dinlenmişti.75 Suç duyurusunun ardından parçanın “gurbet” temalı bölümünü seslendiren Defkhan ise, Twitter hesabı aracılığıyla projeden ayrıldığını açıkladı.76
19 Eylül 2019
• Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörlüğü, öğrencilerin düzenleyeceği “Sinemada
Cinsiyet ve Kimlik” konulu film gösterimi haftasını “filmler cinsellik ve şiddet öğeleri içeriyor”
gerekçesiyle yasakladı. YTÜ Sinema Kulübü’nün bir üyesi, “Sinemada Cinsiyet ve Kimlik haftasının daha önce de ‘eşcinsellikle, dinsizlikle alakalı gösterimler yaptınız. Öğrencileri sapkınlığa
teşvik ediyorsunuz’ yaklaşımıyla engellendiğini ve öğrencilere ‘Eşcinsellik kırmızı çizgimiz, yarın siz yönetime gelirseniz bu filmleri gösterirsiniz’ dendiğini” bildirdi. Afişlerinin sürekli sansüre uğradığını anlatan kulüp üyesi, bir afişin kadın ve erkek yan yana olduğu halde “İki erkek
yan yana” denerek astırılmadığını söyledi. Başka bir afişe kilise çizimi ve haç olduğu için “İdeolojimize ters” denilerek yine izin verilmediği öne sürüldü. Şener Şen’in çıplak olduğu gerekçesiyle “Çıplak Vatandaş”ın afişinin de sansürlendiğini anlatan üye, afişlerde sigara ve şarabın görünmesinin de yasak olduğunu belirtti.77
• Muş Valiliği, il genelinde toplantı, miting, stant açma ve gösteri gibi etkinlikleri 15 gün
süreyle yasakladı. Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütlerine müzahir kesimlerce söz konusu operasyonlar gerekçe gösterilerek toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılabileceğine, bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceğine işaret edildi.78
20 Eylül 2019
• Rapçi Şehinşah (Ufuk Yıkılmaz), Twitter’dan yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını

70 https://www.evrensel.net/haber/387029/tutuklu-bulunan-sarkici-hozan-caneye-cumhurbaskanina-hakaretten-hapis-cezasi
71 https://www.evrensel.net/haber/386979/avukatlar-eren-keskin-ve-oya-aslan-hakkinda-zorla-getirme-karari
72 http://bianet.org/bianet/yasam/213165-akp-diyarbakir-il-binasi-onunde-eylem-baslatan-beyaz-tulbentli-annelere-gozalti
73 https://tr.euronews.com/2019/09/09/aile-calisma-ve-sosyal-hizmetler-bakan-selcuk-diyarbakirda-eylem-yapan-anneleri-ziyaretpkk
74 https://haber.sol.org.tr/kultur-sanat/susamam-sarkisini-soyleyen-rapciler-hakkinda-suc-duyurusu-270568
75 https://odatv.com/susamama-sorusturma-17091939.html
76 http://bianet.org/bianet/sanat/213180-susamam-sarkisindaki-rapciler-hakkinda-suc-duyurusu
77 https://www.birgun.net/haber/yildiz-teknik-universitesi-nde-simdi-de-sinemaya-sansur-269389
78 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/musta-toplanti-ve-gosteri-yuruyusleri-15-gun-sureyle-yasaklandi-5343208/

15

Gazeteciler Cemiyeti

İfade ve Basın Özgürlüğü Nisan 2019 Raporu

Özgürlük için Basın

ve polislerce ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını duyurdu. Şehinşah, paylaşımında, “Sabah evime gelen polisler eşliğinde, bir şarkımda geçen sözler üzerine gözaltına alındım. Birkaç
saat süren ifadenin ardından daha şimdi Vatan Karakolu’ndan salıverildim. Memur arkadaşlar
sağ olsun, konsere yetişmem için ellerinden geldikçe hızlı oldular fakat prosedür gereği vakit
aldı. Hızlı bir şekilde yola çıkıyoruz, geç kalırsam kusura bakmayın” diye yazdı.79

• Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz’ın 22 Eylül’de Ankara’da Vedat Dalokay
Parkı’nda vermesi planlanan konseri Ankara Valiliği tarafından güvenlik gerekçesiyle iptal
edildi. Vali Yardımcısı Kemal Karadağ imzasıyla yapılan tebligatta, “Söz konusu konser etkinliğinin düzenlenmesi, kamu esenliği ve kamu güvenliği bakımından uygun görülmemiştir” denildi.80 Akkiraz ise, iptal kararına Twitter’dan “Suçumuz Türkü söylemek birilerine göre. Kimse
türkülerimizi susturamaz” sözleriyle tepki gösterdi.81 Festival destekçisi TMMOB Makine Mühendisleri Odası Ankara Şubesi de, “Festivalin son günü gerçekleştirmek istenilen Akkiraz, Ahu
Sağlam, Metanu ve Lal Gazel konserinin Ankara Valiliği tarafından yasaklanma kararını kınıyoruz. Biliyoruz ki konserin yasaklandığı parkta bu ay içerisinde ve öncesinde defalarca kez benzeri
konserler oldu” mesajını paylaştı.82 İnşaat Mühendisleri Odası da kararın “keyfi bir biçimde alındığını” belirterek kınadı.83 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ise konserin Ankara Valiliği’nin yasaklamasıyla ilgili “İzin verin diye talimat verdim. Engellemek ne demek” dedi. Sözcü yazarı
Deniz Zeyrek’in84 sorularını yanıtlayan Soylu, “Orada birkaç günlük bir etkinlik için başvuru
yapılmış. Valilik Akkiraz konseri olduğunu bile bilmiyordu” ifadesini kullandı.85
22 Eylül 2019
• Van 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Van’da yaşayan Burhan Borak’a sosyal medya paylaşımlarımda “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettiği gerekçesiyle 12 yıl üç ay hapis ceza verdi. Mahkeme, Borak’ın sosyal medyadan yaptığı yedi paylaşımın her biri için bir yıl dokuz ay olmak
üzere toplamda 12 yıl üç ay hapis cezasına hükmetti. Borak’ın avukatı Cihat Durmaz, karara
“Müvekkilim, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu hakkında paylaştığı ‘Kendisi başbakanlık
koltuğunda oturmasına rağmen Recep Tayyip Erdoğan tarafından kukla olarak oraya oturtulmuş’
mesajı da ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ olarak değerlendirilip bunun için de ceza verilmiş. Bu
karara baktığımızda hukuken izah edilmesi noktasında zorluk çekmekteyiz. Buna benzer emsal
dosyalarda zincirleme hükümler uygulanarak bir sanığa en fazla iki yıl ceza verildiğini biliyoruz.
Bu rekor düzeyde bir ceza” sözleriyle tepki gösterdi.86
• Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz Nesin’in oğlu Ahmet Nesin’in eşi ve yazar Hilal
Nesin hakkında çeşitli dönemlerde yaptığı sosyal medya paylaşımlarından dolayı “terör örgüt
propagandası yapmak” suçlamasıyla dava açtı. Hakkında açılan daha önceki soruşturma ve davalar nedeniyle üç yıldır Fransa’da yaşayan Nesin hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Dava 20
Aralık’ta görülecek.87
23 Eylül 2019
• Kocaeli 4. Asliye Ceza Mahkemesi, Gezi Davası kapsamında yargılanan 236 sanıktan
150 kişiye, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”, “kamu malına
zarar vermek” ve “polise mukavemet” suçlamasıyla altı aydan üç yıla kadar değişen sürelerle
hapis cezaları verdi.88 Dava sürecinde aradan geçen beş yılda, iki sanık hayatını kaybettiği için

79 https://twitter.com/sehinsahakahs?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
80 https://tr.sputniknews.com/kultur/201909201040214767-sabahat-akkiraz-konserine-valilik-iptali-kamu-guvenligi-bakimindan-uygun-gorulmedi/
81 https://www.internethaber.com/sabahat-akkirazin-konseri-iptal-edildi-sosyal-medyada-buyuk-tepki-2051280h.htm
82 https://twitter.com/mmoankarasube/status/1175745091400609792?s=19
83 https://twitter.com/IMOAnkaraSubesi/status/1175712827434262528?s=19
84 https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/deniz-zeyrek/hele-sayin-vali-hos-musan-5347451/amp/?__twitter_impression=true
85 https://www.birgun.net/haber/soylu-sabahat-akkiraz-konserine-izin-verin-diye-talimat-verdim-269815
86 https://tele1.com.tr/yarginin-bagimsiz-olmadigi-ulkede-bu-tur-cezalar-surpriz-olmuyor-erdogana-hakarette-rekor-ceza-86187/
87 https://t24.com.tr/haber/yazar-hilal-nesin-hakkinda-yakalama-karari-cikarildi,840444
88 https://www.evrensel.net/haber/387426/izmit-belediyesinin-cekildigi-gezi-direnisi-davasinda-113-yil-10-ay-hapis-cezasi
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sanık sayısının 236’ya düştüğü belirtildi. İzmit Belediyesi de “belediye malına zarar vermek”
suçuyla yargılanan sanıklar hakkındaki şikayetinden vazgeçti.89
• ensonhaber.com’un, Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un, “vergi usul kanununa muhalefet” suçundan yargılandığı duruşma çerçevesinde kadın hakim S.Ş.U.’nun oyuncu ile birlikte fotoğraf çektirerek, sosyal medyada “Perşembe’nin sürprizi”
diye paylaşım yapmasını haberleştirdiği linke erişim engeli getirildi.90 Ayrıca HSK’nın, söz konusu fotoğraf nedeniyle re’sen inceleme başlattığı ve eylemle ilgili Yargı Etiği Bildirgesi’nde
kabul edilen ilkeler kapsamında da değerlendirme yapılacağı bildirildiğine ilişkin T24’ün yayımladığı haberine91 ise, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2019/6482 kararıyla engelleme getirildi. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, konuya ilişkin Twitter aracılığıyla yaptığı
açıklamada, söz konusu hakimin davanın görüldüğü Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğunu açıkladı. Tatlıtuğ, fotoğraf çektirdiği kadın hakim U.’nun kendi davasındaki hakim olmadığını açıkladı.92 Öte yandan söz konusu hakim S.Ş.U.’nun mazeret iznine ayrılığı bildirildi.93 Sadece 20 gün önce göreve başladığı belirtilen hakim U.’nun fotoğrafta cübbesiyle poz
vermesi ise hukukçularca eleştirildi.94
• ODTÜ’de düzenlenmesi planlanan “2019-2020 Akademik Eğitim Yılı açılış töreni”,
güvenlik tehlikesi gerekçesi ile iptal edildi. Bu karar üzerine öğrenciler, ODTÜ Kültür ve Kongre
Merkezi’nde, “Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz” sloganları atarak, “Kimse seni sevmiyor”
yazılı bir pankart açtı. Öğrenciler, müzik dinletisi ve halaylarla alternatif açılış düzenledi.95
• Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlaması 15 kat artarak, 2018 yılında soruşturma sayısı 26 bin 115’e çıktı. Bu soruşturmalar kapsamında 168’i çocuk olan 5.223 kişi yargılandı. Birgün’ün haberine göre; 2018 yılında açılan soruşturmaların
7.128’i hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilirken, 4.880’i davaya dönüştü. Bu davalarda 19’u çocuk ve ikisi yabancı uyruklu olan 2.462 kişinin mahkumiyetle cezalandırıldığı
ifade edildi. Bu kişilerin 687’si hapis, 199’u adli ve idari para cezası aldı, 298 kişinin cezaları
ertelendi. 516 kişi hakkında güvenlik tedbiri uygulandı,114 kişi beraat etti ve 2.039 kişi hakkında
hükmün açıklanması geriye bırakıldı. 1980 Darbesi sonrası görev alan 7. Cumhurbaşkanı Kenan
Evren’in döneminde 340 sanık, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde 207, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel döneminde 158 ve 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde
de 163 kişinin bu suçlamayla yargı önüne çıkmıştı.96
25 Eylül 2019
• Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi yönetimi, tutukluların Hevi, Yaşam, Yol, Cem,
Halk, Damla, TELE-1 ve K-24 TV kanallarını izleyebilme başvurusunu reddetti. İnfaz Hakimliği’nce “altyazıyla şifreli haberleşmek ve örgütlere yönelik yayın yapmak” gerekçeleriyle başvuruların ayrı ayrı reddine karar verildiği belirtti.97
• Ankara Sakarya Caddesi’nde, 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle,
Hava Harp Okulu öğrencisi çocukları müebbet hapis cezasına çarptırılan ve bu durumu protesto
etmek için oturma eylemi yapmak isteyen “Harbiyeli Anneler” gözaltına alındı. Silivri Cezaevi’nde bulunan çocuklarının tutuksuz yargılanması için eylem yapan 14 anneden birisi olan ve
yedi ay önce “kaçırıldığı” iddia edilen kayıp Mustafa Yılmaz’ın annesi Nevin Yılmaz’ın, “Oğlum

89 https://www.gazeteduvar.com.tr/turkiye/2019/09/23/gezi-davasinda-150-saniga-ceza/
90 https://www.gercekgundem.com/magazin/120908/kivanc-tatlitug-ile-fotograf-cektiren-hakim-haberine-erisim-engeli
91 https://t24.com.tr/haber/hakimler-ve-savcilar-kurulu-adliyede-kivanc-tatlitug-ile-fotograf-cektiren-hakim-hakkinda-inceleme-baslatti,840517
92 https://www.haberler.com/hsk-dan-kivanc-tatlitug-la-fotograf-cektiren-12453196-haberi/
93 https://www.takvim.com.tr/webtv/video-haber/video/kivanc-tatlitug-ile-fotograf-cekilen-hakim-hakkinda-hskdan-aciklama-geldi
94 https://odatv.com/kivanc-tatlitug-ile-cubbeli-fotograf-cektiren-hakim-hakli-mi-24091923.html
95 https://www.birgun.net/haber/odtu-de-akademik-yil-acilis-toreni-iptal-edildi-269746
96 https://www.birgun.net/haber/partili-baskanlik-ta-coluk-cocuk-yargi-onunde-26-bin-kisi-sorusturuldu-168-cocuk-yargilandi-269827
97 https://www.evrensel.net/haber/387549/cezaevinde-8-tv-kanalina-yasak-altyaziyla-sifreli-haberlesiyorlar
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nerede?” diye tepki gösterirken ağzının kapatıldığı öğrenildi. Yılmaz’ın yanı sıra Melek Çetinkaya ve Hamide Göçer adlı annelerin de gözaltına alındığı öğrenildi.98 İstanbul 28. Ağır Ceza
Mahkemesi, 25 Mayıs 2018’de, 15 Temmuz darbe girişimine karıştıkları gerekçesiyle yargılandığı İstanbul Sultanbeyli’deki Hava Harp Okulu öğrencilerinden, 116 öğrenciye müebbet, üç rütbeli askere ağırlaştırılmış müebbet cezası, üç er rütbesindeki askere ise beraat kararı vermişti.
Mahkeme, aynı davada Yüzbaşı Sinan Canlı, üsteğmenler Aydın Gülşan ve Ali Apaydın’a “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, olay günü
filo komutanı olan Yüzbaşı Sinan Canlı’ya bu cezaların haricinde “kasten yaralama” suçundan
19 yıl altı ay hapis cezası vermişti.99
• Adana Bölge Adliye Mahkemesi, Adana 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nin, psikolojik
rahatsızları olduğu öne sürülen Mustafa Özbarut isimli vatandaşa “Cumhurbaşkanı’na hakaret”
gerekçesi ile iki yıl altı ay hapis cezası verilmesi kararını onadı. Özbarut hakkında 2016 yılında
CİMER’e yazdığı mesaj nedeniyle Aralık 2018’de dava açılmıştı.100
• Van F Tipi ve Van Yüksek Güvenlikli Kapalı cezaevlerinde kalan tutuklular, aileleriyle
20-25 gündür cezaevindeki telefondan yaptıkları görüşmelerde hem kendileri hem de karşı taraftaki aile ferdine tekmil zorunluluğu getirildiğini öne sürdü. Tutuklular, her iki taraf da sesli bir
şekilde ad ve soyadını söyledikten yani tekmil verdikten sonra konuşabildiklerini, söz konusu
uygulama ile ilk kez karşılaştıklarını ileri sürdü. Kantinden tutuklularca satın alınmış bazı malzemelere oda aramalarında yasal gerekçe göstermeden el konulduğu iddia edildi.101
26 Eylül 2019
• İstanbul Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi, gıda mühendisi Bülent Şık hakkında “yasaklanan bilgilerin temini” suçlamasından beraatına, ancak “göreve ilişkin bilgilerin açıklanması” gerekçesiyle bir yıl üç ay hapis cezasına karar verdi. Mahkeme, Şık’ın “pişmanlık beyanı
bulunmadığı” gerekçesiyle hapis cezasında erteleme yapmadı. Duruşmada Şık’ın, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmayı kabul etmediği açıklandı. Şık, 15 Nisan 2018’de Cumhuriyet’te102
yayınlanan yazı dizisinde “Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli İllerinde Çevresel Faktörlerin ve Sağlık Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi”ne ait verileri açıkladığı için
yargılanıyor.103
• Batman’da Hasankeyf Kaymakamlığı, Ilısu Barajında su tutulacağı gerekçesiyle 8
Ekim’den sonra boşaltılacak ilçede düzenlenecek eylem ve etkinliklerin yasaklanması kararı aldı.
Açıklamada, “İlçemiz dahilinde açık kapalı yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması,
çadır kurma, stant açma el ilanı ve benzeri eylem etkinlikleri 26.09.2019 -10.10.2019 tarihleri
arasında, gerçekleştirilmesi izin şartına bağlanılan her türlü toplantı ve etkinliğin huzur ve güven
ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik kamera vb. araçlarla kayıt altına alınabilecektir” denildi.104
27 Eylül 2019
• Diyarbakır Valiliği, kayyum zamanında belediyede işe başlayan ancak daha sonra işten
çıkartıldığını belirten Yasin K., İsmail D. ve Fırat E.’nin AKP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde
yapmak istediği “İşçi Kıyımları ve Duyarsızlık” konulu etkinliğe “parti binası önünde eylem
yapmanın suç olduğunu” gerekçesiyle izin vermedi. Açıklamada, “Türk Ceza Kanunu ve diğer
kanunlarda siyasi partilerin faaliyetlerinin engellenmesi suç olarak tanımlanmış, karşılığındaki

98https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/09/25/polisten-harbiyeli-annelere-gozalti/
99 https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/197539-sultanbeyli-davasindaki-hava-harp-okulu-ogrencilerine-muebbet
100 https://www.evrensel.net/haber/387550/adanada-sizofreni-hastasina-cumhurbaskanina-hakaretten-hapis-cezasi
101 https://ilerihaber.org/icerik/van-cezaevlerinde-hak-ihlalleri-yasaniyor-104021.html
102 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/saglik/958617/Turkiye_yi_kanser_eden_urunleri_devlet_gizledi__biz_acikliyoruz__iste_zehir_listesi.html
103 http://bianet.org/bianet/saglik/213598-bulent-sik-a-1-yil-3-ay-hapis-cezasi
104 http://www.hasankeyf.gov.tr/etkinlikleri-izne-baglanmayasaklama
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yaptırımlar açıkça belirlenmiştir. Söz konusu etkinliğinizi siyasi parti binası önünde düzenlemek
istediğinizden, siyasi parti binasına giriş-çıkışları ve siyasi partiye ait faaliyetleri doğrudan ya da
dolaylı olarak engelleneceği, ayrıca vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılmaz ölçüde
zora sokacağı, kamu düzenini zedeleyici görüntüler topluma yansıtılarak karşıt gruplar arasında
çatışma oluşturmaya dönük provokatif olaylara sebebiyet verilebileceği ve önü alınamaz menfur
olaylara neden olabileceği, terör örgütlerinin propagandasına dönüştürülmeye çalışabileceği değerlendirilmiştir” denildi.105
29 Eylül 2019
• Batman’da bir mekanda sahne alan “O Ses Türkiye” yarışması birincisi Dodan Özer’in
“Ey dilberê” isimli parçayı seslendirdiği sırada elindeki mikrofonun polis tarafından “Kürtçe
şarkı yasak” gerekçesiyle alındığı iddia edildi. Özer’in, polis memuruna “Siz burada görev alabiliyor olabilirsiniz, ben de İstanbul’dan buraya konser için geldim. Sizin benim elimden mikrofonu çekmeye hakkınız yok” sözleriyle tepki gösterdiği duyuruldu. Ancak Batman Valiliği ise,
olayın Kürtçe şarkı söylenmesi ile ilgili olmadığını ifade ederek, “Yapılan işlem, alkol satışı ve
canlı müzik ruhsatı olmadan çalışan işyerine uygulanan faaliyetten men işleminden ibarettir”
paylaşımında bulundu. 106 Söz konusu olaya tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin
Tanrıkulu da “Bana düşen görev de bu hak ihlalini protesto etmek için Meclis’te bu türküyü
bütün Türkiye’ye dinletmek olacak” açıklaması yaptı.107 HDP Adana Milletvekili Meral Danış
Beştaş ise, Diyarbakır’daki Demokrasi Nöbeti’ne katılanlarla beraber “Ey dilberê” şarkısını seslendirerek, olaya tepki gösterdi.108
• HDP’li üç büyükşehir belediye başkanlıklarına kayyum atanmasını protesto etmek amacıyla İstanbul’da Esenyurt Meydanı’nda oturma eylemi yapmak isteyen HDP’li milletvekilleri
ve partililere müdahale eden polis, 10 kişiyi gözaltına aldı. Biber gazından etkilenen HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, hastaneye kaldırıldı. Bu kişiler daha sonra serbest bırakıldı.109
• Mersin’de yaşayan ve cezaevlerindeki siyasi tutuklularla mektup ağı oluşturan “görülmüştür.org” girişimi koordinatörü yazar Adil Okay, kitaplarına keyfi kararlarla cezaevi yönetimleri tarafından “yasak yayın, sakıncalı yayın” engellemesi yapıldığını söyledi. Okay, İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi’nde düzenlediği basın toplantısında, 22 tutuklu ve hükümlüye ait
karikatürlerinden oluşan “Duvarları Delen Çizgiler” adlı karikatür albüm kitabının da şu ana kadar dört cezaevi idaresi tarafından “sakıncalı” bulunduğunu ve tutuklulara verilmediğini ifade
etti. Okay, “Bu kitapta yer alan karikatürler zaten cezaevinde çizildi. Cezaevlerinin mektup inceleme komisyonları bu karikatürleri inceledi ve karikatürler dışarı çıktı, bize ulaştı. Cezaevlerinden çıkan çizgiler bu kez de cezaevine alınmıyor. Yasalar açık. Herhangi bir mahkeme kararı
yoksa kitaplar her yere girebilir, cezaevinde de okunabilir. Ama burada keyfi yasak uygulanıyor”
dedi.110

RTÜK Cezaları
1 Eylül 2019
• Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, son beş yılda RTÜK’e “Cumhuriyet değerleri”
ve “Atatürk’e hakaret” konularında 10.444 şikayette bulunulmuş olmasına karşın bir uyarı, beş
idari para cezası ve iki kez de program durdurma cezasının verildiğini açıkladı. Ersoy, CHP

105 https://tele1.com.tr/diyarbakir-valiligi-akp-onunde-eylem-istegine-anayasal-suc-dedi-87702/
106 https://twitter.com/batmanvaliligi/status/1178069816638414849?s=19
107 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/polis-o-ses-turkiye-birincisi-dodanin-mikrofonunu-elinden-aldi-5359687/
108 https://twitter.com/etkinhaberetha/status/1178294263223869446?s=19
109 https://www.evrensel.net/haber/387858/esenyurtta-polis-saldirisi-hdp-milletvekili-kemal-bulbul-hastaneye-kaldirildi
110 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1603375/Cezaevlerinde_cizilen_karikaturlerden_olusan_kitap__cezaevlerine_alinmiyor.html
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Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verdiği yanıtta bu bilgileri paylaştı.111
2 Eylül 2019
• RTÜK, “toplum sağlığını tehdit eden yanıltıcı yayınlara” ilişkin son üç yılda 564 kez
müeyyide uygulandığını, ilgili yayınlara 165 kez para cezası verildiğini ve 155 kez de yayın
durdurma müeyyidesinin uygulandığını bildirdi. RTÜK’ün açıklamasına göre; yine son üç yılda
kanuni süreçlerin ardından aynı ihlallere devam ettiği tespit edilen yayıncı kuruluşlardan 80’inin
lisansları da iptal edildi. Açıklamada, “Üst Kurul tarafından uygulanan lisans iptallerine rağmen,
teknik imkanları kullanarak farklı frekanslara geçme gibi metotlarla halkı yanıltıcı yayınlarına
devam eden radyo ve televizyonlara karşı RTÜK, kararlı mücadelesini sürdürecektir. Vatandaşın
sağlığına kasteden yayınlarla alakalı RTÜK’ün sorumluluğunun yanında başka kamu otoriteleri
de sorumlu, yetkili ve ilgilidir. Bu minvalde bahse konu yayınlara ilişkin ortak bir mücadele
sürdürülmesi şarttır. Çocuk ve gençler başta olmak üzere toplumun tamamının sağlığının korunması hususunda çok hassas olan Üst Kurul, konunun muhatabı olan devlet kurumlarıyla iş birliği
halinde sorumluluğunu yerine getirmeye devam edecektir” denildi.112
• RTÜK, TV5’te yayımlanan bir programda gazeteci Etyen Mahçupyan’ın “Berat Albayrak’nın kardeşi Serhat Albayrak bütün medyayı kontrol eden kişi haline getirildi. Ve onların altında da mesela bu pelikan hikayesini gördük değil mi? Zaten o pelikan hikayesi, şu andaki adı
AKP olan partinin fıtratını da söylüyor” ifadeleri nedeniyle kanala 20.000 lira para cezası verdi.
Üst Kurul, yayında “İfade ve ithamlar neticesinde bir grubu hedef haline getirerek ve belirli olay
ya da durumlarla ilgili olarak sorumlu tutarak toplumu ayrıştırıcı bir üslup kullanıldığı” görüşüne
yer verdi. RTÜK, aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarı halinde yayının beş günden 10 güne kadar
yayın durdurulacağını, ihlalin ikinci tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verileceği
uyarısında da bulundu.113
11 Eylül 2019
• RTÜK, haber bültenlerinde akıllı işaretler kullanılmaya başlanması için çalışma yapıldığını duyurdu. Kurul, bunun sebebini, “Kadına karşı şiddet başta olmak üzere sadece cinayet ve
kötümser olayları haberleştirmek ve bu görüntüleri hiçbir elemeden geçirmeden olduğu gibi yayınlamak” olarak açıkladı. RTÜK’ten yapılan açıklamada, “yayıncılar, haber bültenlerinde akıllı
işaretler kullanmak ve izleyicileri bilgilendirmek zorunda olacaklar” ifadesi yer alıyor.114
24 Eylül 2019
• RTÜK, şifreli yayın yapan Fox Life kanalında yayınlanan “9-1-1” adlı dizide iki kadının
öpüştüğü sahneye yer verilmesi dolayısıyla “Eşcinsel ilişkinin konu edilmesi” nedeniyle beş kez
yayın durdurma cezası verdi. Karara muhalefet şerhi koyan RTÜK üyesi Faruk Bildirici, uzman
raporunda ihlalin konusu olarak eşcinsel ilişkinin konu edilmesinin yazılması ve bu gerekçeyle
ceza verilmesini ayrımcılık olarak değerlendirdi.115

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepki
2 Eylül 2019
• TGS, Cumhuriyet muhabiri Alican Uludağ’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan
adli yıl açılış törenine davet edildiği halde alınmamasına “Üyemiz Uludağ’ın Cumhurbaşkanlığına alınmamasını kınıyoruz. Hiçbir ölçüye dayanmayan akreditasyon uygulamalarıyla halkın

111 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/ataya-hakaretler-yaptirimsiz-kaliyor-247445h.htm
112 https://www.aa.com.tr/tr/saglik/sagligi-tehdit-eden-yaniltici-yayinlara-564-kez-mueyyide-uygulandi/1571083
113 https://t24.com.tr/haber/tv-5-e-pelikan-cezasi-2-defa-daha-pelikan-derse-yayin-lisansi-iptal-edilecek,838201
114 https://www.birgun.net/haber/rtuk-cinayet-haberlerine-karsi-calisma-yapildigini-duyurdu-268037
115 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/rtukten-iki-kadinin-opusmesine-ceza-5350345/
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116

haber alma hakkını gasp edemezsiniz” sözleriyle tepki gösterdi.
• Özgür Gazeteciler İnisiyatifi’nin (ÖGİ), Ağustos ayında gazetecilere yönelik hak ihlalleri raporuna göre; 146 gazeteci cezaevinde tutuklu bulunurken, haber takibi sırasında 15 gazeteci gözaltına alındı. İki gazeteciye soruşturma açıldı, beş gazeteci hakkında dava açıldı. Bir gazeteciye iki yıl dört ay hapis cezası verildi. En az 700 habere erişimin engellendi. İki gazeteci
darp edildi, bir gazeteci silahlı saldırıya uğradı. Bir gazeteci de baskılar nedeniyle mesleğini bıraktı.117
• Mülkiyeliler Birliği, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriye imza atan akademisyenlerle ilgili beraat ve göreve iade talebinde bulundu. Açıklamada, “Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye’nin konu ile ilgili ilk Akademik Kurul Kararı’nın ardından üç buçuk yıl, tasfiyenin
başlamasından üç yıl geçtikten sonra Anayasa Mahkemesi kararını verdi. Aslında akademisyenleri cezalandırmaya çalışanlar dahil herkesin bildiği gerçeği, onca zulmün ardından karara bağlamış oldu. Bu kararın anlamı ifade özgürlüğü kapsamındaki bildiriye imza attıkları için kovuşturulan akademisyenler hakkında derhal beraat kararlarının verilmesi ve görevlerinden ihraç edilen akademisyenlerin üniversitelerine dönmeleri gereğinin derhal yerine getirilmesidir. İhlali bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıracak işlemler yargı ve idare organları tarafından derhal başlatılmalıdır” denildi.118
• Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem
Desir, Türkiye’de HDP’li belediye başkanlıklarına kayyum atanmasını protesto gösterilerini takip eden gazetecilerin gözaltına alınmasından dolayı endişe duyulduğunu dile getirdi. Desir, “Gazetecilere özgürce çalışma ortamının her koşulda sağlanması gerekir ve hiçbir haberci işini yaptığı için hapse girmemelidir” dedi. Desir’in açıklamasında, Mezopotamya Haber Ajansı muhabirleri Ziyan Karahan, Ahmet Kanbal, Mehmet Şah Oruç ile Jin News muhabirleri Yelda Özbek,
Rojda Aydın, Nurcan Yalçın ve Halime Parlak’ın 19-20 Ağustos’ta Diyarbakır ve Mardin’de
gözaltına alınmaları ve ardından serbest bırakılmaları ile ilgili gelişmeler hatırlatıldı.119
• TGS, matbaa işçilerine de gazeteciler gibi yıpranma hakkı sağlanması için TBMM’ye
çağrıda bulunarak, bunun için kanun taslağı hazırladıklarını açıkladı. TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, “Bir ayrıcalık istemiyoruz. Matbaa çalışanlarının hakkı olanı istiyoruz. Yaptıkları
iş gereği bu haktan yararlanan matbaa çalışanları için yeniden bu hakkın verilmesini istiyoruz.
Geçmişte bu yıpranmadan yararlanmalarına vesile olan kurşun maddesi şimdi kullanılmıyor ama
daha ağır kimyasallar kullanılıyor” dedi.120
4 Eylül 2019
• TGS, Cumhuriyet’ten 15 kişinin işten çıkarılması konusunda gazete yönetimiyle görüştüğünü ve çalışanların haklarını savunmak için sürecin takipçisi olacağını bildirdi.121
5 Eylül 2019
• İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dokuz yıl sekiz ay 20 gün hapis cezası verdiği
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na, 153 sanatçı tarafından destek açıklamasında
bulunuldu. Arif Sağ, Ataol Behramoğlu, Barış Atay, Bedri Baykam, Bülent Emrah Parlak, Cahit
Berkay, Edip Akbayram, Erdal Erzincan, Fazıl Say, Ferhan Şensoy, Genco Erkal, Leman Sam,
Müjdat Gezen, Rutkay Aziz, Zülfü Livaneli ve Murathan Mungan’ın da yer aldığı isimler destek
açıklamasına imza attı. Açıklamada, “Bugüne kadar her koşulda barışı ve kardeşliği savunan

116 https://twitter.com/tgs_org_tr/status/1168580745427902465?s=21
117 https://t24.com.tr/haber/ogi-agustos-ayinda-15-gazeteci-gozaltina-alindi-700-habere-erisim-engellendi,837602
118 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/09/02/mulkiyeliler-birligi-beraat-ve-goreve-iade-istedi/
119 https://tr.euronews.com/2019/09/02/agit-medya-ozgurlugu-temsilcisi-turkiye-de-gazetecilerin-gozaltna-alinmis-olmasi-endise
120 https://www.meydanhaber.com.tr/ayricalik-degil-hakki-olani-istiyoruz/6961/
121 https://twitter.com/TGS_org_tr/status/1169236337796534277?s=20
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Kaftancıoğlu'nun hukuksuz bir şekilde yargılanmasına itiraz ediyoruz. Kaftancıoğlu 16 milyon
insanın sesidir, bu sesin susturulmasına izin vermeyeceğiz.16 milyon İstanbulluyla birlikte seninleyiz Canan. Asla yalnız yürümeyeceksin” denildi.122
7 Eylül 2019
• AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun dokuz yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırılmasını eleştirdi. Hahn,
“Türkiye’den kötü haber” başlığıyla yaptığı paylaşımda, “Bir politikacının ifadelerinin ki hatta
hakarete yol açmış olsa bile, nasıl 10 yıl hapis cezasına çarptırılabileceğini anlayamıyorum. Kaftancıoğlu ya da bir başkası. İstanbul ya da herhangi bir yer” ifadesini kullandı.123
• Ağrı’daki Patnos L Tipi Cezaevi’nde hak ihlalleri yaşandığı iddiası, tutuklular adına
Bülent Şık tarafından yazılan açık mektupla gündeme taşındı. Mektupta cezaevinde bir yıldır
gazetelere erişim sağlanmadığı, sağlık haklarından yararlanılamadığı, ortak etkinliklerin kaldırıldığı, tutuklulara ve tutuklu ailelerine kötü muamele edildiği, sıcak su verilmediği ve keyfi disiplin soruşturmaları açıldığı belirtildi.124
8 Eylül 2019
• Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Cumhuriyet’in “küçülme” gerekçesiyle 15 kişiyi
işten çıkarmasına “işten çıkarma yoluna gitmek, gazetecilik konusunda da küçülmeye gitmektir.
Gazete, sermaye medyası gibi bir tutum sergiledi” sözleriyle tepki gösterdi. Açıklamada, “Ağırlığı İstanbul olmak üzere çeşitli illerdeki çalışanlarını işten çıkaran Cumhuriyet, aynı zamanda
sendikal ve mesleki örgütlenmeyi baltalamaktadır. Ankara büro yöneticileri, uzunca bir süredir
İstanbul’daki gazete yönetimi tarafından kendilerine 'işten atılacaklar listesi' gönderildiğini dile
getirerek çalışanların bir kısmını sürekli işten çıkarmakla tehdit etmekte ve çalışma atmosferini
dağıtmaktadır. Cumhuriyet’te işten çıkarılan çalışanların işlerine dönmeleri sağlanmalı, olası
yeni işten çıkarmalar durdurulmalıdır” denildi.125
• RTÜK üyesi Faruk Bildirici, Üst Kurul’un dizi ve film yapımcılarıyla yaptığı toplantıya
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un başkanlık etmesine “Ersoy’un, RTÜK’ün görev alanında olan konularda müdahalelerde bulunması ve talimatlar vermesi, RTÜK’ün özerkliğine ve
tarafsızlığına gölge düşürdü” tepkisini gösterdi. Bildirici, “RTÜK, ‘idari ve mali özerkliğe sahip,
tarafsız bir kamu tüzel kişiliği niteliğinde’ bir kurul. RTÜK’ün bugün siyasi iktidardan bağımsız
davranan bir kurul olduğunu söyleyebilmek pek mümkün değil. Yapımcılarla toplantıdan da anlaşılacağı gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iç içe geçmiş, oradan talimat alan bir kurula dönüşmüş. Dahası bir kurulun gerçekten özerk olabilmesi için mali açıdan da sağlam olması gerek. RTÜK, görev ve yetkilerini bakan ile paylaştığı, oradan aldığı talimatlara göre hareket ettiği
görüntüsü vermiş oldu. Oysa yapımcı ve televizyon yöneticilerinin muhatabının doğrudan Üst
Kurul olması gerekir” dedi.126
10 Eylül 2019
• AİHM eski yargıçlarından Rıza Türmen, T24’te kaleme aldığı yazısında, “İstanbul 37.
Ağır Ceza Mahkemesi, AİHM kararlarını dikkate alsaydı, Canan Kaftancıoğlu’na beraat verirdi”
ifadesini kullandı. Türmen, “Kaftancıoğlu örneği: İfade özgürlüğü sadece AİHM’e mi kaldı;
mahkeme kararından örnekler” başlıklı yazısında “Hukukun olmadığı yerde bile hukuk mücadelesi vermek, hukuk tartışması yapmak hukukçu olmanın kaçınılmaz sonucu” diye yazdı.127

122 https://www.birgun.net/haber/153-sanatcidan-canan-kaftancioglu-na-destek-267436
123 https://twitter.com/JHahnEU/status/1170312865603084289
124 https://www.evrensel.net/haber/386282/patnos-cezaevindeki-tutuklular-nazi-kampini-andiriyor
125 http://bianet.org/bianet/print/212757-cgd-den-cumhuriyet-e-emekci-tepkisi
126 http://www.turkiyegundemi.com/haber/faruk-bildirici-rtukun-ozerkligine-golge-dustu/59197
127 https://t24.com.tr/yazarlar/riza-turmen/canan-kaftancioglu-ve-ifade-ozgurlugu,23722
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11 Eylül 2019
• Article 19, insan hakları ve ifade özgürlüğü uluslararası niteliğe sahip 18 kuruluşla birlikte Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’ne Türkiye’de gazetecilere ve medya kuruluşlarına yönelik baskılara ilişkin endişelerini ortaya koyan bir mektup gönderdi. Mektupta,
Türkiye’nin uluslararası insan hakları hukukuna karşı yükümlülüklerini ihlal ettiği belirtilerek,
halen 138 medya çalışanının tutuklu olduğu bilgisi paylaşıldı. Article 19, Ağustos ayında BM’de
bir sunum yapmış, Türkiye’nin hızla kötüleşen insan hakları karnesine karşı üye devletleri uyarmış ve harekete geçme çağrısı yapmıştı.128
• CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması
istemiyle verdiği soru önergesinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin Türkiye’de erişime engellenen web siteleri, haberler ve sosyal medya içerikleriyle ilgili istatistiki bilgileri açıklamadığını bildirdi. Emir, buna karşın Wordpress’in “İnternet sansürleri” verilerinde yazdığı üzere, “2014 yılı başından 2018 yılı sonuna kadar dünya
genelinde 577 mahkeme kararının 541 tanesinin Türkiye’den gönderildiğini ve 755 içeriğin kaldırılmasının talep edildiğini” belirtti. 2018 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de 245 bin 825 web sitesi
ve alan adına erişimin engellendiğini ifade eden Emir, “Bu engellemeler, çok büyük oranda siyasi
bir sansür mekanizması olarak kullanılmaktadır” dedi. Emir, “Son beş yılda ve yıllar itibariyle
kaç internet haberi hakkında erişim engeli kararı alınması için yargıya başvuru yapılmıştır? Bu
başvurular sonucunda kaç dosya hakkında dava açılmıştır? Açılan davalar sonucunda kaç internet haberi hakkında “erişim engeli” kararı alınmıştır?” diye sordu.129
12 Eylül 2019
• Ankara Sincan F Tipi Cezaevi’nde hükümlü gazeteci Hüseyin Aykol’un ciddi ağlık durumuna rağmen 64’ncü doğum gününü cezaevi koşullarında kutlayacak olması dolayısıyla yurt
dışında kendisine kitap ve kartpostal gönderilmesi için kampanya başlatıldı. Aykol, KHK’yla
kapatılan Özgür Gündem’in genel yayın yönetmenliği nedeniyle hüküm giymişti.130
• Köşe yazısı yayımlanmadığı için Yeni Şafak’tan istifa ettiğini açıklayan Özlem Albayrak, kendisinden holiganlık yapmasının istendiğini söyleyerek, “Manzara, yapıcı, samimi, düşmanlık içermeyen eleştiriye bile tahammül kalmadığını gösteriyor ki, endişe verici olan bu. Fakat
bunun sadece Yeni Şafak’la sınırlı olduğunu düşünmek yanıltıcı olur” ifadesini kullandı. Albayrak, “Gayet makul, hakaret içermeyen, samimi ve adil eleştirilerin bile kendine yer bulamadığı
bir medyada gazetecilere iki seçenek sunuluyor, ya kendine otosansür uygulamak ya da bırakıp
gitmek. Ben ikincisini seçtim. Bana direkt ve açıktan yansıyan bir uyarı olmadı, gazeteyle yaşadığım dozajı giderek artan çatışmada, o yayında AKP’ye ve hükümete yaptığım eleştirilerin bir
payı var mı, bilemem. Ancak, bu dönemde sadece vicdanına danışarak, yazılarının kime yarayacağını ya da yaramayacağını hesaba katmadan, yalnızca adil olmaya çalışarak yazmak bile başlı
başına cesaret gerektiren bir tavır haline geldi. Sadece işini kaybetmekten söz etmiyorum, bu
uğurda özgürlüğünü kaybeden, yargılanan, hapse atılan gazeteciler var. Onun dışında medyada
şiddeti giderek artan bir polarizasyon var. Pek çok gazetecinin de böyle düşündüğüne inanıyorum, medya mensuplarının ciddi bir kısmı hükümeti fanatizm düzeyinde destekliyor, küçük bölümü de düşmanlık düzeyinde eleştiriyor. Bu mesleği sadece tarihe ve vicdanına karşı sorumlu
hissederek yapmak isteyen gazeteciler için zemin o kadar kısıtlı ki… Oysa bunun böyle olmaması gerekirdi. AKP’nin yola çıkış mottosu bu değildi, daha fazla özgürlüktü, kitleleri bu yüzden
peşinden sürükleyebildi” dedi.131

128 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/212889-18-ifade-ozgurlugu-kurulusundan-bm-ye-turkiye-cagri-gazetecilere-yonelik-baskiyi-ele-alin
129 https://www.gazetekritik.com/vekil-haberleri/murat-emirakp-muhalif-her-sese-karsi-sansur-mekanizmasini-devreye-h91216.html
130 https://morningstaronline.co.uk/article/w/journalists-in-turkey-launch-solidarity-campaign-for-jailed-journalist
131 https://www.independentturkish.com/node/70001/medya/yaz%C4%B1s%C4%B1-sans%C3%BCrlendi%C4%9Fi-i%C3%A7in-yeni-%C5%9Fafak%E2%80%99tan-ayr%C4%B1lan-%C3%B6zlem-albayrak-gazetecilik-de%C4%9Fil
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13 Eylül 2019
• ÇGD Bursa Şubesi, şube yöneticisi ve bursamuhalif.com sitesinin editörü Ozan Kaplanoğlu’na hapis cezası verilmesine, “Gazeteciden terörist çıkaramazsınız. Kaplanoğlu gazetecidir. Tek silahı da kalemidir” açıklamasıyla tepki gösterdi. ÇGD Bursa Şubesi’nin açıklamasında,
“12 Eylül 1980 darbesinin yıldönümünde avukatların, mahkeme heyetine söz konusu kitabın
1994 yılında yazıldığını kanıtlamasına ve ISBN numarası, Kültür Bakanlığı bandrolü olan hakkında toplatma kararı olmayan bir kitap nedeniyle örgüt propagandasının mümkün olmayacağını
kanıtlamasına rağmen Kaplanoğlu’nun mahkumiyetine karar verildi” denildi.132
14 Eylül 2019
• Hrant Dink Vakfı’nın hazırladığı “Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Söylem 2018
Raporu”na göre, incelenen gazetelerde 98 farklı grup hakkında 6517 adet nefret içeriği tespit
edildi.133 Raporda, 284 ayrımcı söylem bulgusuyla Yeni Akit’in nefret içeriğine sahip medya kuruluşları listesinde en üst sırada yer aldığı vurgulandı. Rapora göre; 2018’de ulusal, etnik ve dini
grupları hedef alan 4839 köşe yazısı ve haber metni tespit edildi. Türkiye’deki yazılı basında yıl
boyunca günde 18’den fazla metinde nefret söylemi üretildiği görüldü. Çoğu yerel basında yer
alan nefret söylemine yer veren yazı türleri arasında köşe yazıları öne çıktı.134
15 Eylül 2019
• Sözcü yazarı Rahmi Turan “Özgürlük var mı?” isimli köşe yazısında, İstanbul 2. Asliye
Ceza Mahkemesi’nin, gazeteci Hüsnü Mahalli’ye “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçesiyle hapis cezası vermesini eleştirerek, “Basın özgürlüğü diğer özgürlüklerin emniyet supabıdır” yazdı.
Turan, “Ülkemizde düşünce ve ifade özgürlüğü var mı? Kimi ‘Var’ diyor, kimi de ‘Yok’ olduğunu söylüyor. Ortadoğu uzmanı olan Mahalli dürüst bir yazardır. Türkiye'nin Suriye politikasının çok yanlış olduğunu açıkça söyler ve eleştirir. Mahalli’ye Türkiye Cumhuriyeti’ni aşağıladığı
gerekçesiyle hapis cezası verildi! Yazar daha önce de toplam dört yıl, üç ay, 30 gün hapse mahkum edilmişti! Türkiye’de ifade özgürlüğü var ya! İşte size özgürlük!” şeklinde yazdı.135
• Emre Kongar, “Cumhuriyet Davası ve İper” başlıklı Cumhuriyet’teki yazısında İper’in
hapis cezasının Yargıtay 16. Dairesi tarafından onanmasını eleştirerek, “Cumhuriyet mensuplarının yargılandığı davada mahkemenin verdiği karar bütünüyle haksız ve hukuksuzdu” şeklinde
yazdı. Kongar, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın bu karara ilişkin olarak, iktidar hakkındaki
eleştirileri ‘Toplumun bir kesimi için hoş olmayan; sert bir üslupla dile getirilen, rahatsız edici
hatta şok edici, incitici olan ağır ifadeler’ sınırlarına kadar genişleten mütalaası ve bozma istemi yargı adına umut vericiydi. Yargıtay’ın bu kararı bozması da yargı adına olumlu bir davranıştır. Beni üzen nokta, muhasebecimiz Emre İper hakkındaki haksız ve hukuksuz olan kararın
onanmış olmasıdır” ifadesini kullandı.136 Cumhuriyet davasındaki bir başka sanık avukat Akın
Atalay da İper’in telefonuna kendi bilgisi dışında başka bir korsan yazılım ile FETÖ’nün haberleşme programı ByLock’un yüklenmiş olduğunu ve bunun ispatlanmasına rağmen kendisinin cezalandırılmaya devam edilmesine tepki gösterdi.137
16 Eylül 2019
• Uluslararası Basın Ensitüsü (IPI) öncülüğündeki sekiz uluslararası basın özgürlüğü örgütünün, Türkiye’de hükümet, gazeteciler, sivil toplum ve meslek örgütleri ile yürüttüğü görüşmelerin ardından yayınladıkları ortak açıklamada, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında

132 https://cgdbursa.com/2019/09/13/ozan-kaplanoglu-gazetecidir-tek-silahi-da-kalemidir/
133 https://hrantdink.org/tr/asulis/faaliyetler/projeler/medyada-nefret-soylemi/2002-medyada-nefret-soylemi-ve-ayrimci-soylem-2018-raporu-yayimlandi
134 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1579810/_Medyada_Nefret_Soylemi_ve_Ayrimci_Soylem_Raporu__yayimlandi.html
135 https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/rahmi-turan/ozgurluk-var-mi-5334690/
136 http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/1580600/Cumhuriyet_davasi_ve_Emre_iper.html
137 https://twitter.com/av_akinatalay/status/1172524529769439232
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tüm gazetecilerin koşulsuz şekilde tutuksuz yargılanması çağrısında bulunuldu. Açıklamada,
“Türkiye, Yargı Reformu Stratejisi kapsamında eleştirel basını susturmak için tekrar tekrar suiistimal edilen terörle mücadele kanunu ve hakaret suçlamalarını düzenleyen yargı maddelerini
acilen revize etmelidir. Aynı zamanda, temelsiz iddianamelere dayandırılan gazetecilerin keyfi
tutuklamalarına ve siyasi etkenlerle yön verilen hukuki kararlara bir son verecek ve adil yargılanma hakkının ciddi ihlaline son verecek adımlar atmakla yükümlüdür. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSK) yapılacak atamalar üzerinde siyasi kontrol kuran Anayasa’nın 159’ncu
maddesinde Nisan 2017’de yapılan değişiklik dahil olmak üzere, yargının yapısı ve işlevselliğine
orantısız biçimde müdahil olma imkanı veren ve yargının tümden bağımsızlığını etkileyen adımların geri alınması gerekmektedir” denildi. Açıklamada ayrıca Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim
Başkanlığı sorumluluğuna aktarılan sarı basın kartı verme yetkisinin hem ulusal ve hem uluslararası medyanın ülkede çalışma şartlarını önemli ölçüde olumsuz etkileyebileceği de kaydedildi.138
17 Eylül 2019
• Birgün’den Ayça Söylemez, “Emre İper hariç” başlıklı köşe yazısında, İper’in kesinleşmiş hapis cezasını eleştirerek, İper dışında sanıkların tahliye edildiğini, sanıkların arkadaşlarını
bırakarak Kocaeli Kandıra Cezaevi’nden ayrıldıklarını yazdı. Söylemez, “İper’in oğlu, ‘Keşke
babam da gelseydi’ dedi. İper, 5 Aralık’ta cezaevinden şartlı tahliye olabilir. Yüce yargı yine bir
aksilik çıkarmazsa…” şeklinde yazdı.139
21 Eylül 2019
• Aralarında Gazetecileri Koruma Komitesi, Avrupa Medya ve Basın Özgürlüğü Merkezi’nin bulunduğu 12 uluslararası gazetecilik örgütü, BM İnsan Hakları Komisyonu’na yaptıkları ortak başvuru ile, Türkiye’de “basın özgürlüğü ve hukukun üstünlüğünün yeniden sağlanması” için acil adım atılması için çağrıda bulundu. Başvuruda, ifade ve basın özgürlüğüne karşı
hükümetin uyguladığı “baskıcı politikalara” son verilmesi için harekete geçilmesi gerektiğine
işaret edilerek, “BM İnsan Hakları Konseyi, Türkiye’yi içinde bulunduğu rotayı değiştirmesi için
çağrıda bulunmalı. Konseye, Türkiye’nin hukukun üstünlüğünü geri kazanması, basın özgürlüğüne karşı saldırılarını sonlandırması için acil adımlar atmaları yönünde çağrıda bulunuyoruz”
denildi.140
• Gazeteci Nazlı Ilıcak, tutuklu yargılanmasına ilişkin İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı
Cezaevi’nde yaşadıklarını ilişkin kamuoyuna yönelik kaleme aldığı açık mektup T24’te yayımlandı. Mektubunda, 12 Eylül döneminde üç ay kaldığı hapishane ortamında üç yılı aşkın süredir
tutulduğunu vurgulayarak ve cezaevindeki koğuş duvarına Türk Bayrağı, Atatürk fotoğrafı astığını belirterek, terör örgütü üyeliğinden yargılanmasına anlam veremediğini 1960 darbesinden
bugüne hayat hikayesinden bölümler aktararak anlattı. Şimdiki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pınarhisar Cezaevi’ne girişine, TBMM’de başörtülü olması nedeniyle Merve Kavakçı’nın protesto
edilmesine karşı çıkışlarını anımsattı. Tüm bu olaylarda olduğu gibi 15 Temmuz’da da “ilk düşenlerden birisi” olduğunu söyleyen Ilıcak, Mehmet Altan hakkında Anayasa Mahkemesi ve
AİHM kararları çerçevesinde kendileri işlem yapılmamasından hayal kırıklığı duyduğunu kaydetti.141
22 Eylül 2019

138 https://www.amerikaninsesi.com/a/uluslararasi-orgutlerden-turkiye-basin-ozgurlugunu-ciddiye-aliyor-mu-kaygisi/5084607.html
139 https://www.birgun.net/haber/emre-iper-haric-268874
140 https://www.amerikaninsesi.com/a/uluslararas%C4%B1-gazetecilik-orgutlerinden-bmye-turkiye-cagrisi/5093328.html
141https://t24.com.tr/haber/nazli-ilicak-burasi-evim-oldu-bir-celik-dolap-bir-demir-karyola-duvarlarda-bagrimda-firtina-koparan-eski-hayatima-dair-fotograflar,840353
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• CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Özgür Gündem’in Eş Genel Yayın Yönetmenliği görevi nedeniyle cezaevinde olan 64 yaşındaki Hüseyin Aykol’un hakkındaki 63 ayrı
dava nedeniyle yargılanmasına tepki gösterdi. Çakırözer, “Aykol, 12 Eylül döneminde 10 yıl
cezaevinde kaldı, 12 Eylül’ün 39. yıldönümünde de cezaevindeydi. 64. yaşını cezaevinde karşıladı. Aykol, yıllarca cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini dile getirdi. Mahkumların musluklarından paslı su akmasını da sık sık yayınladığı mektuplarla gündeme getirdi. Ancak o da Sincan
Cezaevi’nde paslı su sorunu ile karşılaştı” sözlerine yer verdi.142
23 Eylül 2019
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin
Demirtaş’ın beraat ettiği bir konuda tekrar tutuklanması kararı alınmasının bir hukuk faciası olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, “Adalet Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı bir metin önümüzdeki süreçte parlamentoya gelir. Gelince ancak o zaman düşüncelerimizi söyleyebiliriz. Haksız yere içeride olan çok kişi var. Eren Erdem’den tutun Osman Kavala’ya kadar. Sivil toplum örgütlerinden,
askeri öğrencilere ve yazar, çizerlere kadar gereksiz yere yatan birçok insan var. Bunlar haksız
yere yatıyorlar. Dünyanın gözü de bu çerçevede Türkiye’ye dönmüş durumda. Adaletin olmadığı
bir ülke olarak tanımlanıyor Türkiye. Bir dikta yönetimi var. Bu çerçevede Adalet Bakanlığı
belki dışarıdan gelen eleştirileri biraz yumuşatmak için bu çalışmayı yapıyor olabilir. Çünkü Türkiye'de adaletin olmadığını, siyasal baskıların yargıçlar üzerinde de sürdürüldüğünü herkes biliyor. Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerekirken siyasal iktidarın talebi üzerine tekrar tutuklanması
aslında bir hukuk faciasıdır” dedi.143
• ÇGD Bursa Şubesi, “Yayın dursa da gözümüz kulağımız meslektaşlarımızın hakları
üzerindedir” başlıklı açıklaması ile eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar’ın sahibi olduğu Olay
Medya’nın ekonomik sıkıntılar nedeniyle kapanacağını ama bu süreçte medya çalışanlarının
mağdur edilmesine izin vermeyeceklerini ifade etti. Söz konusu açıklamada, “Televizyon bölümünde çalışan 55 arkadaşımızın, kendilerine verilen çıkış belgesi ile birlikte 6 Ekim tarihine
kadar Tasfiye Memuru Ersin Şenöz’e hakları ve alacaklarının temini ile ilgili yazılı başvuru yapmasını hatırlatırız. Bu süreçte gözümüz kulağımız patronajın uygulamalarında ve meslektaşlarımızın hakları üzerinde olacaktır” denildi. Olay Medya’nın 30 Eylül itibariyle yayın hayatına son
verileceği ve Olay TV ile Olay FM’in kapanacağı, ancak Olay gazetesinin yayın hayatını dijital
olarak sürdürmeye devam edeceği belirtildi.144
25 Eylül 2019
• Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), Sağlık Bakanlığı’nın kanserojen kimyasalları tespit etmeyi amaçlayan projesine ilişkin gizlediği bulguları açıklayan gıda mühendisi Bülent Şık’ın,
mahkum edilmesi durumunda “Şık’ı düşünce mahkumu ilan edeceklerini” bildirdi. Açıklamada,
“Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer yetkililer bulguların ortaya çıkmasını önlemek ve Dr. Şık’ı yargılamak yerine, söz konusu çevre kirliliğini ortadan kaldırmak ve halk sağlığını korumak için
derhal gerekli tedbirleri almalıdır. Dr. Şık, yetkililer gerekeni yapmadığı için bulguları yayınladı.
Şık’ın araştırma sonuçlarını kamuoyuna açıklaması, bilgi edinme ve yayma özgürlüğü hakkını
da içeren ifade özgürlüğü hakkı kapsamında koruma altındadır” denildi. Beş ülkeden 180’e yakın
doktor ve bilim insanından oluşan Colleggium Ramazzini Akademisi, Cumhurbaşkanlığı ve
Adalet Bakanlığı’na bir mektup yollayarak, “Şık’ın bir an önce beraatini” talep etti. Mektupta,
“Mesleki görüşümüze göre Dr. Şık mesleğinin sınırları dahilinde etik bir şekilde davranmış, Sağlık Bakanlığı tarafından üç yıl önce duyurulmuş olması gereken bilimsel verileri kamuoyuyla
paylaşarak, insanlığa karşı ödevini iyi niyetle yerine getirmeye çalışmıştır” denildi. Ayrıca

142 https://www.evrensel.net/haber/387353/chp-milletvekili-utku-cakirozer-gazeteci-huseyin-aykolu-ziyaret-etti
143 http://bianet.org/bianet/siyaset/213393-kilicdaroglu-demirtas-in-tekrar-tutuklanmasi-bir-hukuk-faciasi
144 https://cgdbursa.com/2019/09/24/1770/
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ABD’ndeki İlgili Bilim İnsanları Komitesi (Committee of Concerned Scientists) de Şık’ın davasına geniş yer verdi.145
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin The Washington Post’ta yazdığı makalede,146 insani boyutunun yanı sıra diplomatik dokunulmazlık ilkesinin istismar edilmesi nedeniyle de cinayeti endişe verici olarak nitelendirdi. Erdoğan, Kaşıkçı
cinayetinin siyaset değil adaletin konusu olduğuna dikkat çekerek, bu adaletin de ancak ulusal
ve uluslararası mahkemeler eliyle tecelli edeceğine inandıklarını yazdı. Erdoğan, Kaşıkçı cinayetini 11 Eylül terör saldırıları sonrasında uluslararası düzeni en fazla tehdit edici ve dünyanın
kabul ettiği kurallara meydan okuyan bir olay olarak yorumladı. Türkiye’nin meseleye kurallara
dayalı uluslararası düzenin kararlı bir destekçisi olarak yaklaştığını kaydeden Erdoğan, bu nedenle sürecin başından itibaren Kaşıkçı cinayetinin iki ülke arasında bir mesele haline getirilmesine karşı çıktıklarını, Kaşıkçı’yı katleden çete ile Kral Selman bin Abdülaziz ve Suudi Arabistan
halkı arasında açık ve net bir ayrım gözettiklerini belirtti. Erdoğan, makalesinde “Sürecin şeffaflıktan uzak şekilde yönetilmesi, duruşmaların kapalı kapılar ardında yapılması ve sanıkların gayri
resmi olarak serbest bırakıldığı iddiaları, uluslararası toplumun beklentilerini boşa çıkardığı gibi
Suudi Arabistan’ın imajını olumsuz etkileyecektir. Bu şeffaflık eksikliğinin ulusal güvenlik gerekçe gösterilerek meşrulaştırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Teröristlerin adalete teslim edilmesi
için tüm imkanların seferber edilmesi başka bir şey, masum insanların siyasi görüşleri nedeniyle
önceden planlanarak katledilmesi başka bir şeydir. Kaşıkçı cinayetinin adalet davasına herhangi
bir şekilde hizmet ettiğini iddia etmek ise gülünç olacaktır” ifadelerine yer verdi.147
• Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın (ÖiB) programı kapsamında yayınlanan
Ağustos ayı raporuna göre, 15 gazeteci gözaltına alındı, bir gazeteci mahkum edildi, beş medya
mensubu hakkında dava açıldı. Raporda, 60’ı hükümlü, 99’u gözaltında veya tutuklu olmak üzere
toplam 159 medya mensubunun hapiste olduğu, baskı ve saldırılar nedeniyle bir gazetecinin mesleğini bırakmak durumunda kaldığı ve 25 gazetecinin işine son verildiği kaydedildi. Raporda,
Ağustos ayında 37 sansür vakasıyla birlikte ilk sekiz aydaki sansür veya habere müdahale vakası
sayısının 235’e ulaştığı açıklandı. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, rapor dolayısıyla
yaptığı açıklamada, “Yine aynı dönemde hakkında yasal işlem yapılan gazeteci sayısı 164 oldu.
Sulh ceza hakimliklerince 944 haber sitesi ve Twitter paylaşımına erişim engeli getirildi. Demirören Medya Grubu’nda yeniden yapılanma gerekçesiyle işten çıkarmalar sürdü ve üst düzey
yönetimde A Haber kökenli isimlere yer verilmeye başlandı. Türk Medya Grubu’nda ise küçülme
kararı alınması dikkat çekti. Son dönemde maddi sıkıntılar yaşayan ekonomi gazetesi Dünya,
eski genel yayın yönetmeni Hakan Güldağ’a satıldı” sözlerine yer verdi. Bilgin, Gazeteciler Cemiyeti’nin de temsil hakkı bulunduğu BİK’in 36 kişilik Genel Kurul yapısında 12 kişilik Hükümet Grubu’na Ağustos ayında yeni isimler atandığını hatırlatarak, ÖiB Ağustos raporunda buna
ilişkin bilgiler ve tepkilere de yer verildiğini ifade etti. Bilgin ayrıca ifade özgürlüğü bağlamında
ise siyasetteki kayyum tartışması sürerken ülke genelinde protesto gösterilerine yasaklamalar getirilmesine uluslararası alanda tepkiler oluştuğunu bildirdi.148
26 Eylül 2019
• İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Danışmanı Necati
Özkan, İstanbul’da yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem sonrası ana akım medyada İmamoğlu’nun
açıklamalarına yer verilmemesine tepki gösterdi. Özkan, “İstanbul’da deprem oluyor. İBB Başkanı Afet Koordinasyon Merkezi’nde yayın üstüne yayın yapıyor. Ama kamu görevi yaptığını

145 https://t24.com.tr/haber/af-orgutu-bulent-sik-mahkum-edilirse-dusunce-mahkumu-ilan-edilecektir,840974
146 https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/09/30/recep-tayyip-erdogan-turkey-will-continue-its-efforts-shed-light-khashoggi-murder/
147 https://www.aa.com.tr/tr/cemal-kasikci/cumhurbaskani-erdogandan-kasikci-makalesi-/1597603#
148 http://www.24saatgazetesi.com/gazeteciler-cemiyeti-agustos-2019-raporu-aciklandi/
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iddia eden malum medya İmamoğlu’nu yayına vermiyor. Onun yerine herkesin açıklamasını veriyor” mesajını paylaştı.149
• Uluslararası Basın Enstitüsü’nün (IPI), Türkiye’de ifade özgürlüğünü konusunda aralarında 157 gazetecinin de olduğu toplam 202 sanığın bulunduğu 38 davanın 42 duruşması izleyerek hazırladığı “Yargı İzleme Raporu”na150 göre, davaların yüzde 85’inde terörle ilişkili suçlamalar yer alıyor. Söz konusu suçlamaların başında (42 duruşmanın 19’unda) “terör örgütü propagandası yapmak”, (42 duruşmanın 12’sinde) “terör örgütü üyesi olmak”, diğer sık karşılaşılan
suçlamalar arasın da ise “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “Türklüğe hakaret” gerekçeleri yer alıyor. Söz konusu davalardaki 157 gazeteciden 34’ünün tutuklu yargılandığına dikkat çekilen raporda, 18 gazetecinin bir yıldan uzun bir süre tutuklu şekilde davayı beklediği ve dokuz gazeteciye ise terörle ilişkili suçlamaların yöneltildiği belirtildi. Raporda, ayrıca tutuklu yargılamayı
meşrulaştırmak için kullanılan delillerin yüzde 73’ünün gazetecinin doğrudan yaptığı işle ilgili
olduğu ve davaların yüzde 13’ünde dava sürmekteyken mahkeme başkanı olarak görev yapan
hakimin değiştirildiğine dikkat çekildi. Davaların yüzde 10.5’inde ise mahkeme heyetindeki iki
hakim (mahkeme başkanı ve diğer bir üye) değiştirildi. Buna örnek olarak ise Gezi Davası’nda
mahkeme heyeti başkanı hakimin, sanıklar lehine bir fikir beyan etmesinin ardından – üyeleri
doğrudan cumhurbaşkanı ve Meclis tarafından atanan – Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından değiştirildiği gösterildi.151
28 Eylül 2019
• TGS, bu yıl 3 Kasım’da 41’nci kez yapılması planlanan İstanbul Maratonu’nda tutuklu
gazeteciler ve basın özgürlüğü için koşacaklarını duyurdu. TGS’nin verilerine göre, Türkiye’de
bugün itibarıyla 126 gazeteci hapiste, yüzlerce gazeteci ise yargılanıyor. Gazeteciler yaptıkları
haberler ve yazdıkları yazılar nedeniyle çeşitli suçlamalara maruz kalıyor ve yargılanıyor.152
30 Eylül 2019
• Gazeteci Cüneyt Özdemir, AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’a, T24 yazarı Mehmet Yılmaz hakkında dava gerekçesi olan suç duyurusunu geri çekmesi çağrısında bulundu. Özdemir, “Gazetecileri bu şekilde korkutamıyorsunuz. Yeni bir dönem açılsın diyoruz, Türkiye’de
bir yumuşama yaşansın istiyoruz ama bu yaşanacaksa da gazetecilere eşit muamele ile yaşanacak” dedi.153
• AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin birinci yılı dolayısıyla AA’ya verdiği demeçte, Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı’yı öldürenleri yargılama kapasitesinin olmadığını belirterek, “Böyle bir mahkeme, böyle bir kepazelik
olmaz” dedi. Aktay, “Suudi Arabistan’ın bu insanları yargılayabilme kapasitesi yok şu anda, yargılayamaz. Bu işin içerisine girmiş herkesin ifadesini en net bir şekilde alabilecek ne bir cesareti
ne bir gücü var. Bu güç Türkiye’de şu anda. Türkiye’nin yargılamasına fırsat vermeleri lazım.
Sızan mahkeme tutanaklarına göre, bütün olayın sorumlusu üç dört kişi, Veliaht Prens’in haberi
yok, hiç kimsenin haberi yok. Bunlar kendi başlarına onu öldürmeye karar vermişler. Çok korkunç bir şey. Bu, insanların aklıyla, zekasıyla dalga geçmekten farksız bir şey, inanmıyoruz tabii
ki. Sadece Kaşıkçı meselesi dolayısıyla değil, diğer bütün insan hakkı ihlalleri dolayısıyla Suudi
Arabistan devleti kınandı. Bu, BM’nin en üst düzeyinde şimdiye kadar alınmış en net karardı.
Bir yıl sonra bu karar daha yeni çıktı. Zamanın geçmiş olmasını, birileri ‘bizim lehimize’ diye
değerlendiriyor olabilir ama çok da lehte değil. Zaman bazen aleyhte de işleyebiliyor, çanları

149 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/imamoglunun-deprem-aciklamalarina-sansur-250294h.htm
150 https://freeturkeyjournalists.ipi.media/turkey-free-expression-trial-monitoring-report-september-2019/
151 http://www.diken.com.tr/ipi-raporu-ifade-ozgurlugu-davalari-adil-degil-yuzde-85inde-teror-suclamasi-var/
152 https://www.evrensel.net/haber/387811/tgs-istanbul-maratonunda-tutuklu-gazeteciler-icin-kosacak
153 https://t24.com.tr/video/cuneyt-ozdemir-binali-bey-gelin-mehmet-yilmaz-a-actiginiz-davayi-geri-cekin-gazetecileri-bu-sekilde-korkutamiyorsunuz,23103
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154

çaldırıyor” dedi.
• CHP’nin önceki dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, Eylül ayı basın özgürlüğü ihlallerine ilişkin raporuna göre, “46 gazeteci hakim karşısına çıktı, bir gazeteci gözaltına
alındı, 10 gazeteci 29 yıl hapis cezası aldı. İki kitap ile bir sanatçının konseri yasaklandı, bir
gazeteciye dava açıldı, iki gazeteci ifade verdi. Bir gazeteci saldırıya uğradı, bir gazeteye tazminat davası açıldı, üç haber erişime engellendi. Bir gazeteciye tazminat davası açıldı, bir gazeteciye 41 bin lira para cezası verildi. Bir cezaevinde sekiz TV kanalına sansür getirildi. Bir TV
kanalına beş kez yayın durdurma cezası verildi. Bir gazeteciye kitap okuma cezası verildi, bir
gazeteci baskılar yüzünden yurt dışına çıktı. Bir engelli gazeteci cezaevine teslim oldu, bir gazete
mitinge alınmadı. İki gazete ve bir TV kanalının muhabirleri ise ‘Adli Yıl Açılış Töreni’ne sokulmadı.”155

Diğer Gelişmeler
2 Eylül 2019
• Yargıtay’ın ev sahipliğindeki adli yıl açılış töreni, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki
kongre merkezinde gerçekleştirildi. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açış konuşması yapacağı töreni, Ankara, İstanbul, İzmir’in 52 baro yönetimi protesto etti. Baro başkanları Yargıtay’ın davetine rağmen törene katılmadı.156
3 Eylül 2019
• Demirören Medya Grubu, kurum içi mesajla, Mehmet Soysal’ın İcra Kurulu Başkanlığı
görevine ve Bülent Ayanoğlu’nun da Dijital İçerik İşlerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği’ne
son verildiğini bildirdi. Açıklamada, “Şirketimiz nezdinde İcra Kurulu Başkanlığı ile Yönetim
Kurulu Murahhas Üyeliği görevlerini yürütmekte olan Soysal’ın 02.09.2019 itibariyle yapmış
olduğu görevler sona ermiştir. Soysal’ın Yönetim Kurulu Üyeliği görevi devam etmektedir. Ayrıca şirketimiz nezdinde Dijital İçerik İşlerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevini yürütmekte olan Ayanoğlu’nun da 02.09.2019 tarihi itibariyle İcra Kurulu Üyeliği görevi sona ermiştir” denildi.157
• Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurul Üyesi ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Şevket Erzen, yerel basının yaşadığı problemler ve çözüm yollarıyla ilgili olarak Vali Mustafa
Çiftçi’ye “Yerel Basın Acil Durum Notu”nu sundu. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK)
ve Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri tarafından hazırlanan “Yerel Basın Acil Durum Bilgi
Notu”nda, yerel medyanın kapanmanın eşiğinde olduğu vurgulanarak, yerel medyanın sorunları
ile çözüm önerileri yer aldı. Ekonomik sorunlar ve kağıt krizi nedeniyle gazetelerin reklam ve
satışlarının olumsuz etkilendiğinin belirtildiği raporda, gazetecilik meslek yasasına ihtiyaç duyulduğu ve darbe dönemlerinden kalma maddelerin düzenlenmesi gerektiği belirtildi. Raporda,
ayrıca yazılı basın, radyo, televizyon ve internet için düzenleme- denetleme- destekleme sistemi
kurulması, Basın Kartları Yönetmeliği’nin aksayan yönlerinin giderilmesi ve bir yılı aşkın süredir basın kartı alma hakkına sahip oldukları halde alamayanların haklarının iadesinin sağlanması
ile basın kartlarının yeniden sarıya döndürülmesi gibi talepler ifade edildi.158
4 Eylül 2019
• Demirören Holding’in 2018 yılında satın aldığı Kemer Country adlı yerleşim bölgesinde
ortak yeşil alan bölümüne yüzlerce yeni villa inşaatına karşı verilmiş “yürütmeyi durdurma ve

154 https://www.aa.com.tr/tr/cemal-kasikci/yasin-aktay-yakin-arkadasi-cemal-kasikciyi-anlatti/1597746
155 https://www.gercekgundem.com/medya/122732/gazeteciler-adliyede-mesai-yapiyor
156 https://www.evrensel.net/haber/385899/adli-yil-acilis-toreni-erdogan-saraya-gitmeyen-barolari-provokatorlukle-sucladi
157 https://t24.com.tr/haber/demiroren-medya-dan-mehmet-soysal-aciklamasi-iki-ismin-gorevi-sona-erdi,837715
158 http://www.corumhakimiyet.net/guncel/yerel-basin-sos-veriyor-h11343.html
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iptal kararı”nın Bölge İdare Mahkemesince kaldırılması kararına imza atan İstanbul Nöbetçi
Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Cüneyt Yılmaz’ın aynı davada taraf olan Demirören Holding’in
avukatı Mehtap Yılmaz’ın eşi olması tepki çekti. Yeşil alanda yapılaşma olmasına karşı çıkan
mülk sahipleri tarafından açılan 13 ayrı dava dolayısıyla İstanbul 8. İdare Mahkemesi yürütmeyi
durdurma kararı vermiş ve İstanbul 12. İdare Mahkemesi ise imar planı değişikliğini iptal etmişti.
Ancak bu iki karara karşı itiraz başvurusu adli tatil dolayısıyla değerlendiren İstanbul Nöbetçi
Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Cüneyt Yılmaz, Mehtap Yılmaz’ın avukatlığını yaptığı Demirören Holding’i haklı buldu. Bu durum etik boyutuyla tartışılırken, Mahkeme Başkanı Yılmaz
davacılar tarafından yapılan “reddi hakim” talebini ise “gerekçe yetersizliği” ile reddetti.159
• Google’a ait video paylaşım sitesi YouTube, uygulamaya soktuğu nefret söylemi politikası kapsamında 17 bin kanalı kapattığını, 100 bin videoyu kaldırdığını ve 500 milyondan fazla
yorumu sildiğini açıkladı.160
• AİHM, 2006 yılında terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan için “Abdullah
Öcalan siyasi irademdir” kampanyasına destek verdiği gerekçesiyle Fehime Ete’nin Türkiye’de
bir yıl sekiz ay hapis cezasına mahkum edilmesini “düşünce ve ifade özgürlüğü ihlali” olarak
değerlendirdi. Mahkeme, Türkiye’nin 2.500 Euro tazminat ve 1.780 Euro yargılama gideri ödemesine karar verdi. Ete, söz konusu kampanyaya destek verdiği için Siirt'in Baykan ilçesinde 25
Şubat 2006’da gözaltına alınmış ve kapatılan Diyarbakır Özel Yetkili 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla ceza almıştı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, bu
ceza kararını 20 Eylül 2011’de onamıştı. Bu sırada 16 Şubat 2010’da tutuklanan Ete, bir yıl iki
ay hapis yattıktan sonra kalan cezası ise başka bir davadan yattığı tutuklu yargılandığı döneme
mahsup edilerek 15 Mart 2011’de tahliye edilmişti.161
5 Eylül 2019
• Almanya’da Bavyera eyaletindeki FinFisher adlı bir şirketin yasa dışı olarak Türkiye’deki devlet yetkililerine “Finspy” adlı bir yazılım satışı yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldığı öne sürüldü. Bu yazılımın Türkiye’deki pek çok insan hakları aktivistinin cep telefonlarını dinlemek amacıyla kullanıldığı iddia edildi.162
• Demirören Medya Grubu bünyesindeki CNN Türk’teki “Parametre” programında Posta
köşe yazarı Murat Çelik ve Hürriyet Daily News Ankara Temsilcisi Serkan Demirtaş’ın artık yorumcu olarak yer almayacağı belirtildi.163
6 Eylül 2019
• Dünya gazetesi eski genel yayın yönetmeni Hakan Güldağ’ın sahibi olduğu Dünya gazetesinde, 40 çalışan tazminatlarından vazgeçerek gazeteye ortak oldu. Güldağ, “Benim alacağıma mahsuben bir şey yok. Arkadaşlarımız kurulan şirkete kıdem tazminatlarını sermaye olarak
kattı. Çok ortaklı bir yapı olacak, bu ortakların bir kısmı da çalışanlar olacak” dedi.164
• Cengiz Özdemir’in sahibi ve genel yayın yönetmeni olduğu Ekotürk’ün haber müdürü
Nazif Özcan, kanal ile yollarını ayırdığını duyurdu.165
• CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi Sezgin
Tanrıkulu’nun açıkladığı “Ağustos 2019 Yaşam Hakkı İhlalleri Raporu”na göre, yaşam hakkı
ihlal edilen 80 kişinin 29’u silahlı çatışmalarda öldü. Diğer 49’u ise kadın cinayeti. Toplantı ve

159 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1563392/Kemer_Yapi_da_aile_saadeti.html
160http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1564177/YouTube_dan_buyuk__temizlik___100.000_den_fazla_video_nefret_soylemi_nedeniyle_kaldirildi.html
161 https://t24.com.tr/haber/aihm-ocalan-siyasi-irademdir-sozu-ifade-ozgurlugu,838006
162 https://www.reuters.com/article/germany-turkey-spyware/german-firm-suspected-of-selling-spyware-to-turkey-media-investigation-idUSL5N25W29M
163 https://www.medyaradar.com/cnn-turkten-yine-ayrilik-haberi-2-yorumcu-koltugunu-kaybetti-medyaradarozel-haberi-2013564
164 https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/40-gazeteci-dunya-gazetesine-ortak-oldu-5320411/
165 https://www.medyaradar.com/ekoturk-tvde-ust-duzey-ayrilik-hangi-isim-veda-etti-medyaradarozel-haberi-2013611
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gösterilerde dövülerek, gaz sıkılarak, ters kelepçe takılarak işkence gören sayısı 209 iken cezaevlerinde işkence ve kötü muameleme gören kişi sayısı 50 oldu. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 26 kişi tutuklandı. Ağustos ayında bir gazeteci saldırıya uğradı, beş gazeteci hakkında
dava açıldı. Ay içinde 109 basın açıklamasına müdahale edilirken, 15 etkinlik, gösteri ve tiyatroya yasak getirildi. Gerçekleştirilen basın açıklaması ve eylemlerde ise 541 kişi gözaltına
alındı.166
• Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında birinci pakette düşünce ve ifade özgürlüğüne daha fazla güvence sağlanacağını bildirdi. Tutuklamaları infaz gibi gören uygulamaları asla kabul etmeyeceklerini kaydeden Gül, “Yargı reformunda birinci
paketimiz, tutuklamadaki keyfiliği, uygulamadaki farklılığı ortadan kaldıran düzenlemeler içeriyor. İcra işlemlerine, alternatif çözüm yollarına yönelik paketler de gündeme gelecek. Meclis’e
gelecek ilk pakette soruşturma aşamasında tutukluluk için üst sınır konusu olacak, terör suçlarının süresi diğerlerinden daha uzun olacak. Bu çerçevede tutuklamayı soruşturma aşamasında bir
şekilde azami süre olmadığı için uzaması, adeta infaz mahkumiyet gibi sonuçlar doğurmasını
önlemek adına tutuklulukta azami sürelere ilişkin bir yasal düzenleme çalışıyoruz” dedi.167
• Müzisyen Sıla Gençoğlu, İzmir’de Yeni Bi’ Fest isimli alkollü mekanda sahne aldığı
sırada rakı içtiği gerekçesiyle Yeni Akit tarafından “ahlaksız” denilerek hedef gösterildi ve “Büyük bir rezalet” sözleriyle Aile Bakanlığı’na şikayet edildi. Haberde, “Gençlere kötü örnek olan
Sıla, bu kez de sahnede rakı içti. Gitaristine de içki içiren şarkıcı, büyük bir rezalete imza attı.
Kamuoyu, Sıla’nın toplumun milli ve manevi değerlerini ayaklar altına alan ve gençlere kötü
örnek olan ahlak dışı yaşantısına karşı Aile Bakanlığı’nın herhangi bir önlem alıp almayacağını
merak ediyor” ifadesi yer aldı.168
8 Eylül 2019
• Diyarbakır Barosu Cezaevi İzleme Komisyonu, Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi hakkında 29 Nisan - 29 Eylül dönemine ilişkin hazırlanan raporda, ifade özgürlüğünün keyfi şekilde
kısıtlandığı kaydedildi. Raporda, tuvalet ve banyo kapılarını gören kameralar, cezaevi idaresince
yasaklı olmayan kitapların ve Yeni Yaşam gazetesinin verilmemesi, yemeklerin içinden çıkan
fare dışkısı, kantin fiyatlarının yüksek olması, sıcak su sıkıntısı, revir eksiklikleri ve adliye sevkleri sırasında görevli askerlerce tahrik edici, hakaret içerikli ve ırkçı yaklaşımlardan kaynaklanan
hak ihlallerine ilişkin yapılan görüşmelere yer verildi.169
• RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un başkanlığında Netflix Türkiye Temsilcisi, Puhu TV ve Blu TV ile Yapımcılar Derneği yöneticileri ile dizi
yapımcısı 31 temsilciyi İstanbul’da bir araya getirdi. Şahin, “Sağ olsun bu tür iletişime çok önem
veren, bize hep yardımcı olan ve önümüzü açan Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Ersoy
da katıldı toplantıya. Karşılıklı iletişim içerisindeydik. Onlar, taleplerini dile getirdi, biz notlarımızı aldık. Çok önem verdiğim böyle toplantılarda konuşulanlar, alınan kararlar orada kalmıyor.
Her talebi deşifre edip, daha sonra madde madde uygulamaya geçiyoruz. Yapımcılara şunu söyledim, bu yolu beraber yürüyeceğiz. Siz, bize doğru geleceksiniz, biz, size... Ortak bir noktada
buluşacağız” dedi.170
• Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP il ve ilçe yöneticileri hakkında soruşturma
başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere PKK terör örgütü tarafından çocukları kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Binası önündeki oturma eylemleri Hacire Akar’la başlamış ve akabinde 15 ailenin daha katılımıyla büyüyerek devam etmiştir. Bu süreçte ailelere ülke

166 https://www.birgun.net/haber/hak-ihlalleri-raporu-aciklandi-80-kisinin-yasam-hakki-elinden-alindi-267547
167 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/ifade-ozgurlugu-genisleyecek-41323795
168 https://www.istanbulgercegi.com/gerici-akit-raki-icen-silayi-ahlaksiz-diyerek-hedef-gosterdi-_204062.html
169 http://www.diyarbakirsoz.com/gundem/diyarbak305r-kad305n-kapal305-cezaevi-ihlal-raporu-ac305kland305-198923
170 https://www.medyaradar.com/rtuk-davet-etti-dizi-sektoru-icini-doktu-haberi-2013650
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kamuoyundan yoğun destek verenler olduğu gibi, örgüte müzahir kişiler ve örgüt yanlıları tarafından da çeşitli taciz ve tehditler edilmeye başlanmıştır. Bununla ilgili olarak Emniyet birimlerine, bütün oturma eylemi yapan ailelerin korunması için tedbir alınması yönünde talimat yazılmış, aileleri tehdit eden kimliği belirlenmeye çalışılan kişilerle ve çocuklarının kandırılarak PKK
terör örgütüne katılmasını sağladıkları iddia edilen HDP il ve ilçe yöneticileriyle ilgili adli soruşturmalar başlatılmıştır” denildi.171
9 Eylül 2019
• Turkuvaz Medya Grubu’na bağlı A Haber ve ATV’de parlamento muhabiri Erdinç Özyılmaz grupla yollarını ayırdı.172
• CNN Türk spikeri Büşra Sanay, Twitter aracılığıyla “Güne Merhaba” programından ayrıldığını ve yine aynı kanalda yayınlanan kültür sanat programı “Afiş”in sunuculuğunu yapacağını açıkladı.173
• TRT’nin, ihtiyaç fazlası personel (İFP) olarak belirlediği personelden 80 kişiye, “kendi
isteği ile İFP olma” statüsü ile ayrıcalık tanıdığı iddia edildi. Kendi isteği ile İFP olmayı kabul
edenlere “TRT’deki hakları muhafaza edilerek, kendi memleketlerine veya istedikleri şehirlere
gönderilme” imkanı tanındığı belirtildi. Bu personel atamalarının yapıldığı bazı şehirlerde,
TRT’nin herhangi bir birimi dahi olmadığı öne sürüldü. TRT Yönetim Kurulu kararıyla Temmuz
ayında kendi isteğiyle İFP şeklinde kurum dışına veya başka şehirlerdeki görevlere atanmayı
kabul eden 18 ve 36 kişilik iki liste oluşturulduğu ve Devlet Personel Başkanlığı’na gönderildiği
belirtildi. TRT Yasası’nda ve personel yönergesinde “kendi isteği ile İFP olma” uygulaması olmadığı ve daha önce böyle bir uygulama yapılmadığı bildirildi. KESK’e bağlı Haber-Sen,174 söz
konusu uygulamadan dolayı TRT Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren başta olmak üzere tüm
TRT yönetim kurulu üyeleri hakkında “görevi kötüye kullanmaktan” suç duyurusunda bulundu.175
• Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanlığı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Zahid Sobacı seçildi. 30’uncu Dönem Genel
Kurulu görev süresince yönetim kurulu üyeliklerine, Sobacı’nın yanı sıra Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi olarak Çorum Hakimiyet Gazetesi Sahibi Şevket Erzen, Medya İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ümit Sönmez, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Prof.
Dr. Edibe Sözen, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu ve TRT
Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu seçildi. Denetleme asil üyeliklere ise Medya İşçileri Sendikası Genel Başkanı Türker Çeltik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Medya İlişkileri Koordinatörü Mücahid Eker, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem
Özen, yedek üyeliklere ise İstanbul Gazetesi Sahibi Baturhan Koçak, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İlan Prodüktörleri Temsilcisi olarak Gülbelde Yay. Rek. Ltd. Şti. Sahibi Şevket Karahan getirildi.176
• Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki Daily Sabah, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu içerisinde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayına karışmış Suudi
yetkililer arasında Türkiye’deki konsoloslukta yaşanan konuşmalara ilişkin kaydın deşifresi yayımlandı. MİT’in kaydettiği konuşmalar, Suudi Arabistan’dan olay sırasında İstanbul’da olan
yetkililer Maher Abdulaziz Mutreb ile Salah Muhammed Al-Tubaigy arasında geçiyor. Konuş-

171 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/1570178/HDP_il_orgutu_hakkinda_sorusturma_baslatildi.html
172 https://www.medyaradar.com/atvde-surpriz-ayrilik-hangi-ekran-yuzu-kanalla-yollarini-ayirdi-haberi-2013702
173 https://twitter.com/busrasanay/status/1170949015296454656?s=19
174 http://habersen.org.tr/2016/
175 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1570369/80_sansli_TRT_ci__Atama_var__birim_yok_.html
176 https://www.evrensel.net/haber/386420/mehmet-zahid-sobaci-basin-ilan-kurumu-yonetim-kurulu-baskani-oldu
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malarda, Kaşıkçı’nın cansız bedenini bavulda taşıma ihtimali gibi diyaloglar yaşandığı görülüyor.177 Daily Sabah’ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bu haberde yer alan ses kayıtlarını, MİT’in sızdırdığı görüşüyle uluslararası medyada geniş yer buldu.178 179 180
10 Eylül 2019
• Dünya’da “Türkiye’nin Günlüğü” köşesinde yazan ve borsa finans şefi olarak görev
yapan Jülide Yiğittürk gazeteden ayrıldığını duyurdu. Yiğittürk, “22 yıldır çok severek çalıştığım
Dünya’dan kendi isteğim ile ayrıldım. Nezih Demirkent’ten öğrendiğimiz doğru ve dürüst habercilik, ilkeli ve bağımsız gazetecilik hayatıma sayısız haber ve ödüller sığdırdım. Gazetemiz
artık yoluna 10 yıl beraber çalıştığım Hakan Güldağ ile devam edecek” mesajını paylaştı.181
• AİHM, Türk Hükümeti tarafından AYM’nin eski Başkanvekili ve üyelerinden Alparslan Altan ile ilgili verdiği karara yapılan itirazı kabul etmedi. AİHM, Nisan ayında aldığı kararda,
FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklanan Altan’ın yaptığı başvuru çerçevesinde Türkiye’nin insan
hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetmişti. AİHM, Altan’ın 2017 yılında yaptığı başvuruyla ilgili olarak Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki (AİHS) özgürlük ve güvenlik
hakkını ihlal ettiğine hükmetmiş ve Türkiye’nin 10.000 Euro tazminat ödemesi karar vermişti.
Altan ise, 16 Temmuz 2016 tarihinde tutuklanmış ve AYM üyeliğinden 4 Ağustos 2016’da ihraç
edilmişti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 6 Mart’ta 2019’da aldığı karar ile 11 yıl üç ay hapis cezası
kesinleşmesi sonrasında Altan, AİHM’e yaptığı örgüt üyesi olmadığını ve isnat olunan suça ilişkin somut delillerin bulunmadığını savunmuştu.182
• Doğuş Medya Grubu’na bağlı NTV’de program müdür yardımcısı Eylem Doğan görevinden ayrıldı.183
• AYM, Trabzon’da bir çay ocağından yaklaşık 250 liralık bozuk para dolu iki kumbarayı
aldığı suçlamasıyla tutuklandığı süreçte cezaevinde intihar eden 15 yaşındaki E.N.’nin tutuklanması kararıyla kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Ekim 2015’te kumbara hırsızlığı suçlamasıyla yakalandığında pişman olduğunu söyleyen Emirhan isimli oğlu cezaevinde intihar ettikten sonra anne Semra Omak, Aralık 2015’te AYM’ye bireysel başvuruda
bulundu. Bu başvuruyu dört yıl sonra Temmuz ayında karara bağlayan AYM ise, hak ihlali yaşanması dolayısıyla başvurucu anneye 27.500 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
AYM, çocuklar hakkında tutuklama kararı verilmesinin “son çare” olduğu vurgusunu içeren kararı Trabzon Çocuk Mahkemesi’ne de gönderdi.184
• AYM, boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan öğretmen K.Ş.’nin “iş
yeri değişikliği” talebinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından reddedilmesini “kişinin maddi ve
manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine” karar vererek, öğretmene 10.000 lira tazminat
ödenmesine hükmetti. Yüksek Mahkeme, K.Ş.’nin idari aleyhine başvurusunu değerlendirmeye
yerel mahkemece yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.185
11 Eylül 2019
• Araştırmacı Metin Cihan, sosyal medya aracılığıyla Giresin-Eynesil’de 11 yaşındaki
Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümünü gündeme taşımasıyla tanındıktan sonra hakkında soruşturmalar açıldığını ve Türkiye’de kendisine yönelik baskılar nedeniyle yurt dışına çıktığını duyurdu.
Cihan, “Karşımda devlet değil mafya varmış gibi hissediyorum. Devlet yine neyse ama mafyadan

177 https://www.dailysabah.com/investigations/2019/09/09/saudi-hit-squads-gruesome-conversations-during-khashoggis-murder-revealed
178 https://www.bbc.com/news/world-europe-49657908
179 https://www.theguardian.com/world/2019/sep/10/jamal-khashoggi-last-words
180 https://www.dailymail.co.uk/news/article-7446731/Full-transcript-Jamal-Khashoggis-final-moments-inside-Istanbul-consulate-revealed.html
181 https://www.medyaradar.com/dunya-gazetesinden-ust-duzey-ayrilik-hangi-isim-gorevi-birakti-medyaradarozel-haberi-2013749
182 https://tr.euronews.com/2019/09/10/aihm-turkiye-nin-alparslan-altan-ile-ilgili-temyiz-basvurusunu-reddetti
183 https://www.medyaradar.com/ntvde-surpriz-ayrilik-hangi-deneyimli-isim-veda-etti-haberi-2013705
184 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1573255/Cezaevinde_canina_kiyan_cocuk_icin_AYM_den__hak_ihlali__karari.html
185 https://www.evrensel.net/haber/386466/esinin-yaraladigi-ogretmenin-yer-degisikligi-talebinin-reddi-hak-ihlali-sayildi

33

Gazeteciler Cemiyeti

İfade ve Basın Özgürlüğü Nisan 2019 Raporu

Özgürlük için Basın

korkuyorum. Rabia Naz’ın ölümünün aydınlatılacağına dair birkaç kez çok umutlandım. Maalesef olmadı. Aksine babayı akıl hastanesine yatırmaya çalıştılar, bana soruşturma açıldı. Şu an
yurtdışındayım. Zor zamanlar geçiriyorum. Yaşadığım ve bildiğim her şeyi tüm açıklığıyla anlatmak istiyorum” mesajını paylaştı.186 Cihan, Gezi Parkı protestolarına destek mesajları içeren
sosyal medya paylaşımları dolayısıyla aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen Rabia Naz olayını
gündemde tuttuğu için savcılık soruşturmasına maruz bırakıldığını duyurdu.187
• RTÜK üyesi Faruk Bildirici, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu’nda ve
TÜRKSAT’ın yönetim kurulunda üyelik görevi üstlendiği için RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in
“RTÜK’teki görevlerinden çekilmiş sayılması” için TBMM ve RTÜK Başkanlığı’na dilekçe
verdi. RTÜK yasası uyarınca RTÜK üyeleri tarafından başka kurumlarda yöneticilik görevi üstlenilmeyeceğini belirten Bildirici, Şahin’in “etik ve yasa dışı” durumu nedeniyle RTÜK’teki görevinin düştüğünü belirtti. Bildirici, “düzenleyici ve denetleyici kurumların üyeleri kamu kurum
ve kuruluşları ile sermayesinin yarıdan fazlası devlete ait kurum ve kuruluşlar tarafından yönetilen şirketlerin yönetim kurullarında ‘kurumun görev alanıyla ilgili olmaması kaydıyla’ görevlendirilebileceklerini” vurgulayarak, “Oysa BİK ile TÜRKSAT, RTÜK’ün görev alanıyla ilgili alanlarda faaliyet göstermektedir. Bu da çıkar çatışması doğmasına neden olmaktadır” dedi.188
12 Eylül 2019
• İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi, eski şoförüyle davalık olan gazeteci-yazar Ahmet
Hakan’ın uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmemesi sebebiyle zorla getirilmesine
hükmetti. Hakan, imzasını taklit ederek dairesini 170.000 lira karşılığında kiraya verip, aldığı
parayı kendi için kullandığı iddia edilen eski şoförüne “Özel belgede sahtecilik” ve “Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma” suçlarından dava açmıştı.189
• TRT’nin, Çin’in başkenti Pekin’de ofis açtığı duyuruldu. Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,
“Bizden bir güzel haber daha, Türkiye’nin yumuşak güçlerinden ve yabancı dillerde yaptığı yayıncılık atağı ile gurumuz artık Çin’de ofis açıyor” diye yazdı.190
• TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Doha Büyükelçiliği’ne atanmasına yönelik iddiaları
yalanladı. Eren, “Bazı basın yayın organlarında hakkımda çıkan haberler doğru değildir. Haber
yapılmadan evvel daha dikkatli olunmasını, kaynağından teyit edilmesini beklerdim. TRT ailesi
olarak çalışmalarımızı aynı gayret ve heyecanla sürdürüyoruz” mesajını paylaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da büyükelçi atamalarına yönelik sözlü tebligatta bulunulduğu iddialarını
yalanladı.191
13 Eylül 2019
• Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, kuruluş aşamasında yer aldığı ve Erdoğan’ın 10
Ağustos 2014’te 12. Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi üzerine genel başkanlığını üstlendiği Adalet ve Kalkınma Partisi’nden istifa ettiğini açıkladı. Davutoğlu, kuruluş felsefesinden uzaklaşılması, demokrasiyle bağdaşmayan yönetim anlayışı gibi gerekçelerle istifa ettiğini söyleyerek,
yeni bir siyasi parti kuracağını da duyurdu.192 193 194 Böylece eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın, 8 Temmuz’da istifası ve 8 Ağustos’ta ise yeni bir parti kurma mesajı yayımlanması195

186 https://tr.euronews.com/2019/09/11/rabia-naz-davasini-arastiran-gazeteci-metin-cihan-baskilar-nedeniyle-yurt-disina-cikti
187 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/212975-rabia-naz-in-supheli-olumunu-duyuran-metin-cihan-yurt-disina-cikmak-zorunda-kaldim
188https://www.t24.com.tr/haber/rtuk-te-deprem-faruk-bildirici-etik-ve-yasa-disi-yonetim-kurulu-uyeliklerini-acikladigi-ebubekir-sahin-i-rtuk-baskanligi-ndancekilmeye-cagirdi,838934
189 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/09/12/ahmet-hakan-icin-zorla-getirme-karari/
190 http://www.eskisehirgundem.com/?sec=1&newscatid=3&newsid=146415
191 https://www.internethaber.com/trt-genel-muduru-ibrahim-eren-buyukelci-oldu-dendi-arkasindan-yalanlama-geldi-2049394h.htm
192 https://www.amerikaninsesi.com/a/eski-basbakan-ahmet-davutoglu-akpden-istifa-etti/5082122.html
193 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-49691853
194 https://tr.euronews.com/2019/09/13/ahmet-davutoglu-ak-partiden-istifa-etti
195 https://www.amerikaninsesi.com/a/ali-babacan-yeni-partisi-icin-temsil-gucu-yuksek-vaadi-verdi/5034302.html
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ardından AKP’den yeni bir kopuş dalgası ortaya çıktı.
• İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Die Welt’in Türkiye muhabiriyken Silivri Cezaevi’nde terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yaklaşık bir yıl tutuklu yargılanan gazeteci Deniz Yücel’in açtığı tazminat davasını reddetti. Yücel, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava dolayısıyla 27 Şubat 2017 ile 16 Şubat 2018 tarihleri arasında kaldığı cezaevinde işkence gördüğünü öne sürmüş ve hukuka aykırı olarak tutuklu kaldığı süre için 2 milyon 980 bin
lira talebi ile tazminat davası açmıştı.196
• İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, Boşnaklarla ilgili söylediği sözler nedeniyle yargılanan Rasim Ozan Kütahyalı’ya “halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet bölge
farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme iyi hal
indirimi uygulamadı. Kütahyalı savunmasında, “Bosna Sancak Dernekleri benim ne ceza almamı
istiyorlarsa ben razıyım. Bedeli ne ise en ağırını çekmek istiyorum. Şuursuzca söyledim” ifadesini kullandı.197
14 Eylül 2019
• HDP, Yeni Şafak’ın Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yaşanan patlamaya ilişkin “Saldırıyı
HDP yaptı” manşetine “Gazeteler ve diğer medya organları açıkça suç işliyor” başlıklı açıklamayla tepki gösterdi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış, “Manşet, yeni bir utanç
vesikası olarak tarihe geçmiştir. İktidar medyayı, siyasi darbelerini meşrulaştırma ve topluma
kabul ettirme aparatı olarak kullanmaktadır. Dün 28 Şubat darbesini meşrulaştırmak için atılan
manşetler ile, bugün Yeni Şafak’ın ve AKP’ye bağlı medyanın partimizi karalamak için attığı
manşetler ve yaptığı haberler arasında herhangi bir nitelik farkı yoktur. Türkiye’de basın, askeri
darbeler dönemlerinde bile kara propaganda konusunda bu kadar pespaye ve yalan üreten duruma
düşmemişti” dedi.198
• Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında
yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattı. Güven’in son yaptığı açıklamada, “Kürt sorunu devam ettikçe gerillaya katılım da olacak, çatışma da olacak, savaş da olacak” ifadesi yer
aldı.199
16 Eylül 2019
• İstanbul’da AKP İl Basın Danışmanlığı görevini yürüten Ali Şenel,200 Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yazılı haberlerden sorumlu müdür yardımcısı olarak transfer oldu. Şenel’in
öncesinde AHaber’de görev yapmış olması dikkat çekti.201
• Milat gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Bayram Zilan, Twitter aracılığıyla gazete ile
yollarını ayırmak zorunda kaldığını yazdı.202 Zilan, “Gazete ile yolları ayırmak zorunda kaldık.
Köşe yazarlığım ve Ankara temsilciği görevim bugün itibariyle sona erdi” mesajını paylaştı. Zilan daha önce Kürt temsilcilerle görüşerek, Kürtlerin temsiliyet sorunu yaşadığını ifade etmiş ve
AKP’den istifa eden Ahmet Davutoğlu ve ekibinin yıl başından önce yeni partinin tabelasını
asacaklarını söylemişti.203
• Gaziantep GAP Gazetesi imtiyaz sahibi Mustafa Diken, BİK’in eski genel müdürü Yakup Karaca’nın açtığı hakaret davası kapsamında ifade verdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde, “Müşteki FETÖ’den dolayı görevine son verilen Karaca’nın şikayeti

196 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1577661/Deniz_Yucel_e_mahkemeden_ret.html
197 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/09/13/rasim-ozana-10-ay-hapis-cezasi/
198 https://www.hdp.org.tr/tr/basin/basin-aciklamalari/gazeteler-ve-diger-medya-organlari-acikca-suc-isliyor/13529
199 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/1580381/Leyla_Guven_hakkinda_sorusturma.html
200 https://www.linkedin.com/in/asenel/?originalSubdomain=tr
201 https://www.birgun.net/haber/dha-ya-dikkat-ceken-atama-akp-il-basin-danismani-getirildi-268764
202 https://www.birgun.net/haber/akp-deki-bolunme-medyaya-yansidi-yandas-gazetede-ust-duzey-ayrilik-268941
203 https://www.milligazete.com.tr/haber/3151042/davutoglu-ovgusu-sonrasi-ankara-temsilciligi-ve-yazarligi-sona-erdi
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üzerine şüpheli gazeteci Diken’in sosyal medya hesapları Facebook ve Twitter adreslerinden
aleni olarak, hakaret ettiği iddia, savunma, yazı çıktıları ile soruşturma kapsamından anlaşılmaktadır” denilerek, Diken’in cezalandırılması istendi. Diken ise, Zaman Gazetesi eski imtiyaz sahibi Alaaddin Kaya’nın uzun yıllar boyunca “BİK Yönetim Kurulu üyeliği yaptığını, kurumun
resmi ilan dağıtım parasının kontrolünü kilit birimlere kendi adamlarını yerleştirerek sağladığını
ve Kaya’nın talimatıyla Kaya’ya esas duruş gösteren Karaca’nın, Genel Müdür Yardımcısı Cem
Elçin’in, İlan Hizmetleri Müdürü İdris Armağan Çam’ın ve İdari Müşavir Nail Duran’ın Gaziantep GAP Gazetesi’nin resmi ilanlarını kestiğini” ifade etti. BİK’teki “Fethullahçı yapıya” ilişkin haberler yaptığı için Türkiye’deki yaklaşık 1300 gazeteye devlet tarafından verilen resmi ilan
parasından, gerekli tüm prosedürleri yerine getirmesine rağmen, yoksun bırakıldığını vurgulayan
Diken, sosyal medyadan da kimseye hakaret etmediğini belirtti.204
17 Eylül 2019
• Cumhuriyet, daha önce 143’ü isteği dışında, 80’i kendi isteğiyle olmak üzere toplamda
223 çalışanı “istihdam fazlası” olarak görevden alma kararına imza atan TRT’nin, 9 Temmuz
2018’den bugüne toplam 1.422 yeni personeli işe aldığını öne sürdü. İddiaya göre, göreve başlayan 1.422 kişiden 28’i “Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel”, 1.394’ü ise “Özel Hukuka Tabi
Personel” statüsünde bulunuyor. Özel Hukuka Tabi Personel (işçi) statüsündeki 1.394 çalışanın
taşeron şirket vasıtasıyla TRT’de çalıştığı ancak daha sonra taşeron şirketin aradan çıkarıldığı
aktarıldı. Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel” yani “kadrolu personel” statüsü ile alınan personelin çoğunun ise yönetici pozisyonlarda istihdam edildiği belirtildi. Söz konusu 28 personelden
birinin daire başkanı, dokuzunun müdür, ikisinin genel müdür müşaviri, birinin genel müdür yardımcısı ve birinin de TRT müdür yardımcısı olduğu bildirildi. Bu haber üzerine TRT, “Toplu
personel alımı yapılması kesinlikle söz konusu değildir. Firmalar üzerinden taşeron statüsünde
çok uzun yıllardır zaten TRT’ye hizmet etmekte olan personelimizin statüsü değiştirilerek Özel
Hukuka Tabi Personele dönüştürülmüştür. Haberlerde sanki yeni işe alınmış gibi verilen personel
rakamlarını, halihazırda TRT’de çalışmakta olan bu arkadaşlarımız oluşturmaktadır” açıklaması
yaptı.205
18 Eylül 2019
• Evrensel yazarı Fatih Polat, “Basın İlan Kurumu’na sorular” başlıklı yazısında, BİK’in
“JES direnişine jandarma saldırısı: Bir sürü video çekti, kıralım telefonu” başlıklı haber nedeniyle gazeteden savunma istediğini ve ilan kesme cezası aldıklarını açıkladı. Polat, söz konusu
durum nedeniyle BİK ile kamuoyu nezdinde konuyu tartışmak istediklerini ifade ederek, “BİK
Yönetim Kurulu, 9 Eylül 2019 günü gerçekleştirdiği toplantısında, bir haberimizle ilgili yine
Evrensel’den savunma istemeyi kararlaştırmış. Gönderdiği yazıda, ‘Habere konu olayda güvenlik güçleri tarafından yapılan müdahalenin haber başlığı ve içeriğinde saldırı olarak ifade edilmesinin, her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı, tevazu, fedakarlık ve feragat
örneği kanun ordusu Jandarma ve Emniyet teşkilatına yönelik haksız isnatta bulunmak suretiyle
olumsuz algı yarattığı’ iddia ediliyor. BİK, bizden savunma istediği haberin videosuna bakarak
karar versin. Haberimizde, konutlarının yanı başında yapılmak istenen JES’e karşı direnen insanlar konu edildiği açık olduğuna göre, yaşam alanlarını savunan bu yurttaşlar neye göre suçludur? BİK bunu bize açıklamalıdır. BİK, bugüne kadar nefret söylemleri ve nefret suçları ile çok
sayıda araştırmaya konu olan Yeni Şafak, Yeni Akit, Sabah ve Star gazetelerinden hiç savunma
istemiş midir? İstemişse bunlar hangileridir ve sonucu ne olmuştur?” sözlerine yer verdi.206
• Türkiye’de internette sözlük formatında sosyal medya paylaşım siteleri olan İnci Sözlük

204 https://odatv.com/hangi-gazeteciyle-davalik-oldular-16091927.html
205 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1583177/_istihdam_Fazlasi_Personel__sorunu_yasadigi_soylenen_TRT_ye_1422_kisi_alindi.html
206 https://www.evrensel.net/yazi/84761/basin-ilan-kurumuna-sorular
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ile Uludağ Sözlük’ün yüzde 50 hissesi, 10 milyon liraya Bursa merkezli Ergünkent İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Emin Adanur’a satıldı. 2005’te kurulmuş olan Uludağ Sözlük, 850 bin
günlük ziyaretçi sayısı ve 700 bin üye sayısıyla Türkiye’nin ikinci yerli sosyal medya paylaşım
sitesi olarak biliniyor. 2009 yılında kurulmuş İnci Sözlük’ün ise 1,2 milyon üyesi ve sosyal medyadaki 15 milyon takipçisiyle Türkiye’nin en büyük sosyal medya kitlesine sahip olduğu belirtiliyor207
• HDP’li Erzurum Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu’nun gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı, Karayazı Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu’nu belediye
başkanlığına kayyım olarak atandı. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Göksu’ya, “terör örgütü
propagandası yapmak” suçundan ve “silahlı terör örgütüne üye olmak”tan yedi yıl altı ay hapis
cezası vermiş ve Yargıtay 16. Ceza Dairesi de bu kararı onamıştı. Göksu, Erzurum E Tipi Kapalı
Cezaevi’ne gönderilmişti. Bu arada Diyarbakır’da tutuklanan HDP’li Kulp Belediye Başkanı
Mehmet Fatih Taş’ın yerine de 17 Eylül 2019’da Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet kayyum olarak atanmıştı. Bu süreçte ilk önce 20 Ağustos’ta Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye
başkanlarını görevden alarak, yerlerine o illerin valilerini kayyum olarak atamıştı.208
19 Eylül 2019
• KRT TV ve ANKA Haber Ajansı yöneticilerinden Adnan Bulut, 32 yıllık aktif gazetecilik
hayatına nokta koyduğunu duyurdu. Bulut, Twitter aracılığıyla “Özgürleşmek iyidir. 32 yıllık
mesleki birikimle artık günlük haber temposundan azade kitaplar yazmak gerek. KRT TV ve Anka
Haber Ajansı artık genç kuşaklara emanet” dedi.209
• RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kadın cinayetleri vakaları gerekçesiyle özellikle haberlerde görülen şiddet görüntülerine karşı mücadele başlattıklarını ve şiddet sahneleri nedeniyle
diziler hakkında şikayetlerin arttığını ifade etti. Bu sorunun cezalandırma yöntemiyle çözülemeyeceğini savunan Şahin, “Onları, senaryoların yazım aşamalarında pedagog ya da psikolog danışmanlığı almaları konusunda yönlendirdik. Sorunun cezayla çözüleceğine inanmıyoruz. Her
gün bunlara ceza versek düzelir mi? Hayır. İnce bir çizgide gidiyoruz. Ceza verince sansürcü
ceza vermeyince de kötü görüntülere tedbir almayan kurum oluyoruz. Bundan dolayı sorunun
kaynağıyla ilgileniyoruz” dedi.210
20 Eylül 2019
• Bursa merkezli olarak bünyesinde Olay gazetesi, Olay televizyonu, Olay FM ve
olay.com.tr ile magazin ve kültür dergilerini barındıran Olay Medya Grubu, 30 Eylül itibariyle
kapanacağını duyurdu. Olay Medya kurucusu ve eski Bakan Cavit Çağlar’ın, “Maaş ödeyemeyen
patron olmaktansa kapatırım” dediği iddia edildi.211
• RTÜK Üyesi Faruk Bildirici, AYM’nin 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet olaylarına
isimleri karışan dört eski bakan hakkındaki yayın yasağı hakkında basın ve ifade özgürlüğü ihlali
kararı vermesine rağmen yasağın halen RTÜK’ün web sayfasında212 yer aldığını açıkladı. Bu konuda RTÜK yönetimine başvuruda bulunduğunu söyleyen Bildirici, “RTÜK’ün artık hükümsüz
kalan Ankara 7.Sulh Ceza Hakimliği’nin yayın yasağı kararını web sayfasından silmesi gerekir.
Ancak başvuruma henüz olumlu yanıt alamadım. AYM’nin kararına rağmen bu yasak kararı halen RTÜK sayfasında medya hizmet sağlayıcıların dikkatine sunuluyor. RTÜK, AYM kararına
uymakla yükümlü” dedi.213

207 https://www.birgun.net/haber/inci-sozluk-ve-uludag-sozluk-satildi-269157
208 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1585373/HDP_li_Karayazi_Belediyesi_ne_kayyim_atandi.html
209 https://www.medyaradar.com/krt-tv-ve-ankanin-ust-duzey-ismi-veda-etti-balik-tutmaya-gidiyorum-medyaradarozel-haberi-2014255
210 https://www.birgun.net/haber/rtuk-sorunun-cezayla-cozulecegine-inanmiyoruz-269376
211 https://www.medyaradar.com/cavit-caglardan-flas-karar-28-yillik-olay-gazetesi-kapaniyor-haberi-2014292
212 https://www.rtuk.gov.tr/duyurular/3788/622/26-11-2014-ankara-7-sulh-ceza-hakimliginin-yayin-yasagi-karari.html
213 http://bianet.org/bianet/siyaset/213306-rtuk-uyesi-bildirici-rtuk-aym-kararina-uymakla-yukumlu
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• Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 6-8 Ekim 2014’te
düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin soruşturması kapsamında, HDP’nin eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutuklanmalarına karar verdi. Demirtaş tutuklu
bulunduğu Edirne Cezaevi’nden, Yüksekdağ ise Kocaeli Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla savcıya ayrı ayrı ifade verdi. İfade işlemi sonrasında Demirtaş ve Yüksekdağ, tutuklama talebiyle
Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerin “devletin birliğini ve ülke
bütünlüğünü bozmak”, “bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmeye azmettirmek”, “öldürmeye teşebbüse azmettirmek”, “yağmaya
azmettirmek” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirmek” suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.214
• Ankara’da Yelken Plaza’nın 20’nci katından düştüğünü iddia edilen ancak öncesinde
öldürülmüş olabileceği vurgulanan Şule Çet’in ölümüyle ilgili davada, katil zanlıları Çağatay
Aksu ile Berk Akand’ın avukatı Levent Ekmen, 16 Ekim’deki dördüncü duruşmadan itibaren
davaya yayın yasağı getirilmesini istedi. Çet’in avukatı Umur Yıldırım ise, bu talebe “Başından
beri dosyada gizlenenlerle, üstü örtülmek istenen, silinen ve kaybedilen delillerle uğraştık. Şimdi
de gizlilik kararı talep ediliyor. Neden bu kadar korkuyorsunuz? Kamuoyu önünde olması ve
üstü örtülmek istenen cinayetin üzerine gidilmesi neden sizleri rahatsız ediyor?” sözleriyle tepki
gösterdi.215
• HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından beraat ettiği suçlamalardan hakkında ayrı bir soruşturma başlatılarak yeniden tutuklu
yargılanması talep edilmesi üzerine yargıdaki durumu eleştirdi. Demirtaş, “Yargıda adalet ve
reform mu? Alın size reform, 6-8 Ekim’den dolayı ben ve Figen Hanım zaten üç yıldır tutuklu
yargılanıyorduk. Bu sabah Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı suçlamaya dair, yasaya aykırı
olarak ben ve Figen Hanım hakkında ayrı bir soruşturma üzerinden tutuklamaya sevk kararı çıkardı. Yani yargı yok, adalet yok, kanun yok, hakim yok. Sadece bize değil, hiçbirinize yok. Biz
iyiyiz, moralliyiz, haklıyız, suçsuzuz ve güçlüyüz. Herkese selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz” ifadesini kullandı.216
21 Eylül 2019
• RTÜK üyesi Faruk Bildirici, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i, TÜRKSAT Yönetim Kurulu’nda üye ve BİK’te “hükümet temsilcisi” olması dolayısıyla etik ilkeleri ihlal ettiği gerekçesiyle Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na şikayet etti. Bildirici, dilekçesinde, “Kamu Görevlileri
Etik Davranış İlkeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 13. Maddesi, kamu görevlilerine çıkar çatışmasından kaçınmalarını öğütlemektedir. Oysa Şahin, RTÜK ile TÜRKSAT ilişkisi çerçevesinde hem
denetleyen hem denetlenen tarafta yer almaktadır. Hem yayın iletim yetkisini veren veya iptal
edebilen kuruluşta başkanlık görevini yürütmekte aynı anda iletim yetkisini talep eden şirketin
yönetim kurulunda üye olarak bulunmaktadır. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar RTÜK’e başvurarak uydu ve/veya kablo yayın lisansı aldıktan sonra uyduya çıkma talebiyle TÜRKSAT’a
başvurmakta, TÜRKSAT da uydu hizmetleri pazarlama faaliyetleri çerçevesinde RTÜK’ün belirlediği hizmet bedeli karşılığında bu kuruluşlara yayın imkanı sağlamaktadır. Çıkar çatışması doğduğu açıktır” ifadesini kullandı.217
• Yeni Akit yazarı Ali Sandıkçıoğlu, “Yıllar önce bizleri uyarmıştı ama” başlıklı yazısında,
oğlu İrfan Sandıkçıoğlu’nun tanıdığı emekli Tümgeneral Nedim Erden’in yıllar önce FETÖ konusunda kendilerine uyarıda bulunduğunu açıklayarak, şimdi de tarikat ve cemaatlerin kontrol

214 https://www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-demirtas-ve-yuksekdag-hakkinda-kobani-sorusturmasi-kapsaminda-tutukla,GuHDI3g5nUyXqGZ2kQP69A
215 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201909201040218802-sule-cet-davasinda-sanik-avukatindan-yayin-yasagi-talebi/
216 https://twitter.com/hdpdemirtas/status/1175054837396004865
217 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/rtuk-baskani-sahin-icin-etik-kuruluna-sikayet-249688h.htm
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edilmesi ve denetlenmesi gerektiğini yazdı. Sandıkçıoğlu, “Süleymancılar” olarak adlandırılan
cemaatten olduğunu belirterek buna rağmen Türkiye’deki tüm cemaatlerin, şirketlerinin, para
akışlarının, müritlerinin devlet tarafından denetlemesi gerektiğini kaleme aldı. Sandıkçıoğlu,
“Hiç zaman kaybedilmeden bakanlıkların yetkili birimleri tarafından acilen Türkiye genelinde
doğudan batıya, güneyden kuzeye bunların hepsi bir bir kontrol edilmelidirler” şeklinde yazdı.218
Bu arada Sandıkçıoğlu’nun uyarılarından ders almak gerektiğini vurguladığı ve 12 Eylül’de vefat
eden Erden’in oğlu Albay Berk Erden’in ise 8 Şubat 2010’da219 FETÖ kumpası nedeniyle intihar
ettiği belirtildi.220
23 Eylül 2019

• Kanal 7 ve Ülke TV’nin sahibi Beyaz Holding’e, son sekiz yılda AKP yönetimi sırasında
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) 1 milyar 123 milyon liralık kaynak aktarıldığı gündeme geldi. Medyascope’deki haberde; İBB’ye bağlı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve
Meslek Eğitimi Kursları’nın (İSMEK) 2004 ve 2006’da ihalesini Atlas Pazarlama Eğitim Yayıncılık Yapımcılık Filmcilik ve İdari Hizmetler Şirketi’nin aldığı, 2005 ve 2007’de ise ihaleyi Merkez Medya’sının aldığı belirtildi. 2004 yılından beri İSMEK’in hizmet alımı ihalesini kazanan
şirket isimleri farklı gözükse de tüm şirketlerin Beyaz Holding’e bağlı olduğuna dikkat çekildi.
Beyaz Holding’in Yönetim Kurulu’nda İsmail Karahan, RTÜK’ün eski başkanlarından Aykut
Zahid Akman, Zekeriya Karaman, Mustafa Çelik yer alıyor. Bu isimler aynı zamanda Beyaz
İletişim A.Ş., Hayat Görsel Yayıncılık A.Ş. ve Nokta Elektronik Medya A.Ş.’nin yönetiminde
bulunuyor. Bu şirketler de Kanal 7, Haber 7 ve Ülke TV’nin sahibi durumunda.221 Öte yandan
Beyaz Holding iddialara ilişkin “Son derece şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen bu ihalelere, en iyi
şartlarda teklif veren grubumuza ait firmalara, ihaleyi vermiş ve işin sıkı takipçisi olmuştur. Tüm
ihale süreçlerindeki toplam hakkediş tutarı 926 milyon 559 bin 106 liradır. Bu rakamın 847 milyon 85 bin 948 lirası personel gideri olarak çalışanlara ödenmiştir. İşletme gideri olarak da 79
milyon 473 bin 157 lira harcanmıştır. Toplam 2 milyon 114 bin 735 kişi kurslara katılmış ve
başarı ile bitirerek sertifikalarını almışlardır. İBB’nin sekiz yıllık bu süreçte şirketlerimize ödediği rakam, aylık kişi başına ortalama 60,38 liradır. Bir diğer ifadeyle şirketlerimiz 60,38 lira
karşılığında bir kursiyere, bir ay eğitim vermiştir” açıklamasında bulundu.222
• Bağımsız Sinema Merkezi (BSM), Twitter aracılığıyla Cumhuriyet’in BSM’nin çevirisini yaptığı videoları alarak ancak merkez logosunu buzlayarak yayınladığını yazdı. BSM, “Önce
çevirimizi alıp logomuzu buzlayarak yayınlayan Cumhuriyet dostların YouTube’da gösterdikleri
tepki yorumlarını da silmiş! Buradan Cumhuriyet’in YouTube hesabına bakan uyanık arkadaşlara
soruyoruz logomuzda seni rahatsız eden ne oldu?” mesajını paylaştı.223
• Yeni Akit yazarı Hacı Yakışıklı, “Cem Yılmaz’ın yeni filmine gitmeyeceğim!” başlıklı
yazısında, Yılmaz’ın Kazdağları’nda yaşanan ağaç kesimine karşı çıkan protestoculara destek
verdiğini belirterek, “Kazdağları deyince aklıma Cem Yılmaz’ın kaz heykeli alıp ağaçlık alanda
çekildiği fotoğraf geliyor” ifadesini kullandı.224 Yılmaz’ın filminin “müstehcen” olduğunu da belirten Yakışıklı, “Yılmaz yıllarca Türkiye’deki insanların parasıyla zengin oldu. Beğenelim beğenmeyelim, çalışıp kazanmıştır, bunda sıkıntı yok da biz kendisini son dönem milli mevzularda
ortada göremiyoruz. Diyarbakır HDP İl Binası önünde eylem yapan acılı ailelerle ilgili tek mesaj
atmadı, aileleri destekleme adına PKK terörizmini kınadığını da göremedik. Bu sebeple şahsım

218 https://m.yeniakit.com.tr/yazarlar/ali-sandikcioglu/yillar-once-bizleri-uyarmisti-ama-29812.html
219 https://www.ntv.com.tr/turkiye/bir-albay-intihari-daha,l1geawNDDk-dwdi6T9LlaQ
220 https://odatv.com/akitin-suleymanci-yazarindan-tartisilacak-cikis-tum-cemaatleri-devlet-kontrol-etmeli-21091910.html
221 https://medyascope.tv/2019/09/23/kanal-7-ve-ulke-tvnin-sahibi-beyaz-holding-son-sekiz-yilda-ibbden-1-milyar-123-milyon-tllik-ihale-aldi/
222 https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2019/09/24/beyaz-holdingden-ismek-aciklamasi
223 https://twitter.com/BSM_TR/status/1176179830989230080?s=19
224 https://www.birgun.net/haber/akit-yazari-cem-yilmaz-in-filmine-gitmeyecegini-acikladi-269712
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adına Cem Yılmaz’ın 18 Ekim’de vizyona girecek olan ‘Kara Komik Filmler’ isimli sinema filmine gitmeyeceğim!” şeklinde yazdı.225
• AYM Başkanı Zühtü Arslan, AYM’ye son yedi yılda 244 binin üzerinden bireysel başvuru yapıldığını ve 197 bin tanesinin sonuçlandırıldığını söyledi. Arslan, 47 bin dosyanın sonuç
için beklediğini aktardı. AİHM’e, Türkiye aleyhine yapılan başvuruların yedi yılda yüzde 50
azaldığını söyleyen Arslan, iş yükünden şikayet etti. Arslan, “Bugün hala bireysel başvuruyla
uğraşıyoruz. Gerçekten hiç kolay geçmedi. Başlangıçta iş yükümüz çok ağır değildi. Dört bin,
beş bin, 10 bin civarında derdest başvurularla gidiyorduk. Bugün geldiğimiz noktada gerçekten
yine dünyada hiçbir AYM’nin karşılaşmadığı bir iş yüküyle karşı karşıyayız. Şu anda derdest 47
bin bireysel başvuru var. AİHM’e 47 ülkeden toplam yapılan başvuru sayısının 62 bin olduğunu
düşünürsek, 47 bin bireysel başvurunun Türk Anayasa Mahkemesi açısından ne büyük bir yük
getirdiğini daha rahat anlayabiliriz” dedi.226 23 Eylül 2012 ve 30 Haziran 2019 yılları arasını
kapsayan istatistiklere göre yaklaşık sekiz yılda AYM’nin sonuçlandırdığı başvuruların karar türüne göre dağılımını, yüzde 89 oranla “Kabul edilememezlik” oluşturdu. AYM 186 bin başvurudan 7.835’inde “En az bir hakkın İhlal edildiğine”, 471 başvuruda ise “Hakkın ihmal edilmediğin” hükmetti. AYM, 11 bin 814 başvuru da ise “İdari red” kararı verdi 2016’da bin 282 dosyada
“En az bir hakkın İhlal edildiğine” karar veren AYM, 2017’de bin 25, 2018’de 2.166 dosyada bu
kararı verdi. 2019’un ilk yarısında ise bu rakam 691 olarak belirlendi. AYM’nin verdiği ihlal
kararlarının hak ve özgürlüklere göre dağılımı ise adil yargılanma hakkı 4.250, mülkiyet hakkı
2.454, ifade özgürlüğü 440, özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkı 198, kötü muamele
yasağı 159, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı 152, ayrımcılık yasağı 104, yaşam hakkı 89, örgütlenme özgürlüğü 55, maddi ve manevi varlığın korunması hakkı 38, toplantı ve gösteri yürüyüşü
düzenleme hakkı 37, masumiyet Karinesi 21, etkili başvuru hakkı 12, suç ve cezaların kanuniliği
ilkesi 11, din ve vicdan özgürlüğü yedi, seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı, altı,
eğitim hakkı üç olarak belirtildi.
• Sunucu Okan Bayülgen, Ekşi Sözlük programı olan “Buyrun Benimle” de yaptığı açıklamada, “İki yıldır tüm işlerden uzak bırakılmasının nedeninin iktidara yanaşmamak olduğunu,
hiçbir zaman da yandaş olmayacağını” söyledi. Gezi olaylarına da değinen Bayülgen, “Özellikle
böyle önemli bir sivil itaatsizlik eylemi görmek genç, yaşlı herkesi ilgilendirdi ve bu birliktelik
çoğunu mutlu etti. ‘Hava güzeldi’ diye niye dedim? Bir konferansa katılmıştım. Medya ile ilgili.
Burada Gezi etkinliklerine, olaylarına, direnişine katılan herkes ile ilgili suçlamalar ardı ardına
geliyordu. Ben de bunun saçmalığını anlatmaya çalıştım. Asıl önemlisi, hangi ülkedeki güç ya
da iktidar olursa olsun, direnişi, itaatsizliği tanımlamaya çalışır. Düşmanı tanımlamaya çalışırsınız. Gezi gibi bir sivil itaatsizlik örneğini tanımlayamazsanız korkarsınız. Korkuyu gidermek için
ona kulplar takarsınız. Farklı görüş, inanış, etnik durumlar bir aradaydı. Herkesin canına tak demişti. Gezi’deki ağaçlardan başka bir şeye dönüşen bir protesto… ‘Ben sana itaat etmiyorum
artık’ denildi” açıklamasında bulundu.227
• Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan’ın, çalışanlarına, “Basına belge sızdıranları
bulacağım, araştırıyoruz” dediği iddia edildi. Basına yolsuzluklarla ilgili bilgi ve belgeleri sızdırdığı gerekçesiyle, 10 Kızılay çalışanın işten uzaklaştırdığı, telefon ve bilgisayarlarına da el
konulduğu öne sürüldü. İddiaya göre, kurum içerisindeki bilgisayarlarda da sıkı denetim yapıldığı ve belge indiren ve dışarıya gönderen personelin olup olmadığının da tespit edilmeye çalışıldığı belirtildi.228
24 Eylül 2019

225 https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/haci-yakisikli/cem-yilmazin-yeni-filmine-gitmeyecegim-29830.html
226 https://haber.sol.org.tr/turkiye/aym-baskani-hicbir-aymde-olmayan-yuku-var-47-bin-bireysel-basvuru-bekliyor-270973
227 https://halktv.com.tr/gundem/okan-bayulgen-yanitladi-yandas-mi-oldu-405091h
228 https://haber.sol.org.tr/turkiye/kizilay-yolsuzluklarin-ortaya-cikmasina-kizdi-bilgi-sizdirdi-iddiasiyla-isten-uzaklastirma
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• NTV’den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik canlı yayın sırasındaki eleştirel ifadesi
üzerine ayrılan Oğuz Haksever’in Haber Global ile çalışacağı bildirildi. Temmuz ayında
NTV’den emekli olduğunu bir mektup ile duyuran Haksever, “Basiretimin bağlandığı bir özürlük
olayım varsa beni affetmelerini diliyorum” ifadesini kullanmıştı. Erdoğan’ın 27 Mayıs 2019’daki
Yassıada ziyareti sırasında “Yassıada demiyorum, yaslı ada diyorum” dediği canlı yayında mikrofonunun açık kaldığının farkında olmayan Haksever’in “Neresi yaslı ada be? Canına okumuşsun” dediği duyulmuştu. Daha sonra konuya ilişkin açıklama yapan Haksever, kamuoyundan
özür dilemişti.229
• Yeniçağ’ın Ankara Temsilciliği görevine Orhan Uğuroğlu getirildi. Uğuroğlu, 2013’ten
bu yana Ankara’nın yerel Sonsöz gazetesinde genel yayın koordinatörü ve sorumlu yazı işleri
müdürlüğü görevini, 9 Haziran 2016’dan bu yana ise Yeniçağ’da köşe yazıyordu.230
• İş adamı Ferit Şahenk, sahibi olduğu Doğuş Medya Grubu’nun satılacağı iddialarına
ilişkin “kesinlikle söz konusu olmadığını” ve gelecek yıldan itibaren daha güçlü ekonomik koşullarla yola devam edileceğini söyledi.231
• Kanal D’de yayımlanan Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel’in sunduğu magazin programı “2. Sayfa” kaldırıldı. “2. Sayfa”nın yerine Hakan Ural’ın TV8’de yayınlanan “Gel Konuşalım” programının yayımlanacağı öne sürüldü.232
• Gazeteci Nazlı Ilıcak’ın, bir yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a
hitaben kaleme aldığı mektup bugün İnterhaber’deki haber ile kamuoyuna yansıdı. Mektupta,
Ilıcak’ın, Erdoğan’a bu mektubunu kenara atmamasını ve eski dostlukları çerçevesinde okumasını rica ettiği görüldü. Ilıcak, Erdoğan ile geçmişte hangi konularda birlikte mücadele ettiklerini
sıralayarak, “Gazetecilerin pek çoğu tahliye edilmişken, sanki özel bir husumetin hedefiymişim
gibi içeride tutulmak. Zaman zaman çaresizliğin verdiği karamsarlıkla bunalıyorum. Bir de sık
sık, sizi ve Emine Hanımı düşünüyorum. Sanki durumumu tam olarak bilseniz, bu haksızlığa
müdahale ederdiniz gibi geliyor. Herhalde, son nefesimi cezaevinde vermemi istemezsiniz. Mağduriyetimi size anlatıyorum, zira adaletin yitirdiği vicdanı, ancak siz yeniden tesis edebilirsiniz.
Size karşı ne tuzaklar kuruldu! Bir tuzağı da FETÖ kurdu. Ve maalesef ben de bu tuzağın içine
düştüm. Ama ben suç işlemedim. Size haksızlık yaptımsa –ki yaptım- bu Yargı’nın konusu olmamalı. Sizinle benim hal etmem gereken bir mesele” dedi. Aile fertlerince duyulan üzüntüyü
vurgulayan Ilıcak, Erdoğan’a, “Türkiye’nin, gerginliklerin geride kaldığı huzurlu bir ortama çok
ihtiyacı var. Bu huzurun inşasında ben de yer almak isterim. İnşallah nasip olur. Hatta çıktığımda,
sizinle bir araya gelebilirsek, bir vicdan muhasebesi yapmayı, helalleşmeyi çok arzu ederim. Cezaevinde zeytin çekirdeğinden yaptığım teşbihi de size takdim etmek isterim. Türkiye çok ağır
travmalarla sarsıldı. FETÖ elebaşları kaçtı; Ben de kuyuya atıldım. Adeta bir mezara diri diri
gömülmüş gibiyim. Yargıda bulamadığım adaleti sizde arıyorum. Acaba elimden tutup, hak ve
hukuk adına, beni bu kuyudan çıkarabilir misiniz?” diye sordu.233
• Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ’nün kurguladığı “Atabeyler kumpası” kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda yüzbaşı iken 13 yıldır yargılanan Murat Eren hakkında
gözaltı kararı alan ve darbe girişimi sonrasında FETÖ üyesi oldukları için meslekten atılan hakimler ile ilgili dosyada olmasına rağmen belge talebinde bulunarak, davayı 25 Aralık’a erteledi.
Duruşmalara ilişkin gizlilik kararı da alan Mahkeme Başkanı Mehmet Tuğrul Türksoy’un,
Eren’e, “Biz sana beraat versek de TSK’ya dönemezsin. Bir davan da patlayıcı madde bulundurmaktan” dediği bildirildi. Eren’in avukatı Muhammed Sarıkaya, “İsnat edilen delillerin FETÖ

229 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201909231040233304-ntvden-ayrilan-oguz-hakseverin-yeni-adresi-belli-oldu/
230 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/yenicag-ankara-temsilciligine-orhan-uguroglu-getirildi-249960h.htm
231 https://www.medyaradar.com/muge-anlida-son-dakika-itirafi-soke-etti-haberi-2014519
232 https://www.birgun.net/haber/kanal-d-de-deprem-2-sayfa-programi-kaldirildi-269947
233 https://www.internethaber.com/nazli-ilicakin-cumhurbaskani-erdogana-yazdigi-mektubu-ilk-kez-okuyacaksiniz-2052049h.htm
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tarafından üretilmiş bir CD olduğunu belirttik. Mahkeme buna rağmen duruşmayı 25 Aralık’a
erteledi. Daha önce Askeri Yargıtay’ın yargılamanın yenilenmesi talebinin kabulünde ilişkin vermiş olduğu kararı ve dosyaya kazandırmış olduğu yazının tekrar istenilmesine karar verildi. Buna
ilişkin de itirazda bulunduk ancak mahkeme kabul etmedi. Bu hususta mahkemenin hakiminin
ihsas-ı rey yapmış olduğunu düşünüyoruz ve hakimin reddini talep edeceğiz” dedi.234 Öte yandan
duruşmada Türksoy’un Eren’e yönelik sözleri üzerine “Yazıklar olsun” diyen Cumhuriyet muhabiri Çağdaş Bayraktar’ın gözaltına alındığı belirtildi.235 Bayraktar, “Türkiye Cumhuriyeti en
az 30 yılını kaybetmişken, vatanseverler kumpas davalarda şehit edilmişken, kahraman Türk subaylarını kendi ellerimizle mezara vermişken ne gözaltına alınmaktan ne de ölümden korkacak
halimiz yok bu saatten sonra” mesajını paylaştı.236
25 Eylül 2019
• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç ve sağlık beyanıyla yapılan ürün tanıtım ve satış yapan 3.732 internet sitesine erişimin engellenmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne başvuru yapıldığını söyledi. Koca, sağlık beyanı mevzuatına aykırı şekilde ürün tanıtım veya satışının yapıldığı internet sitelerine 200.000 lira, televizyonda yapılan tanıtımlardan dolayı yayıncı kuruluşlara ise 6 milyon 150 bin lira olmak üzere toplam 6 milyon 350 bin lira idari ceza uygulandığını belirtti. Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından bu yıl içerisinde internet üzerinden ilaç satışına yönelik 2.319 internet sitesine erişimin engellenmesi için Erişim
Sağlayıcıları Birliği’ne yazı yazıldığını ve altı site hakkında suç duyurusu sürecinin başlatıldığını
bildirdi.237
• Reklam sektöründeki örgütler tarafından ortaklaşa “Türkiye Tahmini Medya ve Reklam
Yatırımları 2019” başlığı altında açıklanan ilk altı aylık reklam yatırımlarına göre; reklam pazarında yüzde 3,8’lik bir küçülme görüldü ve 4.327 milyon liralık reklam yatırımı gerçekleşti. Yaratıcı işler, yapım, baskı, BTL, sponsorluk ve reklam veren hizmet bedellerini içeren ve toplam
yatırımların yüzde 25’ini oluşturan reklam yatırımları ise 1.080 milyon lira oldu. Ancak dijital
mecralara yapılan yatırım 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 10,8 arttı. Medya yatırımları
arasında en fazla paya sahip olan TV yatırımları ise yüzde yedi azaldı. Açıkhava yatırımları
yüzde 1,8 düşüşle 395 milyon lira, basın yatırımları yüzde 30,9 düşüşle 294 milyon lira, radyo
yatırımları yüzde 5.1 düşerek 157 milyon lira olarak izlendi. Rapor, Reklamcılar Derneği, Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB TR), Mobil Mecralar
Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği’nin (MMA), verileri bu yıl ilk kez bir araya getirilerek sunuldu.238
• Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, şube yöneticisi tutuklu avukat
Ebru Timtik’in, Çağlayan Adliyesi’ndeki duruşmaya getirilirken ring aracında jandarma tarafından işkenceye uğradığını ve kusup bayıldığını açıkladı. ÇHD, Twitter aracılığıyla “Meslektaşımız adliye nezaretinde tutulmakta olup, ne kendisi ile ne de sağlık durumu ile alakalı bilgi almak
İçin jandarma komutanı ile görüşmemize müsaade edilmektedir. Meslektaşımızın sağlık durumundan endişe ediyoruz” mesajını paylaştı.239
26 Eylül 2019
• İstanbul 67. Asliye Ceza Mahkemesi, sanatçı Müjdat Gezen’in, Müjdat Gezen Sanat
Merkezi’nin kundaklanmasıyla ilgili basın açıklamasında AKP’li Burhan Kuzu’ya hakaret ettiği

234 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1595811/FETO_kumpasi_devam_ediyor__Murat_Eren_in_davasi_bir_kez_daha_ertelendi.html
235 https://twitter.com/dostdangelen/status/1176455082851950592
236 https://twitter.com/cagdasbayraktar/status/1176564304021262338?s=19
237 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201909251040253308-saglik-bakani-3-bin-732-internet-sitesine-erisim-engellenecek/
238 https://www.ntv.com.tr/teknoloji/turkiyede-yilin-ilk-yarisinda-medya-yatirimlari-4-3-milyar-tl-oldu,loMhuTFqa0aAALdARfVZmA
239 https://www.gazetefersude.net/avukat-ebru-timtike-ring-aracinda-iskence-kusup-bayildi-74189/
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gerekçesiyle hakkında açılan davada, suçun haksız fiil altında gerçekleştiğini belirterek ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Gezen hakkında Kuzu’ya “hakaret” ettiği iddiasıyla iki yıl
dört aya kadar hapis cezası istenmişti.240
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York’ta Fox
News’in yönelttiği en fazla tutuklu gazetecinin Türkiye’de olduğuna ilişkin soruya “Ama siz şu
anda yargı mensubu gibi konuşuyorsunuz. Gazeteci gibi değil. Bir defa bu noktada gazeteci gibi
konuşun ve benden de siyasetçi olarak cevabını alın” yanıtını verdi. Erdoğan, “Yargıya müdahale
edilir mi? Yüzlerce, binlerce insan Amerika’da da terörle ilişkisi varsa içeri atılıyor. Daha ileri
gidiyorum. Amerikan polisi yeri geldiği zaman yerlerde süründürerek, yeri geldiği zaman silahla
müdahale etmek suretiyle nice insanları kalkıp yaralıyor veya olduğu yerde öldürüyor. 15 Temmuz’da ülkeme karşı bir darbe girişimi olacak, bu darbe girişiminin faillerini serbest bırakacağız,
öyle mi? Bu darbe girişiminin faillerini kim tutuklama kararını veriyor, yargı veriyor. Yargının
vermiş olduğu karara karşı biz niçin böyle mi yapıyorsun diyelim?” dedi.241
27 Eylül 2019
• CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer’in hazırladığı “Dizilerin Şiddet Karnesi” raporunda242 ele alınan sekiz dizide, farklı sahnelerde yaşanan çatışmalar ve infazlarda en az 35
kişinin öldüğü, 64 kez buzlama ve ses kesme uygulandığı kaydedildi. Söz konusu sekiz dizide,
10 sahnede alkol, 18 sahnede kan buzlanırken, 36 sahnede küfür ve argo ifadelerde ses kesme
uygulandı. Raporda, kadına yönelik şiddet içerikli söz konusu sahnelerden 33’ünün öldürmekten,
11’inin tehditten ve 78’inin de ölümden bahsettiği belirtildi. Taşcıer’in ele aldığı sekiz dizi arasında ATV’deki “Bir Zamanlar Çukurova”, “Hercai” ile “Sen Anlat Karadeniz”, Star TV’de “Çocuk” ve Show TV’deki “Çukur” dizileri yer alıyor.243
• MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin avukatı Nizameddin Kocabey, Bahçeli’nin rahatsızlığı ile ilgili sosyal medyada hakarette bulunduğu iddia edilenler hakkında suç duyurusunda
bulunulacağını açıkladı. Kocabey, yazılı açıklamasında, “MHP liderinin hastalığı üzerinden sosyal medyada yapılan tahrik edici paylaşımlar ve hakaretleri yapan kişilere karşı Ülkücü gençlik
çok sert tepki gösterdi. Bu gibi paylaşımlar Ülkücü gençlik arasında çok büyük infiale neden
oldu. Sosyal medyada hakaret ve tahrik edici paylaşımlar yapan kişiler hakkında, en kısa sürede
gereken hazırlık yapılıp, hukuki işlemler başlatılacaktır” ifadesini kullandı.244
28 Eylül 2019
• CHP’li Mücahit Avcı, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi eleştirdiği sosyal medya paylaşımlarının ardından Ülkü Ocakları üyesi bir grup tarafından darp edildi. Avcı’ya saldıran altı kişiden
dördü gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Avcı, saldırıya ilişkin “Konuyu adli makamlara intikal ettirdik ancak bu kişiler buna rağmen serbest bırakıldılar. Bu planlı, organize bir saldırı olmakla birlikte belki de çevredeki insanların müdahalesi olmasa ölümle sonuçlanabilecek
bir saldırıydı.245 Bu grubun, sosyal medya üzerinden beni öldürmekle ve darp etmekle tehdit eden
MHP’li yöneticilerin güdümünde olduğu da ortada” dedi.246 CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, “Fikirsel mücadele yerine şiddeti tercih edenlerin hak ettikleri cezayı almaları için
sürecin takipçisi olacağız” mesajını paylaştı.247
29 Eylül 2019

240 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1598765/Mujdat_Gezen-Burhan_Kuzu_davasinda_karar.html
241 https://tele1.com.tr/erdogan-yine-gazeteci-azarladi-gazeteci-gibi-konusun-87259/amp/?__twitter_impression=true
242 https://odatv.com/images2/2019_09/2019_09_27/dizilerin_siddet_karnesi_2_raporu-dontrld.pdf
243 https://odatv.com/dizilerle-ilgili-bu-gercegi-ogrenince-soke-olacaksiniz-27091901.html
244 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/mhpden-o-paylasimlara-suc-duyurusu-hazirligi-41339338
245 https://twitter.com/avcimucahit/status/1177894666991210497?s=19
246 https://t24.com.tr/haber/mhp-li-grup-tarafindan-darp-edilen-chp-li-mucahit-avci-saldirganlar-iki-gun-boyunca-beni-takip-etti-plan-yapti,841415
247 https://www.evrensel.net/haber/387805/chpli-mucahit-avciyi-darbedip-yaralayan-ulku-ocaklari-uyeleri-serbest-birakildi
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• Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, HDP
Tunceli İl Eş Başkanları Hıdır Çiçek ile Özlem Toprak’ın da aralarında bulunduğu sekiz kişi,
terör örgütü PKK’nın propagandasını yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.248
30 Eylül 2019
• Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan AKP’li eski bakan Faruk Çelik, anayasadaki Cumhurbaşkanı seçimi için getirilmiş yüzde 50+1 oranını değiştirilmesi gerektiğini savunarak, “İlk turda yüzde 40 ve üzeri oy alan seçilsin. Yüzde 50+1 formülü Türkiye’yi
yorar” dedi. Bursa’da yayımlanan Olay’a demeç veren Çelik, “4-6 Ekim’de Kızılcahamam’da
toplantı var. Bana da davetiye geldi, gideceğim. Şu anda partiden ayrılan arkadaşlara da davetiye
geldi. Gelsinler, 300 milletvekili önünde her şeyi söylesinler. Bunlar yapılmadan, ilgili platformlarda mücadele verilmeden parti kurma yaklaşımları bu süreçte sakıncalı” sözlerine yer verdi.
Daha sonra Independent Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Çelik, partiden istifa edenlerin Kızılcahamam kampına çağrılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını, AKP’de siyasi hayatına
devam eden ancak yönetimle ilgili farklı düşünceleri olan isimlerin, 4-6 Ekim’de Kızılcahamam’daki kampına katılarak eleştirilerini yöneltmesi gerektiğini belirtti.249
• CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Twitter, Facebook ve Instagram’daki paylaşımlara dava açma süresinin altı ayla sınırlandırılması için kanun teklifi hazırladı. Tanal, CHP
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Twitter hesabından yedi yıl önce yaptığı paylaşımlar
nedeniyle dokuz yıl sekiz ay hapis cezası aldığını anımsatarak, “Uygulamada Twitter, Facebook
gibi basın yolu kabul edilen, şahsi fikir beyanlarında bulunulan platformlar kapsamında yapılan
paylaşımın süresiz yayın olarak kabul edilerek Türk Ceza Kanunu veya Basın Kanunu kapsamında suç olarak kabul edilen yayımlar hakkında da yine aynı şekilde Basın Kanunu kapsamında
altı ay içerisinde dava açılması gerekmektedir” dedi.250
• Newslabturkey’de yayınlanan araştırmaya göre; abonelik yöntemiyle ayakta durmaya
çalıştıklarını belirten azınlık statüsündeki topluluklara yönelik yazılı medya kuruluşları ciddi
ekonomik zorluklar içerisinde bulunuyor. Agos, Apoyevmatini ve Şalom gazeteleriyle ilgili yöneticileriyle yapılan görüşmelere dayalı araştırma haberinde, son dönemde matbaa ve dağıtım
maliyetlerindeki artış, internet haberciliğinin yaygınlaşmasının ve ilan gelirlerinin azalması gibi
gerekçelerle ekonomik darboğaza girildiği belirtildi. Aynı zamanda bu üç gazete için dağıtım
zorluğu da bulunduğu vurgulandı. Abonelik sistemiyle kendi hedef kitleleri azınlık toplumuna
ulaşmaya çalışmalarına karşın bunun da ağırlıkla İstanbul ile sınırlı olduğu ifade edildi. Agos,
Apoyevmatini ve Şalom’un, Basın İlan Kurumu (BİK) ile ilişkisinde sıkıntı olduğu vurgulanarak,
ilan yerine bu gazetelere toplu ödenek vaat edildiği ancak bunun her yıl düzenli olarak medya
kuruluşlarına verilmediği açıklandı. Mesela Apoyevmatini, sadece İstanbul’daki 600 Rum aile
için basılmaya devam ederken, matbaa giderleri nedeniyle siyah-beyaz yayımlanıyor. Bu üç gazetede asıl gelirlerini azınlık toplumu vakıfları tarafından verilen ilanlar olarak işaret ediyor. Şalom yönetimi, internet siteleri aracılığıyla Türkiye’de farklı kesimlere ulaştıklarını ancak abonelik olarak bunu pek başaramadıklarını ifade ederek, diğer okur kesimlerinden destek beklentisini
paylaşıyor.251
• Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde azmettirici olarak rolü bulunduğu iddiasını ABD’deki CBS kanalında yayınlanan “60
Minutes” programında reddetti. Selman’ın, 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda Suudi yetkililer tarafından gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayında emri

248 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/tuncelide-hdp-es-baskanlarina-gozalti-5360115/
249 https://www.independentturkish.com/node/75826/haber/eski-bakan-faruk-%C3%A7elik-y%C3%BCzde-40-ve-%C3%BCzerinde-oy-alan-aday-ilk-turda-cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1
250 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1604871/Canan_Kaftancioglu_icin_kanun_teklifi.html
251 https://www.newslabturkey.org/azinlik-gazeteleri-abonelik-sayilari-beklentileri-karsilamiyor/
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verdiği tartışılırken, “Emri siz mi verdiniz?” sorusuna “kesinlikle hayır” yanıtını verdi. Selman,
Suudi Arabistan’daki soruşturmanın halen devam ettiğini belirterek, kendisine en yakın iki danışmanı ile ilgili cinayeti koordine etme suçlamasıyla ilgili kanıtlanması durumunda rütbesi fark
etmeksizin failleri mahkemeye çıkaracaklarını ve “istisna uygulanmayacağını” belirtti.252 Selman, CIA (Amerikan İstihbarat Örgütü) belgelerinde cinayetini bizzat kararlaştırdığına ilişkin
bilgiler bulunduğunu iddiasına karşılık “Umuyorum bu bilgiler gündeme getirilir. Eğer bana yönelik bir suçlama var ise umarım kamuoyuna da açıklanır ve ortaya çıkar” yanıtını verdi. Selman,
Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu üstlendiğini de kaydederek, “Bir Suudi vatandaşına yönelik
Suudi hükümetine çalışanlar tarafından bir suç işlendiğinde, bir lider olarak sorumluluğu üstlenmek zorundayım. Bu bir hataydı. Gelecekte bunun gibi bir durumun yaşanmaması için harekete
geçmek durumundayım” dedi.253

Olumlu Gelişmeler
6 Eylül 2019
• İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı Iğdır
Üniversitesi’nden araştırma görevlisi Özlem Şendeniz’in beraatına hükmetti. Mahkeme,
AYM’nin daha önce 10 akademisyen için verdiği “hak ihlali” kararı uyarınca Şendeniz’in beraatına karar verdi.254
9 Eylül 2019
• Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacıları
Dicle Üniversitesi’nden Prof. Dr. Süleyman Kızıl, Prof. Dr. Murat Biricik ve Prof. Dr. Fikret
Uyar için beraat kararı verdi.255
• İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacıları Ankara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sevilay Çelenk, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cem
Terzi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nden Öğr. Üyesi Abdullah Deveci için beraat kararı
verdi.256
• Periscope ve Youtube üzerinden yayın yapması planlanan Bizim TV açıldı. Kanala ait
sosyal medya hesabı aracılığıyla “Patronumuz yok desteklerinizle özgür gazetecilik için bize güç
vereceksiniz”257 mesajını paylaşıldı. Bizim TV’nin hiçbir parti ve güç odağına bağımlı olmadan
özgür gazetecilik yapmaya çalışan bir ekip tarafından kurulduğu belirtildi.258 Halk TV’nin eski
çalışanları Şaban Sevinç, Oya Lale Özan Arslan, Oktan Erdikmen, Semra Topçu ve Rahmi Aygün’ün de söz konusu kanalda olduğu öğrenildi.
10 Eylül 2019
• İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı Mersin Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Eylem Çamuroğlu Çığ için beraat kararı verdi.259
• İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacıları İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Penpecioğlu, 19 Mayıs Üniversitesi’nden Dr. Ali Rıza Güngen, ODTÜ’den Arş. Gör. Gülsevim Evsel ve Yrd. Doç. Dr. Başak
Alpan, Ankara Üniversitesi’nden Arş. Gör. Aysun Gezen, İstanbul Üniversitesi’nden Prof.

252 https://www.aljazeera.com/news/2019/09/saudi-crown-prince-denies-ordering-khashoggi-killing-interview-190930003437125.html?utm_campaign=trueAnthem%3A+Trending+Content&utm_content=5d915ab6b1a00400017b4948&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
253 https://www.independentturkish.com/node/75751/dünya/suudi-veliaht-prens-kaşıkçı-cinayetini-ben-emretmedim-fakat-tüm-sorumluluğu
254 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/212704-baris-akademisyenleri-davasinda-aym-karari-sonrasi-ilk-beraat
255 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/212793-diyarbakir-da-uc-istanbul-da-bes-baris-akademisyeni-beraat-etti
256 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/212793-diyarbakir-da-uc-istanbul-da-bes-baris-akademisyeni-beraat-etti
257 https://twitter.com/bizimtvcomtr/status/1171028652781445120?s=19
258 https://www.patreon.com/bizimtv
259 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/212838-bir-haftada-22-baris-akademisyeni-beraat-etti
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Dr. Mihriban Özbaşaran, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Arş. Gör. Damla Karaman, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cem Terzi, Özyeğin Üniversitesi’nden Dr. Alper
Açık, Anadolu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yasemin Özgün, 100. Yıl Üniversitesi’nden Doç.
Dr. Eylem Kılıç Oğurlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Fatma Işık Gürleyen,
Hacettepe Üniversitesi’nden Arş. Gör. Sinem Önem ve Uğur Çetin, Ankara Üniversitesi’nden
Doç. Dr. Sevilay Çelenk ve Anadolu Üniversitesi’nden Öğr. Üyesi Abdullah Deveci için beraat
kararı verdi.260
• AYM, Gezi Parkı eylemleri yıldönümünde 31 Mayıs 2014’te İstanbul – Taksim’de polis
tarafından darp edildiği için gazeteci Erdal İmrek için “hak ihlali” kararı verdi ve İmrek’e 27.500
lira manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı. İmrek, Taksim’de polis tarafından alıkonulmuş,
bir duvar kenarında tekmelenmiş ve yüzüne yakın mesafeden gaz sıkılmıştı. İmrek, olay hakkında şikayette bulunmuş ancak savcılık kayıt altına alınan darp olayı için “zor kullanılmadığını”
belirtip, “kovuşturmaya yer olmadığı” yanıtını vermişti. AYM, hak ihlali kararını “insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı ile ifade ve basın ifade hürriyetinin ihlalinin sonuçlarının
ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma ve yargılama yapılmak üzere İstanbul 2. İdare Mahkemesi’ne ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na” da gönderdi.261
11 Eylül 2019
• Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, “Türkiye Komünist Partisi/Kıvılcım” örgütüne üye
olmak iddiasıyla yargılanan Avusturyalı gazeteci ve araştırmacı Max Zirngast hakkında beraat
kararı verdi.262 Zirngast, 21 Eylül 2018’de tutuklanmış ve 24 Aralık 2018’de ise yurt dışına çıkış
yasağıyla serbest bırakılmıştı.263
• İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi 13 imzacı
hakkında duruşma olmaksızın beraat kararı verdi. Bu çerçevede, Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi’nden doktora öğrencisi Doğan Emrah Zıraman ve Doç. Dr. Yıldırım Şentürk, Bilgi
Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Özlem Köseoğlu, Öğr. Gör. Yörük Kurtaran ve Doç. Dr. Bülent
Bilmez, Cumhuriyet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Çeliksöz, 29 Mayıs Üniversitesi’nden Yrd.
Doç. Dr. Hilal Alkan Zeybek, Anadolu Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Kasım Akbaş, Kocaeli
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Artuklu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Siyaveş Azeri
ve Arş. Gör. Asena Pala, Pennsylvania Üniversitesi’nden doktora öğrencisi Tuğçe Ellialtı Köse
ve Dicle Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erhan Ünlü beraat etti.264
• İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacıları
Doğuş Üniversitesi’nde işten çıkarılan Prof. Dr. Serdar Değirmencioğlu ve Bilkent Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Özlem Savaş’ın beraatlarına karar verdi.265
12 Eylül 2019
• İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacıları Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşe Berkman ve Bilgi Üniversitesi’nden
Öğr. Gör. Chris Stephenson’ın beraatlarına karar verdi.266
• İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacıları İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nden
Arş. Gör. Gülay Kılıçaslan’ın beraatlarına karar verdi.267

260 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/212838-bir-haftada-22-baris-akademisyeni-beraat-etti
261 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2015/4206
262 https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-yarg%C4%B1lanan-avusturyal%C4%B1-gazeteci-beraat-etti/a-50379204
263 http://gazetekarinca.com/2018/12/turkiyede-tutuklu-bulunan-avusturyali-gazeteci-max-zirngast-serbest-birakildi/
264 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/212898-beraat-eden-akademisyen-sayisi-38-oldu
265 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/212898-beraat-eden-akademisyen-sayisi-38-oldu
266 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/212956-savci-aym-kararina-ragmen-hapis-cezasi-istedi
267 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/212956-savci-aym-kararina-ragmen-hapis-cezasi-istedi
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• Düzce Ağır Ceza Mahkemesi, Düzce Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Latife Akyüz’ün
beraatına karar verildi.268 Savcı, esas hakkında mütalaasında eylemin “ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini” ileri sürerek, AYM kararına rağmen sanığın Terörle Mücadele
Kanunu (TMK) 7/2 maddesi uyarınca cezalandırılmasını istedi.269
• Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski Cumhuriyet yazar ve yöneticilerine terör örgütü
“FETÖ’ye yardım” iddiasıyla verilen hapis cezalarının temyiz incelemesini tamamlayarak, Akın
Atalay, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya ve Ahmet Şık hakkındaki
mahkumiyet kararlarını bozdu. Daire, bozma kararını aynı suçtan yargılanan ancak mahkumiyet
hükümleri istinaf mahkemesinde kesinleşen Önder Çelik, Bülent Utku, Güray Tekin Öz, Hacı
Musa Kart, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör ve Ahmet Kadri Gürsel’e sirayet ettirilmesine
de karar verdi. Daire, bu kararını Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “Hükmün bozulmasının temyiz
isteminde bulunmamış diğer sanıklara da uygulanacağı” şeklindeki 306’ncı maddesine dayandırdı. Kararda, mahkumiyet hükmünün kesinleşip infaza başlanmış olması nedeniyle ileride hak
kaybına sebebiyet vermemek açısından bu kişilerin cezalarının infazının durdurulmasına hükmedildi. Ancak Güray Tekin Öz, Musa Kart, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik ve
Bülent Utku hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı. Bülent Utku hakkında yakalama kararı kaldırıldı. Daire, Ahmet Şık’ın ise Terörle Mücadele Kanunu’nun 6’ncı maddesi uyarınca
“terör eylemlerini meşru gösterme” ve Türk Ceza Kanunu’nun 301’nci maddesi uyarınca “devlet
organlarını aşağılama” suçlamasıyla yargılanması gerektiğine hükmetti. Dolayısıyla şimdi HDP
İstanbul Milletvekili olan Şık’ın beraat ettirilmesine değil söz konusu suçlamalarla suçlanması
talep edildi. Daire, Cumhuriyet’in muhasebe personeliyken yargılanan Yunus Emre İper’in
“FETÖ’ye yardım” suçlamasıyla çarptırıldığı üç yıl bir ay 15 günlük hapis cezasını ise onadı.
Daire, ayrıca dava dosyası Cumhuriyet davasıyla birleştirilmiş biyoloji öğretmeni Ahmet Kemal
Aydoğdu hakkında Twitter’daki “jeansbiri” hesabı gerekçesiyle “FETÖ üyeliği” suçundan verilmiş 10 yıl hapis cezası onadı.270 İstanbul Bölge Adliyesi 3. Ceza Dairesi’nin 19 Şubat’ta yerel
mahkeme kararlarını onamasıyla Cumhuriyet davası kapsamında cezası beş yılın altındaki isimler için yeniden cezaevine girme durumu ortaya çıkmıştı.271
• Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin kararının ardından Cumhuriyet’in eski çalışanları tahliye
edildi. FETÖ’ye yardımdan üç yıl bir ay 15 gün hapis cezası alan sanık Yunus Emre İper hakkında ise “eylemlerin farklılığı nedeniyle sirayet şartları oluşmadığı” ifade edildi. Bu nedenle
cezasının onandığı belirtildi. Karikatürist Musa Kart, cezaevinden birlikte tahliye edildiği Hakan
Kara, Güray Öz, Musa Kart, Önder Çelik ve Mustafa Kemal Güngör adına ortak basın açıklaması
yaptı. Kart, “Mizah duygusunu yitirmiş ülkelerde yaşamak zordur. Ama her şeyin mizah olduğu
ülkelerde yaşamak daha da zordur. Ne yazık ki her şeyin mizah olduğu bir dönemden geçiyoruz.
Dava dosyamıza da bakıldığında bu görülecektir. Çağdaş hukuk devletlerinde insanlar önce yargılanırlar sonra ceza alırlar. Bizde tam tersi oldu. Dokuz ay Silivri’de tutuklu kaldıktan sonra
hakim karşısına çıkabildik. Yani peşinen cezalandırıldık. Bakın bizim için 30-40 yıl ceza isteminde bulunan savcı, ‘FETÖ terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla yargılanıyor ve hapis cezası isteniyor. FETÖ’yle irtibatlandırıldık. Çünkü herkesin bildiği bir seyahat şirketini aradık, bir
pideciyi aradık, parkeciyi aradık” dedi. Kart, devamla, “ Yaklaşık dört buçuk ay önce Kandıra
Cezaevi’ne girerken şöyle söylemiştik, ‘Cumhuriyet davası halkın vicdanında görülmeye devam
edecektir. Nitekim öyle de oldu. Ve Yargıtay’ın verdiği kararla bir yanlıştan dönüldü. Şimdi ömrümüzden çalınan aylar yıllar üzerinden mağduriyet edebiyatı yapacak değiliz. Ama çağdaş bir

268 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/212956-savci-aym-kararina-ragmen-hapis-cezasi-istedi
269 https://www.barisicinakademisyenler.net/node/1567
270 https://t24.com.tr/haber/cumhuriyet-davasi-silbastan-eski-cumhuriyet-calisanlarina-gecikmeli-tahliye,839150
271 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/cumhuriyet-davasinda-cezalar-onandi-41122978
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hukuk devleti talebimizden vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuştu.
13 Eylül 2019
•
AYM, protesto gösterisinde polisin müdahalesi sırasında atılan gaz fişeğiyle yüzünden
yaralanan Abidin Cevher isimli eylemcinin başvurusunda, “yaşam hakkının ihlal edildiği” yönünde karar verdi. Yüksek Mahkeme, başvurucuya 50 bin lira tazminat verilmesine hükmetti.
Cevher, Ankara Tuzluçayır’da, 11 Eylül 2013’te cami-cemevi yapımı projesini protesto için düzenlenen eyleme katılmış ve polis müdahalesinde yüzünden yaralanmıştı. Olay günü görevli polis memurlarının ifadesini alan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kovuşturma yapılmasına yer
olmadığına karar verdi. Cevher, bu karara yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine, AYM’ye başvurdu. Gerekçede, “Toplantıya kolluk görevlilerince yapılan müdahale sonucu başvurucunun hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanması, kullanılan kamusal gücün orantılı olmadığını göstermektedir” ifadesine yer verildi.273
17 Eylül 2019
• AYM, 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski bakanlar Egemen Bağış,
Muammer Güler, Zafer Çağlayan ve Erdoğan Bayraktar ile ilgili haklarında kurulmuş olan
TBMM Araştırma Komisyonu’na ilişkin haberlere yayın yasağı getirilmesini ifade ve basın özgürlüğü ihlali olarak değerlendirdi. AYM, o dönemki yayın yasaklarıyla ilgili Halk TV tarafından
yapılan başvuruyu görüşerek, yayın yasağının kanunilik ölçütünü karşılamadığına ve bu kararla
kamu gücünü kullanan organların keyfi davranışlarının önüne geçilmediğine karar verdi. AYM,
bu kararı Adalet Bakanlığı’na da gönderdi. 274 TBMM Başkanlığı, 21 Kasım 2014’te Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı göndererek, Meclis Araştırma Komisyonu tarafından yürütülen
soruşturmayla ilgili yayın yasağı talep etmişti ve o dönem mahkemece yayın yasağı kararı alınmıştı. Söz konusu karara karşı yerel mahkemelere itiraz eden ancak olumsuz yanıt alan Halk TV,
AYM’ye başvurmuştu.275
• YouTube aracılığıyla yayın yapacak olan “Babıali TV”nin teknik altyapı ve reji kurulumunun yapıldığı, yakın zamanda ise yayın hayatına başlayacağı öne sürüldü.276 Gazeteci Mustafa
Hoş, kanalda yer alacağını belirterek, “Dokuz yıl önce NTV’’den ayrıldığımda ‘iş aramıyorum,
mesleğimi arıyorum’ demiştim. Bizler yani işi sadece gazetecilik olanlar ve mesleğini arayanlar
Babıali TV’de bir araya geliyoruz. Çok kısa bir zamanda yayında olacağız” mesajını paylaştı.277
Kanalda, ayrıca TV5’te “Düşünme Vakti” isimli tartışma programı yapan Suat Toktaş’ın da kurucu isimler arasında yer aldığı bildirildi.278
• İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı Erzincan Üniversitesi’nden Arş. Gör. Serdar Başçetin hakkında beraat kararı verdi.279
• İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacıları
Marmara Üniversitesi’nden Arş. Gör. Esra Demir Gürsel ile Mardin Artuklu Üniversitesi’nden
Arş. Gör. Emre Özyetiş’in beraatlarına karar verdi. Böylece Akın Gürlek’in başkanlığındaki İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, akademisyen yargılamalarında ilk kez beraat kararı vermiş
olduğu belirtildi.280

272 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/09/12/cumhuriyet-gazetesi-calisanlari-tahliye-edildi/
273 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2015/6361
274 https://www.birgun.net/haber/aym-den-17-25-aralik-ile-ilgili-karar-268909
275 https://odatv.com/anayasa-mahkemesinden-cok-konusulacak-17-25-aralik-karari-17091945.html
276 https://www.medyaradar.com/yeni-bir-haber-kanali-geliyor-turkiyede-bir-ilke-imza-atilacak-medyaradarozel-haberi-2014112
277 https://www.gercekgundem.com/medya/120251/yeni-bir-televizyon-kanali-daha-kuruluyor
278 https://www.medyaradar.com/yeni-haber-kanali-babiali-tvyi-kimler-kuruyor-medyaradarozel-haberi-2014209
279 ttps://bianet.org/1/19/213154-baris-akademisyenlerine-17-mahkemede-beraat
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• Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cengiz Erçin beraat kararı verdi.281
• İstanbul Anadolu Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu gazeteci Ahmet Altan’ın
“kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davada suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti. Altan, 19 Haziran 2010’da Taraf’ta yazdığı “Büyük Savaş Başladı” başlıklı köşe yazısı nedeniyle yargılanıyordu. Altan, yazısında o dönemki Yargıtay
hakimlerini İlhan Cihaner’in tahliye edilmesi dolayısıyla hedef alıyordu. Ancak o dönemki Cumhuriyet savcısı Cihaner, bu dava kapsamında Altan’dan şikayetçi olmadığı yönünde beyan vermişti ve mahkemede beraat kararında bunu dikkate aldı.282
18 Eylül 2019
• Radyo Rengin çalışanı yüzde 93 engelli ve felçli Metin Duran, Adli Tıp Kurumu’nun
verdiği “cezaevinde kalamaz” raporu üzerine 10 Eylül’de konulduğu Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi.283 Duran, daha önce altı ayı aşkın süre Sincan Kapalı Cezaevleri Kampüsü’ndeki hastanede tutulmuş daha sonra verilen “cezaevinde kalamaz” raporu üzerine 17 Eylül
2018’de tahliye edilmişti.10 Eylül 2019’da ise yeniden tutuklanıp, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne konulmuştu.284
• Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Cumhuriyet’in eski yazar ve çalışanlarıyla ilgili dava hakkında verdiği gerekçeli kararında, “Suç yok, delillerin değerlendirilmesinde yanılgı var” tespitinde bulundu. Gerekçede, “silahlı terör örgütüne yardım etmek” amacıyla doğrudan kastla hareket ettiklerine dair somut delile dayanmadan ilgili şahıslar hakkında mahkumiyet hükmü kurulduğuna işaret edildi. Yerel mahkemece (İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi) delilleri değerlendirmede “düşülen yanılgı sonucu” mahkumiyet hükmü kurulduğu ve bu durumun ise kanuna
aykırı olduğu belirtildi. Basın ve ifade özgürlüğüne de dikkat çekilen gerekçeli kararda, basın
yasasında, “Basın özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser
yaratma haklarını içerir” denildiği anımsatıldı. AİHM’in, “basının kamuoyunun bekçi köpeği
rolü demokrasinin siyasi işleyişi için yaşamsal önemdedir” şeklinde değerlendirmesinin olduğu
kaydedildi. Kararda, dava kapsamında yargılanan Cumhuriyet’in eski yayın danışmanı Kadri
Gürsel hakkında Anayasa Mahkemesi’nin 2 Mayıs 2019’da verdiği ifade ve basın özgürlüğünün
ihlal edildiğine ilişkin kararın bağlayıcılığının dikkate alınması gerektiği vurgulandı. Kararda,
“Terör örgütü propagandası” suçlamasıyla üç yıl bir ay 15 gün hapis cezası verilen Cumhuriyet’in
muhasebe çalışanı Yunus Emre İper hakkında ise eylemlerin farklılığı nedeniyle sirayet şartları
oluşmadığını aktardı. Bu nedenle İper’in cezasının onandığı belirtildi.285 Daire, farklı bir suçtan
yargılanmasına karar verdiği gazeteci, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile ilgili olarak da
Basın Kanunu uyarınca iddialara yönelik haberleri için süresinde dava açılmadığını ancak kanun
kapsamında olmayan internet ortamında yer verilen haberler nedeniyle yargılama yapılabileceği
kaydedildi.286
24 Eylül 2019
• Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla yargılanan JİNHA muhabiri Filiz Zeyrek ve beraberindeki 19 kişi için beraat kararı
verdi.287 Zeyrek, Suriye’nin kuzeyinde Rojava’da IŞİD tarafından öldürülen YPG terör örgütünden Şendin Eye’nin taziyesini haberleştirdiği için yargılanıyordu.
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• İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı akademisyenlere destek vermek için sivil itaatsizlik eylemine katılan RSF Türkiye Temsilcisi Erol
Önderoğlu için beraat kararı verdi. “Örgüt propagandası” ile suçlanan Önderoğlu, “Türkiye yargısı demokratik değerleri benimsemedikçe, iktidara karşı bağımsız olmadıkça bu beraatlara sevinmek yanlış ve yanıltıcı olur” diye konuştu.288
27 Eylül 2019
• İzmir Bayraklı 21. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr.
Halis Ulaş’ın beraatına karar verdi.289

288 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/213483-baris-akademisyenlerine-destek-veren-erol-onderoglu-beraat-etti
289 https://www.birgun.net/haber/baris-akademisyeni-ulas-beraat-etti-270273
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