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

Ó
Gazeteciler Cemiyeti’nin Özgürlük
için Basın ifade ve basın hürriyetleri ihlalleri raporları Mart 2014’den bu yana düzenli yayınlanmaktadır.
Açık kaynaklardan, medya taramalarından, proje ofisine çeşitli şekilde yapılan
başvuru ve ihbarlardan hazırlanan bu raporlardaki her türlü içeriğin sorumluluğu
tamamıyla Gazeteciler Cemiyeti’ne aittir,
kaynak gösterilerek kısmen veya tamamen
çoğaltılabilir, bilimsel yayınlarda kullanılabilir.
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Gazeteciler Cemiyeti hakkında
Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak
1946’da gazeteciler Mekki Sait Esen, Niyazi Acun, Aka Gündüz, Bilal Akba, Adil
Akba, Sebahattin Sönmez ve Muvaffak
Menemencioğlu tarafından kuruldu. Cemiyetin kuruluş amacı, basın organlarındaki
gazetecileri bir araya toplamak, mesleki ve
sosyal hakları geliştirmek, mesleğin gerekliliği olan hak ve özgürlükleri savunmak
olarak belirlendi.
Kurucu başkanlığı üstlenerek 19461956 yılları arasında Gazeteciler Cemiyeti
Başkanlığı’nı yürüten Mekki Sait Esen’in
ardından 1956-1957 döneminde eski kontenjan senatörlerinden Ecvet Güresin cemiyet başkanlığını üstlendi.
Kudret gazetesi kurucusu ve sahibi Gazanfer Kurt’un, 1959 yılına kadar Gazeteciler Cemiyeti’ne başkanlık yapmasının ardından bu görevi 1960 yılına kadar Atilla
Bartınlıoğlu üstlendi. CHP’nin eski Milletvekili Altan Öymen, 1960 ve 1961 yıllarında sürdürdüğü Gazeteciler Cemiyeti
Başkanlığı görevini 1961 yılında İbrahim
Cüceoğlu’na bıraktı. Akis dergisi yönetici
ve yazarı Metin Toker ise, 1957 yılında
yedi ay 53 gün hapis yatmasının ardından
1962 yılında Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı’na getirildi.
Ekspres gazetesi kurucu sahipliğini yapan Doğan Kasaroğlu, 1963 - 1968 döneminde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak görevi devralmasından sonra TRT Genel Müdürlüğüne atandı.
Yenigün, Ulus, Ankara Telgraf, Ankara
Ekspres, Dünya gazetelerinde yazı işleri
müdürlüğü, yazarlık, başyazarlık ve Genel
Yayın Yönetmenliği yapan Beyhan
Cenkçi, bu süre içerisinde beş yıl boyunca
Gazeteciler Sendikası başkanı olarak görev
aldı. 1960 yılı öncesi bir buçuk yıl hapis cezası alarak bazı meslektaşları ile birlikte
cezaevine giren Cenkçi, 1969 yılında Gazeteciler Cemiyeti başkanı seçildi. 1992

yılına kadar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
olarak görevini sürdürdü. Cenkçi, 24 yıllık
Başkanlığı sırasında Cumhuriyet Senatosu
Kontenjan Senatörlüğü de yaptı.
1971 yılında Son Havadis gazetesinde
mesleğe başlayan Nazmi Bilgin, Güneş gazetesi sahipliği ve Yazı İşleri Müdürlüğü
görevini üstlendi, daha sonra Dünya gazetesinde Haber Müdürü olarak görev yaptı.
Bilgin, Tercüman gazetesinde Parlamento
ve Cumhurbaşkanlığı muhabirliği görevlerini de yürüttü. TRT-2’nin kuruluşunda yer
aldıktan sonra TRT’ye, beş yıl “Uzman Haberci” ve “Genel Müdür Danışmanı” olarak
hizmet verdi. Bilgin 1992 yılında ittifakla
cemiyet Genel Başkanı seçildi. 1996 yılında kuruculuğunu üstlendiği Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nda Genel Başkanlık görevi yapan Bilgin, bu görevi 2009 yılına kadar sürdürdü.
BRT televizyonunun Ankara temsilciliği görevini de yapan Bilgin, Unesco Türkiye Milli Komitesi üyeliği ve Denetçiliği
görevinde de bulundu. Basın İlan Kurumu
Genel Kurul üyeliği, Türk Silahlı Kuvvetleri Elele Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu üyeliği ve Reklam Kurulu üyeliği görevlerini de sürdürüyor.
Türkiye’nin çok partili siyasi hayata
geçişiyle, daha açık bir deyimle, çoğulcu
demokrasi dönemiyle yaşıt ve koşut olan
Gazeteciler Cemiyeti, bir avuç gazeteci üye
ile çıktığı yolu, sevgi ve mesleki dayanışma
ile pekiştirmiş, 2000’i aşkın üye sayısı ve
bağımsız mali gücü ile bugün, Türkiye’nin
en eski, en büyük ve saygın meslek kuruluşlarından ve sivil toplum örgütlerinden
birisidir.
Cemiyetimiz, 1946 yılındaki kuruluşundan bu yana her zaman cumhuriyet, çoğulcu demokrasi ile ifade ve basın özgürlüğü başta olmak üzere özgürlüklerin yılmaz bekçisi oldu. Gazeteciler Cemiyeti
üyelerine aşıladığı bu güvenle ülkemizin
mesleki ve diğer önemli kurumları arasında
hak ettiği yeri aldı.
***
Telefon: +90 (312) 427 15 22
Faks: +90 (312) 468 23 84
E-Posta:
info@gazetecilercemiyeti.org.tr
Web Adresi:
www.gazetecilercemiyeti.org.tr
www.pressforfreedom.org
Adres: Üsküp Caddesi (Çevre Sokak)
No:35, Çankaya, Ankara
***

Kapak fotoğrafı: Cosmic Creative
Reklam sektörü için bir prestij olarak
kabul edilen 13’üncü Kırmızı Reklam
ödüllerinin 13’üncüsü 26 Mayıs 2016’da
gerçekleştirildi. Kırmızı Jüri Özel Ödülünü
Cosmic Creative’in hazırladığı “Gazeteciler Cemiyeti-Bir gazeteci neredeyse, aydınlık oradadır” adlı çalışma hak kazandı.
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Gazeteciler Cemiyeti Yayınıdır
Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor Gazeteciler Cemiyeti’ne aittir. Kaynak gösterilerek
kısmen veya tamamen çoğaltılabilir, bilimsel yayınlarda kullanılabilir.
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Giriş
Türkiye’de Ekim ayı sonunda İzmir’de yaşanan Seferihisar merkezli depremde 114 can kaybedildi. Aynı dönemde yolsuzluk iddiaları gibi pek çok konudaki haberler “kişilik hakları ihlali”
gerekçesiyle engellendi ve bu haberlerin engellenmeleriyle ilgili haberlere de yasak konuldu. Covid-19 virüsü salgını gerekçe gösterilerek pek çok ilde her türlü etkinlik yasaklanırken, İçişleri
Bakanlığı, barolarca yapılacak genel kurul toplantıları takvimine müdahale etti. Salgına ilişkin
halkı uyarıcı açıklamalara imza atan Türk Tabipleri Birliği (TTB) de iktidarın hedefi olurken, Anayasa Mahkemesi’nin basın ve ifade özgürlüğü lehine kararları göz ardı edilerek, muhalif kesimlere
yönelik yasaklamalar ve yargılamalar sürdü.
İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 salgınıyla ilgili genelgeleri uyarınca her türlü basın açıklaması, gösteri, yürüyüş gibi aslında Anayasayla güvence altına alınmış ifade özgürlüğü hakları göz
ardı edildi. Kanunla takvimi belirlenmiş baroların yapılacak genel kurullar, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 1 Aralık sonrasına ertelendi. Böylece Türkiye Barolar Birliği’nin yeni yönetimini seçme
süreci, yeni kurulan İstanbul 2 Nolu Barosu gibi diğer illerde kurulan ve kurulacak olan yeni baroların delegelerinin de katılabilmesi için geciktirilmiş oldu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı
Recep Tayyip Erdoğan, baroların yanı sıra muhalif tutumu nedeniyle TTB’nin yapısını değiştirecek
bir yasal düzenleme için milletvekillerine talimat verdi. Erdoğan, “TTB ve bunun gibi kimi meslek
kuruluşları açıkça anayasaya aykırı faaliyet içindedir. Çoklu Baro Sistemi’nde yapıldığı gibi aynı
çalışmayı TTB ve diğer meslek odalarında da yapmak durumundayız” diyerek bütçe görüşmeleri
sonrasında TBMM’de yasa hazırlanmasını istedi. Manisa’nın Soma ve Karaman’ın Ermenek ilçelerinden Ankara’ya yürümek isteyen maden işçileri hem gözaltılar hem de pek çok noktada kolluk
güçleri müdahalesiyle karşılaştı. Maden şirketlerinden alacaklarını uzun süredir tahsil edemediklerini dile getirmek isteyen işçilerin TBMM önündeki basın açıklaması engellendi. Antalya’da İsmail
Demirbaş adlı bir vatandaş sokak röportajında iktidarın ekonomik eleştirdiği için aynı günün akşamı gözaltına alındı. Emniyet personelince yalan ifade vermeye zorlandığını anlatan Demirbaş,
adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Aralarında sanatçı ve siyasetçilerin
de yer aldığı pek çok kişi aynı dönemde eleştirel açıklamaları gerekçesiyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla adli süreçlere maruz bırakıldı. Şair Ahmet Telli, siyasetçiler Mahmut Alınak
ile Figen Yüksekdağ, gazeteciler Çiğdem Akbayrak, Necla Demir, Hakkı Boltan ve Oktay Candemir gibi isimler de adli sürece dahil edildiler.
Bu arada siyasi partilerin düzenlemek istediği pek çok faaliyet Covid-19 virüs salgını gerekçesiyle engellendi, böylece iktidara dönük eleştirilerin yaygınlaşmasına müdahale örneği yaşandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM de CHP grup toplantılarında yaptığı yasama
dokunulmazlığı kapsamındaki konuşmalarından hazırlanan “21 Soruda FETÖ’nün Siyasi Ayağı”
kitapçığına basım, dağıtım ve satış yasağı getirildi.
CHP’li Enis Berberoğlu’yla ilgili gelişmeler de Türkiye’nin anayasal ve hukuk kimliği bakımından soru işaretleri yarattı. Anayasa Mahkemesi’nin “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma
hakkı” ile “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının” ihlal edildiği gerekçesiyle Berberoğlu’nun yeniden
yargılanmasına hükmeden kararı yerel mahkemelerce tanınmadı. AYM’nin kararına rağmen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi AYM’nin yerindelik denetimi yaptığı, buna yetkisinin olmadığı gerekçesi ile yeniden yargılama talebini itirazı kabil olmak üzere reddetti. İtiraz merci İstanbul 15.
Ağır Ceza Mahkemesi de Berberoğlu’nun itirazıyla ilgili AYM’nin kararını değerlendirmek istinaf
mahkemesinin görevi olduğuna bu nedenle de “karar verilmesine yer olmadığına” karar verdi Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ise 29 Aralık 2015’te “Savaşa hayır barışı savunacağız” sloganlı
bir günlük iş bırakma grevine katılan öğretmenlere verilen disiplin cezalarında hukuka aykırılık
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olmadığına hükmetti. Kurul, bu kararıyla bazı idare mahkemelerince Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine ve öğretmenler lehine verilen kararları geçersiz kıldı. Kurul, grev kararına katılan öğretmenlerce sendikal faaliyet kapsamında hareket edilmediğini, MEB’in öğretmenlere disiplin cezası vermesini hukuki kabul etti.
Basın özgürlüğü açısından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi’nin Sözcü
yazarları ve yöneticileri hakkında “FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla İstanbul
37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 27 Aralık 2019’da verdiği hapis cezalarını onaması dikkat çekti.
Eğer Yargıtay da istinaf kararını onarsa örneğin Sözcü yazarları Emin Çölaşan’ın üç yıl altı ay 15
gün ve Necati Doğru’nun üç yıl altı ay 15 gün hapis cezası nedeniyle cezaevine girmesi söz konusu
olacak. Van’da 11 Eylül’de gözaltına alındıklarında kötü muameleye maruz kaldıkları vurgulanan
Osman Şiban ve Servet Turgut isimli köylüler ile ilgili haberleri kaleme alan gazeteciler de tutuklandı. Vatandaşlardan Turgut’un 30 Eylül’de yaşamını yitirdiği olayı haberleştirdikleri için MA
muhabiri Adnan Bilen, Cemil Uğur Jinnews muhabiri Şehriban Abi ve Nazan Sala “devlet aleyhine
toplumsal olayları haber yaptıkları” gerekçesiyle “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklandı. Yeniçağ
yazarı ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı Murat İde’nin ise, 2015’te
yazdığı bir yazısı sebebiyle hakkında 2018’de açılan bir dava kapsamında Ankara yerine parti gezisi sırasında Giresun’da gözaltına alınması tartışıldı. Eylül ayı sonu itibarıyla hapiste hükümlü
olarak 46 ve tutuklu veya gözaltında olarak 37, toplam 83 gazeteci varken, Ekim ayında hapisteki
gazetecilerin sayısında 45 hükümlü ve 40 tutuklu veya gözaltında olmak üzere toplam 85 gazeteci
olduğu görüldü.
Ekim ayı içerisinde Yeni Demokrasi, Mezopotamya Ajansı, Rudaw Türkçe gibi mecralara
tümüyle erişim engellemesi getirildi. Sözcü, Cumhuriyet, BirGün, Evrensel gibi pek çok medya
kuruluşunun internet sitelerindeki haberlere de erişim engellendi.
RTÜK, TGRT’nin yayınında Sözcü hakkında “İt, köpek, morfinleşmiş, haysiyetsiz, ahlaksız,
fosseptik çukuru, bidon kafa” denilmesini “ifade özgürlüğü çerçevesinde” değerlendirdi. Ancak
Korkusuz yazarı Memduh Bayraktaroğlu “Ben de size aynı kelimelerle hitap edebilir miyim” diye
sorduğu için RTÜK’ün kendisi hakkında şikayette bulunduğunu açıkladı.
Ekim ayında muhalif gazetecilik suç sayılmaya devam etti. Mahkemeler gazetecileri suçlu,
iktidar ve kolluk kuvvetlerinin bütün hukuksuzluklarının yasal olduğu değerlendirmesini sürdürdü.
Sosyal medya yasası ile birlikte Sulh Ceza hakimliklerine içeriklerin kaldırılması yetkisi verilmesiyle, ünlü bir siyasetçi, bir politikacı, hükümete yakın bir iş adamı veya bir inşaat firmasının erişim
engelleme taleplerinin hemen kabul edildiği veya itirazların reddedildiği durum ortaya çıktı. Sıradan bir yurttaş açısından ise haklı da olsa erişim engeli isteklerinin reddedilmesi kararları yaygınlaştı.

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı
1 Ekim 2020
● Evrensel’in İzmir muhabiri Eda Aktaş’a, Haziran ayında KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Sendikası’nın sürgünlere karşı yaptığı basın açıklamasını takip ettiğinde “sosyal mesafeye
uymadığı” gerekçesiyle 3.150 lira para cezası kesildi. Aktaş, “O günkü basın açıklamasında da,
sonraki her haberde de mesafeye dikkat ederek haberlerimizi yaptık. Ceza için bahane arayan bir
zihniyet karşısında elbette itirazımızı yapacağız” dedi.1
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ayşenur Arslan’ı “şüpheli” sıfatıyla ifade vermek üzere savcılığa çağırdı. Arslan, sosyal medya aracılığıyla neden çağrıldığını bilmediğini duyurdu.2
● Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Van’ın Çatak ilçesinde gözaltındayken helikopterden atıldıkları belirtilen Osman Şiban ve Servet Turgut isimli köylüler ile ilgili soruşturmada gizlilik kararı
1
2

https://www.evrensel.net/haber/415426/haber-takibi-yapan-muhabirimiz-eda-aktasa-sosyal-mesafeye-uymama-cezasi
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/gazeteci-aysenur-arslan-supheli-olarak-savciliga-cagrildi-6062631/
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aldı ve yayın yasağı getirdi. Van’da 11 Eylül’de köylülerin, işkence gördüğü ve helikopterden atıldığı tanıklarca doğrulanmış, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştı. Servet Turgut 30
Eylül’de yaşamını yitirmişti.3
● Yeni Demokrasi’ye erişim BTK’nın talebi üzerine Gaziantep 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin
kararıyla yedinci kez engellendi. Yedi Demokrasi, bu durumu “Devrimci basın olarak susmadık,
susmayacağız! En kısa zamanda yeni adresimizle yayın akışımıza devam edeceğiz”4 ifadeleriyle
duyurdu.5 Mezopotamya Ajansı’nın da yayın yaptığı ‘mezopotamyaajansi22.com’ adresi BTK tarafından engellendi. Siteye girişte internet kullanıcıları “Bu internet sitesi (mezopotamyaajansi22.com) Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen 30/09/2020 tarih ve
2020/5419D.iş sayılı karara istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından koruma
tedbiri uygulanmaktadır” uyarısıyla karşılaşıyor. Siteye “mezopotamyaajansi24.com” adresi üzerinden ulaşılabiliyor.6
● Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanan
Yeni Yaşam yazarı Kenan Kırkaya ve dokuz kişi için savcılık beraat talep etti. Ancak mahkeme
Kırkaya ile diğer sanıklardan yeniden savunma talep ederek davayı 24 Kasım’a erteledi.7
2 Ekim 2020
● Halk TV’de “Ayrıntılar” programını sunan Enver Aysever işten çıkarıldı.8
● İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, OdaTV’de 10 Mayıs’ta yayımlanan “Zülfikarlar Holding’in kamu bankasından 1.2 Milyar kredi alıp dövize çevirip yurt dışına aktarması tartışma yarattı” haberine “kişilik haklarını ihlal ettiği” gerekçesiyle erişim engeli getirdi.9 Sözcü kaynaklı
haberde Zülfikarlar Holding’in kamu bankasından kredi alıp dövize çevirip 200 milyon dolar olarak Londra’daki hesaplarına aktardığının ayrıntıları açıklanıyordu. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yurtdışına para çıkaran şirket için devreye girdiği iddiası da haberde yer
alıyor.10
● Kars’ta HDP’ye yönelik operasyon kapsamında Demokrat Haber editörü Selda Manduz
evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Manduz hakkında dört günlük gözaltı süresi ve dosyaya
gizlilik kararı verildi.11
3 Ekim 2020
● Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hakimliği, Alevinet haber sitesine erişim engeli getirdi.12 Alevinet’in Genel Yayın Yönetmeni Şükrü Yıldız, özgürlükçü, demokrasi mücadelesi veren kesimlere,
halklara, inançlara, medyaya yönelik saldırıları korkunun dışavurumu olarak gördüklerini söyledi.13
4 Ekim 2020
● HaberTürk, yazar Nihal Bengisu Karaca’nın, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal’ı
eleştirdiği yazısını yayından kaldırdı. Yazıda, Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen’in
Ankara Hacı Bayram Veli Camii’ndeki cenaze töreninde, aracı ile kapalı alana girmek isteyen
MHP Milletvekili Erkan Haberal’ın şoförünün, Ankara Büyükşehir Belediye görevlisine çarpması
sonrası Haberal’ın yaptığı açıklamayı eleştirmişti. Söz konusu olayda, kazanın görüntüleri sosyal
medyada yayılmış ve tepki çekmişti.14

3

http://www.etha15.com/haberdetay/helikopterden-atilma-sorusturmasinda-yayin-yasagi-karari-129613
https://twitter.com/yeni_demokrasi1/status/1311395918005112836
https://www.gazeteruzgarli.com/btkdan-uc-haber-sitesine-erisim-engeli/
6
https://susma24.com/ma-ve-yeni-demokrasiye-de-erisim-engeli/
7
https://www.mlsaturkey.com/tr/savci-gazeteci-kenan-kirkayanin-beraatini-istedi/
8
https://www.birgun.net/haber/halk-tv-de-iki-ayrilik-317935
9
https://twitter.com/engelliweb/status/1311737608716812288
10
https://susma24.com/kamu-bankasindan-yurt-disina-cikarilan-para-haberine-erisim-engeli/
11
https://halktv.com.tr/gazeteci-selda-manduz-gozaltina-alindi-435852h
12
https://twitter.com/engelliweb/status/1312807269525004293
13
https://www.pirha.net/btkden-alevinet-haber-sitesine-erisim-engeli-236763.html/03/10/2020/
14
https://www.indyturk.com/node/253526/haber/habert%C3%BCrk-yazar%C4%B1n%C4%B1n-mhp%E2%80%99li-haberal%E2%80%99%C4%B1ele%C5%9Ftirdi%C4%9Fi-yaz%C4%B1s%C4%B1na-sans%C3%BCr
4
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5 Ekim 2020
● Tunceli Sulh Ceza Hakimliği, Antalya’da iki kaymakam hakkında Antalya Cumhuriyet
Başsavcılığı’nca başlatılan usulsüzlük soruşturmasıyla ilgili olarak OdaTV, Aykırı ve Antalya Yaşam’da yer alan haberlere “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişim engeli getirdi.15 Cumhuriyet’in haberinde,16 Antalya’nın Akseki Kaymakamlığı’na bağlı Akseki Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı’nın hesaplarında usulsüz harcama yapmakla suçlanan kaymakamlar Murat Beşikçi ve Muhammed Emin Nasır hakkında Antalya Valiliği’nce soruşturma izni verilmediği bilgisi
bulunuyordu. Şu anda Beşikçi Diyarbakır – Yenişehir’de, Nasın ise Tunceli – Pertek’de görevli ve
haklarında Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. İdare Dava Dairesi, yolsuzlukla yargılanan vakfın
eski müdürü Abdullah Çatlı’nın kaymakamları suçlaması üzerine soruşturma yapılmasına izin
verdi.17
● İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, ülkeler arası kara para trafiği ile ilgili olarak
Susma24.com, DW Türkçe, TELE1 ile Courthouse News Service’ 30 Eylül’de yayımlanan haberlere “kişilik haklarını ihlal ettiği” gerekçesiyle erişim engeli getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak adına avukatı Ahmet Özel, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne aralarında Susma Platformu’nun da bulunduğu otuzdan farklı haber sitesi hakkında erişim engeli talebinde bulundu. Başvuruyu değerlendiren hakimlik ilgili içeriklerin yayından çıkarılmasına karar verdi. Karar, Erişim
Sağlayıcıları Birliği’ne aktarıldı. Susma Platformu’nun internet sitesindeki ilgili haber hakkında
idari para cezası uygulanacağı da belirtildi. Haberde, ABD Hazinesi’ne bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı’na (FinCEN) ait kara para aklama trafiğiyle ilgili belgeler yayımlanmıştı.18
● Aydın Didim Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet, Sabah, Vatan, Takvim ve BirGün’de yayımlanan “Didim Belediye Başkanı’nın cinsel istismarda bulunduğu iddiaları” ile ilgili haberlere
de “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişim engelledi.19 Ayrıca Sabah ve A Haber’de yayımlanan
“90 bin liralık Medusa heykeli” haberlerine “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişim engeli getirildi.20
6 Ekim 2020
● Van’da MA muhabirleri Adnan Bilen ile Cemil Uğur, Jinnews muhabirleri Şehriban Abi
ile Nazan Sala ile Yeni Yaşam dağıtımcısı Şükran Erdem ve Fehim Çetiner evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gazetecilere ait kamera ve fotoğraf makinelerine el konuldu. Gözaltındaki gazetecilere 24 saatlik avukat kısıtlaması getirildi.21 Gazeteciler, Van’ın Çatak ilçesinde gözaltına alınan Servet Turgut ve Osman Şiban’ın helikopterden atıldıklarına ilişkin haberleriyle gündeme gelmişti.22
● İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, OdaTV’nin “Ermenistan Azerbaycan savaşı sürerken ırkçı provokatörlere dikkat…Onlara en güzel yanıt Hrant Dink’ten” haberine ve haberdeki
Twitter paylaşımlara “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi.23
● İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi, Özgür Gelecek muhabiri Taylan Özgür
Öztaş ve ETHA muhabiri Tunahan Turhan’ın da aralarında yer aldığı 38 kişinin “toplantı ve gösteri
yürüyüşleri kanununa muhalefet” suçlamasıyla yargılanmasında 30 sanık hakkındaki adli kontrollerin kaldırılmasına karar verdi. Gazeteci Turhan ile beraber savunması alınmayan yedi kişi hakkında ise adres durumlarına göre işlem yapılmasına karar vererek bir sonraki duruşmayı 4 Mart
2021 tarihine erteledi.24

15

https://twitter.com/engelliweb/status/1312288249147256833
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/antalyada-iki-kaymakam-hakkinda-gorevi-kotuye-kullanma-sorusturmasi-1767795
https://susma24.com/sorusturma-acilan-iki-kaymakam-hakkindaki-haberlere-erisim-engeli/
18
https://susma24.com/susma-platformunun-haberine-yine-erisim-engeli/
19
https://twitter.com/engelliweb/status/1313137104315183110/photo/1
20
https://twitter.com/engelliweb/status/1314155889314729986
21
https://www.dw.com/tr/vanda-d%C3%B6rt-gazeteci-g%C3%B6zalt%C4%B1na-al%C4%B1nd%C4%B1/a-55169018
22
https://www.amerikaninsesi.com/a/van-da-gazeteci-gozaltina-alindi/5610521.html
23
https://twitter.com/engelliweb/status/1313550540152938503/photo/1
24
https://www.mlsaturkey.com/tr/kayyim-protestolarini-haberlestiren-taylan-oztas-ve-tunahan-turhanin-davasi-ertelendi/
16
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● Balıkesir 2. Sulh Ceza Hakimliği, Rudaw Türkçe’ye erişim engeli getirdi. Siteye ulaşmak
isteyenlerin karşısına mahkeme kararının BTK tarafından hayata geçirildiği bilgisinin çıktığı belirtildi.25
● BTK, Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla26 Nupel haber sitesine erişim engeli getirdi. Site yönetimi ise, Nupel.info adresinden yayına devam ettiklerini açıkladı.27
● İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, “kişilik hakları ihlali gerekçesiyle” Gaziantep’te öldürülen Şeyda Yılmaz hakkında hürriyet.com.tr, onedi.com ve eksisozluk.com’da yayımlanan haber ve içeriklere erişim engeli getirdi.28
7 Ekim 2020
● Van’da gözaltındaki MA muhabiri Adnan Bilen, Cemil Uğur Jinnews muhabiri Şehriban
Abi, Nazan Sala ile Yeni Yaşam dağıtımcısı Şükran Erdem ve Fehim Çetiner’in gözaltı süreleri dört
gün uzatıldı ve dosyaya gizlilik kararı getirildi.29
● İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet genel yayın yönetmeni olarak çalıştığı
dönemde MİT TIR’ları haberi nedeniyle yargılanan gazeteci Can Dündar’ın kaçak sayılmasına
hükmederek mal varlıklarına el konulmasına karar verdi. Dündar, “İnsanın asıl ‘ev’i yurdudur. Biz
82 milyon yurttaş, asıl o büyük evi karanlıkta kaybetmek üzereyiz. Şu anda her evden daha önemli
bu...”30 dedi.31
● Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, IMC TV’deyken Ayşegül Doğan’ın gazetecilik faaliyeti kapsamında Demokratik Toplum Kongresi (DTK) yöneticileriyle yaptığı görüşmeler ve katıldığı toplantılar gerekçesiyle yargılanmasında DTK’ya üye olmayı reddettiği yönündeki telefon
kayıtlarını dosyaya eklemeyi reddetti. Mahkeme, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başka
bir soruşturma dosyasındaki kayıtları “davaya yenilik katmayacağı” gerekçesiyle eklemeye gerek
olmadığına karar vererek, davayı 7 Aralık’a erteledi.32
● Diyarbakır 12. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Hakkı Boltan’ın “Cumhurbaşkanı’na
hakaret” ve o dönemki Başbakan Binali Yıldırım dolayısıyla “kamu görevlisine görevinden kaynaklı hakaret” suçlamalarından yargılanmasında, savcıdan Kürtçe’den Türkçe’ye çeviriyle ilgili
eksikliklerin tamamlamasını istedi. Dava, 24 Aralık’a ertelendi.33 Boltan, 2016 yılında sokağa
çıkma yasakları sırasında Şırnak’ın Cizre ilçesinde haber takibi yaptığı sırada öldürülen Azadiya Welat eski yazı işleri müdürü Rohat Aktaş’a ilişkin yaptığı basın açıklaması nedeniyle suçlamalarıyla dava açılmıştı.34
● İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Evrensel ve yazarı Ceren Sözeri’ye yönelik Hazine
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak’ın açtığı tazminat davasında Evrensel İmtiyaz Sahibi Cemal Dursun’un hayatını kaybetmesi nedeniyle yeni yetki belgesinin belirlenmesi ve mirasçılık belgesinin ibraz edilmesi üzerine davanın 3 Şubat 2021’e ertelenmesine karar
verdi.35 Evrensel ve Sözeri’ye Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak,
“ticari itibarının zedelendiği” iddiasıyla toplam 200.000 lira manevi tazminat talep etmişti.36 Sözeri, 7 Nisan 2019’daki “AKP’ye kim oy kaybettirdi” yazısında 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde
AA’nın yanı sıra Sabah-ATV grubundaki AKP’li yorumcularca muhalefete suçlamalar yöneltildiğini belirterek, “Netice itibariyle medyanın yüzde 90’ından fazlasını kontrol etmenin hiçbir yarar
sağlamadığının çok açık görülmesinin yanında müptezelliğin zararlarının da kayda geçtiği bir seçimden geçtik ve geçiyoruz. Eldeki vasat kadroyla bu işin sürdürülemeyeceği açık” demişti.37
25

https://www.gazeteruzgarli.com/rudaw-turkceye-erisim-engellendi/
https://twitter.com/nupelnet/status/1313753373938724866
https://susma24.com/nupelin-internet-sitesine-erisim-engeli/
28
https://twitter.com/engelliweb/status/1313529307331989505?s=20
29
https://t24.com.tr/haber/van-da-gozaltina-alinan-gazetecilerin-gozalti-suresi-uzatildi,907788
30
https://twitter.com/candundaradasi/status/1313801799644651521
31
https://www.birgun.net/haber/can-dundar-in-mal-varliklarina-el-konuldu-318302
32
https://www.birgun.net/haber/gazeteci-aysegul-dogan-in-15-yila-kadar-hapsi-istendi-318315
33
https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/232213-hakki-boltan-cumhurbaskanina-hakaret-ten-hakim-karsisinda
34
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-hakki-boltanin-davasi-aralika-ertelendi/
35
https://www.mlsaturkey.com/tr/ceren-sozeri-hakkinda-acilan-200-bin-tllik-tazminat-davasi-ertelendi/
36
http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/232287-ceren-sozeri-ve-evrensel-e-acilan-dava-subat-a-kaldi
37
https://www.evrensel.net/yazi/83716/akpye-kim-oy-kaybettirdi
26
27
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● İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Die Welt muhabiri Deniz Yücel hakkında 16 Temmuz’da vermiş olduğu “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan beraat ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla iki yıl dokuz ay 22 gün hapis cezasına dair gerekçeli kararını açıkladı. Yücel, Türkiye’de bir yıl boyunca tutuklu kaldıktan sonra 2018’in Şubat ayında tahliye edilmişti. AYM, Haziran 2019’da Yücel’in yargılama sürecinde tutuklanmasının hukuksuz olduğunu
tespit etmiş, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermişti. Yerel Mahkeme’nin
gerekçesinde, AYM’nin kararına atıf yapılmazken, Yücel’in yazılarında örgüt liderleri hakkında
“övücü mahiyette ibareler kullanarak bu örgütleri “yüceltme maksadıyla” söylemlerde bulunduğu”
ve bu suretle “PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün propagandası suçlarını zincirleme ika ettiği” belirtildi. Yücel’in avukatı Veysel Ok, “Gerekçeli kararda
AYM’nin vermiş olduğu ihlal kararı adeta yokluğuyla dikkat çekiyor” diyerek, İstanbul 32. Ağır
Ceza Mahkemesi’nin kararını 6 Ekim 2020’de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusunda bulunduklarını bildirdi. Bu arada Yücel’e “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçu gerekçesiyle
soruşturma açılmıştı.38
8 Ekim 2020
● Yeniçağ yazarı ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı Murat İde,
2015’te yazdığı bir yazısı sebebiyle hakkında 2018’de açılan bir dava kapsamında Giresun’da gözaltına alındı.39 İde, ikamet adresi Ankara yerine Akşener’le birlikte bulunduğu Giresun’da otelinden alınarak gözaltına alınmasına tepki gösterdi.40 İde, öğlen saatlerinde serbest bırakıldı.41
● İstanbul Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davada, Gazete Karınca eski imtiyaz
sahibi gazeteci Necla Demir’in “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla ilgili savcılık “suçun
unsurlarının oluşmadığı” gerekçesiyle beraat talep etti. Mahkeme ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
avukatlarınca davaya müdahil olma talebini kabul etti ve savcılık mütalaasına karşı beyan için süre
vererek, davayı 28 Ekim’e erteledi.42 Demir, 10 Ekim 2016’da “RedHack üyeleri konuştu: Neden
Albayrak’ı hacklediler?” ve 9 Ekim 2016’da “Wikileaks belgelerinden: Erdoğan ülkeyi sivil çatışmaya sürüklüyor” haberlerinde “Cumhurbaşkanı’nın şeref, onur ve saygınlığını rencide etmek” ile
suçlanmıştı.43
● İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci İnan Ketenciler hakkında “kişisel verileri
hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak” suçlamasıyla ilk önce 25 günlük hapis cezasına ve
ardından ceza indirimiyle 500 lira adli para cezasına karar verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını
geriye bıraktı.44 Ketenciler, bekçiler ve vatandaş arasında yaşananları 23 Haziran 2019’da kayda
alıp Twitter’da paylaşması nedeniyle yargılanıyordu.45
● Van 3. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Oktay Candemir hakkında “Cumhurbaşkanı’na
hakaret” suçlamasıyla Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na esas hakkındaki mütalaasını talep ederek,
davayı 4 Mart 2021’e erteledi. Candemir, Eylül 2019’da Twitter’da paylaştığı makalesi nedeniyle
yargılanıyor.46 Candemir, makalesinde, “Belediyelere kayyım atayan Erdoğan, hangi siyasal yapının nerede durduğunu da tespit etmiş oldu ve kartları buna göre dağıtacak. Hasılı bir doğum olacak
bu kesin, Bunu bilen Erdoğan, çocuğun sakat doğması için her şeyi yapıyor. Tam bir böl-parçalayönet politikası” demişti.47

38

https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-deniz-yucel-davasinda-gerekceli-kararda-aym-kararina-atif-yapilmadi/
https://twitter.com/Murat_ide/status/1313973352374185984?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1313973352374185984%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.birgun.net%2Fhaber%2Fmeral-aksener-in-basin-danismaniserbest-birakildi-318372
40
https://twitter.com/Murat_ide/status/1313973352374185984?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1313973352374185984%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.birgun.net%2Fhaber%2Fmeral-aksener-in-basin-danismaniserbest-birakildi-318372
41
https://www.birgun.net/haber/meral-aksener-in-basin-danismani-serbest-birakildi-318372
42
https://gazetekarinca.com/2020/10/savci-gazeteci-necla-demirin-beraatini-talep-etti/
43
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-necla-demir-cumhurbaskanina-hakaret-suclamasiyla-hakim-karsisina-cikti/
44
https://www.evrensel.net/haber/415997/2-gazetecinin-davalari-ertelendi-1-gazeteci-beraat-etti
45
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-inan-ketencilere-500-tl-adli-para-cezasi/#:~:text=Karar%C4%B1n%C4%B1%20a%C3%A7%C4%B1klayan%20mahkeme%2C%20Ketenciler'in,a%C3%A7%C4%B1klanmas%C4%B1n%C4%B1n%20geri%20b%C4%B1rak%C4%B1lmas%C4%B1na%20karar%20verdi.
46
https://expressioninterrupted.com/tr/turkiye-de-basin-ve-ifade-ozgurlugu-280/
47
https://www.mlsaturkey.com/tr/oktay-candemirin-cumhurbaskanina-hakaret-davasi-ertelendi/
39
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● İstanbul Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Evrensel yazarı Ender İmrek’in
“Emine Erdoğan’a hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davada, savcı ile avukatlar arasında tartışma
yaşandı. Sanık avukatlarının, İmrek’in cezalandırılmasını talep eden cumhuriyet savcısına gerekçeyi açıklama yükümlüğünü hatırlatması üzerine Savcı, “Anlayana gerekçe açık” dedi. Mahkeme,
esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunulması için süre vererek davayı 2 Aralık’a erteledi.48 İmrek’in, “Parıl parıl parlıyordu Hermes çanta” yazısında Erdoğan’a hakaret ettiği öne sürülüyor.49
9 Ekim 2020
● Van’da MA muhabiri Adnan Bilen, Cemil Uğur ve Jinnews muhabiri Şehriban Abi, Nazan
Sala çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede, “devlet aleyhine toplumsal olayları haber yaptıkları” gerekçesiyle “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklandı.50 Gazetecilerin haber kaynakları ile yaptıkları
görüşmeler suç sayıldı.51 Gazeteciler, Van T Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Bilen’in valilik tarafından
yasaklama getirilmesinden önce söz konusu haberi sosyal medya hesabında paylaşması da suç unsuru olarak dosyada yer aldı. Savcılıkta, dört gazeteciye de farklı dönemlerde haber kaynaklarıyla
yaptıkları telefon görüşmelerinin kayıtları, gazete dağıtımcısı Erdem’e ise WhatsApp yazışmaları
soruldu. Değişik dönemlerde yayımlanmış haber içerikleri ve bürodaki haber notları da suç unsuru
olarak dosyada yer aldı.52 Yeni Yaşam dağıtımcısı Şükran Erdem ve Fehim Çetiner ise, yurtdışı
yasağı ve adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.53
● Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesi, MA muhabirleri İdris Sayılğan ve Naci Kaya hakkında
“askeri yasak bölgelere girme” suçlamasıyla açılan davada, olay mahallinde tutanak düzenleyen
askerlerin dinlenmesine karar vererek davayı 27 Ocak 2021’e erteledi. Sayılğan ve Kaya, Şubat
ayında Yunanistan sınırında yaşanan mülteci krizini takip ettikleri sırada Edirne’de gözaltına alınmışlardı.54
● Zonguldak Sulh Ceza Hakimliği, yerel internet sitesi Kanal Z’ye erişim engeli kararı
verdi. Sitede “Bu internet sitesi (kanalz.com.tr) hakkında Zonguldak Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen 18/09/2020 tarih ve 2020/2867 D.İş sayılı karara istinaden, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından koruma tedbiri uygulanmaktadır” ifadeleri yer alıyor.55
● Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliği, 24 Eylül 2020 tarihli kararı ile Saygı Öztürk’ün Sözcü’de
yayımlanan “Trabzon böyle bir yükseliş görmedi” haberine “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle
erişim engeli getirdi. Öztürk Trabzon Belediyesi TRABEL şirketinde işçi kadrosunda işe başlayan
Ali Ayvazoğlu’nun sonradan milletvekili olan Bahar Ayvazoğlu ile evlendiğini, ardından özel kalem müdürü olduğunu sonra da Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne atandığını yazmıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Öztürk’ün bu yazısı namussuzluktur. Bugünden sonra bu namus
düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır” açıklaması yapmıştı.56
11 Ekim 2020
● İstanbul Valiliği, OdaTV haber sitesi yöneticileri Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu hakkında 2017 yılından bu yana devam eden “çağrı üzerine koruma” tedbirini kaldırdı.57 Pehlivan ve
Terkoğlu’nun yaptıkları ortak açıklamada, “Aldığımız ölüm tehditlerine dair yaptığımız şikayetlerin ardından İstanbul Valiliği hakkımızda koruma kararı almıştı. Zira El Kaide IŞİD, Hizbullah ve
başka örgütlerin açık ölüm tehditlerine yoğun bir şekilde maruz kalıyorduk. İstanbul İl Koruma
Komisyonu her yıl hakkımızdaki tehditleri inceler ve kararı yenilerdi. Şimdi elimize bir tebligat
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verdiler ve koruma kararını kaldırdıklarını söylediler. Gerekçesi olmayan bu kararı ne zaman almışlar biliyor musunuz? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘berduş’ diye bağırdığı gün” denildi.58
12 Ekim 2020
● İstanbul Anadolu 29. Asliye Ceza Mahkemesi, soL Haber’de yayımlanan “Mahkeme küfürbaz avukatın istediğini yaptı: Işıl Özgentürk’e hapis cezası” haberi nedeniyle soL Haber Portalı
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve ÇGD İstanbul Temsilcisi Uğur Güç hakkında savcılık beraat talebinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Mustafa Doğan İnan’ın 4 Temmuz 2019’da
şikayeti üzerine açılan davada, savcı, “Her ne kadar sanık hakkında hakaret suçundan kamu davası
açılmış ise de ‘küfürbaz avukat’ ibaresinin kaba söz kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, tahkir
kastının bulunmadığı anlaşıldığından sanık hakkında beraat kararı verilmesi” mütalaasında bulundu. Dava 17 Kasım’a ertelendi.59
13 Ekim 2020
● İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, Sözcü yazarları ve yöneticileri hakkında “FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nce
27 Aralık 2019’da verilen hapis cezalarını onadı. Sözcü yazarlarından Emin Çölaşan’a üç yıl altı
ay 15 gün, Necati Doğru’ya üç yıl altı ay 15 gün, Sözcü Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz’a üç
yıl dört ay, sozcu.com.tr Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin’e üç yıl dört ay, sozcu.com.tr Haber Koordinatörü Yücel Arı’ya bir yıl 13 ay Sözcü muhabiri Gökmen Ulu’ya bir yıl 13 ay, Sözcü muhasebe görevlisi Yonca Yücekaleli’ye bir yıl 13 ay hapis cezası verilmişti. Dosya Yargıtay’a gönderilecek. Sözcü avukatları, 30 Aralık 2019 tarihinde mahkumiyet kararlarının kaldırılması ve beraat
kararı verilmesi için İstinaf Mahkemesi’ne itirazda bulunmuştu.60
● Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Gelî Kurdistan TV eski kameramanı Rojhat Doğru
hakkında “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası
yapmak” suçlamalarıyla yargılanmasında karakola imza vermek şeklindeki adli kontrol tedbirinin
kaldırılmasına karar verdi. Dava 14 Ocak 2021’de ertelendi.61
● İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Demokratik Ulus’un eski Yazı İşleri Müdürü Arafat
Dayan’a, “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla üç yıl altı ay, “örgüt yayınlarını basmak ve yayınlamak” suçlamasıyla ise iki yıl dört ay hapis cezası verdi. Dayan, 26 Haziran- 3 Temmuz 2012 arasında yayımlanan haberler gerekçesiyle suçlanmıştı.62
● İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan TV10 kameramanı Kemal Demir
ile çalışanı Kemal Karagöz’ün “örgüt üyesi olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla
yargılandığı davada, diğer sanık Şükrü Yıldız’ın yakalanmasının beklenmesine karar verdi. Dava,
26 Ocak 2021’e ertelendi.63
● İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, “FETÖ üyesi olmak” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan
iş adamı Ufuk Cömertoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’i “Ömer Gür için,
Fettah Taminci için beraat kararı alan benim” diyerek kendisini tehdit etmekle suçladığını açıklamasıyla ilgili haberleri engelledi.64 Cömertoğlu, Avukat Özel’in “Senin hakimini değiştiririm, sana
gerekli cezayı veririm, siz bu çocuklardan ayrılacaksınız, bunlara malın fazlasını vereceksiniz” dediğini iddia ettiği haberler Cumhuriyet, Birgün, Diken, OdaTV, ABC, soL Haber Portalı’nda yayımlanmıştı. 65 Hakimlik haberlere “kişilik haklarının ihlali” gerekçesiyle erişim engeli getirildi.66
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● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında “halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek”
suçlamasıyla açılan soruşturmada 8 Ekim’de Elazığ havalimanında gözaltına alınan şair-gazeteci
Muazzez Uslu Avcı, ertesi gece serbest bırakıldı. Avcı, “Beni buz gibi bir nezarethaneye attılar.
Hastayım ve birçok ilacım var. Sabah adliyeye götürüldüm. Ankara savcılığına SEGBİS bağlantısı
gün boyunca yapılamadığı için ifade veremedim” dedi.67
● Ankara Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu gazeteci Dilan Oynaş, cezaevinde hak
ihlalleri yapıldığını belirterek, 9 Ekim’de Covid-19 salgını gerekçe gösterilerek mahkumlara ait
battaniyelerin toplatıldığını ve koğuşların darmadağın edildiğini söyledi. Oynaş’ın babası tarafından “Cezaevi yönetimi üzerinde bir baskı var, onlar da salgın gerekçesiyle tutukluları rahatsız ediyorlar. Salgın gerekçesiyle tutukluları battaniyeleri ve ekmeklerini almışlar ve ‘yukarıdan’ talimat
aldıklarını söylüyorlar. Koğuşlar kalabalık olmasına rağmen sosyal mesafe uyarısı yapılıyormuş.
Kış soğuğuna rağmen battaniyeleri alıyorlar” açıklaması yapıldı.68
14 Ekim 2020
● Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gerger Fırat Haber Müdürü Özgür Boğatekin hakkında
“örgüt propagandası yapmak ve terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasıyla iddianame hazırladı. Boğatekin, 11 Haziran 2017’de Tunceli Pülümür Karayolu üzerindeki bir kontrol noktasında görevli Jandarma Başçavuş S.Ç’nin, HDP Tunceli Milletvekili Alican
Önlü ile yaşadığı tartışmanın videosunu 13 Haziran 2017’de Facebook’dan paylaşarak “HDP’li
Alican Önlü ile tartışan astsubay Gerger Jandarma Komutanlığı’na atanmış” diye yazmıştı. Boğatekin’in bu paylaşımı ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermekle’ ilişkilendirildi.
Yöresel kıyafet giyen bir kişinin çektiği fotoğrafı da Facebook hesabından “YPG’ye ait bir savaş
uçağı Türkiye hava sahasında taciz uçuşları gerçekleştirirken böyle görüntülendi” notuyla paylaşan
Boğatekin, örgüt propagandası yapmakla suçlandı.69
● İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Hayko Bağdat hakkında 14 Nisan 2017
tarihinde ozguruz.org’da yayımlanan “Erdoğan hakkında son yazım” yazısı ile dört Twitter paylaşımı nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek”
suçlamasıyla yargılandığı davada, yakalama emrinin kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme, Bağdat’ın savunmasının istinabe yolu ile alınmasına karar vererek, davayı 3 Şubat 2021’e erteledi.70
● Gazeteci Demet Aran, Ankara’da İSİG Meclisi’nin basın açıklamasını takip ederken polis
tarafından engellendi.71 Aran, “Polis beni görüntü çekmemi kalkanla engellemelerine karşı çıktığım için gözaltına almaya çalıştı. Bileklerime ters kelepçe takıp kafamı gözaltı aracına dayadılar.
Çekim yaptığım telefonumu zorla elimden aldılar. Polis amirinin ‘gazeteciyi bırakın’ demesi üzerine kelepçeyi kesip beni bıraktılar. Ancak telefonumu Güvenlik Şube’ye götürdüler. Tutanakla
telefonumu teslim aldım” dedi.72
● İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, “gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla
temin etme” ve “terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım” suçlamalarıyla yargılanan Cumhuriyet’in eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’ın kaçak sayılması ve CMK’nın 128. maddesi
uyarınca tüm mal varlığına el konulmasına yönelik karara itirazı reddetti. Mahkeme, itiraz başvurusunu değerlendirmesi için İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderirken, davayı 4 Aralık’a
erteledi. Dündar’ın avukatı Abbas Yalçın, 7 Ekim’de açılan ara celsede alınan Dündar’ın kaçak
sayılması ve tüm mal varlığına el konulmasına yönelik karara itirazı sürdüreceklerini belirtti.73
15 Ekim 2020
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● İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği, Yeni Yaşam’a erişim engeli getirilmesine yapılan itirazı
reddetti.74 Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliği, 25 Eylül’de Yeni Yaşam’a erişim engeli getirmişti.75
16 Ekim 2020
● İstanbul Beykoz Sulh Ceza Hakimliği, “kişilik hakları ihlali gerekçesiyle”, Cumhuriyet’teki “ATV’nin sahibine 9,5 milyar liralık vergi istisnası”, BirGün’deki “Aldığı ihale bedeli vergiden istisna tutuldu: Kalyon’a milyarlık kıyak” ve Evrensel’deki “Asgari ücretlinin vergisi artarken patronlara milyonlarca liralık vergi indirimi” haberlerine erişim engeli getirdi.76
● İstanbul Küçükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, “İBB’den Vakıflara Hizmet Raporu” yazısı gerekçesiyle hakkında 80.000 lira manevi tazminat istemiyle yargılanan Sözcü yazarı
Çiğdem Toker’in avukatı Fahri Emeksiz’in dinletmek istediği tanığa dair karar vermedi. Mahkeme,
Emeksiz’in itirazına rağmen davada Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) kurucu müdürü Ömer
Kökçam’ın tanıklığını kabul etti. Kökçam, “Gerek protokolde gerek de İBB’nin herhangi bir yerinde vakfa bir bağış yapılmadığı açıkça görülebilir. Vakfın tüm çalışmaları kurucuların bağışlarıyla yapılmaktadır. Geçtiğimiz Mart ayında İBB ile olan protokolü tarafımızca tek taraflı feshettik
ve belediyeye ait olan yerlerdeki bütün ekipmanları da belediyeye bıraktık” dedi. İBB teftiş incelemesinde belediye bilgisayarında söz konusu belgenin bulunduğunu ifade eden Toker ise, “Davacı
vakfın adı, hizmet sağlanan vakıflar arasında yer almaktadır. Yazımın hiçbir yerinde davacı vakfın
münhasıra nakdi yardım veya bağış aldığına ilişkin bir ifade bulunmamaktadır” diye konuştu. Avukat Emeksiz, Kökçam’ın “tanık” vasfında değil “taraf” vasfında olduğundan beyanlarının yok sayılmasını talep etti. Dava 18 Şubat 2021’e ertelendi.77
● İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanan MA muhabirleri Sadık Topaloğlu ile Sadiye Eser’in imza vermek şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına ancak yurt dışına çıkış yasaklarının devamına karar verdi. Dava 9 Mart’a ertelendi.78
● İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan Özgürlükçü Demokrasi Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü İshak Yasul’a “örgüt yayınlarını basmak ve yayınlamak” gerekçesiyle 10 ay hapis cezası
verdi ve verdiği cezayı ertelemedi. Mahkeme, Özgürlükçü Demokrasi Genel Yayın Yönetmeni
Yılmaz Yıldız’ın dosyasının ise ayrılmasına hükmetti.79
● TV 100 muhabiri Burak Ersemiz, Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı işlediği savaş suçlarını yayınladıkları için YouTube’daki TV 100’ün canlı yayın kanalının kapatıldığını duyurdu. Ersemiz, Ermenistan’ın şikayeti üzerine YouTube’un böyle bir karar aldığını söyledi. TV 100’ün, YouTube üzerinden yeni bir canlı yayın kanalı kurduğu öğrenildi.80
● Gazeteci Uğur Yılmaz, 17 Temmuz 2017’den beri bulunduğu Elazığ 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde Covid-19 virüsü salgınıyla ilgili önlem alınmadığını ve ameliyat olma talebine yanıt verilmediğini açıkladı. Yılmaz, ailesi ile yaptığı telefon görüşmesinde, “Fıtık ameliyatı
olmam gerekiyor fakat pandemiden dolayı yapmıyorlar. Son günlerde ilaç ve yemek problemi de
ortaya çıktı. Bir kişilik yemeği üç kişiye veriyorlar. Soğuk algınlığı ilacı vermiyorlar. Var olan
hastalığı ağrı kesici gibi basit ilaçlarla gideriyorlar. Ayrıca yaklaşık bir yıldır berber ihtiyacımızı
da göremiyoruz” ifadelerini kullandı.81 Yılmaz, yaptığı haberler ve haber takibi sırasında çektiği
fotoğraflar gerekçesiyle tutuklu yargılanmaya 17 Temmuz 20017’den beri cezaevinde. Yılmaz, 5
Kasım 2019’da“örgüt üyeliği” suçlamasıyla 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.82
17 Ekim 2020
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● Şanlıurfa 1. Sulh Ceza Hakimliği, “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle Şanlıurfa AKP İl
Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç’ın Haliliye Belediye Başkanvekilliği’nin devam ettiği bilgisinin yer aldığı cumhuriyet.com.tr, sozcu.com.tr ve gercekgundem.com’daki haberlere erişimi engelledi.83
● Tivibu, yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın “Ahlat Ağacı” filmindeki heykelin göğüs kısmını
sansürledi.84
18 Ekim 2020
● Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet’in 17 Eylül’deki “Tarım Bakanlığı, direkleri,
talimatla Emine Erdoğan’ın kuzeninden aldı, ortalık karıştı”85 haberine, “kişilik haklarını ihlal ettiği” gerekçesiyle erişim engeli getirdi. Haberde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın aydınlatma ihalesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın kuzeni işadamı Veysel Baran’a ait 4A Pazarlama AŞ tarafından alındığı iddiası yer alıyordu.86
19 Ekim 2020

● İstanbul Beykoz Sulh Ceza Hakimliği, BirGün, Cumhuriyet ve Evrensel’deki, Kalyon İnşaat’ın Bursa’daki demiryolu yapımı için aldığı ihalede vergiden istisna tutulduğuna dair haberlere
“kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişim engeli getirdi.87 Haberlerde Resmi Gazete’deki bir karara
yer veriliyordu. Karara göre, 22 Ağustos’ta gerçekleşen “Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli
Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı” yapım işi ihalesinde Kalyon İnşaat, ihale bedeli kadar tutarda
vergiden istisna tutuldu.88
20 Ekim 2020
● Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi, “örgüt üyeliği” ve “zincirleme şekilde örgüt propagandası”
gerekçesiyle gazeteci Abdullah Kaya’nın sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili bilirkişi tarafından
incelenme yapılmasına ve gözaltı işleminde el konulan dijital materyallerin iadesine karar verdi.
Kaya, KHK ile kapatılan DİHA’da çalışırken “terör örgütü PKK’nın bayrakları ve posterlerinin
bulunduğu” etkinlikteki çekimi nedeniyle suçlanıyor. Kaya, 2015’te takip ettiği bir canlı kalkan
eylemi gerekçesiyle açılan davada dört yıl iki ay hapis cezası almıştı.89
21 Ekim 2020
● Van Muradiye Asliye Ceza Mahkemesi, belediyeye atanan kayyum Erkan Savar’a “hakaret ettiği gerekçesiyle” yargılanan Jinnews Van muhabiri Hikmet Tunç hakkında “basit yargılama
usulü” yürütüleceğini belirterek, taraflara savunmalarını sunmaları için 15 gün süre verdi. Gazeteci
Tunç, “4 milyon 500 bin lira karşılığında peşkeş çektiği Muradiye Şelalesi kaderine terk edildi”
haberi nedeniyle yargılanıyor. Taraflara bugün ulaşan ek tensip zaptında, Ekim 2019’da yürürlüğe
giren Birinci Yargı Reform Paketi uyarınca henüz Tunç’un sorgusunun yapılmadığı ve delillerin
toplanma aşamasına geçilmediği gerekçesiyle “basit yargılama usulünün uygulanmasına” karar verildiği bildirildi. Tunç’un avukatı Cüneyt Ergün, söz konusu düzenlemenin yüz yüze yargılama
hakkını ihlal ettiğini ifade ederek, “Son yargı düzenlemesi ile beraber bazı suçlarla ilgili yargılamanın daha çabuk ilerlemesi ve sürecin hızlandırılması için ceza hukukunda yüz yüze yargılanma,
duruşma salonunda hazır bulunma gibi ilkeler olmasına rağmen basit yargılama usulü getirilerek
duruşmalar görülmemeye başlandı ve savunmaları yazılı olarak alma yöntemi seçildi” dedi.90
● Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesi ile ilgili davada Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında salona girişlerin sınırlandırarak, önceden ismi mahkeme heyetince belirlenen beş gazeteci dışındaki gazeteciler almadı. AA, DHA,
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İHA, Habertürk ve DW Türkçe muhabirleri dışında hiçbir gazeteciye izin verilmedi. Diyarbakır
Barosu Başkanı Cihan Aydın’ın mahkeme başkanına salonun dışındaki gazetecilerin listesini sunarak içeriye alınmalarını talep etmesinin ardından mahkeme başkanı bu talebi reddetti. Böylece
birçok gazeteci duruşmayı kapıda takip etmek zorunda kaldığı belirtildi.91
● Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi, TSK’nın Suriye’nin Afrin kentindeki askeri operasyonu hakkındaki sosyal medya paylaşımı sebebiyle açılan davada beraat kararı alan gazeteci Çiğdem Akbayrak hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası
verdi. Mahkeme, savcılık itirazı nedeniyle yapılan istinaf değerlendirmesi kararında Akbayrak’ın
hükmünün açıklanmasını geriye bıraktı. Akbayrak, “Türkiye’nin herhangi bir ülkeyle savaşa girmesini istemiyorum. Paylaşımımda, cumhurbaşkanıyla ya da bir şahısla değil, vatandaşı olduğum
ülkeyle ilgili, ülkenin politikasıyla ilgili bir eleştiride bulundum” dedi. Avukat Erselan Aktan, davayı AYM’ye taşıyacaklarını söyledi. Giresun Espiye Asliye Ceza Mahkemesi’nde, 2018’in Ocak
ayında, Akbayrak hakkında, TSK’nin Kuzey Suriye’nin Afrin kentindeki “Zeytin Dalı Harekatı”
hakkında yaptığı eleştirel bir sosyal medya paylaşımı sebebiyle dava açılmıştı. Yerel mahkeme,
“paylaşımın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar vererek, Akbayrak
hakkında beraat kararı vermişti.92
● İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet’in Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğrafları yayınladığı
gerekçesiyle yargılandığı dava dolayısıyla Can Dündar’ın, kaçak sayılmasına ve mal varlığına el
konulmasına ilişkin yapılan itirazı reddetti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği ilk karar
doğrultusunda, Dündar’a ait olan Ankara Çankaya’daki 5 ve 2 numaralı bağımsız bölümlere,
Muğla Bodrum’daki 4 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza, İstanbul Üsküdar’daki 20 ve 25 parsellerde kayıtlı taşınmazlara el konulmasına hükmedilmişti.93
22 Ekim 2020
● İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, “Gar katliamında gizlenen dosya” haberi gerekçesiyle
“terörle mücadelede görev almış muhbiri basın yayın yoluyla hedef göstermek” suçlanan Cumhuriyet’in eski muhabiri Alican Uludağ ve Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça’nın yargılanmasında haberdeki dava dosyasını talep etmeye karar verdi. Mahkeme, haberdeki ihbar tutanağının
onaylı suretini Gaziantep Nizip Emniyet Müdürlüğü’nden ve Ankara Gar Olayı ile ilgili davanın
iddianamesinin ise Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nden istenmesine hükmetti. Dava 12 Ocak
2021’e ertelendi. Gazeteciler hakkında hazırlanan iddianamede “mağdurun iş yerinin ismi ve adres
bilgileri verilerek haber verme ve kamuoyunu bilgilendirme sınırının aşıldığı” iddia edildi. Uludağ,
savunmasında, “Haberde, ‘İhbarı yapan kişinin ismi tespit edilememiştir’ yazıyor. Olcay Akça’nın
bu haberle ilgili hiçbir kusuru yoktur, haberi ben yazdığım için öncelikle onun beraatını talep ediyorum. Bu haberde kuşkusuz kamu yararı vardır. Mahkeme dosyasına giren belgeler bile kamu
görevlilerinin ihmalini ortaya koydu ama hiçbiri adalet önüne çıkarılmadı. Burada yargılanmamın
nedeninin ihbarcının ifşası değil, kamu görevlilerinin ihmalini yazmam olduğunu düşünüyorum.
Duruşmalarda IŞİD üyesi Ali Ekinci de yer aldı, dolayısıyla olay alenileşti” dedi. Avukat Turan
Karakaş, “Haber, olay olduktan beş yıl sonra yapılmış. Herkesin bildiği bir şeyin ihbarı olmaz.
Eylemler suç teşkil etmiyor” dedi.94
● İstanbul Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesi, 2014-2015 arasında İleri Haber’in resmi
Twitter hesabından yapılan dört paylaşım gerekçesiyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla
yargılanan eski Genel Yayın Yönetmeni Onur Emre Yağan hakkında şikayetin geri çekildiği bildirilmesine rağmen yeniden savunma verilmesini talep etti. Mahkeme, savunma için ek süre vererek,
davayı 5 Kasım’a erteledi.95
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● İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Sabiha Temizkan hakkında 2014’te yaptığı
bir Twitter paylaşımı gerekçesiyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla bir yıl üç ay
hapis cezasına hükmetti. Temizkan, önceki celselerde bu uygulamayı kabul etmediğini beyan ettiği
için hükmün açıklanması geriye bırakılmadı. Temizkan ise, karara tepki olarak “IŞİD’in saldırılarının yoğun olduğu bir dönemdi. Servis ettiğimiz haberleri Twitter’dan da paylaşıyorduk. Herhangi
bir suç unsuru olduğunu görmüyorum. Ortada tek bir cümle var ve tırnak içerisinde” ifadelerini
kullandı.96
● Van 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2020/3441 sayılı kararı ile BTK tarafından jinnews8.xyz97, etha15.com98 ve yenidemokrasi8.net99 internet sitelerine erişim engellendi.
● İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, KHK’yla kapatılan Özgür Gündem’in 16 Ağustos
2016’da gözaltına alınan 22 gazeteciye ait telefon cihazları ve SİM kartlarla ilgili dosyada bir emanet ve ek bulunmadığını açıkladı. Mahkeme, “görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret” suçlamasıyla yargılanan gazetecilere ait telefon cihazları ve SİM kartlarıyla ilgili başsavcılıkça verilen
bilgiye göre İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki kamu davası dosyasına bakılması gerektiğini
bildirdi.100 Avukatlarca yapılan konuyu araştırma taleplerini reddeden mahkeme, davayı 16 Şubat
2021’e erteledi.101
23 Ekim 2020
● İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi, “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla yargılanan Bloomberg finans muhabirleri Kerim Karakaya ile Fercan Yalınkılıç ve gazeteciler
Sedef Kabaş, Merdan Yanardağ, Orhan Kalkan, iktisatçı Mustafa Sönmez’in de aralarında bulunduğu 38 kişiyle ilgili “menfaat sağlanıp sağlamadığı” tespiti için bilirkişi raporu hazırlanmasına
karar verdi. Dava 26 Şubat 2021’e ertelendi.102
● Van 3. Sulh Ceza Hakimliği, “kişilik haklarını ihlal ettiği” gerekçesiyle “Gazeteciler gözaltına alınmıştı: Yurttaşların helikopterden atılmasına da aynı savcı bakıyor” haberine erişim engeli getirdi.103 Haberde, gözaltında işkenceye maruz kalan ve helikopterden atılan yurttaşları kamuoyuna duyuran gazetecilere gözaltı talimatı veren savcının, kolluk güçleri hakkındaki soruşturmayı da yürüttüğünden bahsedilmişti. Haberde adı geçen Van Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Köker, aynı zamanda yaşamını yitiren Servet Turgut ve Osman Şiban’ın gözaltına alınması talimatını
da veren isimdi.104
● Afyonkarahisar 2. Sulh Ceza Hakimliği, Afyon Postası’nda 29 Ocak’ta yayımlanan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin o dönemki Afyonkarahisar Şube
Başkanı İsmail Kumartaşlı’nın, Afyonkarahisar Belediyesi ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek hakkında açıklamalarıyla ilgili habere erişim engeli getirdi. Afyonkarahisar 1. Sulh Ceza Hakimliği de Afyon Postası’nda 17 Ekim’de “AK Parti’den ihraç edilen başkan konuştu” haberine
erişim engeli kararı verdi. Haberde, Düzağaç Belediye Başkanı Muammer Işıklı’nın AK Parti İl
Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay hakkında dile getirdiği iddiaları yer alıyordu.105
● İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Gazete Fersude Eş Genel Yayın Yönetmeni Hayri
Tunç hakkında 2015-2016 arasında çektiği haber fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştığı
gerekçesiyle “örgüt propagandası” suçlamasıyla bir yıl 12 ay hapis cezasına hükmetti.106 Tunç,
suçlandığı paylaşımlardan birisi olan “Kürdün dişine pivaz (soğan) değdi” cümlesine ilişkin “Kürdün dişine soğan değmesinin nasıl bir propaganda olduğunu anlamadım. Soğan Kürtlerin çok
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tükettiği bir yiyecek maddesidir. Buradan bir ceza verilip verilmemesi mahkeme heyetinin takdirinde bir durum ancak sonuç ne olursa olsun gazetecilik faaliyetine devam edeceğim” dedi.107
● Şırnak Cizre Sulh Ceza Hakimliği, “Saadet zinciri yapılanmasının son halkası” başlığıyla
kripto para şirketi Turcoin ve sahibi Sadun Kaya’ya ilişkin haberlere “kişilik haklarını ihlal ettiği”
gerekçesiyle erişim engeli getirdi.108 Haberler, Eylül 2019’da Hürriyet, A Haber, CNN Türk, Sputnik Türkiye ve Takvim’de yayınlanmıştı.109
● Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Karşı Mahalle muhabiri Sezgin Kartal’a “örgüt propagandası” suçlamasıyla 18 ay 22 gün hapis cezası verdi. Hatay’da 25 Nisan 2015’te İştebrak başta
olmak üzere bazı Alevi köylerine terör örgütü El Nusra tarafından yapılan saldırıda 68 kişiyi hayatını kaybetmişti. Hatay’ın Armutlu Mahallesi’nde köylere yönelik saldırıları protesto etmek üzere
28 Nisan 2015’te toplanan kalabalıkla polis arasında yaşanan gerilimden üç yıl yıl sonra Kartal’ın
da aralarında olduğu 11 kişi hakkında iddianame düzenlenerek dava açılmıştı.110
24 Ekim 2020
● Muğla Fethiye Sulh Ceza Hakimliği, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve koruması
tarafından bir vatandaşa hakaret edilmesi ve otomobiline zarar verilmesine ilişkin Milli Gazete’de
yayınlanan habere “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişim engeli getirdi.111
25 Ekim 2020
● İstanbul’da HDP Gençlik Meclisi, Yeni Demokrat Gençlik, Devrimci Öğrenci Birliği ve
Dev-Güç’ün “Özgürlüğümüz için Faşizme Karşı Birlikte Yürüyoruz” eyleminde polisin Dokuz8Haber muhabiri Fatoş Erdoğan’ı darp ederek, gözaltına almaya çalıştığı belirtildi. Erdoğan’ın
olayda gömleği yırtıldı.112 Erdoğan, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu’nun polisi engellemesiyle gözaltına alınmadı.113 Bu arada göstericilerden 40 kişi ise darp edilerek gözaltına alındı.114
Gözaltı gerekçesi ise eylemdeki bayraklar ve dövizler gösterildi.115
27 Ekim 2020
● Van 1. Sulh Ceza Hakimliği, MA muhabirleri Adnan Bilen, Cemil Uğur, Jinnews muhabiri
Şehriban Abi ve gazeteci Nalan Sala’nın tutukluluk kararına 16 Ekim’de yapılan itirazı reddetti.
Gazeteciler, 11 Eylül’de Van’ın Çatak ilçesinde gözaltına iken helikopterden atıldıkları belirtilen
Osman Şiban ve olayda vefat eden Servet Turgut’un durumuyla ilgili belgeleriyle haberler hazırlamışlardı.116 Avukat Barış Oflas, karara karşı AYM’ye başvuracaklarını belirterek “Hakimlik, muhalif gazeteciliği suç olarak kabul etmiş, iktidarın ve kolluğun yaptığı bütün hukuksuzlukları korumaya dönük bir tescil kararı vermiştir. Gazetecilik faaliyeti ve yapılan bütün haberler toplumsaldır.
Toplumsal olmayan haber yoktur. Bu tutuklama gerekçesi ve iddialar, Türkiye’de gazetecilik yapan herkesi potansiyel suçlu görebilecek, yaptığı haberi illegalize edebilecek ucu açık soyut bir
gerekçedir. Gerekçe masumiyet karinesine aykırı. Hem yerel yasaların hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) basın ve düşünce hürriyetini güvence altına alan maddelerine aykırıdır”
dedi.117
● ETHA, HDP’li Figen Yüksekdağ’ın yayımlayacakları “Korona ve Tecrit” konulu yazısının ellerine sansürlenerek ulaştığını duyurdu. Yüksekdağ, “Yolda kalıp ‘tahliyesi çıkmayan’ yazılar oluyor” dedi.118
● Muğla Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Halk TV eski yöneticisi Hakan Aygün’ün “Ey
İBAN edenler” paylaşımı nedeniyle yargılanmasında “halkın bir kesiminin benimsediği dini
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değerleri aşağılama” suçlamasına ilişkin dijital materyallerin dosyaya eklenmesine karar verdi.
Dava 19 Ocak 2021’e ertelendi.119
● Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesi, “örgüt üyesi olmamakla beraber örgüte yardım” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla yargıladığı gazeteci Mehmet Sait Değer’in telefon hattına ilişkin
baz kayıtlarını BTK’dan talep etmeye karar verdi. Değer ise, “Dosyada bulunan Suriye’deki savaş
ile ilgili haberler Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmıştır. Burada herhangi bir propaganda içeriği
yoktur. Var olan durumu haberleştirdim, yayımlanan haberleri de sosyal medya hesaplarından paylaştım” dedi. Dava, 23 Aralık’a ertelendi.120
● İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu gazeteci Ahmet Altan’ın, Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya’ya “görevinden dolayı hakaret ettiği” gerekçesiyle Taraf’taki 16 Mart 2008’teki “Darbe hazırlığı ya da Kemalizmi kapatmak” yazısından dolayı
yargılanması sürerken savcılıktan dosyaya diğer dava kararlarını eklemesini talep etti. Mahkeme,
İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nin Altan ile ilgili “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla
20 Mart 2018’de verdiği kararı istinaf aşamasında onandığı gerekçesiyle 10 yıl önce kovuşturmayı
erteleme kararı aldığı bu dosyayı yeniden açmıştı. Mahkeme, Altan’ın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” Yargıtay’da kesinleşip kesinleşmediğinin sorulmasını kararlaştırdı. Dava, 18 Şubat 2021’e ertelendi.121
● İstanbul Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği, Seyhan Avşar’ın Cumhuriyet’te yayımlanan
“Köşk karşılığı temizlik” haberiyle bu yılki Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri kapsamında Yazılı
Haber Ödülü’nü kazanmasıyla ilgili evrensel.net’teki “23. Metin Göktepe Gazetecilik Ödüllerini
kazananlar belli oldu” haberine “karalanmama, lekelenmeme hakkı” iddiasıyla erişim engeli getirdi.122
28 Ekim 2020
● Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın ile tartışması
nedeniyle Diyarbakır 1. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi’nin kimliğini içeren 53 baro yönetimi tarafından yapılan ortak açıklamayı haberleştirdiği için MA aleyhine soruşturma başlattı. Söz konusu
hakim ile Cihan Aydın arasındaki tartışma üzerine 53 baro tarafından ortak açıklama yapılmıştı.
Başsavcılık, buna ilişkin haber nedeniyle MA muhabiri, sorumlu yazı işleri ve imtiyaz sahibi ile
birlikte haberi Twitter’dan paylaştıkları gerekçesiyle Antep Barosu Başkanı Bektaş Şarıklı, Antalya
Baro Başkanı Polat Balkan, Diyarbakır Barosu Avukatı Hanefi Kandemir ve Diyarbakır Barosu’nun resmi Twitter hesabından sorumlu bir kişi hakkında “görevli hakimin kimliği belirtilerek
terör örgütlerine hedef gösterme” iddiasıyla soruşturma başlattı. Başsavcılık, söz konusu kişilerin
ifadelerinin alınması için Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verdi.123
● İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Almanya’da
yaşayan gazeteci Burhan Ekinci hakkında Twitter’da terör örgütü PKK kurucusu Abdullah Öcalan’ın “Çatışmaları durdurun” sözünü ve Kobani sınırında sivillere ait bir fotoğrafı çekip paylaştığı
gerekçesiyle “örgüt propagandası” suçlamasından iddianamesini kabul etti.124
29 Ekim 2020
● Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Nurcan Yalçın hakkında Rosa Kadın Derneği üyeliği nedeniyle “örgüte üye olma” ve “örgüt propagandası yapmak” gerekçesiyle hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede, “ZS35SN58UV52PG10” isimli gizli tanığın 19
Haziran’da, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Tem Şube Müdürlüğü’nde alınan teşhisli ifadesinde
Yalçın’a ilişkin “Bu kişi, örgüte hizmet eden ve bu hizmetlerden dolayı devlet tarafından kapatılan
KJA ve yine aynı amaca hizmet eden TJA ve Rosa Kadın Derneği adı altında örgüte hizmet eden
kişilerdendir. Rosa Kadın Derneği yürütmesinde üst düzey sorumlu olduğunu biliyorum. Örgüte
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müzahir basın, yayın kuruluşları üzerinden örgütün propagandasını bu şahıs yapmaktadır” dediği
kaydedildi. Yalçın ise, gizli tanık beyanlarını kabul etmediğini söyledi.125
30 Ekim 2020
● Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Abdurrahman Gök hakkında haber kaynaklarıyla yaptığı telefon görüşmeleri, sosyal medya paylaşımları ve yaptığı haberler gerekçe gösterilerek “terör örgütü üyesi olma” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla hapis cezası
talepli iddianameyi kabul etti. Dava 23 Şubat 2021’de görülmeye başlanacak.126
31 Ekim 2020
● İstanbul Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği, “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle Cumhuriyet’te yayımlanan “FETÖ borsasında son nokta: İstihbaratçı polis FETÖ evrakını ortadan kaldırmış”, “Taşdemir’in emrindeki polis, ‘FETÖ borsasındaki rüşvet çarkını anlattı: ‘Amcayı tapuya
yengeyi holdinge taşıdım’” ve “Muhabirimiz Seyhan Avşar’a Metin Göktepe Ödülü” haberlerine
erişim engeli getirdi. Aynı içerikli Sözcü, Evrensel, Gazete Duvar, TELE1 ve Gerçek Gündem’deki
haberlere de erişim engeli getirildi.127

İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale
1 Ekim 2020
● İzmir Şakran 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu Karikatürist Özgür Karakaya’nın Bianet’e gönderdiği “Adil yargılanmak istiyoruz” yazılı karikatürü sansürledi. Karakaya, sansür kararını göndermek isteyince o mektubu da sansürlendi. Karakaya’nın çizimlerinin yer aldığı üçüncü
mektubunun bu kez cezaevi sansür kurulu onayından geçerek aylar sonra Bianet’e ulaştığı kaydedildi.128
● “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Dair Kanun”un yeni hükümleri yürürlüğe girdi. Yeni hükümlere göre; Türkiye’de bir milyondan fazla kullanıcısı olan Twitter,
Facebook, Instagram ve Google gibi birçok şirket temsilcilik açmak zorunda kalacak. Yeni düzenlemeye göre, kişilik haklarını ihlal eden kullanıcıların paylaşımlarını kaldırmaları için ilk olarak
mahkemeye değil, sosyal medya platformuna başvurulacak. İlgili başvuruya en geç 48 saat içinde
yanıt vermesi gereken sosyal medya platformları, şikayetlerle ilgili olarak da altı ayda bir rapor
yayımlamak zorunda. Sosyal medya platformu cevap yükümlülüğünü yerine getirmezse beş milyon lira, rapor yayınlamazsa 10 milyon lira para cezasına çarptırılacak. Ayrıca, mahkeme kararına
rağmen 24 saat içinde içeriği kaldırmayan sosyal medya platformu doğacak zarardan sorumlu tutulabilecek.129
2 Ekim 2020
● İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelgesiyle130 illerdeki baro seçimleri ile TBB’nin genel kurul düzenlemesini ve ayrıca sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları,
birlik ile kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikleri 1 Aralık’a kadar erteledi.131 Genelgede,
özetle, Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş
katılımlı toplantılarının yapılmamasını ve ileri tarihe ertelenmesini önermiştir” ifadeleri kullanıldı.132
6 Ekim 2020
125
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● Batman Valiliği, kent merkezinde açık ve kapalı alanlarda yapılacak tüm eylem ve etkinlikleri izne bağlayan kararını “milli güvenliğin sağlanması”, “suç işlenmesinin önlenmesi”, “temel
hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması” ve “şiddet
olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi” gerekçeleriyle 15 gün daha uzattı. Eylem ve etkinlikler,
7 Ekim’den geçerli olmak üzere 21 Ekim’e kadar sadece valilik izni ile yapılabilecek.133
7 Ekim 2020
● Mersin Üniversitesi’nde doçent iken 2017’de KHK ile ihraç edilen barış akademisyenlerinden Esra Ergüzeloğlu’na, 5 Ağustos’ta Mersin’de “İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkıyoruz” eylemine katıldığı gerekçesiyle “1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddeye muhalefetten” 3.150 lira idari para cezası verildi. Ergüzeloğlu, hükümetin KHK’lileri “sivil ölü” haline getirdiğini belirterek bazı kişilerin işaretlendiğini ve bir şekilde yıldırılmaya çalışıldığını ifade etti.134
● İstanbul’da metro, metrobüs hatları ve Marmaray nedeniyle işlerinin azaldığını iddia
eden bir grup minibüsçünün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki binasına konvoy
halinde protesto için gitmek istemelerine polis müdahale etti.135
● Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı, Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel ve baroya kayıtlı
26 avukat hakkında, “Anayasa’nın Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” gerekçesiyle soruşturma başlattı. Bunun üzerine Öncel, “Bir basın açıklaması okuyup, çok kısa bir süre
oturma eylemi yaptık. Eylemde ne herhangi bir yasadışı slogan ne de bir döviz vardı. Bu soruşturma da diğer meslektaşlarımıza uygulanan korkutma ve sindirme politikalarının benzeridir. Ben,
arkadaşlarımla bu yolda yargılanmaktan şeref duyarım. ‘Savunmayı savunmaya devam edeceğiz,
biat etmeyeceğiz” dedi.136
● Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesi, şair Ahmet Telli’nin “Cumhurbaşkanı’na hakaret”
suçlamasına konu olan paylaşımların kime ait olduğunun araştırılmasına karar verdi.137 Dava 7
Ocak 2021’e ertelendi.138 Telli, “Türk askerini öldüren tek katil Erdoğan’dır” paylaşımına ilişkin
“Söz konusu hesaplar bana ait değil. Benim adım kullanılarak hayran sayfası açılmış. Benim
adımla çok fazla sahte hesap var” savunmasını yaptı.139
8 Ekim 2020
● Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayıp Birinci, Twitter’da Şubat ayında Covid-19 hastalarıyla
ilaç çalışması yapıldığına dair bir makale paylaştı. Birinci, Türkiye’de 11 Mart’tan önce de Covid19 vakası görüldüğünü ortaya koyduğu için makaleye gösterilen tepkiler üzerine “sehven yazıldı”
diyerek bir basın açıklamasıyla birlikte paylaşımı kaldırdı. Ardından Birinci, basın açıklamasını da
kaldırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, makaledeki verilerin yanlış yazıldığını iddia ederek
“Bugün bazı basın yayın organlarında Bakan Yardımcımız Dr. Şuayıp Birinci’nin yazarları arasında yer aldığı makale ile ilgili iddialar yer almış ve açıklama gereği duyulmuştur. İlgili makalede
sorumlu yazar tarafından vakaların, hastaneye yatış tarihleri sehven ‘Mart-Nisan’ ayları yerine ‘Şubat-Mart’ olarak yazılmıştır. Yine vaka lokasyonu olarak İstanbul ve Mersin yerine sadece Tarsus
ifadesinin geçtiği tespit edilmiştir” açıklamasını yaptı.140
● Halkın Emek Partisi (HEP) eski milletvekili ve OdaTV yazarı Mahmut Alınak, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılarak gözaltına alındı. Alınak,
ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.141
9 Ekim 2020
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● Konya Valiliği, Covid-19 gerekçesiyle 9 -23 Ekim tarihlerinde 15 gün süreyle tüm toplu
etkinlikleri yasakladı. Valilik açıklamasında, “Konya ili sınırları içerisinde tesis olan huzur ve güven ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin
korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve Covid-19 salgınının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Konya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 02.10.2020 tarihli kararı doğrultusunda İl genelinde
yapılacak toplantı, gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, çadır kurma vb. etkinliklerin Valilik Makamının 08.10.2020 tarihli ve 4140 sayılı Onayı ile 09 Ekim 2020 günü saat 00.01’den 23 Ekim 2020
günü saat 23.59’a kadar 15 gün süre ile yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.142
● Ankara’da Altındağ 1. İlçe Seçim Kurulu, Ankara Barosu’nun “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle meslek kuruluşlarının genel kurullarının ertelenmesine yaptığı itiraz başvurusunu reddetti. Ankara Barosu’ndan yapılan açıklamada, “İlçe seçim kurulunun gözetimi ve denetimi olmaksızın yapılacak bir genel kurulun geçerlilik taşımasının yasal
olarak mümkün olmaması nedeniyle 10-11 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan genel kurulumuzun belirtilen tarihlerde yapılması mümkün olmamaktadır. Genel Kurulun Aralık ayında yapılması için gerekli çalışma başlatılmış olup, yasal takvim içerisinde tekrar duyurulacaktır” ifadelerini kullandı.143
● TBB, İçişleri Bakanlığı’nın baro seçimlerini yasaklayan genelgesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu genelgeye dayalı yapılan ertelemenin yargının kurucu unsuru olan savunmaya yürütmenin açık müdahalesi olarak gördüğümüzü belirtmek isteriz” denildi. Açıklamada, genelgedeki
yasakların sendika ve siyasi parti toplantılarını, etkinliklerini ve genel kurullarını kapsamadığı hatırlatılarak, yasağın sadece meslek odalarına yönelik olması ise “çifte standart” olarak değerlendirildi.144
10 Ekim 2020
● 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği’nin çağrısıyla 10 Ekim 2015’te IŞİD’in terör saldırısında yaşamını kaybeden 103 kişiyi anmak üzere yapılacak etkinliğe polis müdahalede bulundu.
Ankara Garı önünde gerçekleştirilen bombalı saldırının beşinci yılında Ulus Metro İstasyonu’ndan
Ankara Tren Garı’na yürümek isteyenlere izin verilmedi. Vatandaşlarca alkışlarla protestoya başlanılması üzerine gerçekleşen polis müdahalesinde11 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan
sonra serbest bırakılanlarla ilgili “2911 sayılı kanuna muhalefet etmek” ve “polise görevini yaptırmamak” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.145
● Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi nedeniyle genel
kurul yapmamalarıyla ilgili “Ankara’daki 18 bin 600 avukatın seçme ve seçilme hakkı gasp edildi.
Bir hukuk devleti olmaya çalışırken kanun devleti bile olamadık. Kanundaki açık hüküm il hıfzıssıhha kararıyla, baronun en yüksek karar organının toplanması engellendi. Bizler dönemin iktidarına değil iktidarını tahakküme çevirmeye çalışan her döneme karşıyız” dedi. Özgürlükçü Çağdaş
Avukatlar (ÖÇAV) Grubu’nun Ankara Barosu Başkanlığı adayı Bülent Teoman Özkan ise
“YSK’nin kararı sendikalar ve siyasi partiler genel kurullarını yapabilir, barolar genel kurullarını
yapamaz şeklinde. Niye? Virüs sadece avukatlarda mı etkili? Veya siz bu pandemi döneminde
sadece avukatları mı korumak istiyorsunuz? Tabii ki böyle bir gerekçesi olamaz” ifadelerini kullandı.146
12 Ekim 2020
● İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, SOL Parti Ataşehir İlçe Örgütü üyeleri Osman Topaklı ve
Mehmet Demir hakkında 10 Ekim Ankara Gar Saldırısı’nın yıldönümünde açtıkları “Ne çok özlemişiz gökyüzüne kansız bakmayı! 10 Ekim’i Unutmadık, Affetmeyeceğiz!” yazılı pankart nedeniyle “tehdit” iddiasıyla soruşturma başlattı. Topaklı ve Demir verdikleri ifadelerinde pankart
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içeriğinde kimseye karşı bir tehdit unsuru olmadığını ve yaşamını yitiren insanları anmaya yönelik
bir söylem olduğunu savundular.147
● Manisa’nın Soma ve Karaman’ın Ermenek ilçelerinde maaş ve tazminatlarını alamayan
maden işçileri, haklarının ödenmediği için iki farklı bölgeden Ankara’ya yapmayı planladıkları
yürüyüşte Soma’da işçilerin Soma Madenci Şehitliği’ne gitmek istemesi üzerine polis madencilere
izin vermeyerek barikat kurdu. Polisle yapılan müzakerenin ardından madencilerin Soma Maden
Şehitliği’ne gitmesine izin verildi. Ermenek’te ise jandarma madencilere plastik mermi sıkarak
müdahale etti. Jandarmanın abluka altına aldığı işçilerin maden önünden Konya’ya hareket etmesine izin verilmedi. Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, “Biz hakkımızı söke
söke alacağız. Sadaka istemiyoruz. Yolumuzu da kesseniz, öldürseniz de Ankara’ya sessimizi duyuracağız. Tuttuğumuz otobüslerin şoförleri Jandarma tarafından tehdit edilerek engellendi. Hani
hak, hukuk nerede” dedi. Çetin’in açıklamasının ardından yürüyüşe geçmek isteyen maden işçilerinin önü jandarma tarafından kesildi. Jandarma komutanı madencilere “Hakkınızı hukuk yoluyla
arayın” dedi. Madenciler haklarını aradıklarını söyleyerek, komutana tepki gösterdi. Ardından jandarma müdahaleden etkilenen madencilere yardım etti.148
● Ermenistan’ın ateşkes kararına uymayarak Azerbaycan’a saldırması sonrası Türkiye, Ermenistan hükümeti ve bakanlıklarına ait resmi siteleri erişim engeli getirdi. Erişim engeli getirilen
siteler arasında Ermenistan Devlet Başkanlığı, Ermenistan Başbakanlığı ve 12 bakanlık sitesi bulunuyor.149
● Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Yeşil Düşünce Derneği, Kazdağı Doğal
ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ile Yeryüzü Kooperatifi gibi sivil toplum kuruluşları,
“Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun” teklifindeki
“yanıltıcı yayın” tanımıyla çevre örgütleri açıklamalarına yasaklama getirilebileceğinden endişe
duyduklarını açıkladı. Teklife göre, gıda güvenliği ve güvenilirliğine dair yanıltıcı yayın yapanlara
20 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. İdari yaptırım RTÜK tarafından uygulanacak.150 Bunu sansür olarak değerlendiren ortak açıklamada, “Neyin yanıltıcı yayın kapsamında değerlendirileceği, bu değerlendirmeyi yapacak kişilerin kimler olacağı, bağımsız karar verip veremeyecekleri net değildir. Düzenleme yurttaşların kamusal bilgiye ve iyi, temiz, adil gıdaya
erişim hakkını kısıtlayacaktır” denildi.151
13 Ekim 2020
● Afyonkarahisar Valiliği, Covid-19 virüsü salgını tedbirleri kapsamında kentte 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma gibi etkinlik ve
eylemleri yasaklama kararı aldı. Açıklamada, “Afyonkarahisar’da 20 Ekim tarihinden 3 Kasım
2020 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, açlık grevi,
oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, anma toplantısı/toplanma vb. her türlü etkinlik ve eylemlerin yapılması yasaklanmıştır” denildi.152
● İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM’nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği “seçilme
ve siyasi faaliyette bulunma hakkı” ile “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ihlalleri hükmüyle “ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması”153 kararını tanımadı ve yeniden yargılama için dosyayı
açmayacağı yönünde karar aldı. AYM’nin ihlale hükmettikten sonra yerindelik denetimi yapamayacağını belirten mahkeme kararında “hak ihlali tespit ettikten sonra, yerindelik denetimi yapacak
şekilde mahkememize yeniden yargılama kararı verilmesi ve hemen durma kararı verilmesine dair
vermiş olduğu karar, mahkememizin görev ve yetki alanı içerisinde verilmiş olan karara müdahaledir” ifadeleri kullanıldı. Mahkeme, “AYM’nin hak ihlalini tespit ettikten sonra bu ihlalin
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yerindelik denetimi olmayacak şekilde ortadan kaldırılmasını sağlamaya ilişkin olmalıdır. 6126
sayılı Yasa’nın 50 fıkra 1-son cümlesi uyarınca Anayasa Mahkemesinin yerindelik denetim yapma
yetkisinin bulunmaması, vermiş olduğu mevcut kararda hak ihlali tespitinden sonra yeniden yargılama kararı verilmesi ve durma kararı verilmesine dair yapmış olduğu yol gösterme işlemi de yerindelik denetimi yapma kapsamı içerisinde kaldığı anlaşılmakla, AYM’nin 17.09.2020 tarihli başvurucu hakkında vermiş olduğu kararda hak ihlali tespitinden sonra yeniden yargılama yapılmasına
ilişkin talebin yerindelik denetimi kapsamında kalması sebebiyle yeniden yargılama yapılmasına
yer olmadığına” kararını verdi.154
● Ankara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İbni Sina Hastanesi önünde, “Yedinci ayında Covid-19” raporu basın açıklamasında polis müdahalesiyle aralarında sağlık emekçisi sekiz kişi gözaltına alındı. Bu kişiler ifadeleri alındıktan sonra
serbest bırakıldı.155
● İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları’nın sahnelerini özel tiyatrolara
açma kararı üzerine programa alınan ilk Kürtçe oyun “Beru”, gösteriye saatler kala Gaziosmanpaşa
Kaymakamlığı’nca “kamu güvenliği” gerekçesiyle yasaklandı. Kararda, “Yapılmak istenen tiyatro
etkinliğinin genel kamu düzenini bozabileceği değerlendirildiğinden, ilçemiz sınırları içerisinde
huzur ve güvenliğin, kişi ve dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin
sağlanması amacıyla Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi hükümleri doğrultusunda adı geçen “Teatra Jiyana Nû” isimli özel tiyatro tarafından “Beru: Klakson Borizan Birt”
tiyatro oyununun Gaziosmanpaşa ilçemiz sınırları içerisinde tüm açık/kapalı alanlarda yapılmasının süresiz olarak yasaklanması hususunu, tensiplerinize arz ederim” denildi. Tiyatro adına Nazmi
Karaman, oyunlarının perde açılmasına dört saat kala iptal edildiğini söyledi.156 İstanbul Valisi Ali
Yerlikaya ise, Twitter’da “Gaziosmanpaşa Kaymakamlığımız “Beru” tiyatro oyununu Kürtçe dilde
olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklamıştır. Konuyla ilgili adli süreç
başlatılmıştır” paylaşımını yaptı. Mezopotamya Kültür Merkezi’nin (MKM) tiyatro grubu olan
Yeni Yaşam Tiyatrosu (Teatra Jiyana Nû) İtalyan yazar Dario Fo’nun oyunu “Beru” (Yüzsüz) Şehir Tiyatroları Gaziosmanpaşa Sahnesinde temsil edilecekti.157
● İstanbul Büyükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi, sanatçı Ferhat Tunç’un sosyal
medya paylaşımlarında o dönemki Başbakanı Binali Yıldırım’a “hakaret” ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, Almanya’dan yazılı savunma talebine gelecek cevabın beklenmesine karar verdi.
Tunç, paylaşımında, “HDP’ye oy veren milyonlar, karşısında iki büklüm olduğun diktatörüne diz
çökmeyecek kadar onurludur” demişti.158
14 Ekim 2020
● Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), 13 Ekim’de İstanbul Gaziosmanpaşa
Kaymakamlığı’nın Kürtçe sahnelenecek tiyatro oyununun yasaklanmasına yönelik aldığı kararı
ifade özgürlüğü hakkı ihlali olduğu gerekçesiyle yargıya taşıyacağını duyurdu. Dava dilekçesinde,
oyunda Türkiye’deki güncel politik iklime dair herhangi bir gönderme olmadığı ve Kürtçe uyarlamanın gerekçe göstermeksizin yasaklanmasının Anayasa’da düzenlenmiş olan ifade özgürlüğü
hakkını ihlal ettiği belirtildi. Dilekçede ayrıca anadilde sanat icrasının ve anadilde sanata erişimin
temel bir hak olduğu, bu hakkın engellenmesinin telafisi imkansız zararlar yaratacağı vurgulanarak
kararın yürütmesinin durdurulması talep edildi.159
● Grup Yorum üyeleri, İdil Kültür Merkezi’ne yapılan polis baskınında gözaltına alındı.
Betül Varan, Bergün Varan, Sultan Gökçek, Erer Erdem ile Fotoğraf ve Sinema Emekçileri’nden
(FOSEM) Barış Gürses’e dört gün gözaltı süresi verildi.160
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16 Ekim 2020
● Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 29 Aralık 2015’te “Savaşa hayır barışı savunacağız” sloganlı bir günlük iş bırakma grevine katılan öğretmenlere verilen disiplin cezalarında hukuka
aykırılık olmadığına hükmetti. Kurul, grev kararına katılan öğretmenlerin sendikal faaliyet kapsamında hareket etmediği yönünde karar aldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlere verdiği disiplin cezalarıyla ilgili bazı idari mahkemelerce iptal kararı alınması üzerine İstanbul Bölge İdare
Mahkemesi Başkanlar Kurulu tarafından “mahkemeler arasındaki aykırılığı giderme” talebiyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na başvurulmuştu.161
● Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla HDP’nin
eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Sami Kabadayı’nın davaya müdahil olma talebini
kabul etti. Kabadayı, Yüksekdağ’ın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi. Yüksekdağ, davaya konu olan gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklanmasına ilişkin yaptığı
yazılı açıklamada, güncel gelişmelere ilişkin değerlendirme yaptığını ve o dönemde milletvekili,
siyasi parti lideri olduğunu anımsatarak suç oluşturacak bir söylemde bulunmadığını vurguladı.
Dava 12 Kasım’a ertelendi.162
17 Ekim 2020
● Manisa’nın Soma ve Karaman’ın Ermenek ilçelerinden Ankara’ya yürümek isteyen maden işçileri, İzmir-Ankara karayolunda Salihli yakınında sabaha karşı jandarma müdahalesiyle karşılaştı. Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ve Örgütlenme Genel Sekreteri Kamil Kartal’ın da aralarında bulunduğu 31 kişiyi gözaltına aldı. Kartal, “Sanki suçlu bizmişiz, hırsızlığı biz yapmışız gibi hesabı bizden sormaya çalışıyorlar. Hesabı sorması gerekenlere hesap sormayanlar bize hesap sormaya çalışıyor. Oysa bizim haklılığımızı herkes biliyor. İşverene gücü yetmeyen devlet şimdi gücünü bizde sınıyor. Yetkililere bir daha söylüyoruz, devletin gücüyle bizi
sınmayın. Devletin gücünü namussuzluk yapana, hakkımızı gasp edene sorun. Biz alın terimizin
hakkını istiyoruz. Maden ocaklarında bıraktığımız ayaklarımızı, ellerimizi, gözlerimizi istiyoruz.
Sizden korkmuyoruz” dedi. Maden işçileri, ifadeleri alındıktan yedi saat sonra serbest bırakıldı.163
● Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Gezici Kamuoyu Araştırma Raporu’nu yayınlayan Türkiye’deki www.sondakika.com,
www.yenicaggazetesi.com.tr, www.internethaber.com sitelerine seçim yasaklarına uymadıkları gerekçesiyle KKTC’de erişimi engeli getirdi.164
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanatçı Nejat İşler hakkında 16 Temmuz 2016’da Twitter’da yaptığı “Emir geliyor. Boğaziçi Köprüsü’ne gidiyorsun. Kafanı kesip vatan haini diyorlar.
Emir geliyor. Doğu’ya gidiyorsun. Ölüyorsun. Şehit diyorlar” paylaşımı nedeniyle “suçu ve suçluyu övme” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma, İşler hakkında “halkı kışkırtmak ve ülkenin bölünmesini desteklemek amaçlı paylaşım yapıldığı” ihbarıyla başlatıldığı bildirildi. Ancak
başsavcılık, İşler’in adresinin Muğla ili Bodrum ilçesi olması nedeniyle “yetkisizlik” kararı vererek
dosyayı Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.165
18 Ekim 2020
● Anadolu Kültür Derneği kurucusu Osman Kavala’nın tutukluluk halinin üçüncü yılında
“Aradığınız Suç Bulunamadı” kampanyası başlatıldı. Kampanyada sosyal medyadaki görseller ve
bir de kısa film yer aldı. Filmdeki kişilerin bir cümle arayarak kitapları karıştırdıkları ama bulamadıkları mesajı verildi.166
19 Ekim 2020
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● Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Ağustos’ta sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındıktan sonra serbest Denizli SOL Parti yöneticisi Ercan Çelik hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyi kabul etti. İddianamede, “Mahir Çayan, Veysel
Güney ve Kızıldere saldırısına yönelik paylaşımları suç sayılan Çelik’in “Devrimci Yol propagandası yapmak” iddiasıyla hapisle cezalandırılması istemi” yer aldı. 24 Kasım’da ilk duruşması görülecek olan Çelik, Mahir Çayan ve Kızıldere’de öldürülen insanlarla birlikte hareket etmiş gibi bir
algı yaratılmaya çalışıldığını, savcının Mahir Çayan Toplu Yazılar kitabını delil saydığını dile getirdi.167
● AİHM, Türkiye’den sendika.org sitesinin erişime engellenmesi davasında, 8 Ocak 2021'e
kadar savunma yapmasını talep etti.168
21 Ekim 2020
● Manisa’nın Soma ve Karaman’ın Ermenek ilçelerinden Ankara’ya 12 Ekim’de başlattıkları yürüyüşlerinde engellemelerle karşılaşan maden işçileri, bu sefer de AKP Grup Başkanvekili
Özlem Zengin ile görüşmeleri ardından TBMM önünde basın açıklamasında polis müdahalesine
maruz kaldı. Maden işçisi İdris Sarıkaya haklarını aramak için verdikleri mücadeleyi anlatırken,
bir sivil polis ANKA mikrofonunu çekiştirdi. Bağımsız Maden- İş Sendikası Örgütlenme Sekreteri
Kamil Kartal, polislere itiraz etti. Ancak polisler Ankara Valiliği’nin kararıyla basın açıklaması
yapılmasının yasak olduğunu söyledi ve “Yeterince reklam olduk” ifadesiyle işçilere müdahale
etti.169
● Van Valiliği, 15 gün süreyle 4 Kasım’da dahil olmak üzere şehirde gösteri, yürüyüş ve
açık hava toplantısı gibi tüm etkinlikleri “toplum sağlığı ve kamu düzeni” gerekçeleriyle yasakladı.170
● İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Bu Kadınlar Yedi Bitirdi Beni kitabı nedeniyle “müstehcenlik” suçlamasıyla yargılanan Ersan Pekin hakkında beş ay hapis cezasına hükmetti ancak hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Daha önce de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı’nın başvurusu ile “muzır” ilan edilen ve artı 18 yaş uyarısı ile raflarda yerini alan kitapta
cinsel davranışlarını kontrol altına alamama hastalığına sahip bir karakterin kurmaca hikayesi anlatılıyor.171
● İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, Grup Munzur’un solisti Şenol Akdağ’ın “terör örgütü
üyesi olmak” iddiasıyla yargılandığı davada savcılık tanık konumundaki kişinin, grubun bazı konserlerini dinlediğini söyledi. Bunun üzerine Akdağ’ın avukatı Meral Hanbayat, “Konserden suç
çıkartmak traji komik” tepkisini gösterdi. Mahkeme ise, yazılı ifadesinde Akdağ’ı şahsen tanımadığını beyan eden savcılığın ikinci tanığı dinlemek üzere davayı 2 Şubat 2021’e erteledi.172
24 Ekim 2020
● TRT, TRT Haber’de yayımlanan “Gece Bakışı” programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
konuşmasının aktarıldığı sırada ekrandaki alt yazıda “Öööööööiiiiiillllll” ifadeleri hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. TRT’den yapılan açıklamada, “TRT Haber kanalımızda yayınlanan
‘Gece Bakışı’ programında kabulü mümkün olmayan bir şekilde anlamsız harf blokları ekrana yansıtılmıştır. Yaşanan olayın nedeni, olayda sorumluğu olan personelin tespiti ve gerekli idari cezanın
belirlenmesi için hızlıca bir soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu soruşturma ile ilgili tüm gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır” denildi.173
● Diyarbakır 5. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Aziz Oruç’un eşi Hülya Oruç hakkında
Covid-19 virüsü salgını sırasında cezaevlerinde yaşanan ihmaller ile ilgili sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla savcılığın hazırladığı
167
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iddianameyi kabul etti. Oruç, “Cezaevinde olan eşimin sağlık durumu konusunda sadece insani
talepleri ve endişelerimi sosyal medyada paylaştım” dedi. Geçtiğimiz 30 Nisan’da gözaltına alındıktan sonra ev hapsine çarptırılan Hülya Oruç’un duruşması 18 Ocak 2021’de görülecek. Avukat
Ferhat Kılınç, AYM’nin polise sanal ortamda işlenen suçlarda kullanıcılara ait kimlik bilgilerine
ulaşma, sanal ortamda araştırma yapma yetkisi tanıyan kanun maddesini Şubat 2020’de iptal ettiğini anımsatarak, Oruç hakkındaki iddianamenin ise sadece polis tutanağına dayalı hazırlandığını
kaydetti. Bu arada Aziz Oruç ise, 18 Aralık 2019’dan beri Patnos L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda
tutuklu.174
● Antalya’da İsmail Demirbaş adlı vatandaş, sokak röportajı sırasında ülkedeki ekonominin
gidişatını ve iktidarı eleştirdiği için aynı günün akşamı gözaltına alındı. Demirbaş, adli kontrol şartı
ve yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakılırken, “Ülkemin geldiği duruma üzülüyorum. Ben bildiklerimi söylemeye devam edeceğim” dedi. Demirbaş, Antalya Emniyet Müdürlüğü’ndeki gözaltı
sırasında baskıya uğradığını belirterek, “Benden ifade alan kişi, ‘Sen vahabisin. Birileri seni dolduruşa getiriyor. Birileri sana bunları söylüyor sen de bunları tekrarlıyorsun’ dedi” açıklaması
yaptı. Demirbaş, kendisini gözaltına alanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.175
● İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM’nin hak ihlali kararı verdiği Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılanmasına yer olmadığı kararına yapılan itiraza ilişkin “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti. Mahkeme’nin kararında, “yeniden yargılama ile ilgili müteakip
işlemlere ilişkin karar vermekle görevli mahkeme İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi (İstinaf) olarak” değerlendirildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM’nin Berberoğlu’nun
yeniden yargılanmasıyla ilgili kararı için “yok hükmünde” diyerek 13 Ekim’de yargılama talebini
reddetmişti. Berberoğlu’nun avukatı Yiğit Acar, 15 Ekim’de bu karara karşı itirazda bulunmuştu.176
● Ankara’da Halkevleri Derneği’nin “Güvenceli çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz” eyleminde dokuz kişi darp edildi ve 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Halkevleri
Derneği Genel Başkanı Nebiye Merttürk ile MYK üyeleri Sercan Aran ve Mustafa Eberliköse de
bulunuyor. Covid-19 salgını tedbirleri gerekçesiyle basın mensuplarınca görüntü alınması da engellendi.177
● CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarından oluşan “21 Soruda FETÖ’nün Siyasi Ayağı” kitapçığına basım, dağıtım ve satış yasağı getirildiğini açıkladı.178 Öztrak, “Genel merkezimize ve bir il başkanlığına bir mahkeme kararı tebliğ
edildi. 12 Eylül darbecilerini hatırlatan bir üslupla kitaplara el konulmasına ve toplatılmasına karar
verilmiştir. Kitapçık sayın genel başkanımızın TBMM kürsüsünde 11 Şubat 2020’daki konuşmasının resimli halidir. Bu kitapta yer alan birçok AKP sözcüleri tarafından çok daha önce basına
yansımış sözleri mi halkı kin ve düşmanlığa sürüklemektedir? Bu kitabın toplatılması ve yasaklanması ana muhalefet partisinin siyasi faaliyetine yargının ağır bir müdahalesidir” dedi.179
25 Ekim 2020
● Eskişehir’de basın açıklaması yapmak isteyen dokuz kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Ancak bu kişilerle ilgili ve açıklama yapacakları konuya ilişkin bilgi verilmedi.180
26 Ekim 2020
● CHP’li Enis Berberoğlu’nun avukatları Yiğit Acar ve Murat Ergün, İstanbul 14. Ağır Ceza
Mahkemesi’nin yeniden yargılama yapmayı reddetmesi ve ardından İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nin “karar verilmesine yer olmadığı” kararı alması üzerine ikinci kez AYM’ye başvurdu.
Ergün, “Mahkemelerce hukuka uygun karar verilebileceği inancına sahiptik. Maalesef her iki mahkeme de ‘hangimiz daha çok hukuka aykırı karar verebiliriz’ noktasında yarıştılar ve ipi birlikte
174
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göğüslediler. Biz İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararından önce sadece Enis Berberoğlu
için bu mücadeleyi veriyorken, şimdi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın uygulanabilir olması
açısından, normlar hiyerarşisinde en üstte bulunan Anayasa’nın bütün kurumlarca değer verilen ve
uygulanabilen bir noktaya gelmesi açısından bütün ülkenin çıkarları noktasında bu başvuruyu yapıyoruz” dedi.181
● Halkevleri Derneği Kocaeli Şubesi üyeleri, düzenleyecekleri basın açıklamasına Kocaeli
Valiliği’nin izin vermemesi üzerine açıklama yerini değiştirdi, önceden duyurulan noktada bekleyen polislere ve gazetecilere de açıklama görüntülü arama ile izlettirdi.182
27 Ekim 2020
● Ordu-Ünye’ye bağlı Yeşilkent Köyü’ndeki vatandaşlar, köylerinde maden sondaj çalışması yapılmasını istemedikleri için jandarma ekipleri ile tartıştı. Jandarma biber gazı ile müdahalede bulunarak 10 vatandaşı gözaltına aldı. Daha önce farklı köylerde de sondaj çalışması yapmak
isteyen şirket yetkilileri bölge halkı tarafından engellenmiş, vatandaşlar CİMER’e yaptıkları başvuruda bölgede sondaj izni alınmadığını öğrendiklerini açıklamıştı.183
● Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi, ODTÜ’nün 2018 mezuniyetinde “Tayipler Alemi”
karikatürünün yer aldığı pankartı taşıyan dört öğrenci hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçesiyle devam eden davada, hakim değişikliği nedeniyle dosyayı yeniden incelemeye almaya
karar verdi.184 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018’de pankartı taşıyan öğrencilerle görüşmüştü. Bu görüşmenin ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “ODTÜ’lü öğrencilere karşı açılan dava Cumhurbaşkanımızın avukatları tarafından geri çekilecektir” demişti.185
● İzmir Valiliği, Covid-19 virüsü salgını önlemleri kapsamında 29 Ekim’deki “Cumhuriyet
Fener Alayı Yürüyüşü”, 28 Ekim’de Karaburun Pazar Yeri’nde ve 29 Ekim’de Menderes’te yapılacak “Anadolu Ateşi” gösterisi ile 29 Ekim’de Bergama Antik Tiyatro’daki Feridun Düzağaç ve
Gülce Başer’in katılacağı Cumhuriyet kazanımlarını anlatan şiir dinletisine izin vermedi.186
28 Ekim 2020
● İstanbul 10. İdare Mahkemesi, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından yasaklanan Yeni
Yaşam Tiyatrosu’nun (Teatra Jiyana Nu) “Beru” oyununa ilişkin yürütmenin durdurulması başvurusunu değerlendirerek, kaymakamlıktan savunma istedi. Oyun, Kaymakamlık tarafından “kamu
güvenliği” gerekçesiyle yasaklanmıştı.187
● Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde “Las Tesis” dansı esnasında Türkiye
Gençlik Birliği (TGB) üyelerince yapılan engelleme girişimine karşı mor boya kullandıkları için
Üniversiteli Kadın Kolektifi üyesi öğrencilere “huzur ve sükunu bozmak” gerekçesiyle dava
açıldı.188 Dava 26 Kasım 2020’de görülmeye başlanacak.189 Öğrenciler, 24 Aralık 2019’da gözaltına alınmış ardından serbest bırakılmışlardı.190
29 Ekim 2020
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Grup Yorum
üyeleri Metin Kaleli, Yaşar Coşkun, Ali Aracı ve Seher Adıgüzel, Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Seda Şaraldı’nın aralarında bulunduğu 120 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda 12 ilde 93 kişi gözaltına alındı.191 Halkın Hukuk Bürosu, “dosyada gizlilik” kararı olduğu
gerekçesiyle müvekkilleri hakkında taraflarına bilgi verilmediğini, ayrıca en az 24 saat avukat görüş kısıtlaması olduğunu bildirdi.192
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● Cemal Metin Avcı tarafından katledilen Pınar Gültekin için 21 Temmuz’da İzmir’de yapılan eylemde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 12 kadın hakkında “2911 sayılı Toplantı
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” ve polise “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla dava açıldı. Dava 20 Ocak 2021’de görülecek.193
30 Ekim 2020
● Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesi, Şanlıurfa-Suruç’ta IŞİD’in gerçekleştirdiği terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak üzere 22 Temmuz’da basın açıklaması yapmak istedikleri
için darp edilerek gözaltına alınan 37 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “kanuna
aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama, “görevi
yaptırmamak için direnme”, “kamu malına zarar verme” suçlamalarıyla hazırladığı iddianameyi
kabul etti.194 İddianame kapsamında, yedi polis darp edildiklerini öne sürerek 37 kişiden şikayetçi
oldu. Dava 10 Mart 2021’de görülmeye başlanacak.195

RTÜK ile İlgili Gelişmeler
1 Ekim 2020
● RTÜK’ün, Halk TV’ye verilen beş günlük yayın yasağından sonra gelen ayrımcılık eleştirilerine ilişkin yaptığı açıklamada, “RTÜK, yayın ilkelerini ihlal eden yayıncılara ayrım yapmaksızın adli bir yaklaşım sergilemekte, ilgili mevzuat çerçevesinde görevini yapmaktadır.196 Kimi çevrelerin kasıtlı ve haksız bir şekilde ortaya attığı bazı kuruluşlara orantısız ceza özlemiyle ayrımcılık
yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.197
2 Ekim 2020
● BirGün’den Mehmet Emin Kurnaz’ın “RTÜK Başkanı’na özel tasarım mobilya” haberinde, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in İstanbul Bölge Temsilciliği’nde bulunan makam odasına
özel tasarım mobilya yapılmasına ilişkin açılan ihalenin tutarının 320 bin lira olduğu belirtildi.198
RTÜK’ün açıklamasında, “Bahse konu art niyetli haberlerde geçtiği gibi ayrılan bütçe sadece
RTÜK Başkanlık Makamı için kullanılmamıştır. Ödenek, dokuz katlı binadaki Üst Kurul toplantı
salonu başta olmak üzere personel, idari, teknik büroların yer aldığı binanın tamamı için kullanılmıştır. Bir kısım medyanın eski köhneleşmiş alışkanlıklarıyla ürettiği yalan haberlerinden ve karalama kampanyalarından artık vazgeçmelerini arzu ediyoruz” denildi.199
● OdaTV yazarı Ramazan Bulut, RTÜK’ün “Esra Erol’da” programına verdiği idari para
cezasına tepki gösteren Medya Derneği’nin yönetim kurulunda TRT Genel Müdürü İbrahim Eren
ve AA Genel Müdürü Şenol Kazancı’nın yer aldığını kamuoyuna anımsattı. Bulut, Medya Derneği’nin internet sitesinde Eren ve Kazancı’nın unvanlarına yer verildiği kaydederek, “Ancak hiçbir devlet memuru kurumsal unvanını kullanarak bir dernek kuramayacağı gibi, bu unvanla üye de
olamaz” diye yazdı. Bunun üzerine Medya Derneği’nin internet sitesinde Yönetim Kurulu bilgileri
çıkartıldı.200 Bulut ise, Medya Derneği’nin internet sitesinde “Faaliyetlerimiz çeşitli medya kuruluşlarının destekleri ile yürütülmektedir” başlığı altında AA ve TRT’nin yer aldığını da söyleyerek,
“Tamamen ticari faaliyet gösteren özel medya kuruluşlarına bir kamu kurumunun desteği söz konusu olamaz. Kaldı ki RTÜK’ün bile cezalandırdığı bir medya organına, bir değil iki devlet kurumunun böyle açıktan sahip çıkması, bir takım cezai sorumlulukları da gerektirir” dedi.201
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6 Ekim 2020
● Sayıştay’ın RTÜK hakkında hazırladığı ancak henüz yayınlanmamış raporuna göre yapılan haberlerde, RTÜK üyelerinin yurt dışı gündeliklerinin ve maaşlarının bir yılda 453.963 lira
kamu zararına yol açtığı gündeme getirildi.202 RTÜK tarafından yapılan açıklamada ise, “Henüz
sonuçlanmamış Sayıştay raporlarını kullanarak devlet kurumlarını yıpratmaya yönelik habercilik
anlayışından vazgeçilmelidir. Yanlışta ısrar edilmesi durumunda bunun hukuki sonuçlarının olacağını hatırlatıyoruz” denildi.203
7 Ekim 2020
● RTÜK, Halk TV’de yayımlanan “İki Bakış İki Yorum” programında gazeteci Levent Gültekin’in Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini değerlendirirken kullandığı “…Azerbaycan devlet mi
gerçekten? Bir aşiret, demokrasi yok, hukuku yok, otoriter yönetim var, seçim yok. Paranın üzerinde yüzüyorlar, bugüne kadar adam gibi bir devlet kurmamışsın, 30 yıldır senin toprakların işgal
edilmiş…” ifadeleri nedeniyle kanala üst sınırdan idari para cezası uygulanması kararı aldı. Değerlendirmede söz konusu ifadelerin, Azerbaycan Devleti ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e yönelik
eleştiri sınırları ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliğinde olduğu kanaatine varıldı.204
12 Ekim 2020
● RTÜK’ün, internet üzerinden yayın yapan Spotify, Medyaport TV ve Paylas FM’e lisans
başvurusu yapmaları için 12 Ekim itibariyle 72 saat süre tanıdı.205 RTÜK’ün ihtarname gönderdiği
yayıncı kuruluşlar bu süre içinde lisans başvurusunda bulunmazsa sitelerine erişim engeli getirilmesi gündemde. Türkiye’de temsilciliği olmayan İsveç merkezli Spotify’in, Stockholm’deki birimiyle temastaki RTÜK yetkilileri yayın lisansını alacaklarına dair duyum aldıklarını açıkladı. Türkiye’deki pazar payını kaybetmek istemeyen Spotify’nin, Türkiye’de temsilcilik de açacağı belirtildi. Diğer platformlar için şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Resmi Gazete’de 1 Ağustos 2019’da “Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınların internet ortamından sunumu hakkında
yönetmelik” yayımlanmıştı. Bu yönetmelik ile internet ortamında yayın yapmak isteyen kuruluşlara, yayın lisansı alma zorunluluğu getirilmişti. Prof. Dr. Yaman Akdeniz, “RTÜK Spotify ve
Foxplay’in resmi olarak lisans yükümlülüğünü yerine getirmediğini açıkladı. RTÜK Spotify’ı engeller mi? Eğer Spotify lisans başvurusu yapmazsa evet RTÜK kendisine verilen yetkiyi kullanıp,
erişim engelleme talep edebilir. RTÜK, Spotify ve yetkisi kapsamına giren diğer platformlardan
‘vergi’ talep etmiyor. RTÜK’e bu platformların içeriğini düzenleme yetkisi verildi. RTÜK’ün himayesine girerlerse içerikleri sansürlenebilecek. RTÜK vergi dairesi değil, bilmeyenlere duyurulur.
Spotify, premium üyeliklerden yüzde 18 KDV alıyor ve bunu devlete veriyor. Dahası Dijital Hizmet Vergisi de veriyor. RTÜK’ün derdi de bu platformların vergi verip vermemesi değil” tepkisini
paylaştı. RTÜK’ün eski üyesi Faruk Bildirici de, “Düşünce polisliğine tam gaz orada da devam
etmeyi hedefliyorlar. Özgür alanlara alerjileri var. Spotify’dan lisans istenmesi yasaya da aykırı
çünkü özgülenmiş yayın değil ve yayın akış çizelgesi yok. RTÜK üyesi iken internet ortamındaki
radyo, televizyonlar yönetmeliğinin sansür amaçlı ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu savunmuştum” paylaşımını yaptı.206
14 Ekim 2020
● RTÜK, Halk TV’de “Şimdiki Zaman Siyaset” programı konuğu Mehmet Çilingiroğlu’nun
kullandığı, “Ankara’nın Tabipler Odası diyor biz de diyor dört bin tane vaka görüyoruz Ankara’da
sadece diyor. Oradan Bahçeli çıkıyor diyor ki, ‘Tabipler Odası’nı kapatmamız lazım, AYM’yi kapatmamız lazım’ diyor. İmparatorluk mu kuruyorsun lan. Ne biçim böyle bir şey olabilir mi ya?”
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ifadelerinin eleştiri sınırlarını aştığını ileri sürdü. RTÜK, yayında geçen argo kelimenin şahıstan
öteye geçerek kurum ve temsil edilenlere yönelik olmasından dolayı küçük düşürücü ve itibarsızlaştırıcı olduğu kanaatine vararak yayıncı kuruluşun hizmetleri, insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük
düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” hükmünü ihlal ettiğini belirtti. Üst
Kurul ayrıca, kanal hakkında idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.207
15 Ekim 2020
● RTÜK, Spotify’ın yasal süre içerisinde müracaatını yaptığını ve lisanslama süreçleriyle
ilgili hazırlıklara başlandığını bildirdi. Açıklamada, “Gerek ulusal gerekse uluslararası medya kuruluşları ile daima yasal çerçevede yapıcı ve diyaloğa açık bir iletişim yürüten üst kurulumuz bundan sonra da aynı tavrını korumaya devam edecektir. Görsel ve işitsel medyaya destek olmayı
misyon edinen RTÜK, yayıncılara rehber olmayı daima sürdürecektir”208 denildi.209
18 Ekim 2020
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yeni yasa kapsamında sosyal ağ platformlarının lisans
başvurusunda bulunmasına ilişkin “Birtakım çevreler Netflix gelmesin, Foxplay gelmesin, Amazon
gelmesin, Spotify gelmesin, Türkiye zor durumda kalsın istiyorlar. Netflix ile ilişkilerimiz iyi” dedi.
RTÜK’ün siyasi saiklerle hareket edilerek ve sistematik olarak bazı çevrelerce yıpratılmaya çalışıldığını öne süren Şahin, “Üyelerimizin birkaçı, muhalif olarak bilinen bazı kanalların raporları
kurul gündemine gelince hakkaniyetten bahsederek adeta sevgi pıtırcığı olurken, bazı televizyonlar
söz konusu olduğunda hakkı, hukuku unutarak kaplan kesiliyorlar” ifadelerini kullandı. Bir muhalefet milletvekilinin kurumun bütçe raporundan bir bölümü alıp algı operasyonu için yalan haber
yaptırdığını belirten Şahin, “Yok, efendim RTÜK, kimlere 700 bin lira bağış yaptı? Yok efendim,
RTÜK üyelerine ödediği yurt dışı yolluklarıyla devleti şu kadar zarara uğrattı. Üzerimize oynayan
muhalefet siyasetçilerinin oyunlarını görüyoruz” dedi. Şahin, evlilik programlarına ilişkin, “Evlilik
programlarının kaldırılmasından ziyade ıslah edilmesi, yeni bir formatla elden geçirilmesinden yanaydım. Daha çok kadınların izlediğinden hareketle evlilik programlarının içeriklerine, izleyen kitlenin eğitimi ve gelişimiyle ilgili ilaveler yapılması gerektiğini düşünenlerdenim. Çözüm, içeriklerinin düzenlenmesidir. Program kaldırmayla istenilen sonuca ulaşılamaz” ifadelerini kullandı.210
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK Kanunu’na ilişkin çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Yayıncılarımızla alakalı onları da memnun edecek önemli değişiklikler getiriyoruz” dedi.211
19 Ekim 2020
● RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in “Haksız yere hiçbir kanala
ceza yazmadık” sözlerine karşılık “Mesele hak edene ceza kesebilmektir. Kimseden korkmadan ve
gelecek tepkileri göz ardı ederek, hak edene ceza kesemediler” yanıtını verdi.212
21 Ekim 2020
● RTÜK, “toplumda özgürce kanaat oluşmasına engel olmak”, “tarafsızlık, gerçeklik ve
doğruluk ilkelerini esas almamak”, “haberin verilişinde abartılı ses ya da görüntüye yer vermek”,
“doğal sesin dışında efekt ve müzik vermek” suçlamalarından TV5 kanalına 25.000 lira para cezası
verdi. Tekrarı halinde kanala yayın durdurma ve ikinci kez tekrarlandığında ise yayın lisansının
iptali cezası verilebilecek. Ceza gerekçesi, TV5’de “Kulis Ankara” programında Elazığ depremiyle
ilgili ailelere “Cumhurbaşkanı geldiğinde cenazeleri hep birlikte kaldırmak istiyoruz” denilerek
cenazeler verilmediği ancak itirazlar üzerine ailelere teslim edildiği konuşulmuştu. RTÜK, bu iddiaların dillendirilmesini suç kabul ederek, “Kamuoyunun böylesi durumlarda her türlü malumatı
doğru kabul edebileceği düşünülmeden, araştırılmadan, doğruluğu ispat edilmeden, iftira nitelikli
207
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bu tarz ifadelerin kriz zamanlarında sağduyu ortamını yaralayacak türden olduğu” kararını verdi.
Tebligata göre karar HDP’li üye Ali Ürküt’ün karşı oyuna rağmen oy çokluğu ile kabul edildi.213
24 Ekim 2020
● Korkusuz yazarı Memduh Bayraktaroğlu, RTÜK’ün TGRT’nin yayınında Sözcü hakkında
“İt, köpek, morfinleşmiş, haysiyetsiz, ahlaksız, fosseptik çukuru, bidon kafa” denilmesini “ifade
özgürlüğü çerçevesinde” değerlendirdiğini anımsatarak, ancak yazısında “Ben de size aynı kelimelerle hitap edebilir miyim” diye sorduğunda RTÜK’ün kendisi hakkında şikayette bulunduğunu
açıkladı. Bayraktaroğlu, kendisine atılı suçu Muğla/ Akyaka’da işlediğini belirtti Ankara’da hakkında dosya açıldığını söyledi. Bayraktaroğlu, “hakaret” gerekçesiyle kendisine 380 gün hapis cezası verildiğini açıkladı.214 Bayraktaroğlu, “Yatarım çıkarım bir şey değil. Vicdanımın rahat olduğunu da bilirim. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ‘yetkili mahkeme’ başlıklı 12. maddesinin birinci fıkrasında, davaya bakmak yetkisinin, suçun işlendiği yer mahkemesine ait olduğu
ifade edilmiştir” ifadelerini kullandı.215
29 Ekim 2020
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TELE1’deki sabah programında Musa Özuğurlu’nun “Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başında olduğu teşkilatın memurları Türkiye’de cem
evlerine girip rahatlıkla işeyebiliyor” sözlerine ilişkin inceleme başlattı.216 Açıklamada, “TELE1
sunucusunun bahse konu yayında muhalefet etme psikolojisiyle kahraman polislerimize iftira atması kabul edilemez. Kendisini esefle kınıyorum. Kamu görevi yürüten yayıncıların gazetecilik
ilkelerini unutarak toplumda infial oluşturabilecek açıklamalar yapma özgürlüğü yoktur. RTÜK
olarak buna müsaade etmeyeceğiz” denildi.217
30 Ekim 2020
● RTÜK, İzmir depremine ilişkin yapılan radyo ve televizyon yayınlarında azami hassasiyet
gösterilmesi çağrısında bulundu.218 Açıklamada, “Yayınlarda halkımızın doğru bilgilendirilmesi
için resmi açıklamalara özenle yer verilmesinin ve özellikle sosyal medyaya dayanan teyit edilmemiş bilgilerin kullanılmaması gerektiğinin altını ısrarla çiziyoruz” denildi.219
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, online yapılan İletişim Fakülteleri Dekanları Konseyi’nin
(İLDEK) 28. toplantısında “RTÜK’ün sadece ceza veren bir kurum olarak görülmesine karşıyız.
Maksatlı çevrelerin oluşturmaya çalıştığı ve maalesef ki büyük oranda başarılı olduğu bu algıyı
kırmak için farklı çalışmaları hayata geçiriyoruz. Kısacası, milli ve manevi değerlerimize saygılı,
teröre geçit vermeyen, kadın, çocuk ve engellileri gözeten, insan sağlığı ve çevreye saygılı, nitelikli
yayınların ortaya konulması için çaba sarf ederken bu yolda işin kaynağı olan iletişim hassasiyetine
özel önem veriyoruz” dedi.220

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepkiler
1 Ekim 2020
● Uluslararası PEN Kulüpleri Federasyonu Norveç Şubesi, “Türkiye İddianame Projesi
2020” raporunda, Türkiye’de basın ve örgütlenme özgürlüğünü hedef alan 12 davanın iddianamelerini inceleyerek, “iddianameler hukuktan yoksun, çoğu kopyala yapıştır hazırlanmış, kanıta dayanmıyor, masumiyet karinesi yok sayıldı” tepkilerini dile getirdi. İngiltere ve Galler Barosu İnsan
Hakları Komitesi Üyesi Avukat Kevin Dent QC, Gezi davasına ilişkin, “Hukuki açıdan korkunç
bir iddianame” yorumunda bulunarak, “İddianameye konu olan kişilerin uçuş bilgileri var ama
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bunlar birbirine kanıtla değil, siyasi teori ile bağlanmış durumda. Sonuç olarak iddianame dengeden yoksun, adil olmaktan tamamen uzak, suçlamaların bu kadar önemli olduğu bir noktada kanıt
yoksa bunun siyasi bir araç olduğunu görüyorsunuz” dedi. Avukat Clarissa Fondi ise, Büyükada
Davası iddianamesini inceleyerek, “Sanıklar toplantılar ve aktiviteler ile sosyal karmaşaya yol açmakla suçlanıyor. Ayrıca ‘bir terör örgütü ile bağlantı’ iddiası da yer alıyor ancak bunun neye
dayandırıldığına dair hiçbir bilgi yok. Bu iddianamede gereksiz ve geçerli olmayan suçlamalar var
ve sanıkların masumiyet karinesinin dikkate alınmadığını görüyoruz” dedi.221
3 Ekim 2020
● OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın Ankara Sincan Cezaevi’nde tutuklu
olmasına karşı AYM karşısındaki Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda bir araya gelindi. Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Yıldız’ın gönderdiği mesajdaki “2011’deki OdaTV kumpasıyla ilgili olarak
hazırlanan iddianameye ‘İftiraname’ demiştim. Bugünkü iddianameye de ancak ‘İntikamname’ diyebiliyorum” ifadelerini aktardı. Yıldız’ın dostları, 15 dakikalık sessiz protesto gerçekleştirdi.222
● ÇGD, Eylül ayı Medya Raporu’nu yayınlayarak, “Türkiye’de basın özgürlüğü açısından
geride bıraktığımız her ay bir öncekini aratır düzeye ulaşmıştır. Bunun nedeni gittikçe otoriter bir
yönetimin hakim olmasıdır. Sonuç; ekranların utanç yazılarıyla, fotoğrafların fotomontajla karartılmasıdır. Unutulmasın ki dün olduğu gibi yarın da her karanlığı aydınlığa çıkaracak gazeteciler
olacaktır” açıklamasında bulundu.223
6 Ekim 2020
● DİSK’e bağlı Basın-İş Sendikası, Van’da MA ve Jinnews muhabirlerinin gözaltına alınmasına ilişkin, “Van’da polis aralarında helikopterden iki köylünün atılma haberini duyuran Cemil
Uğur’un da bulunduğu gazeteciler Adnan Bilen, Şehriban Abi ve Nazan Sala’yı gözaltına aldı.
Gözaltına alınan gazeteciler bir an önce serbest bırakılmalıdır. Gazetecilerden elinizi çekin” tepkisini paylaştı.224
● ÇGD, Van’da MA muhabiri Cemil Uğur’un gözaltına alınmasıyla ilgili “Son dönemde
adete normalleştirilen, araştırmacı gazeteci yapanların yazdıkları haberler nedeniyle baskıya uğramasının bir örneği olarak değerlendirdiğimiz Uğur’un gözaltına alınmasını kınıyor, vakit geçirilmeksizin serbest bırakılması çağrısı yapıyoruz” açıklamasını yaptı.225
● Batı Karadeniz Sosyal Medya Platformu çatısı altında sosyal medyadan faaliyet gösteren
bazı yasal firmaların da katıldığı toplantıda, Derin Haber Medya Grubu’nun sahibi ve Karabük
Derin Haber İmtiyaz Sahibi Sait Alıcı, “İnternet medyası ile ilgili yasa çıksın istiyoruz. Karabük
İnternet Yayıncıları Derneği kurarak, vergilerimizi ödediğimizi ve eleman çalıştırdığımızı ortaya
koyduk” dedi. Cihan Haber sahibi Cihan Emre, “Bizleri bir gazeteci olarak görünmememiz, mecmua dergi, gazete olmadığı için ötelenmelerimiz, çıkacak olan yasalarla ilgili şimdiden korku hegemonyasına doğru itilmemizin önüne geçmek için, bilmediğimiz konuların daha güzel platformda
birbirimize de yardımcı olurken aynı zamanda yasal ve hukuki alt yapıyı oluşturmak için burada
bulunuyoruz” dedi.226
7 Ekim 2020
● Van Barosu, MA muhabirleri Adnan Bilen ile Cemil Uğur, Jinnews muhabirleri Şehriban
Abi ile Nazan Sala ile Yeni Yaşam dağıtımcısı Şükran Erdem ve Fehim Çetiner’in gözaltına alınmasına ve 24 saat avukatlarıyla görüşme yasağı getirilmesine karşı “İfade özgürlüğü demokrasinin
olmazsa olmazıdır. Kamuoyunu ilgilendiren ve yurttaşın bilgi alma hakkı kapsamında, gazetecilerin özgürlüğünün korunması, devlete, Anayasa tarafından yüklenmiş en temel yükümlülüklerden
biridir. Anayasa’nın 28. maddesinde de belirtildiği üzere basın hür olmalıdır ve sansüre tabi
221
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tutulamaz. Gazetecilik suç değildir. Anayasaya, hukuka ve demokratik toplum gereklerine aykırı
olup, gözaltı işlemlerine son verilerek basın emekçilerine yönelik baskıya ve sindirmelere son verilmesini bekliyoruz” tepkisini gösterdi.227
8 Ekim 2020

● Gazeteci Felat Bozarslan, DHA’nın Demirören Medya Grubu’nda “Sakıncalı personel”

olarak anılmaya başladığını ve uğradığı mobbinge dayanamadığı belirterek DHA’ya çektiği ihtarnameyle sözleşmesini feshettiğini ifade etti. Bozarslan, tazminat talebiyle ilgili dava açmak zorunda kaldığını belirterek “Ayrıldığım günden beri hiçbir iletişim kurmadılar. O dönem benim bildiğim en az yedi, sekiz DHA çalışanı tazminatlarını aldılar, anlaşıp ayrıldılar. Ama bana özellikle
böyle bir uygulama yaptılar. Beni yok saydılar ve sebebini de anlamadım” ifadelerini kullandı.
Bozarslan, ajansta neler yaşandığıyla ilgili ise “En basitinden istismar, taciz ve şiddet haberlerini
yayınlamamızı istemiyorlardı. Bir de bize zorla fazla mesai evrakı imzalatıyorlardı. Ancak banka
hesabımızı kontrol ettiğimizde, imzalatılan o fazla mesailerin yatmadığını gördük” dedi.228
9 Ekim 2020
● Uluslararası Af Örgütü, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nin sivil toplum lideri Osman
Kavala hakkında düzenlenen yeni iddianameyi kabul etmesini “utanç verici” olarak nitelendirerek,
Türkiye’ye adaleti sağlama çağrısı yapıldı. Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölgesel Ofis Direktörü
Nils Muiznieks, “Yaklaşık üç yıldır cezaevinde tutulan Kavala’ya şimdi de başka bir temelsiz ‘casusluk’ suçlaması yöneltiliyor. AİHM geçen Aralık ayında verdiği kararla Kavala’nın uzun süreli
tutukluluğunun hukuka aykırı olduğuna ve ‘art niyet’ taşıdığına hükmetti. Buna rağmen Türkiye,
bu bağlayıcı kararı uygulayarak, Kavala’yı serbest bırakmayı reddediyor” dedi. Muiznieks, “Türkiye’yi, Kavala’yı cezaevinden serbest bırakarak, intikam amacı taşıdığı açıkça görülen suçlamaları düşürmesi çağrısı yapıyoruz ve Türkiye’yi Kavala’nın maruz kaldığı bu utanç verici adaletsizliğe son vermeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.229
● Van’da MA ve Jinnews’in büroları ile bu kurumlarda çalışan gazetecilerin evlerine yapılan
baskınlar sırasında dört gazeteci ve iki gazeteci dağıtıcısının gözaltına alınmasına üzerine İnsan
Hakları Derneği (İHD) Van Şubesi Başkanı Murat Melet, “Dünyanın hiçbir yerinde gazetecilerin
tutuklandığını duymak istemiyoruz. Gazeteciler Türkiye’de yaptıkları haberlerden dolayı tutuklanıyorlar aynı zamanda toplumun haber alma hakkı da engelleniyor. Hiçbir gazeteci yazdıkları sebebiyle gözaltına alınmamalı. Van’da gözaltına alınan gazetecilerin derhal serbest bırakılması gerekiyor. Basının özgür olmadığı ülkede kimse özgür değildir” dedi. MA muhabiri Barış Dönmez
de, “Kurumdaki ekipmana el konuldu. Bunu yaparak habercilik faaliyetlerimizi kısıtlamak istediler. Bunlar engel değil, bilgisayar olmasa telefonla habercilik faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Kendi
imkanlarımızı oluşturarak çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz” diye konuştu. Jinnews muhabiri Hikmet Tunç ise konuya ilişkin, “Arkadaşlarımızın gözaltına alınmasının tek bir
nedeni vardır: Çatak’ta Servet Turgut ve Osman Şiban’ın yaşadığı olayı belgeleyerek haberleştirmeleri. Biz tüm baskılara rağmen gerçekleri yazmaktan vazgeçmeyeceğiz. Sözümüzü söylemeyi
sürdüreceğiz. Halkın sesi olmaya ve gerçekleri halka ulaştırmayı sürdüreceğiz” tepkisini gösterdi.230
● Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu, Türkiye’de çoklu baro sistemi oluşturularak, baro
seçim sisteminde değişikliği öngören yasa için “avukatların tarafsızlığının ve bağımsızlığını tehlike
soktuğu” ve “hukuk mesleğinin daha fazla siyasallaşmasına yol açma riskini taşıdığını” değerlendirmesinde bulundu. Komisyon, “Türk makamların daha önce var olan sistemdeki bazı kusurlar
olduğu için yeni baro sistemine geçildiğini belirtiyor, fakat yeni sistemin Barolar Birliği veya
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barolar tarafından avukatlara ve nihayetinde avukatlar tarafından kamuoyuna sağlanan hizmetlerin
kalitesini nasıl iyileştireceği Venedik Komisyonu için net değildir” açıklaması yaptı.231
10 Ekim 2020
● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın farklı cemaat ve tarikatların, devlet kademelerinde ve bakanlıklarda kadrolaşmasıyla ilgili sözlerine karşı bunun “yalan”
ve “provokasyon” olduğunu ifade etti. Soylu, “Belirli grupların demokrasi ve hukuk sistemi dışında
siyaseti, sermayeyi ve devleti etki altına alması, yönetmesi, belli yerlere sızarak güç devşirmeye
çalışması kabul edilemez. Ancak inanç grupları -son günlerdeki yönlendirmeli tartışmalara değinerek söylüyorum- tarihsel sürecimizin geleneğimizin ve topraklarımızın bir kabulüdür” dedi.232
Bireysel istismarlara veya inanç gruplarının istismarlarına müsaade edilmediği söyleyen Soylu
“Herhangi bir inanç grubunun, devletin birtakım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri,
başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir. Yalandır. Provokasyondur” ifadelerini kullandı. Saymaz, yazısında, Menzil tarikatının AKP’nin iktidara geldiği 2002’den itibaren Sağlık
Bakanlığı’na ilgi gösterdiğini yazmış, “Hak-Yol’cular Adalet Bakanlığı'na, İsmailağa’cılar Diyanet'e, Erenköy’cüler ticarete, Süleymancılar Kuran kursları ve öğrenci yurtlarına, Işık’çılar medyaya hükmediyor” demişti.233
● Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Van’da dört gazetecinin gözaltına alınmasına ilişkin,
“Türkiye’de basın ve medya kuruluşların, gazetecilere yönelik baskıların bu kadar ayyuka çıktığı
ve halen onlarca gazeteci arkadaşımızın cezaevinde bulunduğu bir dönemde, bunlara yenilerinin
eklenmesini ve baskıların arttırılmasını kabul etmiyoruz.” açıklamasını yaptı.234
12 Ekim 2020
● CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soma ve Ermenek’ten Ankara’ya yürümek isteyen
maden işçilerine polisin biber gazı ve mermiyle müdahale etmesine tepki göstererek, “AYM kararlarını eleştiren İçişleri Bakanı, anayasal haklarını kullanmak isteyen madencilere biber gazı ve
plastik mermiyi reva görüyor. Hak taleplerini görmeyen bu iktidar, ülkemizin sırtında yük haline
gelmiştir” dedi.235
13 Ekim 2020
● İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, Sözcü’nün yönetici ve yazarları hakkındaki
hapis cezalarının istinaf aşamasında onanmasına yönelik “Ben bu onamanın basın hürriyetine yönelik olarak getirilmiş bir başka tehdit olduğu kanısındayım. Son yıllarda da özellikle gazetelere
ve gazetecilere yönelik olarak açılan davalar Türkiye’de öncelikle ifade hürriyetini tehdit eden ardından da bununla birlikte basın özgürlüğünü tehdit eden bir konumdadır” dedi. Durakoğlu, “Ben
sonuç olarak bu mahkumiyetin orada ismi yazılı kişilerden bağımsız olarak daha açık bir şekilde
tüm basına yönelik bir tehdit olduğu kanısındayım. Buna izin vermemeliyiz. Otoriterleşmenin sonu
totaliter bir anlayıştır. Yani muhalefetin olmadığı bir anlayıştır” ifadelerini kullandı.236
● TGC, TBMM’nin 14 Kasım 2020’ye kadar yasal düzenleme yapmazsa gazetecilerin yıpranma payı olarak bilinen fiili hizmet hakkını yitireceğini belirterek, “Ağır ve yıpratıcı koşullarda
çalışan gazetecilerin haklarını korumak için kamuoyunda yıpranma payı olarak bilinen fiili hizmet
zammı hakkında TBMM acilen bir düzenleme yapmalıdır. Sosyal Güvenlik Hakkı’ndan yararlanmak için ‘Basın Kartı Sahibi olan’, ‘Basın Kartı Sahibi olmayan’ gazeteci ayrımı ortadan kaldırılmalıdır. En ivedi çözüm olarak 506 sayılı yasa dönemindeki düzenlemeye geri dönülmelidir” açıklamasını yaptı.237
● CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin AYM’nin Enis Berberoğlu’na ilişkin kararını uygulamaması üzerine “Mahkeme
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238

Anayasa’yı çiğniyor.
Mahkeme’nin yaptığı aslında görev suçudur. Bu çerçevede Hakimler ve
Savcılar Kurulu daha önce birçok olayda yaptığı gibi bu defa da burada resen harekete geçmelidir”
dedi.239
● AYM Üyesi Engin Yıldırım, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu’na
ilişkin AYM kararına uymaması üzerine AYM binasının fotoğrafını “Işıklar yanıyor” diyerek paylaştı. İçişleri Bakanlığı “Işıklarımız hiç sönmüyor” yanıtını verdi. Yıldırım’ın paylaşımı, “yerel
mahkemeye eleştiri” ve “siyasi iradeye darbe” yorumları alarak tepkiye neden oldu.240 Yıldırım,
tepkiler üzerine “Hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil” açıklamasını yaptı.241 Tepkiler
dinmeyince Yıldırım, “Yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu
yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir”
dedi.242 AYM Genel Kurulu toplanarak, “Bir üyenin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar AYM’nin kurumsal görüşünü bağlamaz” açıklamasını yaptı.243 Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“AYM üyesinin böyle bir açıklama yapması adeta siyasete soyunmasıdır. Siyaset yapacaksa görevinden istifa etsin, siyasete girsin” tepkisini gösterdi.244 İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
“AYM kararlarını beğenmeyebilirsiniz ama mutlaka uygularsınız. Engin Yıldırım istifa etmeli”
açıklamasında bulundu.245 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Güçler ayrımı ‘herkes kendi
işine baksın’ demek. AYM üyelerinin sadece bu millete; doğru, adil karar verme borçları vardır,
başka hiç kimseye borçları yoktur” dedi.246 Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Vesayet özlemi içinde
olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları millet açar, millet kapatır” ifadesini paylaştı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “Bu tweet hiçbir mazereti ve tevili mümkün olmayan,
darbeyi çağrıştıran ve ima eden vahim bir açıklamadır. Bu AYM Üyesi derhal istifa etmelidir”
dedi.247 CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Yargı mensupları yargı kararlarıyla konuşur. Asla
ışık yakanların değil milletin yanındayız” dedi. Bu olaylar üzerine Yıldırım, paylaşımını geri
çekti.248
14 Ekim 2020
● TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Van’da gözaltındaki iki kişinin helikopterden atıldığını haberleştiren gazeteci Adnan Bilen, MA muhabiri Cemil Uğur, Jinnews muhabiri Şehriban
Abi ve gazeteci Nazan Sala’nın tutuklanmasına “Van’da tutuklanan gazeteciler Adnan Bilen, Cemil Uğur, Şehriban Abi ve Nazan Sala’nın tek suçu yaptıkları haberdir. Tutuklanma gerekçelerine
baktığımızda da bunu açık bir şekilde görüyoruz” dedi. Durmuş, “Artık mahkemeler ‘haber’ nedeniyle tutukladıklarını gizleme ihtiyacı dahi hissetmiyor. Doğrudan yaptığın haberler şuna hizmet
ediyor diyerek gazetecileri tutukluyor” diyerek tepki gösterdi. ÇGD Başkanı Can Güleryüzlü,
“Türkiye’de gazetecileri suçlamak, gözaltına almak ve tutuklamak o kadar basitleşti ki tek kriter,
gazetecilik yapmak oldu. Belli ki devlet içinde iktidardan güç alan, Türkiye’yi 90’lı yıllardaki gibi
cinayetlerle yönetmek ve bu cinayetlerin faili meçhul kalmasını sağlamak isteyen oluşumlar söz
konusu ve yaptıkları hukuksuzlukların ortaya çıkmaması için gazeteciler hedef alınmakta” ifadelerini kullandı. DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren, “İki köylünün devlet görevlileri tarafından
helikopterden atıldığını tüm toplum, gazetecilerin haberiyle öğrendi. Devlet yetkililerinin bu konudaki açıklamalarının gerçek olmadığını da gazetecilerin haberlerinden öğrendi. İktidar duyulmasını istemediği her haberin ardından gazetecileri tutuklama, gözdağı verme yolunu seçiyor. Ancak
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tüm bu baskılara rağmen gerçek gazeteciler işlerini yapmaya, yani kamuoyuna gerçekleri duyurmaya devam ediyor” dedi.249
15 Ekim 2020
● Avrupa Konseyi’ne bağlı Gazetecilerin Korunması ve Güvenliği Platformu, Van’da dört
gazeteci hakkında tutuklama kararı alınmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Tıbbi belgeler ve
raporlar askerlerin helikopterden iki sivili attığını ve bunun bir kişinin ölümüne yol açtığını ortaya
çıkardı”250 ifadelerini kullandı. Açıklamada, “Mağdur ailelerinin avukatları, ‘kasten yaralama’,
‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘işkence’ suçlarından suç duyurusunda
bulundukları hatırlatıldı. 1 Ekim’de Van Valiliği, adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.
1 Ekim’de Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili yayın yasağı getirdi. Uğur, 16 Eylül’den itibaren,
işkence iddialarını ve sivillerin ‘yüksek bir yerden’ düştüğünü ve işkence edildiğini doğrulayan,
beyin ve nöroloji uzmanları tarafından imzalanmış hastane raporlarını ve belgeleri MA aracılığıyla
yayınlamaya başladı. 9 Ekim’de mahkeme tutuklanmalarına karar verdi” ifadeleri kullanıldı. Platform açıklamada tehdit kaynağı “devlet” olarak gösterilirken, tehdit seviyesi ise “birinci derece”
olarak belirtildi. “Birinci derecede tehdit” kapsamı, “Gazetecilik çalışmaları nedeniyle fiziksel saldırı, gazetecilerin veya medya aktörlerinin veya aile üyelerinin hayatlarına yönelik cinayet, suikast
veya doğrudan tehdit dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, gazetecilerin veya diğer medya
aktörlerinin yaralanması veya fiziksel güvenliklerini tehdit etmek için şiddet kullanılması; gazetecilerin mesleki faaliyetleri veya gazeteci statüleri nedeniyle herhangi bir mesleki ihlal, uzun süreli
keyfi gözaltı veya hapis cezası; bir medya kuruluşunun keyfi olarak kapatılması; ve çevrimiçi veya
çevrimdışı, ciddi bir tehdit oluşturan veya medya özgürlüğü üzerinde ciddi bir etkisi olan diğer
eylemler medya özgürlüğünün en ağır ve zarar verici ihlallerini kapsar”251 şeklinde açıklanıyor.252
● Gazetecilikte Kadın Koalisyonu, Jinnews muhabiri Şehriban Abi ve gazeteci Nazan
Sala’nın tutuklanmasına ilişkin “Şehriban Abi ve Nazan Sala’nın gazeteciliğine tanığız. Hukuksuz
tutuklama işleminin ve gazetecilerin tutulduğu insanlığa yakışmayan koşulların farkında ve takipçisiyiz” açıklaması yaptı. Açıklamada, “Gazetecilikte Kadın Koalisyonu olarak özellikle pandemi
koşullarında tutuklama cezasının bir işkenceye dönüştüğü kanaatindeyiz. Zira, Van T Tipi Cezaevi’ne sevkedilen Abi ve Sala’nın avukatları, gazetecilerin erkek adli mahkumların kaldığı hijyen
koşullarından yoksun bir koğuşta tutulduğu ve yemek verilmediği bilgisini verdi. Kaloriferlerin
soğuk ve nemli koğuşta tutulan gazetecilerden Sala’nın sağlığı ise riskte” ifadeleri kullanıldı.253
● TGS, TBMM 14 Kasım 2020’ye kadar düzenleme yapmazsa gazetecilerin “yıpranma
hakkı” olarak bilenen itibari hizmet süresi zammını kaybedeceğini belirterek, “Gazete basılır, gazeteciler yıpranır” sloganıyla kampanya başlattı.254 TGS, “Sağlığımızdan doğa tahribatına, yolsuzluktan istismara, hepimizin geleceğini etkileyen pek çok olay, zorlu çalışma koşullarında haberleştiriliyor. Toplumun tüm kesimleri için çalışan gazetecilerin itibarını iade edin, itibari hizmet hakkını düzenleyin” açıklamasında bulundu.255
16 Ekim 2020
● TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın terör suçlamasıyla
kendisini hedef alan sözlerine tepki göstererek, “Bugüne kadar terörist olarak suçlanmamış hiçbir
kişi, kurum kalmadı. Bu bakış açısıyla hepimiz teröristiz” dedi. Fincancı, “Bu ülkede ortaya çıkan
usulsüzlükler, yolsuzluklar bir yönetememe hali. Bu eleştiriler, getiren kurumlara, örgütlere, kişilere terörist suçlaması yapılarak giderilmeye çalışılıyor. Gündemi değiştirmenin bir yolu olarak
görülüyor” diye konuştu.256 TTB’den yapılan yazılı açıklamada, “Yaşadığımız topraklarda sağlığımıza, emeğimize ve demokrasimize ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağımıza söz veriyoruz”
249
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denildi. TTB’nin son dönemlerde bilinçli olarak bir karalama ve algı operasyonu ile hedef gösterilmeye çalışıldığı vurgulanan açıklamada, “TTB, 26-27 Eylül 2020 tarihleri arasında demokrasinin gereği olarak genel kurul ve seçimlerini yapmış; seçime katılan hekimlerin yüzde 67 oyunu
alarak yeni Merkez Konseyini belirlemiştir. Merkez Konsey Başkanı seçilen Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı hekimliğinin gereği olarak, insanlık ayıbı işkenceye karşı gerek ülkemiz gerekse de
uluslararası alanda çalışmalar yapan bir bilim insanıdır. Hekimliğin olmazsa olmazı işkenceyle
mücadele ve insan hakları mücadelesi bir ayıp değil, her hekim için onurdur. Bu onurlu tutum TTB
ve hekimlik tarihinde hep olmuştur, olacaktır” denildi.257
17 Ekim 2020
● İzmir Konak 1. İlçe Seçim Kurulu, İzmir 1. İdari Mahkemesi’nin İzmir Barosu’nun genel
kurul yapmasına erteleme getirilmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi aleyhine açtığı davada, aldığı yürütmenin durdurulması kararını tanımadı. İzmir Barosu, İlçe Seçim Kurulu’nun Kültürpark 3 No’lu Holü önünde toplanarak karara tepki gösterdi ve genel kurul yapılamadığına dair
tutanak tuttu. İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, “Bugün avukatlık ile ilgili genel kurulu seçimlere tanımayanlar, yarın genel ve yerel seçimleri hükümlerini tanıyamayacaklar. Uzun süredir, totaliter, faşizmin ayak sesleri geliyor. Seçme ve seçilmenin önüne siyasi iktidar tarafından setler
konuluyor. Bu kararları verilmesi için hakimlerin hakimlik mesleğini hatırlatarak, ‘biz bu kararı
tanımıyoruz’ dedik” dedi.258
● Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, “yıpranma hakkı” olarak bilinen itibari hizmet süresine ilişkin yaptığı açıklamada, “Gazetecilerin anayasal sosyal güvenlik hakkının sonucu olan fiili hizmet süresi zammının basın kartı koşuluna bağlanmadan geri
verilmesini istiyoruz. Aksi halde meslektaşlarımızın yaşayacağı hak kaybı, emeklerinin gasp edilmesi anlamına gelecektir” dedi.259
19 Ekim 2020
● FETÖ’nün Solcuları isimli kitapta, “Abant Müdavimleri” olarak adı geçirilen 48 kişi yaptıkları ortak açıklamada, Abant Toplantıları’yla hiçbir ilgileri olmadığını ve hedef gösterildiklerini
belirterek ilgili bölümlerin kaldırılması talebinde bulundu. Açıklamada “Yasal haklarımız saklı
kalmak kaydıyla; yazarı ve kitabı basan yayınevi yönetimini tarafımızdan özür dilemeye, kamuoyu
önünde yalanlarını düzeltmeye, kitabın ilgili bölümlerini yayımdan kaldırmaya davet ediyoruz”
denildi.260
20 Ekim 2020
● İfade Özgürlüğü Derneği kurucusu Prof. Dr. Yaman Akdeniz, “Sosyal medya yasası ile
birlikte Sulh Ceza hakimliklerine içeriklerin kaldırılması yetkisi ve yaptırımı verilmesiyle, içerik
sağlayıcıları Cumhuriyet, Sözcü, Tele1 gibi diğer yayın kaynakları bu kararları aldıktan sonra belli
bir süre sonra, hiçbir yargılama yapılmadan, yayından kaldırılması talep ediliyor. Bu basın özgürlüğüne ağır bir müdahaledir. Erişimi engeli kararlarına baktığımızda kamuoyunu ilgilendiren yolsuzluk, bazı şirketlere verilen vergi avantajları ile ilgili yani sıklıkla hükümete yakın olan kuruluşların lehine verilen kararlar. Sıklıkla verilen erişim engeli kararları, Twitter, Facebook gibi sosyal
medya platformlarında da görülüyor” açıklamasını yaptı. İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Başkanı Şebnem Ahi ise, “Sosyal ağ düzenlemesinde Türkiye’de temsilci bulundurma, ya da
istenenleri yerine getirmeyen ağ sağlayıcılar için yüzde 90’a kadar bant daraltma gibi ‘sansür’ girişimleri var. Fakat asıl sorun erişim engelleme kararlarını vermeye yetkili olan ve kararlara itirazı
incelemeye yetkili olan merciin sulh ceza hakimlikleri olması. Zira bu hakimlikler de, karara konu
kişi ünlü bir siyasetçi, bir politikacı, hükümete yakın bir iş adamı veya bir inşaat firması olunca
erişim engelleme taleplerinin hemen kabul edildiği veya itirazların direkt reddedildiği, ancak karara
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konu olayın sıradan bir vatandaş olması durumunda hakimliklerin zaman zaman gerektiği halde
erişim engelleme kararı vermediği, özel hayatın gizliliğinin ihlal olsa dahi olayı eleştiri olarak gördüğü durumlar var. Buna karşın bir haber içeriği, özel hayatın gizliliğini ihlal gerekçesiyle ünlü bir
siyasetçi hakkında ise gecikmeksizin engellenebiliyor. Bazen sadece beraberinde sansürü getirmekle kalmayıp, tüm bu uygulamalar kişilere ve basına baskı hissettirdiği için otosansür de kaçınılmaz sonlarından biri olacaktır” dedi.261
● ETHA muhabiri Pınar Gayıp, gözaltına alınma sürecini ve baskıları dile getirirken gece
yarısı özel harekat polisleri tarafından kapısının kırıldığını ve üç gün gözaltında kaldığını söyledi.
Gayıp, “Yere yatmaya zorlandım, başımıza silah dayandı. Daha sonra komşularımdan öğrendim ki
zemin kattaki evlerin de camları yumruklanmış. Yapmak istedikleri mesleğimizi kriminalize etmek. Yaşadığım muhite ‘bakın bu terörist’ mesajı vermek” dedi. Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde
kendileriyle ilgilenen sağlık çalışanlarına da polis tarafından tehdit dili kullanıldığını aktaran Gayıp, “Muayene odasına girmeye çalıştılar, ‘Bir muayene bu kadar uzun mu sürer, check-up mı yapıyorsun, bak geç’ diye defalarca azarladılar” iddiasında bulundu.262
● Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasını düzenleyen TCK’nın 299’ncu maddesinin gazetecilere karşı kullanıldığını belirterek, yürürlükten kaldırılması çağrısında bulundu. Türkiye’de mahkemelerin yazarlara, muhabirlere, köşe yazarlarına ve
editörlere zulmetmek için sürekli ve sistematik olarak bu maddeyi kötüye kullandığı vurgulanan
açıklamada, “Son altı yılda, Sedat Ergin (Hürriyet), Özgür Mumcu (Cumhuriyet eski köşe yazarı),
Can Dündar (Cumhuriyet eski genel yayın yönetmeni, şu anda Almanya’da kendi kendine sürgünde
yaşıyor), Barış İnce (Birgün) ve Ahmet Altan gibi önde gelen medya figürleri (Taraf eski editörü)
yargılandı. Bazıları Başkan’ın otoriter kişiliğini ya doğrudan ya da başkalarının eleştirilerini aktararak eleştirmişti. Örneğin Milliyet yazarı Hasan Cemal ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu,
Erdoğan’ı “diktatör” olarak nitelendirdiği için Mart 2017’de yaklaşık bir yıl hapis cezasına çarptırıldı” ifadeleri kullanıldı. RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, “Türk makamlarının bu baskıcı
ve anti-demokratik ‘lèse-majesté’ (Krala ihanet) yasasını yürürlükten kaldırmasının ve uluslararası
hukuka uymasının zamanı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik tüm eleştirileri bastırmak amacıyla 299’ncu maddenin kötüye kullanılması, bilgi edinme hakkı ve kamu yararına olan bilgilere
erişim hakkı üzerinde ciddi bir kısıtlama oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.263
● Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu Sözcüsü Ayşe Güney, Jinnews muhabiri Şehriban Abi ve gazeteci Nazan Sala’nın tutukluluk koşullarıyla ilgili “Hijyen koşullarından çok uzak,
çok kirli bir koğuşa yerleştirildiler. Kendilerine hijyen malzemesi verilmedi. Battaniye gibi temel
ihtiyaçlar verilmedi. Temel ihtiyaçlarını sağlayamadılar. Ayrıca ailelerinin getirdiği kıyafetler de
kendilerine verilmedi” dedi.264
● CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, 14 Kasım’a kadar yıpranma hakkı düzenlemesinin
getirilmesi için konuyla ilgili bir önerge verdiklerini ancak henüz komisyondan inmediğini söyleyerek “Biz bu yanlıştan dönülmesi için mücadele edeceğiz. Herkesin de bu konuda uğraş vermesi
lazım. Siyasi parti farkı gözetmeksizin herkesin gazetecilerin bu yıpranma payı hakkına sahip çıkması gerekiyor. Bizim CHP olarak bu konudaki görüşümüz oldukça net. Bunun dışında AK Partili
ve MHP’li vekillerin de konuya özen göstermesi ve gazetecilerin hakkına sahip çıkması gerekiyor.
Eğer istenirse bu düzenleme 14 Kasım’a kadar yetişir, hiç sorun değil. Meclis’e birçok düzenleme
geliyor, bu da gelebilir. Bizler gazetecilerin elde ettikleri hakkı kaybetmemelerini istiyoruz” dedi.
İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen de “Torba yasa içine eklenerek 14 Kasım’da
gündeme getirilecek olan gazetecilerin yıpranma paylarına ilişkin maddede yer alan ‘Basın Kartı
Şartı’ mutlak surette kaldırılmalıdır” dedi.265 Basın kartlarını artık Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın verdiğinin altını çizen Dikmen, “Kart başvurusu, meslektaşlarımız ilgili yasal şekilde
çalışıyor olsa bile uygun bulunmadığında hak eşitsizliği söz konusu oluyor. Basın kartı şartının
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kaldırılması hem İş hem de Basın İş Yasası’na tabi çalışan gazetecileri kapsaması ve yıpranma
payından yararlandırılması bunun için de gerekli çalışmanın yapılması ve Torba Yasa’da yer alan
maddenin mutlaka kaldırılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı. TGS İzmir Şube Başkanı Halil
İbrahim Hüner, Meclis’e acilen sunulması gereken yasa teklifinin hem gazetecileri hem de matbaa
çalışanlarını kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirterek, “Haberin hazırlık sürecinde
gazeteciler, baskı sürecinde ise matbaacılar yıpranıyor. Meclis’e sunulacak teklifin de kapsamı bu
şekilde genişletilmelidir. Kanun’da yapılan düzenleme ile gazetecilik mesleğini yapanlar arasında
basın kartı sahibi olan ve olmayan gazeteciler ayrımı meydana geliyor. Anayasa Mahkemesi de
buna dikkati çekerek kararı bozmuştu. Gazetecilerin arasında böylesi ayrımlar yapılmamalıdır.
Çünkü gazetecilik asla karta sığmaz. Biz TGS olarak ‘Haber Yayılır, Haberciler Yıpranır’ diyoruz
ve bu hakkın gazete ve matbaa çalışanlarından alınmamasını istiyoruz” dedi.266
22 Ekim 2020
● TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanan AKP’nin “İşsizlik Sigortası
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” teklifinde gazetecilerin yıpranma payı diye bilinen fiili hizmet zammından yararlanabilmesinin koşulu basın kartı sahibi olmaya bağlanması sebebiyle basın örgütleri düzenlenmenin genişletilmesi isteyerek tepki gösterdi.
DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren, “İktidarın hazırladığı, Meclis’e gelen torba yasa, çalışanların birçok hakkını buduyor. İşverenleri kolluyor. Diğer yandan gazetecilerin yıpranma hakkını
da sınırlandırıyor. Yani sadece basın kartı olanların yıpranma hakkından yararlanacağı öngörülüyor
ki bu daha önce denenmişti ve Anayasa Mahkemesi tarafından geri çevrilmişti. Şimdi bunu yasa
haline getirmek istiyorlar” dedi. Eren, “Cumhurbaşkanlığı, basın kartlarını İletişim Başkanlığı aracılığıyla dağıtıyor ve istediğine basın kartı veriyor, istediğine vermiyor. İktidar kimlerin gazetecilik
yapıp yapmayacağını kendisi belirlemeye çalışıyor. Bu büyük bir sorun” ifadelerini kullanıyor.
TGS Genel Sekreteri İlkay Akkaya, düzenlemeyi olumlu bulduğunu belirterek “Ancak kapsamı ve
veriliş şekline ilişkin sıkıntılar var. Yıpranma hakkı sadece basın kartına sahip olanlara tanınmış
ve aynı zamanda basın iş kolunun çok önemli bir parçası olan matbaacılar bu alanın dışında tutulmuş. Yasaya bağlı olan bütün işçilerin bu yıpranma hakkından yararlanabilir olmasını sağlamamız
gerekiyor. Çünkü basın kartına sahip olmayan ve bunu almakta çok zorluk çeken binlerce gazeteci
var” dedi. CHP Eskişehir Milletvekili Çakırözer, “Sadece Basın İş Kanunu kapsamında çalışan ve
basın kartı sahibi olanlarla sınırlandırılması yanlıştır. İş yasasına tabi çalışan, örneğin internet haber
sitelerinde çalışan pek çok meslektaşımız var. Onların da bu yıpranma hakkından faydalanmasını
sağlamamız gerekiyor. Üçüncü olarak da gazetelerin basımında görev yapan matbaa işçileri var.
Onlar da çok büyük yıpranma riskiyle, sağlık riskiyle karşı karşıya” dedi. Basın kartının kim tarafından verilmesi gerektiğine ilişkin Çakırözer, basın kartının, gazeteciler cemiyetleri ve sendikalar
gibi basın sektörünü yakından tanıyan meslek örgütleri tarafından verilmesi gerektiğini belirtti.267
● Van’da tutuklu MA muhabiri Cemil Uğur, TGS’ye gönderdiği 14 Ekim tarihli mektupta
“Hiçbir somut delil olmamasına rağmen tutuklandık. Aslında şahıs olarak Cemil Uğur, Adnan Bilen, Nazan Sala ve Şehriban Abi tutuklanmadı; tutuklanan gazeteciliktir. Baskı ve tutuklamalarla
gerçeği duyurmamızı istemiyorlar” ifadelerini kullandı. Mesleğinin gereğini yaptığını belirten
Uğur, “Helikopter meselesinden dolayı iktidarın rahatsız olduğunu biliyoruz ama hastane raporları
ve görgü tanıklarının beyanlarını görmezden gelemezdik. İşte görmezden gelseydik tutuklanmazdık, ama gazetecilik yapmış olmazdık. Ne pahasına olursa olsun, gerçeği halka ulaştırmaya çalıştık” dedi. Tutuklama talep eden savcıya dikkat çeken Uğur, “Bizlerin tutuklanmasını isteyen savcı,
mahkemeye gönderdiği tutuklama talepli gerekçede, “yapılan aramada bulunan eşyaların söz konusu kişiler tarafından çalındığı anlaşıldığı üzere” diyerek, tutuklama talep etmiş. Hakkımızda “örgüt üyeliği” iddiasıyla gözaltı kararı veren savcının, olmayan bir durum üzerine bizlerin tutuklanmasını istemesi aslında ortada bir “talimat” olduğunu apaçık ortaya koyuyor. Mahkeme de bu
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gerekçeyi onaylayarak hakkımızda tutuklama kararı veriyor. Yani “hırsızlıktan” tutuklandık. Emniyetten savcılığa, mahkemeye kadar hırsızlıkla ilgili hiçbirimize soru sorulmadı. Hukukun bu kadar ciddiyetsiz ve absürt duruma geldiği tarihte görülmemiştir” ifadelerini kullandı. Uğur, mahkemenin sarı basın kartı olmadığı için gazeteci olmadıklarını iddia ettiğini vurgulayarak “TGS ve
Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) üyesi olmam gazeteci olduğumu yeterince kanıtlar niteliktedir. 20 yıllık gazeteci olan Adnan Bilen için ‘gazeteci değil’ diyen bir mahkemeye gülüp geçtim.
Aslında bu kararların hepsinin saçma olmasını anlıyorum. Çünkü ortada bir suç yok. Ama talimat
var. Bu yaşananlar Türkiye tarihinde lanetlenecek bir durumdur” dedi.268
● ÇGD, gazeteci Hayri Demir’in sosyal medya üzerinden ölümle tehdit edildiğini duyurdu.269 ÇGD’den yapılan açıklamada, “90’lı yıllarda Doğu ve Güneydoğu’da işlenen faili meçhul
cinayetlerle gündeme gelen ‘JİTEM’in adını kullanan hesaptan gönderilen bu tehditleri yapan ve
yaptıranların ortaya çıkartılması, halen hukuk devletine inancı olan tüm yargı mensuplarının görev
ve sorumluluğudur. Demir’in yanında olarak, bu karanlık odaklara karşı durmak da tüm gazetecilerin mesleki ve örgütlü dayanışmasının özüdür” denildi.270
23 Ekim 2020
● Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), “Türkiye’de Siyasi Muhalefet ve Karşıt
Görüşlü Yurttaşlara Yönelik Yeni Baskı: Avrupa Konseyi Normlarını Korumanın Aciliyeti” raporunu oy çokluğuyla kabul ederek AKP hükümetinden muhalefete yönelik baskılarına son vermesini
istedi. Kararda, seçilmiş HDP ve CHP’li bazı belediye başkanlarına kayyum atanması örnek gösterilerek, “demokratik ilkeleri ihlal eden bu tür uygulamalara son verilmesi” ve bu tür uygulamalara
temel oluşturan yasal mevzuatın gözden geçirilmesi talep edildi. Ayrıca seçimlerin “sadece özgürce
değil, aynı zamanda adilane ve ifade ve medya özgürlüğü için elverişli bir ortamda” gerçekleşmesi
gerektiğine vurgu yapıldı. Avukatlara yönelik tutuklamalar kınanarak, avukatlık kanununda yapılan son değişikliğin “kaygı verici” olduğu belirtildi. Venedik Komisyonu’nun hazırladığı uzman
görüşündeki tavsiyeler ışığında bu değişikliklerin iptal edilmesi istendi. Yargı sisteminin işleyişiyle
ilgili Mayıs 2019’daki yargı reformu stratejisinin uygulamaya konulması çağrısında bulunuldu.
İfade ve medya özgürlüğü alanlarındaki sorunlar hakkında, Türkiye’nin “istikrarsız bir bölgede
terör tehdidiyle yüzleştiği”, ancak terörle hukuk devleti ilkeleri ve insan hakları normları çerçevesinde mücadele edilmesi gerektiği bildirildi. 28 Temmuz 2020 tarihinde kabul edilen yeni sosyal
medya yasasının ifade ve medya özgürlüklerine “yeni kısıtlamalar getireceği korkusu” dile getirildi. AYM tarafından Wikipedia ve Barış Akademisyenleri davalarında verilen kararların “memnuniyet verici” olduğu belirtilirken, AYM kararları ve AİHM içtihadının yargıç ve savcılar için
“rehber olması ümidi” aktarıldı. Türk otoritelerine, “AYM’nin işleyişini tehlikeye atacak beyanlardan kaçınmaları” çağrısında bulunuldu. AİHM kararlarının uygulanmasının öneminden bahsedilen kararda, AİHM kararı gereği Osman Kavala’nın serbest bırakılması gerektiği belirtildi ve hak
savunucularına yönelik “yargı tacizine” son verilmesi talep edildi. Son dönemde gündeme gelen
idam cezası tartışmaları hakkında ise Avrupa Konseyi üyeliğiyle bağdaşmadığı mesajı verildi. Askeri operasyonlar da dahil olacak şekilde Türkiye’nin dış müdahalelerinin Avrupa Konseyi üyeliğinden kaynaklanan yükümlülüklerle uyumu konusunda “ciddi kaygıların mevcut olduğu” belirtildi.271
● ÇGD Bursa Şubesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bursa’da Korona virüs tablosu değerlendirmesi yapacağı bir toplantı düzenleneceği sırada toplantıda İHA, DHA, AA ve TRT haricinde Bursa yerel basınına engelleme yapılmasına tepki gösterdi. ÇGD Bursa Şubesi Başkanı Rabia
Deniz, “Sağlık Bakanı Koca’nın köklü bir gazetecilik geçmişi bulunan Bursa’daki yerel medyayı
da turkuaz tabloda yer almayan her vaka gibi görmezden geldiğini öğrendik. Ve yerel basın ülkede
demokrasinin varlığı ve güçlenmesi için vazgeçilmez önemdedir. Bakanlığın bu tavrı, kamuoyunu
bilgilendirme görevi ile orada bulunmak isteyen gazeteciler arasında eşitlik ilkesine aykırı
268
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düşmektedir” ifadelerini kullandı. Deniz, açık ve örtülü her türlü sansürü reddettiklerini belirterek,
“Ötekileştirici anlayışı yansıtan bu uygulama, anayasal güvence altındaki basın ve ifade özgürlüğünün ihlalidir. Bir kez daha kamuoyu adına hatırlatmak, altını çizmek ve sormak isteriz ki toplumun Covid-19 pandemisinin gerçek yükünü bilmeye hakkı var. Daha ne kadar gizleyeceksiniz”
dedi. TRT temsilcisi önerisiyle böyle bir karar alındığını kaydeden Deniz, “Bakanlık müşavirleri
tarafından da bu kabul edildi. Her türlü akreditasyon uygulamasını reddediyoruz” tepkisini gösterdi.272
● TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Anayasa Mahkemesi’nin kararına uyması gerektiğini bildirdi. Şentop, “Bir hukuki süreci hukuki zeminden bütünüyle alıp bir siyasi zemine çektiğiniz zaman tartışmalar sağlıklı yürümüyor. Sağlıklı sonuçlar
ortaya çıkmıyor. Hukuki zemini bütünüyle kaybetmeden bu değerlendirmeler yapılmamalıdır.
Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdi. Bu ihlal kararı da bağlayıcıdır. Onun nasıl uygulanacağına
dair bir kanun var. AYM’nin kararının eleştirilebilecek yönleri var. Sonuçta AYM’nin kararı da
Yargıtay’ın kararı gibi bir karar. Bu karar da bağlayıcı bir karardır. Bu karara muhatapların uyması
gerekir. Bence ilgili mahkeme bu karara uymalıdır. AYM’nin kararını yorumlanması, değerlendirilmesi, bozulması gibi bir müessese yok bizim hukuk sistemimizde” dedi.273
24 Ekim 2020
● CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu kararına ilişkin, “Bu tanımama kararları Anayasa’nın ihlalidir, Bu suç Çağlayan Adliyesi’nde
mukim iki mahkeme hakimleri tarafından işlenmiştir. İki mahkemenin birden bu kararı vermesi bu
sürecin organize bir şekilde yürütüldüğünü göstermektedir. Anayasa Mahkemesi’nin kararına uymak yerine, milletin seçtiği vekile adalet yerine akıl veren 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararında
‘muhtariyet’ gerekçesini ileri sürmesi de o çok bildik Silivri mahkemelerini hatırlatmaktadır” tepkisini gösterdi. Öztrak, AKP’li Mustafa Şentop’a da seslenerek, “TBMM Başkanı’nı bu hakimlerle
ilgili HSK’ye suç duyurusunda bulunmaya çağırıyoruz. Konuyu milletvekillerine ya da muhalefet
partilerine havale etmeden, Meclisin hukukuna yeni darbeleri önleyecek yasa değişikliği teklifini
hızla Meclis’e getirmesini öneriyoruz, bunu bekliyoruz” çağrısında bulundu.274
25 Ekim 2020
● Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, “yıpranma payı” bakımından 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’a ilişkin “Mecliste görüşülen ve gazetecileri ilgilendiren yıpranma payı Kasım ayında meclisten geçmeli aksi takdirde basın çalışanları büyük mağduriyet yaşayacaktır. Tüm
basın çalışanları bu haktan yararlanmalıdır. Yıpranma payında basın kartı ve kesintisiz 10 yıl süre
şartı mutlaka kaldırılmalıdır” dedi.275
26 Ekim 2020
● TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Demirören Medya Grubu’nun, Felat Bozarslan olayında olduğu gibi işten atılan TGS üyeleri için verilen hukuk mücadelesinde de gayri hukuki bir
yaklaşım sergilendiğine dikkat çekti. Durmuş, 43’ü TGS üyesi olmak üzere 45 gazeteci tarafından
açılan davanın bir yılını geride bıraktığını belirterek, “Bu arkadaşlarımız bir lira dahi tazminat
ödenmeden işten çıkarıldılar. İşe iade, sendikal tazminat ve alacak davası açtık. Demirörenler zaten
sendikaya saygı duyan bir topluluk değil” dedi.276
27 Ekim 2020
● Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), yılın ilk sekiz ayına ilişkin hazırladığı “İfade, Toplanma ve Örgütlenme Özgürlükleri İhlal Raporu”na göre, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla
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en az 24 kişi gözaltına alındı, bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı, üç kişi tutuklandı ve bir kişi
beş ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Raporda, 17 gazeteci tutuklanırken, dokuz gazetecinin adli
kontrol şartıyla serbest bırakıldığı yer aldı.277
● T24 yazarı Tolga Şirin, “Basın özgürlüğünün sosyal hak boyutu: Karteller, centilmenlik
anlaşmaları ve turkuaz basın kartı kıskacında gazetecilik” yazısında, Türkiye’deki, Turkuvaz/Kalyon (yüzde 30), Ciner (yüzde 15), Demirören (yüzde 15) ve Doğuş (yüzde 11) gruplarından oluşan
medya oligarşisinin, başta enerji, inşaat, madencilik gibi birçok karlı sektörde faaliyet sürdürdüğünü ve bunun, Anayasa’nın 167. maddesine aykırı olduğunu yazdı. Şirin, DİSK’in 2013-2019
arasındaki, Türkiye’de Sendikalaşma, Toplu İş Sözleşmesi Kapsamı ve Grevler Raporu’na göre
2019’da basın, yayın ve gazetecilik alanındaki işçi sayısının 86.366 iken, sendikalı sayısının sadece
6.707 (yani yüzde 7,8) ve toplu iş sözleşmesi kapsamındaki üye sayısının 3.591 (yüzde 4,2) olduğunu ifade etti.278
28 Ekim 2020
● Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca haklarında bir hakimin kimliğini kamuoyuna açıkladıkları gerekçesiyle soruşturma açılmasına, “Özü
belli. Bir yargıç daha önce Diyarbakır Barosu Başkanımıza saygısızlık yapmıştı. Biz de buna karşı
53 baro ile ortak basın açıklaması kaleme almıştık. Bunun haberleştirilmesine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma açılsa da kovuşturma açılsa da cezalandırılsak da sözlerimiz mıh gibi orada duruyor ve duracak. Sözlerimizin arkasındayız, buradayız” tepkisini gösterdi.279
● Gazeteci Ayşegül Doğan, hakkında Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada hapis cezası talep edilmesine ilişkin “Benim davam hukuktan yoksun, siyasi atmosferle ilgili.
Atılı suçlar, bu suçlara dayanak olarak dosyaya konulan ortam ve telefon dinlemeleriyle bir iddianame oluşturmak hukuken imkansız. Normal koşullarda bunun davaya dönüşmeden, henüz ifade
aşamasındayken takipsizlikle sonuçlanması gerekirdi. Oysa savcılık, mütalaasında ‘örgüt üyeliği’nden cezalandırılmamı istiyor. Suçun vasfı değişiyor, yani ‘örgüt kurmak ve yönetmek’ten
açılan davada, şimdi ‘örgüt üyeliği’nden cezalandırılmam isteniyor. Her iki iddianın da iler tutar
bir tarafı yok, son derece absürt ve gerçeklikten uzak maalesef” dedi. Doğan, DTK binasına girip
çıkarken görüntülendiği fotoğrafları iddianameye konulmasıyla ilgili “Pek çok kez o binadan canlı
yayınlar yaptım, dönemin DTK eş başkanları, Diyarbakır Büyükşehir Belediye eş başkanları ile
yaptığım programlar veya yine bir haberci olarak takip ettiğim toplantılar, kongreler, çalıştaylar
gibi aktiviteler bulunuyor. Tüm bunlar yaşadığımız politik iklim ve özelde de Kürt meselesindeki
güvenlikçi yaklaşımla ilgili. Telefon konuşmalarım kayıtları incelendiğinde hiçbir örgütsel içerik,
şiddete teşvik gibi suç unsuru teşkil edecek bir şey bulunmadığı halde, iddianamede ‘silahlı örgüt
yöneticiliği’ gibi ağır bir suçlamanın delilleri gibi sunulmuş” diye konuştu.280
29 Ekim 2020
● Giresun’da resmi ilan yayınlama hakkına sahip gazete temsilcileri, BİK Ordu Şubesi Müdürü Engin Kaşdaş ile görüştü ve 1 Ekim itibariyle Giresun’da yayımlanan yerel gazetelerin BİK
Ordu Şubesi’ne bağlanmasıyla sorun yaşadıklarını belirterek bundan vazgeçilmesini istedi.281
30 Ekim 2020
● RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, gazeteci Burcu Karakaş’a sosyal medyada JİTEM kullanıcı isimli bir hesaptan ölüm tehdidinde bulunulmasına ilişkin suç duyurusunda bulundu. RSF Türkiye tarafından “Yetkilileri sorumluyu yakalamaya, gereğini caydırıcı şekilde yerine getirmeye çağırıyoruz” denildi.282
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31 Ekim 2020
● TGS, Hürriyet’ten sendikalı oldukları için işten çıkartılan 45 basın emekçisinin tazminatlarının bir yıldır verilmemesine ilişkin “Demirören yeter!” başlıklı video yayınladı.283 Videodaki
açıklamada, “Bir yıldır tazminatlarımız ödenmedi; fazla mesailerimiz, izin alacaklarımız verilmedi. Tam bir yıldır adalet bizim için işlemedi. Kimimiz hala işsiz. Demirören Holding’in yaptığı
yasa dışıdır, suçtur. Kulaklarını tıkamış görünseler de sesimizin onlara ulaştığını biliyoruz. Demirören Holding’den haklarımızı vermesini ve çalışanların sendikal haklarına saygı duymasını istiyoruz. Yeter Demirören, yeter!” denildi.284
● TGS İstanbul Şube Başkanı ve Metin Göktepe Ödülleri jüri üyesi Banu Tuna, Seyhan
Avşar’ın Cumhuriyet’te yayımlanan “Köşk karşılığı temizlik” haberi nedeniyle ödül kazanmasıyla
ilgili evrensel.net’te habere “lekelenme” iddiasıyla erişim engeli getirilmesi üzerine “Metin Göktepe’nin öldürüldüğü 1996’dan bu yana devlette değişen bir şey yok. Adalet sistemi de devletin
enstrümanı gibi hareket ediyor” dedi. Tuna, “Biz o ödülü Seyhan Avşar’a oybirliğiyle verdik.
Çünkü ödüllendirilmesi gereken bir haberdi. Göktepe’nin gazetecilik hatırasını onurlandıran bir
haberdi. Öte yandan dijital iletişimin önüne set çekmeye çalışmaları da beyhude. Bu kararla birlikte
sosyal medyada herkes Ahmet Taçyıldız’ı ve hakkındaki iddiaları konuşacak. Ne yapacaklar, hepimizi mi susturacaklar? Biz basın kuruluşları olarak, gazeteciler olarak itiraz ediyoruz, sesimizi
yükseltiyoruz ama okuyucunun da artık haber alma hakkına sahip çıkması lazım” ifadelerini kullandı.285

Diğer Gelişmeler
1 Ekim 2020
● İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, Grup Yorum üyeleri Bergün Varan ve Sultan Gökçek’in, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.286 Gökçek ve Varan, 29 Kasım 2019’da
“DHKP/C terör örgütüne yönelik” yürütülen soruşturma kapsamında İdil Kültür Merkezi’nde gözaltına alındıktan sonra tutuklanmışlardı.287
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 1.507 yeni hasta ile toplam hasta sayısını
320.070 ve 67 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 8.262 olarak açıkladı.288
● TTB, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Her vaka pozitif değildir. Her vaka hasta değildir” açıklamasına, “Tıp biliminde Vaka ile Hasta aynı şeyi ifade eder. Sağlığımız ve aklımızla
oynamayın” diyerek tepki gösterdi. TTB’den yapılan açıklamada “Madem ‘Vaka’ ve ‘Hasta’ farklı
şeyler, bir gecede ne değişti de ‘Vaka’ların tamamı hastalandı?” diye soruldu.289
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve sonrasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un gündeme getirdiği “idam cezası” hakkında “Meclis idamla ilgili olumlu
bir karar verdiğinde onama makamı olarak ben de bunu onaylarım” dedi.290 Erdoğan, yine Bahçeli’nin, AYM’nin yapısının değiştirilmesine ilişkin açıklaması hakkında ise, “Bu da yine parlamento çalışmasıdır. Parlamento bu konuda Anayasa Mahkemesi ile ilgili yeni bir yapılanma yaparsa, yeni bir adım atarsa seve seve ben de buna katılırım” ifadelerini kullandı.291
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 6-8 Ekim 2014’teki olaylar gerekçesiyle yürütülen
terör soruşturması kapsamında, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla Kars Belediye Eş
Başkanı Şevin Alaca ile Başkan Yardımcısı Muazzez Çağrıtekinci, HDP İl Başkanı Cengiz Anlı
ile HDP’li 20 kişi gözaltına alındı.292
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2 Ekim 2020
● Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Demokratik Toplum Kongresi’ne (DTK)
yönelik soruşturma kapsamında HDP’li Sur Belediyesi Meclis üyesi Ömer Filitoğlu’nun gözaltı
süresi uzatıldı. Demokratik İslam Kongresi (DİK) üyesi İmam Naif Erdem ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık, gazeteci Hakkı Boltan, HDP’nin eski Siirt Milletvekili Hatice Kocaman, HDP Diyarbakır İl Örgütü Yöneticisi Edip Binbir, DİK üyesi Mele Emin Ay,
KESK’e bağlı Enerji Sanayi ve Maden Sendikası (ESM) üyesi Medeni Tutşi, görevden alınan Eğil
Belediyesi Eş Başkanı Gülistan Ensarioğlu, HDP İl Örgütü eski yöneticisi Çiğdem Ekti, MEBYADER eski Eş Başkanı Ayşe Dicle ile Mekiye Güzel, Halis Bilen, Vezir Tekin ve Vahap Günay’ı
“atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumunu” gerekçe göstererek tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Gazeteci Boltan’a, DTK’ye yönelik yürütülen operasyonda
el konulan materyallerde “2017 delege listesinde” adının yer aldığı ifade tutanağı sorulurken Boltan, gazeteci olduğunu için DTK’nin eylem ve etkinliklerini takip ettiği şeklinde cevapladı.293
● Dışişleri Bakanlığı, Brüksel’deki Avrupa AB Liderler Zirvesi’nde yapılan Türkiye’ye yönelik uyarılara, “Metin, bir yandan bazı AB ülkeleri ülkemizle ilişkileri geliştirmek isterken, diğer
yandan Yunan-Rum ikilisinin AB-Türkiye ilişkilerini nasıl rehin aldığının örneğidir” tepkisini gösterdi. Türkiye’yle ilgili kararların bazılarının olumlu unsurlar içerdiği ancak birçok bölümünün
gerçeklerden kopuk olduğu belirtilen açıklamada, zirve kararları arasında Kıbrıs Türklerine hiçbir
atıfta bulunulmamasının ve iki taraf arasında hidrokarbon kaynaklarına ilişkin hakça gelir paylaşımından bahsedilmemesinin, AB’nin Kıbrıs Türklerini yok sayan zihniyetinin devam ettiğini gösterdiği belirtildi. Ayrıca AB ile ilişkilerin üyelik perspektifi doğrultusunda geliştirilmesinin istendiği belirtilerek kararda taahhüt edilen adımların ve vize serbestisinin sağlanmasının beklendiği
bildirildi.294
● AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Liderler Zirvesi’nde Doğu Akdeniz’deki durum
ve Türkiye-AB ilişkileriyle Belarus’a yaptırım konularının görüşüldüğünü aktardı. Michel, “Bugün
çift yönlü bir strateji oluşturulmasına imkan tanıyan bir yaklaşım üzerinde mutabık kaldık” diyerek
bir yandan karşılıklı çıkarlara dayalı siyasi bir diyaloğa şans vermek istediklerini, diğer yandan da
Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimine tam desteklerini ifade ettiklerini bildirdi. Ayrıca Türkiye’nin olumlu adımlarını görmemeleri halinde tüm enstrümanlarını ve seçeneklerini masada tuttuklarını da aktardı.295
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden
17’si tutuklandı. Tutuklananlar arasında HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile eski HDP
milletvekilleri Ayla Akat Ata, Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün, Emine Ayna ve MYK üyesi Alp
Altınörs olduğu kaydedildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan isimler, eski HDP Milletvekilleri
Sırrı Süreyya Önder ve Altan Tan ile HDP MYK üyesi yazar Gülfer Akkaya oldu.296
● İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in yerine vali Türker
Öksüz’ü Kars Belediye Başkan Vekili olarak kayyum atadı. Açıklamada, Bilgen’in “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” suçundan tutuklandığı anımsatıldı.297
3 Ekim 2020
● Aydın Barosu, genel kurulu ertelenmekle ilgili Aydın İl Hıfzıssıhha Kurulu kararının “hukuk dışı olduğu” gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması ve iptali için Aydın 1. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, “Kanun, genel kurullarımızın nasıl yapılacağının yanı sıra da tarihlerini de belirlemiştir. Buna rağmen İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile genel
kurullarımızın yapılmasının engellenmesi, ertelenmesi avukatların savunma makamının iradesine
ipotek konulmaya çalışılmasıdır, iradesinin çiğnenmeye çalışılması çabasıdır” dedi.298
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https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-54386357
297
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-tutuklanan-kars-belediye-baskani-ayhan-bilgen-gorevinden-uzaklastirildi-41626082
298
https://www.sesgazetesi.com.tr/haber/5535061/baro-erteleme-karari-ile-ilgili-dava-acti
294
295

45

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Ekim 2020 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

4 Ekim 2020
● Tutuklu Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in yerine kayyum olarak atanan Kars Valisi
Türker Öksüz, beş parti temsilcisi 25 kişiden oluşan Belediye Meclisi’ni feshederek, Kars Belediyesi’nin Twitter’daki @SQerse adlı Kürtçe hesabı da dondurdu. Vali Öksüz’ün görevi devralmak
için geldiği gün belediye binası önünde açıkta namaz kıldığı görüntüler çok sayıda basın ve medya
organında yer aldı. Meclis, 10 HDP’li, beş CHP’li, dört MHP’li, üç AKP’li, iki DSP’li ve bir bağımsız üyeden oluşuyordu.299
● Türkiye’de 79 ilan baro başkanlığınca yayımlanan ortak açıklamayla İçişleri Bakanlığı’nın baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile Türkiye Barolar Birliği
(TBB) delege seçimlerini ertelemesi kınandı. Açıklamada “Yasal hüküm, önce tavsiye genelgesi
ile akabinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ve son olarak da YSK kararı ile çiğnenmiştir” denildi.
Yapılan açıklamada, “Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının açıklandığı tarih olan 10 Mart’tan bu yana
aradan geçen sürede, baroları parçalama kanunlarından düğünlere, siyasi partilerin kongrelerinden
mitinglere ve açılışlara kadar hiçbir “etkinliğin” ertelenmediği ülkemizde baro seçimlerinin ertelenmesi, oy vermek ve baronun organlarını belirlemek yetkisine sahip bütün avukatların iradelerine
ipotek koyulması anlamına gelmektedir” denildi. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ise, kararı desteklediğini “Bir pandemi gerçeği var. Başka örgütlü yapılarla mukayese edilemeyecek büyük sayılardan söz ediyoruz. Bu dikkate alınmış olmalıdır Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından” ifadeleriyle belirtti.300
5 Ekim 2020
● Aydınlık, “İBB’nin sahnesi PKK’nın tiyatro grubuna” haberinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın salgından dolayı sahne imkanı tanıdığı Mezopotamya Kültür Merkezi’ne bağlı Yeni Yaşam Tiyatrosu grubunu hedef aldı. Tiyatro grubuyla ilgili haberde, “2016’da
OHAL kanunu ile üç ay süre ile faaliyetleri durdurulan MKM, terör örgütü PKK bağlantısıyla biliniyor” ifadesi kullanıldı. Haberde, “İBB’nin sahnelerini açtığı, PKK’nın üst düzey yöneticileri
için anma törenleri düzenleyen, terörist başı için açlık grevlerine girişen, terör örgütü üyelerine ev
sahipliği yapan MKM’nin medyada da yer alan son yıllardaki faaliyetlerinden öne çıkanlar şu şekilde” denilerek, liste verildi.301
● Antalya Barosu, baro seçimlerinin ertelenmesi kararının “tam kanunsuzluk” yarattığını
vurgulayarak, YSK’ya başvurdu ve kararın “yok hükmünde” sayılması gerektiğini savundu. Baronun başvuru metninde, “Baro Başkanlığımız tarafından Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun
02/10/2020 tarih ve 2020/91 sayılı kararına karşılık olarak 02.10.2020 tarihinde Antalya 2.Daire
Mahkemesinde 2020/831 Esas sayılı yürütmenin durdurulması talepli dava açılmıştır. Zira anılan
genel kurulda gerekli tüm önlemler alınmakta ve ilimizde Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun baro seçimlerinin iptali veya ertelenmesini gerektirecek yoğunluğunda salgın hastalık bulunmamaktadır. Nitekim söz konusu kanuna aykırı karar oy çokluğu ile alınmış olup karara konunu
uzmanı olan Tabip odası ve Eczacılar odası muhalif olmuştur” denildi. Siyasi partilerin kongrelerine izin verildiğini hatırlatan Baro, “Baromuzun iradesinin oluşacağı genel kurulun yapılmasına
izin verilmeyerek AY 10/ son maddesinde düzenlenen ‘Devlet organları ve irade makamları bütün
işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar’ ilkesi açıkça
ihlal edilmiştir” ifadelerinde bulundu.302
● Facebook’un Türkiye’de temsilcilik açmayacağı iddiası ortaya atıldı. Bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Akdeniz Twitter’dan yaptığı paylaşımında, “Facebook, yeni Sosyal Medya Yasası
kapsamında Türkiye’de temsilci atamama kararı aldı. Tıpış tıpış gelecekler diyenlere duyurulur”303
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ifadelerini kullandı. Facebook aynı zamanda Instagram ve WhatsApp’e de sahip olduğu için bu
sosyal ağ sağlayıcıları için de Türkiye’ye temsilci atanmayacağı düşünülüyor.304
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 1.603 yeni hasta ile toplam hasta sayısını 326.046 ve 57 yeni
can kaybı ile toplam can kaybını 8.498 olarak açıkladı.305
● Yazdığı “AKP’nin papatyaları” yazısında İstanbul Sözleşmesi’ni savunan kadınlara “fahişe” demesi sonrasında AKP tarafından sert tepki alan ve Halkın Kurtuluş Partisi’nin hakkında
suç duyurusunda bulunduğu Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak Küçükçekmece Cumhuriyet
Başsavcılığı’na ifade verdi. Dilipak, yazısının basın ve düşünce özgürlüğü, ifade hürriyeti kapsamında olduğunu iddia etti.306
● Can Bursalı, Halk TV’den ayrıldığını duyurdu.307
6 Ekim 2020
● Diyarbakır Baro Başkan Vekili Aydın Özdemir, İl Hıfzısıhha Kurulu’nun kararıyla baro
toplantılarının ertelenmesinin “açıkça yasal dayanaktan yoksun olduğunu” belirterek etki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden hukuka aykırı olması nedenleriyle davalı idarenin cevabını beklemeye gerek kalmaksızın yürütmeyi durdurma istemiyle iptal davası açtı.308
● ABD başkanlık seçimleri Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
Ayasofya kararını değiştirme çağrısında bulundu. Biden, camiye dönüştürülerek ibadete açılan
Ayasofya'nın tekrar müze olarak hizmet vermesini ve herkesin kullanımına açık olmasını istediğini
ifade etti.309
● Dışişleri Bakanlığı, Kanada’nın bazı askeri ürünlerin Türkiye’ye ihraç izinlerinin askıya
alındığına ilişkin açıklamasını “çifte standartlı yaklaşım” olarak değerlendirdi. Açıklamada, “Kanada’nın, bu yüzyılın en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı Yemen’deki krize askeri
olarak müdahil olan ülkelere silah ihraç etmekte herhangi bir beis görmezken ve BM uzmanlarınca
hazırlanan raporlarda dahi eleştiri konusu olan bu silah satışlarını bölgesel güvenliğe katkı olarak
takdim ederken, bir NATO müttefikine savunma ürünleri ihracatını engellemesinin herhangi bir
izahatı olamaz” denildi.310
● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin
AYM’nin yapısının değiştirilmesine ilişkin sözleri hakkında, “Yeni bir suni tartışmanın ateşi fitillendi” dedi. Erdoğan’ın, Bahçeli’nin bu sözleri ardından bir değişiklik önerisi gelirse evet diyeceğini ima ettiğini belirten Akşener, “AYM hukuka aykırı çıkarılan kanunların yanlış verilen mahkeme kararlarının dönüp dolaşıp geldiği duvardır. Güçlü bir AYM milletin teminatıdır. Mevcut
Anayasa kapsamında verdiği kararlar üzerinden böyle bir kurumun tehditkâr dille tartışmaya açılması hukuk sistemimize vurulacak yeni bir darbedir” dedi.311
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Covid-19 verilerinin gerçeği yansıtmamasına, “Devlet yalan söyler mi? Türkiye Cumhuriyeti devletinin sözcüsü
pozisyonundaki bir kişi Türkiye ve dünyaya yalan söyler mi? Devletin bir itibarı, saygınlığı var.
Gerekirse biz bilgi vermiyoruz dersiniz. Ama bilgi veriyorsanız doğruyu söyleyeceksiniz” tepkisini
gösterdi.312
● AB Komisyonu’nun aday ülkeleri Türkiye, Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya ve
adaylık başvurusunda bulunan Bosna Hersek ve Kosova’ya ilişkin son değerlendirmelerin yer aldığı 2020 Genişleme Paketi, AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden sorumlu üyesi Oliver
Verhalyi tarafından duyuruldu. Türkiye Raporu’nda, “siyasi kriterler ve hukukun üstünlüğü” başlığı altında eleştiriler yer aldı. 2018’de kaldırılan OHAL uygulamasının demokrasi ve temel hakları
etkilemeye devam ettiğine dikkat çekilen raporda, Türkiye’nin yargı sistemine dair hazırlıklarının
304
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henüz erken aşamada olduğu, yargı bağımsızlığının bulunmamasına dair endişelerin sürdüğü ve
Türkiye’nin dış politikasının ise AB öncelikleriyle zıt düştüğü aktarıldı.313
● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Sağlık Bakanlığı’nın verileri üzerinden şüphe oluşturmaya çalışanlar müfteri korosu, yalan makinesidir. Bizim derdimiz TTB’ye yuvalanmış bir avuç
Türkiye düşmanlarıdır. Bu nedenle TTB kapatılsın diyorum” açıklamasında bulundu. Bahçeli,
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ise, “CHP Genel Başkanı ve sivri zekalı CHP'liler iftira kapılarını başka yerde açsın. TTB'ye kimin seçildiğini nihayetinde herkes görmüştür. Hükümet başarılı bir şekilde korona ile mücadele ederken, gerçekleri çarpıtanlara göz yumamaz, hareketsiz kalamazdık. Attığımız bir taşla aynı dalda tüneyen birden fazla kuş havalanmıştır. Kılıçdaroğlu’na tavsiyem, en iyi yaptığı işte ustalaşması, yeni bir deste alarak zilletin diğer ortaklarıyla
oturmalarıdır” dedi.314
7 Ekim 2020
● AYM’nin, İnfaz Yasası’nın şekil yönünden iptali ve yürürlüğünün durdurulmasıyla ilgili
talebe verdiği ret kararının gerekçesi yayımlandı. AYM, düzenlemeyle; kasten öldürme, kasten
yaralama, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı
suçlar ile uyuşturucu ve terör suçları hariç denetimli serbestlik süresinin bir yıldan üç yıla çıkarılmasını “af düzenlemesi” olarak değerlendirmeyerek başvuruyu yediye karşı dokuz oyla reddetti.315
AYM Başkanı Zühtü Arslan ise, karşı oy gerekçesinde, “Düzenlemeler cezanın infaz şeklini değil
de kendisini etkiliyorsa bunun af niteliğinde olduğunun kabul edilmesi gerekir” dedi. Arslan gerekçenin devamında, “Dava konusu kuralların af niteliğinde olmadığının kabulü, Anayasanın
87’nci maddesini işlevsiz hale getirecektir. Bu yolla beşte üç çoğunluğa gerek duyulmaksızın,
şartla salıvermeye ya da denetimli serbestlik adı altında belli suçlardan mahkûm olanların cezaları
değiştirilecek, hafifletilebilecek veya tamamen ortadan kaldırılabilecektir. Mahkememiz çoğunluğunun kararı maalesef bu yolu açmaktadır” ifadelerini kullandı.316
● AYM, CHP’nin infaz yasasına ilişkin ileri sürdüğü, “özel toplu af niteliğinde olduğu, af
ilanını konu alan kanunların kabulü için TBMM üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gerektiği,
dava konusu Kanun’un kabulünde ise bu nitelikli çoğunluğun aranmadığı belirtilerek kuralların
şekil bakımından Anayasa’ya aykırı olduğu” görüşünü kabul etmedi. AYM, iptal talebini reddetti.
CHP’nin itirazında, 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un tümü ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un değiştirilen geçici 6. maddesinin şekil yönünden Anayasa’ya
aykırı olduğu belirtilmişti. Kararda, söz konusu düzenlemenin özel af niteliği taşıyabilmesi için
düzenlemenin sadece geçmişe yönelik olması ve cezayı ortadan kaldırmak, miktarını azaltmak
veya türünü değiştirerek hafifletmek suretiyle cezanın kapsamına etki etmesi olmak üzere iki şartın
birlikte gerçekleşmesi gerektiğine işaret edildi.317
● Avrupa Komisyonu, 2020 Genişleme Paketi kapsamında açıkladığı Türkiye Raporu’nda,
43’ü TGS üyesi olan 45 Hürriyet çalışanının sendikal faaliyetleri nedeniyle teminatsız olarak işten
çıkartıldığını kaydetti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın 715 basın kartını iptal ettiği belirtilerek, ayrıca 120 gazetecinin hapiste olduğuna da yer verildi.318 Türkiye’nin gerilemeye başladığı belirtilerek, “Meslek örgütlerine göre artık Türk medyasının yüzde 90’ına hükûmet yanlısı
gruplar sahip” denildi.319
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Sosyalist
Gençlik Dernekleri Federasyonu’na (SGDF) yönelik soruşturmasında çok sayıda kişinin evine operasyon düzenlendi. ETHA muhabiri Pınar Gayıp, ESP Genel Başkanı Şahin Tümüklü, ESP üyeleri
313
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Hüseyin İldan, Çınar Altan, Ömer Sinan, Hıdır Yılmaz, Emrah Topaloğlu, Zeynep Gerçek, İbrahim
Gerçek, SGDF Başkanı Alev Özkiraz, SGDF üyeleri Ela Deniz Albayrak, Özge Doğan, Nazlı Yöyler, Yaren Tuncer ve HDP PM üyesi Helin Yılmaz’ın gözaltına alındığı kaydedildi. Gayıp’ın gözaltına alınmasına “ETHA susmayacak” denilerek bir açıklama yayınlandı.320
8 Ekim 2020
● Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu, TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu’nun, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan mesleki kuruluş etkinliklerinin iptaline yönelik genelgeye “İktidar Dayatmasıyla Değil, Genel Kurul İradesiyle Yöneteceğiz” açıklamasıyla tepki gösterdi.321 Açıklamada, “Binlerce kişinin katıldığı siyasi parti etkinlikleri ve genel
kurulları devam ederken, Cumhurbaşkanı her gittiği yerde fiili mitingler düzenlerken, meslek örgütü genel kurullarının yasaklanması esasen salgınla mücadele için değil, siyasi iktidarın ihtiyaçları
doğrultusunda alınmış bir karardır” denildi. Açıklamada, iktidar, “Meslek örgütlerini kontrol altına
almak ve işlevsizleştirmek için bugüne kadar çok sayıda keyfi düzenleme yapan iktidar, şimdi de
salgınla mücadele adı altında kurullarımızın işleyişine müdahale etmek istiyor” ifadeleri ile eleştirildi.322
● CNN Türk parlamento muhabiri Ünal Kaya,323 yedi yıldır çalıştığı CNN Türk’ten istifa
ettiğini duyurdu.324
● İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın
iddianamesinde, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ve ABD’li stratejist, aynı
zamanda Türk vatandaşı olan Henri Jak Barkey “cebir ve şiddet kullanarak, Anayasa’nın
öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “Devletin güvenliği veya iç̧ veya dış̧ siyasal
yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk
maksadıyla temin etmek”le suçlandı. 64 sayfalık iddianamede, Kavala hakkında “Gezi olaylarını
koordine ettiği” iddiasıyla açılan ancak beraatla sonuçlanan davadaki iddialar tekrarlandı. Bu suçlamalar, iddianamede “ABD'li Henry Barkey ile Kavala arasında kritik zamanlardaki temaslar”
ifadesi ile gerekçelendirildi, ancak herhangi bir “açık veya somut bir temas” ortaya konmadı. İddianamede, “Barkey’in casusluk eylemlerinde bulunduğu, yerel işbirlikçisi olan Kavala’nın da darbe
girişimine hazırlık hareketlerinde bulunduğu” öne sürüldü. Kavala, 1073 gündür tutukluyken Barkey ise Türkiye dışında bulunduğundan dosya kapsamında “firari” durumda olduğu kaydedildi.325
9 Ekim 2020
● CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AYM’nin Enis Berberoğlu ile ilgili ihlal kararının
gerekçesi sonrasında “AYM'nin gerekçeli kararı hak ihlali olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, yanlıştan dönmeli, gereğini yapmalıdır. Milletvekilimiz Enis Berberoğlu TBMM'ye geri dönmelidir” çağrısında bulundu.326
10 Ekim 2020
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 1.649 yeni hasta ile toplam hasta sayısını 334.031 ve 56 yeni
can kaybı ile toplam can kaybını 8.778 olarak açıkladı.327
● DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, haklarında yürütülen “terör soruşturmaları”
kapsamında görevden alınan ve yerlerine görevlendirme yapılan HDP’li belediye başkanlarına ilişkin “Seçilmiş belediye başkanları makamlarından indirilip, yerine atanmış kişiler görevlendiriliyor” dedi. Bugüne kadar 48 belediyeye kayyum atandığını belirten Babacan, “İktidar, seçimle kazanamadığı her belediyeyi hukuksuzca ele geçirmeye çalışıyor. Başka illerde de yapma niyetleri
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olabilir ama henüz bu aşamada cesaret edemiyorlar. Şunu açıkça görüyoruz, iktidarın kayyum politikası, kazanamadığı seçimlerde halkı cezalandırma yöntemine dönüştü” şeklinde konuştu.328
11 Ekim 2020
● 22. Dönem Mardin Bağımsız Milletvekili Süleyman Bölünmez, Şırnak kent merkezine
yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan kömür ocakları mevkiinde uzun namlulu silahla saldırıya
uğradı. Saldırıda kolundan yaralanan Bölünmez, Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.329
● Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nu 2.500 lira manevi tazminata mahkum etti. Yeni Akit yazı işleri müdürü, Diyarbakır’da
HDP binası önünde oturma eylemi düzenleyen Diyarbakırlı anneleri konu edindiği ve “Sezgin Tanrıkulu için söylüyorum. Mahmut Tanal için söylüyorum” dediği yazısında, “Ben size… ‘Alçaksınız’ derim, ‘Ahlaksızsınız’ derim. ‘Namussuzsunuz’ derim… ‘Teröristsiniz’ derim… Ulan öküzler…” şeklinde hakaretler etmişti. Karahasanoğlu’nun avukatı Ali Pacci ise, Karahasanoğlu’nun
yazısındaki sözlerinin HDP’lilere yönelik olduğunu savundu ve “Bildiğimiz kadarı ile davacı Tanal’ın Diyarbakırlı annelerin eylemi ile ilgili davalı yazarın eleştirisine sebep bir açıklaması olmamıştır. Öyleyse bu sözleri üzerine alınması için bir neden de yoktur” ifadelerini kullandı.330 CHP
İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Akit’çilerin parayı çok sevdiğini biliyoruz. Köşesinde hakaret eden Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu’nu tazminata mahkum ettik. Bu daha başlangıç.
Şimdi gözlerine uyku girmiyordur.331 Tazminata mahkum ettiğimiz yandaşlar kervanına Yeni
Akit’çi Ali İhsan Karahasanoğlu da katıldı. Köşesinde hedef gösterirken, hakaret ederken aslan
kesilmişti ama dava aşamasında süt dökmüş kediye döndü! Son pişmanlık fayda etmedi, cezayı
yedi”332 paylaşımını yaptı.
12 Ekim 2020
● CNN Türk’ten ayrılan Ünal Kaya, Olay TV’de çalışmaya başlayacağını333 duyurdu.334
● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Barış Terkoğlu’nun “İçişleri Bakanı hangi cemaatten” yazısına ilişkin “Bugün Cumhuriyet’te yazan; bana bazen kızıyorlar bunu muhatap alma
diye. Yalanı muhatap almazsanız hata edersiniz. Diyor ki, İçişleri Bakanlığı'nın orada bir berduş;
yüzde üç buçuk ancak şey yapıldı... O berduşa sesleniyorum. Ben senin gibi birinin adamı değilim,
milletin adamıyım. Kimlerle iş tuttuğunuz da belli, kime uşaklık yaptığınız da belli” dedi.335 Soylu,
“berduş” sözünün gündem olmasına üzerine “Herhangi bir inanç grubunun eğitimini almadım. Alsam da söylerdim. Bunu da herkes bilir. Ancak geçmişte çok okuduğumu, kitaplar devirdiğimi
herkes bilir. Müslümanlık senin, ideolojini aldığın kirli mahfillerde öğretilmez” dedi.336
13 Ekim 2020
● Bianet, Temmuz-Ağustos-Eylül 2020’ye ait üç aylık yayımladığı Medya Gözlem Raporu’nda en az dört gazetecinin gözaltına alındığını, dokuz gazetecinin işsiz bırakıldığını, 12 gazeteci ile cemiyetin saldırıya uğradığını ve 11 gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret nedeniyle yargılandığını kaydetti.337 Açıklamada, “Türkiye’nin gazetecilerin artık Padişah eleştirisinden gözaltına alındığı, televizyon kanallarının aynı gerekçeyle beş günlüğüne susturulduğu, sürgün
gazetecileri ülkeye getirmenin yolu olarak mallarına el koymaya girişildiği, özellikle yerel haberciliğe yönelik şiddetin yaygınlaştıkça cezasız kaldığı bir ülke haline geldiğini gösteriyor” denildi.338
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14 Ekim 2020
● Türkiye’deki seyahat acentalarınca yapılan şikayetler üzerine 30 Mart 2017 tarihinden itibaren erişim yasaklı online rezervasyon sitesi Booking.com tarafından Türkiye’de ofis açma ve
vergi ödeme kararı alındığı iddia edildi. Şirket tarafından Türkiye’de elde ettiği toplam cironun
yüzde 7,5’inin vergi olarak vereceği kaydedildi.339
● AYM, bir avukat ortaklığı şirketi bünyesinde avukat olarak çalışmaya başlayan başvurucu
E.Ü.’nün ileri sürdüğü, kurumsal e-posta hesabı içeriğinin işveren tarafından incelenmesi ve bu
yazışmalar gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedilmesi nedeniyle kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğini kabul etti. Söz konusu olayda, işveren tarafından başvurucunun kurumsal e-posta hesabı üzerinden yapılan iletişimin izlenebileceği ve denetlenebileceği yönünde açık bir bilgilendirme yapılmadığı belirtildi.340
● AYM, 2006’da, İzmir Bergama’da altın madeni çıkarılmasına ilişkin yargısal süreçte başvurucu Arif Ali Cangı’nın kendisine ilişkin sadece yargı makamları tarafından istenebilecek bilgileri İçişleri Bakanlığı’nın Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi vekiline verdiğini belirterek özel
hayata saygı hakkının ihlal edildiğini kabul etti. Başvurucu, Bergama Altın Madeni’nin de içinde
bulunduğu alana ilişkin imar planının iptali istemiyle açıdan davada davacı sıfatıyla yer almıştı.
Koza İpek Grubu’na ait ulusal gazetede başvurucu ile ilgili ithamlarda bulunulmuştu ve Cangı’nın
yazıya karşı açtığı davada şirket avukatı ise İçişleri Bakanlığı’nın yazılı bilgilendirmesini dosyaya
ibraz etmişti. Kararda, Cangı’nın kişisel verilerinin açık rızası olmadan imar planın iptali davasında
taraf olan şirket vekiliyle paylaşıldığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı nezdinde başvurucu hakkında
yürütülen bir inceleme olmadığı hususu gözetildiğinde kişisel verilerin hangi gerekçeyle ne gibi
bir kapsamda toplandığı İdare tarafından ortaya konulmadığı da eklendi.341
● TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TTB
ve diğer meslek örgütlerinin yapısının değiştireceklerine yönelik açıklamasına, “Bizim gündemimizde değil, biz meslektaşlarımızı kaybediyoruz. Bir haftadır yedi sağlık çalışanını kaybettik, gündemimiz bu” diyerek yanıt verdi.342
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, TTB’nin yapısına müdahale edilmesi gerektiğini ve TBMM’nin
bütçe görüşmeleri bitiminde acilen yasal düzenleme yapması gerektiğini savunarak, “TTB ve bunun gibi kimi meslek kuruluşları açıkça anayasaya aykırı faaliyet içindedir. Çoklu Baro Sistemi’nde yapıldığı gibi aynı çalışmayı TTB ve diğer meslek odalarında da yapmak durumundayız”
açıklamasında bulundu. Erdoğan TTB’yi terör örgütünü desteklemekle suçladı ve Şebnem Korur
Fincancı’nın TTB Merkez Konseyi Başkanı olmasıyla ilgili “Terör örgütünden birisini getirip
TTB’nin başına koyuyorlar. Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar TTB gibi önemli bir kuruluşun
başına geçebiliyor? Bunun adı, terör örgütlerinin sivil toplum kuruluşlarına adeta el koyması hadisesidir” dedi. TTB başta olmak üzere diğer meslek kuruluşlarınca iktidara yöneltilen eleştirilere
değinmeyen ancak bu kuruluşlarda “tahammül edilemez seviyede sorunlar” olduğunu kaydeden
Erdoğan, Anayasa’nın 135. maddesine göre meslek kuruluşlarının kuruluş amaçları dışında faaliyet gösteremeyeceklerini, amaçları dışında faaliyet gösterenlerin görevlerine mahkeme kararıyla
son verileceğinin hükme bağlandığını ifade etti. TTB, iktidar cephesinde 18 Eylül’de MHP Genel
Başkanı Devlet Bahçeli’nin “TTB acilen kapatılmalıdır” açıklamasıyla da hedef alınmıştı.343
● İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, Anadolu Kültür Derneği kurucusu Osman Kavala’nın
“Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan tutukluluğuna tensip tutanağıyla
devam kararı verdi. Ancak Kavala bu suçtan tahliye edilmişti. Yaşanan bu durum Kavala’nın avukatları tarafından gündeme getirilince mahkeme bunun şehven eklenen ara karardan
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kaynaklandığını belirtti. Kavala’nın söz konusu suçlamadan dolayı tutukluluğunun devamına şeklindeki kararını kaldırdı. Karar Kavala’nın müdafilerine tebliğ edildi.344
15 Ekim 2020
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 1.693 yeni hasta ile toplam hasta sayısını 342.143 ve 66 yeni
can kaybı ile toplam can kaybını 9.080 olarak açıkladı.345
16 Ekim 2020
● Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu’na yönelik saldırı ile ilgili tutuklanan üç şüpheli hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame
değerlendirilmek üzere Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamede, şüpheli
Ömür C.’nin “kamu görevlisine karşı yaralama” ve “kamu görevlisine karşı hakaret” suçlarından
hapisle, diğer şüpheliler Çağlar B. ve Çağrı Hasan Ç.’nin de "kamu görevlisine karşı yaralama”
suçundan hapisle cezalandırılması talep edildi. Ayrıca Mengüllüoğlu’nun yaşanan olayın bir örgüt
faaliyeti kapsamında gerçekleştirilmiş olabileceğini belirterek yaptığı şikayet üzerine, şüpheliler
hakkında “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçundan yürütülen soruşturmada ise
takipsizlik kararı verildi.346
● CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlanması talepli soru önergesinde, TRT’de yayımlanan “Payitaht Abdülhamid” dizisinde İstiklal
Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy’un, maskeli bir komplo grubunun üyesi ve Mason olduğu imasında bulunulduğunu belirterek “Bu halkın ortak ve Milli değerli olan İstiklal Marşımızın şairine
devletin kanalın TRT’de hakaret edilmesi bir hata, ya da tesadüf olarak açıklanamayacak bir durumdur” tepkisini gösterdi. CHP’li Antmen, “Milli şairimize TRT hangi cesaretle ‘komplocu ya da
mason’ demektedir? Bunun sorumluları kimlerdir? Konuyla ilgili idari soruşturma başlatılmış mıdır? TRT’de yayınlanacak yapımların senaryoları önceden incelenmekte midir? İnceleniyorsa ‘Payitaht Abdülhamid’ dizisinde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ‘komplocu’ şeklinde gösteren
bölümü kim ya da kimler inceleyip yayın için onaylamıştır? Bu kişiler hakkında idari soruşturma
başlatılmış mıdır? Bu diziyi yapan firma kimin ya da kimlerindir? Halkın parası ile çalışan TRT,
bu diziye şu ana kadar toplamda ne kadar ödemiştir? Ödemeler Türk lirası mı yoksa döviz üzerinden mi yapılmaktadır? Şu ana kadar 121 bölüm çekilip yayınlanan ‘Payitaht Abdülhamid’ dizisine
yıllar sırasıyla ve ayrı ayrı belirtilmek üzere; bölüm başı ne kadar ödeme yapılmıştır” sorularını
sordu.347
● Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Muzır İçerikle Mücadele Programı” kapsamında çocuklar içi zararlı içeriklerin saptanması için şikayet hatlarını internet
sitesi ve WhatsApp ihbar hattı olarak genişleteceklerini söyledi.348 Selçuk, “Muzır ve müstehcen
içerik taşıdığına karar verilen kitaplar, kurulun kararının ardından ‘küçüklere zararlıdır’ ibaresiyle
içi görülmeyen poşet içinde, teşhiri ya da reklamı yapılmayacak şekilde sadece 18 yaştan büyüklere
satılabiliyor. Yani yasaklama veya sansürleme değil, aileler için içerikle ilgili bir uyarıda bulunmuş
oluyoruz” dedi.349
18 Ekim 2020
● Büyük Birlik Partisi (BBP) 11. Olağan Kongresi'nde Mustafa Destici, 584 delegenin
oyunu alarak genel başkanlığa yeniden seçildi.350
● Diyarbakır Valiliği, “terör propagandası” gerekçesiyle 354 siteye erişim engeli getirildiğini duyurdu. Valilik, “5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca 286’sı yasadışı
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bahis ve müstehcenlik ve 68’i PKK/KCK/YGP/YPS “terör örgütü propagandası” içerikli 354 web
sitesi BTK’ya bildirilmiş ve erişime engellenmesi kararı alınarak, siteler erişime kapattırıldı” açıklaması yaptı.351
19 Ekim 2020
● Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), 11 hakim ve savcıyı FETÖ ile irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç etti.352 HSK tarafından ihraç edilen 11 hakim ve savcı arasında
yer alan Ş.Ş. ve G.T.K, Ankara Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı.353
● Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun emekli öğretim
üyesi Prof. Dr. Baskın Oran’a yönelik olarak “alçak” ve “uşak” ifadelerinin ifade ve düşünce özgürlüğü kapsamı sınırları içinde kaldığını belirterek, tazminat talebini reddeden yerel mahkeme
kararını onadı. Kararda, Prof. Oran’ın “eleştiriye açık olması gerektiği” belirtildi. İçişleri Bakanı
Soylu, Baskın Oran’ın 23 Haziran 2017’deki “Kürtler Üzerine bazı trajikomik deneyler” yazısıyla
ilgili Twitter’dan “Kendisini ilim adamı diye pazarlamış yazısının her kelimesini alçakça kurgulamış bir uşak Baskın Oran hakkında suç duyurusunda bulunuyorum” mesajını paylaşmıştı. İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı, yazıda suç unsuru bulunmadığı gerekçesiyle “takipsizlik” kararı verdi.
Bunun üzerine Oran, Soylu’ya karşı kendisine “alçak” ve “uşak” diyerek kişilik haklarını zedelediği için Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde manevi tazminat davası açtı. Soylu’nun avukatı
ise, dava dilekçesine “davacının söz konusu yazısının şiddete teşvik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik
ve terör örgütü propagandası içerdiğini” yanıtını verdi. Mahkeme, AİHM içtihadına göre kamu
görevlilerine yönelik eleştirinin sınırı, sıradan kişiler için olanından çok daha geniş olduğu için
Oran’ı kamu görevlisi saymıştı. Oysa Oran, dava tarihinden 14 yıl önce emekli olmuştu. Prof. Oran,
mahkemenin ret kararına karşı istinaf başvurusunda bulundu ve “Bakan Soylu’nun eleştirisi varsa
bunu hakaret etmeden de yapabileceğini” vurguladı. 354
● İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı’nda 4 Nisan’da mezar taşları üzerinde video çekip sosyal medyada paylaşan Batu B. ve Utku Ş. hakkında hazırladığı iddianameyi kabul etti. Olay günü gözaltına
alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Batu B. ve Utku Ş.’nin “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla ayrı ayrı hapisle cezalandırılmasını istendi.
Şüpheli Batu B.’nin ifadesinde, İngiltere’de yapılacak olan Türk kültürüne yönelik bir yarışma ve
etkinliğe katılmaya karar verdiğini ve yaptığı çalışma sırasında Türk mezar taşlarının batıda ilgi
çektiğini öğrendiğini anlattığı kaydedildi.355
20 Ekim 2020
● CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu hakkındaki AYM kararını tanımayan
karara imza atan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakkında “Akın Gürlek ‘Ne hakkı
hukuku, nereden çıkardınız bunları’ diyor. ‘Sadece bana bir göz kırp, ben gereğini yaparım’ diyor.
‘Adaleti katleden adam kimdir?’ diyorsanız, Akın Gürlek’tir. Yeni Zekeriya Öz’dür” ifadelerini
kullandı.356
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 1.894 yeni hasta ile toplam hasta sayısını 351.413 ve 74 yeni
can kaybı ile toplam can kaybını 9.513 olarak açıkladı.357
● HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AKP’li Şirin Ünal’ın evinde şüpheli şekilde yaşamını yitirmiş halde bulunduktan sonra intihar ettiği açıklanan Nadira Kadirova’ya ilişkin “AKP
milletvekili ve üyelerinin isimlerinin karıştığı kadın cinayetlerini soruşturamayan yargı kadınları
koruyamaz. Nadira’nın sorulmamış hesabı bu ülkenin boynundadır” dedi. TTB Başkanı Fincancı
Şebnem Korur Fincancı’ya yönelik Erdoğan’ın açıklamasını da şiddetle kınadığını aktaran Buldan,
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“Bağımsız meslek örgütleri ve Şebnem Korur Fincancılar olduğu sürece bu iktidarın ürettiği tüm
yalanlar bir bir suya düşmeye devam edecektir” açıklamasında bulundu.358
● Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz ve “Arap Dünyası için Şimdi Demokrasi Platformu”, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve bazı yetkililere cinayetten sorumlu tutulmaları
için ABD'de dava açtı. Cinayetle ABD’de hak savunuculuğu yapan Kaşıkçı’nın susturulmasının
amaçlandığı belirtilen dava dilekçesinde, “Bu cinayet Davalı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ın emriyle gerçekleştirilmiştir. Davalılar, Kaşıkçı’nın ABD'deki eylemlerini kendi çıkarlarına
karşı bir varoluş tehdidi olarak görmüş ve bu davanın konusu çirkin eylemleri kurmuşlardır” denildi.359
● Olay TV, Halk TV’den ayrılan Ankara Haber Müdürü Ferudun Serdar Akyön ile anlaştı.360
21 Ekim 2020
● AYM, başvurucu öğretmen Tahir Baykuşak’ın, kimlik kontrolü uygulaması sırasında kolluk kuvvetlerinin şiddetine maruz kaldığını ve şikayetiyle ilgili kovuşturmaya yer olmadığı kararı
verildiği gerekçesiyle yaptığı başvuruda, kötü muamele yasağının ihlal edildiğini kabul etti. Savcılık, Baykuşak’ın vücudunun yaralandığına ilişkin tıbbi rapor bulunmasına karşın polis memuru
hakkında kasten yaralama suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermişti ve bu karara
itirazı ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince reddedilmişti.361
● HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, Van Valiliği’nin kentte 1500 gündür devam eden
eylem ve etkinlik yasağını yeniden uzatması üzerine “Söz konusu yasakların fiiliyatta iktidar ve
çevresini kapsamadığı, daha çok muhaliflere dönük bir araç olarak kullanıldığı da kamuoyuna yansımaktadır. Söz konusu yasaklamalar, Temmuz 2018’de OHAL’in kaldırılmasıyla sona erse de
Van’da kalıcılaştırılmıştır. Valiliğin her 15 günde ilan ettiği yasaklara karşı Van Barosu’nun açtığı
iptal davalarıysa, yasakların ‘orantılı ve ölçülü’ olduğu belirtilerek reddedilmektedir” dedi.362
● Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin vurularak
öldürülmesine ilişkin davada reddi hakim talebinde bulunulması üzerine dosyayı üst mahkemeye
gönderdi. Dava, 3 Mart 2021’e ertelendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede ise, sanık polisler M.S., F.T. ile S.T.’nin bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten
hapsi, PKK’lı terörist Uğur Yakışır’ın ise iki polisi şehit etmek, ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmaktan, Elçi’yi olası kastla öldürmekten 20 yıl, polis memuru S.T.’yi öldürmeye teşebbüsten, izinsiz silah bulundurmaktan cezalandırılmaları isteniyor.363
22 Ekim 2020
● Resmi Gazete’de yayımlanan 3115 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Hatay, Kocaeli, Kütahya, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ’daki
havalimanları, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.364
● TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na bazı milletvekilleriyle ilgili Yasama
dokunulmazlıkları kaldırılmasına hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri sevk edildi. Buna göre,
HDP’liler Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, Batman Milletvekili Feleknas Uca, Urfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Şırnak Milletvekili Nuran İmir ile Van Milletvekili
Muazzez Orhan Işık’ın dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi.365
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● İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, sokağa çıkma yasağı ilan edileceğine ilişkin
iddialar hakkında, “Bugün Reuters kaynaklı ‘Türkiye’de sokağa çıkma yasakları gelebilir’ haberi
tamamen asılsızdır” açıklamasında bulundu.366
● AYM, Eylül 2012 ile Eylül 2020 arasındaki bireysel başvuru istatistiklerini yayımlayarak,
bu süreçte Yüksek Mahkeme’ye toplamda 285.220 başvuru yapıldığını ve bunlardan 244.743’ünün
sonuçlandırıldığını dolayısıyla başvuruları karşılama oranının yüzde 85 olduğunu bildirdi.367
● Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın terör soruşturması kapsamında yürüttüğü soruşturmada, HDP Diyarbakır İl Başkanları Zeydan Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık ile Yenişehir İlçe Başkanları Kasım Kaya ve Remziye Sızıcı gözaltına alındı.368 Arama ve gözaltıların,
bir hafta önce Fiskaya semtinde, terör örgütü PKK’nin lideri Abdullah Öcalan posterlerini asan bir
grup gençle ilgili olduğu ifade edildi. HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Fiskaya’da afişleri asanların bindiği taksinin şoförü, ifadesinde söz konusu kişilerin HDP binası önünden aracına
bindiğini iddia etti.369
● CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Global ölçekli Speedtest’in Eylül 2020
raporuna göre, Türkiye’nin sabit geniş bant internet hızında 175 ülke arasında 27.86 Mbps ile 101.,
mobilde ise 138 ülke arasında 36.73 Mbps ile 54. sırada yer aldığını açıkladı. Adıgüzel, Türkiye’nin
internet altyapısına yönelik değerlendirmelerde bulunarak, “Diğer ülkelerle kıyaslandığında Türkiye’nin özellikle sabit internet hızında oldukça geride olduğu görülüyor” dedi. Cable şirketi tarafından yapılan sabit geniş bant internet fiyatlarının değerlendirildiği başka bir çalışmaya göre ise
Türkiye’nin en ucuz interneti olan ülkeler sıralamasında 13,61 dolarla 16. sırada yer aldığını aktardı. Türkiye’nin interneti ucuz ülkeler arasında yer almasına karşın aylık internet maliyetinin asgari ücrete oranı değerlendirildiğinde, bir asgari ücretlinin aylık kazancının yaklaşık yüzde 4,5’inin
internete ayırmak zorunda kaldığını ifade etti. Adıgüzel, Türkiye’nin ucuz ve hızlı internet hizmetine sahip olması için fiber altyapıya daha fazla yatırım yapılması gerektiğini belirterek, “Cumhurbaşkanı ‘fiber hat yatırımları konusunda engel çıkaranlar karşısında beni bulur’ diyor ama asıl fibere gerekli yatırımı yapmayan kendi iktidarı” dedi. Türkiye’nin fiberde geri kalmışlığının en büyük sorumlusunun Türk Telekom’un özelleştirme kararında imzası olanlar olduğunu söyledi.370
23 Ekim 2020
● ABD’nin Ankara Büyükelçiliği tarafından yayınlanan “Güvenlik Uyarısı” kapsamında
ABD vatandaşları ile yabancı uyruklulara yönelik terör saldırıları ve adam kaçırma olaylarına ilişkin raporlar aldığı belirtilerek dikkatli olunması istendi. Açıklamada ayrıca Ankara, İstanbul,
Adana ve İzmir’deki ABD misyonlarının görevlerinin de geçici olarak askıya alındığı bildirildi.371
● Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, Karaman Ermenek’teki Seba, Cenne ve Akpınar havzasında çalışan maden işçilerinin yıllardır para kazanabilmek için yerin yedi kat altında ter döktüğü
vurgulanarak “Taleplerimiz karşılanana kadar Güneyyurt meydanında oturmaya devam edeceğiz.
Bu topraklar, bu halk bu hırsızlardan, bu çeteden, bu katillerden kurtulana dek mücadelemiz sürecek” açıklaması yapıldı. Maden ocağında 54 gün önce başlatılan direnişle bu adaletsizliğe ‘Artık
yeter’ denildiği vurgulandı.372
● Kamu kurumları ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki şirketler tarafından 1 Ocak- 30 Eylül arasında televizyonlara verdiği reklam süresi dokuz milyon 938 bin 539
saniyeyi buldu. Halk TV, TELE1, TV5, KRT ve Fox TV’ye hiçbir reklam verilmediği görüldü. Diğer
kanallara verilen söz konusu reklamları ise, kamu yönetimindeki Turkcell, Türk Telekom, Emlak
Konut, TOKİ, Vakıf Katılım, Çaykur, Ziraat Katılım, Emlak Katılım, Eti Maden, THY, İstikbal
Mobilya, Bellona, Uğur Soğutma, Mondi ve Erciyes Anadolu Holding’in verdiği anlaşıldı.373
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24 Ekim 2020
● TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu gündemindeki yasa teklifi çerçevesince, gazetecilerce
“yıpranma hakkı” olarak tanımlanan “5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun”da yapılacak düzenlemeyle ilgili “basın kartı
şartı aranmaması” için CHP, İyi Parti ve MHP önerge sunuldu. Ancak önerge, AKP’lilerce reddedildi. Medya çalışanları, AYM tarafından “yıpranma hakkı”nın iptal edilmesinin ardından teklifteki
hükümde “basın kartı” şartı aranmasına tepki gösterdi. Teklifteki düzenlemeye göre, bir yıllık çalışma süresinin 15 ay sayılması sağlanıyor. Düzenlemeden, internet gazetecileri, basındaki matbaa
işçileri ile medyadaki diğer iş kollarından çalışan ve basın kartı olmayanlar yararlanamıyor.374
25 Ekim 2020
● HDP Doğubayazıt İlçe Örgütü binası ve HDP İlçe Eş Başkanları Abdullah Ekelik ile Gönül Öztürk’ün evlerine polis operasyonu düzenlendi. Ekelik ve Öztürk “terör örgütü üyesi olmak”
ve “terör örgütü propagandası yapmak” iddialarıyla gözaltına alınmaları ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.375
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 2.017 yeni hasta ile toplam hasta sayısını 361.801 ve 72 yeni
can kaybı ile toplam can kaybını 9.799 olarak açıkladı.376
26 Ekim 2020
● İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, salgın nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
kutlamalarının yapılmayacağına yönelik iddiaları yalanladı. Çataklı, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yasaklanmadı, tam aksine salgın koşullarına uygun şekilde tüm yurtta coşkuyla
kutlanması istenildi” dedi.377 Kutlamaların, Kutlama Komitelerince belirlenecek program çerçevesinde planlanarak gerçekleştirileceğini ifade etti.
27 Ekim 2020
● İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu bölge güvenlik
biriminde araştırma görevlisi olarak görev yapan ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan
yargılanan Nazmi Mete Cantürk hakkında 5 yıl 2 ay 15 gün cezası verdi.378 Mahkeme, Cantürk’ün
eşi Sevim Cantürk ve kızları Kevser İrem Cantürk’ün ise “delil yetersizliğinden” beraatına hükmetti.379
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın hakkında
FETÖ üyeliği suçlamasında bulunduğu İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlattı. Kavuncu, “Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için
hazırım. Geçen hafta yaptığımız suç duyurusunda, Savcılık makamına verilemeyecek bir hesabımız olmadığını belirtmiştik. Bu sabah avukatlarım, Savcılık makamına ifade vermek üzere hazır
olduğumu ve davet beklediğimi de bildirdiler” açıklamasını yaptı.380
● Sağlık Bakanlığı, 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgeyle Covid-19 salgını sürecinde
kamu sağlık hizmetinin etkin ve kesintisiz şekilde sürmesi amacıyla merkez veya taşra teşkilatında
görevli tüm personel açısından istifa hakkı tanınmayacağını bildirdi. Genelgede, yaş haddinden
emekli olacaklar ile malulen emekli olacaklar dışında emeklilik işlemi yapılmayacağı, atama ile
yer değiştirme işlemlerinin durdurulduğu ve yasal mazeret izinleri hariç yıllık izinlerin durdurulduğu ifade edildi.381 TTB ise, “Salgındaki sekizinci ayda halen Covid-19 meslek hastalığı sayılmazken, sağlıkçılara düzenli test yapılmazken; sağlık çalışanlarının izin ve istifalarının engellenmesi kabul edilemez” açıklamasında bulundu.382
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28 Ekim 2020
● BTK, Ankara Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği’nin aralarında sendika.org ile birlikte Özgür
Gündem ve DİHA’nın da aralarında bulunduğu 100’ün üzerinde site ve bir dizi Twitter hesabına
erişim engelini kaldırması üzerine itiraz başvurusunda bulundu. BTK’nın, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazında aralarında www.pkkonline.com, www.pkkonline.net, www.pkkonline.wordpress.com gibi terör örgütü PKK bağlantılı hesapları da açma kararı verildiğini kaydederek, “Hakimlik tarafından AYM kararına konu edilmeyen adresler yönünden yeniden değerlendirme yapması mümkün değildir. Zira söz konusu karara konu internet adreslerinin her biri birbirinden farklı
nitelikte içerikler barındırabilmektedir. Anayasa Mahkemesi başvurusuna konu internet adresi bir
haber sitesi olarak nitelendirilip ifade ve basın özgürlüğü kapsamında incelenirken, doğrudan terör
örgütünün sözcülüğünü ve propagandasını yapan, hakimliğin itiraza konu kararının gerekçesinde
yer aldığı hali ile ‘sayfaların genel özelliğinin terör örgütünün şiddet eylemlerini öven, destekleyen
ve haklılaştıran açıklamaların paylaşıldığı’ şeklinde tanımlanan internet sitelerinin aynı kategoride
değerlendirilmesi ve Anayasa Mahkemesi kararından faydalandırılmaları gerektiği yönündeki görüş ve değerlendirmenin usul ve yasaya aykırı olduğu aşikardır” denildi.383
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, son sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı konu alan
kapağıyla tartışma yaratan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’yla ilgili, “Avrupa’nın her gün
biraz daha battığı ‘Türk ve İslam düşmanlığı’ adlı kirli bataklıktan başka hiçbir şeyi temsil edemeyecek olan rezil karikatürü ve yapılan tüm kışkırtıcı hareketleri şiddetle kınıyoruz” açıklamasında
bulundu.384 CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise, Hiç kimse ve hiçbir ülke Türkiye Cumhuriyeti’ne, aziz milletimize, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı’na ayar veremez, had bildiremez ve hakaret edemez” diyerek tepki gösterdi. Altay, hiçbir medya organının İslam dinine ve
onun Peygamberine, başka dinlere ve peygamberlere hakaret etme küstahlığı olamayacağını dile
getirerek, “Macron gibi İslam’da reform talebi gelmesi densizliktir, aymazlıktır, hadsizliktir”
dedi.385
● İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, TELE1’in “Gün Başlıyor” programı
sunucusu Musa Özuğurlu’nun bugünkü yayındaki, “Süleyman Soylu'nun polisleri bir cem evine
girip işeyebiliyor. Öyle olduğu halde Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel’i eleştirebiliyor” sözlerine386, “Bu mübarek gecede aşağıdaki iftirayı atan malum Tele1 kanalını ve programın sunucusunu önce Allah’a, sonra Yüce Milletimize havale ediyoruz. Sadece terörle, hırsızla, uğursuzla uğraşmıyoruz, aynı zamanda içimizdeki Fransızlarla da uğraşıyoruz” tepkisini gösterdi.387
● Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Charlie Hebdo dergisindeki Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili hareket içerikli karikatür nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.388 Görüşmede Fransa tarafına “kişi haklarına ve dini inançlara yapılan bu alçak saldırının, basın ve ifade
özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, Fransız makamlarının, ifade özgürlüğü sınırlarını
aşan bu çizimler konusunda gerekli siyasi ve hukuki adımları atmasının beklendiği” aktarıldı.389
29 Ekim 2020
● Fransa’da lise öğretmeni Samuel Paty'nin başı kesilerek öldürülmesinin ardından Fransa
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan kararnamede hükümet
tarafından radikal İslamcı hareketlerle ilişkileri ve terör eylemlerini meşrulaştırmak ve radikal İslam fikirlerini yaymakla suçlanan BarakaCity’nin kapatılmasının kararlaştırıldığını açıkladı. BarakaCity kuruluşu başkanı İdriss Sihamedi ise, Twitter’da “Emmanuel Macron hükümetinin yalanlarının ardından, insani yardım ve insan hakları STK’larının kapatılmasıyla ben, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’dan kendim ve ekibim için resmen 'siyasi sığınma' talep ediyorum”
383
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paylaşımını yaptı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, gerekli belgelerin iletilmesi durumunda sığınma talebiyle ilgili gerekli takibin yapılacağını ifade etti.390
30 kim 2020
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 2.322 yeni hasta ile toplam hasta sayısını 373.154 ve 78 yeni
can kaybı ile toplam can kaybını 10.177 olarak açıkladı.391
● Adana Bölge Adliye Mahkemesi, Adana ve Hatay’da MİT TIR’larının durdurulmasını
organize ettikleri gerekçesiyle FETÖ/PDY’nin 11 “sivil imamı” ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 50 sanıktan 27’sini bir yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Mahkeme, firari 10 sanığın dosyalarının ayrılmasına ve tutuksuz
yargılanan dokuz sanığın ise tutuklanmak üzere yakalanmasına karar verdi.392
● Ankara Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği, BTK’nin itirazıyla aralarında terör örgütü PKK ile
bağlantılı olanların da bulunduğu 117 internet sitesi ve sosyal medya hesabına erişim engelinin
devamına karar verdi. Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği, AYM’nin sendika.org haber sitesi için bireysel başvuruda verdiği ihlal kararıyla yeniden yaptığı yargılamada 118 internet sitesi ve sosyal
medya hesabına erişim engelini kaldırmış, BTK ise karara itiraz etmişti.393
● Twitter, Irkçılık, Fransa’nın Anti-Semitizm ve LGBT Karşıtı Nefretle Mücadele Bakanlıklararası Heyeti’nin (DILCRAH) başvurusuyla Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar
Çam’ın Fransız siyasi mizah dergisi Charlie Hebdo’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı konu alan karikatüründen sonra dergiyi etiketleyerek yaptığı Fransızca küfürlü paylaşımını394 “yerel yasalar”
gerekçesiyle Fransa’da erişime engelledi.395
● Emniyet Genel Müdürlüğü, İzmir’deki deprem sonrasında sosyal medyadan yapılan hareket içerikli paylaşımlara ilişkin “Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; İzmir ve çevre
illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici
paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen 20 paylaşıma rastlanıldığı, yapılan altı paylaşımın kullanıcısının
tespit edilerek gerekli çalışmaların yapılması için adli mercilere intikal ettirileceği kamuoyuna saygıyla duyurulur” açıklaması yaptı.396
31 Ekim 2020
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir’de 6.6 şiddetinde deprem meydana gelmesi sonrasında “28 can kaybımız var. Üçü ağır yedi kişi yoğun bakımda, 243 kişi halen tedavi görüyor. 642
kişinin tedavisi tamamlanmış durumda” açıklamasında bulundu.397
● Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 30 Ekim saat 14.51’de merkez üssü
Ege Denizi, İzmir/Seferihisar açıkları olan 6.6 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.398
● Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İzmir depremi sonrası yapılan hakaret içerikli paylaşımlar
konusunda “Tüm kurumlarımız İzmir’in yaralarını saramaya devam edecek. Dualarımız enkaz altındaki vatandaşlarımızla. Ortak acılar ortak duygudaşlığı gerektirir. Cumhuriyet başsavcılıklarımız acılarımız enkaz altındayken bu acıları provoke edenlere karşı soruşturmalarını başlatmıştır.
Keşimse birliğimizi kardeşliğimizi acımızı suiistimal edemez bunu etmek isteyenlere de adaletimiz
asla müsaade etmeyecektir. Üç kişi Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep’te gözaltına alınmıştır. Tüm
süreçlerde yine gerekli takip yapılmaktadır” dedi.399
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Olumlu Gelişmeler
2 Ekim 2020
● Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından gazeteci Cüneyt Arat hakkında “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanmasında oy birliğiyle beraat etmesine karar verdi. Arat’ın, 1 Şubat 2017 tarihinde, yargılandığı Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nce ev hapsi kaldırıldı ve yurtdışına çıkış yasağı kondu. 22 Şubat 2017’de ise hakkında ‘örgüt
üyeliğinden’ altı yıl üç ay, propagandadan bir yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. Hakkında kurulan mahkumiyet hükümlerinin kesinleşmesi üzerine Temmuz 2017’de tutuklanarak cezaevine
gönderildi. Arat, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin temyiz başvurusunu kabul etmesi üzerine de 4
Temmuz 2019 tarihinde tahliye edilmişti.400
5 Ekim 2020
● Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı,401 16 Ağustos’ta Twitter’daki hesabında Evrensel’de
yayımlanan “İstanbul'un Suriyelilere bakışında kırmızı alarm” yazısını alıntılayarak kullandığı ifadeler nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla soruşturma başlattığı
şarkıcı Gökhan Özoğuz hakkında takipsizlik kararı verdi. Kararda, Özoğuz’un soruşturma konusu
paylaşımlarının belirtilen tespitler doğrultusunda, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme”
suçunun unsurlarını oluşturmadığı kaydedildi.402
7 Ekim 2020
● Gazete Karınca, “Gazetecilikte ısrar ediyor, gerçeği sırtımızda taşıyoruz. 7 Ekim 2016’da
başladığımız yayınımızda dört yılı geride bıraktık” paylaşımıyla yaş gününü kutladı.403
● İstanbul Çağlayan Adliyesi 25. Ağır Ceza Mahkemesi404, Diyarbakır’da 2014’teki Nevruz
kutlamalarında çektiği bir fotoğrafı “NewrozPirozBe” etiketiyle paylaştığı gerekçesiyle “terör örgütü propagandası” ile yargılanan gazeteci, belgeselci Fatih Pınar’ın beraatına karar verdi.405
8 Ekim 2020
● Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Ayser Çınar’ın “terör örgütü propagandası
yapmak” suçlamasıyla yargılandığı davada beraatına karar verdi. Çınar, TSK’nın Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yargılanıyordu.406
● Türkiye Etik Gazetecilik Koalisyonu (TEGK), etikgazetecilik.org sitesini açtı.407 İnternet
sitesinde, “Profesyonel gazeteciler ve basın meslek örgütü temsilcileri olarak etik gazeteciliği desteklemek, oto-sansürle mücadele etmek ve hükümetlerin medyaya yönelik hasmane tutumunu değiştirmek için TEGK’i oluşturduk” denildi.408
9 Ekim 2020
● İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla yargılanan aralarında Özgür Gelecek muhabiri Taylan Öztaş’ın da bulunduğu
23 kişi hakkında beraat kararı aldı. Öztaş’ın da aralarında bulunduğu 23 kişi, Kadınlar Birlikte
Güçlü Platformu’nun çağrısıyla HDP’li belediyelere kayyım atanmasını protesto ederken gözaltına
alınmış ve yargılamalarına başlanmıştı.409
● AYM’nin, milletvekilliği düşürülen CHP’li Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali
kararının gerekçesi Resmi Gazete’de yayımlandı. AYM’nin, Berberoğlu’nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma, kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiğine oybirliği ile karar verdiği
400
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gözlendi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen gerekçeli kararda, 20 Mayıs 2016 tarihinde TBMM’de Anayasa’ya eklenen geçici 20’nci maddeye atıfta bulunularak, bu düzenlemenin
genel hükme getirilen istisna bir hüküm olduğu konusunda bir ihtilafın bulunmadığı belirtildi. Her
dokunulmazlığın yeni yasama yılında kazanılıp, sonlandığına dikkat çekildi ve yeniden vekil seçilen kişilerin dokunulmazlık hakkını yeniden kazandığı vurgulanarak, “Dokunulmazlığı kaldırılmadığı sürece haklarında soruşturma yürütülemez ve kovuşturma yapılamaz” denildi.410 Berberoğlu,
MİT Tırları davasında beş yıl 10 ay hapis cezası aldıktan sonra milletvekilliği düşürülmüş, yargılama sürecinde tutukluluğunun hukuksuz olduğu iddiasıyla AYM’ye başvurmuştu.
● Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Sertaç Kayar’ın “silahlı örgüt kurmak ve
yönetmek” suçlamasıyla yargılandığı davada beraatına hükmetti. Kayar, Demokratik Toplum
Kongresi’ne (DTK) yönelik yürütülen soruşturmada, DTK Daimi Meclis üyesi olmak, haber takibi
amacıyla gittiği 31 basın açıklaması, yürüyüş ve etkinliğe katılmak gerekçeleriyle yargılanıyordu.
Savcılık, Kayar’ın DTK üyeliği ve katıldığı etkinlikler nedeniyle yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar
hapis ile cezalandırılmasını talep etmişti.411
11 Ekim 2020
● BİK, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un “Cumhuriyet hedefte” haberine ilişkin ilan
kesme cezası verilmesi başvurusu reddetti. BİK, “Boğaz’da kaçak var” haberi nedeniyle Cumhuriyet’e 81 gün ilan kesme cezası vermişti. İlan kesme cezasına CHP Sözcüsü Faik Öztrak tepki gösterdi.412 Bu tepkiyi “Cumhuriyet hedefte” başlığı ile duyuran haber için BİK, “haber verme ifade
özgürlüğünün sınırları içinde” dedi.413
12 Ekim 2020
● Gazeteci Sami Kohen, Dışişleri Bakanlığı “Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.414
13 Ekim 2020
● İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, BirGün’ün internet sitesi eski sorumlu müdürleri Barış İnce ve Can Uğur ile BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın ve BirGün Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Yılmaz hakkında “FETÖ terör örgütüne yardım etmek” suçundan sanıkların ayrı
ayrı beraatına karar verdi. Mahkeme, İnce hakkındaki “FETÖ terör örgütüne üye olmak” suçundan
da beraat etmesine karar verdi. Gazeteciler hakkında 2014-2016 yılları arasında gazetede yayımlanan Fuat Avni ile ilgili haberler gerekçe gösterilerek “FETÖ terör örgütüne üye olmamakla birlikte
örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme”415 iddiasıyla açılan dava açılmıştı.416
15 Ekim 2020
● İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Özgür Gündem Yayın Danışma Kurulu üyesi olduğu
için “devlet birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” ve “örgüt propagandası” ile yargılanan HDP’li
Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in beraatına hükmetti.417 Mahkeme, Bilgen’in “örgüt üyesi
olmak” suçlamasıyla ilgili dosyayı ise, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden DTK
davasıyla birleştirilmesi için buraya sevk etti.418
● TBMM’de Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifinde yayınlara ilişkin sansür endişesi oluşturan maddeler geri çekildi.419 Tarım, Orman
ve Köyişleri Komisyonu Başkanı AKP Milletvekili Yunus Kılıç, “Aldığımız yeni kararla yanıltıcı
yayınlarla ilgili konuların daha fazla tartışılmasına meydan vermek, sağlıklı çıkmasına zemin hazırlamak için ilgili maddeleri tekliften çıkarıyoruz" dedi.420 CHP Bursa Milletvekili Orhan
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Sarıbal, “Getirilen yasa teklifi ısrarla cezalandırmayı tercih eden bir düzenleme. Hileli gıdaları
engellemeye dönük düzenlemelerin cezalandırılmasına kimse bir şey demez ama yasa teklifi muğlak ifadelerle gıdaya ilişkin haberlere büyük cezalar getiriyor. Bu yasa gıda haberlerine sansür yolunu açar” demişti.421
● Türkiye Etik Gazetecilik Koalisyonu yürütücülerinden Doç. Dr. Ceren Sözeri, meslek örgütleri ile bir araya gelerek gazetecilik etiği üzerine çalışacaklarını belirtti. Sözeri, “Aslında iletişim fakültelerinde gazeteciliğin temel ilkeleri arasında daha ilk derste öğrenilir ‘gazetecilik etiği’.
Üzerine binlerce makale, yüzlerce kitap yazılmıştır, ancak uygulamaya gelince bir anda her şeyin
rengi değişir. İşte tam da böyle bir ortamda Türkiye Etik Gazetecilik Koalisyonu kuruldu” diye
konuştu.422
17 Ekim 2020
● VOA Kürtçe servisinde çalışan gazeteci Cesim İlhan ve Haber Erciş’in Genel Yayın Yönetmeni Sercan Akbaş’ın beraat ettikleri yargılamalar sonrasında açılan tazminat davaları, “birer
günlük haksız gözaltı sebebiyle” kabul edildi. İlhan’a 50 lira maddi tazminat, Akbaş’a ise 71,84
maddi ve 200 lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi. Bingöl 2. Ağır Ceza Mahkemesi,
“terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanan İlhan’ın 31 Ekim 2019’da, Van 7.
Ağır Ceza Mahkemesi, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlamasıyla yargılanan Akbaş’ın
ise 11 Aralık 2019’da beraatına karar vermişti. Gazetecilerin birer gün süreyle haksız olarak gözaltına tutulmaları sebebiyle tazminat davası açmıştı. Avukat Zelal Pelin Doğan, “AYM, gözaltının
hukuka aykırı olması nedeniyle bugüne kadar bir ihlal kararı vermemişti. Ancak Mehmet Baydan
kararında, herhangi bir suç isnadı olmadan 36 dakika süresince karakolda gözaltında tutulmasına
ilişkin 5.000 lira manevi tazminata karar vermişti” dedi.423
19 Ekim 2020
● Müjde Ar, 6. Balkan Panorama Film Festivali’nde aldığı Onur Ödülü’nü tutuklu gazeteciler ve Osman Kavala’ya ithaf etti. Ar, “Bana verilen bu ödülü yaptığı haberlerden ötürü hapishanede olan gazetecilere ve hakkında hiçbir delil olmadan, AİHM kararlarına rağmen üç yıldır cezaevindi tutulan dostum, gerçek bir kültür sanat dostu Osman Kavala’ya ithaf ediyorum” dedi.424
20 Ekim 2020
● Van’da askerlerce gözaltına alınan iki köylünün helikopterden atılması olayını belgeleriyle haberleştirmeleri nedeniyle tutuklanan gazetecilerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında
ifade vermek üzere gittiği Van İl Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alınan Yeni Yaşam’ın eski
dağıtımcısı Mikail Tunçdemir425 serbest bırakıldı. Tunçdemir’in Covid-19 virüsü karantinasında
olması sebebiyle gözaltı kararı kaldırılmasına rağmen burada gözaltına alınmıştı.426
21 Ekim 2020
● Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Kartepe ilçesinde tecavüz ve cinsel istismar iddialarına AKP’li isimlerin de karıştığı yönündeki iddiaları yazdıkları gerekçesiyle “iftira” suçlamasıyla
tutuklanan Kocaeli Halk İmtiyaz Sahibi Faruk Bostan ile Yazı İşleri Müdürü Bülent Karagöz’ün
serbest bırakılmasına karar verdi.427
22 Ekim 2020
● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, “Rehine diplomasisi çökerken” haberi gerekçesiyle
“Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlamasıyla yargılanan Cumhuriyet’in eski muhabiri Alican Uludağ ve eski diplomasi muhabiri Duygu
421
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Güvenç’in beraatına karar verdi. Kararda, “yüklenen fiilin suç olarak tanımlanmamış olması” belirtildi.428
23 Ekim 2020
● Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, Gerger Fırat Haber Müdürü Özgür Boğatekin’ın Sakarya’da mevsimlik tarım işçilerine yönelik saldırıyı sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ilgili
kovuşturmaya gerek olmadığına karar verdi.429 Boğatekin’in soruşturması “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçlamasından açılmıştı.430
27 Ekim 2020
● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet muhabiri Hazal Ocak’ın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Kanal İstanbul projesi güzergahında arazi aldığına ilişkin “Damat
işi biliyor” haberi nedeniyle “yazılı basın yoluyla hakaret ettiği” suçlamasından beraatına hükmetti.
Mahkeme, savcılık mütalaasında basın özgürlüğü çerçevesinde eleştiri yapıldığı görüşünü de dikkate alarak suç unsurlarının oluşmadığına karar verdi.431
28 Ekim 2020
● Ankara Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği, AİHM’nin hükümetten savunma istemesinin ardından Anayasa Mahkemesi’nin 11 Mart’ta erişime engellenmeleriyle ilgili ihlal kararı verdiği sendika.org ile birlikte Özgür Gündem ve Dicle Haber Ajansı’nın da aralarında bulunduğu 100’ün
üzerinde site ve bir dizi Twitter hesabına erişim engelini kaldırma kararı aldı. Kararda, “ilgili adreslerin terör örgütünün haber siteleri olduğu, internet içeriğine erişimin engellenmesi kararı verilebilmesi için gecikmesinde sakınca bulunan bir durumun bulunmadığı anlaşılmış olup; 6216 Sayılı
Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun 50/2 maddesinde ‘yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme Anayasa Mahkemesinin ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde mümkünse dosya üzerinden karar verir’ hükmünün bulunduğu
yine Anayasa’nın 153/6 maddesi gereği Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve
yargı organlarını idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağının belirtildiği, bireysel
başvurucunun başvurusuna konu ettiği URL adreslerinin 2015/646 sayılı kararından çıkarılarak,
Anayasa Mahkemesi’nce karar verilen ihlalin giderilebileceği anlaşıldığından bireysel başvurucu
itirazına konu ettiği, internet sayfalarına olan internet erişiminin engelinin kaldırılmasına…” ifadeleri kullanıldı.432
● Gazeteci Ömür Ünver, GazeteZebra adıyla internet gazetesi yayını yapacağını duyurdu.433
● İstanbul Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi, Wikileaks belgelerine atıf yapılan iki haber
nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasından Gazete Karınca eski imtiyaz sahibi Necla
Demir hakkında savcılık mütalaası doğrultusunda beraat kararı verdi.434
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ADD: Atatürkçü Düşünce Derneği
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AI: Amnesty International veya Amnesty (Uluslararası Af Örgütü)
AİHM: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
AİHS: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
AKP: Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti)
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TGS: Türkiye Gazeteciler Sendikası
TKH: Türkiye Komünist Hareketi
TİB: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
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TYB: Türkiye Yayıncılar Birliği
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