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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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Giriş
Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü alanında yaşanan sorunlar 2020 yılında da gündemdeki yerini
korudu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Anayasa Mahkemesi’nin kararları mahkemeler tarafından
yine dikkate alınmadı ve yargıya güven konusu doğal olarak herkesi meşgul etti.
Basın ve ifade özgürlüğü alanındaki olumsuzluklara paralel olarak dış politikada önemli gelişmeler
ortaya çıktı. Suriye’ye ek olarak, Doğu Akdeniz ve Libya Türkiye’nin gündemine yerleşti. Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin Libya’ya asker gönderme olasılığı ortaya çıktı. Ocak ayında Elazığ’da yaşanan 6.8 şiddetindeki deprem ülkeyi üzdü ve depremi yeniden gündeme taşıdı.
Şubat ayında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye’nin İdlib bölgesinde 54 şehit verdi. Hava sahasının Rusya denetimindeki bölgede TSK’nın Suriye rejimince düzenlenen hava saldırısında 27 Şubat’ta 33
şehit vermesi ve açıklamayı Hatay Valisi’nin yapması tepkilere yol açtı. Ülkede hakim olan matem havasına
rağmen hükümet yas ilan etmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki gün boyunca açıklama yapmaması ve sonrasında eski İstanbul milletvekilleriyle kahvaltılı toplantıda olaya kısaca değinmesi, espriler
yapması ve şimdiye değin ispatlanamayan “Camide bira içtiler” gibi Gezi Parkı eylemleri dönemine ilişkin
iddiaları gündeme getirmesi tepki yarattı.
Şubat ayının ortalarında yeni ve ürkütücü bir konu ön plana çıktı: Covid-19 virüsü. Çin’in Wuhan
eyaletinde ve İran’da salgın yaşandığı için Türk vatandaşları Ankara’ya getirilerek karantinaya alındı.
Umre’den dönen yurttaşlara karantina uygulanmayınca salgın ülkenin farklı bölgelerinde görünür oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ilk Covid-19 vakasının 11 Mart’ta tespit edildiğini ve ilk can kaybının 18 Mart’ta yaşandığını duyurması ardından, Covid-19 ulusal gündemin ön sıralarına yerleşti. Salgınla
ilgili sosyal medya paylaşımları ve haberlere yönelik baskı mekanizmaları da işletilmeye başlandı. İçişleri
Bakanlığı ve savcılıklar eliyle salgınla ilgili paylaşımları veya haberleri gerekçesiyle vatandaşlar ve gazeteciler hakkında soruşturma açılmaya başlandı. Salgın nedeniyle CHP’li belediyelerin başlattığı bağış/yardım
kampanyalarıyla ilgili de İçişleri Bakanlığı’nın yasaklama kararı alması tartışma yarattı. Geçen yıl 31 Mart
Yerel Seçimleri sonucunda seçilmiş HDP’li belediye başkanlarıyla ilgili tutuklama kararları ve yerlerine
kayyum ataması uygulaması da devam etti.

Salgın İşsiz Gazeteci Sayısını Artırdı
İşini kaybeden gazeteci sayısındaki artışın yanı sıra bu kez tutuklu ya da hükümlü olarak hapishanelerde bulunan gazeteciler sağlıklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) katkısını aldığı 3. Yargı Paketi adı altındaki infaz düzenlemesinde, salgın hastalık nedeniyle cezaevlerindeki doluluğu azaltmak için hazırlanan infaz düzenlemesi,
ayın sonunda yasa teklifi olarak TBMM’ye getirildi. Ancak teklifte ne gazeteciler ne de ifade özgürlüğü
bağlamında suçlananlarla ilgili herhangi bir iyileştirme ve tutuksuz yargılama yönünde hüküm yer almadı.
Nisan ayında salgın sürecinde sokağa çıkma yasağıyla ilgili uygulamalardan yerel ve yaygın basın
kuruluşları olumsuz yönde etkilenirken, Basın İlan Kurumu’nun hayata geçirdiği önlemler yeterli görülmedi
ve resmi ilanları internet ortamında yayınlanmak gibi önerilere olumlu yanıt verilmedi.
10 Nisan’da hafta sonunda 31 kentte ilk kez uygulanacak sokağa çıkma yasağı geç duyurulduğu için
sokaklarda salgına karşı en önemli koruma önlemi sosyal mesafeye uygun olmayan şekilde kalabalıklar
oluşmasına yol açtığı için eleştirilere uğrayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görevinden istifa etti ancak
istifası Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmedi. Sonrasında konuyla ilgili tartışmalar ise “sansür” mekanizmasına maruz bırakıldı.
Covid-19 salgınında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuoyunu bilgilendirmek açısından son yıllarda
örneği görülmeyen biçimde haftada en az bir kez bütün medya kuruluşlarına açık basın toplantıları düzenledi. Ancak Koca, basın toplantılarını salgınla mücadele amaçlı oluşturulmuş Bilim Kurulu’nun basına kapalı toplantıları ardından düzenlemekle birlikte Kurul’un sadece tavsiyede bulunduğunu vurguladı ve bilim
heyetince yapılan tavsiyeleri değil hükümet kararlarını paylaştı. Basın toplantılarında da ilerleyen günlerde
ilk önce tek soru sorulması kuralı getirildiği, bunun yanı sıra ilk önce haber ajansları ve TRT’nin soru soracağı bilgisi verildi. Koca’nın da ilk günlerde toplantılarda tüm soruları yanıtlamayı tercih ederken ilerleyen
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dönemde henüz sorular bitmemişken toplantıları sonlandırdığı gözlendi. Bu durum hükümete yakın medya
kuruluşlarına daha çok soru sorma olanağı sağladı. Koca’nın açıkladığı verilere göre Nisan ayı başında hasta
sayısı 15.679 ve can kaybı 277 iken, ayın sonunda hasta sayısı 120.204 ve can kaybı 3.174 olarak açıklandı.
Salgın sürecinde vaka sayılarını belirleme yöntemiyle paylaşılan sayılar güvensizliğe ve eleştirilere yol açtı.
Nisan’da AKP’nin Covid-19 salgınıyla mücadele gerekçeli yasa taslağındaki sosyal ağ sağlayıcılardan Twitter, Facebook, Intagram, YouTube gibi tüm mecraların yanı sıra elektronik haberleşme uygulamalarından WhatsApp, Skype gibi mecralar üzerinde hükümet kontrolü sağlayacak hükümler gündemdeydi. Bu
hükümler tepkiler üzerine salgınla mücadele gerekçeli taslaktan çıkarıldı. Sonrasında MHP Genel Başkanı
Bahçeli’nin ısrarlı talebiyle internetle ilgili benzer nitelikli bazı hükümler Temmuz ayında yeniden gündeme
taşındı.
Mayıs ayında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, 23 Nisan’ın ardından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını da aralarında Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerin de bulunduğu
illerin sokağa çıkma yasağı kapsamında olduğunu ilan etti. Bu durumda yurttaşlar kutlamalara katılamadı;
bayramı gece saat 19:19’da balkon ve pencerelerde buluşma çağrısıyla kutlayabildi. Resmi kutlama sadece
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu başkanlığındaki protokol heyetince Anıtkabir ziyareti yapılmasıyla gerçekleşti. Bu ziyareti İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve parti yönetiminin ziyareti izledi.
Ancak Anıtkabir’i saat 19:19’da ziyaret etmeyi planlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP heyetine son dakika engel çıkartılınca milletvekilleri ziyarete katılamadı. Anıtkabir ziyaretindeki sıkıntı, Erdoğan’ın, ana muhalefet partisi CHP’yi “terör örgütleri” ile birlikte suçlamasıyla siyasi
gerilimi tırmandırmasında yeni bir basamak olarak yorumlandı. Bu kapsamda, CHP Adana Yüreğir İlçe
Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, Kaymakam ve korumasıyla yaşadığı sözlü tartışma gerekçesiyle
Vefa Sosyal Destek Grubu’na saldırdığı iddiasıyla tutuklandı. İzmir’de bazı camilerde “Çav Bella” çalınmasıyla ilgili görüntüyü sosyal medyada paylaştığı için CHP İzmir önceki dönem İl Başkan Yardımcısı
Banu Özdemir tutuklandı ve hakkında hapis cezası talepli iddianameyle serbest bırakıldı. Mayıs ayı boyunca
salgın nedeniyle ilan edilmiş sokağa çıkma yasaklarında binası önünde, sitesi içerisinde hava almaya çıkmış
vatandaşlara sert polis müdahalesi tartışma yarattı.
Haziran ayında Covid-19 salgını kaynaklı Türkiye’nin can kayıplarıyla yaşadığı acı tablo bile toplumu kutuplaştırıcı ve özgürlükleri tehdit edici siyasi söylemleri ve eylemleri durduramadı.
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ile HDP İstanbul
Milletvekili Musa Farisoğulları’nın milletvekillikleri, haklarında kesinleşmiş yargı kararları olduğu gerekçesiyle TBMM Başkanlığı’nca düşürüldü. Salgın döneminde HDP’ye yönelik baskı politikalarının sürdürüldüğü gerekçesiyle “Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü” adı altında, 15 Haziran’da Hakkari ve Edirne’den
başlayarak Ankara’da son bulan yürüyüş başlattı. Salgın tedbirleri neden gösterilerek birçok kentte yürüyüşe
izin verilmedi. Edirne ve Hakkari’den başlayan yürüyüş, HDP’nin eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat
Sancar’ın 20 Haziran’da Ankara’da TBMM bahçesinde yaptıkları basın açıklaması ile noktalandı.

Salgın Gerekçesiyle Toplumsal Etkinlikler Yasaklandı
İktidar ile muhalefet arasındaki gerilimin arttığı süreçte ifade özgürlüğü bakımından pek çok toplumsal etkinlik Covid-19 salgını da gerekçe gösterilerek yasaklandı. Meslek veya sivil toplum örgütü temsilcilerinin basın açıklaması girişimleri polis müdahalesi ve gözaltı işlemleriyle karşılaştı. Bunun en önemli
örneği, Türkiye’nin farklı kentlerinden başkente doğru “Savunma Yürüyor” eylemini sorunsuz şekilde gerçekleştirmiş baro başkanları ve yöneticilerine Ankara girişinde yapılan sert polis müdahalesi oldu. Baro
başkanlarınca Ankara’ya sembolik giriş yürüyüşü ve basın açıklaması engellendi. Barolar, 26 saatlik polis
engellemesi ardından kente giriş yaparak topluca Anıtkabir’e gidebildi. Türkiye’nin 80 barosunca ortak
tepki gösterilmesine rağmen AKP-MHP tarafından “çoklu baro” şeklinde barolarda bölünmeye yol açacak
“Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” Meclis
gündemine taşındı.
Temmuz ayında muhalif sesler ve çoğulcu demokrasi açısından ifade ve basın özgürlüğü olanağı
sağlayan sosyal medya araçlarında hükümet denetimini arttırıcı yeni düzenlemeler yasalaştı. Cumhurbaşkanı’nın uzun zamandır şikayetçi olduğu bu araçlar üzerindeki denetim, kızı Esra Albayrak ve damadı Berat
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Albayrak’ın dördüncü çocuğu Hamza Salih’in dünyaya gelmesiyle ilgili paylaşımlar gerekçe gösterilerek
arttırıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter’daki hesabını askıya almasıyla bu düzenlemeleri yasalaştırma sürecini hızlandırdı.
Bu arada İslamcı çevrelerin baskısıyla başka önemli gelişmelere de tanıklık edildi. İçerisinde ibadet
için ayrılmış bir bölüm bulunmasına rağmen Ayasofya Müzesi, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlanarak
camiye dönüştürüldü ve salgına rağmen binlerce kişi katılımıyla tören düzenlendi. Kadın haklarını korumayı
hedefleyen İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek için de baskılar arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP iktidarı
döneminde kabul edilen sözleşme konusunun hükümet tarafından değerlendirildiğini açıkladı. Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak’ın AKP’li kadınlara yönelik hakaret ifadeleri kullanması ardından Erdoğan’ın
kızı Sümeyye Erdoğan’ın yönetiminde olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İstanbul Sözleşmesi’ni savunan bir açıklama yaptı. Kadın haklarında gerileme endişesi hükümete yakın çevrelerce de paylaşılmış oldu.
Ülke genelinde Covid-19 virüs salgını gerekçesiyle anayasal hak niteliğindeki gösteri, yürüyüş gibi
her türlü toplumsal eylem yasağına devam edildi ve güvenlik güçlerince basın açıklamalarına dahi sert müdahaleler yapıldı. Lozan Barış Antlaşması’nın yıldönümü anmaları engellendi ve Anıtkabir “dezenfekte
edildiği” gerekçesiyle ziyarete kapatıldı. Ankara Barosu ile Diyarbakır Barosu’nun, Diyanet İşleri Başkanı
Ali Erbaş’ı eleştirdikleri basın açıklamaları gerekçe gösterilerek baro yapılarını değiştirme amaçlı düzenleme hayata geçirildi. Bu süreçte barolarca yapılan eylemlere fiziki müdahaleler uygulandı ve yasaklamalar
getirildi. Erdoğan’ın hemen hayata geçirilmesi yönündeki demeçleriyle birlikte AKP ve MHP’nin
TBMM’ye sunduğu baroların yapısı ve seçim usullerin değiştirilmesini içeren “çoklu baro” teklifi hızlıca
yasalaştı. Çanakkale’de Kazdağları gibi doğayı koruma amaçlı eylemler ile ülke genelinde farklı illerde
“İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” sloganıyla kadın hakları için varlık göstermeyi amaçlayan etkinliklerde gözaltı işlemleri uygulandı.
Ağustos ayı gündemini de Covid-19 kaynaklı can kayıplarında artışın yanı sıra haklar ve özgürlükler
açısından yaşanan gerilemeler oluşturdu. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları salgın gerekçesiyle engellendi. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme konusu İslamcı çevrelerce gündemde tutulmaya çalışıldı. Bu arada
iç politikada muhalefet cephesinde Millet İttifakı’nı zayıflatma amacına yönelik olduğu yorumlanan, ilgi
çekebileceği düşünülen ancak beklenen etkiyi yarattığı söylenemeyecek gelişmeler de yaşandı. Bunlardan
birincisi MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i “eve dönmeye” davet
etmesi oldu. Cumhurbaşkanı’nın da desteklediği bu açıklama İyi Parti tarafından dikkate değer bulunmadı.
İkinci bir gelişme CHP’li Muharrem İnce’nin parti içi muhalefet hareketine ivme kazandırmaya çalışması
oldu. Bu girişime de CHP içerisinden destek gelmediği görülmedi.

AYM Hedef Tahtasında
Eylül ayında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) adeta hedef tahtasına oturtulduğu gelişmeler gündemdeydi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AYM’yi insan hak ve özgürlüklerini destekleyici kararları nedeniyle
güvenlik politikalarını zayıflatmakla suçladı. Soylu’nun ulusal güvenliği riske atıcı kararlar alındığı suçlamasını destekleyen MHP Lideri Bahçeli, AYM’nin kapatılması yanı sıra idam cezasının yeniden uygulanması, Türk Tabipleri Birliği’nin kapatılması gibi önerileri gündeme getirdi. Erdoğan ise, Cumhur İttifakı
ortağı Bahçeli’nin önerilerinin hayata geçirilebileceği yönünde mesajlar verdi.
Bu arada HDP’nin yönetim kadroları, eski ve şimdiki milletvekilleriyle hakkında 6-8 Ekim 2014’teki
(Kobani/Ayn el Arap) protestolarındaki çatışmalar nedeniyle yürütülen soruşturma gerekçesiyle gözaltı ve
tutuklama kararları alındı. Muhalefet altı yıl önceki olaylarla ilgili HDP’ye yönelik operasyon sürecini “muhalefeti susturma” girişimi olarak yorumladı. HDP’li Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen’in, Ankara’da gözaltında bulunduğu sırasında “Ben demokrasicilik oynanacak yaşı geçtim. Türkiye'nin koşulları
da oyun oynanacak bir ortama sahip değil” diyerek belediye başkanlığından istifası “seçilmişler üzerinde
baskı” eleştirisini arttırdı.
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Dış politikada Yunanistan’la Doğu Akdeniz kaynaklı gerilim tırmanırken, NATO’nun aracılığıyla
çözüm arayışları başladı. Ancak Yunanistan’ın diplomatik müzakerelere geçişi yavaşlatması, iki ülke arasındaki gerilim Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle ABD ve Rusya’nın da müdahalelerini arttırdı.

İzmir’de Deprem
Ekim ayı sonunda İzmir’de yaşanan Seferihisar merkezli depremde 114 kişi yaşamını yitirdi. Covid19 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 oldu. Anayasa Mahkemesi’nin basın ve ifade
özgürlüğü lehine kararları göz ardı edilerek, muhalif kesimlere yönelik yasaklamalar ve yargılamalar sürdü.
CHP’li Enis Berberoğlu’yla ilgili gelişmeler ise 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. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi AYM’nin yerindelik denetimi
yaptığı, buna yetkisinin olmadığı gerekçesi ile yeniden yargılama talebini 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.
Albayrak Ayrıldı
Kasım ayında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın beklenmedik biçimde görevinden istifa
etmesinin AKP medyası tarafından haberleştirilememesi, medya bağımsızlığı ve haber yapma hürriyeti tartışmasını gündeme getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurunda hızlı artışı üzerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nı yürüten Naci Ağbal’ı Merkez Bankası Başkanlığı’na atadı. Ekonomi yönetiminden sorumlu bakan Albayrak’ın bu atama kararından habersiz olduğu iddia edilirken Instagram hesabından duyurduğu bakanlıktan istifa kararı Cumhurbaşkanlığı’nca doğrulanmadı. Sosyal medyanın istifa haberiyle çalkalandığı
saatlerde kimi AKP’li isimler de yorumlar yaparken, TRT ile Anadolu Ajansı başta olmak üzere ulusal ajanslar ve hükümete yakın yaygın medya kuruluşları, AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in canlı yayımlanan basın
toplantısına değin Albayrak’ın istifasından söz etmedi. İstifa açıklaması Associated Press, Reuters ve AFP
yanı sıra Türkçe haber içeriği üretici uluslararası medya kuruluşlarınca haberleştirildi. Bu durum için Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin “Ülkedeki haber alma krizinin göstergesidir. Albayrak olayı medyadaki krizin ilanıdır” ifadesiyle Türkiye’de artık halkın haber alma hakkından, demokrasiye hizmet edecek
ana akımdan söz edilemediğini bildirdi.
Erdoğan, damadı Albayrak’ın bakanlıktan istifası ardından ekonomide yeniden yapılanma yanı sıra
“yargı reformu” yapılacağı yönünde mesajlar verdi. Ertesi gün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulması gerektiği gibi örneklerle “hukuk devleti” açıklamaları dikkat çekti.
AKP’nin 18 yıllık iktidarında “reform” pek çok kez gündeme getirilmişken, Kasım ayında gazetecilerin tutuklu yargılamasının ifade özgürlüğüne aykırı olduğu görüşü tekrarlanarak, siyasi içerikli davalar ile
ilgili iyileşme olacağı beklentisi gündeme taşındı. Ancak Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli, bu davalara ilişkin
sert tutum aldı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu olası yargı reformuyla ilgili açıklamaları
nedeniyle tehdit eden organize suç örgütü hükümlüsü Alaattin Çakıcı’ya sahip çıktı. Bahçeli’nin olası yargı
reformuna karşı sert sözlerle tepki göstermesi üzerine AKP’nin kuruluş değerlerinden uzaklaştığı yönünde
açıklamaları dikkat çeken Bülent Arınç ise, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa
etmek zorunda kaldı. Bunu Eski AKP milletvekili İhsan Arslan’ın, şu anki Kürt politikasını eleştirdiği bir
röportajı gerekçesiyle ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edilmesi izledi. Konu gündemden düştüğünde Arslan’a kınama cezası verildiği AKP yönetimince açıklandı. Bu süreçte Erdoğan, Bahçeli’nin görüşlerini tekrarladı ve reform ile sadece ekonomik yatırımlarla ilgili mülkiyet hakkı gibi hukuki güvencelerin kastedildiği yönünde açıklamalar yaptı.
Kasım ayında TBMM’de Türkiye’nin 2021 yılına ilişkin bütçe görüşmeleri başlamışken, gazeteciler
için önemli bir düzenleme de torba yasa teklifi içerisinde yasama gündemine alındı. Ancak meslek
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örgütlerince yapılan tüm çağrılara ve AKP’yle yürütülen tüm müzakerelere rağmen yıpranma hakkında “basın kartı taşımayan/taşıyamayan gazetecileri dışlayıcı” tutumdan geri adım attırılamadı. Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanlığı’nın görüşü doğrultusunda, gazetecilerin “Yıpranma hakkı” ile beş yıl erken emekli olmalarını sağlayan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda kamuoyunda yıpranma hakkı
düzenlemesi olarak bilinen “fiili hizmet süresi zammı” düzenlemesi yalnızca Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanlığınca verilen basın kartı sahipleri için uygulanacak şekilde yasalaştı.

Dernekler Kayyım Kapısı Açıldı
Yılın son ayında Türkiye’nin Birleşmiş Milletler nezdindeki uluslararası yükümlülükleri gerekçesiyle
AKP’nin “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi” olarak
TBMM gündemine taşındı. Anayasa’ya aykırılık iddialarına rağmen örgütlenme özgürlüğü açısından tartışmalı hükümlere yer verilen teklif, AKP ile MHP’nin oylarıyla yasalaştı. Böylece sivil toplum yapılanmasını
düzenleyen 38 maddelik Dernekler Kanunu’nun sekiz maddesinde değişiklikler yapılırken, Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesine de aykırı şekilde avukatlara vekili oldukları örgütlerle ve takip ettikleri davalarla
ilgili adeta “muhbirlik” zorunluluğu getirildi. CHP başta olmak üzere muhalefet partileri, AKP’nin uluslararası kamuoyunda Türkiye’nin yerine getirmesi beklenen “siyasi nüfuz” meselesiyle ilgili herhangi bir düzenleme yapmazken, “kitle imha silahları finansmanını” bahane olarak kullandığını ve sivil toplumu baskı
altına aldığını öne sürdü. Sonuçta ifade özgürlüğüne ve dolayısıyla toplumsal muhalefeti baskı altına zincirine yeni bir halka eklenmesine tanıklık edildi.
Türkiye, 2020 yılını derneklere İçişleri Bakanlığı’nın yargı kararı olmaksızın kayyım atayabilmesinin
önünü açan yasal düzenleme yapılmasıyla tamamladı. Bunun yanı sıra salgın gerekçesiyle yıl boyunca dini
toplantılar, iktidar partisince mitingler, toplu açılış etkinlikleri ve parti toplantıları neredeyse hiçbir kısıtlama
olmadan devam ederken, diğer her türlü toplumsal etkinlik ve eylemler yasaklanmaya devam etti.

İfade Özgürlüğünde 2020’de Neler Ön Plandaydı?
Türkiye’de 2020 yılı boyunca ifade özgürlüğü açısından en tartışmalı konu, Türk Ceza Kanunu’nun
(TCK) 299’ncu maddesi uyarınca “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasından dolayı yürütülen adli süreçler oldu.
Türkiye’nin 16 Nisan 2017’deki halk oylamasıyla kabul edilen anayasa değişikliği doğrultusunda 24
Haziran 2018’deki Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler ile birlikte “Partili Cumhurbaşkanı/Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” rejimine geçiş yapmasına rağmen “devletin başındaki tarafsız Cumhurbaşkanı”
için öngörülmüş suç tanımı değişmedi. Başkanlık rejimi niteliğindeki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde aynı zamanda iktidar partisi genel başkanı olan ve sadece devletin değil artık Yürütme’nin başı
olan Cumhurbaşkanı karşısında siyasi muhalif söylemlere, eleştirilere suç muamelesi yapıldı.
Geçmiş dönemlerle yapılan kıyaslamalı açıklama, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yapılan
adli süreçlerdeki olumsuz tabloyu ortaya koydu. Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Ağustos 2018’de yeniden
AKP Genel Başkanı da olduğu, Cumhurbaşkanlığı makamında olduğu 2014-2019 arasında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasından 63 bin 41 kişiye dava açıldığı açıklandı. Bu davalarda dokuz bin 554 kişi
mahkum oldu. Sadece 2019 yılında hakaretten, 36 bin 66 kişi kovuşturmaya uğradı, bunlardan 12 bin 298’i
de açılan davalarda yargılanırken, üç bin 831 kişi ceza aldı. Oysa 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in döneminde “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasından 163 kişiye dava açılırken, 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde ise 848 kişiye dava açıldığı açıklandı.
Ocak 2020’den itibaren “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla cezalandırma kararları alınmaya
devam etti. Ocak ayında Savunma hakkı açısından da ilginç bir gelişme olarak Avukat Celal Çelik hakkında
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu savunma dilekçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği
iddiasıyla dava açıldı. Ancak Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, sosyal medya paylaşımlarıyla “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçesiyle suçlanan iki çocuğun Erdoğan’dan özür dilemeleri şartıyla dosyaları kapatıldı.
İfade özgürlüğü bağlamında Şubat ayında Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada, yurt dışındaki yedi
sanık haricinde tutuklu Osman Kavala ve tutuksuz yargılanan sekiz sanık hakkında “Türkiye Cumhuriyeti
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Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasından beraat kararı verildi. Ancak Silivri Cezaevi’nden
840 gün sonra tahliye edilmesine hükmedilen Kavala, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu sefer 15
Temmuz 2016’daki darbe girişimiyle ilgili suçlamasıyla yeniden tutuklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
sert tepkisi ardından Gezi davasında beraat kararını veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun soruşturma başlatması dikkat çekti.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde İstanbul başta olmak üzere bazı kentlerdeki eylemlere izin
verilmemesi yanı sıra fiziki müdahale görüntüleri yaşandı. Protesto eylemlerine katıldıkları için Gençlik ve
Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun bazı üniversite öğrencilerinin kredilerini kestiği görüldü.
Nisan ayında Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın virüsün sorumlusu olarak gösterdiği eşcinsellik ve nikahsız birliktelikleri salgından sorumlu tutan sözlerini eleştirmesi Cumhurbaşkanı
ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın sert tepkisine neden oldu. Barolar Birliği Başkanı da Ankara Barosu’nu
“sorumsuz” davranmakla suçladı. Ankara Barosu ile benzer şekilde Erbaş aleyhine açıklama yapan Diyarbakır Barosu yöneticileri hakkında soruşturma açıldı. Erbaş’a yönelik eleştirel sosyal medya paylaşımları
ise erişime engellendi.
Mayıs’ta AİHM’nin serbest bırakılmaları yönündeki kararlarına rağmen Osman Kavala ile HDP’nin
eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın durumu gündemdeydi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde
Covid-19 salgını gerekçe gösterilerek, sendikalar tarafından maske gibi sağlık önlemleri alınmasına rağmen
yürüyüş ve açıklamalarına müdahalelerde bulunuldu. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve sendika
yöneticilerine, sert polis müdahalesi ardından “Kamu düzenini bozmak” suçlamasıyla idari cezalar kesildi.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin Facebook sayfası üçüncü kez sansürlendi.
Haziran ayında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” davaları Özgürlük için Basın (ÖiB) raporunda ağırlıklı
yer almayı sürdürdü. Antalya’da tiyatro oyuncusu Haldun Açıksözlü, CHP’li İzmir Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İstanbul’da tasarımcı-grafiker Harun Karanfilci gibi isimler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABF) Onursal Başkanı ve eski HDP Milletvekili Turgut
Öker için önce 11 ay 20 gün hapis cezasına hükmedilip cezası adli para cezasına çevrildi. CHP İstanbul İl
Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle verilmiş dokuz yıl sekiz ay
20 günlük hapis cezasına yönelik istinaf talebi reddedildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta
kademesini 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi nedeniyle eleştirdiği için emekli Askeri Hakim Albay
Ahmet Zeki Üçok hakkında altı ay yedi gün hapis cezası verildi. Avukat Ali Rıza Dizdar’a ise isim veya
unvan vermeden Berat Albayrak için kullandığı “damat” sözüyle ilgili “hakaret” suçlamasıyla soruşturma
açıldı.
Bu arada Twitter’ın, devlet bağlantılı propaganda operasyonları kapsamında faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle Türkiye’de 32.242 “troll” niteliğindeki hesabı kapattığını açıklaması dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, Twitter’ın açıklamasını reddederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
destek amacıyla açılan sahte hesapların varlığının ve tek bir merkezden yönetildikleri iddiasının gerçek dışı
olduğunu söyledi.
Temmuz ayına gelindiğinde sivil toplum açısından ifade özgürlüğü bağlamında hükümet/iktidar baskısı örneği niteliğindeki Büyükada Davası’nda karar aşaması gündemdeydi. Bu davada, Uluslararası Af
Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç’a “örgüt üyeliği” suçundan altı yıl üç ay, insan hakları
savunucuları Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran’a ise “örgüte yardım” suçlamasıyla bir yıl 13’er
ay hapis cezalarına hükmedildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla hapis cezası talepli iddianamesi kabul edildi. Bir başka önemli gelişme,
bir özel firmanın yeni işe aldığı bir çalışanının sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarını gerekçe göstererek işine son vermesi oldu.
Ağustos’ta “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçeli yargılamalara yenileri eklenirken, CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında iki milyon liralık manevi tazminat davası açılması not edildi.
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Müzisyen Melek Mosso konser verdiği sırada “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” dediği için polislerce sahneden
indirildiğini duyurdu.
Eylül ayında şair Ahmet Telli’nin kendisine ait olmayan hayran paylaşımları gerekçesiyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla cezalandırılmasını talep eden iddianame Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Sanatçı Ferhat Tunç hakkındaki iddianamede ise, “Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ve
İbrahim Kaypakkaya’nın resimlerinin bulunduğu ‘Marşlar ve Ağıtlar’ albümünün kapağı” ile ilgili suç unsuru değerlendirmesi yapıldı.
Ekim ayına bakıldığında, Türkiye’de İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 salgınıyla ilgili genelgeleri
uyarınca her türlü basın açıklaması, gösteri, yürüyüş gibi aslında Anayasayla güvence altına alınmış ifade
özgürlüğü haklarını göz ardı etme eğilimi ön plandaydı. Kanunla takvimi belirlenmiş baroların yapılacak
genel kurullar, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 1 Aralık sonrasına ertelendi. Aralık ayı geldiğinde salgında
ikinci dalga yaşandığı için tüm toplantılara Mart ayına değin yasaklama kararı uzatıldı. 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 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 iktidarı eleştirdiği için aynı günün
akşamı gözaltına alındı. Emniyet personelince yalan ifade vermeye zorlandığını anlatan Demirbaş, adli
kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Siyasetçiler Mahmut Alınak ile Figen Yüksekdağ, gazeteciler Çiğdem Akbayrak, Necla Demir, Hakkı Boltan ve Oktay Candemir gibi isimler hakkında
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla adli süreçler yürütüldü.
Bu arada siyasi partiler tarafından iktidara dönük eleştirilerini yaygınlaştırmalarına karşı da yasaklama kararı alınması örneği yaşandı. CHP Genel Başkanı 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’nin itiraz başvurularıyla bu yasaklama kararlarından ilerleyen haftalarda geri adım atılması sağlanırken, muhalefet cephesindeki tüm siyasi
partiler il ve ilçe teşkilatlarındaki faaliyetlere yönelik baskı uygulandığı açıklamaları yaptı.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ise, Ekim ayında ifade özgürlüğü aleyhine bir karara imza attı.
Kurul, 29 Aralık 2015’te “Savaşa hayır barışı savunacağız” sloganlı bir günlük iş bırakma grevine katılan
öğretmenlere verilen disiplin cezalarında hukuka aykırılık olmadığına hükmetti. Böylece Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine ve öğretmenler lehine verilen yargı kararları Danıştay tarafından geçersiz kılındı. Kurul,
grev kararına katılan öğretmenlerce sendikal faaliyet kapsamında hareket edilmediğini, MEB’in öğretmenlere disiplin cezası vermesini hukuki kabul etti.
Kasım ayında, Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu, İzmir’den Ankara’ya geldiği sırada Esenboğa Havalimanı VIP çıkışında emniyet güçleri tarafından “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlaması nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunduğu için gözaltına alındı. Ekonomist Mustafa Sönmez hakkında
2015-2016 arasında Twitter’daki üç paylaşımı gerekçesiyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla dava
açıldı. Eğitim-İş Sendikası Tekirdağ Şube Başkanı Türkçe öğretmeni Barış Özer hakkında ise TBMM’nin
100. yılında MEB’in okullara Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarının asılması talimatını
yerine getirmeyen Tekirdağ’ın Sultanbeyli ilçesindeki okulları duyurduğu için “okul müdürlerini rencide
ettiği” gerekçesiyle dava açıldı.
Aralık’ta tiyatro oyuncusu Cenk Dost Verdi, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla 11 ay 20
gün hapis cezası kararı aldığını duyurdu.
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Yılın sonu itibariyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yürütülen yargılama süreçlerinde,
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın avukatlarınca davalara müdahil olunması ve davalılar
aleyhine hapis cezaları taleplerinde ısrar edilmesi tutumu sürdü. Erdoğan ve AKP’li isimlerce diğer siyasi
aktörler ve toplumsal muhalefet kesimleri aleyhine “tazminat” talepleri yargı süreçleri de gündemdeki yerini
korudu. Buna karşın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi hakkında “FETÖ bağlantısı” suçlaması yönelten Sabah aleyhine açtığı davada, talebi doğrultusunda sadece bir liralık dolayısıyla sembolik
tazminat kazanması dikkat çekti.

Basın İlan Kurumu Cezalandırma Aracına mı Dönüştü?
2020’nin başında Ocak ayında muhalif kesimdeki gazetecilere yönelik Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanlığı’nın tutumu dikkat çekiciydi. İletişim Başkanlığı’nın herhangi bir açıklama yapmaksızın son kullanma tarihi geçmemiş ve e-devlet sisteminde “kullanımda” şeklinde kayıtlı iken tüm sarı basın kartları için
“iptal edilmiştir” kararı alması tartışma yarattı. Bu kararla turkuaz renkli yeni kartları henüz kendilerine
verilmemiş gazeteciler, gerekçesiz şekilde basın kartsız bırakılarak, TBMM, bakanlıklar, valilikler gibi pek
çok kamu kurumlarını izleyebilmeleri engellendi. Benzer şekilde yeni basın kartı taleplerine henüz yanıt
alamamış Almanya Başbakanı Angela Merkel’in basın kartı verilmeyen Türkiye’deki Alman gazetecileri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ortak basın toplantısında gündeme taşıması ve tepkiler sonrasında
tüm gazeteciler açısından sarı basın kartlarını iptal etme kararından vazgeçildi. Meslek örgütlerince dayanışma içerisinde tepki gösterilmesi üzerine dört günlük süreç sonrasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın iptal kararını geri almasına rağmen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un “iptal
işlemi olmadı, değerlendirme devam ediyor” açıklaması dikkat çekti.
Başta yerel gazeteler olmak üzere yazılı basın açısından önemli maddi katkılar sağlayan Basın İlan
Kurumu’nun (BİK) 2020 yılındaki uygulamaları ise kaygı yaratır oldu. BİK, Ocak ayı itibariyle Evrensel
ve Birgün gibi muhalif gazeteleri maddi açıdan sıkıntılı duruma düşürecek cezalandırma kararları almaya
başladı. Evrensel’in satış noktalarında okurlarınca üç nüshadan fazla satın alınmasını kanuna aykırı niteleyerek gazeteye ilan ve reklam kesme cezası uygulamayı sürdürdü. BİK’in raporunda, Adana, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Kocaeli’deki gazete bayilerinden topluca satın alınmış gazetelerden bir bölümü
örneğin cezaevlerine götürüldüğüne yer verilmesi “Okurlar fiziki takip sürecine mi alındı?” tartışmasına yol
açtı. Birgün’ün de gazete satışlarını arttırma amaçlı okurlarına yaptığı çağrı üzerine yapılan toplu alımlar
nedeniyle BİK’in yaptırımına maruz kaldığı belirtildi. Şubat’ın sonuna doğru Birgün’e yönelik cezalandırmada geri adım atıldığı görüldü.
Mayıs ayında şahıs ya da kurum şikayeti beklenmeksizin BİK Yönetim Kurulu’nun re’sen ilan kesme
cezaları vermesinde ciddi artış yaşandı. Evrensel’e İhsan Çaralan’ın köşe yazısı nedeniyle beş gün ilan
kesme cezası ve iki ayrı Kızılay haberi nedeniyle BirGün’e toplamda yedi günlük ilan kesme cezası verildi.
Cumhuriyet’te yayınlanan “Boğaz’da Kaçak Var” haberinden dolayı gazete ve internet sitesine 35 gün resmi
ilan ve reklamların kesilmesi cezası verildi. Cumhuriyet’e, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin
Altun’un, İstanbul Kuzguncuk’ta kiraladığı vakıf arazisindeki kaçak yapılaşma haberi nedeniyle BİK’in
cezası yanı sıra iddianame hazırlandı.
Haziran’da Evrensel’e 45 gün süreyle resmi ilan ve reklamların kesilmesi cezası verildi. Temmuz
ayında BİK, kuruluş amacı ve yasasıyla çelişen bir yaklaşımla düzenleme ve destek kurumu olmaktan ziyade ilan kesme yoluyla iyice cezalandırma aracına dönüştü. BİK, “CHP’li Özel’den Altun’a izinsiz inşaat
tepkisi” haberini yaparak, “haberin saptırıldığı ve çarpıtıldığı, gerçek dışı ifadeler kullanıldığı, algı yaratıldığı” gerekçesiyle Evrensel’e beş günlük ilan kesme cezası verdi. Oysa haberde CHP Grup Başkanvekili
Özgür Özel’in tepkisine yer verilmişti ve BİK’in ceza kararı CHP’lilere ve muhalefet partilerine yazılı basında dahi yer verilmemesi için baskı olarak yorumlandı.
Yıl içerisinde medya sektöründe yerel basında son iki yılda etkisini gittikçe hissettirmeye devam eden
ekonomik olumsuzluklar nedeniyle küçülme, birleştirme gibi gelişmeler de sürdü. Kasım ayında Muş’un
sekiz gazetesi birleşerek iki gazete altında yayınlarına devam etme kararına vardı.
Kasım itibariyle BİK ise, ülke genelinde açtığı şubelerle tek elden resmi ilan ve reklam yayınlanmasını tümüyle tekeli altına aldı. BİK’in yılın son genel kurul toplantısında azınlık basınına yönelik maddi
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yardım açıklamaması ise ekonomik destek beklentisindeki medya kuruluşları açısından olumsuz bir gelişme
olarak not edildi. Sonrasında BİK’in azınlık basına yönelik yardımda bulunacağı açıklandı.
Aralık ayında BİK, Cumhuriyet’e haberleri belgeli olmasına rağmen Kasım ayında 28 gün ilan kısıtlama cezası ardından Aralık ayında 27 gün ilan kısıtlama cezası uyguladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı,
Sözcü’ye “takdirimiz” gibi gerekçelere dayanan incelemesi sonucunda 2018 yılına ait toplam 14,5 milyon
lira vergi cezası kesti.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın TBMM’ye verdiği soru önergesi yanıtına göre; BİK tarafından 2020’nin Ocak-Kasım döneminde Sözcü’ye 166 bin lira BİK cezası kesildi. Aynı medya grubundaki
Korkusuz’a da 373 bin lira ceza kesildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca ayrıca OdaTV’ye 371 bin lira vergi cezası uygulandı.

RTÜK Muhalif Yayıncılığı mı Hedef Alıyor?
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), basın özgürlüğü açısından tartışmalı cezalandırıcı rolünü
2020 yılında devam ettirdi. RTÜK, 2019 yılında medya hizmet sağlayıcılarına 1.729 defa idari para cezası,
134 defa program durdurma cezası, 114 kez geçici yayın durdurma cezası verdiğini ve 65 kez lisans iptali
uygulamıştı.
Ocak 2020’de AKP kontenjanından seçilmiş RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in farklı kurumlardan
yönetim kurulu üyelikleriyle maaş almasını gündeme taşıyan CHP’li üye Faruk Bildirici’nin durumu gündemdeydi. AKP ve MHP’li üyelerce 31 Ekim 2019’da RTÜK üyeliği düşürülen ve yeniden aday gösterilen
Bildirici’nin açtığı davada, Ankara 9. İdare Mahkemesi RTÜK kararı lehine, yürütmenin durdurulması talebini reddetti.
Şubat’ta ise Sayıştay’ın uyarısı sonrasında RTÜK üyelerinin maaşlarıyla ilgili yasal düzenleme ihtiyacı gerekçesiyle hazırlanan yasa taslağı dikkat çekti. Taslakta, RTÜK Başkanı’na pek çok idari düzenlemeyi tek başına hayata geçirme ve personel atamasıyla ilgili geniş yetkiler verilmesi “RTÜK’te başkanlık
sistemine geçiş” olarak yorumlandı.
Mart ayında CHP’nin yeniden RTÜK üyeliği için aday gösterdiği Faruk Bildirici’nin yerine AKP ve
MHP’li milletvekillerince 274 oy verilmesiyle CHP’nin ikinci sıradaki adayı, Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Onur Konuralp seçildi. CHP’nin oy verdiği Bildirici ise 133 oy alabildi. Bu durum TBMM’de
RTÜK üyeliği seçimiyle ilgili iktidar ve muhalefet partileri arasındaki teamüllere aykırılığıyla dikkat çekti.
Nisan ayında RTÜK, salgına ilişkin haberleri ve yayınları gerekçesiyle muhalif televizyon kanallarını
ekonomik sıkıntıya düşecek şekilde Fox TV, Halk TV, TELE 1 gibi kanallara kanundaki üst dereceden maddi
cezalar hükmetti.
Mayıs’ta aralarında Halk TV, Habertürk, Tele 1, Ülke TV ve Kafa Radyo gibi pek çok yayında kullanılan ifadeler nedeniyle çeşitli yaptırımlar uygulandı. Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin, Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın “Medya Mahallesi” programına RTÜK’ün verdiği beş günlük yayın yasağı kararını savunma
hakkı ihlal edildiği için yürütmesini geçici olarak durdurması ise olumlu gelişme olarak değerlendirildi.
Haziran’da AKP’li Şahin’in Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğine getirilmesi göze çarptı. Bu ayda,
RTÜK, Tele 1’de yayımlanan “18 dakika” programına üst sınırdan idari para cezası verdi. Ulusal Kanal’a
da “Günaydın Türkiye” programında, “27 Mayıs İhtilali Kutlu Olsun” isimli marşı yayınlaması gerekçesiyle
üst sınırdan idari para cezası kararı verildi.
Temmuz ayı gündeminde Halk TV ve Tele 1’e yönelik RTÜK’ün bir sonraki cezanın ekranları karartma ve lisanslarını iptal etme sonucuna yol açacak yayın durdurma kararıyla ilgili tartışma sürdü.
RTÜK’ün Halk TV ve Tele 1’e yönelik beş günlük yayın durdurma kararlarına karşı açılan davada idare
mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak henüz mahkemelerce ceza kararları iptali yönünde
değerlendirme yapılmadı.
Ağustos ayına gelindiğinde Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal’ın işinden ayrıldığını duyurması iktidarı sıkça eleştirmesi nedeniyle baskıya uğradığı yorumlarına yol açtı. Portakal’ın ayrılık kararını
“kendi tercihim, içsel devrime ihtiyacım vardı” gibi ifadelerle açıklaması dikkat çekti.
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Bu arada muhalif yayıncılık çizgisindeki Sözcü’ye yönelik Anadolu Ajansı’nın abone yapmama ambargosu devam ederken, RTÜK’ün kuruluş aşamasındaki Sözcü TV’nin yayın lisansına yönelik engelleyici
tutumu gündemdeydi.
Eylül ayında RTÜK’ün Halk TV’ye verdiği beş günlük yayın durdurma cezası, sonraki aşamada yeniden ceza kararı alınması durumunda muhalif görüşlere yer vermekte olan kanalın kapanmasına yol açacak
bir gelişme olarak kaygı yarattı.
Ekim ayında 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.
Kasım ayında ise muhalif seslere ifade olanağı tanıyan medya kuruluşlarına yönelik cezaları yanı sıra
RTÜK, internet ortamında yayın yapan kuruluşları cezalandıran kararlar almaya başladı ve lisans müracaatı
yapmayan dijital müzik platformu Tidal’a erişim engeli getirildi.
Yılın sonunda AKP ve MHP oy çokluğuyla RTÜK, HalkTV ve Fox TV’yi hedef alan cezalandırma
kararları ardından CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın “Gerçek Fikri Ne” programında kullandığı
ifadeleri gerekçe göstererek, Habertürk TV’ye beş kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası
verdi. Başarır’ın Türk ordusuyla ilgili sözlerine program içerisinde açıklama getirmesi ve sunucu tarafından
yapılan müdahaleler dikkate alınmaksızın ceza verilmesi tepkiyle karşılandı.
CHP’li üye İlhan Taşçı’nın açıkladığı verilere göre; RTÜK, 2020 yılı içerisinde haklarında binlerce
şikayet başvurusu bulunmasına karşın hükümete yakın medya kuruluşlarından sadece ATV ve Ülke TV’ye
ikişer uyarı ve ikişer yayın durdurma cezası vermekle yetinde. Muhalif çizgideki yayın kuruluşlarına yönelik
cezalandırma yetkisini ise en üst sınırda kullandığı vurgulanan RTÜK, TELE1’e 16 kez idari para, 2 kez
yayın durdurma ve 1 kez ekran karartma cezalarına karar verdi. RTÜK, HalkTV’ye de 12 kez idari para, 2
kez yayın durdurma ve 1 kez ekran karartma; Fox TV’ye ise 9 kez idari para ve 1 yayın durdurma ile KRT
TV’ye 3 kez idari para cezaları uyguladı. RTÜK, yayın çizgisinde 2020 yılı içinde muhalif görüşlere yer
verdiği için hedefteki kuruluşlardan biri haline geldiği gözlemlenen Habertürk TV hakkında 5 kez idari para
1 kez uyarı ve 1 kez yayın durma cezalarına karar verdi.

Gazeteciler 2020’de Adliye Koridorlarını Aşındırmaya Devam Etti
Basın davaları olarak adlandırılan medya kuruluşları ve gazetecilere yönelik yargılama süreçleri, geçtiğimiz yıllarda Özgürlük için Basın (ÖiB) raporlarında olduğu üzere 2020 yılında da ağırlıklı yerini korumayı sürdürdü.
Ocak ayında Cumhuriyet muhabiri Alican Uludağ, gazeteciler Kerim Karakaya ile Fercan Yalınkılıç
ve başka pek çok kişi hakkında dava açıldı. Elazığ’da yaşanan deprem nedeniyle yapılan sosyal medya
paylaşımları aralarında gazeteciler ve sanatçıların da bulunduğu çok sayıda insan hakkında soruşturma açılmasına neden oldu.
Şubat ayında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, yerel mahkemece hapis cezalarında direnilmesi
kararı ardından Cumhuriyet davasında yeniden Ahmet Şık haricinde diğer gazeteciler ve gazete yönetimindeki isimler hakkında beraat kararı verilmesini istemesi kamuoyunda olumlu karşılandı. Ancak Redhack’ın
kamuoyuyla paylaştığı yazışmalarını haberleştirmiş gazetecilere yönelik hapis cezası talebi de sürdü. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, haberimizvar.net Genel Koordinatörü Ebru Küçükaydın hakkında Konyaaltı
Sahil Projesi’nin iptaline ilişkin basın toplantısında, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li
Menderes Türel’le ilgili yönelttiği sorular nedeniyle soruşturma başlattı. Bu durum, gazetecilik görevi gereği yolsuzluk, ihale, rüşvet iddialarıyla ilgili soruları gündeme getirdi. Ayrıca Yeniçağ yazarları Murat Ağırel ve Batuhan Çolak’ın Libya’da Türkiye’nin verdiği şehitlerle ilgili paylaşımları sonrasında sosyal medya
ve e-posta hesaplarına dijital saldırıda bulunulması göze çarptı.
Mart ayında gazetecilere yönelik gözaltı ve soruşturma işlemleri, Suriye’nin İdlib kentinde yaşanan
gelişmeler ekseninde Türkiye’nin Avrupa’ya sınırdan geçişlere müdahale etmeyeceği açıklaması üzerine
Edirne’de sığınmacıları haberleştirenleri hedef aldı. Türkiye’nin Suriye’nin yanı sıra bir başka sıcak çatışmaya girme kararı aldığı Libya’yla ilgili bir MİT mensubu ölümünü haberleştirdikleri içinse gazeteciler
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tutuklandı. Söz konusu MİT mensubuyla ilgili açık kimlik bilgisi TBMM’de açıklanmasına rağmen konuyu
sonrasında haberleştiren OdaTV muhabiri Hülya Kılınç’la birlikte OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu,
ardından OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ve YeniYaşam Genel
Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ile Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser tutuklandı. Bu durum nedeniyle cezaevindeki gazeteci sayısında artış yaşanmasıyla birlikte Covid-19 salgınıyla hapishanelerdeki sağlık koşulları
dolayısıyla “Gazetecilik Suç Değildir” ifadesiyle gazetecilerin serbest bırakılması çağrıları hız kazandı. Ancak ulusal ve uluslararası meslek ve hak temelli örgütlerce yapılan çağrılara rağmen ayın sonunda
TBMM’ye yasa teklifi olarak AKP’nin MHP desteği ile sunduğu infaz düzenlenmesine gazeteciler lehine
herhangi bir hüküm konulmadı.
Nisan ayında gazetecileri hedef alan adli süreçlere Covid-19 salgınıyla ilgili sosyal medya paylaşımları ve haberleri gerekçesiyle yapılan soruşturmalar eklendi. Bunun dikkat çekici örneklerinden birisi olarak
gazeteci Hakan Aygün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Covid-19 salgınına karşı başlattığı “Biz
Bize Yeteriz” bağış kampanyasına ilişkin Twitter’dan yaptığı “Ey İBAN edenler” paylaşımı gerekçesiyle
Nisan ayı boyunca tutuklu kaldı. Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal hakkında da söz konusu bağış
kampanyasını eleştirerek, bankalardaki tasarruf mevduatı hesaplarına da el konulabileceği yönündeki paylaşımı nedeniyle iddianame hazırlandı. Erdoğan’ın avukatları Aygün ve Portakal’dan şikayetçi oldular. Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Ses gazetesi yazarı Cem Ulucan da sosyal medya paylaşımı
nedeniyle gözaltına alındı. sosyal medya paylaşımları soruşturma konusu yapıldı ve örneğin Mezopotamya
Ajansı (MA) muhabiri Ahmet Kanbal hakkında Soylu’nun istifasıyla ilgili yorumları gerekçesiyle soruşturma açıldı.
Nisan ayında Oda TV’den Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç, Yeniçağ yazarı Murat
Ağırel, Yeni Yaşam’dan Aydın Keser ve Ferhat Çelik’in tutukluluk halleri sürdü. İyi Parti Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ hakkında ise Nisan ayında fezleke hazırlanmıştı. Geçtiğimiz ay Edirne’de mültecilerle
ilgili haber takibinde gözaltına alınmasından sonra Ankara Sincan Cezaevi’nde tutuklu Rudaw muhabiri
Rawin Sterk hakkında iddianame hazırlanmadı. Tutuklu gazeteciler ile ilgili Covid-19 salgını dolayısıyla
cezaevlerindeki doluluk oranını azaltmayı amaçladığı açıklanan infaz düzenlemesinde tahliye edilmelerini
sağlayacak hüküm bulunması çağrıları ise yanıtsız kaldı. Gazeteci Zülal Koçer hakkında takip ettiği 8 Mart
Feminist Gece Yürüyüşü’yle ilgili paylaştığı görüntüler suç kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’un, İstanbul Kuzguncuk’taki evi arkasında kaçak yapılaşma yaptığı iddiasına yer veren Cumhuriyet’in “Boğazda Kaçak Var” haberine de “terör örgütlerine hedef göstermek” suçlamasıyla iddianame hazırlandı.
Mayıs’ta salgın gerekçesiyle hükümlü mahkumlara ceza indirimi sağlayan infaz yasası değişikliğinde
tutuklu yargılanan gazeteciler için ceza indirimi yapılmaması sonuçları ve tepkileri gündeydi. Muhalefet ve
meslek örgütleri, Anayasa Mahkemesi’ne infaz yasasında anayasal eşitliğe aykırı düzenleme yapılması gerekçesiyle karar alması çağrısı yaptı. Libya’da şehit olan MİT personelini haberleştirdikleri için tutuklu gazeteciler Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Ferhat Çelik ile Aydın Keser hakkında
iddianame tamamlanarak dava açıldı. Davada BirGün yazarı Erk Acarer, firari sanık olarak kabul edildi.
Balıkesir’de gazeteciler Taylan Kulaçoğlu ve Hakan Gülseven, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınıp, serbest bırakıldıktan sonra savcılık itirazıyla yeniden gözaltına alındı. Gülseven serbest bırakılırken, Kulaçoğlu tutuklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlarınca Evrensel ve Artı Gerçek sitelerinde yayımlanan yazısı nedeniyle yazar Ragıp Zarakolu hakkında “darbe çığırtkanlığı yaptığı” iddiasıyla
suç duyurusunda bulunuldu. Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Görkem Kınacı, Zarakolu’nun yazısı nedeniyle ifade verdi. Diyarbakır’da gazeteci Rojhat Doğru tutuklandı.
Gazeteci Can Ataklı hakkında TELE1’de EBA TV’de başörtülü bir öğretmene yönelik sözleri nedeniyle
“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla bir yıl altı aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Haziran ayında OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, haberleştirmediği ancak araştırdığı
konular gerekçe gösterilerek “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçlamasıyla Sincan Cezaevi’ne hapsedildi. Libya’da şehit
olan MİT mensubuna ilişkin haberleri nedeniyle OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ile
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muhabiri Hülya Kılınç ve Yeniçağ yazarı Murat Ağırel’in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Gazeteci Metin Uca’ya, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Genel Seçimlerde AA’nın önceden açıkladığı verilerle seçim sonuçlarının birebir uyuşmasına ilişkin Twitter paylaşımı nedeniyle hapis cezası verildi. JinNews muhabiri Beritan Canözer’e 2013-2016 dönemindeki Twitter ve Facebook paylaşımları ve
beğenileri gerekçesiyle bir yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. Özgür Paksoy’a, Brezilyalı Karikatürist
Carlos Latuff’un 2015 yılında öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’yi çizdiği karikatürünü paylaştığı için “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Yargıtay, 20132014 yıllarında Gerger Kaymakamı Ömer Bilgin’i eleştirdiği için Gerger Fırat’ın Haber Müdürü Özgür
Boğatekin’e verilen bir yıl 15 günlük hapis cezasını altı yıl sonra oybirliğiyle onadı. İstanbul’da Derya Okatan, Mahir Kanaat, Tunca Öğreten, Eray Saygın, Ömer Çelik ve Metin Yoksu’nun yargılanmasında, Ankara’da Sibel Hürtaş ile Hayri Demir’in yargılanmalarında gazeteciler aleyhine yurtdışına çıkış yasağı gibi
adli kontrol tedbirleri uygulanması sürdü. Nedim Türfent’in cezaevinde 1500 günü tamamlaması nedeniyle
Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) ve Uluslararası PEN’in
de aralarında yer aldığı kuruluşlarca serbest bırakılması için kampanya düzenledi.
Adapazarı’nda Mustafa Sarı, Sedat Balta ve İsmail Erken, Tunceli’de Zeynel Abidin Bulut’un haberleri gerekçesiyle gözaltına alındığı, Çorum’da torpilli işe alım iddialarını haberleştirdikleri için Elvan Yılmaz ve Seyfettin Mete’ye baskı uygulandığı kayda geçti. İHA Adana bürosu muhabirleri Umutcan İşledici
ve Elif Ayşenur Bay, bir haber takibi sırasında darp edildi ve olay yerindeki güvenlik kamerası kaydında
görüldüğü üzere gazetecilere saldırı anında polislerce herhangi bir müdahalede bulunulmaması dikkat çekti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Sözcü Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’ü bir yazısı üzerine namussuzlukla suçlaması sosyal medyada eleştirilere neden oldu.
Temmuz ayında tutuklu gazeteciler Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel’in serbest bırakılması talepleri ise oy çokluğuyla reddedildi. Edirne’de mülteci takibindeyken gözaltına alınarak beş ayı aşkın
süredir hakkındaki suçlamalar belirtilmeksizin tutuklu Rawin Sterk Yıldız’ın iddianamesi ise Ankara ile
İstanbul arasında dosya sevki işlemleri ardından mahkemeye sunuldu. İstanbul’da Evrensel’in eski Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü Cem Şimşek, Muğla’da gazeteci Hakan Aygün ve Van’da gazeteci Oktay Candemir
örneklerinde olduğu üzere basın mensuplarının “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılama süreçleri de devam etti.
Ağustos ayına gelindiğinde ise Anadolu’da Rize, Adıyaman ve Diyarbakır’da habercilik yapmaya
çalışan gazetecilere dönük baskı ve saldırılar, yayın yasağı uygulamaları kaygı yaratan konular oldu. Yargıtay, Gerger Fırat’ın Haber Müdürü Özgür Boğatekin hakkındaki bir yıl 15 gün hapis cezasını onadı. Sosyal medya hesabından 3 Nisan’da yaptığı “Ey IBAN edenler” paylaşımı nedeniyle daha önce gözaltına alınıp ifadesi alınmış olmasına rağmen gazeteci Hakan Aygün yeniden aynı paylaşım gerekçesiyle gözaltına
alındı. Toplumsal etkinlikleri izleyen gazetecilere gözaltı uygulamaları yapıldığı gözlendi. Medya sektöründe istihdamdaki azalma Ağustos’ta özellikle Ankara’da etkisini gösterdi ve NTV ile Halk TV’nin bürolarında işten çıkarma ya da zorunlu izne gönderme uygulamaları yaşandı
Eylül ayında Libya’da ölen MİT mensubu haberi nedeniyle OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış
Pehlivan ve muhabiri Hülya Kılınç’a üçer yıl dokuzar ay hapis cezası verildi. Aynı gerekçeyle Yeniçağ
yazarı Murat Ağırel, Yeni Yaşam Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ile Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser’e
ise dörder yıl sekizer ay yedişer gün hapis cezası verildi. Sincan Cezaevi’nde tutuklu OdaTV Ankara Haber
Müdürü Müyesser Yıldız hakkında hapis cezası öngören iddianame ile serbest durumdaki TELE1 Ankara
Temsilcisi İsmail Dükel’in de cezalandırılması istendi. Özgür Gündem Davası’nda ise, Ertuğrul Mavioğlu,
Fehim Işık, Celal Başlangıç, İhsan Çaralan, Öncü Akgül ve Celalettin Can’a verilen bir yıl üç ay, Hüseyin
Aykol’a verilen üç yıl dokuz ay hapis cezasını istinaf aşamasında onandı. Basın mensuplarıyla ilgili cezalandırma politikasında, MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle
hakkında hapis cezası verilen Cumhuriyet’in eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’ın mal varlığına el
konulması kararı alındı.
Ekim ayında 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
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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.
Kasım ayında Adalet Bakanı Gül’ün yarattığı “yargı reformu” beklentisine karşın gazeteciler aleyhine
yargılama süreçleri olumlu yönde değişiklik göstermedi. Sadece Haziran’dan beri tutuklu OdaTV Ankara
Haber Müdürü Müyesser Yıldız, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. İleri Haber eski Genel Yayın
Yönetmeni Onur Emre Yağan ve sendika.org editörü Ali Ergin Demirhan hakkında “Cumhurbaşkanı’na
hakaret” suçlamasıyla hapis cezalarına hükmedildi. Van’da Osman Şiban ve yaşamını yitiren Servet Turgut’un gözaltındayken helikopterden atılması olayını belgeleriyle haberleştiren MA muhabirleri Adnan Bilen ve Cemil Uğur ile JinNews muhabiri Şehbiran Abi ve gazeteci Nazan Sala’nın serbest bırakılması içinse
Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunuldu. Kasım ayında ayrıca Sözcü yazarı Yılmaz Özdil hakkında 10
Kasım 2017’de o dönemki Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile ilgili ifadelerinden dolayı beş ay hapis
cezasına karar verildi. Gazeteci Melis Alphan hakkında 2015 Diyarbakır Nevruz kutlamalarında çekilmiş
bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle “terör propagandası yapmak” suçundan soruşturma
açıldı.
Yılın son ayında sadece haberleri gerekçe gösterilerek gazeteciler aleyhine hapis cezaları verilmesi
eğilimi devam etti. Mesela, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) üyesi olmadığı halde KHK ile kapatılan
İMC TV’nin program koordinatörü Ayşegül Doğan hakkında 2010-2012 yılları arasında DTK yöneticileriyle yaptığı görüşmeler, röportajlar delil kabul edilerek, “silahlı örgüt üyeliği” iddiasıyla altı yıl üç ay hapis
cezasına mahkum edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yasal mevzuattaki koşulları yerine getirmelerine rağmen tüm gazetecilere basın kartı vermeme tavrı yargı kararlarına da gerekçe oluşturmaya
başladı. Doğan’ın mahkumiyet gerekçesinde “basın kartı sahibi olmaması” nedeniyle gazeteci olmadığı yorumu yapılması dikkat çekti. Yıpranma hakkının da son düzenleme ile basın kartı şartına bağlanması mağduriyetleri artıracak nitelikte görüldüğü için Gazeteciler Cemiyeti ve diğer basın meslek örgütlerince tepkiyle karşılanmıştı.
Özellikle bazı medya kurumlarında çalışanlara yönelik “basın kartı vermeme” ve hatta “basın kartı
verilmeyecekler” gizli listesinin varlığı iddia edilirken, çok sayıda daha önce “süresiz basın kartı” sahibi
gazetecinin de “mesleği icra etmiyor” gerekçesiyle basın kartlarının yenilenmemesi 2020’deki önemli şikayetlerdendi.

Demir Parmaklıklar Ardındaki Gazetecilik ve Gazeteciler
Türkiye, medya mensupları aleyhine yürütülen basın davaları süreçleriyle birlikte 2020 yılında da
cezaevindeki gazeteciler sorunu açısından maalesef dünyada Çin gibi ülkelerle birlikte anılmayı sürdürdü.
2019 yılı sonunda 48’i hükümlü ve 73’ü tutuklu olarak toplam 121 gazeteci hapiste bulunmaktaydı.
Ocak ayı sonu itibarıyla 52’si hükümlü ve 43’ü tutuklu olmak üzere 95 basın mensubu cezaevinde kabul
edildi. Hapisteki gazeteci sayısında 2020 yılı başındaki bu belirgin düşüş, serbest bırakılanlar yanı sıra bu
tabloyu yakından izleyen meslek örgütleri tarafından hapisteki medya mensuplarıyla ilgili yapılan değerlendirme sonrasında listede güncelleme yapılması nedeniyle oldu.
Şubat ayı sonu itibarıyla 53’ü hükümlü ve 44’ü tutuklu olmak üzere toplam 97 basın mensubu, Mart
ayı sonu itibarıyla 51’i hükümlü ve 49’u tutuklu olmak üzere toplam 100 medya mensubu, Nisan ayı sonunda 50’si hükümlü ve 51’i tutuklu olmak üzere 101 gazeteci cezaevlerinde bulunmaktaydı. Bu rakamlar,
ÖiB’in aylık raporlarında kayda geçtiği üzere 2018 yazından başlayarak düşme eğilimine girdiği gözlemlenen cezaevindeki gazeteci sayısının 2020 yılı içerisinde yeniden bir artış eğilimine girdiğini ortaya koydu.
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Mayıs’ta hapiste 51’i hükümlü ve 51’i tutuklu olarak toplam 102 gazeteci bulunduğu not edildi. Böylece 2018’in ikinci yarısında hapisteki gazeteci sayısında gözlemlenmeye başlayan azalma eğiliminin sona
erdiği ve 2020’de yeniden artış eğilimi iyice pekişti.
Haziran ayında 49’u hükümlü ve 43’ü de gözaltında olmak üzere 92 olmasıyla olumlu yönde yeniden
belirgin bir azalma yaşandı. Temmuz ayı sonu itibarıyla hapisteki gazeteci sayısında Haziran ayına göre
değişmedi. Cezaevlerindeki gazeteci sayısı, hükümlü 49 ve tutuklu 53 olmak üzere toplam 92 olarak kayda
geçti.
Ağustos’ta 48’i hükümlü 42’si tutuklu olmak üzere toplam 90’a geriledi. Cezaevlerindeki gazeteci
sayısında düşüş gözlenmekle birlikte davalarda artış ve yargılamalarda 2021 yılına ertelenen duruşma tarihlerine bakıldığında olumlu bir gidişat görülmedi.
Eylül ayında ilk kez cezaevlerindeki gazeteci sayısı 90’ın altına indi. Eylül ayı sonu itibarıyla hükümlü 46 ve tutuklu veya gözaltında 37 olmak üzere toplam 83 gazeteci bulunmaktaydı.
Ekim ayında 45 hükümlü ve 40 tutuklu veya gözaltında olmak üzere toplam 85 gazeteci cezaevlerinde
olarak kayıtlara geçti.
Kasım ayında ise, hapisteki gazeteci sayısı bu yıl ilk kez 70’in altına indi. Kasım ayı itibarıyla hapiste
41’i hükümlü ve 28’i gözaltında veya tutuklu olarak toplam 69 gazeteci bulunmaktaydı.
Aralık ayı sonu itibariyle hükümlü ve gözaltında veya tutuklu olarak cezaevlerindeki gazeteci sayısı
yeniden tırmanışa geçti. Hükümlü gazeteci sayısı 43’e, gözaltında veya tutuklu gazeteci sayısı ise 29’a çıktı
ve toplamda 72’ye yükseldi.

Erişim Engellemeleri “Sansür” Mekanizması Haline Geldi
Basın özgürlüğü açısından 2020 yılında, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’daki değişikliklerin
hayata geçirilmesiyle Ağustos ayı sonrasında erişim engelleme kararları kuşkusuz en önemli baskı olarak
ön plana çıktı.
Ocak ayında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın talebiyle Kanal İstanbul güzergahında arazi
satın almasıyla ilgili haberlere erişim engeli getirilmesi tartışıldı. Mayıs ayında, Independent Türkçe’nin
üçüncü alan adı indyturkish.com’a 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde erişim engeli getirilmesi
dikkat çekti. Bursa Şehir gazetesinde yayımlanan eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile
ilgili haberlere erişim engeli getirildi. Haziran’da Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜRGEV’e bağış konusundaki ve İletişim Başkanı Altun’un şikayetçi olduğu, Gaziantep Şehitkamil Belediyesi
gibi AKP’li belediyelerle ilgili haberlere erişim engellendi.
Ağustos ayında sosyal medya platformları gerekçesiyle yapılan yasal değişiklikler ardından erişim
engelleme kararlarında ciddi artış yaşanması Özgürlük için Basın (ÖiB) raporlamasıyla kayıtlara geçti. İfade
Özgürlüğü Derneği (İFÖD), Türkiye’de arama motorları aracılığıyla artık sansürlü bilgi edinilebildiğini ve
internet kullanıcılarınca tüm içerik sonuçlarına artık ulaşılamadığını açıkladı. Türkiye’nin ilk kadın haber
ajansı olarak 25 Eylül 2017’de kurulan Jin News hakkında son üç yılda 50 dava açılmışken son olarak 13
Ağustos’ta haber sitesine tümüyle erişim engeli kararı alındı. Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam
Hatip Lisesi’nden arkadaşı olduğu söylenen Aykut Emrah Polat’ın TMSF’nin düzenlediği ihaleyi 280 milyon liraya kazanması gibi haberlere “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişim engellemesi kararları alındı.
Eylül ayı itibariyle ÖİB raporunda vurgulandığı üzere erişim engelleme kararlarıyla gazetecilik ve
halkın haber alma hakkı aleyhine doğurduğu sonuçlar ön plana çıktı. Haber sitelerine ve sayısız habere
erişim engeli getirildi. Engelleme kararlarıyla ilgili yapılan haberlere de erişim yasağı getirildi. Bu durum
“çifte sansürleme” olarak adlandırılabilecek şekilde söz konusu haberleri tümüyle unutturma, kamuoyu bilgisinden silme olarak değerlendirildi.
Mahkemeler tarafından kamu görevlilerinin görevleri ile ilgili eleştirel haberlere “kişilik haklarını”
koruma gerekçesiyle yasak getirmeleri kamuoyunun bilgilenmesi önünde ciddi engel oluşturmaya başladı.
Anayasa Mahkemesi’nin geçmişteki erişim yasağına kararlarına ilişkin verdiği hak ihlali kararına
karşın Sendika.org’un sendika63.org alan adı erişime engellendi.
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Ekim ayında muhalif gazeteciliği suç olarak yorumlayacak şekilde kararlar gündemdeydi. Sulh Ceza
hakimliklerine tanınmış içerikleri tümüyle kaldırma yetkisi halkın haberdar edilmesine karşı kullanıldı. İktidar cephesindeki bir siyasetçi, hükümete yakın bir iş adamı veya bir özel şirket tarafından yapılan erişim
engelleme talepleri hemen kabul edilirken, bunlara karşı itirazların reddedildiği bir tablo ortaya çıktı. Sıradan bir yurttaş açısından ise haklı da olsa erişim engeli isteklerinin reddedilmesi kararları yaygınlaştı.
Bu arada 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.
Aralık ayı itibariyle Anayasa’daki halkın haber alma özgürlüğü ilkesine aykırı olarak erişim engellemeleri artarken, artık TBMM’de millet iradesi temsilcileri olan milletvekillerince yürütülen yasama faaliyetlerini de kamuoyundan saklama aracına dönüştü. Yolsuzluklar, sahtecilik ve hatta bu konuda yargı kararıyla ilgili haberler yanı sıra “yayınlanmamış habere erişim engeli” kararıyla “kişilik hakları ihlali” gerekçesi
“halkın olan bitenden, bilgiden mahrum bırakılması” haline geldi. Bu çerçevede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun başvurusu üzerine ANKA Haber Ajansı’nın CHP’li Özkan Yalım’ın
TBMM’ye sunduğu soru önergesiyle ilgili haberine erişim engeli getirildiği görüldü. Sabancı Grubu’nun
şikayeti üzerine Türk-İnternet’in henüz yayınlanmadığı ve hazırlayacağı Sabancı ailesiyle ilgili her türlü
haberine engelleme kararı getirilmesi de dikkat çekti. Geçtiğimiz Kasım ayında halkın hükümete yakın
medya kuruluşlarıyla kamu yayıncılığına sahip olması gerekli TRT ve Anadolu Ajansı’ndan 25 saat boyunca
öğrenemediği Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifa süreciyle ilgili diğer yayın kuruluşlarınca yayımlanan bazı haberlere de erişim engeli getirildi. Cumhuriyet, OdaTV, TELE1 ve Yeniçağ’da,
Albayrak’ın danışmanınca yapılan açıklamayla ilgili haberleri engellendi. İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği
ise, A3 Haber, ABC ve Halk TV’nin internet sitesinde yer alan “Alman Dergisi’nde (Focus Dergisi) Erdoğan’ın servetini yazdılar: Buzdağının görünmeyen kısmı” haberlerini engellemekle kalmadı, internet ortamından “tümüyle silinmesine” karar verdi.
Yılın sonunda gazeteyolculuk.net, Jin News ve Gazetefersude gibi medya kuruluşlarının internet sitelerine de erişim engeli uygulandı.

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı
5 Ocak 2020
● Sözcü, mali yükümlülüklerini yerine getirmelerine karşın Anadolu Ajansı’nın (AA) tek taraflı olarak haber aboneliklerini durdurduğunu açıkladı.1 AA ise, Sözcü davasıyla ilgili İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 27 Aralık 2019’da verdiği hapis cezalarıyla ilgili kararı tarafsız bir biçimde aktardıklarını ancak
Sözcü’nün halen ajans aleyhine saldırgan yayınlarına devam ettiğini ve bu nedenle hukuki haklarını kullanacağını bildirmişti.2
6 Ocak 2020
● Artı Gerçek muhabiri Derya Okatan, Selahattin Demirtaş’ın Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davasını takip etmek üzere gittiği Sincan Cezaevi Kampüsü’ndeki duruşma salonuna alınmadı.
Okatan, “Sincan Cezaevi’nde kayıt masasına kadar gitmeyi başardıktan sonra Demirtaş davasını duyunca
geri dışarı çıkarıldım. Polisin aradığı komutan önce ‘alın’ dedi sonra vazgeçti. Tümüyle keyfi bir şekilde
yarım saattir dışarıda bekletiliyorum. Bir haber takip etmek bu kadar zor olmamalı” dedi.3
7 Ocak 2020
● Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi, MA muhabiri Barış Polat’a “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla
altı yıl üç ay hapis cezası verdi. Polat, KHK ile kapatılan Özgürlükçü Demokrasi’nin dağıtımını yaparken
tutuklanmıştı.4
8 Ocak 2020

https://t24.com.tr/haber/anadolu-ajansi-sozcu-nun-aboneligini-iptal-etti,854791
https://t24.com.tr/haber/aa-sozcu-gazetesi-bizim-iyi-niyetimizi-gormek-yerine-israrla-saldirgan-hukuksuz-yayinlarina-devam-ediyor,854714
3 https://twitter.com/derya_okatan/status/1214433281120321536
4 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-baris-polat-a-6-yil-3-ay-hapis-cezasi,855102
1
2
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● Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet muhabiri Alican Uludağ hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Evetçi Savcı FETÖ Toplantısında” başlıklı haberinden dolayı “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla dava açtı. Uludağ imzalı 20 Mart 2017 tarihli haberde, gizli tanık ‘Çakıl’ın ifadeleri doğrultusunda, “FETÖ bağlantılı dört hakim ve savcının halen görevde olduğu, “söz konusu isimler
arasında referandumda ‘hayır’ oyu verecekleri PKK’lılarla aynı muameleyi görmekle tehdit eden Antalya
Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cevdet Kayafoğlu’nun da olduğu öğrenildi” ifadesi yer aldı. Uludağ ise, “Haber basın özgürlüğü kapsamında halkı bilgilendirme kapsamında yapılmış olup, bu konudaki suçlamaları
kabul etmiyorum. Soruşturmanın gizliliğini ihlal edecek ve gizli tanığın kimliğini deşifre edecek unsurlar
haberde yoktur. Gizli tanığın ifadelerinin tamamı elimde olmasına rağmen hepsini yazmayıp sadece haberde
geçen savcı Cevdet Kayafoğlu yazımda belirtilmiştir. Kendisi, sosyal medya hesabından referandumla ilgili
paylaşımları sonrası kamuoyunda tartışılan bir kişi olması nedeniyle ilgili bölümü kamuoyunu bilgilendirme
amaçlı haberde verdim” savunmasını yaptı.5
● Radyo Viva’da müzik direktörü Ömer Erişmen’in işine son verildi. Erişmen’in yerine Show Radyo
programcısı Yonca Baygın getirildi.6
● Posta.com.tr’de İş Geliştirme Müdürü Diren Selimoğlu’nun işine son verildi. Selimoğlu’nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarının gerekçe gösterildiği belirtildi.7
9 Ocak 2019
● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Yeni Yaşam’ın eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Osman
Akın’a 1 Mart 2019’da yayımlanan “Afrinli Tutuklulara Zulüm” başlıklı haberi nedeniyle “Devletin askeri
veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama” gerekçesiyle beş ay hapis cezası verdi ancak hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.8 Akın hakkında beş ay süreyle denetimli serbestlik koşulları uygulanacak.9
● Cumhuriyet muhabiri Alican Uludağ ve eski diploması muhabiri Duygu Güvenç’in ABD vatandaşı Peder Andrew Brunson ile ilgili haberleri nedeniyle yargılandıkları davada, İstanbul 2. Asliye Ceza
Mahkemesi, Brunson’ın yargılandığı İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nden dava dosyasının istenmesi talebini kabul etmedi. Uludağ ve Güvenç’in, “Türkiye Cumhuriyeti’ni ve TBMM’yi alenen aşağılama” ile suçlandığı dava, 16 Nisan’a ertelendi.10 ABD ile Türkiye arasında diplomatik gerilime neden olan İzmir’deki
dava, Brunson’a üç yıl bir ay 15 gün hapis cezası verilmesiyle 12 Ekim 2018’de sonuçlanmıştı.11
● Cumhuriyet’te 5 Ekim 2019’da yayımlanan “Boğaz manzaralı lüks müştemilat”12 haberi nedeniyle
gazeteci Hazal Ocak ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun aleyhine dava açıldı. Cengiz, dava kapsamında 1 milyon lira manevi tazminat talep ediyor. Ocak, İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmada, “Ben sadece işimin gereği haber yaptım, davayı kabul etmiyorum” dedi. Dava 23 Ocak’a ertelendi.13
● Cumhuriyet yazarı Işık Kansu’nun “Ankara’da Pasifik İnşaat Şirketi’nin Next Level Alışveriş
Merkezi’nin bir kısmının Ziraat Bankası’na devredilerek iflastan kurtarıldığı ve Melih Gökçek döneminde
Büyükşehir Belediyesi’nden yoksullara gıda dağıtımı ihalesi aldığı” yönündeki haberleri üzerine tazminat
davası açıldı. AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi ve Pasifik İnşaat Şirketi’nin sahibi Fatih
Erdoğan, gazeteye 2 milyon liralık tazminat davası açtı.14
● Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, MA Muhabiri Arjin Dilek Öncel hakkında “terör örgütü
propagandası yapmak” suçlamasıyla açılan davada beraat kararı verdi. Öncel, sosyal medya paylaşımları
nedeniyle suçlandığı davada, “Beş yıldır çalıştığım ajansın yaptığı haberi retweetledim. Paylaşımım tamamıyla haber amaçlıdır” savunması yapmıştı.15
● KHK’yla kapatılan DİHA’nın muhabiri İdris Sayılğan, Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde daha
önce ceza aldığı sosyal medya paylaşımlarıyla “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanmasına tepki gösterdi. Dava, 25 Mart’a ertelendi.16
● Van Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımlarıyla “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçesiyle yargılanacak iki çocuk ile ilgili dosyaları, CMUK’taki düzenleme dolayısıyla Uzlaştırma Bürosu
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/901084/Muhabirimiz_Alican_Uludag_a_dava_acildi.html
http://muzikonair.com/radyo-vivada-sular-durulmuyor-muzik-direktoru-gorevinden-alindi/
https://www.medyaradar.com/postacomtrnin-kilit-ismiydi-bakanla-mizah-yapinca-demiroren-bizzat-ipini-cekti-haberi-2019677
8 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/218316-tck-301-den-yargilanan-gazeteci-osman-akin-a-5-ay-hapis-cezasi
9 https://expressioninterrupted.com/tr/osman-akina-tck-301den-yargilandigi-davada-hapis-cezasi-verildi/
10 https://www.mlsaturkey.com/tr/alican-uludag-ve-duygu-guvencin-rahip-brunson-davasi-ertelendi/
11 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-45837467
12 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1713135/bogaz-manzarali-luks-mustemilat.html
13 https://www.birgun.net/haber/mehmet-cengiz-in-1-milyon-tl-lik-davasi-basladi-gazetecilik-yine-savunmada-283269
14 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cumhuriyete-dava-baskisi-1713268
15 https://www.evrensel.net/haber/394914/ma-muhabiri-arjin-dilek-oncel-ilk-durusmada-beraat-etti
16 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/218281-savci-gazeteci-sayilgan-a-ayni-suctan-ikinci-kez-ceza-istedi
5
6
7
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kapsamında ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı da uzlaşmayı kabul edince çocuklardan V.E.’nin
dosyası Nurullah Genç’in “Yağmur” şiirini ezberlemesi ve Erdoğan’dan özür dilemesi şartıyla kapatıldı.
A.Ç.’nin dosyası ise, İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezberleyerek okuması ve Erdoğan’dan özür dilemesi
koşuluyla kapatıldı.17
● Gazeteci Mustafa Hoş’un Youtube kanalı Babıali TV’ye, Yalova Üniversitesi öğretim görevlisi
Ebubekir Sifil’in çok eşliliği savunduğu televizyon yayınındaki sözlerini eleştirdiği 6 Ocak’taki program
nedeniyle içerik paylaşım engeli getirildi. YouTube tarafından ilk önce Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin
Yıldız’ın kendi sözlerine yer verilen video kullanıldığı için yaptığı telif hakkı itirazı ardından Sifil’in de
telif hakkı itirazında bulunması üzerine Babıali TV’ye 90 gün süreyle paylaşım engeli getirildiği açıklandı.18
Mustafa Hoş, “YouTube’a telif hakkı üzerine başvuran Ebubekir Sifil’in başvurusu üzerine canlı yayın hakkımız elimizden alındı. Türkiye’de sansür için en alçak yöntemlere başvuruyorlar. Kendi videolarının telif
haklarını satın alıyorlar, program esnasında videoları izletip yorum yapmamız engelleniyor. Kendi sözlerini
bile yayınlayamıyorsunuz artık. Susturamadıkları gazetecileri, yasal boşluklardan faydalanarak susturmaya
çalışıyorlar. Türkiye’de büyük bir karartma yaygınlaşmaya başladı” dedi.19
10 Ocak 2020
● Zonguldak’ta Halkın Sesi’nin eski yazı işleri müdürü Cevdet Akgün, “Bank Asya’nın avukatı sınavsız hakim oldu” haberi gerekçe gösterilerek kesinleşen beş aylık hapis cezası nedeniyle Zonguldak Beycuma Cezaevi’ne teslim oldu. Cevdet Akgün, “Bugün benim mesleğim yani gazetecilik bir sınavdan geçiyor. Kimse kendisini 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü var diye kandırmasın. Elbette bir gün adalet herkese
lazım olacak. Ben onların da haklarını savunacağım” dedi.20 Akgün, 13 Ocak’ta İnfaz Savcılığı’nın kararıyla
tarafından denetimli serbestlik yasasından faydalanarak cezaevinden tahliye edildi.21
13 Ocak 2020
● İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Özgür Gündem yönetimi ve dayanışma
amaçlı genel yayın yönetmenliği kampanyasına katılanlarla ilgili ana davayı 14 Şubat’a erteledi. Savcılık
mütalaasında yazar Aslı Erdoğan ve Bilir Kaya’nın “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla hapisle cezalandırılması isteniyor. Bir dönem genel yayın yönetmeni olan Eren Keskin, sorumlu yazı işleri
müdürü ve genel yayın yönetmeni İnan Kızılkaya ile imtiyaz sahibi Kemal Sancılı hakkında ise “silahlı terör
örgütü üyesi olmak” gerekçesiyle cezalandırılmaları talep edildi.22
14 Ocak 2020
● Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Rojhat Doğru hakkında “örgüt üyeliği” ve “örgüt
propagandası” gerekçeleriyle yargılandığı davada, hem silah kullanmak hem de kamera çekimi yapmakla
suçlanması üzerine bilirkişi incelemesine karar verildi. Davada tanık R.Ö.’nün, Doğan’ı 6-8 Ekim Kobani
olayları sırasında elinde silah ile gördüğünü ileri sürmesi dikkat çekti. Doğru ise savunmasında çektiği görüntülerin yılın haber ödülünü aldığını ve olaylarda yaralandığını açıkladı. Doğru’nun avukatı Resul Tamur,
şahsın hem silah kullanıp hem kamerayla çekim yapmasının mümkün olmadığını vurguladı. Mahkeme, olay
gününe ilişkin görüntülerin incelenip değerlendirme raporu düzenlenmesi için bilirkişiye gönderilmesine
karar vererek davayı 24 Mart’a erteledi.23
15 Ocak 2020
● T24 yazarı Mehmet Yılmaz, “Binali Bey, sırrını ver, oyumu al” başlıklı yazısında eski başbakan
Binali Yıldırım’a ‘hakaret’ ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, “Hakaret kastıyla yazılmış bir yazı değil.
Serveti konusu gündeme geldiğinde şeffaf olduğunu söyledi. Gazeteci bunu sorar, ben de bir gazetecinin
yapması gerekeni yaptım” dedi. İstanbul Anadolu Adliyesi 38. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dava 8 Nisan’a ertelendi.24
● Sakarya Bölge İstinaf Mahkemesi, RED yazarı Hakan Gülseven’in yazısında vatandaşa “gavat”
diyen eski Adana Valisi Hüseyin Avni Coş’a hakaret ettiği suçlamasıyla bir yıl iki ay yedi gün hapis cezasına hükmetti. Gülseven’in avukatı Elvan Olkun, kararı Yargıtay’a taşıyarak itiraz edeceklerini belirtti.25
16 Ocak 2020
https://www.haberturk.com/cumhurbaskani-erdogan-istiklal-marsi-sartiyla-affetti-2557142
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/01/09/babiali-tvye-sansur/
https://www.gercekgundem.com/medya/147566/youtubedan-babiali-tvye-ebubekir-sifil-sansuru
20 http://www.pusulagazetesi.com.tr/gazeteciler-gununde-cezaevine-girdi-136568-haberler.html
21 https://www.imzagazetesi.com.tr/cevdet-akgun-tahliye-oldu/
22 https://tele1.com.tr/ozgur-gundem-davasinda-mutalaa-aciklandi-asli-erdoganin-9-yila-kadar-hapsi-isteniyor-119000/
23 https://www.evrensel.net/haber/395363/gazeteciler-akin-dogru-ve-yilmaz-hakim-karsisindaydi
24 https://www.birgun.net/haber/binali-yildirim-a-servetini-soran-gazeteci-hakim-karsisina-cikti-284054
25 https://gazete.red/hakan-gulsevene-hapis-cezasi/
17
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● BİK, Evrensel’in bayi satışlarına dair verdiği ilan ve reklam kesme cezasına yaptığı itirazı reddetti.
BİK, okurlar tarafından üçten fazla Evrensel alınmasını kanuna aykırı olarak nitelendirdi.26 BİK’in raporunda, Adana, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Kocaeli’de gazete bayilerine incelemelerde bulunarak
toplu alımlara yer verdi ve toplu alım yapılan gazetelerin nerelere götürüldüğü not edildi. Evrensel’in avukatı Devrim Avcı, “Diyarbakır’da gazete alıp cezaevine götürüyor’ deniliyor. Siz gazeteyi alan insanları
takip mi ediyorsunuz? Cezaevine götürüldüğünü nereden biliyorsunuz? Fiziki takip sürecine mi alıyorsunuz? Biz bu tutanaktan onu anlıyoruz. Gazete okur üzerinden cezalandırılmaya çalışılıyor” dedi.27
17 Ocak 2020
● İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Bloomberg’de yayınlanan “ekonomik kriz ve döviz” konulu
bir haberde “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle haberi hazırlayan gazeteciler
Kerim Karakaya ile Fercan Yalınkılıç’ın aralarında bulunduğu 38 kişinin yargılandığı davada ara kararı
açıkladı. Mahkeme, iki duruşmaya da katılmayan, sosyal medyada paylaşım yaptıkları için suçlanan Gazi
Kozanoğlu, Orçun Çakır, İbrahim Gezici ve Mustafa Sarıtaş’a ulaşılamadığı gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Bu arada duruşmada, suçlananların sadece vatandaşlarca sadece döviz
kurundaki yükselişi eleştirdikleri yönünde savunma yapılarak beraat talebinde bulunulmasına rağmen, mahkeme savunmalarını dinledi. Dava 8 Mayıs’a erteledi.28
20 Ocak 2020
● İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, PTT şubelerinde kullanılmak üzere sipariş edilen parfümlere bir
yılda beş milyon lira harcandığı ve PTT’nin Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devredildikten sonra iki yıl
içinde 900 milyon lira zarara uğradığını anlatan ve Cumhuriyet’te yayımlanan “PTT’de parfüm vurgunu”
başlıklı habere TVF’nin şikayeti üzerine erişim engeli getirdi.29
● Takvim muhabiri Doğan Savaş, Galatasaraylı Mario Lemina ve Beşiktaş’ın eski futbolcusu Ömer
Şişmanoğlu’nun birlikte fotoğrafını çekmek istediğinde futbolcular tarafından şiddete maruz kaldığını belirterek, fotoğraf makinesinin parçalandığını açıkladı.30
21 Ocak 2020

● Star TV Genel Müdürü Çağatay Önal’ın görevine son verildi. Göreve Doğuş Medya Grubu içerikten sorumlu yönetim kurulu üyesi ve NTV Genel Müdürü Nermin Yurteri getirildi. Medyaradar yazarı
Murat Tolga Şen, Önal’ın kanalla yollarının ayrılmasına ilişkin “Babil dizisi, Star TV’nin genel müdürünün
başını mı yedi? Dizi ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla üniversitedeki işinden atılan ve hasta oğlunu tedavi ettirebilmek için zenginlerin parasına göz diken iyi eğitimli bir erkeği kahraman yapıyor. Başkarakterin
KHK’lı öğretim üyeleriyle ilişkilendirileceğini ve bu durumun diziyi yapan ekibin başını ağrıtacağını biliyordum. Dizi yayınlandıktan üç gün sonra, aslında araya hafta sonu girmesinden sebep, ilk bölümden sonraki ilk iş gününde, hakkında soruşturma açıldığı iddiasıyla aynı gün görevinden ayrıldı” dedi. 31
22 Ocak 2020
● İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yerel mahkemede beraat eden gazeteci Faruk Arhan’ın, istinaf duruşmasında savcılık makamı Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın avukatlarınca yapılan itiraz için CMK 280/2 gereğince İstinaf başvurusuna ret kararı verilmesini
talep etti. Dava, 26 Şubat’a ertelendi.32
● Muğla’da gazeteci Y.K. bir kafede telefonda gazeteci arkadaşıyla görüşmesinde AKP’nin Libya
ve Suriye politikasını, Kanal İstanbul Projesi’ni eleştirdiği için konuşmayı dinleyenlerce polise ihbar edildi.
Y.K. “devlet büyüklerine hakaret” ettiği gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Y.K., Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’nde verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldıktan sonra “Kafede bir gazeteci arkadaşımla telefonda konuşuyorduk. Suriye’de yürütülen harekatı konuştuk, Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi eleştirdim. Ardından Kanal İstanbul Projesi’nin de bir hata olduğunu, milletin sırtına yeni bir ekonomik
yük olduğu eleştirisinde bulundum. Bu sırada yan masadaki iki kişi bana, ‘Devlet büyüklerine hakaret edemezsin’ ve ‘AK Parti’ye ve seçilmişlere karşı böyle konuşamazsın’ dediler. Ben de konunun kimseye

https://t24.com.tr/haber/bik-ucten-fazla-evrensel-gazetesi-alinmasini-kanuna-aykirilik-saydi-okurlara-fiziki-takip-mi-yapiliyor,856260
27https://www.evrensel.net/haber/395452/evrensele-ilan-durdurma-cezasina-skandal-gerekce-okur-dayanismasi-suc-sayildi?utm_source=anasayfa&utm_medium=manset&utm_campaign=haber&slide_order=03
28 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/218781-bloomberg-davasinda-yine-beraat-yok
29 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1715364/cumhuriyetin-pttdeki-yolsuzluk-vurgunu-haberine-erisim-engeli.html
30 https://www.aksam.com.tr/spor/leminanin-gazeteci-darp-etmesinin-yankilari-suruyor/haber-1039289
31 https://tele1.com.tr/iddia-star-tv-genel-mudurunun-istifasina-babil-mi-neden-oldu-121623/
32 http://platform24.org/guncel/4184/turkiye-de-basin-ve-ifade-ozgurlugu---243
26
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hakaret etmediğimi söyledim. Tartışma sona erdi. Ancak kısa süre sonra gelen polis ekibi hakkımda şikayet
olduğunu söyledi” dedi.33
23 Ocak 2020
● Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Yeni Yaşam muhabiri Kenan Kırkaya’nın sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla yargılandığı davayı 5 Mart’a erteledi.34
● Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Hayri Demir’in savunmasına “siyasi” gerekçesiyle
müdahalede bulundu. Demir’in, Suriye’de gazetecilik faaliyetleri nedeniyle “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamalarıyla yargılandığı davada, Demir’in çektiği fotoğraflara Hürriyet, Star, Evrensel, Yeni Şafak’ın da yayımlandığını anlattığı savunması yarıda kesildi. Mahkeme Başkanı Muhammet
Karaca, “Siyasi savunma yapma, burası yeri değil. İddianamedeki suçlamalara yanıt ver. Burada siyasi savunma yapacaksan savunmanı sonlandırıp susma hakkını kullanmış sayacağım” diyerek Demir’e müdahale
etti.35
● CNN Türk yurt haberler müdürü Elif Emir Tekel işten çıkarıldı. Tekel, Instagram hesabındaki
paylaşımda, “20 yıl önce stajyer olarak girdiğim Hürriyet’te kadroya alındığımı öğrendiğim gün Mehmet
Ali Birand şöyle söylemişti: ‘Kendine şunu sormalısın; bu gerçeği insanlara iyi anlatabildim mi?’ O günden
son güne dek nasıl daha iyi anlatabilirim diye çabaladım. Aklıma uymayan, vicdanımın kabul etmediği
hiçbir habere imza atmadım, onaylamadım. İtirazımı da her dönem yüksek sesle söyledim” dedi. Tekel, kısa
bir süre önce 20. yıl plaketini Yıldırım Demirören’in elinden almıştı.36
24 Ocak 2020
● Zonguldak’ta Lens Medya Haber muhabirleri Ergin Özkul, Gamze Soydaş, Yıldırım Yılmaz ve
Çiğdem Şekerci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde AKP Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar hakkında
“o kaleminizi kırarlar” yönündeki sözleriyle gazetecileri tehdit ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Gazeteciler, Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı’na yaptıkları suç duyurusunda Uçar’a kamu dava açılmasını talep ettiler.37
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, aldığı idari kararla son kullanma tarihi geçmemiş ve edevlet sisteminde “kullanımda” şeklinde kayıtlı tüm sarı basın kartlarını iptal etti. Bu kararla turkuaz renkli
yeni kartları henüz kendilerine verilmemiş gazeteciler, gerekçesiz şekilde kartsız hale getirildi. Böylece
TBMM, bakanlıklar, valilikler gibi pek çok kamu kurum ve kuruluşunu izleyebilmelerine ve haber takibi
yapmalarına engelleme getirilmesiyle hukuken kazanılmış hakla basın kartı sahibi olan yüzlerce gazeteci
mağdur edildi. Bu durum, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortak basın
toplantısında yabancı gazetecilerle ilgili gündeme geldi. Merkel, “Almanya’da çalışan Türk meslektaşlarımız hiçbir engel olmadan çalışabiliyorlar. Buradaki Alman gazetecilere ise halen akreditasyon izni verilmiyor” eleştirisinde bulundu. Erdoğan ise “Uluslararası basın mensuplarının çalışma izinleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın görev alanına girmektedir. 19 farklı Alman kurumunda 35 gazeteciye basın kartı
düzenlenmiştir. 28 Alman basın mensubunun da başvuruları ulaşmıştır. Başvurular 31 Aralık 2019’da tamamlanmıştır. Değerlendirmesi yapılmaktadır. Almanya ile iyi ilişkilerimizden rahatsız olan bazı kişilerin
Türkiye'nin Alman gazetecilere akreditasyon vermediği şeklinde yansıtmaya çalıştıklarını görüyoruz. Böyle
bir özel muamelenin ya da Alman gazetecilere yönelik çifte standardın olmadığını ilk elden ifade etmek
isterim. Mevcut yerleşik akreditasyona sahip gazetecilerin sorun yaşamaması için, benim de takip ettiğim,
izlediğim bir şekilde oturum izinlerinden sorumlu olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile iletişim halindeyiz.
Bir sorun ve mağduriyet yaşanması söz konusu değildir. Basın özgürlüğü konusunda hassasiyetimi bilen
bilir” yanıtını verdi.38
● İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Yeni Yaşam eski Yazı İşleri Müdürü Osman Akın hakkında
haberleri nedeniyle “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla bir yıl altı ay 22 gün hapis cezası verdi.
Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.39
25 Ocak 2020

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kafede-telefonla-konusan-gazeteciyi-hukumeti-elestiremezsin-deyip-ihbar-ettiler-5585518/
https://www.evrensel.net/haber/395916/gazeteci-kenan-kirkaya-akit-hedef-gosterdikten-sonra-dava-acildi
https://www.artigercek.com/haberler/mahkeme-baskanindan-gazeteciye-savunmani-sonlandiririm
36 https://www.birgun.net/haber/20-yil-plaketini-yildirim-demiroren-in-elinden-alip-isten-cikarilan-gazeteciden-aciklama-285189
37 http://www.halkinsesi.com.tr/genel/gazetecilerden-ucara-dava-h51813.html
38 https://www.amerikaninsesi.com/a/cumhurba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-y%C3%BCzlerce-gazetecinin-sar%C4%B1-bas%C4%B1nkart%C4%B1n%C4%B1-i%CC%87ptal-etti-/5259125.html
39 https://www.gercekgundem.com/medya/151583/gazeteci-osman-akina-hapis-cezasi
33
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● İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, Yeni Asya’nın Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz’e
“terör örgütü propagandası” suçlamasıyla bir yıl sekiz ay ve Yeni Asya Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İbrahim
Özdabak’a ise bir yıl altı ay 22 gün hapis cezasına hükmetti.40
27 Ocak 2020
● Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Jin News muhabiri Beritan Canözer’in sosyal medya
paylaşımları nedeniyle “örgüt propagandası yapmak” gerekçesiyle yargılandığı dava 25 Mart’a ertelendi.41
● Sözcü yazar ve yöneticileri hakkında “FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla hapis
cezaları verilen davada, gerekçeli karar açıklanınca gazete avukatları İstinaf Mahkemesi’ne itirazda bulundu.42 İtirazda dilekçesinde “Mahkemenin kararı ceza hukukun aradığı maddi gerçeği tespit etmekten
uzak, taraflı ve belli odaklara hizmet edecek, bizi Dünya ülkeleri arasında basın hukuk ihlallerini öne çıkaran
bir ülke konumuna düşürecek bir karardır. Ayrıca bu karar siyaha beyaz diyen, bütün gerçekleri ters yüz
eden bir nitelik ve netlik taşımaktadır” denildi.43
● Elazığ Valiliği, Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğünde gerçekleşen deprem hakkındaki KRT TV
canlı yayınında ve Oda TV’deki yazısında “AFAD, diğer tüm iktidar yanlısı kurumlar gibi partizanca yapılandırılmış ve hazırlıkları çok düşük seviyede” şeklindeki ifadeleri nedeniyle gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, “Enkazda kalan insanları kurtarmak için
canları pahasına çalışan kurtarma ekiplerinin morallerini bozmak için yaptığı insanlık dışı yalan haberi sebebiyle, Elazığ Valiliğimizce Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Kamuoyuna duyurulur”44 denildi.45
28 Ocak 2020
● ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Beyaz Saray’daki
ortak basın toplantısına, ABD’deki Türkiye medya kuruluşları temsilcisi gazetecilere ambargo uygulandığı
belirtildi.46 NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay, Twitter aracılığıyla “Beyaz Saray Türk gazetecilere
ambargo uyguladı. Trump ve Netanyahu basın toplantısına Washington’daki yerleşik Türk gazeteciler alınmadı. Akreditasyon için başvurduk ancak olumlu yanıt verilmedi!” dedi.47 Günay, NTV canlı yayınında
Washington’da yerleşik AA, TRT World, TRT1 ve TRT Haber muhabirleri olduğunu ancak bu kurumlarda
çalışan gazetecilere de akreditasyon verilmediğini söyledi.
● İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, “örgüt üyesi olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla yargılanan KHK ile kapatılan TV10 çalışanları Kemal Demir ile Kemal Karagöz hakkında yurt
dışına çıkış yasağının devamına ve Demir’e ait eşyaların iadesine karar vererek, davayı 14 Mayıs’a erteledi.48
29 Ocak 2020
● Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, gazeteci Aziz Oruç’un sosyal medya paylaşımları nedeniyle “örgüt propagandası” gerekçesiyle yargılandığı dava, 2 Mart’a ertelendi.49 Oruç, İran’dan Türkiye’ye
iade edildikten sonra tutuklandığı Patnos L Tipi Cezaevi’nden SEBGİS ile duruşmaya katıldı.50
30 Ocak 2020
● Adana Bölge İstinaf Mahkemesi, Karşı Mahalle muhabiri Sezgin Kartal hakkında Hatay 1. Asliye
Mahkemesi’nin “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla verdiği 11 ay 15 günlük hapis cezasını onadı.51
● İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Pelin Ülker’in Cumhuriyet’te yayımlanan “Paradise
Papers” yazı dizisi nedeniyle yargılandığı davada, Çalık Holding’in “iftira ve hakaret” suçlamasıyla açtığı
ve zamanaşımı nedeniyle düşürme kararı verilen dava dosyasının incelenmesine karar verdi. Dava 28

https://www.timeturk.com/yeni-asya-genel-yayin-yonetmeni-kazim-gulecyuz-ve-ibrahim-ozdabak-a-feto-den-hapis-cezasi/haber-1341850
http://susma24.com/gazeteci-beritan-canozer-hakkinda-ceza-istendi/
https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/sozcu-avukatlari-karara-itiraz-etti-5538399/
43 https://www.gercekgundem.com/medya/152285/sozcu-avukatlarindan-skandal-karara-itiraz
44https://twitter.com/elazig_valiligi/status/1221537608498647043?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1221537608498647043&ref_url=https%3A%2F%2Ftr.sputniknews.com%2Fturkiye%2F202001271041256247-elazig-valiligi-serdar-akinanhakkinda-suc-duyurusunda-bulunuyoruz%2F
45 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202001271041256247-elazig-valiligi-serdar-akinan-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunuyoruz/
46 https://www.independentturkish.com/node/124436/haber/beyaz-saray%E2%80%99dan-t%C3%BCrk-gazetecilere-%E2%80%98ambargo%E2%80%99
47https://twitter.com/huseyingunayDC/status/1222216613300264960?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1222216613300264960&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.independentturkish.com%2Fnode%2F124436
48 https://www.mlsaturkey.com/tr/tv10-calisanlari-kemal-demir-ile-kemal-karagozun-davasi-mayisa-ertelendi/
49 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/219323-gazeteci-aziz-oruc-a-sosyal-medya-paylasimlari-icin-hapis-istemi
50 https://www.mlsaturkey.com/tr/savci-gazeteci-aziz-oruc-icin-propagandadan-ceza-talep-etti/
51 https://www.karsimahalle.org/2020/01/30/cumhurbaskanina-hakarette-bu-hafta-karsi-mahalle-muhabirine-hapis-cezasi
40
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52

Nisan’a ertelendi. Ülker, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce 28 Mart 2019’da bir yıl bir ay 15 gün
hapis cezası ve 8.086 lira para cezasına mahkum edilmişti ancak dava zamanaşımı gerekçesiyle düşürülmüştü.53
● Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Özgürlükçü Demokrasi ve Azadiya Welat’ın dağıtımında gözaltına
alınan Mikail Tunçdemir ve Ferhat Duman’ın “terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek” ve “örgüt
propagandası” gerekçesiyle yargılandıkları davada Duman hakkında bir sonraki duruşmaya zorla getirme
kararı verildi. Dava, 13 Mart’a ertelendi.54
● Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Yeni Yaşam muhabiri Ferdi Sertkal’ın sosyal medyada yaptığı beş
paylaşımdan dolayı “terör örgütü propagandası” gerekçesiyle yargılandığı davada, dosyadaki delillerin yetersiz olduğunu belirterek, Sertkal’ın 2008’de Gaziantep’te gözaltına alınarak Adana Pozantı Cezaevi’nde
üç yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiğine ilişkin delillerin toplanmasına karar verdi. Dava, 3 Mart’a
ertelendi.55
● Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Mehmet Dursun hakkında “örgüt üyeliği” gerekçesiyle
yargılandığı davada adli kontrol uygulamalarına son verilmesine ancak yurt dışına çıkış yasağının devam
etmesine karar verdi. Dava 3 Mart’a ertelendi. Dursun, 2014 yılında haber kaynakları ile yaptığı telefon
görüşmeleri gerekçe gösterilerek yargılanıyor.56
3 Şubat 2020
● Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet davasına ilişkin tebliğnamesinde; İstanbul 27.
Ağır Ceza Mahkemesi’nin hapis cezası kararında direndiği Cumhuriyet davasında, “terör örgütüne yardım”
suçlamasıyla Akın Atalay, Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Murat Sabuncu, Aydın Engin, Bülent Utku,
Önder Çelik, Musa Kart, Hakan Karasinir, Güray Tekin Öz ve Mustafa Kemal Güngör’ün beraatlarına karar
verilmesini yeniden istedi. Başsavcılık Ahmet Şık hakkında ise “terör örgütüne yardım” ile yedi yıl altı ay
hapis cezası yerine “terör örgütünü öven açıklamaları basma ve yayma”, “terör örgütü propagandası” ve
“devlet kurum ve organlarını alenen aşağılama” suçlamalarıyla cezalandırılma yapılması istendi. Kadri Gürsel’in ise beraat ettirilmesine onama kararı verilmesi talep edildi.57
4 Şubat 2020
● Gazeteci Ayşenur Arslan, BirGün’de yayımlanan “Hegemonya… HALK TV… Falan…” başlıklı
yazısı nedeniyle Halk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün’ün açtığı hakaret davası sonucunda
34.725 lira ödeyeceğini bildirdi.58 Arslan, “Yaşasın adalet. Halk TV’nin eski bir şeysi Hakan Aygün, adının
bile geçmediği bir yazım yüzünden hakkımda tazminat davası açmıştı. Mahkeme karar vermiş, 34.725 lira
ödeyecekmişim” dedi.59
6 Şubat 2020
● İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, RedHack’in yayımladığı Hazine ve Maliye Bakanı Berat
Albayrak’a ait mailleri haber yaptıkları gerekçesiyle “terör örgütü propagandası yapmak”, “terör örgütü
üyeliği” suçlamalarıyla yargılanan gazeteciler Metin Yoksu, Tunca Öğreten, Eray Saygın, Derya Okatan,
Mahir Kanaat ve Ömer Çelik hakkında adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi. Mahkeme, Derya
Okatan ve Eray Sargın’ın yurtdışına çıkış yasaklarını ise kaldırdı. Davada, gazeteci Öğreten, “Müşteki olan
sayın bakan suçlamaya konu haberimi üç yıl boyunca bir kez yalanlamadı” savunması yaptı. Dava, 25 Haziran’a ertelendi.60
● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Özgür Gündem Genel Yayın Yönetmenleri
Hüseyin Aykol ve Bilir Kaya ile Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya’nın yargılandığı davada eski Milletvekili Hatip Dicle’nin yakalanmasını bekleme kararı aldı. Dava, 2 Haziran’a ertelendi.61
7 Şubat 2020
● Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, haberimizvar.net Genel Koordinatörü Ebru Küçükaydın62 hakkında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Konyaaltı Sahil Projesi’nin iptalini açıkladığı basın toplantısında eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Menderes Türel ile ilgili sorduğu
https://www.mlsaturkey.com/tr/pelin-unkerin-paradise-papers-haberleri-icin-acilan-tazminat-davasi-nisana-ertelendi/
https://t24.com.tr/haber/gazeteci-pelin-unker-in-paradise-papers-yazi-dizisi-sebebiyle-yargilandigi-dava-ertelendi,858442
https://www.mlsaturkey.com/tr/vanda-gazete-dagitimcilarinin-yargilandigi-dava-ertelendi/
55 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ferdi-sertkal-hakim-karsisina-cikti/
56 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-mehmet-dursunun-durusmasi-marta-ertelendi/
57 https://t24.com.tr/haber/yargitay-bassavciligi-cumhuriyet-davasi-teblignamesinde-ikinci-kez-suc-yok-dedi,859057
58 https://t24.com.tr/haber/aysenur-arslan-a-tazminat-cezasi,859337
59 https://twitter.com/AysenurArslantv/status/1224679643409780736?s=20
60 https://www.evrensel.net/haber/396808/redhacke-yardimla-suclanan-gazeteciler-nasil-yardim-ettigimizi-bilmiyoruz
61 https://t24.com.tr/haber/ozgur-gundem-davasi-ertelendi,859612
62 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/02/07/alkoclari-soran-gazeteciye-sorusturma/
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sorular gerekçesiyle soruşturma başlattı. Küçükaydın, “Bir gazeteciye, sorduğu sorular nedeniyle soruşturma açılıyor. Henüz ifadeye de çağrılmadım” dedi.63
● İstanbul Havalimanı İşletmecisi (İGA) üst yöneticisi Kadri Samsunlu’nun da aralarında bulunduğu
22 yetkili adına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gazeteci Ali Kıdık hakkında “hakaret” ve “iftira” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. İGA avukatı Ali Taşar, Kıdık’ın, İGA ve yöneticilerini, Sabiha Gökçen Havalimanı ile ilgili bir kumpas içerisinde gösterdiğini, kazayla ilişkilendirme imalarında bulunduğunu,
elinde belgeler olduğu iddiasıyla İGA yöneticileri hakkında bu konu bağlamında bir rüşvet iddiası ortaya
attığı belirtildi.64
10 Şubat 2020
● İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet’in 27 Haziran 2019’daki “Saray’a kriz yok:
Emine Erdoğan, 50 bin dolarlık çantasıyla Japonya’da”65 başlıklı haberine erişim engeli getirdi.66
● İstanbul Anadolu 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Temsilci
gazeteci Uğur Güç hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Mustafa Doğan İnal’ın şikayeti doğrultusunda dava açıldı. Güç, haber.sol.org’da 4 Temmuz 2019’daki “Mahkeme küfürbaz avukatın istediğini
yaptı: Işıl Özgentürk’e hapis cezası”67 başlıklı haberi nedeniyle suçlanıyor.68 Güç, küfür eden birisine küfürbaz denildiğini ve bunun hakaret içermediği savunması yaptı. Dava 4 Mayıs’a ertelendi. 69
● BİK, “Basın İlan Kurumu Kürtçe yayımcılığı bitirdi” başlıklı haberi gerekçesiyle Mezopotamya
Ajansı’na (MA) 10 günlük ilan kesme cezası verdi. BİK’ten yapılan açıklamada, “Doğruluğu kuşku uyandırabilen ve araştırılması gazetecilik imkanları içinde bulunan haberler, araştırılıp doğruluğundan emin
olunmadan yayınlanamaz” ve “Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını
aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz, hakaret edilemez, sövülemez iftira ve haksız isnat yapılamaz” hükümleri gerekçe gösterildi. MA’nın 13 Kasım 2019’da tarihli haberinde “GAP Bölgesinde Faaliyet Gösteren
Yerel Medya Kuruluşlarının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi-İhtiyaç Analizi Yapılması ve Eylem
Planı Hazırlanması” projesi kapsamında yerel medya sorunlarına ilişkin rapora yer verilmişti.70 MA avukatı
Devrim Avcı da, “Bir üniversite çalışması ile raporlaştırılmış bir bilgiyi yok etmemiz bizden istenemez ve
gazetecilik görevimizi özgürce yapabilmemiz de anayasal güvence altında olmalıdır” sözleriyle BİK’in kanuna aykırı cezalandırma yaptığını belirtti.71
11 Şubat 2020
● Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi, “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanan,
KHK ile kapatılan Van TV’nin sekiz çalışanı hakkındaki davayı 7 Mayıs’a erteledi. Sunucu Kadir Cesur’un
avukatı Savaş Avcı, mütalaanın hazırlanış biçimini kabul etmediklerini, mütalaanın kopyala yapıştır yöntemiyle hazırlandığını öne sürerek, söz konusu durumun yargıyı etkisiz hale getirdiğini ifade etti. Dava kapsamında sunucular Sibel Eres, Kadir Cesur, Nahide Aslan, Gülsün Altan, programcı Serdar Altan, sorumlu
müdür Koçali Özipek ve kanalın ortakları Gürcan Bayrakçı ile Nedim Dalga, 2016’daki çeşitli haber bültenlerindeki haber içerikleri nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanıyor.72
12 Şubat 2020
● Ankara 8. Sulh Ceza Mahkemesi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un kurucusu olduğu Özel
Maya Okulları’nda “devletin öğretmenlere verilmesini zorunlu tuttuğu eğitime hazırlık ödeneği”nin geri
istendiğini duyuran Evrensel’in 27 Mayıs 2016’daki “Öğretmenlerden kırtasiye yardımını geri istediler”
başlıklı haberine erişim engeli getirdi. Haberde, ödeneği geri vermeyen bir öğretmenin işten atıldığı anlatılıyordu. Mahkeme, “yayın içeriğinde sarf edilen ifadelerin doğrudan talepte bulunanın müvekkiline yönelik
yazıldığı, yazı içeriklerinin talep edenin müvekkilinin kişilik haklarını ihlal ettiği sonucuna varıldığı” gerekçesiyle karar aldı.73
● Ağrı Patnos L Tipi Cezaevi’nde tutuklu gazeteci Aziz Oruç, 5 Şubat’ta ailesiyle yaptığı açık görüşte cezaevindeki hak ihlallerine maruz kaldığını bildirdi. Oruç, “Şimdiye kadar bana ulaşan bir mektup

haberasi.com/akp-li-belediyenin-buyuk-vurgununu-soran-gazeteciye-sorusturma-acildi/13113/
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/iga-yoneticilerinden-gazeteci-ali-kidika-suc-duyurusu-5612585/
https://twitter.com/cumhuriyetgzt/status/1144142177502670848
11 https://www.birgun.net/haber/cumhuriyet-in-haberine-erisim-engeli-287401
67 https://haber.sol.org.tr/turkiye/mahkeme-kufurbaz-avukatin-istedigini-yapti-isil-ozgenturke-hapis-cezasi-265936
68 https://www.evrensel.net/haber/397042/gazeteci-ugur-guce-yaptigi-haber-nedeniyle-dava-acildi
69 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ugur-guc-erdoganin-avukatina-hakaret-iddiasiyla-hakim-karsisina-cikti/
70 http://susma24.com/evrensele-bir-ceza-daha-10-gun-ilani-kesildi/
71 https://www.evrensel.net/haber/397020/basin-ilan-kurumu-evrensele-10-gunluk-ilan-kesme-cezasi-verdi
72 https://www.mlsaturkey.com/tr/savci-kapatilan-van-tv-calisanlari-icin-ceza-talep-etti/
73 https://www.evrensel.net/haber/397168/bakan-ziya-selcukun-kurucusu-oldugu-okuldan-haberimize-erisim-engeli
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yok. Muhtemelen gönderdiğim mektuplar da ulaştırılmıyor. Özellikle gazeteci olduğum için dışarı ile bağım
kesilmeye çalışılıyor. Tutuklandığım günden bu yana bana kitap ve kıyafetler verilmiyor” dedi.74
● İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, “kovuşturmaya gerek yoktur kararı eğer tebliğ edilmediyse
geçerli olamayacağı” gerekçesiyle Cumhuriyet muhabiri Zehra Özdilek’in haberinde gizli tanık B.E.’nin
kimlik bilgilerini yazdığı için yargılanması gerektiğine karar verdi. Özdilek’in avukatı Buket Yazıcı, söz
konusu haber ile ilgili “kovuşturmaya gerek yoktur” denilerek takipsizlik kararı verildiğini ancak bunun
kendilerine tebliğ edilmediğini söyledi ve yine davaya konu haberle ilgili olarak basın kanunundaki dört
aylık süre aşıldığı zaman aşımı oluşturduğunu bildirdi. Ancak Mahkeme, “tebliğ edilmemiş kararın geçerliliği yoktur” değerlendirmesiyle davayı 14 Nisan’a erteledi.75
13 Şubat 2020
● İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, sosyal medya paylaşımlarıyla “zincirleme terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanan gazeteci Emre Orman’a bir yıl altı ay 22 gün hapis cezası verdi.
Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Orman’ın avukatı Mükerrem Karakurt ise, Orman’ın suçlandığı sosyal medya hesabı kendisine ait olmadığı halde “şüpheden sanık yararlanır” ilkesine aykırı olarak
cezalandırıldığını açıkladı.76
● İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri ve Almanya vatandaşı
Adil Demirci ile ESP ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyesi 22 sanık hakkında “örgüt üyeliği”
ve “örgüt propagandası” iddiasıyla yargılandıkları davada, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebini
reddetti. Dava, 16 Haziran’a ertelendi.77
● Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Ağrı Dağı’nda 3 Eylül 2014’te düzenlenen “Barış ve Doğa Festivali”nde çekim yaptığı gerekçesiyle “örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek”
iddiasıyla KHK ile kapatılan DİHA muhabiri Abdullah Kaya’nın yargılandığı davayı 14 Mayıs’a erteledi.78
● İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Die Welt eski Türkiye Temsilcisi Deniz Yücel’in ”terör
örgütü propagandası” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlamalarıyla yargılandığı davada, savcılık mütalaasında geçen yıl Almanya’ya gitmesine izin verilmiş gazeteci hakkında hapis cezası verilmesini
istendi. Mütalaada, Yücel’in 2016 yılında Die Welt’te PKK/KCK propagandası yaptığı kaydedildi. Ayrıca
Yücel hakkında 6 Kasım 2016’daki yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı üstünde “darbeci” şeklinde başlık attığı gerekçesiyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla ayrı bir suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. Dava, 2 Nisan’a ertelendi.79 Yücel, ilk önce tutuklu yargılandığı davada serbest bırakıldığında
özel uçakla Almanya’ya gitmişti.80
● İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 12 Şubat
tarihli talebiyle Cumhuriyet’te 20 Ocak’ta “Damat işi biliyor”81 başlığıyla yayımlanan ve Kanal İstanbul
güzergahında arazi almasıyla ilgili haberine erişim engeli kararı verdi. Söz konusu haber içeriğini yayımlayan diğer tüm linklere de erişim engeli getirildi. Hakimlik, kararında “Talep konusu olan internet yayınları
incelendiğinde, basın internet yayın özgürlüğünün dışına taşındığı, keyfilik bulunduğu, kişilere saldırı niteliğinde, şeref ve onurlarını rencide edici ve kişilik haklarını ihlal edici yayın olduğu” gerekçesini kullandı.82
● İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, sosyal medyada “terör örgütü propagandası yaptığı” suçlamasıyla Evrensel muhabiri Ali İhsan Terzi’ye bir yıl altı ay 22 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün
açıklanmasını geriye bıraktı.83
● Evrensel köşe yazarı Ender İmrek’in “Parıl Parıl Parlıyordu Hermes Çanta” başlıklı yazısı nedeniyle “Emine Erdoğan’a hakaret ettiği” gerekçesiyle Cumhuriyet savcılığınca hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Dava, 29 Nisan’da görülmeye başlanacak.84
14 Şubat 2020
● İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Özgür Gündem davasında Danışma Kurulu üyesi yazar Aslı Erdoğan’a isnat edilmiş “örgüt propagandası” suçlamasını zaman aşımından davanın düşürülmesine ve Danışma Kurulu üyesi Necmiye Alpay ve Bilge Aykut’un beraatına hükmedildi. Sorumlu Yazı işleri
Müdürü İnan Kızılkaya, o dönemki Eş Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin, İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı
https://www.t24.com.tr/haber/gazeteci-aziz-oruc-cezaevindeki-hicbir-tutuklunun-mektubu-verilmiyor,860572
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-zehra-ozdilekin-yargilandigi-dava-nisana-ertelendi/
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-emre-ormana-1-yil-6-ay-hapis-cezasi/
77 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-adil-demirci-ile-esplilerin-yargilandigi-dava-ertelendi-2/
78 http://mezopotamyaajansi21.com/tum-haberler/content/view/85726
79 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-deniz-yucel-icin-16-yila-kadar-hapis-cezasi-istendi/
80 https://www.hurriyet.com.tr/video/deniz-yucel-ozel-ucakla-almanyaya-dondu-40744598
81 http://176.55.252.5:8080/?url=www.cumhuriyet.com.tr%2Fhaber%2Fturkiye%2F1715256%2Fdamat-isi-biliyor.html
82 https://www.evrensel.net/haber/397245/berat-albayrakin-kanal-istanbul-haberlerine-erisim-engeli-getirildi
83 https://www.mlsaturkey.com/tr/evrensel-gazetesi-eski-muhabiri-ali-ihsan-terziye-propagandadan-ceza-verildi/
84 https://www.evrensel.net/haber/397286/4-gazetecinin-davasi-goruldu-yazarimiz-hakkinda-iddianame-hazirlandi
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ve Genel Yayın Yönetmeni Zana Bilgi Kaya’nın dosyaları ayrılarak yargılanmalarına devamına karar verdi.
Ragıp Zarakolu ve Filiz Koçali’nin de dosyaları ayrıldı.85
● İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 12 Şubat’taki başvurusu üzerine Leman’ın kapağında Kanal İstanbul güzergahında arsa satın almasıyla ilgili karikatüre erişim engeli getirdi. Leman, kapakta “Bakan, yabancıya gitmesin diye Kanal İstanbul güzergâhından arsa almış” başlığıyla karikatür yayımlamıştı. Leman Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün, “Bu
haberle ilgili yapılan her şeye erişim engeli getirilmiş, aralarında bizim kapağımız da var. Bu çağda dijital
alanda getirilen sansür aslında tam tersi bir etki yarattı. Şu an kapak inanılmaz şekilde paylaşılıyor” açıklaması yaptı. Leman dergisi çizeri Sefer Selvi de, “Bugüne kadar çizerlere çok fazla dava açıldı. AKP iktidarından önce karikatürcülere neredeyse hiç dava açılmıyordu. Cezaevine giren karikatürist arkadaşlarımız
oldu. Karikatür çizmeyi bırakanlar bile oldu” diyerek karikatürüne yasak getirilmesini eleştirdi.86
17 Şubat 2020
● Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla Silvan Mücadele sahibi
Ferhat Parlak’ın yargılanmasında gizli tanık ifadelerine başvurulmasına karar vererek davayı 6 Mayıs’a erteledi.87
19 Şubat 2020
● İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, T24 kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın’ın Mart
2014-Nisan 2016 tarihleri arasında T24 tarafından haberleştirilen Fuat Avni tweet’leri gerekçe gösterilerek
“örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek” suçlamasıyla yargılandığı davada
savcılık mütalaası istedi. Dava,17 Nisan’a ertelendi.88
20 Şubat 2020
● İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Özgür Gündem yazarları Kemal Yakut ile Hasan Başak hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Mahkeme, bu iki isimle birlikte yazarlar Methi Kaya, İslam
Tüner, Lütfi Yavuzarslan ile gazete yöneticileri Reyhan Çapan, Eren Keskin ve Hüseyin Aykol’un yazı ve
haberleri nedeniyle “suç işlemeye alenen tahrik”, “suçu ve suçluyu övmek” ve “terör örgütü propagandası
yapmak” suçlamalarıyla yargılandıkları davayı 14 Mayıs’a erteledi.89
● İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, “FETÖ üyeliği” suçlamasıyla Zaman’ın Konya temsilcisi Şirin Kabakçı’ya altı yıl üç ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Kabakçı hakkındaki “basın yoluyla hakaret”
suçlamasıyla ilgili dosyasının ayrılmasına karar verdi. Kabakçı, “Kenya gezisine haber takibi amacıyla katılmak, anayasal hak olan protesto gösterilerine katılmış olmak suçlamaya delil olamaz. Savcılığın delil
olarak sunduğu bu eylemler, ‘kanunsuz suç ve ceza olmaz’ ilkesine aykırıdır” dedi. Kabakçı’nın avukatı
Cumali Aydemir, Zaman’da çalışmanın örgüt üyesi olmak için tek başına delil olmadığını savundu.90
21 Şubat 2020
● Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 21 Şubat tarihli talebiyle “İstanbul Anadolu 7. Sulh
Ceza Hakimliği’nin Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergahında yaklaşık 13 dönümlük araziyi satın almasıyla
ilgili haberlere getirdiği erişim engeli kararı” ile ilgili yapılan haberlere de İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza
Hakimliği erişim engeli getirdi. Kararda, “Talebe konu yayınlar incelendiğinde ise hakaret ve kişilik haklarını zedeleyici beyanlarda bulunulduğu, yayının içeriği sunuş şekilleri dikkate alındığında basın ve düşünceyi yayma hürriyeti olarak değerlendirilemeyeceği, hakaret içerikli ve kişilik haklarına saldırı mahiyetinde
beyanların bulunduğunun açık olduğu, somut olayda yargıya intikal etmiş ve yargılaması devam eden davalarda sırf karşı tarafı toplum nezdinde küçük düşürmek ve bu şekilde yargılamayı etkilemeye çalışmak
saiki ile hareket edildiği haber alma verme, yorum ve eleştiri ile ifadelerin, ifadeyi açıklama hürriyetleri
kapsamında kalamayacağı anlaşılmıştır” denildi.91
● İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, gazeteci-yazar Soner Yalçın’ın 2014 yılında Kayıp Sicil Erdoğan’ın Çalınan Dosyası adlı kitabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan manevi tazminat davasında, Kırmızı Kedi Yayınevi ve Soner Yalçın’ın
Erdoğan’a 5.000 lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde

https://www.evrensel.net/haber/397315/ozgur-gundem-davasinda-asli-erdogan-necmiye-alpay-ve-bilge-aykut-beraat-etti
https://www.dw.com/tr/mizaha-sans%C3%BCrde-son-nokta-eri%C5%9Fim-engeli/a-52384894
https://gazetekarinca.com/2020/02/gazeteci-ferhat-parlakin-davasinda-gizli-tanik-gazetecidir-dedi/
88 https://www.mlsaturkey.com/tr/t24-genel-yayin-yonetmeni-dogan-akin-hakim-karsisina-cikti/
89 https://www.mlsaturkey.com/tr/ozgur-gundemin-oz-yonetim-haberleri-davasi-mayisa-kaldi/
90 https://expressioninterrupted.com/tr/gazeteci-sirin-kabakciya-6-yil-3-ay-hapis-cezasi-verildi/
91 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/albayrakin-kanal-istanbul-haberlerine-getirilen-erisim-engeli-haberine-erisim-engeli-1722455
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manevi tazminat talebi ile açılan davada, davanın reddine karar vermişti. Yayınevinin ifade özgürlüğünün
ihlali gerekçesiyle AYM’ye başvuracağı belirtildi.92
● Konya 1. Sulh Ceza Hakimliği, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebi üzerine
Konya’da evli ve iki çocuk babası kamyon şoförü 37 yaşındaki M.Ç.’nin maddi sıkıntılar nedeniyle kendini
kamyonuna asarak intihar etmesine ilişkin Cumhuriyet’te yayınlanan habere erişim engeli getirdi.93
22 Şubat 2020
● İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, Elazığ’da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Kırgızistanlı gazeteci Yeldana Kaharman için Ekşi Sözlük’te açılan başlığa erişim engeli getirdi. Gazeteci Sedat Sur’un, Kaharman’ın şüpheli ölümüne ilişkin yaptığı açıklamalar gündem olmuştu.94
23 Şubat 2020
● Yeniçağ yazarları Murat Ağırel ve Batuhan Çolak’ın Twitter ile e-posta hesapları Libya’da Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin şehit verdiği iddialarıyla ilgili paylaşımları sonrasında hacklendi. Yeniçağ’ın Twitter
aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Yazarlarımız Batuhan Çolak ve Murat Ağırel’in Libya’daki şehitlerimizle
ilgili paylaşımlarından sonra Twitter hesapları ve bağlı bulundukları mail adresleri yasa dışı bir operasyonla
ele geçirilmiştir. Şehitlerimizle ilgili paylaşımlar silinmiştir. Ayrıca yazarlarımızın tüm özel şifreleri, dosyaları arşivlenmiştir. Bu kabul edilmesi mümkün olmayan bir hukuksuzluk sürecidir. Açık bir operasyondur. Tüm kamuoyunu bilgilendirir ve desteklerinizi bekleriz. Hesaplara hiçbir şekilde erişim sağlanamamaktadır” denildi.95 Ağırel de, “Bu olayın ortaya çıkması gerekiyor. Biz gazetecilik yaptık, doğru bilgileri
servis ettik. Hukukun üstünlüğüne inanan kişiler olarak bunların sorumlularının ortaya çıkarılacağına inanıyorum ve suç duyurusunda bulunacağımı duyuruyorum” dedi.96 Çolak, Libya’da şehit verilmesiyle ilgili
olarak yaptığı haberi sonrasındaki gelişmeler konusunda “Gmail ve Twitter hesaplarımın yanımda telefon
olmadan başka bir bilgisayar ve IP’den açılması teknik olarak mümkün değil. Ama bir şekilde hesaplarımıza
girilmiş ve ele geçirilmiştir. Hesaplara girildikten sonra bugüne kadar Google servisleri ile ilgili yaptıkları
tüm hareketler arşivlenmiş ve indirilmiştir. Twitter’da Libya şehitleri ile ilgili yapmış olduğumuz paylaşımlar silinmiştir. Aynı olay yazarımız Murat Ağırel’in de başına geldi. Turkcell ve Vodafone şebekelerinden
gelen SMS’ler telefonlarına gelmeden başka merkezlere nasıl gitmiştir? Bu bir kişinin yapabileceği sıradan
bir hırsızlık olayı değildir. Türkiye’nin güvenliğini sağlamakla yükümlü olan kurumlarımızın, gazetecilerin
sosyal medya hesaplarıyla uğraşmaları kabul edilemez. Yapılan operasyon, kamuoyunun bilgi alma hakkına
yapılan büyük bir saldırıdır” açıklaması yaptı.97
25 Şubat 2020
● İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, “terör örgütü propagandası” yapmak suçlamasıyla yargılanan
ETHA muhabiri Meşale Tolu ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu 27 kişinin davasını 14 Temmuz’a erteledi.98
● İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi, yedi yıldır devam eden KCK Basın Davası’nda “terör örgütü
üyeliği” ve “terör örgütü yöneticiliği” suçlamalarıyla yargılanan 46 gazeteci ve medya çalışanının davasını
7 Temmuz’a erteledi. Mahkeme, sanık Yüksel Genç’in Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) yasal bir
platform olduğu ve bu yönde resmi bilgi talep edilmesi yönündeki talebini reddetti.99
● İstanbul Adliyesi 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, 21’i gazeteci toplam 22 kişinin “polise mukavemet” suçlamasıyla yargılandığı Özgür Gündem davasında, Emniyet’in el koyduğu telefon cihazları hakkında tartışma yaşandı. Mahkeme, cihazlar kayıp olduğu için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu’ndan bilgi talep edilmesine karar vererek davayı 2 Haziran’a erteledi. Sanık
avukatları ise, kayıp telefonlarda polislerce yapılan sert müdahale görüntüleri bulunduğunu savundu.100
26 Şubat 2020
● İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Twitter paylaşımlarıyla “Cumhurbaşkanı’na
hakaret” suçlamasıyla yargılanan gazeteci Faruk Arhan’a bir yıl iki ay 17 gün hapis cezasına karar vererek,
hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Arhan’ın avukatı Bülent Aşa, müvekkilinin ifadelerinin “sert eleştiri”

https://odatv.com/bilal-erdogan-konusu-anayasa-mahkemesine-gidiyor-21022053.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gecim-sikintisi-intihari-haberimize-erisim-engeli-1722339
https://www.birgun.net/haber/eksi-sozluk-e-kirgiz-gazeteci-engeli-288993
95 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/murat-agirel-ve-batuhan-colakin-hesaplari-supheli-bir-sekilde-ele-gecirildi-1722793
96 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/murat-agirel-ve-batuhan-colakin-hesaplari-supheli-bir-sekilde-ele-gecirildi-1722793
97 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/yenicag-yazarlarina-e-operasyon-269224h.htm
98 https://www.evrensel.net/haber/398118/gazeteci-mesale-tolunun-yargilandigi-dava-ertelendi
99 https://www.evrensel.net/haber/398113/7-yildir-devam-eden-kck-basin-davasindan-yine-karar-cikmadi
100 https://www.evrensel.net/haber/398114/gazetecilerin-emniyetteki-telefonlari-kayip
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mahiyetinde olduğunu belirterek bunun ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.101 Arhan, yerel mahkemede beraat etmiş iken istinafta kendisine ceza verildiğini dile getirdi.102
● İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi, “17 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı
haberini” yaparak, “soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği” suçlamasıyla Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu’na 6.080 lira para cezası verdi. Elazığ 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirilen
haberde, 17 yaşındaki F.Y.’nin Alperen Ocakları eski başkanı ve birçok ocak üyesi hakkında şikayette bulunduğu ve ifadesindeki darp, tehdit, gasp ve zorla alıkoyma iddiaları yer alıyordu.103
27 Şubat 2020
● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın müşteki olduğu
BirGün çalışanlarıyla ilgili davada, “Ekşi Sözlük’teki Berat Albayrak-Özge Ulusoy başlığı kaldırıldı” haberiyle ilgili Anayasa Mahkemesi’nin basın ve ifade özgürlüğü yönündeki kararını istemeye karar verdi. Mahkeme, AYM’nin anayasaya aykırı bulduğu İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’nden BirGün’ün haberine getirdiği erişim engeli kararıyla ilgili dosyayı da talep etmeye karar verdi.104 BirGün imtiyaz sahibi İbrahim
Aydın, sorumlu yazı işleri müdürü Uğur Koç ve birgun.net sorumlu müdürü Mustafa Kömüş’ün yargılandığı dava 7 Mayıs’a ertelendi.105
● İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanan ETHA editörü
Semiha Şahin ve muhabiri Pınar Gayıp ile dört kişinin davası 14 Mayıs’a ertelendi.106
● İstanbul Bakırköy Adliyesi 6. İş Mahkemesi, sendikalı oldukları gerekçesiyle Hürriyet’in işine
son verdiği 45 gazeteciden 23’ünün işe iade davası, “delillerin toplanması”, “tanıklara tebligat çıkarılması”
gerekçesiyle 17 Nisan’a ertelendi. TGS adına avukat Beste Dönmez Gedek, TGS’nin yetki başvurusu yapmasına ramak kala işten çıkarma yapıldığını belirterek, “Bu gazeteciler yerine 100 kişi işe alınmıştır. Bu
istihdam kağıt üzerinde gerçekleşmiştir, ancak bu kişileri gören olmamıştır” dedi. Demirören Şirketler
Grubu’nun avukatı Mehmet Ali Emre ise işten çıkarmaların sendikal sebeplerle olmadığını ve kararın Eylül
ayındaki yönetim kurulunda karar alındığı savundu.107
● Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Danimarka vatandaşı gazeteci Sultan Çoban’ı, Facebook paylaşımları gerekçesiyle “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla bir yıl üç ay hapse mahkum etti. Mahkeme,
hükmün açıklanmasını erteledi. Çoban ise, “Danimarka’da büyüdüm, Danimarka medyası için çalışıyorum.
Türkiye’de terörle ilişkilendirilen birçok konu orada ifade özgürlüğü kapsamında görülür. Yaptığım işler
tarafsızlığımın kanıtıdır” dedi. Avukat Veysel Ok da, AYM kararlarına atıf yaparak, mahkeme kararı olmaksızın sosyal medya paylaşımlarında kimlik tespiti yapılamayacağını dile getirdi.108
28 Şubat 2020
● İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, yönetmen Veysi Altay hakkında Özgür Gündem ile dayanışma amaçlı Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katıldığı için “terör örgütü propagandası”
suçlamasıyla bir yıl üç ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını erteledi. Mahkeme, Altay hakkında
“örgütlerin bildiri veya açıklamalarını basmak ve yayınlamak” suçlamasıyla hükmettiği 10 aylık cezayı ise
6.000 lira adli para cezasına çevirdi. Avukat Özcan Kılıç’ın, “Aynı iddialardan 11 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. İki davada da beraat kararı verildi. Veysi Altay savcılıkta ve mahkemede haberlere karışmadığını ifade etmişti. Sadece bir prosedür gereği ismi gazete künyesinde yer aldı.
Altay’ın sorumlu tutulması mümkün değil” savunma görüşü kabul edilmedi.109
29 Şubat 2020
● Suriye-İdlib’de şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal’ın İstanbul Pendik’teki cenaze törenine
“Cumhurbaşkanlığı Programı” olduğu gerekçesiyle basın kartı olmayan gazeteciler alınmadı. ANKA muhabirine de törene katılma izni verilmediği öğrenildi.110
● Yakın Doğu Haber sitesi genel yayın yönetmeni Alptekin Dursunoğlu, Edirne’de gözaltına
alındı.111 Dursunoğlu, Twitter’da “Şu an gözaltına alınıyorum” mesajıyla bunu duyurdu.112

https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-faruk-arhana-beraat-ettigi-dosyadan-hapis-cezasi/
https://twitter.com/FarukArhan/status/1232598753166680064
https://www.medyaradar.com/gazeteci-baris-terkogluna-para-cezasi-haberi-2022138
104 https://www.birgun.net/haber/birgun-calisanlarina-acilan-berat-albayrak-davasi-ertelendi-289724
105 https://dokuz8haber.net/medya/basinozgurlugu/birgun-ve-etha-davalarinda-erteleme-karari/
106 https://dokuz8haber.net/medya/basinozgurlugu/birgun-ve-etha-davalarinda-erteleme-karari/
107 https://www.evrensel.net/haber/398204/sendikalastiklari-icin-hurriyetten-cikarilan-gazetecilerin-davasi-goruldu
108 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/220643-gazeteci-sultan-coban-in-facebook-paylasimina-1-yil-3-ay-hapis-cezasi
109 https://www.mlsaturkey.com/tr/yonetmen-veysi-altaya-propagandadan-1-yil-3-ay-hapis-cezasi/
110 https://www.gercekgundem.com/guncel/161385/gazeteciler-erdogan-geliyor-diye-sehit-cenazesine-alinmadi
111 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-alptekin-dursunoglu-gozaltina-alindi,863949
112 https://twitter.com/Alptekin_D/status/1233820526084337664
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1 Mart 2020

● Suriye-İdlib’deki Türk askeri birliğine yönelik saldırıyla ilgili sosyal medya paylaşımları nede-

niyle 29 Şubat’ta gözaltına alınan Yakın Doğu Haber Genel Yayın Yönetmeni Alptekin Dursunoğlu, tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.113
● Türkiye’nin Avrupa’ya, Yunanistan’a geçişlere müdahale etmeyeceği açıklamasıyla Edirne sınırında oluşan mülteci kalabalığını haberleştirmek üzere bölgedeki beşi yabancı uyruklu yedi gazeteci ve bir
çevirmen gözaltına alındı. Gazeteciler, gün boyu Elçili Jandarma Komutanlığı’nda tutulduktan sonra akşam
saatlerinde Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı’na sevk edildi. Burada sekiz kişi haklarında yürütülen istihbarat araştırması sonucu ifadeleri alınmadan serbest bırakıldı. İngiliz foto muhabiri Bradley Seckler’in ise sınırı ihlal ettiği gerekçesiyle ifadesi alındı. Seckler, ifadesinde, Yunan askerlerince ateş açıldığı
sırada hangi yöne ateş edildiğini bilmediğini ve bölgede sadece haber amaçlı bulunduğunu söyledi.114
● Rudaw TV muhabiri Rawin Sterk ve kameramanı Mehmet Şirin Akgün, Edirne sınır bölgesinde
mültecileri takipleri sırasında gözaltına alındı.115
● Ankara’da Sputnik Türkiye çalışanı üç gazetecinin evlerine saldırı girişiminde bulundu. Saldırganlar, gazetecilere isimleriyle seslenerek, “Şehitlere karşı propaganda yaptın mı?” ve “Şehitler ölmez vatan
bölünmez” sloganları attılar. Gazeteciler, saldırganları şikayet etmek üzere gittikleri karakolda saldırı hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle polis eşliğinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada gazetecilere Sputnik Rusça ve Sputnik İngilizce’de yayımlanan “The ‘Stolen Provience’:
Why Turkey Was Given A Corner of Syria by France 80 Years Ago”116 başlıklı haber nedeniyle bir soruşturma açıldığı bilgisi verildi. Sputnik Türkiye için Ankara’da görev yapan ve söz konusu haberle ilgili olmayan gazeteciler, savcılık sorgusu ardından serbest bırakıldılar. Ancak Emniyet’in gözaltı kararı sonrasında evlerini arayarak el koyduğu cep telefonu, bilgisayar, fotoğraf makinesi gibi cihazları ise gazetecilere
geri verilmedi.117 İstanbul’da ise Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe de gözaltına
alındı. Boztepe, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.118
2 Mart 2020
● Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Aralık’tan beri tutuklu gazeteci Aziz Oruç hakkında 2016
yılında Twitter’daki 12 paylaşım gerekçesiyle “terör örgütü propagandası” suçundan iki yıl bir ay hapis
cezasına hükmetti.119
● Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri İdris Sayılğan ve Naci Kaya yurt dışı çıkış yasağına rağmen Edirne sınır bölgesinde, sınırdan geçmeye çalıştıkları iddiası ile Edirne Cumhuriyet Savcılığı’nca gözaltına alındı. Edirne’de SEGBİS aracılığıyla Sayılğan’ın katılımıyla yapılan duruşmada, Erzurum Bölge
Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, adli kontrol tedbirlerini bilerek ihlal ettiği gerekçesiyle gazeteci hakkında tutuklama kararı verdi. Sayılğan, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Naci Kaya ise, aynı
gerekçeyle SEGBİS aracılığıyla Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ifade verdi. Mahkeme, Kaya’nın serbest
bırakılmasına karar verdi. Ancak başsavcılık kararıyla gözaltı süresi 4 Mart’a değin uzatıldı.120
3 Mart 2020
● Cumhuriyet eğitim muhabiri Ozan Çepni, “iş ve işletmenin gereği” denilerek işten çıkarıldığını
duyurdu.121 Çepni, “Kovuldum! 2015 yılında gazeteciliğe başladığım Cumhuriyet’ten hiçbir gerekçe gösterilmeden “iş ve işletmenin gereği” denilerek haksız şekilde işten çıkarıldım. Gazetecilik mücadelemi sürdürmeye devam edeceğim. Takdir, gazetenin asıl sahibi okurlarındır!” ifadelerini kullandı.122
4 Mart 2020
● “Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Oda
TV ulaştı”123 başlıklı haber nedeniyle Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya
Kılınç gözaltına alındı. Terkoğlu’nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesine başvurulduğu ve Manisa’da gözaltına alınan Kılınç’ın İstanbul’a getirildiği açıklandı.124
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gazeteci-alptekin-dursunoglu-tutuklandi-1724407
https://www.mlsaturkey.com/tr/edirnede-haber-takibi-yapan-gazetecilere-gun-boyu-gozalti/
https://www.rudaw.net/turkish/middleeast/turkey/010320201
116 https://sputniknews.com/middleeast/202002291078432455-the-stolen-province-why-turkey-was-given-a-corner-of-syria-by-france-80-years-ago/
117 https://www.amerikaninsesi.com/a/ankara-da-saldiri-magduru-sputnik-turkce-muhabirlerine-gozalti/5310306.html
118 https://www.evrensel.net/haber/398463/sputnike-saldiri-girisimi-5-gazeteciye-gozalti-istanbul-ofisinde-polis-aramasi
119 https://www.evrensel.net/haber/398521/gazeteci-aziz-oruca-2-yil-1-ay-hapis-cezasi
120 https://www.mlsaturkey.com/tr/edirnede-haber-takibi-yapan-gazetecilere-gun-boyu-gozalti/
121 https://www.birgun.net/haber/cumhuriyet-gazetesi-muhabiri-cepni-kovuldum-290297?__cf_chl_captcha_tk__=653a738649dcef843bb9ade2cc4a4097df582a391583493874-0122 https://twitter.com/ozaN_cepni/status/1234802244996018177
123 https://odatv.com/sessiz-sedasiz-ve-torensiz-defnedilen-libya-sehidi-mit-mensubunun-cenaze-goruntulerine-odatv-ulasti-03032009.html
124 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yazarimiz-baris-terkoglu-gozaltina-alindi-1724912
113
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● Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Yeni Yaşam muhabiri Ferdi Sertkal hakkında Twitter ve Facebook
üzerinden 2014 ve 2019 yıllarındaki beş paylaşımı gerekçesiyle “terör örgütü propagandası” suçundan bir
yıl altı ay 22 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geriye bırakıldı.125
● Edirne’de Yunanistan sınırındaki durumu haberleştirirken 29 Şubat’ta “birinci derece kara askeri
bölgeye” girdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Rudaw muhabiri Rawin Sterk ve kameraman Mehmet Şirin
Akgün’ün gözaltı süreleri uzatıldı. Avukat Gürsel Demir, Sterk’in 2008 tarihli PKK/KCK bağlantılı dosyası
nedeniyle Ankara’ya gönderildiği söyleyerek Akgün’ün ise Edirne İl Jandarma Komutanlığı’nda tutulduğunu kaydetti. Avukat Demir, “Yasak bölgede gözaltına alınıyorlar. Bölgeye bilerek isteyerek girmiyorlar.
Takip ettikleri göçmenlerle hareket ederken bölgeye giriş yapıyorlar. Kaldı ki, yasak bölge diye belirtici bir
tabela da yok. Yanlarında polis, jandarma, mülteciler ve başka gazeteciler de var. Ama sonuçta gözaltına
alınıyorlar” dedi.126
5 Mart 2020
● İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’in “Boğaz Manzaralı Lüks Müştemilat” başlıklı haber nedeniyle Cumhuriyet aleyhine açtığı 1
milyon liralık tazminat davasında, İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi ve İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nin
habere ilişkin dava dosyalarını istemeye karar verdi. Dava 17 Haziran’a ertelendi.127
● Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimiyle ilgili yargı sürecinde “Abdullah” kod adlı gizli tanığın dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar hakkındaki beyanlarını
haberleştirdiği için Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’a 7.080 lira adli para cezası verdi. Hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Yıldız ise, “Olayın birinci derece aktörü olan gizli tanık Abdullah’ı ve
tanıklarımızı dinlemediniz. Siz de gazeteci olsaydınız o başlığı atar, haberi yazardınız” dedi. 128
● İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, BirGün muhabiri Barış İnce hakkında “Kaç Saat Oldu” isimli
Twitter hesabından yaptığı paylaşımları nedeniyle “örgüt üyeliği” suçlamasıyla hazırlanan iddianameyi
mevcut dava dosyasıyla birleştirmeye karar verdi. Dava, 14 Nisan’a ertelendi.129
● Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanan Yeni Yaşam muhabiri Kenan Kırkaya’nın davasında, AYM’nin “yargı kararı olmaksızın polise sanal
ortam takibi yapma yetkisini kaldırma” yönündeki kararını bekleme kararı verildi. Kırkaya’nın,“Paylaşımlar bana ait değil. Hesabım başkaları tarafından ele geçirildi. Zaten içinde suç teşkil edecek bir şey yok. Ben
düşünce üretmek ve bunları ifade etmek zorundayım” şeklinde ifade verdiği dava, 4 Haziran’a ertelendi.130
6 Mart 2020
● Rudaw TV muhabiri Rawin Sterk Yıldız, Edirne’ne gözaltı süreci iki kez uzatılması ve dosyasına
gizlilik kararı konulması131 ardından 3 Mart’ta sevk edildiği Başkentte Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklandı.132 Yıldız, gazetecilik faaliyetleri çerçevesinde paylaşımlar yaptığını belirtmesine rağmen tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildi.133
● Oda TV’ye Haber Müdürü ve Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu ile muhabiri Hülya Kılınç’ın İstanbul’da nöbetçi sulh ceza hakimliği kararıyla tutuklanmaları ardından odatv.com sitesine erişim engeli
getirildi. BTK’den yapılan açıklamada, “Oda TV’nin yayımladığı bir haberde, Libya’da şehit olan bir MİT
mensubunun kimliğini deşifre ettiği iddiaları üzerine yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda, odatv.com internet sitesine idari tedbir kararıyla erişim engeli getirildi” denildi.134
● Libya’daki operasyonda şehit olan MİT görevlisinin hakkındaki haberi yayınlaması üzerine ifadeye çağrılan Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, tutuklama talebi ile sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.135
● İstanbul Başsavcılığı, Yeni Yaşam Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik, Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser ve editör Semiha Alankuş’u ifade vermeye çağırdı. Alankuş savcılıkça ifadesi alındıktan sonra
serbest bırakıldı. Çelik ve Keser ise tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli
kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.136
125

https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ferdi-sertkala-1-yil-6-ay-hapis-cezasi/

126http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/220911-rudaw-calisani-iki-gazetecinin-gozalti-sureleri-uzatildi?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_me-

dium=twitter
127 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-hazal-ocakin-taniklari-dinlendi/
128 https://www.mlsaturkey.com/tr/oda-tv-ankara-haber-muduru-muyesser-yildiza-7-bin-tl-para-cezasi/
129 https://www.mlsaturkey.com/tr/birgunden-dort-gazetecinin-fuat-avni-davasi-nisana-ertelendi/
130 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-kenan-kirkayanin-davasinda-aymden-karar-istendi/
131 https://t24.com.tr/haber/rudaw-muhabiri-rawin-sterk-tutuklandi,865080
132 https://t24.com.tr/haber/rudaw-muhabiri-rawin-sterk-tutuklandi,865080
133 https://www.mlsaturkey.com/tr/rudaw-tv-muhabiri-rawin-sterk-tutuklandi/
134 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/odatvye-erisim-engelinin-gerekcesi-aciklandi-1725502
135 https://www.takvim.com.tr/guncel/2020/03/08/yenicag-gazetesi-yazari-murat-agirel-gozaltina-alindi
136 https://www.birgun.net/haber/yeni-yasam-gazetesi-yoneticileri-ferhat-celik-ve-aydin-keser-serbest-birakildi-290774
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● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova dönüşünde uçakta “İçeride birileri ısrarla MİT mensuplarını,
ailelerini deşifre etmeye çalışıyor. Bu faaliyetler hakkında ne düşünüyorsunuz?” şeklindeki soruya137 “Bu
faaliyetler hakkında çok fazla şey düşünmeme gerek yok. Zaten yargı gerekli adımı attı. Gelişmeleri biz de
yakından takip ediyoruz” yanıtını verdi.138
7 Mart 2020
● Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Oda TV’de yayınlanan MİT görevlisinin cenaze
haberine ilişkin soruşturma kapsamında davet üzerine ifade verdiği İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın talebiyle İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Avukat Hüseyin Ersöz ise, Pehlivan’ın Silivri Cezaevi
girişinde infaz koruma memurları tarafından darp edildiğini söyleyerek, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.139
● İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, 1 Mart’ta tutuklanan Yakın Doğu Haber Genel Yayın Yönetmeni Alptekin Dursunoğlu hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ve aşağılama” gibi suçlamalar
içeren iddianameyi kabul etti.140
8 Mart 2020
● İstanbul Taksim’de 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’nde Gazete Yolculuk muhabiri Buse Söğütlü
ve gazeteci Vedat Ekinci gözaltına alındı.141
● Gazeteci Murat Ağırel, adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine İstanbul 5. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.142
● Yeni Yaşam Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser ve Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik, İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi, Keser ve Çelik’in “İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” suçlamasıyla tutuklanmasına karar
verdi. Gazeteciler, Silivri Cezaevi’ne gönderildi.143
● BTK, Libya’da yaşamını yitiren MİT personeliyle ilgili yayımlanan haber gerekçesiyle Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabiri Hülya Kılınç’ın tutuklanmasının
ardından Oda TV’nin yayın yaptığı odatv.com.tr ve odatv.net adreslerini kapattı. BTK’nın kararında, “5651
sayılı kanun kapsamında yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda alınan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 08/03/2020 tarih ve 490.05.01.2020.-965418 sayılı kararına istinaden bu
internet sitesi (odatv.net) hakkında idari tedbir uygulanmaktadır” denildi.144
9 Mart 2020
● Oda TV, YouTube aracılığıyla paylaştığı videoda, erişimi yasaklanan odatv.com’a “Opera” tarayıcı
üzerinden nasıl girileceğini bildirdi.145
● Oda TV avukatı Yaman Akdeniz, BTK’nın Oda TV’ye erişim engeli kararına itiraz ettiklerini açıkladı. Akdeniz, “Mesele basit bir hukuk meselesi değil hakimlik hiçbir değerlendirme, inceleme yapmadan
bu talebi keyfi bir şekilde kabul etmiş. Gerek Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği gerek Ankara 8. Sulh Ceza
Hakimliği kabul etmiş. İki farklı hakimlik üzerinden üç farklı adresi Oda TV’nin yayında olmayan haberine
istinaden erişime engellendi. Kanundaki 8A maddesi siyasi nitelikli olarak kullanılıyor ve keyfiyete izin
veriyor. Oda TV’nin başına gelen de budur. İtiraz için hemen değerlendirme yapmamaya çalışıyorlar. Hakimlik zaten rahatsız oldu, dosyayı bu kadar çabuk isteyeceğimizi bilmiyorlardı. Tedirginlik var” dedi.146
10 art 2020
● Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, “örgüt üyeliği” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarıyla yargılanan Jin News muhabiri Kibriye Evren’in sağlık durumu gerekçesiyle yapılan başvuru üzerine
ayda bir imza verme şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırdı. Mahkeme, Evren’in yurt dışı çıkış yasağının
devamına karar verdi. Dava 14 Temmuz’a ertelendi.147
11 Mart 2020

https://odatv4.com/olasi-saldirilara-karsi-teyakkuz-halinde-olacagiz-06032018.html
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/cumhurbaskani-erdogandan-idlibdeki-ateskes-sonrasi-ilk-aciklama-5664658/
https://www.cnnturk.com/video/turkiye/baris-pehlivan-tutuklandi
140 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/03/06/gazeteci-dursunogluna-jet-hizinda-dava/
141 https://www.gercekgundem.com/guncel/163513/taksimde-polis-mudahalesi-iki-gazeteci-gozaltina-alindi
142 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-gazeteci-murat-agirel-tutuklandi-5667785/
143 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-gazeteci-murat-agirel-tutuklandi-5667785/
144 https://www.birgun.net/haber/odatv-nin-yayin-yaptigi-iki-alan-adina-daha-erisim-engeli-290943
145 https://www.youtube.com/watch?v=HCzC1fwWIPo
146 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/odatvnin-erisim-engeline-itiraz-8a-maddesi-siyasi-amacla-kullaniliyor-1726146
147 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-kibriye-evrenin-yurt-disi-cikis-yasagi-suruyor/
137
138
139
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● Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, DTK (Demokratik Toplum Kongresi) faaliyetleri kapsamında katıldığı toplantı, panel gibi etkinlikler gerekçe gösterilerek “terör örgütü kurmak ve yönetmek” suçlamasıyla yargılanan Evrensel yazarı ve EMEP MYK üyesi Yusuf Karataş hakkında adli kontrol uygulamasının devamına karar verdi. Dava, 4 Mayıs’a ertelendi.148
● Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, haber kaynakları ile görüşmeler ve haber takibi sırasında
çektiği fotoğraflar gerekçesiyle “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanan gazeteci Mehmet Çakmakçı hakkında savcılık makamı “örgüte girme isteğiyle hareket ettiğini” ileri sürerek, gazetecinin “örgüt propagandasına dönüşen” yürüyüş ve cenaze törenlerine katıldığını iddia etti. Dava 10 Haziran’a ertelendi.149
● Antalya 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, ÇGD Akdeniz Şube Başkanı ve Antalya Körfez Yazı
İşleri Müdürü Engin Korkmaz’ın sosyal medya paylaşımlarıyla “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla
yargılandığı dava 9 Eylül’e ertelendi. Korkmaz, AİHM’nin emsal kararlarını anımsatarak, “Paylaşımlarım
ifade özgürlüğü kapsamındadır. Ben gazeteciyim ve halkı bilgilendirme sorumluluğum var” dedi. Korkmaz,
sosyal medya hesabından “15 Temmuz tiyatrodur” paylaşımı yaptığı gerekçesiyle suçlanıyor. Korkmaz’a
14 Mayıs 2019’da açıldığı tebliğ edilmiş olan davada ilk duruşma 20 Kasım 2019’da görülmüştü.150
13 art 2020
● Demirören Medya Grubu yönetimi, Posta Haber Müdürü Timur Soykan’ın işine son verdi. Soykan, kendi hazırladığı esprili afişlerle gazetecileri DİSK’e bağlı Basın-İş Sendikası’na üye olmaya davet
ediyordu. Soykan, tutuklanan gazeteciler için hazırladığı afişleriyle “Gazeteci arkadaşlarımız hapisteyken
hiçbirimiz özgür değiliz. Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç’ın yer aldığı afişler
Demirören Medya’da. Gazetecilere Özgürlük” mesajını paylaşmıştı.151 DİSK Basın İş Sendikası’ndan ise,
“Demirören Medya Grubu’nda gazetecilerin sendika hakkı için mücadele eden, üyemiz, Posta Haber Müdürü Timur Soykan ‘Gazeteci arkadaşlarımız hapisteyken hiçbirimiz özgür değiliz’ dediği için işten çıkarıldı. Timur Soykan’ın ödenmeyen hakları için işverene açtığı dava devam ediyor. Tüm baskı ve tehditlere
karşın hapisteki gazeteci arkadaşlarımızın özgürlüğü için ve gazetecilerin sendikal örgütlenme hakkı için
mücadeleye devam edeceğiz”152 açıklaması yapıldı.153
14 Mart 2020
● Antalya’da yerel haber sitesi haberimizvar.net’in Genel Yayın Yönetmeni İdris Özyol ve Genel
Yayın Koordinatörü Ebru Küçükaydın, Antalya’nın Demre ilçesinde Covid-19 virüsü haberi nedeniyle polislerce evlerinden alınarak ifade vermeye götürüldü. Gazeteciler, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Gözaltı gerekçesi haber ise siteden kaldırıldı. Küçükaydın, “Sabah beni ve arkadaşım Özyol’u evlerimizden
aldılar. Halkı paniğe sevk etmekle suçlandık. İfade verdik. Savcılık konu ile ilgili dava açıp açmayacağına
karar verecek. Daha sonra haberi kaldırdık. Amacımız vatandaşı virüs konusunda daha duyarlı hale getirmekti. Ama toplumun algısı farklı olarak algılanıyor burada. Devlette bu konuda otokontrol uyguluyor.
Yalan haberlerin ilerlememesi içinde kontrollü değerlendiriyor” dedi.154
15 Mart 2020
● BTK, aktifhaber.com sitesine erişim engeli getirdi.155
● Sözcü muhabiri Yaşar Anter, Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim’in Bodrum limanındaki yatında
sağlık kontrolü yapıldığını yazdığı “Dubai şeyhinin lüks yatında ateşli hastalık şüphesi”156 başlıklı haberi
nedeniyle sabaha karşı evinde gözaltına alındı. Anter, ifadesi alındıktan sonra hakkında savcılık talimatıyla
“Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçlamasıyla tutuklanması istemiyle sevk edildi.
Bodrum Sulh Ceza Hakimliği, “Kuvvetli suç şüphesinin oluşmaması nedeniyle” Anter’i serbest bıraktı.157
● BİK, Evrensel’in ilan ve reklam kesme cezasına yaptığı itirazı reddetti. BİK Yönetim Kurulu, 9
Mart tarihli kararında, Evrensel ile ilgili yapılan bayi denetlemeleri sonucunda hazırlanan tutanaklarda kayıt
altına alınan bütün bilgilerin ihlal anlamına gelmediği ve bahsi geçen tutanaklarda, bir kişinin iki veya üç
gazete almasının kayıt altına alınmasının bu durumun bir ihlal teşkil etmesinden değil, anılan gazetenin
yapılan bayi denetlemesinde karşılaşılan bütün durumların belirtilmesinden kaynaklandığı kaydedildi. Kararda, Diyarbakır’da bir bayi denetlemesi tutanağında, bir okur tarafından alınan gazeteleri Diyarbakır
https://www.evrensel.net/haber/399170/savci-yazarimiz-yusuf-karatasa-7-5-yildan-15-yila-kadar-ceza-istedi
https://www.mlsaturkey.com/tr/savci-gazeteci-mehmet-cakmakcinin-15-yila-kadar-hapsini-istedi/
https://www.haberimizvar.net/haber-cgd-baskani-nin-hakaret-davasi-ertelendi-11313.html
151 https://twitter.com/timursoykan/status/1237328766629826560
152 https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1238092406765105153
153 https://www.evrensel.net/haber/399336/sendikali-ol-cagrisi-yapan-gazeteci-timur-soykan-isten-cikarildi
154 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/corona-virusu-haberine-gozalti-5680127/
155 http://aktifhaber.com/
156 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/dubai-seyhinin-ultra-luks-yatinda-atesli-hastalik-suphesi-5680118/
157 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/dubai-seyhinin-haberini-yapan-gazeteciye-tutuklama-istemi-5680786/
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Cezaevi’ne götürmesinin bir ihlal teşkil etmediği ancak bayi yetkilisince bunun Kurum Kontrol Kurulu
üyeleri ile paylaşması sebebiyle “bilgi” olarak yer aldığı belirtildi. Avukat Devrim Avcı ise, “BİK’in yönetim kuruluna yaptığımız itiraz dağıtımlarla ilgili yeni bir durum bulunmadığı gerekçesiyle reddedildi. Ancak
kararda da yeniden denetim için başvuru yapılmasına karar verildi” açıklaması yaptı.158
● BİK, Evrensel’den, İdlib’teki sınır ötesi operasyonlara ilişkin yazar İhsan Çaralan’ın “Hükümet
Vatandaşına Şehit Olmayı Vaadeder mi?” yazısı ve evrensel.net’teki “Kimin İçin Canını Verdi Bu Gençler”
haberi “Basın Ahlak Esasları Hakkında BİK Genel Kurulu kararına uyulmadığı” gerekçesiyle savunma istedi.159
16 Mart 2020)
● İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “suçu
ve suçluyu övme” suçlamalarıyla Yakındoğu Haber Genel Yayın Yönetmeni Alptekin Dursunoğlu’na verdiği hapis cezasını adli para cezasına çevirerek, 1000 lira ceza hükmetti. Bu arada Silivri Cezaevi yönetimi,
1 Mart’tan beri tutuklu Dursunoğlu’nun ‘‘mevcutlu getirilmesi’’ talebine rağmen korona virüsü gerekçesiyle gazeteciyi duruşmaya göndermedi. Dursunoğlu, SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada, “TSK, yönetime el koyduysa tüm gelişmeler neden İstanbul ve Ankara ile sınırlı? 1980 Darbesi’nde ilçelere kadar
kontrol vardı” tweet’i hakkında, “15 Temmuz’da darbeciler, darbenin TSK’nin darbesi olduğunu iddia ediyorlardı. Bunun TSK darbesi olamayacağını, 12 Eylül Darbesi’nden örnekle söylemeye çalıştım. Zira 15
Temmuz’daki girişim sadece Ankara ve İstanbul ile sınırlıydı. Halbuki darbe, emir komuta altında olsa
köylere kadar kontrol olurdu demek istedim” savunmasını yaptı.160
● KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Nedim Türfent, tutuklu bulunduğu Van
Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde Covid-19 virüsü salgınına karşı tedbir alınmadığını ve kendilerine “yasak”
denilerek kolonya verilmediğini söyledi.161
18 Mart 2020
● Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) avukatları, cezaevinde bulunan müvekkilleri gazeteciler Aziz Oruç, Nedim Türfent, Oğuz Usluer, Uğur Yılmaz, Ziya Ataman ve aktivist Patrick Kraicker için Covid-19 salgını nedeniyle “vahametine bakıldığında ve cezaevlerindeki hijyenik koşullar dikkate
alındığında geri dönülmesi zor zararların ortaya çıkacağına” gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu. Tutuklu
gazeteciler Türfent ve Ataman Van Cezaevi’nde, Oruç Patnos Cezaevi’nde, Usluer Silivri Cezaevi’nde,
Yılmaz Elazığ Cezaevi’nde, Kraicker ise Maltepe Cezaevi’nde bulunuyor.162
19 Mart 2020
● Bartın’da Halk ve Pusula’nın imtiyaz sahibi Mustafa Ahmet Oktay ile Yazı İşleri Müdürü Eren
Sarıkaya, Covid-19 salgını dolayısıyla “Bartın’da bir doktorun testleri pozitif çıktı” haberi nedeniyle “Halk
arasında korku ve panik yaratmak” suçlamasıyla gözaltına alındı.163 Gazeteciler, ifadeleri aldıktan sonra
serbest bırakıldı. Oktay, “Haberi Yazı İşleri Müdürümüz Eren Sarıkaya yayına verdi. Ben ofis dışında olduğum için sonradan gördüm. Zaten kısa süre sonra Valilik de haberi doğruladı. Resmi kaynaklardan önce
haber yapılmayacağına ilişkin bize bir tebligat yapılmadı. Emniyette beş saate yakın kaldık. Sonra başsavcılıkta ifademizi verdik. Gerisi başsavcılığın takdirinde” dedi.164 CHP’li Barış Yarkadaş, “Gazetecilerin gözaltına alınması, ‘Bir şeyler mi saklanıyor?’ kuşkusunu artırır ve korona virüse karşı mücadeleye zarar verir.
Bu vesileyle bir kez daha gazetecilik suç değildir diyelim ve ‘Meslektaşlarımıza yönelik gözaltılara son verin’ çağrısını yapalım”165 tepkisini gösterdi.
● BTK, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın “Oda TV isimli
internet sitesi üzerinden genel yayın politikası olarak herhangi bir teyit ya da kaynak göstermeden halkı kin,
nefret ve düşmanlığa tahrik ettiği, toplumda karışıklık çıkardığı, ülkenin huzur ve güvenliğini bozmaya çalıştığı değerlendirilen haber ve içerikler yayınladığı, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunmasını ihlal
ettiği…” yönündeki başvurusuyla Oda TV’yi tümüyle erişime kapattı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, BTK’ya Oda TV hakkındaki başvurunun İçişleri Bakanlığı adına gönderildiği iddiasını paylaştı.166
20 Mart 2020

https://www.evrensel.net/haber/399464/basin-ilan-kurumu-evrensele-ilan-kesmede-israr-ediyor
https://www.evrensel.net/haber/399464/basin-ilan-kurumu-evrensele-ilan-kesmede-israr-ediyor
https://www.amerikaninsesi.com/a/gazeteci-dursunoglu-1000-tl-para-cezasiyla-tahliye-edildi/5330533.html
161 http://mezopotamyaajansi22.com/search/content/view/89372?page=1&key=da09847ed7f708f9b2817e6efb50c51d
162 https://www.mlsaturkey.com/tr/mlsa-covid-19-nedeniyle-bes-gazeteci-icin-tahliye-talebinde-bulundu/
163 https://twitter.com/barisyarkadas/status/1240362790906466304
164 http://www.pusulagazetesi.com.tr/2-gazeteciye-corona-gozaltisi-141771-haberler.html
165 https://twitter.com/barisyarkadas/status/1240367152714133504
166 https://t24.com.tr/haber/oda-tv-bu-tespitlerle-kapatilmis-teyit-ya-da-kaynak-gostermeden-halki-tahrik-eden-haberler,867314
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● CNN Türk İstanbul’daki merkezinde 16 muhabir ve kameramana Covid-19 virüsü salgını sebebiyle binaya giriş izni verilmediği, bina dışındaki konteynırda çalışmaları, tuvalet ve yemekhane ihtiyaçlarını karşılamaları istendiği iddia edildi. TGS’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “CNN
Türk’te yedi muhabir ve dokuz kameraman birkaç metrekarelik alana sıkıştırıldı” iddia edildi.167 CNN Türk
yöneticilerinin habercilere “Sizin etkileşim alanınızı kısıtlıyoruz” denildiği öğrenildi. Sokakta haber takibindeki muhabirlere ise maske ve dezenfektasyon gibi koruyucu malzemelerin günlerce verilmediği öne
sürüldü.168
21 Mart 2020
● Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, haber müdürü Barış Terkoğlu ve muhabiri Hülya
Kılınç’ın tutuklanmasının ardından odatv3.com sitesine de erişim engeli getirildi. Bu karar ile Oda TV yedinci kez kapatıldı.169 Haber sitesi, kurulduğu 2007 yılından bu yana yedinci kez kapatılmış oldu 170
24 art 2020
● Elazığ Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuklu gazeteci Uğur Yılmaz, ailesi ile yaptığı telefon görüşmesinde cezaevi koşullarının Covid-19 salgınına karşı önlem alınmadığını, kendilerine kolonya ve maske
dağıtılmadığını söyledi.171
28 Mart 2020
● Yol TV’nin Twitter hesabı bilinmeyen bir gerekçeyle geçici bir süreliğine askıya alındı. Kanal yönetimi, yeni geçici Twitter hesabıyla ilgili çağrı yaptı. Gazeteci Onur Toper, ana hesap yeniden açılıncaya
değin ikinci bir hesabın kullanılacağını duyurdu.172
30 Mart 2020
● Gazeteciler Murat Bayram, Mevlüt Oğuz ve Ferid Demirel’in kişisel hesapları ile müzik dergisi
Kovara Ziryab’ın Twitter hesapları bilinmeyen bir gerekçeyle askıya alındı. Gazeteciler, sosyal medya hesaplarında Kürtçe haber ve içeriklerin yer aldığını bildirdi. Yaklaşık 10 gündür Twitter hesabına giriş yapamadığını söyleyen Oğuz, “Editörlüğünü üstlendiğim müzik dergisi Ziryab’a da bir süre erişim sağlayamadık. Nedenini tam olarak bilmiyorum ama kısıtlanan birçok hesabın ortak noktası Kürtçe paylaşımlar
yapıyor olması” dedi. Bayram, Twitter hesabındaki tüm paylaşımların Kürtçe olduğunu belirterek, “Benim
hesabım, Ziryab ve birkaç arkadaşımın Twitter hesaplarının erişime engellemesinden hemen sonra kısıtlandı” diye konuştu. Hesabına 25 Mart’ta yeniden erişebildiğini belirten Demirel, Bianet’in Kürtçe haberlerini paylaştığı Twitter hesabının geçtiğimiz günlerde kısıtlandığını ve daha sonra açıldığını belirtti.173
31 Mart 2020
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Oda TV Yazı İşleri Müdürü Barış Terkoğlu hakkında Sabah
yazarı Hilal Kaplan’nın Oda TV’nin 5 Nisan 2019 tarihli “Kim bu yeni paralel Pelikancılar” haberiyle ilgili
10 ay önceki başvurusu üzerine 16 Mart’ta soruşturma açtığı ortaya çıktı. Kaplan’ın haberde “itibarını zedeleyici, gerçek dışı ibareler ve iftira, kendisine ‘yeni paralel’ demek suretiyle terör örgütüne üye olmakla
suçlayıcı ifadeler bulunduğu” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Ancak Başsavcılık,
Libya’da ölen MİT personeliyle ilgili haber gerekçesiyle Terkoğlu’nun tutuklanması sonrasında bu başvuruyla ilgili soruşturma açtı. Terkoğlu’nun bu yeni soruşturma için 25 Mart’ta Silivri Cezaevi’nde yazılı
ifadesinin alındığı bildirildi.174
● Gazeteci Nurcan Baysal, Covid-19 salgınıyla ilgili sosyal medya paylaşımları ve Ahval’de yayımlanan iki yazısı nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve tehdit” suçlamalarıyla savcılığa çağırıldı. Baysal, “Normalde dün gözaltında kalmam gerekiyormuş ama korona virüsünden dolayı alınmadım. Bugün
yeniden gelmem gerektiğini söylendi. Bu yazılar daha çok Diyarbakır’daki korona virüsü tedbirlerine ilişkin
yazılardı. Gerekli önlemlerin ne kadar alınıp alınmadığına ilişkin yazılardı ve tabii ki bir yurttaş olarak, bir
gazeteci ve insan hakları savunucusu olarak, anayasanın bana vermiş olduğu hakları kullanarak, halkı ve
ilgili kurumları bilgilendirmeye yönelik bu paylaşımları yapmış durumdayım. Benim tavsiyem, hükümet
keşke bizlerle, yani gazetecilerle ve insan hakları savunucularıyla uğraşmak yerine, bu enerjisini korona

http://www.diken.com.tr/iddia-cnn-turk-muhabir-ve-kameramanlari-corona-onlemi-olarak-konteynerde-calistiriliyor/
https://www.gercekgundem.com/medya/167184/cnn-turk-hakkinda-koronavirus-iddiasi-muhabir-ve-kameramanlara-skandal-uygulama
https://www.habererk.com/gundem/oda-tv-nin-inatciligi-suana-kadar-7-kez-kapatildi-h125205.html
170 https://odatv4.com/odatvnin-tekrar-tekrar-kapatilmasi-suctur-22032043.html
171 https://t24.com.tr/haber/tutuklu-gazeteci-ugur-yilmaz-koronavirus-riski-altindayiz-onlem-adina-hicbir-imkan-saglanmiyor,868425
172 https://t24.com.tr/haber/yol-tv-nin-twitter-hesabi-askiya-alindi,869381
173 https://t24.com.tr/haber/uc-gazeteci-nin-twitter-hesaplari-da-askiya-alindi,869618
174 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/terkogluna-silivride-pelikancilar-sorusturmasi-1730387
167
168
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175

virüsüyle mücadeleye verse” açıklaması yaptı. Baysal , savcılıktan sonra sevk edildiği nöbetçi mahkeme
kararıyla serbest bırakıldı.176
● Independent Türkçe yazarı Hakan Gülseven gözaltına alındı.177 Gülseven, Twitter paylaşımıyla
“Terörle mücadele polisleri geldi, ‘Zırnık Yok’ nedeniyle gözaltına alınıyorum. Sanırım oradan savcılığa.
İşte demokrasi!” ifadelerini kullandı.178 Gülseven önceki Twitter paylaşımında, ‘Zırnık Yok’ diye Covid-19
salgını nedeniyle bağış kampanyası başlatılmasına tepki göstermişti. Bunun üzerine Gülseven hakkında
“halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve aşağılamak” suçlamasıyla işlem yapıldığı bildirildi. Gülseven
ifadesinin ardından serbest bırakıldı.179
4 Nisan 2020
● İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, Silivri Cezaevi’nde tutuklu gazeteciler Yeniçağ yazarı Murat
Ağırel, Yeni Yaşam Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser ve Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik’in “kaçma
şüphesi” iddiasıyla tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ağırel’in avukatı Gizay Dulkadir, “Dosya
hiç incelenmemiş. Kaçma şüpheleri zaten yok. Müvekkilim ve diğer gazeteciler kendi ayaklarıyla adliyeye
gittiler. Kararda bir de, ‘daha delil topluyoruz’ diyorlar. Bu insanlar zaten bir haber bir tweet için tutuklandı.
Neyin delilini topluyorlar?” dedi.180
● Gazeteci Hakan Aygün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Covid-19 salgınına karşı başlattığı “Biz Bize
Yeteriz” bağış kampanyasına ilişkin Twitter’dan yaptığı “Ey İBAN edenler” paylaşımı gerekçesiyle tutuklandı. Aygün’ün, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “hakaret” suçlamasıyla tutuklanmasına karar verildi.181 Bodrum’daki
teknesinde üç saat boyunca arama yapılan Aygün’ün teknesindeki bilgisayarına da el konuldu. Erdoğan’ın
avukatı Mustafa Doğan İnal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak, Aygün’ün
paylaşımlarında “hakaret ve iftira içeren cümleler kurduğunu” belirtti. Aygün, gözaltına alınmadan önce
Twitter aracılığıyla söz konusu tweeti yazmadığını ve “retweet” yöntemiyle gönderilen bir mesaj olduğunu,
ayrıca “ibanlı-imanlı” esprinin de hoşgörü ile karşılanması gerektiğini, dine hakaret olmadığını söyledi.182
7 Nisan 2020
● Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Ses gazetesi yazarı Cem Ulucan, “Komşusu
ayıkken sarhoş yatan bizden değildir” paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Ulucan hakkında “Halkı kin ve
düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla soruşturma açıldığı bildirildi. Ulucan, Nazilli ilçesindeki
nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.183
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatı aracılığıyla Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal hakkında
“Tekalifi Milliye hatırlatılıp ‘zor günlerden geçiyoruz’ denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para
istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef”184 şeklindeki Twitter paylaşımı nedeniyle suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan
suç duyurusunda, Portakal’ın “Sosyal medyada yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadeler paylaştığı”
iddiası ifade edildi. Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, “Bunlar tamamen yalan ve halkı manipüle etmeye
yönelik ifadelerdir. Bu nedenle Fatih Portakal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na TCK ve
BDDK mevzuatı kapsamında tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuştur” dedi.185
● Gazeteci Mustafa Hoş, suikast kurbanı Mesut Mevlevi’nin ölümünden önceki röportajından alıntı
yaptığı için Özdemir Bayraktar ve damadı Selçuk Bayraktar’ın şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Basın
Savcılığı’na ifadeye çağrıldı. Hoş, “Son röportajında Bayraktar için çalıştığını söylüyordu. Ben bunu anlattım. Hepsi bu. Muhatapları aslında Mesut Mevlevi. Ne suçlamam var ne başka bir şey. Ama öyle bir senaryo
yazmışlar ki benim anlattıklarımla ve gerçeklerle hiç alakası yok” dedi.186
9 Nisan 2020
● İstanbul Silivri Cezaevi’nde tutuklu Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Sorumlu
Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Covid-19 önlemleri nedeniyle cezaevinde tecrit koşulları altında ‘iki kat
http://susma24.com/gazeteci-nurcan-baysal-da-korona-sorusturmasi-gecirdi/
http://susma24.com/gazeteci-nurcan-baysal-da-korona-sorusturmasi-gecirdi/
https://www.gercekgundem.com/medya/169737/zirnik-yok-diyen-gazeteci-hakan-gulseven-gozaltina-alindi
178 https://twitter.com/gulsevenhakan/status/1244977138010333184?s=20
179 https://twitter.com/gulsevenhakan/status/1245014915884220416?s=20
180 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kendileri-gitmisti-mahkeme-kacma-suphesi-var-dedi-1731219
181 https://www.ntv.com.tr/turkiye/gazeteci-hakan-aygun-tutuklandi,AgKuBBn0FUm2uTdqFGcCFg
182 https://www.yurtgazetesi.com.tr/medya/gazeteci-hakan-aygun-gozaltina-alindi-h153748.html
183 https://www.aydinpost.com/aydin/aydin-buyuksehir-gazeteciler-cemiyeti-baskani-cem-ulucan-serbest-h883288.html
184 https://twitter.com/fatihportakal/status/1247237245033230337
185 https://www.milliyet.com.tr/gundem/cumhurbaskani-erdogan-fatih-portakal-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-6182845
186 https://jurnaltr.com/bayraktarlar-gazeteci-mustafa-hos-hakkinda-sikayetci-oldu/
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hapis’ olduklarını ifade etti. Terkoğlu, “Tek kaldığım koğuşa ek tecrit kuralları eklendi. Aile görüşü yok.
Avukat görüşü ancak acil durumlarda camın ardından yapılıyor” dedi. Pehlivan, “İnfaz paketi tartışılırken
hep, ‘cezaevleri çok dolu’ gerekçesi ortaya atıldı. Neden dolu olduğu konuşulmadı. Asıl sorunun delil aramayan, şüpheliyi dinlemeyen tutukladığı insan sayısıyla övünen yargı mensupları olduğunu görmüyoruz.
Keşke savcı ve hakim olmanın şartlarından biri de cezaevinde belirli bir süre kalıp içeride staj yapmak olsa”
diye konuştu. Hülya Kılınç ise, “Cezaevindeki ilk günüm biraz şaşkın ve karışıktı. İlk kez tutuklanma ve
cezaevi deneyimi yaşıyordum. Tutukluluk kararının ardından cezaevine sevk edilmeden hemen önce Terkoğlu ile kısa bir sohbet etme fırsatımız olmuştu. Daha önceki cezaevi deneyimlerini anlatarak, bana kuralları ve gün içerisinde neler yapmam gerektiği konusunda önerilerde bulunmuştu. Bunun bana çok yardımı
dokundu. Cezaevinde bir aydır yalnız kalıyorum. En büyük sıkıntım ise sohbet edecek birilerinin olmaması
ve dışarıdaki sevdiklerinizin sağlık durumları” dedi.187
● Çağdaş Gazeteciler Derneği Rize Şubesi Başkanı ve rizenabiz.com haber sitesi İmtiyaz Sahibi
Gençağa Karafazlı, “Çaykur’da Korona virüs alarmı, Virüs işçilere bulaştı” haberi nedeniyle savcılığa ifade
vermeye çağrıldı. Rize Cumhuriyet Savcılığı, daha önce de “Umreden Rize’ye dönen 500 vatandaş karantina altına alınmadı” haberi nedeniyle Karafazlı hakkında “halka korku ve panik yaymak” gerekçesiyle soruşturma açmıştı. Karafazlı, soruşturma gerekçesiyle gözaltına alınmış ve ifadesi alındıktan sonra serbest
bırakılmıştı.188 Oysa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, Rize’nin ilçelerinde salgın nedeniyle karantina
uygulamasına geçildiği açıklamıştı. Bunun Umre’den dönenlerden kaynaklandığı ifade edilmişti.189
Flaş53.com’ un imtiyaz sahibi Hasan Fehmi Demir, yayımladığı Covid-19 vakası haritasında yanlış veriler
bulunduğu gerekçesiyle ifadeye çağrıldı. Çaykur ise “Çaykur üzerinden yapılan haber içeriğinde genelleyici, art niyetli, yıpratıcı, sorgulayıcı, yapıcı olmadığı izlenimi veren bir dil kullanılmıştır. Habere konu
fabrika çalışanlarımızın hastalık süreçleriyle ilgili kiminle temas halinde oldukları, nerede ve ne zaman başladığı hakkında henüz girift bir durum ve bilinmezlikler varken, çalışanlarımızın sadece mesai içindeyken
enfekte oldukları, sebebinin ise Çaykur’un tedbir almada yetersiz kaldığı, hatta dışarıdan yapılan uyarıları
da dikkate almadığı gibi algıların öne çıkarıldığı haber sitesi hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır”
açıklamasını yaptı.190
10 Nisan 2020
● İzmir’in Menemen ilçesinde yolsuzluk iddiaları haberleriyle gündemdeki Çağrı Haber gazetesi
İmtiyaz Sahibi Ulvi Tanrıverdi, saat 21.00’de alışveriş yaptığı esnada fiziki saldırıya uğradı. Tanrıverdi’yi
darbeden D.E. gözaltına alındı. Tanrıverdi, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında suç duyurusunda bulundu. Aksoy ise, Tanrıverdi’yi haksız kazanç elde etmekle suçlayarak önceki dönemde elde
ettiği olanakları tekrar alamamasından dolayı ithamda bulunduğunu bildirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, “Tanrıverdi’yi darbeden kişinin gerek sosyal medyada vermiş olduğu beyanlarında, gerekse de emniyette verdiği ifadesinde, darp olayını gerçekleştirme sebebinin Çağrı Radyo’da dine, inanca yönelik saygısız sözlerinden kaynaklandığını belirtmektedir. Başkanımız Aksoy’un olayın tarafı ve azmettiricisi olarak
hedef gösterilmesi kabul edilemez” denildi. Tanrıverdi, “Belediye Başkanına azmettirici demedim, sosyal
medya üzerinden hedef gösterildiğimi söyledim. Başıma bir şey gelirse bunun tek sorumlusu Aksoy’dur
dedim” ifadelerini kullandı.191
12 Nisan 2020
● İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gazeteci Sabiha Temizkan hakkında “Mahmur kampı IŞİD’in eline geçti. HPG ‘Güney Kürdistan’ı sonuna kadar koruyacağız’
açıklamasını yaptı”192 paylaşımı nedeniyle hazırladığı iddianameyi kabul etti. Temizkan’ın “terör örgütü
propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanacağı dava, 25 Haziran’da görülmeye başlanacak.193
13 Nisan 2020
● Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Ahmet Kanbal hakkında sosyal medya paylaşımlarıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “kamu görevlilerine hakaret” ve “devletin kurum ve organlarını aşağılama”
gerekçesiyle soruşturma açıldı. Kanbal, soruşturma kapsamında Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifade
verdi. Kanbal’a, “Batacak olan gemiyi ilk önce fareler terk eder. Evrensel bir sözdür. Fareler gidince gemi

https://www.birgun.net/haber/gazeteciler-pehlivan-ve-terkoglu-onlemler-nedeniyle-iki-kat-hapisiz-295565
https://www.gercekgundem.com/medya/172062/gazeteci-gencaga-karafazli-hakkinda-sorusturma-baslatildi
https://www.haberturk.com/rize-de-kendirli-beldesi-ve-4-koy-korona-nedeniyle-karantina-2626953
190 https://www.medyakoridoru.com/gundem/koronavirus-haberi-nedeniyle-3-gazeteci-gozaltina-alindi-19307/
191 https://www.evrensel.net/haber/402262/darbedilen-gazeteci-ulvi-tanriverdi-belediye-baskaninin-suclamalarina-yanit-verdi
192 https://twitter.com/sabihatemizkan/status/497382128137801728
193 http://bianet.org/bianet/medya/222818-gazeteci-temizkan-a-6-yil-onceki-sosyal-medya-paylasimindan-dava
187
188
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de batar” paylaşımıyla ilgili bunun İçişleri Bakanı Soylu’nun istifa kararıyla ilgili olup olmadığının sorulduğu öne sürüldü.194
● Ankara’da Şehir Hastanesi’nin açılacağı süreçte kapatıldığı için Covid-19 virüsü salgını sırasında
tekrar açılmaları talep edilen hastaneler için yapılan eylemi takip eden gazeteciler, Numune Hastanesi
önünde polis tarafından engellendi. Gazetecilere fiziksel müdahalede bulunulduğu belirtildi.195
14 Nisan 2020
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Üsküdar Kuzguncuk’taki evi arkasındaki kaçak yapılaşma içerikli Cumhuriyet’in “Boğazda Kaçak Var” haberine
“terör örgütlerine hedef göstermek” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Haberde, Altun’un evinin arkasında
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden 10 yıllığına kiraladığı araziye usulsüz şekilde yol, şömine ve çardak gibi
peyzaj düzenlemesi yaptırdığı ifade ediliyordu.196 Başsavcılık, “Soruşturmanın konusu, kamu görevlisinin
ikametgah adres bilgilerinin yayınlanarak ailesiyle birlikte can güvenliğinin tehlikeye sokulmasıdır. Bununla birlikte, Boğaziçi İmar Kanunu’na aykırılık iddiaları yönünden yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir” açıklamasını yaptı.197 CHP
İBB Meclis Grubu ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na Altun hakkında suç duyurusunda bulunarak,
Boğaziçi İmar Kanunu uyarınca bir aydan altı aya kadar hapis cezası ve 200 bin liradan 500 bin liraya kadar
para cezası ile cezalandırılması talebinde bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ise söz
konusu arazinin üzerinde yapılan çalışmalar ortaya çıktığı gün kiralandığını belirterek, “Altun’un üst düzey
bir kamu görevlisi olarak devletin nüfuzunu kullandığı görülüyor. Türkiye, ölümcül bir salgınla mücadele
ederken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı’nın kaçak işler peşinde koşması ve üstüne bir de kamuyu aldatmaya kalkması kabul edilemez” dedi.198
● TBMM’de yasalaşan infaz düzenlemesine göre Basın İlan Kurumu (BİK) aracılığı ile resmi ilan
ve reklam yayınlama hakkı bulunmayan gazeteler ceza infaz kurumlarına alınmayacak.199
15 Nisan 2020
● Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ve Oda TV muhabiri Hülya Kılınç’ın avukatları, İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı’na, Resmi Gazete’de yayımlanan infaz paketinde denetimli serbestlik sürelerinde yapılan değişiklik ile müvekkillerine ceza verilse dahi hapis yatmayacakları için Covid-19 salgını gereği derhal tahliye
edilmeleri talebinde bulundu.200
16 Nisan 2020
● İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın “Emniyet sekiz gün önceden Ankara’daki gar katliamı hazırlığını biliyormuş” haberi nedeniyle Cumhuriyet muhabiri Alican Uludağ
ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça hakkında hazırladığı iddianameyi kabul etti. Cumhuriyet’te 22 Kasım 2019’da yayımlanan haberde, IŞİD’in 10 Ekim 2015’te Barış Mitingi’ni hedef aldığı terör
saldırısından 11 gün önce IŞİD üyesi iki kişinin Gaziantep Nizip’te bir gübre bayinden patlayıcının etkisini
artıran amonyum nitrat almaya çalıştığı ve bunun Emniyet tarafından bilindiği bilgisi yer alıyordu.201
● Edirne’de, Mart ayında mültecilerle ilgili haber takibinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasına karar verilen ve Ankara Sincan Cezaevi’nde tutuklu Rudaw muhabiri Rawin Sterk hakkında halen iddianame hazırlanmadığı bildirildi. Sterk’in avukatı Veysel Ok, “İddianame yazılsa tahliye olma ihtimali çok
yüksek. Covid-19 sürecinde Rawin’in cezaevinde olması büyük bir risk” dedi.202
17 Nisan 2020
● İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, 2020/2896 kararıyla203 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un İstanbul Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde kiraladığı araziye kaçak yapı yaptırdığına ilişkin
Cumhuriyet’in “Boğaz’da Kaçak Var” haberine erişim engeli getirdi.204
18 Nisan 2020

https://t24.com.tr/haber/gazeteci-ahmet-kanbal-a-icisler-bakani-soylu-ya-hakaret-iddiasiyla-sorusturma-acildi,872476
https://t24.com.tr/haber/ankara-da-iki-gazeteci-haber-takibi-yaptiklari-sirada-polis-tarafindan-engellendi-ve-tehdit-edildi,872468
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bogazda-kacak-var-1732955
197 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202004161041844322-bassavciliktan-cumhuriyete-sorusturma-aciklamasi-altunun-adresi-yayinlandi-can-guvenligi-tehlikeye/
198 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202004141041828241-iletisim-baskanialtunun-ikametgah-adresi-ve-fotografinin-paylasildigi-yayinlar-nedeniyle-sorusturma/
199 https://www.amerikaninsesi.com/a/gazetecilere-has-savunuculara-ve-siyasilere-ozgurluk-kapisi-aralanmadi/5370953.html
200 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gazeteci-agirel-ve-kilinc-icin-tahliye-talebinde-bulunuldu-1733284
201 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/223046-10-ekim-ankara-katliami-haberleri-nedeniyle-2-gazeteciye-dava
202 https://www.evrensel.net/haber/402363/tutuklu-gazeteci-rawin-sterkin-iddianamesi-hala-yok
203 http://aidiyet.esb.org.tr/landpage?ms=http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bogazda-kacak-var-1732955
204 https://www.birgun.net/haber/fahrettin-altun-un-bogazda-kiraladigi-arazinin-haberine-erisim-engeli-297372
194
195
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● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet muhabiri Hazal Ocak hakkında Hazine ve Maliye
Bakan Berat Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergahında arazi satın almasıyla ilgili “Damat İşi Biliyor”205
haberi nedeniyle hapis cezası talepli iddianameyi kabul etti. Ocak hakkında 6 Mart 2020 tarihli ilk iddianamede “hakaret” suçuyla yargılama talep edildiği ancak başsavcılık makamında bunun yeterli görülmediği
ve bunun üzerine 31 Mart’ta “hakaret suçunun basın yoluyla ve alenen işlendiği” suçlamasıyla Ocak hakkında bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası talepli ikinci iddianame hazırlandığı bildirildi. İddianamede,
Bakan Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergahından arazi satın almış olması, “doğal süreçte yaşanan bir alışveriş olayı” olarak yorumlandı. Ocak’ın yargılanmasına 18 Haziran’da başlanacak.206
20 Nisan 2020
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Gar Katliamı belgesini saklayana değil haberini yapana dava
açıldı” yönündeki haberler için “gerçeğe aykırı ve dezenformasyon amaçlı” açıklaması yaptı. Açıklamada,
Cumhuriyet muhabiri Alican Uludağ ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça hakkında iddianame hazırlanması ve dava açılmasıyla ilgili “Ankara Gar Patlaması olarak bilinen terör eylemiyle ilgili
22 Kasım 2019’da Cumhuriyet’te yayınlanan ‘Emniyet sekiz gün önceden Ankara’daki gar katliamı hazırlığını biliyormuş’ haberle ihbarcının iş yeri adresi ile kimlik bilgilerinin deşifre edildiği iddiasıyla” şikayette
bunulması üzerine soruşturma başlatıldığı ve sorumlular hakkında kamu davası açıldığı bildirildi.207
● Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, kendileriyle birlikte 18 site için erişim
engelleme kararı alındığını açıkladı. Çiçek, “Independent Türkçe’nin erişime engellenmesi ile ilgili mahkeme kararı çıktı. İçeriğini bilmesek de karar Ankara’da bugün alınmıştı”208 paylaşımıyla engelleme kararını
duyurdu. Çiçek’in engellendiğini duyurduğu Birleşik Krallık, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri
merkezli 18 internet sitesi şöyle: “spa.gov.sa Suudi resmi haber ajansı, wam.ae Birleşik Arap Emirlikleri
resmi haber ajansı, albayan.ae Dubai Hükümeti’nin resmi medya kuruluşunun gazetesi, skynewsarabia.com
İngiliz Sky News’un Abu Dhabi merkezli Arapça yayını, independentturkish.com Independent’ın Türkiye
yayını, alhayat.com Londra merkezli Arapça gazete, sabq.org Suudi Arabistan merkezli haber sitesi, alarabiya.net Suudi Arabistan merkezli haber kanalı, alekhbariya.net Suudi Arabistan merkezli haber kanalıokaz.com.sa Suudi, Arabistan merkezli gazete, alriyadh.com Suudi Arabistan merkezli gazete, al-jazirah.com Suudi Arabistan merkezli gazete, alyaum.com Suudi Arabistan merkezli gazete, al-madina.com
Suudi Arabistan merkezli gazete, alwatan.com.sa Suudi Arabistan merkezli gazete, ajel.sa Suudi Arabistan
merkezli online gazete, ak-ain.com Suudi Arabistan merkezli haber sitesi, alittihad.ae Birleşik Arap Emirlikleri merkezli gazete.”209
● İzmit’te günlük yayımlanan Ses Kocaeli’nin binasına saat 05.00 sularında silahlı saldırı düzenlendi. Ses Kocaeli’nin açıklamasında, “Bu çirkin ve küstah saldırının faillerinin bir an önce ortaya çıkmasını
ve ucu kime dokunursa dokunsun olayın aydınlatılmasını Kocaeli polisinden bekliyoruz” denildi.210
24 Nisan 2020
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Oda TV’de yayımlanan “Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Oda TV ulaştı” haberi nedeniyle başlattığı soruşturmada iddianame tamamlandı.211 Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, muhabir Hülya Kılınç, Yeni Yaşam Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik, Yeni Yaşam
Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser, BirGün yazarı Erk Acarer, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ve Akhisar Belediyesi Basın Birimi görevlisi E.E. hakkında “Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması
gereken bilgileri açıklama” ve “İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” iddialarından yedi
yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.212
25 Nisan 2020
● Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li Eren Erdem’e Karşı gazetesindeki genel yayın yönetmenliği nedeniyle “örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan verilen dört
yıl hapis cezasının onanmasını talep etti. Erdem, 17/25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını
servis ettiği iddiasıyla İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince 1 Mart 2019’da dört yıl iki ay hapis cezasına
çarptırılmıştı.213
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1715256/damat-isi-biliyor.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cumhuriyeti-hedefe-koydular-kanal-davasi-1733703
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-gazetecilere-dava-haberleriyle-ilgili-aciklama-yapti-/1811643
208 https://twitter.com/nevzatcicek/status/1251958058592411649
209 https://www.birgun.net/haber/18-siteye-erisim-engeli-geliyor-297474
210 https://www.birgun.net/haber/izmit-te-gazete-binasina-silahli-saldiri-297359
211 https://tr.euronews.com/2020/04/24/mit-mensubunun-kimlik-bilgilerinin-ifsa-edilmesiyle-ilgili-8-kisiye-dava-acildi
212 https://www.milliyet.com.tr/gundem/sehit-mit-mensubunun-desifre-edilmesi-sorusturmasi-tamamlandi-6198074
213 https://www.birgun.net/haber/eren-erdem-in-hapis-cezasinin-onanmasi-istenildi-298159
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206
207

40

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2020 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

27 Nisan 2020
● İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, gazeteci Zülal Koçer hakkında takip ettiği “8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü” haberinin görüntülerini Twitter’da paylaştığı gerekçesiyle soruşturma açtı. Koçer,
“Bir gazeteci olarak kaydetmek ve kaydettiğimi kamuoyu ile paylaşmak benim görevim. O gün de öyle
yaptım. Sosyal medya hesabımdan paylaştığım bu video çok sayıda paylaşım alırken bir o kadar da emniyet
müdürlüğü ve içişleri bakanlığı etiketi aldı. Polis tarafından kadınların saçlarından tutulup gözaltına alındığını gösteren videoyu paylaştığım için. Bugün ise soruşturma başlatıldığını öğrendim”214 dedi. Gazeteci
Dayanışma Ağı’ndan yapılan açıklamada, “Gazeteci Zülal Koçer hakkında, 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’nde kadınlara yönelik şiddeti aktardığı paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı. Gazetecileri değil,
kadınların şiddet faillerini yargılayın! Meslektaşımız Koçer’in yanındayız. Gazetecilik suç değildir”215 denildi.216
● Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Oktay Candemir hakkında geçen ay içinde yaptığı iki haber ile
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa tartışmalarıyla ilgili Twitter paylaşımı gerekçesiyle “halk arasında korku ve panik yaratmak”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak” suçlamalarıyla üç ayrı
soruşturma başlattı. Candemir, açılan soruşturmalar kapsamında Van İl Emniyet Müdürlüğü’nde giderek
ifade vererek, yaptığı haber ve değerlendirmelerin düşünce kapsamında olduğunu ve Soylu’yu eleştirmenin
halkı kin ve düşmanlığa tahrik olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Candemir’in söz konusu haberleri
“Çaldıran’da yetersiz karantina”, “Güvenlik soruşturması ile işten çıkarılan ve bir daha iş bulamayan genç
intihar etti” idi. Candemir hakkında son üç yılda 40 dava açılmış, bu davalarda iki defa bir yıl altı ay hapis
cezasına verilmişti.217
30 Nisan 2020
● Cumhuriyet’te yayımlanan “Boğaz’da Kaçak Var” haberi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanı Fahrettin Altun’un şikayetiyle açılan soruşturma nedeniyle İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne
muhabir Hazal Ocak, foto muhabiri Vedat Arık, sorumlu yazı işleri müdürü Olcay Büyüktaş Akça ve yazı
işleri müdürü İpek Özbey ifade vermeye gitti.218 Ocak, ifadesinde, mahalle sakinlerinden aldığı ihbarlar,
fotoğraflar ve videoları incelemesiyle Vakıflar Müdürlüğü’ne ait arazi olduğunu ve Altun’un araziyi kiraladığını ve foto muhabiri Arık’ın habere konu araziye gittiğini belirterek, “Çekilen fotoğrafları inceledikten
sonra arazinin Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi olduğunu fark ettik. İnşaat çalışmalarını fotoğraflarla belgeleyerek İBB yetkilileriyle görüştüm. Yetkililer arazide izinsiz birtakım inşaat faaliyetlerinin yapıldığı ve 13
Nisan’da şömine ve çardağın görevli zabıta ekiplerince yıkıldığını belirttiler” dedi. Ocak, Altun’a telefondan
ulaşarak sorular sorduğunu ancak dönüş olmadığını, Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi’nden bir yetkiliye
daha ulaşarak sorular yönelttiğini ancak ondan da dönüş olmadığını ifade etti. Ocak, “Gazetecilik görevi
gereği kamuoyunu bilgilendirmek için bu haberi yaptım. Altun’un adresini açık etmek gibi bir amacım olmadı. Kamuya açık alanda ve kıymetli bir arazide her kim böyle izinsiz bir faaliyette bulunursa aynı haberi
yapardım” savunmasını yaptı. Arık, soruşturmaya konu iki fotoğrafı çektiğini belirterek, “Rutin yazı işleri
toplantısında söz konusu yere giderek ‘çalışma var mı yok mu’ diye bakmam istendi. Navigasyon sayesinde
vakıflar arazisinde izinsiz işlemin yapıldığı adrese gittim. Ancak araç parkı olduğu için söz konusu araziyi
daha uzak bir mesafeden çektim. Hiçbir kişiyi ya da kurumu hedef göstermek gibi bir amacım olmadı” dedi.
Akça ise, söz konusu haberin gazetecilik refleksine dayanarak yapılan bir haber olduğunu dile getirdi. Özbey
ise haberde yer alan adresin Altun’a ait olmadığını Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olduğunu belirterek,
“Bu haber herhangi bir talimat neticesinde değil gazetecilik amacıyla yapılmıştır” ifadelerini kullandı.219
● CNN Türk muhabiri Özgür Deniz Kaya’nın ardından muhabir Cansel Kiraz ve Zeynep Timurlenk
Pozuk’un da kanalla ilişkisi kesildi. Covid-19 virüsü salgını tedbirleri kapsamında şirketlere üç ay boyunca
işçi çıkarması yasaklanmıştı. Demirören Medya Grubu’nun, bu yasak dolayısıyla muhabirleri istifaya zorladığı ve muhabirlere “Biz işten çıkaramıyoruz. Siz istifa edin, para verelim” dediği iddia edildi.220
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Fox TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal hakkında “Tekalif-i Milliye”yi hatırlatarak paylaştığı Twitter mesajı nedeniyle Bankacılık Kanunu’nun 74’üncü maddeyi
ihlal ettiği gerekçesiyle bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianamesi kabul edildi. İddianamede, Portakal’ın, Bankacılık Kanunu’nun “Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine
zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz” hükmüne aykırı
eylemde bulunduğu bildirildi. Portakal’ın sosyal medya paylaşımıyla “bankalarda mevduatı veya tasarrufu
https://twitter.com/zulalkocr/status/1254693101337300992
https://twitter.com/gazeteciagi/status/1254782691850903553
https://abcgazetesi.com/gazeteci-zulal-kocere-kadinlari-darbeden-polisleri-neden-goruntuledin-sorusturmasi-101968
217 https://www.evrensel.net/haber/403260/gazeteci-oktay-candemir-hakkinda-yaptigi-haberler-nedeniyle-uc-ayri-sorusturma
218 cumhuriyet.com.tr/haber/cumhuriyet-ifadeye-gidiyor-1735943
219 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cumhuriyet-emniyette-ifade-verdi-bizim-yaptigimiz-gazetecilik-1736024
220 https://www.medyaradar.com/cnn-turkte-konteyner-kiyimi-tam-gaz-suruyor-iki-ismin-daha-isine-son-verildi-medyaradarozel-haberi-2026011
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bulunan mudilerin paralarının devlet tarafından korona virüsü salgını bahane edilerek istenebileceğine, salgın sonrası ise geri ödenebileceğine yönelik algı ve kanaat oluşturmaya yönelik olduğu” değerlendirilmesi
yapıldı.221
1 Mayıs 2020
● Aralarında Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Haber Müdürü Barış Terkoğlu, muhabir Hülya Kılınç, Yeniçağ Yazarı Murat Ağırel’in de bulunduğu biri firari, altısı tutuklu toplam sekiz sanık
hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce BirGün yazarı Erk Acarer hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede, gazeteciler
hakkında “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması
gereken bilgileri açıklamak” suçundan beşer yıldan 10’ar yıla, “istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri
ifşa etmek” suçundan dörder yıldan onar yıla kadar hapis cezaları istendi.222
● “Yaşasın 1 Mayıs” pankartı açarak Taksim Meydanı’nda yürüyüşe geçen Mücadele Birliği üyeleri
Gamze Nihal İyidoğan ve Sena Şat ile Önsöz TV muhabiri Ekin Su Aktaş, gözaltına alındı.223
2 Mayıs 2020
● Tekirdağ 2. Sulh Ceza Hakimliği, “pandemi hastanesi ilan edilmiş Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne
izinsiz girerek işyeri dokunulmazlığını ihlal ettiği” gerekçesiyle yerel gazete Odak Haber muhabiri Ferhat
Akgün’e ev hapsi cezası verilmesini kararlaştırdı.224
3 Mayıs 2020
● Ankara 1.Sulh Ceza Hakimliği’nce, BTK tarafından bugüne kadar iki kez erişim yasağı getirilen
Independent Türkçe’nin üçüncü alan adı indyturkish.com’a da 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde
bir kez daha engel getirildi.225
● İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde değerlendirme aşamasında olan Libya’da şehit düşen MİT mensubunu haberleştirdikleri gerekçesiyle tutuklu gazeteciler ile ilgili
tutukluluk kararına itirazı tutukluların avukatlarını çağırmayarak, İstanbul Barosu’ndan talep ettiği avukatlarla dosya incelemesi yaparak, tutukluluğa devam kararı verdi. Tutuklu gazeteciler Ferhat Çelik ve Aydın
Keser’in avukatı Özcan Kılıç, “Mahkemesi belli olmuş, yargılama süreci başlamış ve iddianamenin değerlendirme aşamasındaki dosyanın bu şekilde incelenmesi hukuka aykırıdır. Konuyu bilmeyen, sadece usulen
bulundurulan iki avukat üzerinden işlem yapılıp, tutukluluğun devamına karar verildi. Tutuklu gazetecilerin
avukatı Kılıç, “Mahkemeye Sabah’ın haberini sunarak, kendilerine de dosya ulaşmadığı belirtildi” tepkisini
gösterdi.226
4 Mayıs 2020
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Libya’da şehit düşen MİT personeli ve cenazesindeki meslektaşlarının kimlikleri ve faaliyetlerinin ifşa edilmesi” suçlamasıyla yürüttüğü soruşturmayı genişletme kararı
aldı ve diğer şüphelileri tespit etmek amacıyla yeni bir soruşturma açıldığını bildirdi.227
7 Mayıs 2020
● İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Libya’da şehit edilen
MİT mensubunun cenaze töreniyle ilgili haber yaptıkları, bu haberlere gazetelerinde ve haber sitelerinde
yer verdikleri gerekçesiyle altısı tutuklu sekiz gazeteci hakkında “MİT Kanunu’na muhalefet” ve “Gizli
bilgi ve belgeleri açıklama” suçlamasıyla hazırladığı iddianameyi kabul etti.228
8 Mayıs 2020
● İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, Libya’da öldürülen MİT personeli haberi gerekçesiyle “MİT
Kanunu’na muhalefet” ve “Gizli bilgi ve belgeleri açıklama” suçlamalarıyla altısı tutuklu sekiz gazeteci
hakkındaki davada ilk duruşma tarihini 24 Haziran olarak belirledi.229 Ayrıca soruşturma dosyasına celbedilen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27. Dönem Milletvekili Ümit Özdağ hakkında düzenlenen
9 Mart’taki fezlekeye göre, Özdağ hakkında “Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/fatih-portakala-bankacilik-kanununu-ihlalden-3-yila-kadar-hapis-istemiyle-dava-5784573/
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gazeteci-erk-acarer-hakkinda-yakalama-karari-1736330
https://ozgurmanset.net/taksime-yurumek-isteyen-3-kisi-gozaltina-alindi/
224 http://bianet.org/bianet/print/223722-tekirdag-da-yerel-gazeteciye-ev-hapsi-verilmesine-tepki
225 https://www.medyaradar.com/independent-turkceye-ucuncu-erisim-engeli-haberi-2026231
226 https://www.evrensel.net/haber/404010/mit-davasi-avukati-kilic-uygulama-ohal-hukukunun-da-ustunde
227 https://www.birgun.net/haber/gazetecilere-acilan-mit-davasinda-suphelilerin-tespit-edilmesi-icin-dosya-ayrildi-299515
228 https://www.evrensel.net/haber/404146/tutuklu-6-gazeteci-hakkinda-hazirlanan-mit-iddianamesi-kabul-edildi
229 https://www.evrensel.net/haber/404225/mit-personeli-cenazesinden-yargilanan-tutuklu-6-gazetecinin-durusmasi-24-haziranda
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Kanununca soruşturma yapılabilmesi için anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulduğu anımsatıldı.230
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, Evrensel ve Artı Gerçek sitelerinde yayımlanan
“Makus Kaderden Kaçış Yok” başlıklı yazı gerekçesiyle yazar Ragıp Zarakolu hakkında “darbe çığırtkanlığı yaptığı” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, “Türkiye’nin yakın tarihine göndermeler yaparak ‘Korona günleri, bırakın Türkiye’yi tüm dünyayı bir sorgulamaya yöneltmekte. Bundan RTE’nin ve
tayfasının kaçması mümkün değil’ ifadeleriyle de açıkça darbe çığırtkanlığı yaptığını ortaya koymuştur.
Kamuoyunda büyük tepki yaratan anti demokratik beklentilerle dolu sözde yazıda açıkça ‘darbe özlemi’
vurgulanmış ‘darbe seviciliği’ yapılmıştır” denildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da
Zarakolu ve Artı Media hakkında suç duyurusunda bulunduğu açıkladı.231
9 Mayıs 2020
● Edirne’ye Yunanistan-Türkiye sınırındaki sığınmacıları haberleştirirken gözaltına alındıktan
sonra Ankara’ya sevk edilmiş Rudaw TV muhabiri Rawin Sterk’in 6 Mart’tan beri tutuklu olmasıyla ilgili
açıklama yapıldı. Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu Sterk hakkında hala iddianame hazırlanmaması
eleştirildi.232
● Gazeteci Can Ataklı hakkında, 23 Mart’ta Tele 1’deki programda EBA TV’de başörtülü bir öğretmene yönelik sözleri nedeniyle “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla bir yıl altı
aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.233 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği iddianamede, Ataklı’nın, “Milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış. Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Yani imaj olarak...kardeşim o kafa yapamaz. Sen ilk gün başlıyorsun ve imaj olarak türbanlı öğretmen ile başlamak kadar bence facia bir şey olamaz” denildi.234
13 Mayıs 2020
● Gazeteci Can Ataklı, “Pazartesi klasiği değişmedi”235 yazısında, uzaktan eğitim programındaki
başörtülü bir öğretmene yönelik sözleri nedeniyle “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla 7 Ekim’de yargılanmaya başlayacağını açıkladı. Ataklı, “Dünkü yazımda hakkımda türbanla ilgili
dava açıldığını belirtmiştim. Okurların ‘Ne oluyor, yeni bir şey mi, hapse mi gidiyorsunuz?’ türü sorularına
karşılık bu yazıyı kaleme almıştım. Avukatlar dün iddianameyi ve mahkeme celbini gönderdiler. Hakkımdaki iddianame tek sayfadan oluşuyor. Dava günü olarak da 7 Ekim belirlenmiş. Hayırlısı artık” diye
yazdı.236
● Basın İlan Kurumu (BİK), Evrensel hakkında 24 Şubat’ta gazetede İhsan Çaralan’ın yazdığı “Hükümet vatandaşına şehit olmayı vadeder mi?” başlıklı köşe yazısı nedeniyle beş gün ilan kesme cezası
verdi. Çaralan, cezaya konusu yazısında, “Şehitler tepesi inşallah boş kalmayacak” ifadelerini kullanmıştı.
BİK, Suriye ve Libya politikalarını eleştirildiği yazıyla “Basın Ahlak Esaslarının ihlal edildiğini” iddia etti.
Herhangi bir şikayet olmamasına rağmen yazıyla ilgili res’en soruşturma başlatan BİK, kararında “Bir kamu
hizmeti olan gazetecilik, … kamu yararına aykırı bir şekilde kullanılamaz” ve “Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan… haksız isnat yapılamaz” ifadeleriyle gazetecilere
mesleklerini nasıl yapacakları dersi verilmeye çalışıldı.237
14 Mayıs 2020
● Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Görkem Kınacı,
Ragıp Zarakolu’nun Evrensel ve Artı Gerçek’te yayımlanan “Makus Kaderden Kaçış Yok” başlıklı yazı
nedeniyle ifade verdi. Polat, “Tamamen askeri darbeleri eleştiren, darbelerden ders çıkarılması gerektiğini
belirten, değişimin önemine ve demokrasiye vurgu yapan bir yazı olduğunu düşündüm ve bu şekilde de
yayımlanmasına karar verdim. Halen de darbelere karşı çıkan bir yazı olduğunu düşünüyorum” dedi.238
● AKP’li Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, aleyhinde haber yaptıkları için yerel basın ofislerine zabıta göndererek ruhsat denetimi yaptırdı. Karaelmas Gazeteciler Derneği (KGD) Başkanı Mustafa
Ermen, Zonguldak Adliyesi’nin karşısında yaptığı açıklamada, Alan’ın kendisini eleştiren medya organlarına cephe aldığını iddia ederek, “Bu ayrıştırıcı dilin kimseye faydası yoktur. Televizyon, gazete ve haber
ajanslarına zabıta göndererek ‘işyeri açma ruhsatı’ denetimi yapmak, denetimden öte medyaya yönelik
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/mit-mensuplarinin-ifsa-edilmesi-iddianamesinden-bilgiler-ve-goruntuler-sistematik-bicimde-ifsa-edildi/1834693
http://susma24.com/erdogandan-ragip-zarakolu-hakkinda-suc-duyurusu/
https://artigercek.com/haberler/2-aydir-tutuklu-bulunan-gazeteci-rawin-sterk-hakkinda-hala-iddianame-hazirlanmadi
233 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/can-atakli-hakkinda-iddianame/1834987
234 https://artigercek.com/haberler/gazeteci-can-atakli-nin-1-5-yil-hapsi-istendi
235 https://www.korkusuz.com.tr/pazartesi-klasigi-degismedi.html
236 https://www.istanbulgercegi.com/1-5-yil-hapsi-istenen-gazeteci-can-ataklinin-dava-gunu-belli-oldu_219074.html
237 http://susma24.com/evrensele-basin-ilan-kurumundan-yine-ceza/
238 https://www.birgun.net/haber/fatih-polat-zarakolu-nun-yazisiyla-ilgili-ifade-verdi-300928
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gözdağı operasyonudur” dedi. AKP’li Zonguldak Kozlu İlçe Belediye Başkanı Ali Bektaş’ın da yeğenlerini
belediyede işe alması konusunda haberler yapan Elmas TV’ye, belediye görevlilerince denetim yaptırdığı
da kaydedildi. AKP Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar’ın yerel basın mensuplarını “Kaleminizi kırarlar”
diye tehdit ettiği de öne sürüldü.239
15 Mayıs 2020
● Oda TV Genel Yayın yönetmeni Barış Pehlivan’ın 6 Mart’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne girişi
sırasında darp edilmesi görüntüleri yayımlandı. Görüntülerde, infaz memuru tarafından Pehlivan’ın arkasından yaklaşarak sırtına vurduğu ve kulağına eğilerek bir şeyler söylediği görülüyor. Pehlivan’ın darp edilmesi ve olaya ilişkin suç duyurusunda bulunulması, Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabiri
Hülya Kılınç, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel’in aralarında bulunduğu diğer tutuklu gazetecilerle ilgili hazırlanan iddianameye girmişti. İddianamede savcılar, darp olayını “dezenformasyon faaliyeti” olarak nitelemişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaparak darp yaşanmadığını ileri sürmüştü. Silivri
Cumhuriyet Başsavcılığı ise, yürütülen soruşturmanın sonucunda Pehlivan’ın darp edildiğine ilişkin herhangi bir delil bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini açıkladı. Cezaevinde görevli bilgisayar teknisyeni memurunca hazırlanan bilirkişi raporunda, kameralarda ses kaydı olmadığından konuşmaların tespit edilemediği, bu esnada aralarında herhangi bir darp ya da itişme olmadığı,
aralarındaki konuşma bittikten sonra infaz koruma memurunun şahsın arkasından geçerek masasına yöneldiği belirtildi.240
17 Mayıs 2020
● İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un
avukatı Sezgin Tunç aracılığıyla 16 Nisan’da Evrensel’de yayımlanan “CHP’li Özel’den Altun’a izinsiz
inşaat tepkisi” haberiyle ilgili yaptığı tekzip başvurusunu kabul etti. Hakimlik, “İddia edilen husus hakkında
bilgi, belge ve araştırmaya dayalı bir gazetecilik faaliyeti icra edilmediği, söz konusu yayımlanan yazı metninin haber niteliği taşımadığı, bu nedenle haberin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunun kabulü
gerektiği, söz konusu içeriklerin haber boyutunu aşarak kişilik haklarının ihlali niteliğinde olduğu görülmekle…” denilerek tekzip yayımlanmasına karar verdi.241
● Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Antalya’da fotoğrafçı Fırat Erez’in Twitter paylaşımlarıyla
“dini değerleri aşağılamak” suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı. EGM’nin yazılı açıklamasında, “Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, internet üzerindeki açık kaynaklarda ilgili mevzuat çerçevesinde
7/24 esasına göre suçla mücadele amaçlı sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir. Dini değerleri alenen aşağılayan, halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik ettiği görülen hesabın yöneticisi F.E isimli şahıs Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.
Erez, Twitter paylaşımlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ ya hakaret
ettiği gerekçesiyle Ekim 2017’de de gözaltına alınmıştı.242
● “İsimsizler Hareketi” adı ile platform kurduğu için terör örgütlenmesi yaptığı iddia edilen Taylan
Kulaçoğlu, Twitter aracılığıyla gözaltına alındığını duyurdu. Sabah, Kulaçoğlu’nun terör örgütü DHKPC’yi desteklediğini ve propagandasını yaptığını, söz konusu platform adıyla Twitter hesabı açtığını ve Telegram’da da bir kanal açarak örgütleme faaliyetinde bulunduğunu haberleştirmişti. 2013’te RedHack soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılan Kulaçoğlu, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın “hack”lenmesi sonrasında da gözaltına alınmıştı.243 Aynı soruşturma kapsamında gazeteci Hakan Gülseven de Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında “sosyal medyada terör örgütü DHKP-C propagandası yapma” suçlaması gözaltına
alındı.244
18 Mayıs 2020
● Bursa Şehir gazetesinin, eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile ilgili yaptığı “Faruk Çelik’e zor sorular!” haberine erişim engeli getirildi. Çelik, avukatı aracılığıyla kendisi hakkında yapılan
haberlere erişim engeli konması için Bursa 3. Sulh Ceza Hakimliği’ne suç duyurusunda bulundu. Hakimlik,
bu talebi kabul etti.245

https://www.birgun.net/haber/akp-li-baskan-dan-yerel-basina-ruhsat-denetimi-ankara-da-ogrendiklerini-zonguldak-ta-uyguladi-300832
https://odatv4.com/iste-gazeteci-pehlivanin-cezaevinde-darp-edilme-ani-utanin-15052056.html
https://www.evrensel.net/haber/404935/evrensele-donuk-tekzip-kararina-tepki-neyin-haber-olacagina-gazeteciler-karar-verir
242 https://tele1.com.tr/firat-erez-dini-degerleri-asagilamaktan-gozaltina-alindi-165315/
243 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/05/17/taylan-kulacoglu-gozaltina-alindi/
244 https://tele1.com.tr/taylan-kulacoglu-ve-hakan-gulsevenin-gozalti-gerekceleri-belli-oldu-165516/
245 https://www.ajansurfa.com/siyaset/faruk-celikle-ilgili-haberlere-erisim-engeli-h49402.html
239
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● Antalya’da fotoğrafçı Fırat Erez, “dini değerleri aşağılamak” suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh
ceza hakimliği tarafından tutuklandı.246
20 Mayıs 2020
● İstanbul Sultangazi’de yolun ortasına inşa edilmiş binayı haberleştirdikleri sırada Show Haber
ekibi saldırıya uğradı. Binayı yapan müteahhit, ekibe saldırarak hakaretler yağdırıp muhabir Uğur Alaattinoğlu’na “Senin gibi 100 tane leşim var” diyerek tehdit etti. Muhabir Alaattinoğlu ve kameraman Uğurcan
İncegül, müteahhitten şikayetçi oldu.247
● Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 Mayıs’ta gözaltına
alınarak, mahkemece serbest bırakılan gazeteci Taylan Kulaçoğlu tutuklandı. Kulaçoğlu’nun tutuklanmasını
Twitter’dan duyuran avukat Tamer Doğan, “Müvekkilimiz Kulaçoğlu, Ayvalık Adliyesi’nde SEGBİS aracılığıyla Balıkesir Sulh Ceza Hakimliği’nce aynı sorularla sorgulandıktan sonra tutuklanmıştır. Salgın koşullarında sosyal medya paylaşımı nedeniyle bir insanı tutuklamak ölüme göndermektir!” ifadelerini kullandı.248
21 Mayıs 2020
● Balıkesir Ayvalık’ta 17 Mayıs’ta gözaltına alınan ve iki gün sonra serbest bırakılan gazeteci Hakan Gülseven, savcılığın itirazı üzerine yeniden ifade verdi. Gülseven, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Gülseven, konuya ilişkin Twitter’dan “Savcılık makamı yeniden tutuklanmamı istemiş. Birazdan gidip ifademi vereceğim. Açıklayamayacağımız hiçbir şey yoktur. Yaptığım, yazdığım, söylediğim her şeyi savunuyorum” mesajını paylaştı.249
22 Mayıs 2020
● Gazeteci Rojhat Doğru, 2019’da İstanbul’da hakkında açılan bir soruşturma gerekçesiyle Diyarbakır Yenişehir’de gözaltına alındı. Doğru, Diyarbakır Adliyesi’nde SEGBİS aracılığıyla İstanbul’daki nöbetçi sulh ceza hakimliğine ifade verdi. Hakimlik, gazeteci Doğru’nun “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi.250
● Basın İlan Kurumu (BİK), 10 ve 16 Eylül 2019 tarihli iki ayrı Kızılay haberi nedeniyle BirGün’e
toplamda yedi günlük ilan kesme cezası verdi. BİK, BirGün’ün 10 Eylül 2019’daki “Kızılay holdingleşti”
haberindeki “Huzur hakkı adı altında ikinci maaş” ifadelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu gerekçesiyle iki günlük ilan kesme cezası verdi. 16 Eylül 2019 tarihli “Milyonluk ihale Menzil hayranına” haberinde ise “Menzil Tarikatı’na hayranlığını gizlemeyen Ferhat Danışman’ın şirketi, Kızılay’dan 120 milyon
avroluk ihale aldı. Üç farklı kan testi için yapılan ihalenin, pazarlık yöntemiyle verilmesi dikkat çekti” ifadeleriyle “haberle Kızılay’ın bir şirketi kayırdığı, ihalenin usulüne uygun yapılmadığı izlenimi yaratıldığı”
görüşünü öne sürdü ve beş günlük ilan kesme cezası verdi.251
● BİK, Cumhuriyet’e yayınlanan “Boğaz’da Kaçak Var” haberinden dolayı gazete ve internet sitesine 35 gün resmi ilan ve reklamların kesilmesi cezası verdi. Kararda, “haberin gerçeği yansıtmadığı”,
“kamu yararı olmadığı” öne sürülerek, “basının haber verme ve ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığı” ifadelerine yer verildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yerinde yapılan tespitler neticesinde kiralama sözleşmesine aykırı bir yapılaşmaya sebep verilmeyerek, “zabıta ekiplerince bu arsaya yerleştirilen ahşap çardak ve şöminenin anında sökülmesinin yanı sıra buradan çıkan malzemenin kolaylıkla tasnif edilmesinin de
bu durumu gösterdiği tespit edilmiş” yorumunda bulunuldu. Haberde, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’ta vakıflardan kiraladığı araziye yaptırdığı şömine ve çardağın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince yıkılmasına ilişkin bilgiler yer alıyordu.252
26 Mayıs 2020
● İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 3 Aralık 2019’da “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanan
Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Sadık Topaloğlu ve Sadiye Eser, ayda bir karakola imza verme ve
yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi. Eser ve Topaloğlu’nın davası 15 Ekim’de görülecek.253
27 Mayıs 2020

https://tele1.com.tr/firat-erez-dini-degerleri-asagilamak-suclamasiyla-tutuklandi-165736/
https://twitter.com/ualaattinogluu/status/1263166908217667584
https://www.birgun.net/haber/taylan-kulacoglu-tutuklandi-301687
249 https://www.gercekgundem.com/medya/183355/gozaltina-alinan-gazeteci-hakan-gulseven-hakkinda-yeni-gelisme
250 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-rojhat-dogru-cezaevindeki-arkadasina-para-gonderdigi-gerekcesiyle-tutuklandi,880227
251 https://www.birgun.net/haber/birgun-e-yalanlanamayan-kizilay-haberleri-nedeniyle-7-gun-ilan-kesme-cezasi-301932
252 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/saraydaki-gucunu-kullanan-fahrettin-altun-istedi-cumhuriyete-35-gun-ilan-kesme-cezasi-verildi-1740318
253 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-eser-ve-topaloglu-ilk-durusmada-tahliye-edildi/
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● İstanbul Sultanbeyli’de saldırıya uğrayan Show Haber ekibi, bu kez Büyükçekmece Mimaroba’da
çekim yaparken saldırıya uğradı. Haber ekibi, hayvanlar için bırakılmış kutuları ve mamalarını atan kişileri
görüntüledikleri sırada bu kişilerin saldırısına uğradı.254
31 Mayıs 2020
● Cumhuriyet’e, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, İstanbul Kuzguncuk’ta kiraladığı vakıf arazisine yaptırdığı şömine ve çardağın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmasına
ilişkin üç haber nedeniyle birinci sayfadan üç ayrı tekzip yayınlama cezası verildi. Gazetede 16 Nisan’da
“Suçüstü yakalandılar” ve “İşine Gelmeyince Terör” ile 17 Nisan’da “Cumhuriyet, Fahrettin Altun ile Vakıflar Arasında Yapılan Kira Sözleşmesine Ulaştı” ve “Olayların Ardındaki Gerçek / Hukuk Önünde Herkes
Eşittir” haberleri yayınlanmıştı. Söz konusu haberlerde imzası bulunan Hazal Ocak, Vedat Arık, Olcay Büyüktaş ve İpek Özbey hakkında “terör soruşturması” başlatılmış ayrıca BİK tarafından da 35 günlük “ilan
kesme” cezası verilmişti.255
1 Haziran 2020
● Gazeteci Mustafa Hoş, “Mesut Mevlevi” suikastı ile ilgili haberi nedeniyle Bayraktar ailesinin
Nisan ayında suç duyurusunun ardından hakkında dava açıldığını duyurdu. Haberde, suikast sonucu öldürülen Mevlevi’nin son röportajında Bayraktar ailesi için çalıştığını söylemesi yer alıyordu. Hoş, “Sabah gözümü açar açmaz şahsıma yeni bir dava açıldığını öğrendim. Bu sekizinci dava... Şikayetçileri Erdoğan’ın
dünürü Bayraktar ailesi...Normal bir dönemde ‘böyle saçma suçlama mı olur’ diye reddedilmesi gereken
şikayet davaya dönüştürüldü”256 ifadeleriyle suç duyurusunun davaya dönüştüğünü duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan, Selçuk Bayraktar ile evli.257
2 Haziran 2020

● Libya’da şehit olan “MİT mensubunu ifşa etmek” suçlamasıyla tutuklu altı gazeteci hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameyi de Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin, MİT Tırları
davası kapsamında CHP’li Enis Berberoğlu kararından alıntılar yapıldığı belirtildi. İddianamede, Yargıtay
16. Ceza Dairesi’nin kararındaki TCK 327. ve 328. maddelerdeki ölçütlere yer veriyor.258
● Hürriyet ve DHA’dan emekli, sürekli basın kartı sahibi Mustafa Oğuz, İzmir Kültürpark’ta büyükşehir belediyesinin güvenlik ekiplerince sorgulandığını, kamuya açık alanlarda yurttaşların istedikleri gibi
fotoğraf çekebileceğini, güvenlikçilerin fotoğraf makinesine de el koyarak çektiği fotoğraflara bakmak istediklerini aktardı. Oğuz, “Haber yapmak için gittiğim yerde sorguya çekildim. Bir güvenlik görevlisi,
karga-kedi kavgasını çektiğim sırada ‘yasak çekme’ diye bağırdı, uzaklaşmaya kalkınca ‘Hiçbir yere gidemezsin, şimdi amirim gelecek. O gelinceye kadar salmam’ dedi. Gelen amir, ‘Burası bir kamu alanı ve
izinsiz giremezsiniz. İzin kağıdınız var mı, amacın nedir? Partiyi ve belediyeyi karalamak için bir çalışma
mı yapıyorsun? Fotoğraf makinandaki görüntülere bakacağım’ ve buna benzer onlarca soru sordu. Kamuya
açık alanlarda basın yasasına göre istediğimi çekeceğimi, kendilerinin beni gözetim altında tutmasının yasal
olmadığını hatırlattım. Ardından ‘Sen yandaş basından mısın?’ diye sordular” ifadelerini kullandı.259
3 Haziran 2020
● AKP’li Zonguldak Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, yerel gazetelerde Antalya’da konaklama
tesisleri sahibi olduğuna ilişkin haberlerle ilgili “Adalet gereğini yapmazsa ben gereğini yapacağım. Şimdi
bu laflarımı istedikleri gibi çarpıtacaklar. Net, tehdit ediyorum. Eğer öyle algılıyorlarsa” dedi. Bu haberlere
karşı sulh ceza hakimliğine yaptığı başvuruya karşılık “basın özgürlüğü” kararı verildiğini kaydeden Bektaş,
“Mahkeme kararı bana özetle, ‘Sen siyasetçiysen her türlü hakarete, şerefsizliğe layıksın’ diyor. Madem
basın özgürlüğü bu, o karalayanlar hakkında istediğimi söylerim. İnsanı aşağılamanın, insana iftira atmanın
nesi basın özgürlüğü?” diye konuştu.260
● Özelleştirme kapsamında Torunlar261 Anonim Şirketi’ne devredilmiş262 Başkentgaz A.Ş.263 tarafından kurucuları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da olduğu TÜRGEV’e Kızılay

http://susma24.com/show-haber-ekibi-1-haftada-2-kez-saldiriya-ugradi/
https://www.medyaradar.com/cumhuriyete-birinci-sayfadan-uc-ayri-tekzip-yayinlama-cezasi-verildi-haberi-2027695
https://twitter.com/mustafahos/status/1267720110581710856
257 https://halktv.com.tr/gundem/bayraktar-ailesinden-gazeteci-mustafa-hosa-dava-426290h
258 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gazetecilerin-iddianamesi-yargitayin-kararindan-alinti-cikti-1742474
259 https://www.birgun.net/haber/kulturpark-in-guvenlikcileri-gazeteciyi-engelledi-303065
260 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/akpli-baskandan-gazetecilere-tehdit-kimse-sokakta-rahat-dolasamayacak-5851982/
261 http://www.torunlar.com/index.html#
262 https://www.birgun.net/haber/baskentgaz-in-huzun-verici-oykusu-en-cok-gokcek-uzuldu-79362
263 https://www.baskentdogalgaz.com.tr/Tarihce/TR/4/78.aspx
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üzerinden sekiz milyon dolar bağışta bulunması ilgili habere
gelleme kararı verdi.265
4 Haziran 2020

Gazeteciler Cemiyeti

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği erişim en-

● İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Genel Seçimleri’nde AA’nın önceden açıkladığı verilerle seçim sonuçlarının birebir uyuşmasına ilişkin Twitter paylaşımı nedeniyle gazeteci Metin Uca’ya “görevli memura görevi nedeniyle (AA Genel Müdürü Şenol Kazancı ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya’ya) hakaret” suçlamasıyla bir yıl iki ay 17 gün hapis
cezası verdi. Mahkeme, Uca’nın yaptığı paylaşımıyla “ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığı” gerekçesiyle
cezasında indirim yapmadı. Uca, mahkeme kararını ertesi gün paylaşırken “Dün, üç milletvekilinin milletvekilliklerinin düşürüldüğü günde, bunu duyurmaya utandım”266 dedi.267
● İstanbul Silivri Cezaevi’nde tutuklu Oda TV Sorumlu Haber Müdürü ve Cumhuriyet yazarı Barış
Terkoğlu ile Oda TV Genel Yayın yönetmeni Barış Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz yaptığı açıklamada
“Bugün Barış’ların ve diğer gazetecilerin tutukluluk incelemesi Mahkemece ‘dosya üzerinden’ yapılacak.
Yani duruşmasız, avukatsız olacak. Duruşmaya 20 gün kala bir sürpriz beklemiyoruz ama umarım ‘hukukun
gereği’ yapılır diyoruz”268 ifadelerini kullandı. Daha sonra Ersöz, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 24
Haziran’daki duruşmaya kadar gazetecilerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdiğini paylaştı.269
● Silivri Cezaevi’nde 80 gündür tutuklu Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, “Kelle fiyatına hürriyet, esirlik bedava” yazısında, “İddianameyi sayısız defa okudum. Benim ile ilgili bölüm iki sayfa, 16 paragraf, delil
olarak bir tweet, 914 saniye ‘Uluslararası haber ajansı Türkiye irtibat bürosu’ ile görüşmem var. HTS bilgileri dosyada kısıtlama kararı olmasına rağmen yandaş medyaya servis edildi. Algı yaratılmaya çalışıldı”
ifadesini kullandı. Ağırel özetle, “İddianamede dezenformasyon faaliyetlerinden bahsediliyor. Barış darp
edildiği, ben ise mahkeme kararını, savcılığa göre sahte mahkeme kararını medyaya servis etmişiz. Gerçi
biz yapmamışız ama iddianamede yer aldığına göre bizim suçumuzdur! Tek delil olarak sunulan telefon
konuşması Sputnik RS FM’de Ahu Özyurt ile yapılan kitabım Sarmal’a ait canlı yayın bağlantısıydı. Kaydı
Youtube’da var. Dezenformasyon diye iddianamedeki olay ise Mahkeme’nin hakkımdaki tahliye, adli kontrol ve serbest bırakılma kararlarını aynı davada vermesi, tamamen doğru bizatihi ben gördüm, üç milletvekili gördü, 13 avukat gördü. Evraklar da biz de tanıklar da hazır. Mahkemede herkes doğrusunu öğrenecek.
Bunlar, FETÖ kumpas davası Ergenekon'da yer alan sahte evraklara, olmayan konuşmalara dahi bel bağlıyor. Hatta, ADD, CUMOK, ÇYDD, CKD, Kartal Uğur Mumcu, TGB gibi 110 sivil toplum kuruluşunun
oluşturduğu Biz Kaç Kişiyiz Platformu’nda seçilerek görev almamı aynı FETÖ savcısının iddiasındaki gibi
adlandırmaya çalıştılar” diye yazdı.270
● Zonguldak Elmas TV Haber Müdürü Seyfi Boyraz, Zonguldak Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş’ın üç yeğenini belediyede işe almasına ilişkin haberi yüzünden kendisini tehdit ettiğini bildirdi. Boyraz,
“Sayın Ali Bektaş’ın bahsettiği gibi klavyeyi elimize alıp önümüze gelene sallamıyoruz. ‘Yeğenime faydam
olmayacak da kime faydam olacak’ diyerek belediyeye yeğenini işe aldırdığını belirtiyor. Üç gazeteci arkadaşımla birlikte ertesi gün Cumhuriyet savcılığına giderek, mesleğimizi icra ettiğimizi belirterek delillerimizle birlikte şikayet dilekçemizi verdik. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde AKP, çalışan gazetecileri
onurlandırmak, sevindirmek için Zonguldak’ta düzenlediği kahvaltıda konuşan AKP Zonguldak milletvekili Hamdi Uçar, partisini eleştiren gazeteciler için ‘Kaleminizi kırarlar, size yazık olur’ diyor. 2 Mayıs’ta
bulunduğum bir programda, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan da, ‘Beni, benim belediye başkanımı,
milletvekilimi, teşkilatımı yazan Zonguldak medyası üzerine topyekûn AKP baskısı söz konusu” dedi.271
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, İstanbul Kuzguncuk’daki evinin bahçesine bitişik vakıflardan kiralanan ve inşaat yapılması yasak olan arsada kaçak yapılaşma yaptığına ilişkin
sol.org.tr’deki haber mahkeme kararıyla erişime engellendi. Konuya ilişkin ilk olarak Altun’un avukatlarınca SoL’a bir yazı gönderildiği ve gerekçesiz şekilde haberi kaldırma yönündeki talebe ret yanıtı verildiği
ifade edildi. Bu haberin ardından yeğenini bilirkişi olarak gösteren hakimin aylık bir milyon lira kazandığına
ilişkin SoL’da yer verilen haber ve AKP’li vekilin eşinin kültür ve turizm müdürü olmasına yönelik haber
de yine mahkeme kararıyla erişeme engellenmişti.272
5 Haziran 2020
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/goz-yasartan-hayirseverlik-1717428
https://www.a3haber.com/2020/06/03/mahkemeden-baskentgaz-turgeve-30-milyonluk-isyeri-bagisladi-haberine-sansur/
https://twitter.com/MetinUca/status/1268785833596932096?s=08
267 http://www.patronlardunyasi.com/haber/Gazeteci-Metin-Uca-ya-AA-yi-elestiren-tweeti-nedeniyle-14-ay-hapis-cezasi-verildi/236302
268 https://twitter.com/ersozhuseyin/status/1268444070021652480
269 https://twitter.com/ersozhuseyin/status/1268633433636515840
270 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/kelle-fiyatina-hurriyet-esirlik-bedava-55917yy.htm
271 https://tr.sputniknews.com/aksam_postasi/202006041042191547-tehdit-edilen-gazeteci-belediye-baskaninin-o-sozlerinden-sonra-can-guvenligimiz-kalmadi/
272 https://sol.org.tr/haber/basin-ozgurlugu-demokrasinin-bel-kemigi-diyen-akpden-otomatik-sansur-uygulamasi-6106
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● Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 2013 ve 2014 yıllarında Gerger Kaymakamlığı Ömer Bilgin’i eleştirdiği
için Gerger Fırat’ın Haber ve İstihbarat Müdürü Özgür Boğatekin’e verilen bir yıl 15 günlük hapis cezasını
altı yıl sonra oybirliğiyle onadı. Gerger Asliye Ceza Mahkemesi, 2014 yılında açılan davada Boğatekin’e
bir yıl 15 gün hapis cezası vermişti. Bu arada gazeteciye bu cezayı hükmeden Hakim Recep Ünver, daha
sonra FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilmiş ve Adana Ağır Ceza Mahkemesi’nce silahlı
terör örgütü üyesi olmaktan dokuz yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Boğatekin’in avukatları Yargıtay Genel
Kurulu’na karar düzeltme talebinde bulunacakları ve aynı zamanda Anayasa Mahkemesine bireysel başvurusunda bulunacağını bildirdiler. Aynı gün Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi ise, Boğatekin’e 2018’de dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla verilen 10.000 lira
adli para cezasıyla ilgili istinaf başvurusunu reddetti.273
● Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, “Ayrımcılık virüs dinlemedi: Camiler dezenfekte edildi, cemevi ve kiliseler edilmedi” haberi nedeniyle gazeteci Lezgin Akdeniz hakkında soruşturma başlattı. Akdeniz, üç ay önce yayımladığı haber gerekçesiyle başlatılan soruşturma nedeniyle Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi’ne ifadeye çağrıldı. Akdeniz’e “haberle alakalı delilleri, haberde Süryani Kadim
Meryem Ana Kilisesi papazı olarak tanıttığı Yusuf Akbulut’un kilisedeki resmi görevi” gibi sorular sorulduğu bildirildi. Akdeniz, “Kilisenin dezenfekte edilmediği bilgisini teyit etmek için aradığım Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi Papazı olarak görev yapan Yusuf Akbulut, dezenfekte işleminin yapılmadığını,
Ulu Cami ile birlikte en çok ziyaret edilen kilisenin dezenfekte edilmemesinden kaygılı olduğunu ve kilisede
olduğunu söyledi. Durumun boyutunu anlamak için Pir Sultan Abdal Derneği Diyarbakır Şube Başkanı
Cafer Koluman’ı da arayarak cemevinin dezenfekte edilmediğini kendisinden öğrendim. Bunun üzerine söz
konusu haberi ajansa geçtikten yaklaşık iki saat sonra kilise ve cemevine gidilip dezenfekte işlemi yapılmış,
akşam saatlerinde de buna ilişkin belediye ve valiliğin açıklaması yayınlanmıştır. Açıklamadan sonra haberde isimleri geçen kişileri arayarak dezenfekte işlemlerinin yapılıp yapılmadığını sordum. Haber yayıldıktan sonra dezenfekte işlemlerinin yapıldığını doğruladılar. Amacım tamamen gazetecilik faaliyeti olup
herhangi bir şekilde suç işleme kastım yoktur” ifadesini verdi.274
● Gazeteci Ebru Küçükaydın’ın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mühittin Böcek’in basın
toplantısında “Konyaaltı Sahili ihalesi ile ilgili soru sorduğu” için hakkındaki suç duyurusunda, “Şüpheli
halkı ayrıştırmaya çalışmaktadır. Şüphelinin geçmişine baktığımızda, Cumhuriyet Halk Partisi’nden Kocaeli milletvekili adayı olduğu görülmektedir” ifadeleri tepki çekti. CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer,
“CHP’li olmayı hiç kimse, hiçbir güç suç unsuru gibi gösteremez. Buradaki meselenin özü insanları ayrıştırarak, etiketleyerek, kutuplaştırarak iktidarı elinde tutabilen bir ülke yönetiminin varlığıdır” dedi. Küçükaydın’ın avukatı Furkan Açıkgöz, “Şikayet dilekçesinde Küçükaydın’ın siyasi kimliğine atıf yaparak soruşturmanın siyasallaştırdığı açık ve net olarak görülmektedir. Şikayet dilekçesinin ilk sayfasında üçüncü
madde olarak ‘halkı ayrıştırarak, kin ve düşmanlık beslemeye itmektedir’ suçlamasına müvekkilimin kimliğine siyasi bir partinin adı eklenmiştir. CHP'li olduğu, milletvekili adayı olduğu atıfta bulunulmuştur. Küçükaydın’ın CHP üyesi olması suç olarak gösterilmesi şaşırtıcıdır” diye konuştu.275
8 Haziran 2020
● Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel, Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı “askeri casusluk” suçlamasıyla gözaltına alındı. Dükel, avukatı aracılığıyla “Benden casus değil, vatansever çıkar” mesajını iletti. Dükel’in gözaltına alındığını Tele1 Genel
Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ duyurdu ve savcılıkça dört gün gözaltı süresi verildiğini belirtti.276
Yıldız, avukatı aracılığıyla “Bana FETÖ’cü diyemediler ama Türk ordusunun hukuku için namusu için,
şerefi için, haysiyeti için bana askeri casusluk suçunu yöneltebilecek insan henüz anasının karnından doğmamıştır. Ben hangi devletin menfaatine casusluk yapabilirim? Benim tanıdığım bildiğim tek devlet vardır
o da Türkiye Cumhuriyeti’dir” açıklamasını yaptı.277 Soruşturmada, “Devletin güvenliği veya iç veya dış
siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk
amacıyla temin etmek” suçlamasıyla Dükel, Yıldız ve E.B. isimli bir muvazzaf asker hakkında dosya açıldığı bildirildi. Muvazzaf asker E.B.’nin görevi nedeniyle elde ettiği Libya’daki askeri birliklerin faaliyetleri
ve TSK’nın Suriye’deki operasyonlarıyla ilgili bilgileri Yıldız’la paylaştığı belirtildi. Yıldız’ın da Dükel’le
görüştüğü kaydedildi.278 Milli Savunma Bakanlığı’ndan istihbarat ve savcılık makamlarına yapılan şikayet
üzerine soruşturma başlatıldığı ve bu şikayet üzerine muvazzaf asker E.B.’yi dinlemeye alındığı bildirildi.
273http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/225293-yargitay-kaymakami-elestirdigi-icin-ceza-alan-gazetecinin-cezasini-6-yil-sonra-onadi#:~:text=Ceza%20Dairesi%2C%20Gerger%20F%C4%B1rat%20gazetesi,para%20cezas%C4%B1yla%20ilgili%20ba%C5%9Fvuruyu%20reddetti.
274 https://gazetekarinca.com/2020/06/ayrimcilik-virus-dinlemedi-haberi-nedeniyle-gazeteciye-sorusturma/
275 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/gazetecinin-dava-dosyasina-tepki-ceken-chp-detayi-5857371/
276 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/gazeteci-ismail-dukel-gozaltina-alindi-282990h.htm
277 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/son-dakika-muyesser-yildizdan-ilk-aciklama-283058h.htm
278 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-muyesser-yildizin-da-gozaltina-alindigi-operasyonun-detaylari-ortaya-cikti-41536626
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Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Dükel ve Yıldız’ın telefonlarını dört ay boyunca dinlediği ortaya çıktı.279
● Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 16 Mart 2020’de oybirliğiyle aldığı ancak kamuoyuna Mayıs ayında
YeniŞafak haberiyle yansıyan “FETÖ Medya Yapılanması Davası” temyiz kararı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim
Sistemi’ne (UYAP) yüklendi. Karar uyarınca 26 sanıklı davada 17 gazeteci hakkında verilen hükümleri
onanmış ve sekiz gazeteci hakkındaki hükümler ise bozulmuştu. UYAP’taki karar dosyası, yeniden yargılama için İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.280
10 Haziran 2020
● İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, ETHA Editörü İsminaz Temel, Ezilenlerin Hukuk Bürosu
(EHB) avukatları Sezin Uçar ve Gülhan Kaya ile ESP Eş Genel Başkanı Avukat Özlem Gümüştaş’ın da
aralarında olduğu 23 kişi hakkındaki davayı Covid-19 pandemisi nedeniyle 23 Eylül’e erteledi.281
● Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, “Askeri casusluk” suçlamasıyla 8 Haziran’da beri gözaltında tutuldukları Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM
Şube Müdürlüğü’nde henüz ifadeleri alınmadı. Yıldız’ın avukatı Erhan Tokatlı, savcılığa adliyede ifade
alınması için dilekçe verdi. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “dosyadaki kısıtlılık kararı” gerekçesiyle herhangi bir bilgi ve belgeyi avukatlarla paylaşmadı. Avukatlarca, gözaltı kararı ve arama-el koyma
tutanaklarına dahi ulaşılamadığı açıklandı.282
11 Haziran 2020
● Cihan Haber Ajansı Uşak Muhabiri Mevlüt Öztaş, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu, 28 Mayıs 2020’de “cezaevinde kalamaz” raporu vermesine rağmen 1
Haziran’da taburcu edilerek Sincan L Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Öztaş, Şubat 2018’te tutuklu bulunduğu
Afyon T Tipi Kapalı Cezaevi’nden pankreas kanseri teşhisi nedeniyle Ankara’ya sevk edilmişti. Kurul’un
hazırladığı raporda ise, Öztaş’ın cezaevi koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği ve ceza infazının
ertelenmesi gerektiği bildirildi. Öztaş, Şubat 2019’da dokuz yıl üç ay hapis cezasına mahkum edilmişti.283
12 Haziran 2020

● Oda TV Ankara haber müdürü Müyesser Yıldız, TCK 329’daki “Devletin güvenliği veya iç veya
dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçlamasıyla
Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildi. Savcılıkça tutuklanması talep edilmiş olan Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aynı dosya kapsamında askeri bilgileri aktarmakla suçlandığı açıklanan Erhan B. isimli astsubay da tutuklandı. “Askeri casusluk” suçlamasıyla başlatılmış soruşturma gerekçesiyle dört gün boyunca gözaltındaki
gazeteciler, Başsavcı vekili Veysel Kaçmaz tarafından sorgulandı. Savcılık ve hakimlikteki sorgulama aşamalarında her kişi için üç avukat sınırlandırılması konuldu. Sorguda, Yıldız ve Dükel’e astsubay E.B ile
yaptıkları telefon görüşmeleri soruldu.284 Avukat Erhan Tokatlı, Yıldız’a isnat edilen suçlamaya kanıt olarak
“Kim bu Hafter’le görüşen Türk komutanlar” ve “Libya’ya hangi komutan gitti… Yerine kim geldi?” haberlerinin gösterildiğini açıkladı. Tokatlı, “FETÖ organizasyonu” olarak nitelendirdiği soruşturmayla “esasen Müyesser Yıldız’ın dijital arşivlerine ulaşmanın amaçlandığını” ifade etti.285
14 Haziran 2020
● İHA Adana bürosu muhabirleri Umutcan İşledici ve Elif Ayşenur Bay’ın küçük kızlarını darp eden
aileyi haberleştirmek için gittikleri olay yerinde aile tarafından darp edildiği ve fotoğraf makinelerinin kırıldığı bildirildi. Olay yerindeki güvenlik kamerası kaydında ise gazetecilere saldırı anında olay yerinde olan
polislerin engel olmadığı görüldü.286
15 Haziran 2020
● Demirören Medya Grubu, medyakoridoru.com’un İmtiyaz Sahibi Canan Kaya ve haberi yayınlayan beş internet sitesine 50 bin liralık tazminat davası açtı. Grup aynı zamanda habere konu olan işçi Zeynep
Tüzer’e de dava açtı. Kaya, Twitter’dan, “Demirören Medya Grubu, güvenlik görevlisi Tüzer’in yönetim
katındaki halıya bastığı gerekçesiyle işten çıkarılmasını haberleştirdiğim için hakkımda tazminat davası
https://www.birgun.net/haber/gozaltina-alinan-gazeteci-ismail-dukel-den-ilk-aciklama-303901
https://expressioninterrupted.com/tr/yargitay-feto-medya-davasinda-17-gazetecinin-cezasini-onadi/
http://www.etha15.com/haberdetay/gazeteci-ve-avukatlarin-davasi-eylule-ertelendi-119868
282 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yildiz-ve-dukelin-gozalti-karari-ve-arama-tutanaklari-dahi-avukatlar-ile-paylasilmadi-1744091
283 https://expressioninterrupted.com/tr/mevl-t-zta-sa-l-k-raporuna-ra-men-cezaevine-g-nderildi/
284 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gazeteciler-ismail-dukel-ve-muyesser-yildiz-hakim-karsisinda-1744536
285 https://www.dw.com/tr/gazeteci-m%C3%BCyesser-y%C4%B1ld%C4%B1z-tutukland%C4%B1/a-53781571
286 https://www.tgrthaber.com.tr/gundem/iha-muhabirlerine-cirkin-saldiri-2717680
279
280
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açmış. İstiyorlar ki susalım, görmeyelim, yazmayalım” sözleriyle tepki gösterdi. Haberde, “Demirören
Medya Grubu’nda Eylül 2019’da göreve başlayan Tüzer’in yönetim katından ayakkabılarıyla geçtiği ve
halıyı kirlettiği gerekçesiyle önce istifaya zorlandığı, istifa etmeyince ise ücretsiz izne çıkarıldığı” bilgisi
yer alıyordu. Tüzer, olaya ilişkin “İşim gereği yönetim katına çıkıyordum. Demirören Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören’in asistanı ve kuzeni Vuslat Orhan, beni görünce aşağılayıcı bir şekilde ‘Ne işin var burada’ diyerek katı terk etmemi istedi. Ben de aşağıya indim. Ancak bu kadar
ağır derecede suçlanacağımı bilemiyordum. Orhan bu olayın hemen ardından ‘Halıya ayakkabılarıyla bastı’
diyerek beni yönetime şikayet etmiş. Yönetim de bağlı bulunduğum Talon Güvenlik Hizmetleri’ni aramış
ve şirket de direkt çıkışımı verdi” açıklamasını yapmıştı.287
16 Haziran 2020
● İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, ETHA muhabiri Adil Demirci ile Ezilenlerin Sosyalist Partisi
(ESP) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonunun 22 üyesinin “terör örgütü üyeliği” ile “terör örgütü
propagandası” suçlamalarıyla yargılandığı davada Demirci hakkındaki adli kontrol tedbirlerini kaldırarak,
davayı, 11 Kasım’a ertelendi.288
17 Haziran 2020
● Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, JinNews muhabiri Beritan Canözer hakkında 2013-2016
yılları arasında yaptığı Twitter ve Facebook paylaşımları ve beğenileri gerekçesiyle “örgüt propagandası”
suçlamasıyla bir yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Avukat Resul Temur, Canözer’in sosyal medya hesaplarında herhangi bir suç şüphesi olmadığını, beğendiği paylaşımları yaymak gibi bir amacı olmadığını, suçlama konusu paylaşımlarda şiddete çağrı ya da övgü olmadığını, kamu düzeni için açık ve yakın tehlike
oluşturmadığını belirterek, Emniyet’in bu veriye “Photo Liked By Me” adlı programıyla arama sonucunda
ulaştığını söyledi.289
● Gazeteci Can Dündar’ın yayın yönetmenliğini yaptığı, Almanya merkezli Özgürüz Radyo ve ozguruz20.org Türkiye’de erişime engellendi.290 RTÜK, Dündar’ın yayın yönetmeni olduğu internet sitesinde
yayın yapan radyo hakkında “kaçak yayın yaptığı” gerekçesiyle şikayetçi oldu. Mahkeme, radyo yayınının
durdurulmasına ve internet sitesine erişim engeli getirilmesine karar verdi. Dündar, gelişmeye Nazileri ve
12 Eylül Askeri Darbesi’ni hatırlatarak, sosyal medya hesabından, “İlk değil bu, son da olmayacak.
1930’larda Türkiye’ye gelen Alman demokratlarının yayınlarını da Nazi hükümeti engellemeye çalışmıştı.
12 Eylül sansüründe BBC Türkçe’den, Köln Radyosu’ndan haber almaya çalışırdık ama yasaklamak istenirdi.291
● Gaziantep 2. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet’in Gaziantep Şehitkamil Belediyesi ile ilgili yaptığı “Şehitkamil Belediyesi’nde bir yıllık ihale: Akaryakıta 22 milyon 979 bin” ve “AKP’li belediye, encümen onaylaması gereken kararı başkan adına vekil imza ile uyguladı” haberlerine erişim engeli getirdi.292
18 Haziran 2020
● Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Aralık 2019’dan beri “terör örgütüne üye olmak” ve “terör
örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla Ağrı Patnos L Tipi Cezaevi’nde tutuklu gazeteci Aziz Oruç
hakkındaki iddianameyi kabul etti. Oruç’un ilk duruşması 21 Temmuz’da görülecek. İddianamede, Oruç’un
Facebook’tan Roj News ve İMC TV’nin sayfalarını beğenmesi “örgüt propagandası yapmak” suçlamasına
delil gösterildi. Oruç, terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’a yönelik tecrite son verilmesi talebiyle açlık grevine başlayan HDP üyesi Nasır Yağız ile yaptığı röportaj nedeniyle de suçlandı. Dava kapsamında, tutuklu şüpheliler HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek ile Eski Belediye Meclis Üyesi
Muhammet İkram Müftüoğlu ve tutuksuz şüpheliler MA editörü Dicle Müftüoğlu, HDP Ağrı Milletvekili
Abdullah Koç’un Danışmanı Yücel İlhan ile HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk’ün şoförü Turgay İlboğa’ya ise, Oruç’un İran sınırına yakın bir noktadan arabayla alınmasını sağladıkları gerekçesiyle “örgüte
bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçlaması yöneltildi. MA editörü Müftüoğlu, iddianamedeki ifadesinde,
bir dönem birlikte çalıştığı ve haber müdürlüğünü yaptığı Oruç’un İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı
yakınında çaresiz ve donmak üzere olduğu bilgisini telefonla aldıktan sonra meslektaşına yardımcı olmaya
çalıştığını anlattı.293
● Sözcü Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’ün, “AKP Milletvekili Bahar Ayvazoğlu’yla ilk eşinden
boşanarak evlenmiş Ali Ayvazoğlu’nun Trabzon Belediyesi’nde işçilikten Ankara İl Kültür ve Turizm
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/demirorenden-hakkinda-cikan-iddialari-haberlestiren-sitelere-dava-1745247
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-adil-demircinin-yargilandigi-davada-adli-kontrol-tedbirleri-kaldirildi/
https://www.mlsaturkey.com/tr/jin-news-muhabiri-beritan-canozere-1-yil-10-ay-hapis-cezasi/
290 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/firari-can-dundara-ait-radyo-ve-internet-sitesi-erisime-kapatildi/1878929
291 http://susma24.com/can-dundarin-sitesi-ozguruz-kapatildi/
292 https://twitter.com/engelliweb/status/1273316892527210496
293 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-aziz-orucun-ilk-durusmasi-21-temmuzda/
287
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Müdürlüğü görevine kamuda hızla yükselişini” yazmasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “namussuzluk”
olarak niteledi. Soylu, Öztürk’ün “Trabzon böyle bir yükseliş görmedi” köşe yazısı için “Saygı Öztürk’ün
bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır. Ali Bey’e minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır” tepkisini gösterdi. TGS Twitter aracılığıyla Soylu’nun paylaşımına cevaben “Haber hoşunuza gitmedi diye gazeteciye hakaret edemezsiniz sayın Soylu. Haddinizi bilin”
paylaşımında bulundu.294
● İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, Sözcü’de Serpil Yılmaz’ın kaleme aldığı “Covid-19
‘Destek’ TIR’ından 200 milyon dolarlık hesap çıktı” haberine erişim engeli getirdi.295
19 Haziran 2020
● İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, İleri Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Onur Emre’nin
2014-2018 yılları arasında Twitter hesabından paylaştığı haberlerde “zincirleme terör örgütü propagandası
yapmak” iddiasıyla savunmasını dinledi. Yağan, 2012’den beri gazetecilik yaptığını ve son bir buçuk yıldır
ise milletvekili danışmanı olarak çalıştığını belirterek, iddianamedeki İleri Haber’de yayınlanmış haberlerin
tamamının basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Dava, 13 Temmuz’a ertelendi.296
● Avukat Celal Ülgen, Yeniçağ yazarı gazeteci Murat Ağırel aleyhine kitabı Sarmal’da kendilerine
hakaret edildiği iddiasıyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile
TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman’ın şikayette bulunduğunu açıkladı.297
● Erişim Sağlayıcıları Birliği, Sözcü yazarı Serpil Yılmaz’ın, “Covid-19 ‘Destek’ TIR’ından 200
milyon dolarlık hesap çıktı” haberine yer veren t24comtr, medyaradar, dokuz8haber’in haberlerine de erişim engeli getirdi.298
20 Haziran 2020
● AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun, kızlarından ikisinin Hitit Üniversitesi’nde öğretim
görevlisi olarak işe başladığı, ayrıca kardeşinin de şoför olarak yine aynı üniversitede işe alındığını haberleştiren gazeteciler Elvan Yılmaz ve Seyfettin Mete hakkında dava açacağı ileri sürüldü. Kavuncu, “Devletin resmi kayıtları incelediği zaman kolaylıkla anlaşılacağı üzere gerçekle alakası olmayan, yalan, asılsız,
masa başı, çarpıtma bazı iddia ve ithamlar, malum şahıs ve çevrelerce sosyal medya ve internet medyası
aracılıyla gündeme getirilmiş ve ulusal medyaya da servis edilmiştir. Siyasi mücadeleye malzeme yapılmaya çalışılan iddialar edepsizliği, ahlaksızlığı tescilli kişilerce desteklense de yargı önünde ve mahşerî
vicdanda mutlaka mahkum olacaklardır. Kim olursa olsun, bu ‘itibar suikastçılarının’ bütün bağlantılarını
açıklamak, ipliğini pazara çıkarmak da boynumuzun borcudur” dedi. Gazeteciler ise haberlerde kaynak olarak kullanılan belgelerin üniversitenin resmi sitesinde yer aldığını ancak daha sonra silindiğini belirterek,
bu belgelerin kopyasını mahkemeye sunacaklarını söylediler.299
22 Haziran 2020
● Gaziantep 1. Sulh Ceza Hakimliği, Oba Makarna Sanayi Ticaret A.Ş.’nin avukatı Mehmet Servet
Haydargil talebi üzerine fabrikasında çalışan işçilerde Covid-19 görülmesine ilişkin birçok gazetede yer
alan habere erişim engeli getirdi. Kararda, “Söz konusu şirket hakkında yapılan haber, yorum ve içeriklerin
söz konusu haber içeriklerinde, başvuran şirket isminin, logosunun, şirket faaliyet yerinin haber içeriklerinde yer alması sebebiyle, kendileri dışında gelişen olaylar sebebiyle tüzel kişiliklerinin itibarını zedeleyici
ve zarar verici olduğu, Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarından yapılan paylaşımların talep eden şirketin kişilik haklarını açıkça ihlal ettiğinden bahisle aşağıdaki belirtilen adreslere yönelik erişimin engellenmesine dair karar verilmiştir” denildi. Erişim engeli kapsamında Evrensel, Sözcü, DHA, diken.com.tr,
Habertürk, Milli Gazete, Gaziantep Haber, Sol Haber Portalı, İleri Haber, Gazete Karınca, dokuz8haber,
Antep Son Nokta, Gaziantep Detay Gazetesi, Ege’de Son Söz, Çukurova Manşet, Gaziantep Pusula ve Nizip
Gazeteciler Cemiyeti’nin Twitter, Facebook ve Instagram hesapları yer alıyor.300
● İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Şubat 2012’de ifadeye çağrılmasıyla ilgili olarak aralarında tutuklu gazeteci Mustafa Gökkılıç’ın da bulunduğu 34 sanık hakkındaki
“Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs,” “casusluk” ve örgüt suçlamalarıyla görülen davayı, “milli
http://susma24.com/bakan-soylu-hedefinde-yine-bir-gazeteci-vardi/
https://twitter.com/engelliweb/status/1273547997113126913
https://www.mlsaturkey.com/tr/onur-emre-yagana-acilan-dava-mutalaa-hazirlanmasi-icin-ertelendi/
297 http://susma24.com/gazeteci-murat-agirele-kitabi-nedeniyle-sorusturma/
298 https://twitter.com/engelliweb/status/1274008163407351812
299 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/06/20/milletvekillinden-gazetecilere-dava/
300 http://susma24.com/fabrikadan-gazetelere-koronavirus-sansuru/
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güvenliği tehlikeye düşürecek hususların ortaya çıkması” gerekçesiyle basına kapatılmasına ve yayın yasağı
konulmasına karar verdi. 14 kişinin tutuklu, 15 kişinin ise firari konumunda olduğu davada tutuklu tüm
sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek, davanın Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi
karşısındaki salonda yapılmak üzere 15 Eylül’e ertelendi.301
23 Haziran 2020
● Baro başkanları ve avukatlarınca “Savunma Direniyor” eylemini takip eden gazetecilere de polis
müdahale etti. TGS, “Baro başkanlarının ‘Savunma Yürüyor’ eylemini takip eden gazeteciler sık sık polis
müdahalesiyle karşılaşıyor. Kolluğun görevi halkın haber alma hakkını engellemek değil, güvenliği sağlamaktır. Bırakın işimizi yapalım”302 ifadelerini kullandı.303
● BİK, Ragıp Zarakolu’nun 5 Mayıs’ta yayımlanan “Makus Kaderden Kaçış Yok”304 yazısına nedeniyle Evrensel’e 45 gün süreyle resmi ilan ve reklamların kesilmesi cezası verdi. Evrensel avukatı Devrim
Avcı, “45 günlük ilan kesme cezası şimdiye kadar verilmiş en uzun ilan kesme cezası. İfade özgürlüğü
kapsamında bir köşe yazarının kendi kanaati doğrultusunda yazdığı bir makaleye böyle bir ceza verilmesi
hukuk ile açıklanabilir değil. BİK için başvuru yapılıyor, ilan kesme cezası veriliyor, yetmiyor, savcılığa
suç duyurusunda bulunuluyor. Yetmiyor erişim engelli, tekzipti vs. Tüm bunlar artık gazetenin topyekün
hasmane bir tutum ile karşı karşıya olduğunu düşündürtüyor. Tüm bunları düşününce ifade özgürlüğü, basın
özgürlüğü, kişilerin kanaat özgürlüğünün de artık bu ülkede tanınmadığının da açık bir ilanı olduğunu düşünüyoruz. Bu uygulamalara karşı tüm hukuki yollara da başvurumuzu yapacağız” dedi.305
● Çorlu 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Çorlu tren kazası davasının görüldüğü duruşma salonunda
görüntü çektiği iddiasıyla “ses ve görüntülerin kayda alınması” suçlamasıyla yargılanan Artı Gerçek muhabiri Rıfat Doğan’ın davası, avukatlarının tanık dinlenmesi talebi üzerine 8 Aralık’a ertelendi.306
24 Haziran 2020
● İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, Libya’da şehit olan MİT mensubuna ilişkin haberler ve Twitter paylaşımları nedeniyle tutuklu gazetecilerden Yeni Yaşam Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik
ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser, Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun tahliyesine ve tutuksuz yargılanmalarına karar verdi. Ancak Mahkeme, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış
Pehlivan ve muhabir Hülya Kılınç ile Yeniçağ yazarı Murat Ağırel’in tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Mahkeme, Almanya’da yaşayan BirGün yazarı Erk Acarer’in yakalama talebinin tekrarına karar verdi.307
Ağırel, “Bütün yaşamım bu hain yapılar ile iş birliği halindeki çeteler, taşeron terör örgütleri ve yoksul
halkın alın teri ile oluşturulmuş kamu kaynaklarını yağmalayan, yolsuzluk yapan kişiler ile mücadele ile
geçti. Bundan sonra böyle olmaya devam edecektir. Hakkımdaki suçlamalar ne bir somut delile dayanıyor
ne de vicdana sığıyor. İddia makamının tarafınıza sunduğu iddianame bana göre bir niyetnamedir” savunmasını yaptı. Ardından Keser, “Bu haber ve yazılar bizden önce internet siteleri ve haber sitelerinde yayınlanmış ve basın özgürlüğü içerisinde haber değeri taşıdığı gerekçesiyle yapılmıştı” dedi. Kılınç da, “Yaptığım iş sadece ve sadece gazeteciliktir. Yerel bir gazeteci olarak, yaşadığım bölgede bir şehidin olması ve
şehidin törensiz defnedilmesi çok büyük haber değeri taşıyan ve haber yapılmasını gerektiren önemli bir
olaydır” diye konuştu.308
● Mardin 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Mardin Cumhuriyet Savcılığı’nın İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu’nun 12 Nisan’da istifa ettiğini duyurmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı “Batacak
gemiyi ilk önce fareler terk eder… Evrensel bir sözdür… Fareler gidince gemi de batar…”309 paylaşımı
gerekçesiyle MA muhabiri Ahmet Kanbal hakkında hazırladığı iddianameyi kabul etti.310
● İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, “Parıl parıl parlıyordu Hermes çanta” yazısıyla “güzel vasıf atfetmeyerek hakaret ettiği” gerekçesiyle Evrensel yazarı Ender İmrek’in yargılanmasına başladı.
İmrek, 29 Haziran 2019’da Evrensel’de yayımlanan yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Japonya’daki G20 Zirvesi’ne 50.000 dolar değerindeki timsah derisi Hermes çanta ile katılmasını
eleştirmişti. İmrek, savunmasında, pandemi koşullarında IBAN numarası verilerek vatandaşlardan 10 lira
bağış talep edildiğini hatırlatarak, “Milyonlarca yoksul, işsiz ve açın olduğu gerçeği bir yerde dururken,
50.000 dolarlık Hermes çanta, elbette eleştiri konusudur. Politikaya atılırken, ‘Ben bu yola çıkarken sadece
https://www.birgun.net/haber/yayin-yasagi-getirilen-mit-kumpasi-davasi-eylul-ayina-ertelendi-305568
https://twitter.com/TGS_org_tr/status/1275381921615405059
https://halktv.com.tr/gundem/baro-baskanlarinin-yuruyusunu-takip-eden-gazetecilere-polis-mudahalesi-427836h
304 https://www.evrensel.net/yazi/86275/makus-kaderden-kacis-yok
305 https://www.evrensel.net/haber/407714/basin-ilan-kurumu-evrensele-45-gun-ilan-kesme-cezasi-verdi
306 https://artigercek.com/haberler/gazeteci-rifat-dogan-in-yargilandigi-dava-8-aralik-a-ertelendi
307 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-baris-terkoglu-ferhat-celik-ve-aydin-keser-hakkinda-tahliye-karari-5893309/
308 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gazeteciler-yargilaniyor-6-gazeteci-ilk-kez-hakim-karsisinda-1747154
309 https://twitter.com/ahmetkanball/status/1249410890497212419
310 http://yeniyasamgazetesi1.com/gazeteci-kanbala-soyluya-hakaret-davasi/
301
302
303

52

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2020 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

parmağımdaki şu alyansım var’ diyen, ancak bugün dünya zenginleri arasında gösterilen Cumhurbaşkanı’nın ailesinin durumunu yazmak, dünyanın her yerinde bir gazetecilik görevidir. Google’da ‘Emine
Erdoğan Hermes çanta’ yazdığınızda 231.000 haber çıkıyor karşınıza. Çantayla ilgili haberlere birkaç gün
önce erişim yasağı konulsa da milyonlar bundan haberdardır” dedi. Mahkeme, Emine Erdoğan’ın vekilinin
davaya katılmasına ve Ender İmrek’in duruşmalardan vareste tutulmasına karar vererek, davayı 8 Ekim’e
ertelendi.311
● Manisa Turgutlu Sulh Ceza Hakimliği, egitimsen’de yer alan “Rehber Öğretmenlere Yönelik
Keyfi ve Hukuk Dışı Uygulamalar Kabul Edilemez!”, artigercek’te yayınlanan “Mesai saati dışında çalışmayı reddeden öğretmene gözaltı”, evrenselgzt’de yer alan “Türk PDR-Der’den gözaltına alınan meslektaşları için tepki” ve eksisozluk’te yer alan “5 Kasım 2018 Manisa’da gözaltına alınan öğretmen” içeriğinin
aralarında bulunduğu 46 içeriğe erişime engeli getirdi.312
● Erzurum 2. Sulh Ceza Hakimliği, halktv.com.tr’de yer alan “Akademisyen Dilekmen ders notlarında aile içi cinsel istismarda çocuğu suçladı” haberine erişim engeli getirdi.313
● Samsun 3. Sulh Ceza Hakimliği, solhaberportali’nde yer alan “İşçinin maaşını ödemedi ama AKP
toplantısına yüzbinlerce lira ödedi” haberine erişim engeli getirdi.314
● İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “propaganda” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarıyla yargılanan Alman Die Welt’in eski Türkiye temsilcisi Deniz Yücel’in davası, Yücel’in avukatının
savunması doğrultusunda dosyanın tekrar incelenmesine karar verilerek, 16 Temmuz’a ertelendi.315
● Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Van’ın Erciş ilçesinin Belediye Meclis Üyesi olduğu dönemde
Erciş Belediyesi Eş Başkanları Yıldız Çetin ve Bayram Çiçek ile beraber yaptığı belediyecilik faaliyeti nedeniyle “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla yargılanan gazeteci Erhan Akbaş ve diğer on kişinin,
gizli tanık beyanları, kolluk fezlekeleri ve iletişim tespitleri gerekçe gösterildiği dava, 21 Eylül’e ertelendi.
Bilgisayarından çıkan haber fotoğrafları nedeniyle ayrıca suçlanan gazeteci Akbaş, savunmasında, “Gözaltına alındığım dönemde evde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Sadece bilgisayarımın hard diskini incelenmek üzere aldılar. Gazeteci olduğum için 10 yıllık bir haber arşivim bulunuyor.
Bu fotoğraflardan 30 tanesini iddianamede ‘örgütsel doküman ve örgüt üyelerinin fotoğrafları bulundu’
şeklinde gösterdiler. Oysa buradaki fotoğrafların tamamı haber manşetlerinde kullanılan fotoğraflardır”
dedi.316
25 Haziran 2020
● İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteciler Derya Okatan, Mahir Kanaat, Tunca Öğreten, Eray
Saygın, Ömer Çelik ve Metin Yoksu’nun “örgüt propagandası yapmak,” “bilişim sistemini engelleme,
bozma, verileri yok etme veya değiştirme,” “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunma”
ve “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı dava dosyasıyla başka bir dava dosyasının birleştirilip, birleştirilmeyeceğinin değerlendirilmesine karar verdi. Gazeteciler, “RedHack” tarafından dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın sızdırılan e-postalarını haberleştirdikleri için yargılanıyor. Sargın,
“Ortada iddia var, delil yok; gazetecilik var, üç yıldır adalet yok” savunması yaptı. Mahkeme ise, Öğreten
ve Yoksu hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi. Dava 15 Aralık’a ertelendi.317
● 2014’teki Twitter paylaşımı gerekçe gösterilerek “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanan gazeteci Sabiha Temizkan, avukatı Zelal Pelin Doğan aracılığıyla sağlık raporu ve mazeret
dilekçesi sunarak İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılmadı. Dava 22 Eylül’e ertelendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Temizkan’ın 2014’te “Mahmur Kampı IŞİD’in eline geçti” paylaşımı delil olarak öne sürülüyor.318
● Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, TSK’nın Afrin’e düzenlediği askeri operasyona ilişkin yaptıkları haber ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak” ve “halkı kin ve
düşmanlığa alenen tahrik etmek” iddiasıyla yargılanan Artı TV Haber Ankara Temsilcisi Sibel Hürtaş ile
gazeteci Hayri Demir hakkında iki buçuk yıldır uygulanan yurt dışı çıkış yasaklarının kaldırılması taleplerini
reddetti. Mahkeme, Adalet Bakanlığı’nın “milleti ve devletin kurumlarını aşağılama” suçunu düzenleyen
madde kapsamında istenen kovuşturma izni talebine henüz yanıt vermediğini bildirdi. Mahkeme, Bursa’da
https://www.evrensel.net/haber/407830/evrensel-yazari-ender-imrek-hermes-canta-yazisi-nedeniyle-hakim-karsisina-cikti
https://twitter.com/engelliweb/status/1275827431438528512
https://twitter.com/engelliweb/status/1275830506169479168
314 https://twitter.com/engelliweb/status/1275881673612279814
315 https://haberglobal.com.tr/gundem/gazeteci-deniz-yucel-in-davasi-karar-icin-ertelendi-54435
316 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-erhan-akbasin-davasi-eylule-ertelendi/
317 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazetecilerin-redhack-davasi-aralika-ertelendi/
318 https://www.mlsaturkey.com/tr/sabiha-temizkana-acilan-davaya-eylulde-devam-edilecek/
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itirafçı olan Hüseyin Duru Deniz adlı bir kişi tarafından Demir aleyhinde yaptığı “Hayri Demir’i Suriye’nin
Kamışlı bölgesinde gördüm. DİHA adına haber yaptı, kırsal geçmişi yoktur” şeklindeki teşhis tutanağını
okudu. Demir, Duru’yu gazeteci olarak Suriye’de tanıdığını belirterek, “Ben oraya gazetecilik yapmak için
gittim. O kişiyi 2015 Aralık döneminde Kobani taraflarında tanıdım” dedi. Hürtaş, geçtiğimiz yıl kabul
edilen birinci yargı paketi kapsamında Terörle Mücadele Kanunu’nda düzenlenen “terör örgütü propagandası” suçuna “Haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri niteliğindeki paylaşımlar suç oluşturmaz” ifadesinin eklendiğini anımsatarak, “Aradan geçen zamanda ikinci yargı paketi çıktı. Şimdi üçüncü yargı paketi
çıkacak. Ancak mahkemeniz, halen birinci yargı paketini uygulamış değil. Söz konusu madde benimle ilgili
değil. Dosyamın tefrik edilerek kararın verilmesini istiyorum” dedi.319
● İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet’in “Menzilcilerin imaj değiştirme stratejisi”, BirGün’in “Menzilciler istedi, AKP’li vekil teklif verdi: isim değiştiriyorlar”, Sözcü’nün “Menzil Üniversitesi isim değiştiriyor”, Halk TV’deki “Menzil tarikatına bağlı üniversitenin adı değiştiriliyor”, Evrensel’de yayımlanan “Hükümet Menzil Tarikatının prestiji için düzenleme hazırladı”, AKP’li vekilden Menzil
tarikatı hamlesi: ismi değiştiriyorlar”, gercekgundem.com.tr’de yer alan, “Menzilciler istedi, AKP’li vekil
teklif verdi: İsim değiştiriyorlar” ve Patronlar Dünyası’nda yayımlanan “Menzil tarikatı imaj düzeltiyor:
Torba tasarıda Menzil detayı!” haberlerine erişim engeli getirdi.320
● Anadolu 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, gazeteci Ahmet Altan’ın “düzeltme ve cevabın yayınlanmaması” suçlamasıyla yargılandığı davada, mahkeme, dava konusu dosyanın yeniden açılmasına neden
olan karara ilişkin yapılan temyiz başvurusunun henüz sonuçlanmamış olması nedeniyle kovuşturmanın
devamına yer olmadığına karar verdi. Altan hakkında 2010 yılında Taraf’ta yayımlanan “Ölüm babanın
emri” başlıklı yazısı nedeniyle eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in şikayeti üzerine dava açılmıştı.321
● Van 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “kamu görevlisinin görevini yapmasını engellemek” ve 2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla yargılanan gazeteci Oktay Candemir’in davası avukatların duruşmanın ertelenmesi yönündeki talebi üzerine 11 Kasım’a ertelendi.322
26 Haziran 2020
● Ankara Bala Sulh Ceza Hakimliği, Sözcü’nün “4 milyonluk ihbar” haberine erişim engeli getirdi.323
27 Haziran 2020
● Libya’da şehit olan MİT personelini ifşa ettiği gerekçesiyle, İstanbul Silivri Cezaevi’nde tutuklu
yargılanan Yeniçağ yazarı Murat Ağırel’in tecrit koşullarını protesto ettiği ileri sürüldü. Gazeteci Barış Yarkadaş, Halk TV’de katıldığı bir canlı yayında, Ağırel’in cezaevinde bulunmasını, hücrede tek başına tutulmasını, adil yargılama olmadan tutuklanmasını protesto ederek, hücresine buzdolabı almadığını ve bu nedenle 127 günde 17 kilo verdiğini söyledi. Yarkadaş, 9 Eylül’de gerçekleştirilecek duruşma öncesi Ağırel’e
protestosuna son vermesi için çağrıda bulundu.324
29 Haziran 2020
● Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Özgür Paksoy hakkında Brezilyalı Karikatürist
Carlos Latuff’un 2015 yılında öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’yi çizdiği karikatürünü sosyal
medya hesabında paylaştığı için “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.
Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, “İddianameyi
hazırlayan savcı, Paksoy’un sosyal medya paylaşımında öyle bir ibare olmamasına rağmen, söz konusu
paylaşımda Cumhurbaşkanı’na ‘katil’ kelimesinin kullanıldığını iddianameye eklemiştir” dedi.325
● Adapazarı Akşam Haberleri’ndeki “İyi ki Varsın” manşeti gerekçesiyle “Görevi başındaki kamu
görevlisine hakaret ve iftira” iddiasıyla imtiyaz sahibi Mustafa Sarı, Yazı İşleri Müdürü Sedat Balta ve
Haber Müdürü İsmail Erken savcılığa ifade vermeye çağrıldı. Sarı, Balta ve Erken ifadeleri alındıktan sonra
serbest bırakıldı. Adapazarı Akşam Haberleri, AKP Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz’un “Medya güzellikleri yansıtmıyor” sözlerini hicvederek “Yavuz’un, ‘Medya güzellikleri yansıtmıyor’ demesinin ardından, tam da onun istediği gibi bir gazete oluşturduk. Keyifli okumalar dileriz” mesajını paylaşıp ve 15 Haziran’da “İyi ki varsın!” manşetiyle çıkmıştı.326
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-hayri-demir-ve-sibel-hurtasin-25-yillik-yurt-disi-yasagi-suruyor/
https://twitter.com/engelliweb/status/1276184234005270528
http://platform24.org/guncel/4426/turkiye-de-basin-ve-ifade-ozgurlugu---265
322 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-oktay-candemirin-davasi-kasima-ertelendi/
323 https://twitter.com/engelliweb/status/1276538222424842244
324 https://tele1.com.tr/tutuklu-gazeteci-murat-agirelin-neden-17-kilo-verdigi-ortaya-cikti-181759/
325 http://susma24.com/gazeteci-ozgur-paksoya-hapis-cezasi/
326 http://susma24.com/yerel-gazeteye-iyi-ki-varsin-sorusturmasi/
319
320
321
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● MA İstanbul muhabiri Sadiye Eser hakkında, 2019 yılında yaptığı “Öcalan’ın İmralı’daki 20 yılı”
röportajı gerekçesiyle soruşturma açıldı. Eser, Yeni Yaşam’ı kaynak göstererek kullandığı haber nedeniyle
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na ifade verdi. Soruşturmada, Eser’in terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın
avukatlarından Mahmut Şakar ile yaptığı röportajın içeriğinde “propaganda içerikli cümleler olduğu” iddia
edildi.327
● Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, 2011 yılında çıkan bir çatışmada ölen gazeteci Mazlum
Erenci’yi Diyarbakır’daki Yeniköy Mezarlığı’nda anmak isteyen gazeteci Zeynel Abidin Bulut’un, kimlik
tespiti yapılmak üzere gözaltına alındığı ileri sürüldü. Bulut’un ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Öte yandan polisin anma esnasında Erenci’nin fotoğrafına “örgüt propagandası” içerdiği gerekçesiyle
el koyduğu ve dua etmek isteyen kalabalığa müdahale ettiği iddia edildi.328
30 Haziran 2020
● İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Fuat Avni ile ilgili yayımlanan haberler nedeniyle, “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” iddiasıyla yargılanan
BirGün Sorumlu Haber Müdürü Barış İnce, Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Yılmaz, Sorumlu Haber Müdürü Cansever Uğur ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın’ın yargılandığı dava, 13 Ekim’e ertelendi.
Mahkeme, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na müzekkere yazılarak gazetecilerin herhangi bir dernek, sendika ya da meslek odasına üye olup olmadıklarının sorulmasına, üyeler ise KHK ile kapanıp kapanmadıklarının sorulmasına karar verdi. Mahkeme, istenen belgelerin celse arasında gelmesi durumunda varsa
kovuşturma genişletme taleplerinin bildirilmesini, yoksa dava dosyasının esas hakkında mütalaanın hazırlanması için iddia makamına gönderilmesine hükmetti.329
2 Temmuz 2020
● İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi, “KCK Basın Davası”nda İsmet Kayhan’ın yakalanmasının beklenmesine ve Çağdaş Ulus’un dosyasının ayrılmasına karar verdi ancak Yüksel Genç’in ise duruşmalardan
vareste tutulması talebini reddetti. Dava, 1 Aralık’a ertelendi. 2011’in Aralık ayında Dicle Haber
Ajansı, Özgür Gündem ile Azadiya Welat, Demokratik Modernite ve Fırat Dağıtım gibi basın yayın organlarına yönelik operasyonda 46 çalışan gözaltına alınmış, 32’si tutuklanmıştı.330
● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet yargı muhabiri Alican Uludağ ile eski diplomasi
muhabiri Duygu Güvenç’in, Rahip Andrew Brunson ile ilgili haberleri nedeniyle “Türkiye Cumhuriyeti’ni
ve Büyük Millet Meclisi’ni alenen aşağılama” iddiasıyla yargılandığı dava, 22 Ekim’e ertelendi.331 Uludağ
ve Güvenç hakkında Brunson’ın 25 Temmuz 2018’de ev hapsine çıkarılması ardından 26 Temmuz 2018’de
Cumhuriyet’te yer alan haberleri nedeniyle 13 Ekim 2018’de dava açılmıştı.332
4 Temmuz 2020
● TGS Ankara Şube Yöneticisi ve ArtıTV Ankara Temsilcisi Sibel Hürtaş AKP-MHP’nin “çoklu
baro” teklifine karşı TBMM kapısında baro başkanları nöbetini takip etmeye çalıştığı sırada polis müdahalesiyle gözaltına alındı.333 Hürtaş, “Gözaltındayım. Karakola götürülürken kötü muameleye uğradım. Haberi
izleme ısrarımın sonucu gözaltı ve kötü muamele Kavaklıdere Polis Karakolunda gözaltında tutuluyorum”
açıklaması yaptı.334
● Basın İlan Kurumu (BİK), “CHP’li Özel’den Altun’a izinsiz inşaat tepkisi” haberini yaparak, “haberin saptırıldığı ve çarpıtıldığı, gerçek dışı ifadeler kullanıldığı, algı yaratıldığı” gerekçesiyle Evrensel’e
beş günlük ilan kesme cezası verdi. BİK’in savunma talebi üzerine Evrensel, haberde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in tepkisi olduğu ve haberin kişinin aleyhinde olmasının haberin basın ahlak esaslarını
ihlal etme anlamına gelmediği belirtilerek, “Bu haber hakkında basın ahlak esaslarına uygun olmadığı gerekçesi ile şikayet edilmesi, basının eleştirel herhangi bir haberle ilgili olarak sürekli baskı altında kalması
anlamına gelecektir. Çünkü burada, siyasiler arasında kamuoyuna da yansıyan bir tartışma vardır ve bir
gazete olarak bunun haberinin yapılması basının her şeyden önce görevidir. Haber basın ahlak esaslarına da
uygundur” yanıtını verdi. Özel de, Altun’un gerçek niyetinin, ana muhalefet partisinin grup başkanvekilinin

327
328
329

https://www.evrensel.net/haber/408216/mezopotamya-ajansi-muhabiri-sadiye-esere-haber-sorusturmasi
https://artigercek.com/haberler/gazeteci-zeynel-abidin-bulut-gozaltina-alindi
https://www.mlsaturkey.com/tr/birgun-gazetesine-acilan-fuat-avni-davasi-ekime-ertelendi/

330 https://www.mlsaturkey.com/tr/kck-basin-davasi-aralika-ertelendi/
331 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/226786-gazeteciler-uludag-ve-guvenc-in-yargilandigi-dava-ekim-e-kaldi
332 https://bianet.org/bianet/medya/201646-cumhuriyet-muhabirlerine-rahip-brunson-haberlerinden-dava
333 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/baro-baskanlarini-takip-eden-gazeteci-sibel-hurtas-gozaltina-alindi-1749218
334 https://twitter.com/Sibelhurtas/status/1279014769899560968
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yaptığı bir açıklamayı haberleştirmesini engellemek ve fiilen kontrol altına alamadığı basın kuruluşlarını
baskıyla, cezayla kontrol altına almak olduğunu belirtmişti.335
6 Temmuz 2020
● Avukat Hüseyin Ersöz, Libya’da şehit olan MİT mensubunu haberleştirdikleri gerekçesiyle Silivri
Cezaevi’nde tutuklu Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ve Oda TV Haber Müdürü Barış Pehlivan’ın verdikleri
dilekçelere rağmen tecrit altında tutulduğunu, doktora ve revire gitme taleplerinin kabul edilmediğini açıkladı. Ersöz, “Silivri’de tutuklu gazetecilere yönelik tecrit dört aydır devam ediyor. Tek kaldıkları koğuşlarda, aynı anda sadece 10 kitaba erişimleri mümkün. Bunun ötesinde Murat Ağırel, verdiği dilekçelere
karşın 20 gündür revire, 10 gündür doktora çıkarılmıyor. İki gündür diş ağrısı çeken, bu sebeple yemek
yiyemeyen, su dahi içmekte zorlanan Murat Ağırel’e, ağrı kesici verilerek geçici çözüm üretiliyor. Ağır
tecrit koşullarında yalnızlaştırılarak cezaevi içinde ceza çektirilen gazetecilerin durumu incelenmeli” paylaşımı yaptı.336
8 Temmuz 2020
● İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Özgür Gelecek eski yazı işleri müdürü Aslı
Ceren Aslan’ın sosyal medyada paylaştığı haberler nedeniyle üç yıl, gazetedeki makale ve haberleri nedeniyle üç yıl dokuz ay olmak üzere toplam altı yıl dokuz aylık hapis cezasını onadı.337 Aslan’ın Yargıtay’a
itirazda bulunacağı belirtildi. Aslan, 9 Şubat 2017’de Şanlıurfa’da Suriye’deki gelişmeleri takip ederken
“sınır ihlali” ve “örgüt üyeliği” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Aslan’ın gözaltında darp edildiği ve çıplak
aramaya maruz bırakıldığı belirtilmişti. Urfa 2 No’lu T Tipi Cezaevi’ndeyken Aslan’ın “örgüt propagandası” ile açılan bir diğer davanın karar duruşmasında 2015-2016 yılları arasındaki medya paylaşımı ve haber
paylaşımları gerekçe gösterilerek altı yıl 10 ay 15 gün cezaya çarptırılmıştı. Ağustos 2019’da cezaevinden
tahliye edilmişti.338
● Şanlıurfa Harran Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet’te yer alan “Hükümet Konağı’na özel ‘acil
servis’” haberini ve Ekşi Sözlük’te yer alan “Harran kaymakamının doktoru konağına getirtmesi” sayfasını
erişime engelledi.339
● Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, Milli Gazete’de yer alan “Çiftçi zarar ederken birileri köşeyi dönüyor”, “Yöneticiler Hisse Aldı mı?” ve “Soru Önergeleri Artık Haber Yapılamayacak” haberlerini erişime
engelledi.340
● İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, halktvcomtr ve YouTube kanalında yer alan “Levent Gültekin
Erdoğan’ın en yakın çevresinden aldığı bilgiyi paylaştı” haberini erişime engelledi.341
9 Temmuz 2020
● İstanbul Adliyesi’nde görevli Hakim Hakkı Yalçınkaya, Habertürk yazarı Nagehan Alçı’nın 15
Haziran 2018’deki, “O utanç verici karara Adalet Bakanı’nın tepkisi”342 yazısında, gazeteci Hrant Dink’in
ölümüne neden olduğu yönünde iddialarda bulunarak kendisine hakaret ettiği ve hedef gösterildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Yalçınkaya’nın şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Alçı ’nın “sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” suçundan cezalandırılması talep edildi. Söz konusu yazıda, “Maalesef bugün hala birey haklarını önemsemeyen hakim-savcı
zihniyeti var. Yer yer hükümranlığını sürdürüyor. Sadece İzmir’deki hakim değil, mesela Çağlayan Adliyesi’nde hala Hrant Dink ve oğlu Arat Dink’i sadece Ermeni oldukları için mahkum eden ve Hrant Dink’i
ölüme götüren o malum kararı veren hakim Hakkı Yalçınkaya Asliye Ceza Hakimi olarak görev yapıyor.
Bu hukuksuz zihniyetteki yargı personeliyle ilgili gereken süreçlerin işletilmesi için HSK çok önemli bir
kurum. Hakimler ve savcılar her siyasi görüşten olabilirler, yeter ki sadece hukuka bağlı ve tarafsız olsunlar”
ifadeleri yer alıyordu. Alçı, ifadesinde, “Hrant Dink’i ölüme götüren, ‘Türklüğü aşağılamak’ suçundan yargılandığı davanın hakimlerinden biri. Dink’in öldürülmesinden sonra Agos Yazı İşleri Müdürü Arat Dink
ve İmtiyaz Sahibi Serkiz Seropyan’ın yine aynı maddeden yargılandığı davaya da baktı. Dink ve Seropyan’a
hapis cezası verdi. Bununla ilgili haberler basit bir Google taraması ile görülebilir. O dönem Hrant Dink’in
adliyede nasıl şeytanlaştırılmaya çalışıldığını, büyük bir kara propagandanın ortasına oturtulduğunu hem

335 https://www.evrensel.net/haber/408587/bikten-evrensele-5-gunluk-ilan-kesme-cezasi
336 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/07/06/tutuklu-gazeteciler-doktora-goturulmuyor/
337 http://www.etha15.com/haberdetay/gazeteci-asli-ceren-aslan-hakkindaki-hapis-cezasi-onandi-121567
338 https://expressioninterrupted.com/tr/asli-ceren-aslan/
339 https://twitter.com/engelliweb/status/1280891611711447046
340 https://twitter.com/engelliweb/status/1280902624087281665
341 https://twitter.com/engelliweb/status/1281251739153424384
342 https://www.haberturk.com/yazarlar/nagehan-alci/2016628-o-utanc-verici-karara-adalet-bakaninin-tepkisi
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gazeteci hem de vatandaş olarak izlemiştim. O süreç ile ilgili somut gerçeklere dayanarak kanaatimi açıkladım” dedi.343
● Mardin 2. Sulh Ceza Hakimliği, halktvcomtr ve tele1comtr’de yer alan, “Terhislerinin gecikmesine tepki gösteren askerlere ‘Cumhurbaşkanına hakaret davası’” haberlerine erişim engeli getirdi.344
● Kocaeli 2. Sulh Ceza Hakimliği, Kırıkkale Valisi Orhan Çiftçi’nin sevgilisini ormanda darp ettiği
ile ilgili cnnturkcomtr, trthaber.com, yeniakit.com.tr, cumhuriyet.com.tr, sozcu.com.tr ve gazeteduvar.com.tr’de yer alan haberleri erişim engeli getirdi.345
10 Temmuz 2020
● Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle, Milli Gazete ve Tarımdan Haber’de yer alan toplam 84 habere erişim engeli getirdi. Erişim engeli getirilen haberlerin çoğunun
muhalefet partileri milletvekillerince TBMM’ye verilmiş soru önergeleriyle ilgili olduğu belirtildi. Tarımdan Haber, engel kararına, “Mahkeme eleştirel olmayan rutin bir haber olan Tarım Kredi Market açılışı,
Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki olan GÜBRETAŞ’ın açıkladığı kar ve GÜBRETAŞ’a yapılan üst
düzey yönetici atama haberleri, yem fiyatlarına yapılan zam haberlerine bile ‘kişilik haklarının ihlal edildiği’
gerekçesiyle erişime engelledi. Erişim engeli getirilen soru önergesi haberine GÜBRETAŞ’ın talebi üzerine
erişim engeli getirilmişti. Hakimlik, ‘Soru Önergeleri de artık haber yapılamayacak’ haberine de yeniden
erişim engeli getirildi. Tarım Kredi Kooperatifleri, yaklaşık bir milyon çiftçi ortağının sermayesi ile kurulan
Türkiye’nin en önemli çiftçi kuruluşu olduğundan ülkemizin en önemli sosyo-ekonomik grubu çiftçinin hak
ve menfaatini korumaya yönelik yapılan haberler, öncelikle vatandaşlarımızın gıda teminini yerli üretimle
sağlaması ve ülkenin tarımsal üretimi açısından hayati önemi bulunmaktadır. Erişim engeli getirildiği için
yapılan habere bile erişim engelinin getirilmesi, basın özgürlüğünün ve Millet Meclisi üzerinden millet iradesinin mahkeme tarafından dikkate alınmadığını göstermektedir. Gerek ‘Hukuksuz Atama’ gerekse ‘Tağşişli Genel Müdür ataması haberleri tamamen belgeli, devletin resmi kayıtlarında görünen bir husus olmasına rağmen, bunlarla ilgili işlem yapılmayıp, buna yönelik yapılan haberlere mahkeme kararıyla erişim
engelinin getirilmesi kamuoyunun haber alma özgürlüğünün tamamen ortadan kaldırılmasıdır” açıklaması
yaptı.346
12 Temmuz 2020
● Hürriyet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin metro projesinde kullanmak üzere yeni aldığı krediye, AKP döneminden MET-GÜN İnşaat Şirketi’ne borcundan dolayı haciz uygulandığı içerikli “İBB’nin
uzun yıllardır asfalt işlerini yapan şirket haciz kararı aldırdı, metro parası asfalt borcuna gitti” haberini internet sitesinden kaldırdı.347 Haberde 530 milyon TL. metro projesi için alınan döviz cinsi kredi ile birlikte
toplam 565 milyon TL.’nin İBB’den şirket hesabına aktarıldığı yer aldığı bilgisi vardı.348 Haber, aynı günün
basılı gazetesinde “Metronun parası hacze gitti” başlığı ile yayınlanmıştı.349
14 Temmuz 2020
● Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Jin News muhabiri Kibriye Evren hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazarak, 2012 yılında yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlanmışsa birleştirme talebiyle mahkemeye gönderilmesini ve eğer farklı karar verilmişse bunun mahkemeye
gönderilmesini istedi. Dava, 26 Kasım’a ertelendi. Evren, sosyal medya paylaşımları, yurt dışı seyahatleri
ve gizli tanık beyanları nedeniyle 9 Ekim 2018’de Diyarbakır’da tutuklanmış ve 12 Kasım 2019’da tahliye
edilmişti.350
● İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, ETHA muhabiri Meşale Tolu’nun da aralarında olduğu 27
kişiyle ilgili davada 23 Aralık 2015’te Gazi Mahallesi’nde gerçekleştiği iddia edilen eyleme ilişkin herhangi
bir soruşturma veya kovuşturma olup olmadığını Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na sormaya karar verdi. Mahkeme, ayrıca Tolu hakkında herhangi bir soruşturma ya da kovuşturma dosyası bulunup bulunmadığını İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sormaya karar verdi. Dava, 11 Şubat’a ertelendi.351 MLKP’ye üye olmakla suçlanan Tolu’nun iddianamesinde 2014’te Suphi Nejat Ağırmaslı için
düzenlenen yürüyüşe, Suriye’de IŞID’e karşı çatışmalarda ölen Alman vatandaşı Ivana Hoffman’ın

343 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/nagehan-alcinin-2-yil-4-ay-hapsi-isteniyor-5921558/
344 https://twitter.com/engelliweb/status/1281259686839402497
345 https://twitter.com/engelliweb/status/1281281029303607299
346 https://www.tarimdanhaber.com/tarim/tarim-kredi-den-buyuk-sansur-h14637.html
347 http://www.diken.com.tr/hurriyet-ibbnin-metroya-ayirdigi-paraya-haciz-haberini-sitesinden-kaldirdi/
348 https://halktv.com.tr/gundem/hurriyet-ibbye-haciz-haberini-kaldirdi-429287h
349 https://www.birgun.net/haber/hurriyet-ibb-ye-gelen-haciz-haberini-sitesinden-kaldirdi-308011
350 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-evrenin-durusmasi-26-kasima-ertelendi/
351 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-mesale-tolunun-yargilandigi-dava-subata-ertelendi/
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taziyesine, 2014’te ESP’nin Kadıköy’de düzenlenen yolsuzluk karşı eylemine katılmak, İstanbul’a bir ev
baskınında polis tarafından öldürülen Yeliz Erbay ve Şirin Öter’in cenazesine katılmak bulunuyor.352
● İstanbul-Silivri Cezaevi’nde 8 Mart’tan bugüne tutuklu Yeniçağ yazarı Murat Ağırel’in diş tedavisi için hastane yerine götürüldüğü cezaevi revirinde bekletilmesi üzerine tedaviyi reddettiği açıklandı.
Ağırel’in avukatı Celal Ülgen, “Ağırel, beklenenin ve bize verilen bilginin aksine hastaneye sevk edilmedi.
Bunun yerine kelepçelenerek lojmanlar bölgesindeki cezaevi hastanesine götürüldü ve orada beş buçuk saat
bekletildi. Diş nedeniyle gittiği revirde dahiliye doktoruna gösterildi ve kan tahlili yapıldı.353 Bunun dışında
revirdeki koğuşta diğer hastalarla birlikte tutulan Ağırel’e yemek de verilmedi. Bu bilgileri kara propaganda
olsun diye söylemiyorum”354 mesajını paylaştı. Ağırel’in notunda ise “On dakikalık muayene olabilmek
için Covid’li, Koah’lı, kanserli, kaburgaları kırık, kolları kesik mahkumların da devamlı devridaim yaptığı
nezarette tam beş buçuk saat bekletildim. Ellerim kelepçeli geldiğim hastane benzeri yerin nezaretinde adeta
cezalandırıldım. Bu muameleye itiraz ettim. Tedavi olmak istemiyorum artık beni koğuşuma götürün’ dediğimde Başakşehir Hastanesi’ne sevk edildim. ‘İstemiyorum’ dedim. Dilekçe yazdırdılar. İnfaz memuru
‘Abi bizi yakma’ dedi. Sevk istemediğimi bir an önce nezaretten çıkmak istediğimi bildirdim. Sonra tekrar
dilekçe istediler. Bu sefer Okmeydanı Hastanesi’ne sevk etiler. Saatlerce ‘Beni nezaretten çıkarın’ dedim.
Cezaevine zar, zor döndüm” dedi, Ağırel’in, avukatlarının ısrarlarıyla tedavi olmayı kabul ettiği bildirildi.
Sonrasında Ülgen, Ağırel’in ikna edildiği ve Okmeydanı Hastanesi’nde tedavi edileceğini duyurdu.355
15 Temmuz 2020
● Muğla Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Halk TV eski yöneticisi Hakan Aygün’ün “halkın bir
kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama” iddiasıyla yargılandığı davayı, Siber Suçlar Şube Müdürlüğü’nden rapor gelmesi gerektiğine ve aynı konuda açılan ikinci dava dosyasıyla birleştirme yapılmasına
karar vererek, 27 Ekim’e erteledi. Aygün, 31 Mart’ta Twitter’da “Ey İBAN edenler” ifadesini paylaşması
ardından 2 Nisan’da Bodrum’da gözaltına alınmış, ertesi gün tutuklanarak Muğla Cezaevi’ne gönderilmişti.
Aygün, 6 Mayıs’taki duruşmada tahliye edilmişti.356
● Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, odatvcomtr, birgun.net, tele1.com.tr, t24.com.tr, dokuz8haber.net’te, Hazine’nin kasasının boşaldığı iddialarını içeren haberlere erişim engeli getirdi.357
16 Temmuz 2020
● İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Die Welt muhabiri Deniz Yücel hakkında “PKK terör örgütü
propagandası yapmak” suçlamasıyla iki yıl dokuz ay 22 gün hapis cezasına karar verdi. Mahkeme, cezada
takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına karar vererek, Yücel’in “FETÖ silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından beraatına hükmetti. Mahkeme, Yücel’in, 6 Kasım 2016’daki yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı üstüne “darbeci” başlığı atılması
nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan gereğinin yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.358
17 Temmuz 2020
● Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 14 Temmuz’da gözaltına alınan Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu Sözcüsü ve Jin News editörü Ayşe Güney, nöbetçi
mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güney ile birlikte aktivist Hatice Şen’de adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.359
18 Temmuz 2020
● Yurttahaber’in sahibi gazeteci Gökhan Balcı, İstanbul’da silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Balcı, “Emniyet’in olay yeri incelemesine göre saldırı planlanmış, önceden belirledikleri adresimde iki üç
saat beklemişler. Bugün valiliğe giderek koruma talebinde bulundum. Haberler nedeniyle tehdit edenler
direkt silahla önümü keserek canıma ve malıma kast etmeye çalıştılar. Bu arkadaşlar öncesinde sosyal medyadan bana çeşitli tehditlerde bulunuyorlardı. Yazıp yazıp siliyorlardı. Görüntü alamadığım için şikayetçi
olamadım. Ben tekliflerini kabul etmediğim için, haberimi yayınladığım için bugün de bu saldırıya maruz
kaldım” dedi.360
352 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/208785-gazeteci-mesale-tolu-nun-yargilandigi-davada-gizli-tanik-dinlenemedi
353 https://twitter.com/celalulgen/status/1282725099938996225
354 https://twitter.com/celalulgen/status/1282725499169656833
355 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/227396-murat-agirel-bu-bir-iskencedir-buna-riza-gostermeyecegim
356 https://www.mlsaturkey.com/tr/hakan-aygunun-ey-iban-edenler-davasi-ekime-ertelendi/
357 https://twitter.com/engelliweb/status/1283439078835466245
358 https://www.ntv.com.tr/turkiye/gazeteci-deniz-yucele-2-yil-9-ay-hapis-cezasi,Ep3ty4yjrEOekhddeOUVYg
359 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/227644-gazeteci-ayse-guney-serbest
360 https://www.evrensel.net/haber/409645/gazeteci-gokhan-balci-silahli-saldiriya-ugradi
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19 Temmuz 2020

● Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi, “gizliliği ihlal”, “yasaklanan bilgileri açıklamak” ve “FETÖ’ye

üyelik” suçlamasıyla Taraf muhabiri Mehmet Baransu hakkında 19,5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme,
haberleşmenin gizliliğini ihlal, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, iftira suçları kapsamında iddialarda somut delil elde edilememesi nedeniyle Baransu’nun beraatına karar verdi. Bu arada Baransu’dan elde edildiği belirtilen 500 GB’lık bilgisayar belleğinin Mersin Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü’ne ait olduğu belirtildi. Mahkeme, söz konusu belleğin dosyada delil olarak saklanmasına karar
verdi.361
20 Temmuz 2020
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi’nde 6 Mart’tan bugüne tutuklu Rudaw TV muhabiri Rawin Sterk Yıldız’ın dosyasında yetkisizlik kararı alarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör
Suçları Soruşturma Bürosu’na gönderdi. Sterk Yıldız, Yunanistan sınırındaki mültecilerle ilgili haber takibi
yaptığı sırada “sınır ihlali” gerekçesiyle 29 Şubat’ta Edirne’de gözaltına alınmış, 3 Mart’ta Ankara’ya getirilmişti ve ardından “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına karar verilmişti.362 Avukat Sercan Korkmaz, Yıldız için yaptıkları bütün itirazların ve başvuruların yanıtsız bırakıldığını açıkladı.363
21 Temmuz 2020
● Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi, “örgüt üyeliği” iddiasıyla gazeteci Aziz Oruç’un tutukluluk halinin
devamına karar vererek, davayı 21 Eylül’e erteledi. Mahkeme, Oruç ile beraber yargılanan tutuklu sanıklar
Abdullah Ekelek ve İkram Müftüoğlu’nun ise adli kontrol şartıyla tahliyesini karar verdi.364
23 Temmuz 2020
● İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Kanal
İstanbul” güzergahında satın aldığı arazinin imar planında yapılan değişiklikle tarla vasfından konut-ticaret
alanına çevrilmesine ilişkin Cumhuriyet ve Gazete Manifesto’da yayımlanan haberlere “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişim engeli kararı verdi.365
24 Temmuz 2020
● İstanbul Bakırköy 2.Sulh Ceza Hakimliği, Tele 1 ABD Temsilcisi gazeteci Yılmaz Polat’ın
ABD’deki Kingston Kardeşler’in dolandırıcılık, kara para aklama ve yolsuzluk davasıyla ilgili “ABD’den
Türkiye’ye uzanan para aklama davası” ve “ABD Hazinesini dolandırma davası Türkiye’ye uzandı” haberlerine erişim engeli kararı verdi.366
25 Temmuz 2020
● Muş’ta Malazgirt Sulh Ceza Hakimliği, Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün
isteği üzerine evli olduğu Kazım Altınmakas’ın kardeşinin cinsel saldırısına uğrayan ve bunu şikayet ettikten sonra kocası tarafından Fatma Altınmakas’ın öldürülmesine tepki gösteren haber ve içeriğe erişim engeli
getirdi. Haberler yanı sıra Ekşisözlük’te ki Fatma Altınmakas başlığına ve Twitter’da “Fatma Altınmakas’a
Ses Ol” etiketi ile yapılan paylaşımlara da erişim engeli getirildi.367
26 Temmuz 2020
● Denizli 1. Sulh Ceza Hakimliği, AKP’li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın
talebiyle sifrehaber.com Genel Yayın Yönetmeni Bülent Öztürk’ün Merkezefendi ilçesi AKP Eski Başkanı
Ahmet Kayhan’ın mahkemede verdiği ifadelerden derlediği köşe yazısına “kişilik haklarını ihlal ettiği” gerekçesiyle erişim engeli getirdi. Zolan, FETÖ’den yargılanan AKP’nin eski ilçe Başkanı Kayhan’ın Denizli
Büyükşehir Belediyesi’nde gördüklerini anlattığı mahkeme tutanaklarının Şifre Haber’de yer alması üzerine
avukatı aracılığıyla dava açması üzerine 16 Temmuz’da erişim engeli getirildi.368
27 Temmuz 2020

361 https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskani-erdogan-in-mudahil-oldugu-davada-gazeteci-mehmet-baransu-ya-19-5-yil-hapis-cezasi-verildi,891618
362 https://www.evrensel.net/haber/398883/rudaw-muhabiri-rawin-sterk-yildiz-tutuklandi
363 https://expressioninterrupted.com/tr/tutuklu-gazeteci-rawin-sterk-yildiz-in-dosyasi-istanbul-a-gonderildi/
364 https://www.mlsaturkey.com/tr/aziz-orucun-tutuklu-yargilandigi-dava-eylule-ertelendi/
365 https://twitter.com/engelliweb/status/1286380287761559552
366 https://tele1.com.tr/abddeki-dolandiricilik-davasi-haberlerine-turkiyede-engel-geldi-193228/
367 https://dokuz8haber.net/toplumsalcinsiyet/katledilen-fatma-altinmakasla-ilgili-haberlere-erisim-engeli-getirildi/
368 https://www.evrensel.net/haber/410294/akpli-denizli-belediye-baskani-osman-zolandan-yerel-basina-sansur

59

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2020 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

● İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteciler Murat Ağırel, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç’ın
tutukluluk hallerinin devamına oy çokluğuyla karar verdi. Mahkeme Başkanı ise, karşı oy yazısında “Sanıkların üzerlerine atılı Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına ilişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri
Açıklama ve İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etme suçlarının vasıf ve mahiyeti, mevcut
delil durumu, atılı suçun sanıklar lehine vasıf değiştirme ihtimali, tutuklulukta geçirdikleri süre, tutuklamanın bir tedbir oluşu ve bu aşamadan sonra tutuklamadan beklenen amacın adli kontrol tedbirleriyle de karşılanabilecek olması nedeniyle, sanıklar Pehlivan, Kılınç ve Ağırel’in adli kontrol tedbirleri uygulamak suretiyle tahliyelerine karar verilmesi gerektiği kanaatinde olduğumdan, tutukluluk halinin devamına ilişkin
sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyorum” dedi.369
29 Temmuz 2020
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne Pazarkule’de 29 Şubat’ta gözaltına alındıktan sonra 6
Mart’tan beri beş aydır Sincan Cezaevi’nde tutuklu Rudaw muhabiri Rawin Sterk Yıldız’a “terör örgütü
propagandası yapma” ve “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamalarıyla iddianame hazırladı. İddianame,
İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Yıldız’ın 2 Eylül’de hakim karşısına çıkacağı belirtildi.
İddianamede, “Şüphelinin gerek sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu paylaşımlar, gerek şüpheliden
ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemeler neticesinde elde edilen bulgular, gerekse de
şüphelinin terör örgütü adına faaliyet yürüten basın-yayın organlarındaki faaliyetleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, şüphelinin terör örgütü PKK’nın ideolojileri kapsamında örgütle arasında fiili ve organik
bağ kurmak suretiyle eylemlerde bulunduğu, bu haliyle şüphelinin üzerine atılı terör örgütüne üye olmak
suçunu işlediği, yine şüphelinin terör örgütü propagandası yapmak suçunu zincirleme şekilde işlediği anlaşıldığından; şüphelinin mahkemenizce yargılamasının yapılarak yukarıda yer alan sevk maddeleri uyarınca
cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur” ifadeleri kullanıldı.370
4 Ağustos 2020
● Hatay İskenderun 2. Sulh Ceza Hakimliği371, Tosyalı Holding’in talebi üzerine Cezayir’deki işletmesinde elektrikçi Harun Zengin’in şüpheli ölümüyle ilgili Gül Gündüz’ün 1 Ağustos’ta yayımlanan “Cezayir’de şüpheli ölüm: Babamın nasıl öldüğünü öğrenemeyebilirim” haberine engelleme kararı verdi. Haberde, Harun Zengin’in kızı Melodi Zengin’in, babasının ölümüne ilişkin şüpheleri yer alıyordu. Zengin,
babasının ölümünü şirket ve konsolosluktan değil ilgisi bulunmayan üçüncü bir kişiden öğrendiklerini bildirmişti.372
5 Ağustos 2020
● Gazeteci Gökhan Özbek, bir ihbar gerekçesiyle gece evinde arama yapıldığını duyurdu. Youtube’da 23Derece kanalında paylaşımlarıyla gündemi yorumlayan ve geçmişte Niğde’de serbest gazetecilik
yaptığı belirtilen Özbek, “Polis evimde arama yaptı. Bir ihbar üzerine geldiklerini ifade ettiler. Şimdi ayrıldılar. Polis kimliğini gösterdikten sonra içeri aldım. Ben de gece gelince saat dörtte gözaltı tweetini attım.
Avukatımla hemen temas kurdum. Garip ve başıma ilk kez gelen bir durum. Hala şokundayım ve saçmalığın
ortasında kaldım” dedi.373
6 Ağustos 2020
● Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Siirt’te İ.E. isimli kadına tecavüz ettiği, ölümüne neden olduğu
iddia edilen uzman çavuş Musa Orhan’ın374 ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını haberleştiren Jiyan
Haber İmtiyaz Sahibi İdris Yayla hakkında “halkı kin ve düşmanlığa ve sevk etmek” suçlaması yaparak
soruşturma başlattı. Yayla, “Batman’da uzman çavuşun bir kadına tecavüz edip 20 gün alıkoyduğu ortaya
çıktı!”, “Batman’da çocuğa tecavüz eden uzman çavuş gözaltına alındı”, “Batman’da cinsel saldırıya uğrayan genç kadının intihara teşebbüs ettiği ileri sürüldü” haberleriyle suçlanarak, 4 Ağustos’ta Batman İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi. Yayla, “Öncelikle genç bir kadın yaşamına son vermek istemiş. Ve bunun
duyurulması gerekir. Bunlar yazılmalı ki cezasızlık olmasın. Önemli olan bugün genç kadının ayağa kalkmasıdır. Biz gazeteciler ise önceliğimiz kamuoyunu ilgilendiren konuları tüm şeffaflığı ile yazmalıyız. Biz
ifadeye çağrıldık, ifade verdik, bunlar önemli değil. Peki tecavüzcü neden dışarıda bunun sorulması gerekmez mi?” açıklamasını yaptı.375

369 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/gazetecilerin-tutukluguna-devam-karari-verildi-mahkeme-baskanindan-karsi-oy-tahliye-edilmeliler-5955853/
370 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/228295-gazeteci-sterk-in-iddianamesi-5-ay-sonra-hazirlandi
371 https://twitter.com/engelliweb/status/1290327127569641474
372 https://artigercek.com/haberler/sirket-istedi-cezayir-deki-turkiyeli-iscinin-supheli-olumu-haberi-engellendi
373 https://twitter.com/gokhanozbek/status/1290820134597283841
374 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-musa-orhan-hakkinda-flas-gelisme-5995759/
375 https://www.evrensel.net/haber/411052/batmanda-uzman-cavusun-17-yasindaki-cocuga-cinsel-saldirisi-haberine-sorusturma
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7 Ağustos 2020
● Tarım Haber, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne ataması tartışmalı Genel Müdür Fahrettin Poyraz’ın376 65 habere koydurduğu erişim yasağını kaldırmak için yaptıkları itiraz reddedilince
AYM’ye başvuracaklarını açıkladı. Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü’nün başvurusu üzerine “kişilik haklarının ihlal edildiği” gerekçesiyle 65 habere erişim engeli getirmişti. Tarım Haber’in Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne yaptığı itiraz ise reddedildi.377
10 Ağustos 2020
● NTV Ankara Haber Merkezi’nde dört kişi işten çıkartıldı.378 Canlı yayınlarla ilgili bağlantı sorumlusu Hakan Turgut, canlı yayın ekibinden Tahir Çetinkaya, kameraman Beyzer Denizhan ve bir ulaştırma
görevlisinin işine son verildi. Doğuş Medya Grubu’nda işten çıkarmaların devam edeceği öne sürüldü.379
14 Ağustos 2020
● Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BİK), 13 Ağustos tarihli kararıyla, Jin News’e erişim engeli getirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, “Jin
News haber sitesine ait alan adına da milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesi ile erişim engellendi. Bir haber sitesinin topyekün erişime engellenmesi ancak sansür anlamına gelir” paylaşımı yaptı.380
● Türkiye’nin ilk kadın haber ajansı olarak 25 Eylül 2017’de kurulan Jin News hakkında son üç
yılda 50 dava açıldığı belirtildi. Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu Sözcüsü ve Jin News çalışanı
Ayşe Güney, ajans bünyesinde çeşitli illerde toplam 42 kişilik ekibin tamamının kadınlardan oluştuğunu
sahada sözlü taciz ve tecavüz tehdidi ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Güney, “Hakkımızda açılan sayısız dava var. Üç yıllık yayın hayatımızda şu ana kadar üç arkadaşımız tutuklandı. Ama daha sonra tahliye
oldular. Bir muhabirimiz hakkında dört, benim hakkımda üç, haber müdürümüz hakkında sekiz dava açıldı.
Bir yargı kıskacı altındayız. Biz ajansımızı kadın mücadelesinin bir kazanımı olarak görüyoruz. Medya dilinin değişim ve dönüşümünde önemli bir payımızın olduğunu düşünüyoruz” dedi.381
16 Ağustos 2020
● Gazeteci Hakan Aygün, 3 Nisan’da sosyal medya hesabından yaptığı “Ey IBAN edenler” paylaşımı nedeniyle daha önce gözaltına alındığı ve ifadesine başvurulmuş olduğu halde yeniden aynı paylaşım
gerekçesiyle gözaltına alındı. Yine Datça’da teknesinde iken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına
alınan Aygün, Datça Savcılığı’nda ifade verdi. Aygün, savcılıktan sonra yaptığı açıklamada, “Tutuklanıp
tahliye olduğum davadan tekrar yakalama kararıyla teknede sahil güvenlik tarafından gözaltına alınarak
Datça Savcılığı’na götürüldüm ve serbest bırakıldım. Cezaevindeyken ifadeye gidememişim. Böylece aynı
suçlamadan iki kere yakalanmış oldum”382 dedi.383
21 Ağustos 2020
● Ankara Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde 76 gündür tutuklu Oda TV Haber Müdürü Müyesser
Yıldız’ın avukatı Erhan Tokatlı, Yıldız’ın tutukluluğunun ‘her gününün özgürlük hakkının ihlali’ olduğunu
belirterek, tahliye ve iddianame sunulması taleplerinde bulundu. Tokatlı, Yıldız’ın evine 8 Haziran günü
TEM Şube görevlilerinin gittiğini ve evdeki bilgisayar vb. dijital materyallere el konulduğunu ve Cumhuriyet Savcısı Veysel Kaçmaz’ın talimatıyla 10 Haziran günü el konulan dijital materyallerden sadece bir adet
telefonun Yıldız’ın eşine iade edildiğini vurgulayarak, “Ancak o talimatın üzerinden iki ayın üzerinde bir
zaman geçmesine ve müteaddit defalar talep etmemize rağmen söz konusu cep telefonu dışında hiçbir dijital
materyalimiz iade edilmemiştir” dedi.384
● Karacabey Yörem İmtiyaz Sahibi Şaban Önen’in, AKP’li Belediye Başkanı Ali Özkan’ın yakınlarınca belediye otoparkında saldırıya uğradığı iddia edildi. Olay sonrası Karacabey Devlet Hastanesi’nde
müşahede altına alınan Önen’in, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Otopark işletmeci Serkan A.’nın
“Sen belediye başkanı olan dayım hakkında nasıl yazarsın” diyerek Önen’e saldırdığı kaydedildi. Önen, “Gazetecilik yaptığımız süre içerisinde gün geldi seçilmişlerin hoşuna gitmeyen haberlerini yayınladığımız için hakkımız olan ilanlarımız kesilerek cezalandırıldık, gün geldi kendini bilmez

https://twitter.com/fahrettinpoyraz?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.tarimdanhaber.com/guncel/tarim-kredi-de-hukuksuz-atanan-genel-mudurun-65-haberimize-aldirdigi-h14773.html
https://www.medyaradar.com/ntvde-yeni-isten-cikarma-dalgasi-basladi-kac-kisinin-isine-son-verildi-haberi-2031364
379 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/08/10/ntvde-isten-cikarmalar-basladi/
380 http://susma24.com/jinnewse-bir-daha-erisim-engellendi/
381 https://www.mlsaturkey.com/tr/jin-news-yargi-kiskacinda-taciz-ve-tecavuz-tehdidi-aliyoruz/
382 https://twitter.com/hakan_aygun/status/1294715774905593856
383 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/gazeteci-hakan-aygun-tahliye-oldugu-davadan-gozaltina-alindi-5990339/
384 https://ankahaber.net/haber/detay/gazeteci_yildizin_tutukluguna_itiraz_her_gecen_gun_ozgurluk_hakkinin_ihlali_14210
376
377
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dalkavukların kendi sosyal paylaşımlarında adi, yalancı gibi hakaret içeren sözlerine maruz kaldık” tepkisini
gösterdi.385
22 Ağustos 2020
● Kanaltürk eski spikeri Erkan Akkuş, Kocaeli’nde gözaltına alındıktan “FETÖ’nün medya yapılanması” soruşturması kapsamında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklanarak, Silivri Cezaevi’ne gönderildi.386
● Halk TV’de merkez büronun İstanbul’a taşınması gerekçesiyle Ankara’da en az 15 kişi ücretsiz
izne çıkarıldı ve bu personele ay sonunda işten yasağı uzatılmazsa işten çıkarma tebligatı yapılacağı kaydedildi. 387
24 Ağustos 2020
● Tutuklu gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç’ın tahliye talebi, “delilleri yok
etme ve kaçma şüphesi” gerekçeleriyle oy birliğiyle reddedildi. Avukat Hüseyin Ersöz, “Kararda yazan
‘MİT Suç Duyurusu’ bir buçuk sayfa ve Barış Pehlivan’ın ismi dahi geçmiyor. Tutuklanacaklarını bile bile
kendileri adliyeye gelen Barış Pehlivan ve Murat Ağırel’in ‘kaçma ihtimalinden’ bahsedilmesinin ise ciddiye alınacak bir yanı yok”388 dedi.389
● İstanbul Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde ölüm orucundaki avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için tutulan nöbete polis müdahalesinde, Gazete Patika muhabiri Hakan Aksu yanı sıra
TAYAD’lı aileler üyesi iki kişi ve Dev-Lis’li Eren Kaya ve Baran Gündoğdu gözaltına alındı.390
● İstanbul Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, Demirören Medya Grubu’nun “kişilik haklarının
ihlal edildiği” başvurusu üzerine özel güvenlik görevlisi Zeynep Tüzer’in 9 Mayıs’ta işten atıldığı haberini
sitesine taşıyan beş haber sitesi ve Tüzer hakkındaki davayı başlattı. Davada, Medya Koridoru, İleri Haber,
Tele 1, Aykırı Haber ve Gold Ajans yargılanacak. Demirören Medya Grubu, haber sitelerinden 50.000’er
lira ve Tüzer’den 25.000 lira değerinde manevi tazminat talep etti. Habere göre, Tüzer, yönetim katında
karşılaştığı Demirören Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören’in kuzeni ve
asistanı Vuslat Orhan tarafından aşağılayıcı bir üslup kullanılarak katı terk ettirilmişti. Tüzer, bu karşılaşmanın ertesi gününde Orhan ve CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı’nın kendisini “halıya ayakkabılarıyla
bastı” gerekçesiyle çalıştığı özel güvenlik şirketine şikayet ettiğini ve bunun sonucunda işten çıkarıldığını
öğrendi. Tüzer, olayı “haksız yere işten çıkarılma” gerekçesiyle iş mahkemesine taşımıştı. Olay sonrası
Medya Koridoru iddiaları haberleştirmişti.391
26 Ağustos 2020
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Can Ataklı hakkında “Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret” suçunu işlediği iddiasıyla iddianame hazırladı. İddianamede, Ataklı’nın Tele 1’deki “Gün Başlarken”
programında, “Sen ne yaptın lan, 17 yıldır oradasın, yine su basıyor, yine sel basıyor, yine depremde yıkılıyor. Beceremediniz gitti be” sözleri sebebiyle suç işlediği belirtildi.392
28 Ağustos 2020
● Sözcü, “Hulusi Akar çok önemli açıklamalar yaptı ama!” haberinde, “Savunma Bakanı Akar, Türkiye’nin egemenlik haklarıyla ilgili dün Anadolu Ajansı’na hayati açıklamalar yaptı. Ama AA, Sözcü’ye
ambargo uyguladığı için yayınlayamadık. Özür dileriz!” ifadeleriyle AA’ya tepki gösterdi. Sözcü, tüm mali
yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde Ocak ayında AA’nın aboneliklerini tek taraflı olarak sonlandırdığını ve ajansa yaptıkları ödemelerde gecikme olmadığını kaydetmişti.393
29 Ağustos 2020
● AKP Rize İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt ile eşi Ennur Türüt, ÇGD Rize Şube Başkanı,
Rize Nabız İmtiyaz Sahibi gazeteci Gençağa Karafazlı hakkında kendileri ile ilgili yayınladığı bir haber
nedeniyle “kişilik haklarına saldırıldığı”, “toplumda küçük düşürüldükleri” iddiasıyla 50.000 liralık tazminat davası açtı. Karafazlı, Ennur Türüt ile ilgili daha önce Bank Asya'da şef olarak çalıştığını, TMSF’nin
Bank Asya’ya el koymasından sonra aynı bankada müdür olarak görev yaptığını ve Rize Ağır Ceza
385

http://bianet.org/bianet/insan-haklari/229404-bursa-da-yerel-gazeteciye-saldiri

386https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/08/24/erkan-akkus-tutuklamaya-sevk-edildi#:~:text=ne%20sevk%20edildi.-,%C4%B0stan-

bul%201.,ili%C5%9Fkisi%20oldu%C4%9Fu%20iddialar%C4%B1n%C4%B1%20reddetti%C4%9Fi%20%C3%B6%C4%9Frenildi.
387 https://odatv4.com/halk-tvde-isten-cikarmalar-22082016.html
388 https://twitter.com/ersozhuseyin/status/1297837647419920384
389 https://t24.com.tr/haber/mit-mensubunu-ifsa-ettikleri-gerekcesiyle-yargilanan-gazeteciler-pehlivan-agirel-ve-kilinc-in-tahliye-talebi-reddedildi,898742
390 https://t24.com.tr/video/olum-orucundaki-avukatlar-ebru-timtik-ve-aytac-unsal-icin-nobet-tutanlara-polis-mudahalesi-gozaltilar-var,31748
391 https://www.mlsaturkey.com/tr/dhadaki-isten-cikarmayi-haberlestiren-sitelere-dava/
392 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/can-atakli-hakkinda-cumhurbaskanina-hakaret-sucundan-iddianame/1953901
393 https://t24.com.tr/haber/sozcu-hulusi-akar-anadolu-ajansi-na-cok-onemli-aciklamalar-yapti-ama-yayinlayamadik,899755
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Mahkemesi’nde FETÖ nedeniyle yargılandığını yazmıştı. Haberde, Ennur Türüt’ün bu davadan beraat ettiğini ancak savcılık itirazı üzerine dosyanın Samsun İstinaf Mahkemesi’ne gitmiş iken kamu bankası olan
Emlak Katılım Bankası Rize Şubesi’ne müdür olarak atandığını belirtilmişti.394
● CHP İzmir Gençlik Kolları’nın düzenlediği kongrede iki grup arasında yaşanan tartışmayı görüntülemeye çalışan altı gazeteci saldırıya uğradı.395 Gazetecilerden Oktay Güçtekin ve Tenzile Aşçı, İzmir
100. Yıl Polis Merkezi’ne başvurarak saldıranlardan şikayetçi oldu.396 Muhabir Aşçı, “Linç girişimi oldu.
Orada telefonum da gasp edildi. Bir başka arkadaşımızın başına sandalye fırlatıldı. Sadece basın mensubu
olduğumuz ve işimizi yaptığımız için saldırıya uğradık” dedi.397 Güçtekin ise, “Bu olay bir siyasi partiye
indirgemekten ziyade, basına karşı olan bir durum. Biz orada görevimizi yapıyoruz. Kimin kazandığı, kaybettiği bizi ilgilendirmez. Şiddete karşı durmamız lazım” diye konuştu.398
30 Ağustos 2020
● Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, Sincan 3 Nolu L Tipi Erkek Cezaevi’nden Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu G-4’e sevk edildi.399
● Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Gerger Fırat’ın Haber Müdürü Özgür Boğatekin’e iftira suçlamasıyla
2014’te verilen bir yıl 15 gün hapis cezasını onadı. Boğatekin’e 2013 ve 2014 yıllarında o dönemki Gerger
Kaymakamı Ömer Bilgin’i eleştiren yazıları nedeniyle iftira suçlamasıyla Gerger Asliye Ceza Mahkemesi’nce bir yıl 15 gün hapis cezası verilmişti. Yerel mahkemenin kararı temyize gönderilmişti. Dava hakimi Recep Ünver, daha sonra FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilmiş ve dokuz yıl hapis cezasına
çarptırılmıştı.400
31 Ağustos 2020
● Elazığ’da Hozat Garajı bölgesinde Evrensel abonelerine dağıtmak üzere bayiden gazeteleri alan
dağıtımcılara, kendilerini polis olarak tanıtan ancak kimlik göstermeyen kişiler tarafından müdahale edildi.
Evrensel, olayı, “Gazeteleri bayiden alan okurların yanına kendilerini polis olarak tanıtan üç şahıs gelip ‘Bu
gazeteyi dağıtmak için gazeteci kimliğiniz olmalı sizin kimliğiniz var mı?’ şeklinde aktardı. Evrensel okurlarından Zeynep Tağtekin ise, kendilerini polis olarak tanıtan şahısların alaycı tavırlarıyla karşılaştığını paylaştı.401
2 Eylül 2020
● Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk hakkında Uzman Çavuş Musa
Orhan’ın tecavüzüne uğramasının ardından intihar eden İpek Er’den bahsettiği yazısındaki ifadeleri gerekçesiyle soruşturma başlattı. Özgentürk, yazısında, “Batman’daki genç kızların ya dağa çıkmak ya da kentte
görev yapan asker, bürokrat biriyle evlenmek şeklinde iki seçeneği olduğu ve bekaretini kaybetmiş genç
kızların da intiharı kurtuluş olarak gördüğü” yönündeki görüşleri aktarmıştı. Savcılık, olay yeri İstanbul
olduğu gerekçesiyle dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Özgentürk ise, yazısına tepkiler
üzerine Facebook’ta “Tamam anlaşıldı, Batman halkından özür diliyorum. Bölgede dolaşırken gördüğüm,
duyduğum her şey yalanmış” paylaşımı yapmıştı.402
● Erzincan Sulh Ceza Hakimliği, Kurban Bayramı’nın birinci gününde Erzincan’da mesire alanında
mısır satarken belediye ekiplerince tezgahına el konulması üzerine seyyar satıcı 47 yaşındaki Yavuz Polat’ın
kendi üzerine döktüğü benzini yakarak intihar etmesi olayına ilişkin Cumhuriyet, Sendika.org, Milli Gazete,
Onedio, BirGün’deki haberlere erişimi engelledi.403 Sendika.org yazarı, İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Meclisi (İSİG) Sözcüsü Murat Çakır’ın, Polat’ın intiharı üzerinden işçi intiharlarına odaklandığı “İşçi intiharları, direniş ve dayanışma” yazısıyla ilgili içeriğin kaldırılmasına karar verildi.404
3 Eylül 2020
● Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, “PKK/YPG/PYD silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak” suçlamasıyla, Yeni Yaşam yazarı Kenan Kırkaya hakkında bir yıl altı ay 22 gün hapis cezası verdi.
Mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına ve Kırkaya’nın beş yıl süreyle denetimli serbestlik
tedbirine tabi tutulmasına karar verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırkaya’nın, Facebook hesabından
https://artigercek.com/haberler/gazeteci-gencaga-karafazli-ya-50-bin-liralik-tazminat-davasi
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008291042749183-chp-izmir-genclik-kollari-kongresinde-arbede-darbedildigini-belirten-iki-gazeteci-sikayetci-oldu/
http://www.gercekizmir.com/haber/CHP-Kongresindeki-arbedede-darp-edilen-gazeteciler-sikayetci-oldu/84488
397 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/arbede-cikarip-gazetecileri-dovduler-41599249
398 https://www.haberturk.com/igc-baskani-dikmen-chp-kongresinde-gazetecilerin-darbedilmesini-kinadi-2789155
399 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gazeteci-muyesser-yildizin-cezaevindeki-yeri-degistirildi-1748615
400 https://www.evrensel.net/haber/412454/gazeteci-ozgur-bogatekin-cezaevine-girdi
401 http://susma24.com/elazigda-evrensel-dagitimcilarina-polis-baskisi/
402 https://halktv.com.tr/isil-ozgenturk-hakkinda-sorusturma-baslatildi-433349h
403 http://susma24.com/erzincandaki-isci-intiharina-dair-haberlere-erisim-engeli/
404 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cumhuriyetin-kendini-yakan-seyyar-satici-haberine-erisim-engeli-1762928
394
395
396
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Suriye ile ilgili yaptığı paylaşımları gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etmişti. Avukat Nuray Özdoğan,
AYM’nin, polisin sanal ortamda araştırma yapma yetkisinin iptal edildiğini anımsatarak, Mahkeme’nin ceza
kararına gerekçe olan polis araştırma tutanağını “istihbarat toplama yetkisine” dayandırdığını açıkladı. Özdoğan, Mahkeme’nin AYM’nin gerekçeli kararını beklemesi gerekirken ceza hükmüne vardığını dile getirdi. Kırkaya ise, söz konusu paylaşımların kendisine ait olmadığını, hesabının cezaevindeyken ele geçirilmiş olduğunu kaydetti. Mahkeme’nin kararında “Herkesin internetten erişebileceği, özel hayata müdahale
oluşturmayan bilgilere ulaşarak sanığın kimliğinin tespit edildiği, sanığın gazeteci olduğu dikkate alındığında internet üzerinden kimliğine dair bilgi temin edilebilmesinin mümkün olduğu, dolayısıyla AYM’nin
kararı ile iptal edilen hüküm kapsamında bir yöntemin kullanılmadığı kanaatine varılmıştır” ifadesi kullanıldı.405
● Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi, “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılanan gazeteci Arif
Aslan’ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebini reddetti. Mahkeme, hakkında yakalama kararı aldığı KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı muhabiri Selman Keleş’in dosyasını ise ayırdı.406
● Manisa 2. Sulh Ceza Hakimliği, Vestel Şirketi’nin “kişilik haklarını ihlal ettiği” gerekçesiyle
TTB’nin Manisa’daki işçilerin Covid-19 virüsü salgınında çalışma koşullarını aktaran raporunu içeren 42
sitedeki habere erişim engeli getirdi. TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu ve Halk Sağlığı Kolu’dan
oluşan heyet, Manisa’da fabrikaları gezmiş ve işçilerin durumunu raporlaştırmıştı. Mahkeme ise, “haberlerin çıktılarının incelendiğini, haberlerin somut delillerle desteklenmediğini, bu haliyle basın özgürlüğü ve
haber alma hakkından bahsedilemeyeceği” yorumunda bulundu.407
4 Eylül 2020
● OdaTV, Akyazı Cumhuriyet Savcılığı’nın, Uşşaki tarikatının lideri Fatih Nurullah adıyla bilinen
Eyyüp Fatih Şağban’ın 12 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar ettiği haberi sebebiyle “gizliliği ihlal” gerekçesi ile soruşturma başlattığını duyurdu. OdaTV, Akyazı Sulh Ceza Hakimliği’nin de habere erişim engeli
getirdiğini açıkladı. Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin (ESB), OdaTV’ye gönderdiği mahkeme kararında olmayan bir linkin engellenmesinin istendiğini kaydedildi. Kararda “İleride aynı konu ile ilgili yayınlanacak
tüm adreslere yayın yasağının getirilmesi hakkında...” ifadeleriyle aynı konuda ilerleyen günlerde yapılacak
haberlere de erişim engeli getirildiği açıklandı.408
● Şırnak Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014 ile 2018 arasında yaptığı sosyal medya paylaşımları
nedeniyle “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Gökhan Altay
hakkında soruşturma başlattı. Altay’ın Diyarbakır Adliyesi’nden SEGBİS aracılığıyla ifadesi alındı. Altay’a, Kobane’de IŞİD işgali, YPG ile IŞİD arasında yaşanan çatışmalar ve Cizre’deki sokağa çıkma yasağına dair Hürriyet ile Milliyet’in “Cizre Tamam” gazete kupürlerine dönük yaptığı paylaşımları soruldu.
Altay, ifadesinde YPG’nin geçmiş yıllarda “terör örgütü” listesinde yer almadığını ve iki gazete kupürünü
“Faşizm devam ediyor sadece faşistler değişiyor” yorumuyla yasak döneminde sivil kayıplar yaşanmasına
bir tepki olarak paylaştığını ifade etti.409
5 Eylül 2020
● İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, “kişilik haklarının ihlal edildiği” gerekçesiyle Üsküdar’da okul
yapılması şartıyla bağışlanan arazide, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Hastanesi’nin otoparkına izin verilmesiyle ilgili BirGün, Cumhuriyet ve Yeniçağ’daki haberlere410 erişim engeli
kararı verdi. “Okul arazisine çökmüşler” haberine göre, açılan davada bilirkişi raporunda arsayı bağışlayan
kişinin haklı bulunduğu belirtilmişti.411
● İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, TMSF’nin İstanbul Ataşehir’de sahip olduğu arsada
yapılacak inşaat işini pazarlık usulüyle çıktığı ihaleyi 280,4 milyon liraya Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam
Hatip Lisesi’nden arkadaşı Aykut Emrah Polat’ın almasına ilişkin haberlere erişim engeli getirilmesiyle
ilgili sonradan yapılan haberlere de erişim engeli getirdi.412
7 Eylül 2020
● İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, Met-Gün İnşaat Şirketi’nin başvurusuyla 20 Ağustos’ta Gerçek
Gündem, KRT ve SoL Haber’de yayımlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) metro projesi için
yurt dışından bulduğu ve haczi kabil olmayan 565 milyon liralık krediye haciz uygulatması haberlerini
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-kenan-kirkayaya-1-yil-6-ay-22-gun-hapis-cezasi/
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-selman-keles-ve-arif-aslanin-davasi-ertelendi/
https://ankahaber.net/haber/detay/iscilerin_pandemide_calisma_kosullarini_anlatan_haberlere_erisim_engeli_15271
408 https://odatv4.com/yazilmamis-habere-yasak-getirdiler-03092031.html
409 https://www.evrensel.net/haber/413261/gazeteci-altay-hakkinda-sosyal-medya-paylasimlari-gerekcesiyle-sorusturma-baslatildi
410 http://susma24.com/medipol-arazisi-haberine-erisim-engeli/
411 https://www.birgun.net/haber/birgun-un-medipol-hastanesi-haberine-erisim-engeli-314569
412 https://www.birgun.net/haber/engel-haberine-de-erisim-engeli-geldi-314499
405
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internetten tümüyle kaldırmaya karar verdi. Hakimlik, şirket tarafından “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle
yapılan başvuru üzerine konuyla ilgili tüm haberlerin silinmesine karar verdi.413
● İstanbul Anadolu 8.Sulh Ceza Hakimliği, “Emine Erdoğan’ın çantası” ve “Bilal’e anlatır gibi anlatmak” tabirlerine “kişilik hakları” gerekçesiyle erişim engeli getirdi.414
8 Eylül 2020
● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, “Ekşi Sözlük’teki Berat Albayrak-Özge Ulusoy başlığı kaldırıldı”415 haberi nedeniyle “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davada, BirGün editörleri
Mustafa Kömüş ve Uğur Koç ile İmtiyaz Sahibi İbrahim Aydın’ın AYM başvurusunun sonucunu beklememe kararı aldı. Mahkeme, sanıklar Aydın, Kömüş ve Koç’un üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini değiştirmeyeceği kanaatiyle AYM’nin kararının beklenmesi talebini reddetti. Dava, 19 Kasım’a ertelendi.416
● Bursa’da ManşetX’in sahibi Necmi İnce, İznik’te bir iş adamı kaçak villalarla ilgili haber yapmamak için 200.000 lira istediği iddiasıyla “rüşvet”, “şantaj” ve “tehdit” suçlamalarıyla gözaltına alındıktan
sonra tutuklandı. İnce, “Danışmanlık hizmeti veriyorum. Aynı zamanda sponsorluk alıyorum. O paraları bu
yüzden almadım. Kimseyi tehdit etmedim. Kimseye şantaj yapmadım. Rüşvet aldığım yönündeki iddiaları
kabul etmiyorum” diye konuştu.417
9 Eylül 2020
● Afyonkarahisar 1. Sulh Ceza Hakimliği, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in,
Kültür Müdürü Emine Emel Sarlık’ı “Ot yolmakla” görevlendirmesiyle ilgili 11 Ağustos’ta Sözcü’de yayımlanan “AKP’li başkan, müdürü ot yolmakla görevlendirdi”418 haberine “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişim engeli kararı verdi.419
● İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, Libya’da ölen MİT mensubu haberi nedeniyle yargılanan
OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve muhabiri Hülya Kılınç’a “MİT mensupları ve ailelerinin
kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa” suçlamasıyla üçer yıl dokuzar ay hapis
cezası verdi. Aynı suç kapsamında “atılı suçu birden fazla kişiye karşı tek bir fiile zincirleme olarak işledikleri” gerekçesiyle Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Yeni Yaşam Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ile Yazı
İşleri Müdürü Aydın Keser’e ise dörder yıl sekizer ay yedişer gün hapis cezası verdi. OdaTV Haber Müdürü
Barış Terkoğlu ile Manisa Akhisar Belediyesi Basın Birimi çalışanı Eren Ekinci ise “MİT Kanunu’na muhalefet” suçlamasından beraat etti. Sanıklar hakkında “devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin
bilgileri açıklama” suçlamasından ise beraat etmelerine hükmedildi, ayrıca yurt dışında yaşayan gazeteci
Erk Acarer’in dosyasını ayırdı. Kılınç, “Haberdeki fotoğrafı Manisa Akhisar Belediyesi Basın personeli
çekmiştir. Bu fotoğrafta ‘MİT de var’ diyen ben değilim savcılıktır” savunmasını yaptı. Pehlivan, öldürülen
MİT görevlisine dair bilgilerin OdaTV’den çok önce kamuoyuna açıklandığını belirterek, “İddianamenin
bize isnat ettiği ve suç olduğunu vurguladığı tüm eylemleri tanık, o gün bu salonda olan iddia makamının
gözünün önünde şehidin adını ve soyadını, babasının adını ve soyadını, yaşadıkları köyün adını açık açık
bir kez daha tekrarladı. Ve ben o tanık beyanı gerekçesiyle tekrar tecrite gönderildim. Tutukluluğuma devam
gerekçeleri de itiraf ediyor ki, bu davanın esası MİT şehidinin cenazesi değil. Bu davada bir haber değil,
tüm haberciliğim cezalandırılmak istendi” dedi. Terkoğlu, “Bu davanın suçu bulan değil, suçu üreten bir
dava olduğunu görüyorum. Biz gazeteciler gerektiğinde ‘Pro jure contra legem’, ‘adalet için kanunlara karşı’
deriz” dedi. Çelik de, “Açık kaynaklardan bir haber derleyip yine açık kaynaklara yayın yapan bir kişi casus
değil apaçık bir gazetecidir” savunmasını yaptı. Ekinci ise, “Gizli çekim yapmadım, fotoğrafları herkesin
gözü önünde çektim. Şehidin MİT mensubu olduğunu Hülya Hanım tutuklandığında öğrendim” dedi.420
● Diyarbakır’da aile üyelerinden birine Covid-19 tanısı konulması üzerine evde karantinaya alınan
kişilerin dışarıya çıkabilmek için evi ateşe vermeleri iddiasını haberleştiren İHA muhabiri Murat Başal ile
DHA muhabiri Emrah Kızıl, bıçaklı saldırıya uğradı.421 Temaslı aile üyeleri, Başal’ın burnunu darp ederek,
Kızıl’ın el ve vücudunun çeşitli yerlerini bıçakla yaraladı. Gazetecileri darp ettiği belirtilen şüpheliler, nöbetçi savcı talimatıyla serbest bırakıldı.422 Başal, “Ben ile Emrah Kızıl görüntü çekerken bir grup tarafından
bıçaklı saldırısına uğradık. Bize saldıran kişiler korona virüslü olduğu ve hastaneden kaçtıklarını öğrendik.
http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/230388-ibb-nin-kredisinin-haczedilmesi-haberlerine-erisim-engeli
https://halktv.com.tr/bilale-anlatir-gibi-anlatmak-engellendi-433932h
https://www.birgun.net/haber/eksi-sozluk-teki-berat-albayrak-ozge-ulusoy-basligi-kaldirildi-259466
416 https://www.mlsaturkey.com/tr/birgun-calisanlarinin-berat-albayraka-hakaret-davasi-ertelendi/
417 https://www.milliyet.com.tr/gundem/rusvet-alirken-yakalanan-yerel-gazete-sahibi-danismanlik-karsiliginda-para-aliyorum-6301051#:~:text=Bursa'da%20'r%C3%BC%C5%9Fvet'%2C,sevk%20edilen%20Necmi%20%C4%B0nce%20tutukland%C4%B1.
418 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/akpli-baskan-muduru-ot-yolmakla-gorevlendirdi-5980645/
419 https://twitter.com/engelliweb/status/1303386789789544448
420 https://www.mlsaturkey.com/tr/mit-cenazesi-davasinda-gazeteciler-pehlivan-kilinc-ve-agirel-tahliye-edildi/
421 https://www.haberturk.com/diyarbakir-haberleri/80694664-karantinaya-alindiklari-evi-atese-verip-gazetecilere-saldirdilar
422 https://www.iha.com.tr/haber-diyarbakirda-gazeteci-ve-polislere-korona-virus-temasli-kisilerden-bicakli-saldiri-865543/
413
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Bize saldırdılar ve darp ettiler. Yardımımıza koşan polis ve bekçilere de saldırdılar. Cihazlarımızı kırdılar”
dedi. Kızıl ise, “Birisi gelip kameranın ekranını tuttu ve arbede yaşandı. Daha sonra Murat'ın yanına gittiler.
Bu sırada bir kişi bana bıçak çekerek karnıma doğru salladı. Kendimi geriye çektim bıçak kolumu çizdi.
Ondan sonra bize önüne gelen saldırdı. Bizim öğrendiğimiz kadar saldırganlar Covid-19 temaslı ve hastaneden kaçmışlar” diye konuştu.423
10 Eylül 2020
● İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi, Berat Albayrak ile Serhat Albayrak’ın Malta’daki offshore hesaplarıyla ilgili “Paradise Papers” yazı dizisi gerekçesiyle Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç ve gazeteci Pelin Ünker hakkında Çalık Holding’in açtığı tazminat davasında mali durum
araştırması kararı verdi. Mahkeme, Ünker’in, Albayrak’a “hakaret” iddiasıyla yargılandığı ve beraat ettiği
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nden dosyanın istenmesine karar verdi. Cumhuriyet’in 7 Kasım
2018”deki “Off-shore Kardeşler” başlıklı haberi 10.000 lira tazminat talepli dava 22 Aralık’a ertelendi.424
● Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız hakkında
darbe girişimiyle ilgili davada gizli tanık Abdullah’ın ifadelerini haberleştirdiği gerekçesiyle “Kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla Akar’a 20.000 lira tazminat ödemesine hükmetti. Yıldız’ın Akar’a kendisine
yönelik dilekçedeki ifadeler nedeniyle açtığı beş liralık tazminat talepli suç duyurusu ise reddedildi. Yıldız’ın avukatı Erhan Tokatlı ise, “Bunlar müvekkile ait beyanlar değil, gizli tanığın anlatımlarıdır. Haberde
bir eksiklik varsa bunun mağduru gizli tanıktır. Haberde bir yanlışlık varsa Bakan Akar, bunu gizli tanığa
sormalıdır. Asıl mağdur ise müvekkildir. Bakan Akar, suç duyurusu dilekçesinde kendisine hakaret etmiştir.
Bizim buna karşı yaptığımız suç duyurusuna ise takipsizlik kararı verildi” açıklamasını yaptı. 425 Ankara 35.
Asliye Ceza Mahkemesi, Akar’ın şikayeti üzerine Yıldız hakkında “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla, 7.080 lira adli para cezasına hükmetmişti. 426
14 Eylül 2020
● Erişim Sağlayıcıları Birliği, Sözcü, soL Haber Portalı ve İleri Haber’in Temmuz’da yayımladığı,
AKP eski milletvekili Salih Fırat ve akrabalarıyla ilgili dolandırıcılık iddiası haberlerine “kişilik hakları
ihlali” gerekçesiyle erişim engeli kararı verdi.427
● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün basın müşaviri Ahmet
Sever’in İçimde Kalmasın/Tanıklığımdır kitabı nedeniyle ayrı ayrı açılan üç davayı görüşerek, üç dosyada
yurt dışından savunmasının alınması için Adalet Bakanlığı’na yazı gönderdi. Dava, 3 Aralık’a ertelendi.428
Sever’in, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un şikayeti üzerine
“kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla bir yıl beş ay 15 günden dört yıla kadar ve Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank’ın şikayetiyle açılan davada da “kamu görevlisine hakaret” iddiasıyla yargılanıyor.429
16 Eylül 2020
● Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesi, eski DİHA muhabiri gazeteci İdris Sayılğan hakkında Ağustos
2015-Mart 2016 tarihleri arasında Facebook’tan yaptığı yedi paylaşım gerekçesiyle “örgüt propagandası”
suçlamalı davayı 2 Aralık’a erteledi. Savcılık ise, Sayılğan’ın “zincirleme şekilde terör örgütü propagandası
yapmak” suçundan cezalandırılmasını talep etti.430
● İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliği, a3haber.com’un 13 Eylül’de Serdar Öztürk imzalı yayımladığı haberde “Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi’ne rektör atanan Nükhet Hotar’ın dikkat çeken gayrimenkul varlığıyla ilgili bilgiler”in haber değeri olmadığına karar vererek, habere erişim engeli getirdi. Mahkeme, “Kişilik hakları kişinin hür ve bağımsız varlığının önemli bir parçası olup; kişinin
yaşadığı toplumda, ilişki kurduğu çevrede şerefi ve saygınlığını sarsacak, onu küçük düşürecek, yanlış tanıtacak, zora sokacak, düşmanca bir ortama itecek her türlü davranış kişilik haklarına saldırıdır” değerlendirmesinde bulundu.431
17 Eylül 2020
● İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle Cumhuriyet’in eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında 15 gün içinde
https://www.dha.com.tr/yurt/karantinaya-alindiklari-evi-atese-verip-gazetecilere-saldirdilar/haber-1788153
https://www.mlsaturkey.com/tr/pelin-unkerin-paradise-papers-haberleri-icin-acilan-tazminat-davasi-aralika-ertelendi/
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-muyesser-yildiza-20-bin-tl-tazminat-cezasi/
426 https://www.mlsaturkey.com/tr/oda-tv-ankara-haber-muduru-muyesser-yildiza-7-bin-tl-para-cezasi/
427 https://twitter.com/engelliweb/status/1304486516064911370
428 https://t24.com.tr/haber/abdullah-gul-un-eski-basin-danismani-ahmet-sever-in-yargilandigi-davada-istinabe-sonucunun-beklenmesine-karar-verildi,903338
429 https://www.mlsaturkey.com/tr/ahmet-severin-yargilandigi-davalara-aralikta-devam-edilecek/
430 https://www.mlsaturkey.com/tr/savci-gazeteci-idris-sayilganin-cezalandirilmasini-talep-etti/
431 https://www.a3haber.com/2020/09/16/akpli-rektor-nukhet-hotarin-gayrimenkul-varligina-iliskin-haberimize-erisim-engeli/
423
424
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mahkemeye gitmemesi halinde tüm mallarına el konulmasına ve kaçak sayılmaya başlamasına karar verdi.
Dündar, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 6 Mayıs 2016 tarihinde “Devletin güvenliğine ilişkin gizli
kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak” suçlamasıyla beş yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Temyiz aşamasında Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise, Dündar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası
öngörülü “Gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme” suçlamasıyla hüküm kurulması
gerektiğine 9 Mart 2018 tarihinde karar vermişti. Böylece Dündar’ın yargılaması 7 Mayıs 2018 yeniden
başlamıştı.432
● İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteciler Canan Coşkun, Ali Açar ve BirGün’den Can Uğur
hakkında Berkin Elvan’ın öldürülmesi soruşturmasıyla ilgili haberleri nedeniyle “terörle mücadelede görev
almış kamu görevlisini hedef göstermek” suçlamasıyla başlattığı davayı 10 Kasım’a erteledi.433 İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Kasım 2019’da hazırladığı iddianamede, polis memurunun tanınabilecek şekilde verildiği, Elvan’ın ölümünün terör örgütleri tarafından istismar edildiğini belirtmişti.434
● Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Yılmaz Özdil’in o dönemin Genelkurmay Başkanı,
şu an Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar’a yönelik Kasım 2014’te bir televizyon programındaki sözlerinden dolayı “hakaret” suçlamasıyla açılan davayı erteledi.435
● Erzincan Sulh Ceza Hakimliği, tele1.com ve dokuz8haber’de yayımlanan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki Covid-19 vakaları artışıyla ilgili haberlere “kişilik haklarının ihlali” gerekçesiyle erişim engeli kararı getirdi.436
● İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet’in 10 Eylül tarihli Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’nün Covid-19 test kiti satın aldığı RTA Laboratuvarları Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat
Güler’in yaptığı manipülatif işlemlerden dolayı “borsa yasaklısı” ve CEO Enes Perçin’in ise AKP il yöneticisi olmasıyla ilgili habere “kişilik haklarının ihlali” gerekçesiyle erişim engeli getirdi.437
19 Eylül 2020
● Gazeteci Murat Ağırel “İddianamede ne varsa çürüttüm ve savcı bunu kabul etti. Buna karşın
verdiği mütalaada iddiasını tekrarladı. Demek ki iyi niyet yok” dedi. Ağırel, tek kişilik bir odada tecrit
altında olduğundan bahsederek, “Birbirimizle konuşmayalım diye aralardaki odaları boş bıraktılar. Dört
adıma altı adım ebadında bir odada tutuldum. Gündüz, havalandırma için çıkarıldığım avlu da çok küçüktü
ve başka bir kimse yoktu. Beni en çok üzenlerden biri şuydu, 10 metre yüksekliğindeki avlu duvarlarının
üstü tamamen jiletli, dikenli tellerle kapatılmış. Gözlerim bozuldu. 17 kilo verdim. Bunun temel sebebi
protein eksikliği. Ne yazık ki cezaevinde verilen et değil, başka bir şey. Onları yeseydim başka hastalıklara
kapılabilirdim” diye konuştu.438
21 Eylül 2020
● Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Evrensel köşe yazarı Yusuf Karataş’ın Diyarbakır’da yapılan
basın açıklaması, yürüyüşler ve DTK’nin davet ettiği çalıştay ile panellere katıldığı gerekçesiyle yargılandığı davada “silahlı örgüt üyeliği” suçundan 10 ay altı ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Karataş’ın “suça
meyilli kişiliği” olduğu iddiasıyla cezada indirime gitmedi.439
● Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Aralık 2019’da tutuklanan gazeteci Aziz Oruç’un, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla yargılanmasında tutukluluğunun devamına karar verdi. Dava,
9 Kasım’a ertelendi.440
22 Eylül 2020
● Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi, serbest gazeteci Burcu Özkaya Günaydın hakkında Suriye’ye
yönelik Barış Pınarı Harekatı’na dair Ekim 2019’daki sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle “örgüt propagandası yapmak” suçundan bir yıl üç ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.441
● İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, KHK’yla 29 Ekim 2016’da kapatılan Özgür
Gündem Davası’nda, Ertuğrul Mavioğlu, Fehim Işık, Celal Başlangıç, İhsan Çaralan, Öncü Akgül ve Celalettin Can’a “örgüt propagandası yapma” suçlamasıyla verilen bir yıl üç ay, Hüseyin Aykol’a verilen üç yıl
https://www.evrensel.net/haber/414340/mit-tirlari-davasinda-gazeteci-can-dundar-icin-kacak-sayilma-sureci-baslatildi
http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/231050-gazeteciler-berkin-elvan-haberinden-hakim-karsisinda
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-canan-coskun-ve-cansever-ugur-hakim-karsisina-cikti/
435 https://www.cafesiyaset.com/haber/msb-bakani-akara-hakaretten-yargilanan-gazetecinin-davasi-suruyor-h655.html
436 https://twitter.com/engelliweb/status/1307726269128364032
437 https://twitter.com/engelliweb/status/1306508196102758400
438 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/dunden-daha-direncli-daha-kararli-olacagiz-6043382/
439 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-yazar-yusuf-karatasa-10-yil-6-ay-hapis-cezasi-verildi/#:~:text=Diyarbak%C4%B1r%20%E2%80%93%20Evrensel%20gazetesi%20k%C3%B6%C5%9Fe%20yazar%C4%B1,6%20ay%20hapis%20cezas%C4%B1%20verdi.
440 https://www.gazeteruzgarli.com/tutuklulugunun-devamina-karar-verilen-oruc-yaptigim-is-sadece-gazetecilik/
441 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-burcu-ozkaya-gunaydina-1-yil-3-ay-hapis-cezasi/
432
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dokuz ay hapis cezasını onadı. Mahkeme, dört gazeteciye verilen beraat kararlarını da onadı. İstanbul 14.
Ağır Ceza Mahkemesi, Ömer Ağın, Veysel Kemer, Mehmet Şirin Taşdemir ve Yüksel Oğuz hakkında “örgüt propagandası yapmak”, “suç işlemeye alenen tahrik etme, suçu ve suçluyu övmek” suçlarından 3 Nisan
2019’da beraat kararı vermişti.442
● Sözcü’nün internet sitesi sozcu.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin izne çıkarıldı. Haber
Müdürü Deniz Ayas, Yazı İşleri Müdürü Kubilay Aydın, Haber Koordinatörü Serdar Aksoy, Magazin Müdürü Ünal Demirkaya’nın da aralarında bulunduğu 15 kişinin de işine son verildi. (Yollar ayrıldı deyimini
kullanmasak; işini kaybetmek çok ağır bir durum. Adam işine son veriyor ama yollar ayrılıyor!) Sözcü’den
bu isimlere “Ya tazminatınızı alırsınız ya da ücretsiz izne çıkarsınız” dendiği yönünde iddialar basına yansımıştı ancak gazeteden yapılan açıklamada, konunun “kurum içi bir yeniden yapılanma” olduğu savunuldu.443
23 Eylül 2020
● Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın OdaTV Ankara Haber
Müdürü Müyesser Yıldız, TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve astsubay Erdal Baran hakkında “Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçlamasından hazırladığı iddianameyi kabul etti. İddianamede, gazeteciler Yıldız ile Dükel ve astsubay Baran hakkında beş yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.444
● İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, ETHA editörü İsminaz Temel ve muhabiri Havva Cuştan’ın
da aralarında olduğu 23 kişinin “örgütü üyesi olmak” ve “örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla yargılandığı davada adli kontrol uygulamasını kaldırma taleplerini reddetti. Mahkeme, İdil Özbek ve Maksut
Toprak’ın yakalama emrinin beklenmesine karar verdi. Dava, 18 Şubat 2021’e ertelendi.445
24 Eylül 2020
● İstanbul Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gazeteci Fatih Tezcan hakkında Twitter, YouTube ve birden fazla görsel, işitsel iletişim aracılığıyla yaptığı paylaşımları
nedeniyle hazırladığı iddianameyi kabul etti. Tezcan’ın, “halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak
amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da mal varlığı bakımından alenen tehdit” yaptığı
ifade edildi.446
● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Özgürlükçü Demokrasi’de yayımlanan
haber ve köşe yazılarında “devleti, hükümeti, yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama” suçlamasıyla gazeteci Aziz Oruç’un SEGBİS ile gelecek duruşmaya hazır edilmesine karar verdi.
Mahkeme, gazeteci Ersin Çaksu’nun yakalanma emrinin infazının beklenmesi kararıyla yargılandığı davayı
10 Aralık’a erteledi. Mahkeme, 21 Ekim-16 Kasım 2016 arasında yayımlanan yazılar gerekçesiyle Selman
Keleş, Özgür Paksoy, Kenan Kırkaya ve İshak Yasul hakkında ise 28 Kasım 2019’da beşer ay hapis cezası
vermişti.447
● İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi, T3 Vakfı’nın Çiğdem Toker’e “İBB’den vakıflara ‘hizmet’
raporu” yazısında “kişilik haklarının zedelendiği” gerekçesiyle açtığı 80.000 liralık manevi tazminat davasında, yazıya konu olan raporu incelemeye karar verdi. Toker’in İBB tarafından hazırlanan “STK, Okul,
Yurt Faaliyet Raporu-2018” başlıklı raporu kaleme almasıyla ilgili dava 15 Ekim’e ertelendi.448
● Cumhuriyet eski muhabiri Alican Uludağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ın nikahından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyarete gitmesine ilişkin paylaşımı nedeniyle ifade verdi.449 Uludağ, “Başsavcı evleniyor ve sonrasında soluğu, yürütme organının liderinin yanında alıyor. Düğündeki harcamaların kaynağı ayrıca sorgulanmalı. AİHM zorlaması ile tahliye kararı verilen Selahattin Demirtaş’ın
cezaevinden çıkamadan yeni bir soruşturmada yeniden tutuklanmasını da aynı başsavcı sağladı. Siyasi muhalifler işte böyle cezaevine atılıyor” demişti.450
25 Eylül 2020
● İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci İnan Ketenciler hakkında “kişisel verileri hukuka
aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak” suçlamasıyla bir ay hapis cezasına çarptırılmasına ancak yargılama
giderleri olarak 676 lirayı ödediği takdirde davayı düşürmeye karar verdi. Ketenciler, restoranda bekçilerin
http://bianet.org/bianet/insan-haklari/231378-ozgur-gundem-davasinda-7-gazeteciye-hapis-cezasi-onandi
https://www.medyaradar.com/sozcunun-internet-sitesinde-ayrilik-ruzgari-yonetimden-flas-aciklama-haberi-2033772
https://www.evrensel.net/haber/414769/gazeteciler-muyesser-yildiz-ve-ismail-dukel-hakkinda-10-yil-kadar-ceza-istendi
445 https://yeniyasamgazetesi.info/etha-muhabirlerinin-davasi-ertelendi/
446446 https://www.haberturk.com/gazeteci-fatih-tezcan-a-sosyal-medya-paylasimlari-nedeniyle-dava-acildi-2813566
447 https://www.mlsaturkey.com/tr/aziz-oruc-ve-ersin-caksunun-301den-yargilandigi-dava-aralika-ertelendi/
448 https://www.mlsaturkey.com/tr/t3-vakfinin-cigdem-tokere-actigi-tazminat-davasi-goruldu/
449 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-alican-uludag-ankara-cumhuriyet-bassavcisi-kocaman-i-elestirdigi-paylasimlari-nedeniyle-dun-ifadeye-cagrildi,905213
450 https://twitter.com/alicanuludag/status/1307722079391879169
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garsona kötü muamele yapmasını videoya alıp sosyal medya yayınlamıştı. Ketenciler ödeme yapmazsa dava
8 Ekim’de devam edecek.451
● İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Fatih Portakal’ın bankacılık sektörüne ilişkin güveni sarsabilecek paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle “itibarı zedeleme” suçlamasıyla açılan davaya
BDDK’nın katılma talebini kabul etti. Dava 5 Kasım’a ertelendi.452 BDDK’nın şikayeti üzerine açılan davada, Portakal’ın üç yıla kadar hapsi isteniyor. Portakal paylaşımında, “Tekalif-i Milliye hatırlatılıp ‘zor
günlerden geçiyoruz’ denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Pandemi sonrası
ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!” demişti.453
● Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliği, Yeni Yaşam’ın internet sitesine erişim engeli getirdi.454 Yeni Yaşam,
“Erişim engeline gerekçe gösterilen söz konusu haber ile ilgili tarafımıza henüz bilgi verilmedi” duyurusu
yaptı. Açıklamada, “Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından getirilen erişim engeli ile ilgili "25/09/2020
tarihli D. İş sayılı karar istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından koruma tedbiri uygulanmaktadır” denildiği belirtildi.455
● Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, “kişilik haklarını ihlal ettiği” gerekçesiyle 12 Eylül’de Cumhuriyet, Halk TV ve OdaTV’de, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir hakkında
yer alan haberlere erişim engeli getirdi.456 Haberler, Beydemir’in görevine başladığında ilk faaliyetinin lüks
makam aracı kiralamak olduğu yönündeydi. Aracının altı aylık kirasının 81.640 lira olduğu, aracın 1 Temmuz’da rektörlüğe teslim edildiği ve 31 Aralık’a kadar kullanılacağı bilgisi yer alıyordu. Rektörlükten yapılan açıklamaya göre ise araç kiralama işleminin tamamen yasal çerçevede yapıldığı, kiralamanın sebebinin
eski aracın arızalanması olduğu iddia ediliyordu.457
● Samsun 2. Sulh Ceza Hakimliği, “kişilik haklarının ihlal edildiği” gerekçesiyle sozcu.com.tr’deki
“Özel hastanelere soruşturma başlatıldı” haberine erişim engeli getirdi.458
26 Eylül 2020
● Sözcü’nün internet sitesi sozcu.com.tr’de başlayan yeniden yapılanma kapsamında 2015 yılından
beri sozcu.com.tr Ankara temsilcisi olarak görev yapan Zeynep Gürcanlı işten çıkarıldı. Gürcanlı’nın işten
çıkarılmasının salgın koşulları nedeniyle anlaşmalı şekilde ayrılık kararı alındığı şeklinde duyuruldu.459
28 Eylül 2020
● İstanbul Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği, Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner’in talebi üzerine
gazeteci Gökçer Tahincioğlu imzalı T24’te yer alan “Yargıtay üyesine soruşturma” haberine erişim engeli
getirilmesine dair habere de erişim engeli kararı verdi. Kararda, “İçeriğe bakıldığında yazıda geçen cümlelerin 5651 sayılı yasanın 9. maddesindeki koşullara göre haber verme hürriyetinin ve eleştiri hakkının sınırlarının aşıldığı sonucuna varıldığı bu nedenle Ömer Faruk Aydıner’in talebinin kabulüne karar verildiği”
ifade ediliyor. Susma Platformu, karara itiraz edileceğini açıkladı.460
● Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Durket Süren’in “terör örgütüne bilerek isteyerek
yardım ve örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılandığı davada Diyarbakır Polis Kriminal Laboratuvarı’ndan dijital materyallerle ilgili raporu bekleme karar verdi. Dava 25 Ocak 2021’e ertelendi. Süren hakkındaki iddianamede, sosyal medya paylaşımları ve KHK ile kapatılan Özgür Gazeteciler Cemiyeti’ne üye
olması, Azadiya Welat ve Özgür Gündem’in satışlarını gerçekleştirmesi ile “Kadın Bakışı” programında
haber kaynakları ile yaptığı telefon görüşmeleri suç unsurları olarak yer almıştı.461
● Haber Global, Eski Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun Haber Global’de katıldığı “Jülide Ateş ile 40” programı kaydını YouTube’dan kaldırdı.462
● İstanbul Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği, Kasım 2017’de Cumhuriyet ve Diken’de yer alan usulsüz atama haberlerine erişim engeli getirdi.463 Söz konusu haberde, FETÖ ve DHKP/C üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Bakırköy Cezaevi hekimi Alp Çetiner’le ilgili soruşturmayı yürüten dönemin Bakırköy
Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Aydıner’in doktor olan eşi Nermin Aydıner’in, Çetiner’in yerine

https://www.mlsaturkey.com/tr/bekci-siddetini-goruntuleyen-gazeteci-inan-ketenciler-hakim-karsisina-cikti/
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-fatih-portakal-hakim-karsisina-cikti/
https://twitter.com/fatihportakal/status/1247237245033230337
454 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yeni-yasam-gazetesine-erisim-engeli-1768884
455 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009251042916425-yeni-yasam-gazetesinin-internet-sitesine-erisim-engellendi/
456 https://twitter.com/engelliweb/status/1309150429285056516
457 https://susma24.com/rektorun-luks-arabasi-haberlerine-erisim-engeli/
458 https://twitter.com/engelliweb/status/1309547506473340930?s=21
459 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/sozcuden-bomba-ayrilik-ust-duzey-isimle-yollar-ayrildi-304137h.htm
460 https://susma24.com/susma-platformunun-haberine-erisim-engeli/
461 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-durket-surenin-yargilandigi-dava-ocak-ayina-ertelendi/
462 https://www.evrensel.net/haber/415142/erkan-mumcunun-haber-globalde-katildigi-programin-kaydi-youtubedan-kaldirildi
463 https://twitter.com/engelliweb/status/1309890523260497920
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atandığı belirtilmişti. İstanbul Tabip Odası (İTO) avukatı Meriç Eyüboğlu, o dönem yaptığı açıklamada464,
“Soruşturma savcısı sizi FETÖ ile ilişkilendirecek, hakkınızda tutuklama kararı çıkacak. Sizden boşalan
koltuğa eşi oturacak. İşte yeni Türkiye” demişti.465
● Şanlıurfa’da Yeni Yaşam ve Kürtçe yayımlanan Xwebûn gazetesinin dağıtımını yapan Kemal Subaşı, dağıtım yaptığı sırada, gazetelerin “yasaklı” olduğu gerekçesiyle polisler tarafından durdurularak gözaltına alındı.466 İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Subaşı’nın gözaltına alındığı esnada üzerinde bulunan gazetelere herhangi bir gerekçe gösterilmeden el konuldu.467
29 Eylül 2020
● Kocaeli Halk internet sitesi imtiyaz sahibi Faruk Bostan ve yazı işleri müdürü Bülent Karagöz,
cinsel istismar skandalına AKP’nin yerel ilçe yöneticilerinin de isimlerinin karıştığı iddiasını içeren “Açıklıyoruz: Kartepe AKP’nin tecavüz çetesi” haberi üzerine Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü’ne giderek
ifade verdi. Karagöz ve Bostan, “iftira” suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemenin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, haberde geçen bilgilerin yanlış olduğunu belirterek,
“Kocaeli Halk Gazetesi isimli internet sitesinde, 26 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan ‘Açıklıyoruz: Kartepe
AKP’nin tecavüz çetesi’ başlıklı haberde, E.Ş, M.S, A.G. ve G.T. isimli kişilerin ifade verdiği ve gözaltına
alındığı, F.B, F.K, N.A, E.Ş, M.S. ve B.M. isimli kişilerin de savcılığa çağrıldığı ve avukatlarıyla gidecekleri
yönünde bir bilgiye yer verilmiş ise de; Cumhuriyet Başsavcılığımız kayıtlarının tetkikinde, bahsi geçen
konu ve kişilerle ilgili yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmadığı anlaşılmıştır” açıklaması yaptı. Avukat Selda İlgöz, iftira suçlamasına neden olan isimlerin H.Y. dosyasında bulunduğunu ifade ederek, “Bu
dosyada ayın 21’inde kızın beyanına başvurulmuş. Bu isimler sorulmuş. Sorgulama sırasında da hem Faruk
Bostan’a hem Bülent Karagöz’e aynı isimler soruldu. Demek ki bu isimler biliniyor. Bu iddialar iki kızımız
hakkında. H.Y. dosyasında bu isimler geçiyor, diğer mağdur D.’nin ifadesinde de bu isimlerin geçip geçmediğini bilmiyoruz. Eksik araştırma ile tutuklama kararı verildi” ifadelerinde bulundu.468
● Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliği, Siyasi Haber sitesine erişimi engelledi.469 Siyasi Haber’in, Twitter
hesabından 26 Eylül’de, “Erişim engeli getirilen siyasihaber4.org’un ardından siyasihaber5.org olarak yayındayız. Devletten ve sermayeden bağımsız gazetecilik susmayacak” paylaşımı yapılmıştı.470 Yine aynı
gün erişime engellenen Yeni Yaşam’ın merkezi İstanbul’da bulunmasına rağmen, Hatay’daki bir hakimlik
tarafından erişime engellendi. Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik, “Sitemizin kapatılmasının gerekçesini
bile bilmiyoruz” dedi. Siyasi Haber’e yapılan son engellenmenin de sebebinin bilinmediği kaydedildi.471
30 Eylül 2020
● Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Nuri Akman hakkında Ayn el-Arab’da (Kobani) yaptığı haberler, çektiği fotoğraflar ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “örgüt üyesi olmak”
suçlamasıyla yargılandığı davada yakalama kararı çıkardı. Dava 12 Kasım’a ertelendi.472
● Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Demokratik Toplum Kongresi’ne (DTK) yönelik başlattığı
soruşturma kapsamında aralarında gazeteci ve siyasetçilerin bulunduğu 17 kişi için gözaltı kararı verdi.
Aralarında gazeteci Hakkı Boltan, eski HDP Siirt Milletvekili Hatice Kocaman, HDP Diyarbakır İl Örgütü
Yöneticisi Edip Binbir, HDP’li Sur Belediyesi Meclis üyesi Ömer Filitoğlu, Demokratik İslam Kongresi
üyeleri Naif Erdem ve Emin Ay, KESK’e bağlı Enerji Sanayi ve Maden Sendikası üyesi Medeni Tutşi, eski
HDP İl Örgütü yöneticisi Çiğdem Ekti ve Mekiye Güzel’in de bulunduğu isimler İl Emniyet Müdürlüğü’ne
götürüldü.473
● İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, FinCEN belgeleri kapsamında Aktif Bank ve Berat
Albayrak haberlerine “kişilik haklarının ihlali” gerekçesiyle DW Türkçe’ye ikinci kez erişim engeli getirdi.
Bu kararla Cumhuriyet, halktv.com.tr ve tele1.com.tr’nin haberlerine de erişim engeli getirildi.474
● Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP İl Diyarbakır Örgütü Basın Danışmanı Vedat Dağ’ın
“KCK Basın ve Yayın Komitesi’nde faaliyet yürütmek” gerekçesiyle yargılanmasında dijital materyalleriyle ilgili raporu bekleme karar vererek, davayı 27 Ocak 2021’e erteledi.475
https://odatv4.com/gorevden-aldigi-ismin-yerine-esini-getirdi-2411171200.html
https://susma24.com/gorevden-aldigi-ismin-yerine-esini-getirdi-haberine-erisim-engeli/
https://ozgurmanset.net/gazete-dagitimcisi-subasi-serbest-birakildi/
467 https://susma24.com/gazete-dagitimcisi-subasi-gozaltina-alindi/
468 https://www.birgun.net/haber/cinsel-istismar-skandalina-akp-yoneticilerinin-karistigi-iddiasini-haberlestiren-iki-gazeteci-tutuklandi-317309
469 https://twitter.com/engelliweb/status/1309822107275218944
470 https://twitter.com/SiyasiHaberOrg/status/1309833652818325506?s=20
471 https://susma24.com/siyasi-haberin-internet-sitesine-erisim-engeli/
472 https://gazetekarinca.com/2020/09/gazeteci-nuri-akman-hakkinda-yakalama-karari/
473 https://www.gazetefersude.net/diyarbakirda-ev-baskinlari-gazeteci-hakki-boltan-egil-belediyesi-esbaskani-gulistan-ensarioglu-imamlar-siyasetciler-sendikacilargozaltina-alindi
474 https://twitter.com/engelliweb/status/1311336915233312771
475 https://www.mlsaturkey.com/tr/hdp-basin-calisani-vedat-dagin-yargilandigi-dava-ocaka-ertelendi/
464
465
466

70

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2020 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

● Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği, Mezopotamya Ajansı’nın internet sitesine erişim engeli getirdi.476
Kararda, “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” denildi.477
● Gaziantep 2. Sulh Ceza Hakimliği, Sendika.org’un sendika63.org alan adını erişime engelledi.478
● Diyarbakır’da yaşayan gazeteci Hakkı Boltan, sabah saat 05.00’te evine polislerce operasyon düzenlenerek gözaltına alındı. Boltan’ın gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.479
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.480
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ayşenur Arslan’ı “şüpheli” sıfatıyla ifade vermek
üzere savcılığa çağırdı. Arslan, sosyal medya aracılığıyla neden çağrıldığını bilmediğini duyurdu.481
● Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Van’ın Çatak ilçesinde gözaltındayken helikopterden atıldıkları belirtilen Osman Şiban ve Servet Turgut isimli köylüler ile ilgili soruşturmada gizlilik kararı 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.482
● 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”483 ifadeleriyle duyurdu.484 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.485
● 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.486
2 Ekim 2020
● Halk TV’de “Ayrıntılar” programını sunan Enver Aysever işten çıkarıldı.487
● 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.488 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.489
● 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.490
3 Ekim 2020

https://www.birgun.net/haber/3-haber-sitesine-erisim-engeli-317571
https://gazetekarinca.com/2020/09/sendika-org-ve-mezopotamya-ajansina-erisim-engeli/
https://twitter.com/engelliweb/status/1311390565364314112
479 https://www.evrensel.net/haber/415311/gazeteci-hakki-boltan-gozaltina-alindi
480 https://www.evrensel.net/haber/415426/haber-takibi-yapan-muhabirimiz-eda-aktasa-sosyal-mesafeye-uymama-cezasi
481 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/gazeteci-aysenur-arslan-supheli-olarak-savciliga-cagrildi-6062631/
482 http://www.etha15.com/haberdetay/helikopterden-atilma-sorusturmasinda-yayin-yasagi-karari-129613
483 https://twitter.com/yeni_demokrasi1/status/1311395918005112836
484 https://www.gazeteruzgarli.com/btkdan-uc-haber-sitesine-erisim-engeli/
485 https://susma24.com/ma-ve-yeni-demokrasiye-de-erisim-engeli/
486 https://www.mlsaturkey.com/tr/savci-gazeteci-kenan-kirkayanin-beraatini-istedi/
487 https://www.birgun.net/haber/halk-tv-de-iki-ayrilik-317935
488 https://twitter.com/engelliweb/status/1311737608716812288
489 https://susma24.com/kamu-bankasindan-yurt-disina-cikarilan-para-haberine-erisim-engeli/
490 https://halktv.com.tr/gazeteci-selda-manduz-gozaltina-alindi-435852h
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● Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hakimliği, Alevinet haber sitesine erişim engeli getirdi.491 Alevinet’in
Genel Yayın Yönetmeni Şükrü Yıldız, özgürlükçü, demokrasi mücadelesi veren kesimlere, halklara, inançlara, medyaya yönelik saldırıları korkunun dışavurumu olarak gördüklerini söyledi.492
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.493
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.494 Cumhuriyet’in haberinde,495 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.496
● 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.497
● 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.498 Ayrıca Sabah ve A Haber’de yayımlanan “90 bin liralık Medusa
heykeli” haberlerine “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişim engeli getirildi.499
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.500 Gazeteciler, Van’ın Çatak ilçesinde gözaltına alınan Servet Turgut ve Osman
Şiban’ın helikopterden atıldıklarına ilişkin haberleriyle gündeme gelmişti.501
● 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.502
● 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

https://twitter.com/engelliweb/status/1312807269525004293
https://www.pirha.net/btkden-alevinet-haber-sitesine-erisim-engeli-236763.html/03/10/2020/
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
494 https://twitter.com/engelliweb/status/1312288249147256833
495 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/antalyada-iki-kaymakam-hakkinda-gorevi-kotuye-kullanma-sorusturmasi-1767795
496 https://susma24.com/sorusturma-acilan-iki-kaymakam-hakkindaki-haberlere-erisim-engeli/
497 https://susma24.com/susma-platformunun-haberine-yine-erisim-engeli/
498 https://twitter.com/engelliweb/status/1313137104315183110/photo/1
499 https://twitter.com/engelliweb/status/1314155889314729986
500 https://www.dw.com/tr/vanda-d%C3%B6rt-gazeteci-g%C3%B6zalt%C4%B1na-al%C4%B1nd%C4%B1/a-55169018
501 https://www.amerikaninsesi.com/a/van-da-gazeteci-gozaltina-alindi/5610521.html
502 https://twitter.com/engelliweb/status/1313550540152938503/photo/1
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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.503
● Balıkesir 2. Sulh Ceza Hakimliği, Rudaw Türkçe’ye erişim engeli getirdi. Siteye ulaşmak isteyenlerin karşısına mahkeme kararının BTK tarafından hayata geçirildiği bilgisinin çıktığı belirtildi.504
● BTK, Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla505 Nupel haber sitesine erişim engeli getirdi. Site yönetimi ise, Nupel.info adresinden yayına devam ettiklerini açıkladı.506
● 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.507
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.508
● 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...”509 dedi.510
● 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.511
● 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.512 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.513
● 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.514 Evrensel ve Sözeri’ye
Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak, “ticari itibarının zedelendiği” iddiasıyla
toplam 200.000 lira manevi tazminat talep etmişti.515 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.516
● 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,
https://www.mlsaturkey.com/tr/kayyim-protestolarini-haberlestiren-taylan-oztas-ve-tunahan-turhanin-davasi-ertelendi/
https://www.gazeteruzgarli.com/rudaw-turkceye-erisim-engellendi/
https://twitter.com/nupelnet/status/1313753373938724866
506 https://susma24.com/nupelin-internet-sitesine-erisim-engeli/
507 https://twitter.com/engelliweb/status/1313529307331989505?s=20
508 https://t24.com.tr/haber/van-da-gozaltina-alinan-gazetecilerin-gozalti-suresi-uzatildi,907788
509 https://twitter.com/candundaradasi/status/1313801799644651521
510 https://www.birgun.net/haber/can-dundar-in-mal-varliklarina-el-konuldu-318302
511 https://www.birgun.net/haber/gazeteci-aysegul-dogan-in-15-yila-kadar-hapsi-istendi-318315
512 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/232213-hakki-boltan-cumhurbaskanina-hakaret-ten-hakim-karsisinda
513 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-hakki-boltanin-davasi-aralika-ertelendi/
514 https://www.mlsaturkey.com/tr/ceren-sozeri-hakkinda-acilan-200-bin-tllik-tazminat-davasi-ertelendi/
515 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/232287-ceren-sozeri-ve-evrensel-e-acilan-dava-subat-a-kaldi
516 https://www.evrensel.net/yazi/83716/akpye-kim-oy-kaybettirdi
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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.517
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.518
İde, ikamet adresi Ankara yerine Akşener’le birlikte bulunduğu Giresun’da otelinden alınarak gözaltına
alınmasına tepki gösterdi.519 İde, öğlen saatlerinde serbest bırakıldı.520
● 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.521 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.522
● 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.523 Ketenciler, bekçiler ve vatandaş arasında yaşananları 23 Haziran 2019’da kayda alıp Twitter’da paylaşması
nedeniyle yargılanıyordu.524
● 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.525 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-parçala-yönet politikası” demişti.526
● 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.527 İmrek’in, “Parıl parıl parlıyordu Hermes
çanta” yazısında Erdoğan’a hakaret ettiği öne sürülüyor.528
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.529 Gazetecilerin haber kaynakları ile yaptıkları görüşmeler suç sayıldı.530
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
517

https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-deniz-yucel-davasinda-gerekceli-kararda-aym-kararina-atif-yapilmadi/

518https://twitter.com/Murat_ide/status/1313973352374185984?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem-

bed%7Ctwterm%5E1313973352374185984%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.birgun.net%2Fhaber%2Fmeral-aksener-in-basin-danismaniserbest-birakildi-318372
519https://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
520 https://www.birgun.net/haber/meral-aksener-in-basin-danismani-serbest-birakildi-318372
521 https://gazetekarinca.com/2020/10/savci-gazeteci-necla-demirin-beraatini-talep-etti/
522 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-necla-demir-cumhurbaskanina-hakaret-suclamasiyla-hakim-karsisina-cikti/
523 https://www.evrensel.net/haber/415997/2-gazetecinin-davalari-ertelendi-1-gazeteci-beraat-etti
524https://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.
525 https://expressioninterrupted.com/tr/turkiye-de-basin-ve-ifade-ozgurlugu-280/
526 https://www.mlsaturkey.com/tr/oktay-candemirin-cumhurbaskanina-hakaret-davasi-ertelendi/
527 https://expressioninterrupted.com/tr/turkiye-de-basin-ve-ifade-ozgurlugu-280/
528 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ender-imrekin-emine-erdogana-hakaret-ile-suclandigi-dava-ertelendi/
529 https://t24.com.tr/haber/van-da-gozaltina-alinan-gazeteciler-tutuklandi,908306
530 https://www.gazeteduvar.com.tr/haber-kaynagiyla-gorusmek-suc-sayildi-vanda-4-gazeteci-tutuklandi-haber-1501237
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dağıtımcısı Erdem’e ise WhatsApp yazışmaları soruldu. Değişik dönemlerde yayımlanmış haber içerikleri
ve bürodaki haber notları da suç unsuru olarak dosyada yer aldı.531 Yeni Yaşam dağıtımcısı Şükran Erdem
ve Fehim Çetiner ise, yurtdışı yasağı ve adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.532
● 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.533
● 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.534
● 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.535
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.536 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 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.537
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.538
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.539
● 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”

https://www.mlsaturkey.com/tr/vanda-dort-gazeteci-tutuklandi/
https://www.birgun.net/haber/van-da-gozaltina-alinan-4-gazeteci-tutuklandi-318581
https://expressioninterrupted.com/tr/ma-muhabirleri-idris-sayilgan-ve-naci-kaya-hakim-karsisina-cikti/
534 http://www.pusulagazetesi.com.tr/mahkemeden-kanal-zye-erisim-engeli-geldi-157932-haberler.html
535 https://twitter.com/engelliweb/status/1314624249135599617
536 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/soylu-hedef-aldi-istanbul-valiligi-baris-pehlivan-ve-baris-terkoglunun-koruma-kararini-kaldirdi-1772819
537 https://odatv4.com/istanbul-valiligi-bizi-atese-atti-11102025.html
538 https://www.mlsaturkey.com/tr/savci-gazeteci-ugur-gucun-beraatini-istedi/
539 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/sozcu-davasinda-skandal-karar-hukuksuzluk-devam-ediyor-6079137/
531
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suçlamalarıyla yargılanmasında karakola imza vermek şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi. Dava 14 Ocak 2021’de ertelendi.540
● 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.541
● 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.542
● 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.543 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. 544 Hakimlik haberlere “kişilik haklarının ihlali” gerekçesiyle erişim engeli getirildi.545
● 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.546
● 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.547
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.548
● 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.549
● Gazeteci Demet Aran, Ankara’da İSİG Meclisi’nin basın açıklamasını takip ederken polis tarafından engellendi.550 Aran, “Polis beni görüntü çekmemi kalkanla engellemelerine karşı çıktığım için gözaltına
almaya çalıştı. Bileklerime ters kelepçe takıp kafamı gözaltı aracına dayadılar. Çekim yaptığım telefonumu

https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-rojhat-dogrunun-yargilandigi-dava-ocaka-ertelendi/
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-arafat-dayana-5-yil-10-ay-hapis-cezasi/
https://www.mlsaturkey.com/tr/tv10-calisanlari-kemal-demir-ile-kemal-karagozun-davasi-ocaka-ertelendi-2/
543 https://twitter.com/engelliweb/status/1316045575129837568/photo/1
544 https://twitter.com/engelliweb/status/1316045569161396224
545 https://susma24.com/cumhurbaskani-erdoganin-avukatiyla-ilgili-haberlere-erisim-engeli/
546 https://susma24.com/sair-gazeteciye-havalimaninda-gozalti/
547 https://www.evrensel.net/haber/416350/cezaevinde-yukaridan-talimatla-battaniyeler-toplatildi?a=e44
548 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/232681-gazeteci-bogatekin-e-yeni-dava
549 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-hayko-bagdatin-savunmasi-almanyadan-alinacak/
550 https://t24.com.tr/video/saglikcilarin-basin-aciklamasina-mudahale-eden-polisin-gazeteci-demet-aran-i-gozaltina-almak-istedigi-anlar-kamerada,33255
540
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zorla elimden aldılar. Polis amirinin ‘gazeteciyi bırakın’ demesi üzerine kelepçeyi kesip beni bıraktılar.
Ancak telefonumu Güvenlik Şube’ye götürdüler. Tutanakla telefonumu teslim aldım” dedi.551
● 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.552
15 Ekim 2020
● İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği, Yeni Yaşam’a erişim engeli getirilmesine yapılan itirazı reddetti.553 Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliği, 25 Eylül’de Yeni Yaşam’a erişim engeli getirmişti.554
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.555
● 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.556
● 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.557
● 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.558
● 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.559 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.560
● 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

https://twitter.com/demetyilan/status/1316352472793972736
https://www.mlsaturkey.com/tr/can-dundar-icin-35-yila-kadar-hapis-istendi/
https://bianet.org/bianet/medya/232757-yeni-yasam-in-engellenmesine-yapilan-itiraz-reddedildi
554 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009251042916425-yeni-yasam-gazetesinin-internet-sitesine-erisim-engellendi/
555 https://twitter.com/engelliweb/status/1317144391329456128
556 https://www.mlsaturkey.com/tr/cigdem-tokere-acilan-80-binlik-tazminat-davasi-subata-ertelendi/
557 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-eser-ve-topaloglunun-yargilandigi-davaya-martta-devam-edilecek/
558 https://susma24.com/gazeteci-ishak-yasula-10-ay-hapis-cezasi/
559 https://www.mlsaturkey.com/tr/tutuklu-gazeteci-ugur-yilmaz-ameliyat-ihtiyacima-agri-kesici-ile-cevap-veriyorlar/
560 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ugur-yilmaza-6-yil-10-ay-hapis-cezasi-verildi/
551
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şikayeti üzerine YouTube’un böyle bir karar aldığını söyledi. TV 100’ün, YouTube üzerinden yeni bir canlı
yayın kanalı kurduğu öğrenildi.561
17 Ekim 2020
● 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.562
● Tivibu, yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın “Ahlat Ağacı” filmindeki heykelin göğüs kısmını sansürledi.563
18 Ekim 2020
● Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet’in 17 Eylül’deki “Tarım Bakanlığı, direkleri, talimatla Emine Erdoğan’ın kuzeninden aldı, ortalık karıştı”564 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.565
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.566 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.567
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.568
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.569
● 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, 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
561 https://www.internethaber.com/youtube-ermenistanin-katliamina-destek-cikti-tv-100un-canli-yayin-kanalini-kapatti-2134203h.htm#:~:text=Azerbaycan%2DErmenistan%20aras%C4%B1ndaki%20sava%C5%9F%20devam,canl%C4%B1%20yay%C4%B1n%20kanal%C4%B1n%C4%B1%20kapatt%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20a%C3%A7%C4%B1klad%C4%B1
562 https://twitter.com/engelliweb/status/1317359846686101505
563 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tivibu-ahlat-agaci-filmini-sansurledi-1774075
564 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tarim-bakanligi-direkleri-talimatla-emine-erdoganin-kuzeninden-aldi-ortalik-karisti-1766558
565 https://susma24.com/emine-erdoganin-kuzenine-verilen-ihale-hakkindaki-habere-engel/
566 https://twitter.com/engelliweb/status/1317144391329456128
567 https://susma24.com/kalyon-insaata-vergi-istisnasini-anlatan-haberlere-erisim-engeli/
568 https://www.mlsaturkey.com/tr/ferhat-tuncun-binali-yildirima-hakaret-iddiasiyla-yargilandigi-dava-mayisa-ertelendi/
569 https://www.mlsaturkey.com/tr/jinnews-muhabiri-hikmet-tuncun-davasi-basit-yargilama-usulu-ile-gorulecek/
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ardından mahkeme başkanı bu talebi reddetti. Böylece birçok gazeteci duruşmayı kapıda takip etmek zorunda kaldığı belirtildi.570
● 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.571
● 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.572
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.573
● 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.574
● 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.575
● Van 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2020/3441 sayılı kararı ile BTK tarafından jinnews8.xyz576,
etha15.com577 ve yenidemokrasi8.net578 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
https://susma24.com/tahir-elci-cinayeti-davasinda-basin-engellendi/
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-cigdem-akbayraka-beraat-ettigi-dosyadan-11-ay-hapis-cezasi/
https://www.haberler.com/can-dundar-in-itirazi-reddedildi-13682937-haberi/
573 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-uludag-ve-akca-ankara-gar-katliami-haberi-icin-hakim-karsisina-cikti/
574 https://www.mlsaturkey.com/tr/savci-gazeteci-onur-emre-yagan-icin-ceza-istedi/
575 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-sabiha-temizkana-1-yil-3-ay-hapis-cezasi/
576 https://twitter.com/jinnewsturkce/status/1319280242943406085
577 https://twitter.com/etkinhaberetha/status/1319294368008732674
578 https://twitter.com/yeni_demokrasi1/status/1319280830284324866
570
571
572
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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.579 Avukatlarca yapılan konuyu araştırma taleplerini reddeden mahkeme, davayı 16 Şubat 2021’e erteledi.580
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.581
● Van 3. Sulh Ceza Hakimliği, “kişilik haklarını ihlal ettiği” gerekçesiyle “Gazeteciler gözaltına
alınmıştı: Yurttaşların helikopterden atılmasına da aynı savcı bakıyor” haberine erişim engeli getirdi.582 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.583
● 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.584
● 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.585 Tunç, suçlandığı paylaşımlardan
birisi olan “Kürdün dişine pivaz (soğan) değdi” cümlesine ilişkin “Kürdün dişine soğan değmesinin nasıl
bir propaganda olduğunu anlamadım. Soğan Kürtlerin çok tükettiği bir yiyecek maddesidir. Buradan bir
ceza verilip verilmemesi mahkeme heyetinin takdirinde bir durum ancak sonuç ne olursa olsun gazetecilik
faaliyetine devam edeceğim” dedi.586
● 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.587 Haberler, Eylül 2019’da Hürriyet, A Haber, CNN Türk, Sputnik Türkiye ve Takvim’de yayınlanmıştı.588
● 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.589
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.590
25 Ekim 2020

https://www.evrensel.net/haber/417052/ozgur-gundem-gazetesi-davasinda-gazetecilerin-el-konulan-dijital-materyalleri-kayip
https://www.mlsaturkey.com/tr/ozgur-gundem-baskininda-gozaltina-alinan-22-gazetecinin-davasi-ertelendi/
https://www.mlsaturkey.com/tr/bloomberg-muhabirlerinin-ekonomik-darbe-girisimi-ile-suclandigi-dava-bilirkiside/
582 https://twitter.com/engelliweb/status/1319325141722140675
583 https://susma24.com/yurttaslarin-helikopterden-atilmasina-da-ayni-savci-bakiyor-haberine-engel/
584 https://www.afyonpostasi.com.tr/gundem/iki-haberimize-mahkemeden-erisim-engeli-h8472.html
585 https://susma24.com/gazeteci-hayri-tunca-2-yil-hapis-cezasi/
586 https://www.gazetefersude.net/kaypakkayayi-dhkpc-yoneticisi-yapan-mahkeme-kurdun-disine-pivaz-degdi-sozunden-gazeteci-tunca-ceza-verdi
587 https://twitter.com/engelliweb/status/1319627998409129984
588 https://susma24.com/saadet-zinciriyle-ilgili-haberlere-erisim-engeli/
589 https://susma24.com/gazeteci-sezgin-kartala-hapis-cezasi/
590 https://twitter.com/engelliweb/status/1319954848255717376
579
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● İstanbul’da HDP Gençlik Meclisi, Yeni Demokrat Gençlik, Devrimci Öğrenci Birliği ve DevGüç’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.591 Erdoğan, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu’nun polisi engellemesiyle gözaltına alınmadı.592 Bu arada
göstericilerden 40 kişi ise darp edilerek gözaltına alındı.593 Gözaltı gerekçesi ise eylemdeki bayraklar ve
dövizler gösterildi.594
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.595 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.596
● ETHA, HDP’li Figen Yüksekdağ’ın yayımlayacakları “Korona ve Tecrit” konulu yazısının ellerine sansürlenerek ulaştığını duyurdu. Yüksekdağ, “Yolda kalıp ‘tahliyesi çıkmayan’ yazılar oluyor” dedi.597
● Muğla Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Halk TV eski yöneticisi Hakan Aygün’ün “Ey İBAN
edenler” paylaşımı nedeniyle yargılanmasında “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama”
suçlamasına ilişkin dijital materyallerin dosyaya eklenmesine karar verdi. Dava 19 Ocak 2021’e ertelendi.598
● 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.599
● 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.600
● 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.601
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
https://t24.com.tr/video/genclik-orgutlerinin-birlikte-yuruyoruz-aciklamasina-polis-mudahalesi-cok-sayida-gozalti,33509
https://twitter.com/dokuz8haber/status/1320327999590256640
https://gazetekarinca.com/2020/10/genclik-orgutlerine-polis-mudahalesi-cok-sayida-gozalti/
594 https://t24.com.tr/video/genclik-orgutlerinin-birlikte-yuruyoruz-aciklamasina-polis-mudahalesi-cok-sayida-gozalti,33509
595 https://susma24.com/vanda-helikopterden-atilma-haberini-yapan-gazetecilerin-tutukluluguna-yapilan-itiraz-reddedildi/
596 https://www.evrensel.net/haber/417688/gazetecilerin-tutuklulugu-aymye-tasinacak
597 https://susma24.com/figen-yuksekdagin-yazisi-cezaevi-idaresince-sansurlendi/
598 https://www.mlsaturkey.com/tr/hakan-aygunun-ey-iban-edenler-davasi-ocake-ertelendi/
599 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-mehmet-sait-degerin-yargilandigi-davaya-aralikta-devam-edilecek/
600 https://www.mlsaturkey.com/tr/ahmet-altanin-hakaret-ile-suclandigi-dava-ertelendi/
601 https://www.evrensel.net/haber/417786/metin-goktepe-odullu-kosk-karsiligi-temizlik-haberi-ve-odul-haberine-erisim-engeli
591
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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.602
● 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.603
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 müzahir basın, yayın kuruluşları üzerinden örgütün propagandasını bu şahıs yapmaktadır” dediği kaydedildi. Yalçın ise, gizli tanık beyanlarını kabul etmediğini söyledi.604
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.605
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.606
1 Kasım 2020
● Tunceli Çemişgezek Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet’in, “Kaymakamın çarptığı kişi hayatını
kaybetti, olayı gizlemeye çalıştı!”, BirGün’ün, “Ölümlü kazaya karıştı, ifadesi bile alınmadı: Kaymakam
adaleti” ve Artı Gerçek’in, “Kaymakam adaleti: Çarptığı vatandaş hayatını kaybetti, kaymakamın ifadesi
bile alınmadı” haberlerine “kişilik hakları ihlali gerekçesiyle” erişim engeli getirdi. solhaberportali, dokuz8haber ve ilerihaber’de yer alan aynı olaya ilişkin haberlere de erişim engellendi.607
● Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın DTK soruşturması
kapsamında gazeteci Hakkı Boltan hakkında hazırladığı iddianameyi kabul etti. Mahkeme, Boltan hakkında
yurt dışına çıkış yasağı da getirdi. İddianamede, DTK’nın terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın talimatıyla kurulduğu ve “Kürdistan Kurucu Meclisi” olduğu ileri sürüldü. Boltan’ın DTK delegesi olması,
katılmış olduğu iki basın açıklaması ve bir sosyal medya paylaşımı da delil sayıldı. Dava, 24 Şubat 2021’de
görülmeye başlanacak.608
2 Kasım 2020
● Muş’taki yerel basın, Muş Basın Yayın Limited Şirketi çatısı altında birleşmeye karar verdi. Muş
Manşet, Muş’un Sesi, Muş Ekspres, Muş Altınova, Muş Ovası ve Muş İl haklarından feragat ederek kapandı.
30 Nisan ve Günaydın Muş gazeteleri de Memleket Havadis609 şeklinde isim değişikliği yapma kararıyla
birleşti.610 Muş Basın Yayın Ltd. Şirketi Müdürü Kadir Tunç, “Karar doğrultusunda sekiz olan gazete sayısı
ikiye düştü. Gazetelerin birleşmelerinde ekonomik nedenler ve daha kaliteli bir gazetecilik anlayışı etkin rol

https://www.birgun.net/haber/diyarbakir-barosu-baskani-na-hakaret-eden-hakimi-haberlestirene-sorusturma-320836
https://artigercek.com/haberler/gazeteci-ekinci-hakkinda-yakalama-karari-kobane-sinirinda-cekip-paylastigi-fotograf-suc-sayildi
https://t24.com.tr/haber/gazeteci-nurcan-yalcin-in-15-yila-kadar-hapsi-istendi,912050
605 https://www.evrensel.net/haber/417692/gazeteci-abdurrahman-goke-gazetecilik-faaliyetlerinden-dolayi-dava-acildi
606 https://twitter.com/engelliweb/status/1322585605759553542
607 https://twitter.com/engelliweb/status/1322800875484651522
608 https://www.evrensel.net/haber/417871/gazeteci-hakki-boltana-dava
609 http://memlekethavadis.com/kunye-1.html
610 https://www.haberturk.com/mus-haberleri/82063987-musta-yerel-basin-birlesmeye-gitti
602
603
604
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oynadı. İlan ve reklam gelirlerindeki düşüşün yanı sıra artan maliyetler sebebiyle zor günler geçiren yerel
gazeteler uzun süreden beri devam eden birleşme kararında sonuca ulaştılar” dedi.611
3 Kasım 2020

● BİK, resmi ilan ve reklamların, gazete ve dergilerde yayınlanmasına aracılık etme görevini yapılan
yeni yönetmelik değişikliğiyle 1 Kasım 2020’den itibaren 81 ile yaydı.612 BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran,
“Kurumumuz ülke genelinde şube açmak suretiyle resmi ilan ve reklam yayınına aracılık görevini tek elden
yürütmeye başlamıştır” dedi.613
● Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Günhaber sahibi ve yazarı Dursun Gündoğdu’nun üniversiteye ilişkin köşe yazıları nedeniyle Günhaber’e Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Muhittin Böcek’in sağlık durumu dahil üniversite ilgili haber verilmesini yasakladı.614 Gündoğdu, 30
Ekim’deki yazısında biri rektör yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan üç profesörün sınavlarda kullanılan yazılım programını kendi şirketlerinde hazırlayıp üniversiteye sattıklarını duyurmuştu.615 Öğrencilerin sistemden şikayetçi olduğunu kaydeden Gündoğdu, daha önce üniversiteye ilişkin atamalarda liyakatsizlik ve torpile yer verildiğini yazmıştı.616
● İstanbul Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, ekonomist Mustafa Sönmez hakkında 20152016 arasında Twitter’daki üç paylaşımı gerekçesiyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla dava
açıldı. Sönmez’in, 2019’da “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra
serbest bırakıldığı ve hakkında takipsizlik kararı verilen dosya da bu davaya eklendi. Sönmez’in avukatı
Hüsna Aydın, “Dosyaya sunulan belgeler, müvekkilim hakkında takipsizlik kararı verilen dosyada verdiği
ifadeye ait beyanlardır. Ayrıca müvekkilimin gözaltına alınmasına ilişkin açılan tazminat davası İstanbul
13. Ağır Ceza Mahkemesi önünde hala açıktır” dedi. Dava, 9 Mart 2021’e ertelendi.617
● İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, “Boğaz manzaralı lüks müştemilat” haberi nedeniyle Cumhuriyet muhabiri Hazal Ocak ve İmtiyaz Sahibi Alev Coşkun’un yargılanmasında İstanbul 9. İdare
Mahkemesi’nin gönderdiği dosyayı inceleyecekleri için davayı 20 Ocak 2021’e erteledi.618
4 Kasım 2020
● Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet, BirGün, Gerçek Gündem gibi haber sitelerinde yayımlanan “Kapatılan FETÖ bankası Bank Asya’nın yöneticisi, Diyanet’te müdür yapılmış” haberine “kişilik
hakları ihlali” gerekçesiyle erişim engeli kararı verdi.619
● İstanbul Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği, Milli Gazete’de yayımlanan “Milli Gazete’nin 19 haberine bir günde nasıl erişim yasağı getirildi” ve “Hak üreticinin dava bizim vazgeçmeyeceğiz” haberlerine
“kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişim engeli kararı verdi. Söz konusu haberlerde, Tarım, Kredi Kooperatifleri Birliği’yle ilgili yapılan haberlere yayın yasağı getirilmesi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu yasaklara tepkisi yer alıyordu.620
● Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan Taraf yazarı Mehmet Baransu’nun “FETÖ/PYD davasında” “gizliliği ihlal”, “yasaklanan bilgileri açıklama” ve “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamalarıyla toplam 19 yıl altı ay hapis cezasına çaptırılmasıyla ilgili gerekçeli kararını tamamladı.621 Mahkeme,
gerekçesinde Baransu’nun ByLock kullandığını, ulaştığı istihbarat görevlilerince oluşturulan gizli belgeleri
“örgütsel saiklerle” yaydığını anlattı.622 Gerekçede, “Ayrıntılı olarak terör örgütü üyeliği kısmında bahsedildiği şekilde sanığın bilgilere ulaşma şekli, bilgileri paylaşmasındaki amacı, elindeki belgelerin üzerinde
açıkça istihbari bilgi olduğunun belirtilmesi, sanığın bilgileri verme şekli ve kullanmış olduğu dil dikkate
alındığında, eylemlerinin basının haber verme hakkı sınırları içerisinde yer almadığı değerlendirilmiştir”
denildi.623
5 Kasım 2020

https://www.sabah.com.tr/mus/2020/11/02/musta-yerel-basin-birlesmeye-gitti
https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/hizmet/basin-ilan-kurumu-faaliyetlerini-ulke-genelinde-surdurecek/660503
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/basin-ilan-kurumu-faaliyetlerini-ulke-genelinde-surdurecek-41653386
614 https://www.kemerhaber.com/gundem/gazeteci-gundogdu-isyan-etti.html
615 http://www.gunhaber.com.tr/yazar/baslik/3570
616 http://www.gunhaber.com.tr/yazar/baslik/3551
617 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-mustafa-sonmez-cumhurbaskanina-hakaret-suclamasiyla-hakim-karsisina-cikti/
618 https://www.mlsaturkey.com/tr/cengiz-holdingin-hazal-ocakin-haberine-actigi-1-milyonluk-dava-ocaka-ertelendi/
619 https://twitter.com/engelliweb/status/1324759885750407168
620 https://twitter.com/engelliweb/status/1324982451555491841
621 https://susma24.com/mehmet-baransu-hakkinda-gerekceli-karar-aciklandi-mahkeme-bilgileri-verme-seklini-begenmedi/
622 https://jailedjournos.com/mehmet-baransuya-verilen-19-yil-6-ay-hapis-cezasinda-skandal-gerekce/
623 https://www.milliyet.com.tr/gundem/mehmet-baransunun-feto-ile-is-birligi-ve-gizli-belgeleri-yaymasi-gerekceli-kararda-6346515
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● İstanbul Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesi, İleri Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Onur
Emre Yağan’a 2014-2015’deki İleri Haber’in Twitter paylaşımları gerekçesiyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla bir yıl iki ay 17 gün hapis cezası verdi.624
● TRT Haber’in “Satır Başı” programında Ermenistan’ın sivillere saldırısıyla ilgili haberde “Azerbaycan sivillere saldırıyor” altyazısı kullanılması üzerine görevli editör Mehmet Karaca625 işten çıkarıldı.626
TRT, “Ekrana gelen bu alt yazıda sorumluluğu tespit edilen personelin kurumla ilişiği kesilmiştir. Yayın
politikamız ve vermek istediğimiz mesajlara tamamen ters bu hatadan ötürü özür dileriz” denildi.627 TRT
Genel Müdürü İbrahim Eren ise, “Bu olayın vahametinin farkındayız ve sonuna kadar da üzerine gidiyoruz.
İlgili personelin sözleşmesi feshedilmiş ve işine son verilmiştir. Olay, devletin ilgili birimleriyle de irtibatlı
bir şekilde çok boyutlu soruşturulmaktadır” açıklamasını yaptı.628
● İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, ETHA muhabiri Ali Sönmez Kayar’ın da aralarında bulunduğu
dokuz kişinin “silahlı terör örgütüne üye olmak” gerekçesiyle yargılandığı davada, tüm sanıklar hakkında
adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması taleplerini reddetti.629 Mahkeme, Kayar yönünden gizli tanık Zafer
Atılım’ın dinlenmesi için işlem yapılmasına karar vererek, davayı 16 Şubat 2021’e erteledi.630
● Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), gazeteci Can Ataklı’nın TELE1’de başörtülü
bir öğretmene ilişkin sözleriyle 6701 sayılı kanunda üçüncü maddede güvence altına alınan ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine karar verdi. TİHEK, sunucu Ataklı’ya ve yayıncı kuruluşa 15’er bin lira para cezası
uygulanmasına karar verdi.631 TİHEK, Ataklı’ya görüşlerini sormuştu ancak cevap alamadı. Ataklı,
TELE1’de “İmaj olarak türbanlı öğretmenle başlamak kadar facia bir şey olamaz” sözlerini kullanmıştı.632
TİHEK, Adalet Bakanlığı’na bağlı olup 6701 sayılı TİHEK Kanunu’na göre idari yaptırım cezasına uygulama yetkisine sahip.633
6 Kasım 2020
● Yeni Yaşam muhabiri İbrahim Karakaş “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla Adana’da nöbetçi mahkemece tutuklandı.634 Karakaş, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında 4
Kasım’da gözaltına alınmıştı.635
● İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, sendika.org editörü Ali Ergin Demirhan hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla bir yıl iki ay 17 gün hapis cezasına hükmetti.636 Hükmün açıklanması
geriye bırakıldı.637 Demirhan, suçlamaya konu olan 2018’de yaptığı altı sosyal paylaşımlarında “savaşa hayır”, “diktatörlüğe sessiz kalmayacağız”, “faşizm” ve “troller” gibi ifadelerle eleştirilerin yer aldığını ifade
etti.638 Demirhan, ‘Erdoğan’ın adının geçmediği, hakaret sözcüğünün bulunmadığı paylaşımlardan bir hakaret imgesi yaratıp Cumhurbaşkanı’na yakıştıran savcının kendisidir” dedi.639
● Tutuklu gazeteci Aziz Oruç’un “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla yargıladığı
dosyada, “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği” belirtilerek, AYM’ye taşındı. Oruç’un haksız
ve hukuka aykırı olarak gözaltına alınıp tutuklandığı kaydedilerek, tutukluluk süresinin de makul olmadığı
savunuldu.640 Ağrı Doğubayazıt’ta 11 Aralık 2019’da gözaltına alınan Oruç, 10 aydır Ağrı Patnos L Tipi
Cezaevi’nde tutuluyor.641
8 Kasım 2020
● “Ana akım” medya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kişisel sosyal medya hesabından
duyurduğu istifa açıklamasını haberleştirmedi. Albayrak’ın istifa açıklamasının kendisi tarafından yazıldığının doğrulanmasına karşın kamu yayıncılığından sorumlu TRT başta olmak üzere AA, DHA, İHA gibi
ajansların yanı sıra CNN Türk, NTV, A Haber, Sabah, Milliyet ve Hürriyet gibi bazı medya organlarının

https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/233891-gazeteci-yagan-a-cumhurbaskanina-hakaret-ten-hapis
https://t24.com.tr/video/trt-de-kj-krizi-editorun-isine-son-verildi,33825
626 https://www.haberturk.com/son-dakika-trt-de-azerbaycan-sivillere-saldiriyor-kj-sinde-1-kisi-isten-cikarildi-haber-2860801
627 http://www.trt.net.tr/Kurumsal/BasinAciklamalari.aspx?id=5fa3c7e68a58cb0388980320
628 https://twitter.com/ibrahimeren/status/1324378778966106112
629 https://expressioninterrupted.com/tr/turkiye-de-basin-ve-ifade-ozgurlugu-284/
630 https://www.mlsaturkey.com/tr/ali-sonmez-kayarin-yargilandigi-davada-taniklar-dinlendi/
631 https://www.tihek.gov.tr/2020-198-sayili-kurul-karari-ihlal-idari-yaptirim/
632 https://www.haberturk.com/tihek-gazeteci-can-atakli-nin-basortulu-ogretmene-yonelik-sozlerini-ayrimcilik-saydi-2859968
633 https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6701.html
634 https://tele1.com.tr/yeni-yasam-gazetesi-calisani-ibrahim-karakas-tutuklandi-260998/
635 https://gazetekarinca.com/2020/11/gazeteci-ibrahim-karakas-gozaltina-alindi/
636 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ali-ergin-demirhana-cumhurbaskanina-hakaretten-1-yil-2-ay-hapis-cezasi/
637 https://expressioninterrupted.com/tr/turkiye-de-basin-ve-ifade-ozgurlugu-284/
638 https://sendika.org/2020/11/sendika-org-editoru-demirhana-1-yil-2-ay-17-gun-hapis-cezasi-bir-hakaret-imgesi-yaratip-cumhurbaskanina-yakistiran-savcininkendisidir-600715/
639 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/233971-cumhurbaskanina-hakaret-ten-bir-haftada-ikinci-hapis-cezasi
640 https://www.evrensel.net/haber/418257/tutuklu-gazeteci-aziz-orucun-dosyasi-aymye-tasindi
641 https://www.mlsaturkey.com/tr/mlsa-aziz-orucun-tutuklulugunu-aymye-tasidi/
624
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internet sitelerinde açıklamaya yer verilmedi. İstifa açıklaması, Associated Press, Reuters ve AFP gibi uluslararası ajanslar tarafından duyuruldu.642
9 Kasım 2020
● Yeni Bakış muhabiri Kenan Yeşil, depremzedelerin hizmetine açılacağı duyurusunu takibi için
gittiği Hilton Oteli’nde tehdit edildiği öne sürdü.643 Yeşil, “Haber takibi için gittiğim otelin arka tarafındaki
depoda 10 dakika gözetim altında kaldım. Polis çağırıldı. Polis ekipleri gelmeden önce güvenlik müdürü
bulunduğum alana geldi. Özel mülke girdiğimi ve beni şikayet edebilecekleri yönünde tehdit etti” dedi.644
● Diyarbakır merkezli 151 kişi hakkında “gizli tanık ifadesi” olduğu gerekçesiyle yapılan operasyonda, gazeteci Cihan Ölmez, Şırnak’ın Cizre ilçesindeki evine yapılan polis operasyonunda sürüklenerek
gözaltına alındı.645 Ölmez’in sosyal medya hesabında, “Kürt gazeteci Cihan Ölmez bu sabah evine yapılan
baskınla gözaltına alındı. Polis tarafından evinin kapısı kırıldıktan sonra sürüklenerek gözaltına alınan Ölmez, 2015-2017 yıllarında uluslararası medya ajanslarına Cizre’deki gelişmelerle ilgili yaptığı haberlerle
tanınıyordu” paylaşımı yapıldı.646
● İstanbul Silivri F Tipi Cezaevi’nde tutuklu yazar Ahmet Altan’ın avukatı Figen Çalıkuşu, cezaevindeki hücrelerde Covid-19 virüsü vakası tespit edildiğini belirterek, Yargıtay’a Altan’ın tahliye edilmesi
talebiyle başvuruda bulundu.647
● Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, zincirleme şekilde “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal
yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçlamasıyla 11 Haziran’dan beri tutuklu OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın yurt dışı çıkış yasağıyla serbest
bırakılmasına karar verdi.648 Mahkeme, TELE1 TV Ankara Temsilcisi İsmail Dükel’in adli kontrol şartının
kaldırılmasına, yurt dışı çıkış yasağının ise devamına karar verdi. Astsubay Erdal Baran’ın tape kayıtları ve
Milli Savunma Bakanlığı’nın dosyaya gönderdiği yazı göz önünde bulundurularak, tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dava 6 Ocak 2021’e ertelendi. Yıldız, Dükel ve Baran 8 Haziran 2020’de gözaltına
alınmıştı. 11 Haziran’da Dükel’in adli kontrol şartı ile tahliyesine, Baran ve Yıldız’ın ise tutuklanmasına
karar verilmişti.649
● Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdiği gerekçesiyle “örgüt üyesi olmak” ve eski haberleri ile sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle “örgüt propagandası yapmak” suçlamalarıyla yargılanan gazeteci Aziz Oruç’un adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Oruç, Ağrı Patnos
Cezaevi’ndeydi. Dava 16 Nisan 2021’e ertelendi.650 Oruç’a yardım ettikleri gerekçesiyle Muhammet İkram
Müftüoğlu, HDP Doğubayazıt İlçe Eş Başkanı Abdullah Ekelik, Mezopotamya Ajansı editörü Dicle Müftüoğlu, Turgay İlboğa ve Yücel İlhan ise tutuksuz yargılanıyordu.651
10 Kasım 2020
● TELE1 Dış Haberler Editörü Çağlar Tekin, bir duruşma için gittiği adliyede gözaltına alındıktan
sonra aynı gün içinde serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı olduğunu bilmediğini belirten Tekin,
gözaltına alınmasını “Gözaltı gerekçem, AA’nın Suriye’de IŞİD militanlarının TSK araçlarını kullandığına
ilişkin önce yayınlayıp ardından kaldırdığı haberi paylaşmakmış. İfademi verdim, serbest bırakılıyorum”
mesajıyla paylaştı.652
● Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle Anıtkabir’de canlı yayın yapan NTV ekibine, görevlilerce müdahale edildi ve gazeteciler Anıtkabir’den çıkartıldı. Müdahale sırasında NTV muhabiri
Celal Çamur, “Şu an bizi buradan çıkartıyorlar. Yani 10 Kasım gününde Anıtkabir'de yapmış olduğumuz
yayının yapılmamasını istediler. Bizi buradan çıkartıyorlar” dedi. NTV spikeri Ahmet Arpat da “Daha önce
rastlamadığımız bir durum. Oradaki görevliler bağlantıya engel oldu. Nedenini bilemiyoruz. Önümüzdeki
dakikalarda bir şekilde Anıtkabir’e döneceğiz” ifadelerini kullandı.653
● Kendine Muhabir adlı YouTube kanalının sahibi Hasan Köksoy, Berat Albayrak’ın istifasına ilişkin sokak röportajı yaptığı gerekçesiyle ifadeye çağırıldı. Köksoy, Twitter’dan “Şu röportajdan dolayı, an
itibariyle ifadeye çağrıldım. Halka mikrofon uzatılmasından, vatandaşın fikirlerini, görüşlerini duymaktan

http://www.diken.com.tr/sabaha-kadar-uc-maymunu-oynadilar-yandas-ve-ana-akim-medyada-istifa-yok/
https://www.evrensel.net/haber/418490/gazeteci-kenan-yesil-hilton-otelinde-gozetim-altinda-tutuldu
https://www.birgun.net/haber/gazeteci-kenan-yesil-hilton-oteli-nde-gozetim-altina-alindi-tehdit-edildim-322293
645 https://susma24.com/gazeteci-cihan-olmez-de-cizrede-gozaltina-alindi/
646 https://twitter.com/botanistan/status/1325765907256385536
647 https://t24.com.tr/haber/silivri-de-koronavirus-tespiti-ahmet-altan-in-avukati-derhal-tahliye-talep-etti,913770
648 https://www.haberler.com/oda-tv-ankara-haber-muduru-muyesser-yildiz-tele-1-13723664-haberi/
649 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-muyesser-yildiz-5-ay-sonra-tahliye-edildi/
650 https://www.gercekgundem.com/medya/228312/gazeteci-aziz-oruc-tahliye-edildi
651 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-aziz-oruc-tahliye-edildi/
652 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-caglar-tekin-gozaltina-alindi,913993
653 https://www.birgun.net/haber/ntv-nin-anitkabir-yayinina-engel-su-anda-izin-vermiyorlar-322367
642
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(doğru veya yanlış) kim, neden rahatsız olur. Gençlerimiz, değerlerimiz birer birer avuçlarımızın içinden
kayıp giderken susarsam namerdim”654 dedi.655
● İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet, T24, TELE1 ve OdaTV sitelerinde yayımlanan
“TV100’ün patronu Necat Gülseven ve medya grup başkanı Murat Kelkitoğlu’nun tehdit ve şantaj” içerikli
haberleri “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi.656 Haberde, TV100’ün patronu Gülseven ve
Kelkitoğlu’nun Papara isimli elektronik para transferi şirketinin sahibinden karalayıcı haber yapmamak karşılığında kanala 15 milyon liralık reklam vermesini istedikleri yer alıyor.657
● Ankara Cumhuriyet Savcısı İrfan Sert, tahliye edilen gazeteci Müyesser Yıldız’ın tahliyesine ilişkin karara itiraz etti. Savcılık, Yıldız’ın adli kontrol şartının yetersiz kalacağını belirtti658 ve tutuklamaya
yönelik yakalama kararı çıkartılmasını talep etti.659 İtirazını değerlendirmesi için Ankara 27. Ağır Ceza
Mahkemesi’ne dosyanın gönderilmesini istedi.660
11 Kasım 2020
● MA muhabiri Emrullah Acar ve Yeni Yaşam çalışanı Hamdullah Bayram, Ankara’da polis olduğunu iddia eden kişilerce önleri kesilip taciz, tehdit ve ajanlık suçlaması dayatmasıyla karşılaştıklarını duyurdu. Acar, polis olduklarını belirten iki kişiyle ilgili, “Sadece kısa bir süreliğine benimle konuşmak istediklerini belirttiler. Onlarla konuşacağım bir şeyin olmadığını söyledikten sonra bu sefer kimliği talep
ederek GBT işlemi yaptılar. İşlem bittikten sonra ben oradan ayrılmaya çalıştım ancak onlar konuşmakta
ısrar edip, bana; ‘Devletin kötü politikaları yüzünden bu hale geldik. Gel birlikte fikir alışverişinden bulunalım. Sonuçta sen de biz de saha çalışanlarıyız’ dediler” açıklaması yaptı. Bayram da, Acar’dan dört gün
sonra gözaltına alındığını ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığında polisler tarafından tehdit edildiğini söyledi. Bayram, Kolej Meydanı yakınında yaşadığı olayı “Beni orada kimsenin geçmediği tenha bir
alan götürmeye çalıştılar. Ben direnince polis olduklarını belirttiler. ‘Eğer polis iseniz burada da GBT veya
arama yapabilirsiniz, neden tenha yere götürüyorsunuz’ diye sordum. ‘Biz polisiz istediğimizi yaparız’ diye
tehdit ettiler. O hengamede telefonumla ablamı arayarak gazetecilere haber vermesini istedim. Ablamla konuşmamı keserek telefonuma ve cebimdeki paraya el koyup, ters kelepçeli şekilde yüzümü duvara yasladılar. Söz konusu kişiler bana; ‘seni de ajansını da gazeteni de biliyoruz ve sizi yakarız’ diye tehdit etmeye
devam ettiler”661 diye anlattı.662
● Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil hakkında 10 Kasım 2017’de Halk
TV’de yayımlanan “Halk Arenası” programında, o dönemki Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile ilgili
ifadelerinden dolayı beş ay hapis cezasına karar verdi. Özdil hakkında hükmün açıklanması geriye bırakıldı.
Mahkeme, Özdil’in devlette liyakat üzerine ifadelerini, “Astlık üstlük münasebetlerini zedelemeye, amir
veya komutanlara karşı güven hissini yok etmeye matuf olarak alenen tahkir veya tezyif edici fiil ve hareket”
olarak değerlendirdi. Özdil’in “O dönem Genelkurmayın başında Atatürk var. Şimdi Allah korusun ben
Hulusi Akar ile gezmeye gitmem, ne savaşı?” ifadesini nedeniyle Akar şikayetçi olmuştu. Özdil, hakkında
Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla altı aydan üç yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Özdil,
suç kastının olmadığını belirterek “Hulusi Akar’ı hedef alan bir konuşma değildir. Konuşmamda üstünlüğünü tahkir etmek değil, aksine bu makamın önemini vurguladım. Hatta Atatürk’ten, İsmet İnönü’den ve
Fevzi Çakmak’tan örnekler ile anlattım. Bu makamlarda bulunanlar gereken liyakatı göstermediği takdirde
neler olabileceğini hep birlikte yaşayarak gördük. Bunun en yakın ve güncel örneği 15 Temmuz'da yaşanan
darbe girişimidir” demişti. Özdil, “Meslek hayatımın en büyük onurunu ilk kez açıklıyorum” yazısında663,
“Takvimde gün yokmuş gibi Sözcü’ye 19 Mayıs’ta operasyon başlatmışlardı. Benim hakkımdaki kararı da
tam 10 Kasım’a denk getirmişler. Hem Sözcü hem de benim açımdan onur verici bir durum aslında” tepkisini dile getirdi.664
12 Kasım 2020
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bugün TV ve Kanaltürk TV eski spikeri Erkan Akkuş hakkında
“silahlı terör örgütü üyesi olmak” gerekçesiyle 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianamesini hazırladı.665
https://twitter.com/KendineMuhabir/status/1326123871477567490
https://www.birgun.net/haber/albayrak-in-istifasini-degerlendiren-yurttas-ve-muhabir-ifadeye-cagrildi-322404
https://gazetekolektif.com/televizyon-kanalina-yagma-tehdit-santaj-suclamasi-haberi-istemiyorsaniz-15-milyon-tl-reklam-vereceksiniz/
657 https://twitter.com/engelliweb/status/1326810455457869824
658 https://www.indyturk.com/node/270541/haber/savc%C4%B1l%C4%B1k-m%C3%BCyesser-y%C4%B1ld%C4%B1z%C4%B1n-tahliyesine-itiraz-etti#overlay=node/add/article&overlay-context=node/270546/haber/ankarada-65-ya%25C5%259F-ve-%25C3%25BCst%25C3%25BCndekilerin-1000-1600-saatleriaras%25C4%25B1-hari%25C3%25A7-soka%25C4%259Fa-%25C3%25A7%25C4%25B1kmalar%25C4%25B1
659 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/muyesser-yildizin-tahliyesine-itiraz-1790021
660 https://t24.com.tr/haber/savcilik-muyesser-yildiz-in-tahliyesine-itiraz-etti,914059
661 https://susma24.com/gazetecilere-muhbirlik-zoru-ve-tehdit/
662 https://www.haberercis.com.tr/guncel/onunu-kesen-polisler-calistigi-gazete-ile-birlikte-yakmakla-tehdit-h321085.html
663 https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/yilmaz-ozdil/meslek-hayatimin-en-buyuk-onurunu-ilk-kez-acikliyorum-6123173/
664 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/hulusi-akar-ile-gezmeye-gitmem-diyen-yilmaz-ozdile-5-ay-hapis-cezasi-6121155/
665 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011121043210739-hakkinda-15-yil-hapis-istenen-spiker-akkus-sohbetlerden-bir-sey-anlamadim-hatta-uyuyakaldim/
654
655
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FETÖ soruşturması kapsamında Akkuş, İzmit’te yakalanmış ve İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce 24
Ağustos 2020’de tutuklanarak, Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.666
● TBMM Genel Kurulu’nda, gazetecilerin beş yıl erken emekli olmalarına olanak sağlayan (kamuoyunda yıpranma payı olarak bilinen fiili hizmet süresi zammı) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’nda değişiklik öngören düzenleme yalnızca basın kartı sahipleri için geçerli olacak şekilde kabul
edildi. Böylece 506 sayılı kanundaki yıpranma hakkı basın kartı şartına bağlandı. Muhalefet partileri ve
basın meslek örgütlerinin teklifin tüm basın çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi önergesi AKP
oylarıyla reddedildi.667 AYM, Şubat ayında kanundaki bu hükmün yalnızca basın kartı sahibi gazetecilere
verilmesinin eşitsizliğe neden olduğunu belirterek iptal etmiş ve 14 Kasım’a kadar TBMM’ye yasal düzenleme süresi tanımıştı.668
13 Kasım 2020
● İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Enver Aysever hakkında “dini değerleri
aşağılama” suçlamasıyla dokuz aydan bir yıl altı aya kadar hapis talepli Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesini kabul etti. İddianamede, Aysever’in “Sadece bu sorun” ve “Neymiş asıl mesele anladık mı?” ifadeleriyle sosyal medya hesabından karikatürist Birol Çün’e ait karikatürü paylaşması suçlama
gerekçesi yapıldı.669 İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı da “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik”
suçlamasıyla Çün hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.670
● Konya 2. Sulh Ceza Hakimliği, Sulh Ceza Hakimi Salih Zeki Bilgin’in talebiyle671 Demokrat Haber’in 6 Aralık 2016’da yayımlanan “Demirtaş’ın avukatlarından HSYK’ya suç duyurusu” ve Tr724 sitesinde 11 Temmuz 2019’da yayımlanan “Demirtaş etrafında sınamalar: İmralı, AKP, CHP, Cemaat ve Demirtaş üzerine” haberlerine “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi.672 Söz konusunu
haberlerde, Demirtaş’ın avukatlarının Diyarbakır 4. Sulh Ceza hakimi Salih Zeki Bilgin ile Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kurtça Eker’i HSK’ya şikayet etmesi ve Tr724’den Ramazan Faruk Güzel’in Demirtaş’ın tutukluluk ve dava süreciyle ilgili yazısı yer alıyor.
● İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, TELE1, Gerçek Gündem ve ABC’nin sitesinde yer alan “AKUT
Vakfı Onursal Başkanı Nasuh Mahruki: AFAD ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ön
plana çıkıp diğer üyeleri dışlıyor olabilir” haberine “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişim engeli getirdi.
Haberde, Mahruki, İzmir depreminde enkaz altından bir çocuğun kurtarıldığı görüntülerde itfaiye ve AFAD
ekipleri arasında yaşanan itişmeye ilişkin, AFAD ve İHH ilgili olarak, ‘ön plana çıkıp diğer ekipleri dışlıyorlar’ şeklinde yorumda bulunmuştu.673
16 Kasım 2020

● İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, BİK’in Cumhuriyet ve cumhuriyet.com.tr’de yayımlanan

15 haberi ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat AŞ’nin şikayetiyle Cumhuriyet’e verilen toplam 37 günlük
ilan kesme cezası ile cumhuriyet.com.tr’ye verilen toplam sekiz günlük ilan kesilmesi cezasına yapılan itirazları reddetti. Bunun üzerine BİK, 45 günlük ilan kesme cezasının kesinleşen 28 gününü uygulanacağını
Cumhuriyet’e tebliğ etti.674 Cumhuriyet, tebliğ edilen cezaya ilişkin yaptığı haberinde, “Hukuk sistemindeki
sıkıntılara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün, yargı reformuna
ilişkin açıklamalarına karşın, bağımsız olması gereken yargı, eleştirel basını sindirmek ve susturmak için
bir ‘sopa’ olarak kullanılmaya devam ediyor” denildi. Haberde, “Cumhuriyet’e verilen bu ‘ceza’ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Bakan Gül’ün ‘reform’ açıklamalarının ‘temenni’ olmaktan öteye geçmediğini ve
gerçeği yansıtmadığını bir kez daha gözler önüne serdi” ifadelerine bulunuldu.675
17 Kasım 2020
● “Kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle, Bursa 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karar kapsamında,
Erişim Sağlayıcıları Birliği'nin kararı kapsamında, BirGün’de yayımlanan “İzmir Marşını söylediler yatakhaneye kilitlendiler” haberine676 erişim engellendi. Bahse konu haberde, Bursa Anadolu Kız Lisesi’nde İzmir Marşı’nı söyleyen öğrencilerin, Okul Müdürü Zeliha Özbek’in talimatıyla yatakhaneye kilitlendiği ve

https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/11/12/fetonun-atesli-spikerine-dava-15-yil-hapsi-isteniyor
https://t24.com.tr/haber/muhalefetin-ve-meslek-orgutlerinin-itirazlari-dinlenmedi-gazetecilerin-yipranma-hakki-basin-karti-sartina-baglandi,914414
https://bianet.org/bianet/emek/234328-gazetecilerin-yipranma-hakki-basin-karti-sartina-baglandi
669 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/enver-aysever-hakkinda-dini-degerleri-asagilama-sucundan-dava/2042887
670 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/enver-aysevere-1-5-yila-kadar-hapis-istemi-41661992
671 https://twitter.com/cyberrights/status/1330208955080056832
672 https://twitter.com/engelliweb/status/1330200552240648192
673 https://twitter.com/engelliweb/status/1333299188952600580
674 https://www.birgun.net/haber/cumhuriyet-gazetesine-28-gunluk-ilan-kesme-cezasi-323113
675 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gazetemize-verilen-ilan-kesme-cezalarina-yaptigimiz-itirazlar-reddedildi-ceza-teblig-edildi-1791275
676 https://www.birgun.net/haber/izmir-marsi-ni-soylediler-yatakhaneye-kilitlendiler-163991
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aç bırakıldığı iddia ediliyordu. Ayrıca bu karar kapsamında, Ekşi Sözlük’teki “İzmir Marşını söyleyen
gençlerin kilitlenmesi” ve “Zeliha Özbek” başlıkları “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engellendi.678
18 Kasım 2020
● İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, BirGün ve Gerçek Gündem sitelerinde yayımlanan “Siyanürün
altından Erdoğan’ın danışmanı çıktı”679 haberine680 “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişim engeli kararı
verdi. Haberde, Tokat Erbaa’da siyanürlü altın arama çalışması yürüten Verusa Holding’in CEO’su Ömer
Özbay’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski danışmanı olduğu ifade ediliyordu.681
19 Kasım 2020
● Gazeteci Murat Ağırel, 11 Mayıs 2019’da “İmamoğlu’nu istemeyen İstanbul Baronu” yazısı sebebiyle İbrahim Karagül’ün şikayeti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ifadeye çağırıldı. Ağırel, daha
önce bu yazısı nedeniyle Nuri Albayrak’ın şikayetiyle İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “hakaret”
suçlamasıyla yargılanmasında beraat etmişti. Ağırel de, emniyetteki ifadesinde, beraat ettiğine dair mahkeme evraklarını göstererek, “Bu köşe yazımın hakaret unsuru taşımadığı mahkemece de onaylanmıştır.
Ben gazeteciyim ve kamunun haber alma hakkını sağlıyorum” dedi.682
● Mardin 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum ataması üzerine yapılan protestoda beş gazeteci ve üç yurttaş hakkında “Kanuna aykırı
toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinde dağılmama” suçlamasıyla hazırladığı
iddianameyi kabul etti. İddianamede, MA muhabirleri Ahmet Kanbal ve Mehmet Şah Oruç, JinNews muhabiri Rojda Aydın, gazeteciler Halime Parlak ve Nurcan Yalçın suçlanıyor. İddianamede, Mardin Valiliği’nin
olay günü 30 günlük “eylem ve etkinlik yasağı” kararı aldığı belirtilerek, “karayolunu araç trafiğine kapatan,
yapılan müdahalelere rağmen ısrarla müdahale bölgesini terk etmeyen, mukavemet gösteren ve eylemci
grup içerisinde yer alan” ifadeleri kullanıldı. Söz konusu protestoda polis şiddeti görüntüledikleri için beş
gazeteci ve üç yurttaş daha önce de bir hafta gözaltında tutulmuştu.683
20 Kasım 2020
● MLSA, Van’da Osman Şiban ve yaşamını yitiren Servet Turgut’un gözaltındayken helikopterden
atılması olayını belgeleriyle haberleştiren MA muhabirleri Adnan Bilen ve Cemil Uğur ile JinNews muhabiri
Şehbiran Abi ve gazeteci Nazan Sala için AYM’ye başvuruda bulundu. Başvuruda, Bilen, Uğur, Abi ve
Sala’nın tutuklanmasıyla “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ihlaline uğradıkları belirtildi. Tutuklama kararının gerekçesinin gazetecilik mesleki faaliyetleri olduğu vurgulandı. Bunun gazetecilerle ilgili suç unsuru
olarak sunulan kitap, gazete ve haber notlarından oluşan fiziki delillerden söz edilmesiyle açıkça ortaya
konulduğunu belirtti.684
21 Kasım 2020
● BTK, Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin 20 Kasım tarihli kararını gerekçe göstererek, jinnews11.xyz adresini erişime engelledi. BTK’dan “Bu internet sitesi (jinnews11.xyz) hakkında; T.C. Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen 20/11/2020 tarih ve 2020/4232 D.İş sayılı karara istinaden
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından koruma tedbiri uygulanmaktadır” açıklaması yapıldı.685
22 Kasım 2020
● Yozgat Sulh Ceza Hakimliği, “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle, Sözcü ve dokuz8haber’deki,
Yozgat Şefaatli’nin bir önceki AKP’li Belediye Başkanı Zeki Bozkurt’un rüşvet aldığı iddialarına ilişkin
haberlere erişimi engelledi.686
23 Kasım 2020
● İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan Taraf yazarı Mehmet Baransu dört ayrı suçtan toplamda 17 yıl bir ay hapis cezasına çarptırılmasına ve eski sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki
https://twitter.com/engelliweb/status/1330041427666087937
https://twitter.com/engelliweb/status/1330041427666087937
https://www.gercekgundem.com/siyaset/229659/siyanurun-altindan-erdoganin-danismani-cikti
680 https://www.birgun.net/haber/siyanurun-altindan-erdogan-in-danismani-cikti-322841
681 https://twitter.com/engelliweb/status/1329804850671005696
682 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/gazeteci-murat-agirele-beraat-ettigi-suctan-dava-6131980/
683 https://www.evrensel.net/haber/419189/haber-takip-eden-gazetecilere-orada-ne-isin-vardi-davasi
684 https://www.evrensel.net/haber/419325/koylulerin-helikopterden-atilmasini-haberlestiren-gazetecilerin-tutuklulugu-aymde
685 https://www.evrensel.net/haber/419353/jinnewse-bir-ayda-ucuncu-kez-erisim-engeli#:~:text=Sulh%20Ceza%20Hakimli%C4%9Fi%20karar%C4%B1n%C4%B1%20gerek%C3%A7e,bir%20kez%20daha%20eri%C5%9Fime%20engellendi.
686 https://twitter.com/engelliweb/status/1330550195143274517
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Çoban’ın ise beraatına karar verdi. Mahkeme, Baransu’yu, “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme” suçundan üç yıl dört ay,
“devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken
bilgileri açıklamak” suçundan altı yıl üç ay, “MİT’in görev ve faaliyetine ilişkin bilgileri ve belgeleri temin
etmek suretiyle MİT Kanunu'na muhalefet” suçundan dört yıl iki ay ve “MİT görev ve faaliyetine ilişkin
bilgi ve belgelerin yayımlanması, yayılması ve açıklanması” suçundan da üç yıl dört ay hapis cezasına çarptırdı. Kapatılan Taraf yazarı Baransu ve eski sorumlu yazı işleri müdürü Çoban, “Gülen’i bitirme kararı
2004’te MGK’da alındı” haberi nedeniyle yargılanıyorlardı.687
● Cumhuriyet’in eski yazarı Melis Alphan hakkında 2015 Diyarbakır Nevruz kutlamalarında çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle “terör propagandası yapmak” suçundan soruşturma
açıldı.688 Alphan, soruşturmaya “Bu görüntüler tüm televizyon kanallarından yayınlanmıştı, devlet oradaydı” diyerek tepki gösterdi.689
24 Kasım 2020
● Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında MA muhabiri Dindar Karataş, Van’da
evinde gözaltına alınırken dijital materyallerine de el konularak Van İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Ardından MA’nın Van Bürosu da polis operasyonuyla arandı.690
● Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı DTK soruşturması kapsamında gözaltına alınan
JinNews editörü Roza Metina adli kontrol şartıyla691 serbest bırakıldı692
25 Kasım 2020
● Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteciler Sibel Hürtaş ve Hayri Demir’in “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla yargılandığı davayı Adalet
Bakanlığı’nın TCK 301. Maddesi kapsamında kovuşturma izni talebine henüz yanıt verilmediği için yargılamayı 4 Mart 2021’e erteledi.693 Bakanlık, “milleti ve devletin kurumlarını aşağılama” suçunu düzenleyen
TCK’nın 301. maddesi kapsamında kovuşturma iznine altı celsedir cevap vermedi.694
26 Kasım 2020
● MA muhabiri Dindar Karataş, haberleri gerekçe gösterilerek “terör örgütü üyeliği” suçlamasından
tutuklandı. Karataş’a yapılan savcılık sorgusunda haber kaynaklarıyla yaptığı telefon görüşmeleri ve yaptığı
bazı haberler soruldu.695
● Erişim Sağlayıcıları Birliği, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 23 Ocak ve 15 Mayıs tarihli kararlarındaki içeriklerle benzer olduğu gerekçesiyle BBC Türkçe696, OdaTV697 ve Gazete Duvar’ın698 “Nepal’den geldi, çalıştığı evde işkence gördü” haberlerine erişim engeli getirdi. Haberlerde, Nepal’den Türkiye’ye çalışmak için gelen Sonom Karmu Hyolmo isimli kadının Ankara’da Ecen Kız Yurdu sahibinin kızı
Gözde Durmaz’ın evinde çalışırken defalarca dövüldüğü, aç bırakıldığı ve pasaportuna el konularak ailesiyle görüşmesine izin verilmediğinden bahsediliyordu.699
● Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, T24 sitesindeki “Hapis cezası alan müdürlere terfi ve Menzilci
polis müdürleri” haberini700 “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi. Haberde, “Mersin Emniyeti TEM Şubesi Müdürü Yaşar Gidiş, İstihbarat Şubesi Müdürü Faruk Ufuk Solmaz’ın aldıkları hapis cezalarına rağmen terfi ettirilmelerinin onayını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun verdiği ve ayrıca Solmaz’ın Emniyet’te Menzilcileri takip ettiği bilgileri” yer alıyordu.701
27 Kasım 2020
● Anayasa Mahkemesi, Van’da iki kişinin askerlerce helikopterden atılmasını haberleştirmeleri nedeniyle tutuklanan gazetecilerin geçici tedbir talebiyle başvurusuna verdiği ara kararda, “Gazetecilerin
https://tr.euronews.com/2020/11/23/gazeteci-mehmet-baransu-ya-yeni-hapis-cezas-17-y-l-1-ay
https://www.gercekgundem.com/medya/232051/gazeteci-melis-alphan-hakkinda-2015-diyarbakir-nevruzu-sorusturmasi
689 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-melis-alphan-a-nevruz-sorusturmasi,916597
690 https://www.evrensel.net/haber/419530/ma-muhabiri-dindar-karatas-gozaltina-alindi-ma-van-burosu-basildi
691 https://gazetekarinca.com/2020/11/gozaltina-alinan-jinnews-editoru-metina-serbest/
692 https://susma24.com/jinnews-editoru-roza-metina-serbest-birakildi/
693 https://expressioninterrupted.com/tr/turkiye-de-basin-ve-ifade-ozgurlugu-287/
694 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-hurtas-ve-demir-icin-6-celsedir-301den-yargilama-izni-bekleniyor/
695 https://www.evrensel.net/haber/419757/ma-muhabiri-dindar-karatas-tutuklandi#:~:text=Mezopotamya%20Ajans%C4%B1%20Muhabiri%20Dindar%20Karata%C5%9F%2C%20yapt%C4%B1klar%C4%B1%20haberler%20gerek%C3%A7e%20g%C3%B6sterilerek%20%22ter%C3%B6r,ifade%20i%C5%9Flemlerinin%20ard%C4%B1ndan%20adliyeye%20%C3%A7%C4%B1kar%C4%B1ld%C4%B1.
696 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-50809096
697 https://odatv4.com/ankarada-yabanci-uyruklu-bir-calisan-sorunu-daha-16121949.html
698 https://www.gazeteduvar.com.tr/kadin/2019/12/16/nepalden-geldi-calistigi-evde-iskence-gordu
699 https://twitter.com/engelliweb/status/1333064039728099330
700 https://www.veryansintv.com/demek-ki-emniyette-menzilci-varmis
701 https://twitter.com/engelliweb/status/1333119005952012292
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‘sağlık hizmetlerine erişim imkanına sahip olduğu, ceza infaz kurumunda tutulmasının yaşamına ya da
maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike oluşturduğuna dair bilgi ya da bulgunun olmadığı”
ifadeleri kullanıldı.702
● MA muhabiri Hakan Yalçın, Ankara’da evine yapılan polis operasyonuyla “terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla gözaltına alındı ve bilgisayarına el konuldu.703
● Fox TV ana haber bülteni başlangıcında Cengiz Holding A.Ş. ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Cengiz hakkında 15 Eylül 2020’de “Bu kez gözünü ormana dikti” haberinde kullanılan ifadelere ilişkin
tekzip metni yayınlandı. Metinde, “Haberin sunuluşu esnasında Holding için ‘müteahhit cuntası’ ve ‘devleti
saran tümör’ ifadeleri kullanılmış olup, bu ifadeler Cengiz’i kamuoyunda haksız yere hedef haline getirmektedir. Bu ifadeler ayrıca Holding’e bağlı Türkiye’de ve uluslararası piyasada faaliyet gösteren şirketlerin
itibarlarına da zarar vermekte ve bu yolla kamuoyunda olumsuz bir algı oluşmaktadır” denildi.704 Gazeteci
Yıldız Yazıcıoğlu, “Ekranda böylesi ilk mi acaba? Tekzip metninde Türkiye’nin doğasını katletmeye devam
eden madencilere övgü de dikkat çekti” diyerek olayı duyurdu.705
● Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB), 2008-2020 arasında sulh ceza hakimlikleri kararları gerekçesiyle T24’te yayımlanan 230 habere erişim engeli getirdi. ESB’nin, T24’e yolladığı elektronik postada, “Siteniz hakkında 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından verilen erişim engelleme kararları aynı kanunun Birliğimize tanıdığı koordinasyon görevi kapsamında bilgilerinize sunulmuştur. Ekli listede belirtilen URL adreslerindeki içerikleri yayından kaldırmanız ve işbu maili
‘içerikler yayından kaldırılmıştır’ olarak yanıtlamamanız halinde Birliğimizce gerekli işlemler yapılacaktır”
denildi.706
● Kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile @t24comtr ve
Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile de @odatv’nin “Hani Emniyet’te Menzilci yoktu” haberleri
erişime engellendi. Söz konusu haberi @t24comtr’de Tolga Şardan yazmış, @odatv de haberi iktibas etmişti. 707
28 Kasım 2020
● Basın İlan Kurumu, yılın son genel kurul toplantısında azınlık basınına yönelik maddi yardımı
açıklamadı. BİK, azınlık basınına resmi ilan dağıtımında bulunulmadığı için genellikle yılın son genel kurulunda bu kuruluşlara yönelik maddi yardım açıklıyordu ancak yılın son genel kurulunda yardım yapılmasına ilişkin bir karar verilmedi. BİK’in maddi yardımları açıklamama sebebi bilinmiyor. Azınlık gazeteleri
Covid-19 virüsünden kaynaklanan pandemi nedeniyle BİK’e çağrıda bulunmuş ve bir an önce yardım yapılmasını talep etmişti.708
30 Kasım 2020
● Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Azadiya Welat’ın eski çalışanı Velat Öztekin hakkında 20152016 yılları arasında ilan edilen sokağa çıkma yasaklarında, sosyal medya hesabından haber ve fotoğraf
paylaştığı gerekçesiyle “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla bir yıl altı ay 22 gün hapis cezasına
hükmetti. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.709
1 Aralık 2020
● İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 46 gazeteci ve basın çalışanıyla ilgili KCK Basın Davası’nda
Rawin Sterk hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme, Ertuş Bozkurt
hakkındaki soruşturmanın mükerrer olduğu iddiasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yanıt
talep edilmesine, Yüksel Genç’in duruşmalardan vareste tutulması talebini de kabul ederek davayı, 4 Mart
2021’e erteledi.710 Dava, 2011’de Dicle Haber Ajansı, Özgür Gündem ve Azadiya Welat ile Demokratik
Modernite dergisi ve Fırat Dağıtım gibi Kürtçe basına yönelik operasyonun ardından başlamıştı.711
702

https://www.mlsaturkey.com/tr/aymye-gore-cezaevlerinde-pandemi-tehlikesi-yok/

703https://expressioninterrupted.com/tr/mezopotamya-ajansi-na-baskilar-suruyor-bir-muhabir-daha-gozaltinda/#:~:text=Mezopo-

tamya%20Ajans%C4%B1'na%20bask%C4%B1lar%20s%C3%BCr%C3%BCyor%3A%20Bir%20muhabir%20daha%20g%C3%B6zalt%C4%B1nda,Son%20d%C3%B6nemde%20giderek&text=Mezoptamya%20Ajans%C4%B1%20muhabiri%20Hakan%20Yal%C3%A7%C4%B1n,evine%20yap%C4%B1lan%20bask%C4%B1nla%20g%C3%B6zalt%C4%B1na%20al%C4%B1nd%C4%B1.&text=Yal%C3%A
7%C4%B1n'%C4%B1n%20Ankara%20Cumhuriyet%20Ba%C5%9Fsavc%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1nca,kapsam%C4%B1nda%20g%C3%B6zalt%C4%B1na%20al%C4%B1nm%C4%B1%C5%9F%20olabilece%C4%9Fi%20belirtiliyor
704 https://www.youtube.com/watch?v=ecKqEHbtR8k&list=PL3SU1S9f8K-0b1chf2YHsAuZRwx8y-bDQ
705 https://twitter.com/journalofyy/status/1332355325068980226
706 https://t24.com.tr/haber/t-24-un-230-haberine-erisim-engeli-getirildi,917343
707 https://twitter.com/engelliweb/status/1333119005952012292
708 https://m.bianet.org/bianet/yasam/235172-basin-ilan-kurumu-2020-de-azinlik-basinini-desteklemedi
709 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-velat-oztekine-1-yil-6-ay-hapis-cezasi/
710 https://www.evrensel.net/haber/420064/kck-basin-davasi-ertelendi
711 https://www.mlsaturkey.com/tr/kck-basin-davasi-marta-ertelendi/
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● İstanbul İstinaf 14.Ceza Dairesi, gazeteci Cengiz Erdinç hakkında “Finansal Kara Delikler” haberi
nedeniyle İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 4 Temmuz 2019’de verdiği 10 ay hapis ve 16.660 lira
para cezasını onadı.712 Erdinç’in avukatı Baran Kaya, AYM’ye başvuracaklarını söyledi.713
● İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet, OdaTV, TELE1 ve Yeniçağ’da, Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifası sonrası danışmanı Medet Nebi Yanık’tan yapılan açıklamayla ilgili haberleri “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi.714 Cumhuriyet’teki “Albayrak
sustu, danışmanı konuştu”, TELE1’deki “Berat Albayrak’ın istifası sonrası başdanışmanından ilk açıklama”
ve OdaTV’deki “Berat Albayrak’ın isyanı danışmanının ağzından çıktı” başlıklı haberler engellendi. 715
2 Aralık 2020
● Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, gazeteci Alican Uludağ’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcısı
Yüksel Kocaman’ı eleştirdiği Twitter paylaşımları nedeniyle “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef
göstermek” suçlamasıyla yargılanmasında cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu. Dava 3 Şubat 2021’e ertelendi.716 Uludağ, dava açıldığı gün Ankara Adliyesi’nde görevli sekiz aylık hamile eşinin izindeyken görev
yerinin değişmesine tepki gösterdi.717 Uludağ, “Dava konusu soruşturma taraflıdır. Müşteki, davayı açan
savcının amiri konumundadır. Soruşturma kapsamında tebligat için çağrıldığımda, adliyede görevli olan
eşimin de görev yeri değiştirilmiştir. Üstelik, bu görev yeri değişimi doğum izninde olan eşimin sekiz aylık
hamile olduğu bir anda gerçekleşmiştir. Bu soruşturma tamamen baskı, sindirme ve ders verme amacıyla
başlatılmıştır” dedi.718 Uludağ, paylaşımında, “Başsavcı evleniyor sonrasında da soluğu, yürütme organının
liderinin yanında alıyor” demişti.719
● AYM, “FETÖ Medya Yapılanması” soruşturması kapsamında 13 Kasım 2019’da tutuklanan gazeteci Ahmet Altan’ın, tutuklu yargılanmasına ilişkin bireysel başvurusunu kabul edilemez buldu.720 AYM,
Altan’ın tutuklanma sürecinin yetkisiz makamlar tarafından başlatılıp neticelendirilmesi ve böylelikle mahkumiyete bağlı tutma kararı alan merciin bir mahkeme olmadığı iddiasını dayanaktan yoksun buldu. AYM,
Altan’ın bu ihlal iddiasına dair hiçbir belirleyici ya da ayırt edici ifade kullanmadığı ve iddiasını herhangi
bir olgu veya olay belirtmeksizin soyut olarak dile getirmesi nedeniyle kabul edilemez bulunduğunu kaydetti.721 Altan’ın avukatı Figen Albuğa Çalıkuşu, AİHM’e başvuracaklarını söyledi.722 İstanbul 27. Ağır
Ceza Mahkemesi, 13 Kasım 2019’da Altan’ın tekrar tutuklanmasına karar vermişti.723 Altan, 21 Kasım
2019’da “tutuklama için gereken şartlar bulunmamasına rağmen tekrar tutuklandığını, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın hürriyetlerinin ihlal edildiğini” belirterek, AYM’ye başvurmuştu.724
● Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Mezopotamya Ajansı (MA) editörü ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Başkanı Dicle Müftüoğlu hakkında “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla bir yıl üç
ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Müftüoğlu hakkındaki iddianamede,
2014’te Suriye’nin Ayn el-Arab (Kobani) kentinde terör örgütü IŞİD ile yaşanan çatışmalara ilişkin Dicle
Haber Ajansı (DİHA) tarafından yayınlanan haber içerikli bir fotoğraf delil olarak öne sürülmüştü. Müftüoğlu savunmasında söz konusu delili o dönem çalıştığı DİHA’da haberleştirdiğini hatırlatmıştı. Mahkeme,
Müftüoğlu hakkında açık kaynak araştırma tutanağı hazırlanmasıyla özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini ve bu şekilde toplanan delillerin yargılama için esas alınmaması gerektiği savunmasını kabul etmedi.725
● Erişim Sağlayıcıları Birliği, İstanbul Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin, Diken, Sözcü ve
soL.org’da FETÖ Borsasına ilişkin yayınlanan haberlerin Ekim 2020’de erişime engellenmesine ve silinmesine karar verdiği içeriklerle benzer olduğu gerekçesiyle 80 farklı haberin silinmesine karar verdi. Bu
haberler arasında Diken’in “FETÖ borsasında müfettişler: polis müdürü, işadamından köşk aldı”,
Sözcü’nün, “FETÖ Borsası’nı yazan SÖZCÜ muhabirine soruşturma” ve SoL.org’un “FETÖ ticareti bakana
yaklaştı: Al köşkü temizle sicili” yer alıyor.726

https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/214543-gun-gun-uc-aylik-medya-ifade-ozgurlugu-ihlalleri-tam-metin
https://twitter.com/RSF_tr/status/1333729804743561216
https://twitter.com/engelliweb/status/1333834336840380416
715 https://tele1.com.tr/berat-albayrakin-istifasi-sonrasi-basdanismanindan-ilk-aciklama-267444/
716 https://expressioninterrupted.com/tr/gazeteci-alican-uludag-a-acilan-hedef-gosterme-davasi-basladi/
717 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-uludag-hakim-karsisinda-hedefim-bassavcilik-makamini-elestirmekti/
718 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/235376-savci-ceza-istedigi-mutalaayi-savunmalari-dinlemeden-verdi
719 https://twitter.com/alicanuludag/status/1307722079391879169
720 http://www.diken.com.tr/aymden-yazar-ahmet-altanin-basvurusuna-ret/
721 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/anayasa-mahkemesi-ahmet-altanin-bireysel-basvurusunu-kabul-edilemez-buldu/2062842
722 https://t24.com.tr/haber/aym-altan-in-basvurusunu-ikinci-kez-reddetti-avukati-aihm-ye-gidiyor,918291
723 https://www.ntv.com.tr/turkiye/aymden-ahmet-altan-karari,zuu2MYC43UmTLc91Ils8pw
724 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2019/38086?KelimeAra%5B%5D=ahmet+h%C3%BCsrev+altan
725 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-dicle-muftuogluna-1-yil-3-ay-hapis-cezasi/
726 https://twitter.com/engelliweb/status/1334196202963865602
712
713
714
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● Malatya 1. Sulh Ceza Hakimliği, BirGün’de yayımlanan , “Süper Güçlü Rektörler” haberini,
“kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi. Haberlerde, birçok rektörün fakültelerde dekan vekili
olarak görev yaptığı iddiası yer alıyordu.728
● İstanbul Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği, Ekolojik Enerji A.Ş.’nin talebi üzerine729, Hürriyet
yazarı Yalçın Bayer’in, “İstanbul’u terk et Trakya’yı kirlet” köşe yazısını, “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi.730
3 Aralık 2020
● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Habertürk yazarı Nagehan Alçı hakkında 15 Haziran
2018’de yayımlanan “O utanç verici karara Adalet Bakanı’nın tepkisi” yazısı nedeniyle yargılanmasında
hakim Hakkı Yalçınkaya davaya müdahil olmayı talep etti.731 Mahkeme, Alçı’nın ifadesi alındıktan sonra
bu talebi değerlendireceğini açıkladı. Alçı, söz konusu yazısında şu an İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi
hakimi Yalçınkaya için “Maalesef bugün hala birey haklarını önemsemeyen hakim-savcı zihniyeti yer yer
hükümranlığını sürdürüyor… Hrant Dink ve oğlu Arat Dink’i sadece Ermeni oldukları için mahkum eden
ve Dink’i ölüme götüren o malum kararı veren hakim Hakkı Yalçınkaya, Asliye Ceza Hakimi olarak görev
yapıyor” demişti. Dava, 11 Şubat 2021’e ertelendi.732
● BİK, Cumhuriyet’e Basın Ahlak Esası’na uymadığı iddiasıyla resmi ilanlar ve reklamlarının iki
ayı geçmeyecek şekilde kesilebileceğine ilişkin tebligat gönderdi ve yazılı savunma istedi. RTÜK, Cumhuriyet’in “RTÜK’ten basına tehdit” haberini “kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri
sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez, iftira ve haksız isnat yapılamaz” maddesinin ihlali gerekçesiyle BİK’e şikayet etmişti.733 RTÜK üyesi Okan Konuralp, “Belli ki
RTÜK Başkanlığı, BİK yoluyla görev ve sorumluluk alanı dışındaki yayın kuruluşları üzerinde de bir baskı
oluşturmaya çalışmaktadır” dedi.734
● Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesi, “terör örgütü üyeliği” iddiasıyla tutuklu yargılanan yazar Gulgeş
Deryaspi hakkında altı yıl üç ay hapis cezasına karar verdi. Deryaspi, Bitlis’in Tatvan ve Güroymak ilçelerinde 25 Temmuz 2019’da yapılan operasyonda gözaltına alınarak, 30 Temmuz’da, “terör örgütü üyeliği”
iddiasıyla tutuklanmış735 ve Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.736
4 Aralık 2020
● İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT TIR’larıyla ilgili haberler gerekçesiyle dönemin Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Can Dündar’ın yargılamasında reddi hakim talebinde bulunmasını
“duruşmayı uzatmak amacıyla yapıldığı” gerekçesiyle reddetti.737 Mahkeme, reddi hakim talebinin reddedilmesine ilişkin üst mahkemeye itiraz yapılması için Dündar’ın avukatlarına yedi günlük süre tanıdı. Dava,
23 Aralık’a ertelendi.738
5 Aralık 2020
● BTK739, Antalya 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması”740
gerekçesiyle aldığı kararla Gazete Yolculuk’un gazeteyolculuk.net sitesini erişime engelledi.741 Gazete Yolculuk, “Sansüre karşı gerçeğin devrimci sesi susmayacak: En yakın zamanda yeni adresimiz ile yeniden
yayında olacağız” açıklaması yaptı.742
● BTK, Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla Jin News’in “jinnews12.xyz” internet adresine erişim engeli getirdi.743
727

https://www.birgun.net/haber/super-guclu-rektorler-320075
https://twitter.com/engelliweb/status/1334209467840393219
729 https://eksisozluk.com/ekolojik-enerji--6751894
730 https://twitter.com/engelliweb/status/1334202616948142083
731 https://www.birgun.net/haber/nagehan-alci-nin-yargilandigi-dava-basladi-mehmet-selim-kiraz-ornegi-verildi-325246
732 https://www.mlsaturkey.com/tr/nagehan-alcinin-yargilanmasina-baslandi/
733 https://t24.com.tr/haber/rtuk-sikayet-etti-basin-ilan-kurumu-cumhuriyet-gazetesinden-savunma-istedi,918408
734 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtuk-sayistay-aciklamasini-haberlestiren-cumhuriyeti-bike-sikayet-etti-1795710
735 https://www.evrensel.net/haber/420282/kurt-yazar-gulges-deryaspiye-6-yil-3-ay-hapis-cezasi-verildi
736 https://www.kulturservisi.com/p/pen-uyesi-kurt-yazar-gulges-deryaspi-tutuklandi/
737 https://www.mlsaturkey.com/tr/mit-tirlari-davasinda-can-dundarin-avukatlarindan-reddi-hakim-talebi/
738 https://www.evrensel.net/haber/420320/can-dundarin-avukatlari-14-agir-ceza-mahkemesi-heyetinin-reddini-talep-etti
739 https://twitter.com/gazeteyolculuk/status/1335012440975740928
740 https://twitter.com/engelliweb/status/1335172379664936961
741 https://www.evrensel.net/haber/420407/jin-news-ve-gazete-yolculuka-erisim-engeli
742https://twitter.com/gazeteyolculuk/status/1335012440975740928?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1335012440975740928%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.evrensel.net%2Fhaber%2F420407%2Fjin-newsve-gazete-yolculuka-erisim-engeli
743 https://www.evrensel.net/haber/420407/jin-news-ve-gazete-yolculuka-erisim-engeli
727
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● Gazetefersude’nin Twitter hesabının askıya alınmasının ardından açılan ikinci hesabı da 15 gün
kullanıldıktan sonra askıya alındı.744 Gazetefersude’nin açıklamasında, “Gazetefersude’ye Twitter sansürü
devam ediyor: Bir ayda ikinci hesabımız da gerekçe sunulmadan kapatıldı” denildi.745
7 Aralık 2020
● Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan İMC TV’nin program koordinatörü Ayşegül Doğan hakkında 2010-2012 yılları arasında Demokratik Toplum Kongresi (DTK) yöneticileriyle yaptığı görüşmeler, röportajlar ve katıldığı etkinlikler nedeniyle “silahlı örgüt üyeliği” iddiasıyla altı yıl üç ay
hapis cezası verdi. Mahkeme, Doğan’ın yurt dışına çıkış yasağına karar verdi. Doğan’ın avukatı Emel Ataktürk Sevimli, dosya kapsamında toplanan tüm deliller değerlendirildiğinde Doğan’ın, DTK daimi meclis
üyesi ya da kurum delegesi olmadığını ve DTK çalışmalarına fiilen katılmadığının ortaya çıktığını söyledi.
Doğan’ın moderatör ve panelist sıfatı ile davet edildiği bu etkinliklerin haberlerini ve programlarını da yaptığına dikkat çeken Sevimli, İMC TV’de yayınlanan bu haber programlarıyla ilgili RTÜK’ün de herhangi bir
soruşturma açmadığını ifade etti. İddianamede müvekkilinin suç tarihinin 23 Mayıs 2018 olduğu ancak yürütülen soruşturmanın 2010-2013 arasında yapıldığına dikkat çeken avukat Emin Aktar da, bir kişi hakkında
dinleme kararı verilmesi için o kişinin şüpheli sıfatı olması gerektiğini söyledi.746
● Van Erciş 1. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci İdris Yılmaz’ın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik
etmek” suçlamasıyla yargılandığı davayı Covid-19 virüs testi pozitif çıktığı için 18 Ocak 2021’e erteledi.
Yılmaz, TSK’nın Suriye’nin Afrin kentinde başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu’na ilişkin 20 Ocak 2018’de
yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle yargılanıyordu. Yılmaz, bu paylaşım gerekçe gösterilerek 22
Ocak 2018’de tutuklanıp Erciş A Tipi Cezaevi’ne gönderilmiş ve 26 Ekim 2019’da747 tahliye edilmişti.748
8 Aralık 2020
● İstanbul Bakırköy 31. Asliye Ceza Mahkemesi, KHK’yla kapatılan aktifhaber.com Genel Yayın
Yönetmeni Yetkin Yıldız’ın “hakaret” ve “iftira” suçlamalarıyla yargılandığı İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nden dosyanın akıbetinin sorulmasını talep ederek davayı 6 Nisan 2021’e erteledi. Yıldız, AKP
Bursa Milletvekili Efkan Ala’nın davacı olduğu dosyada, Fuat Avni adlı Twitter hesabından Suruç patlamasıyla ilgili paylaşımların haberleştirilmesi gerekçesiyle yargılanıyor.749
9 Aralık 2020
● Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Nurcan Yalçın’ın Rosa Kadın Derneği’ne yönelik
operasyon kapsamında “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılanmasında, gizli
tanığı re’sen açılacak bir ara duruşmada dinlemeye karar verdi. Mahkeme sanık avukatlarına gizli tanığa
sorulmasını istediği soruları hazırlamaları için davayı 3 Mart 2021’e erteledi. Yalçın hakkındaki deliller
arasında “Rosa Kadın Derneği’nin üst düzey sorumlusu” olduğunu iddia eden bir gizli tanık beyanı, derneğe
yapılan baskında ele geçirilen üyelik belgesi ve sosyal medya paylaşımları olduğu öne sürüldü. Yalçın ise,
derneğin kampanyalarına destek olmak amacıyla üye olduğunu söyleyerek, KJA ve TJA ile herhangi bir
ilişkisi olmadığını ifade etti.750
● İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Mehmet Baransu’nun Silivri Cezaevi’nde kendisine
haftada 12 saat bilgisayar izni verilmesi ve avukatı Esra Konur’un evinde yapılan arama görüntüleriyle ilgili
taleplerini kabul etti. Baransu, hakkındaki ByLock iddiasına ilişkin, “Benim hakkımda ByLock’un Morbeyin
olduğu İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen rapor ile anlaşılmıştır” diyerek ilgili raporu mahkemeye sunacağını da ekledi. Baransu, KHK’yla kapatılan Taraf’ın eski yöneticileri Ahmet Altan ve Yasemin Çongar ile çalışanları Yıldıray Oğur ve ayrıca Aktüel muhabiri Tuncay Opçin’in Genelkurmay’a ait
“Egemen Harekat Planı” adlı gizli belgeyi yayımlayarak “devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin, ifşa
ve imha etme” iddiasıyla yargılanıyor. Dava 4 Mart 2021’e ertelendi.751
10 ralık 2020
● BİK, Cumhuriyet’in ilan kısıtlama cezasına yaptığı itirazı reddetti. BİK, Cumhuriyet’e Kasım
ayında 28 gün ilan kısıtlama cezası uygularken Aralık ayı için de 27 gün ilan kısıtlama cezası uygulanacağını
tebliğ etti. Ayrıca, “Korkutan iddia: Cumhurbaşkanlığı hediye paketleri ile virüs yayıyor!” haberi için iki

https://twitter.com/FersudeGazetesi/status/1335322353782444032
https://t24.com.tr/haber/gazete-fersude-nin-twitter-daki-ikinci-hesabi-da-askiya-alindi,919036
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-aysegul-dogana-6-yil-3-ay-hapis-cezasi/
747 https://www.evrensel.net/haber/390240/22-ay-sonra-tahliye-olan-gazeteci-idris-yilmaz-toplumun-sesi-olmaya-devam-edecegiz
748 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-idris-yilmazin-sosyal-medya-paylasimi-nedeniyle-yargilandigi-dava-ocaka-ertelendi/
749 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-yetkin-yildizin-yargilandigi-dava-nisan-ayina-ertelendi/
750 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-nurcan-yalcin-hakim-karsisina-cikti/
751 https://www.mlsaturkey.com/tr/egemen-harekat-plani-davasi-marta-kaldi-esas-hakkinda-mutalaa-bekleniyor/
744
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gün süre ile ek göstergesinin kesilmesi cezası da kesinleşti. “Neredesin Z kuşağı” köşe yazısı nedeniyle de
beş gün ilan kısıtlama cezasının Aralık ayında uygulanacağı gazeteye tebliğ edildi.752
● İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun başvurusu
üzerine ANKA Haber Ajansı’nın soru önergesiyle ilgili haberine, “kişilik haklarını ihlal edici nitelikteki
söylemler” olduğu gerekçesiyle erişim engeli getirdi. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım tarafından Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verilen önergede, Sayıştay’ın, Adapazarı-Karasu Limanları ve Sanayi Tesisleri için yüklenici firmaya 752 milyon lira fazla ödeme yapıldığına ilişkin raporu yer alıyordu.753
11 Aralık 2020
● İstanbul Anadolu 5. Aile Mahkemesi, Sabancı Grubu’nun şikayeti üzerine Türk-İnternet’in yayınlanmamış haberine engelleme kararı getirdi.754 Sabancı Grubu’nun, Türk-İnternet’e gönderdiği e-postada,
“Yayın kuruluşunuz tarafından Atlı Köşk/ Sabancı ailesi ile ilgili yapılan ve/veya yapılacak olan yayına
ilişkin olarak ekli Mahkeme kararı ile yayın yasağı ve gizlilik kararı verildiğini bildiririz. Bu karar gereği
yapılan (varsa) yayının ivedilikle kaldırılmasını ve yeni/başka bir yayın yapılmamasını aksi halde yargı
kararına aykırı davranılmasının yaptırımlarının uygulanacağını ihtar ederiz” denildi. Hukukçu ve İfade Özgürlüğü Derneği kurucusu Prof. Dr. Yaman Akdeniz, “Yayınlanmamış veya yapılmamış bir haberle ilgili
haber sitelerine gönderilen ön engelleme amaçlı bir karar ancak ağır bir sansür girişimi olarak nitelendirilebilir” dedi.755
● İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kararıyla AKP dönemindeki İBB yöneticileri hakkında hazırladığı yolsuzluk dosyasının yargıya
taşındığına ilişkin 297 ayrı haber sitesindeki habere erişimi engelledi.756 Suç duyurusu yapılan 23 isimden
biri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun talebiyle erişim engeli getirilen haberlerde,
Medya A.Ş.’ye yapılan ödeme ile kamunun 15.4 milyon lira zarara uğratıldığı iddiasının yargıya taşındığı
bilgisi yer alıyordu. Yargıtay’a taşınan İBB Teftiş Kurulu raporunda, işlerin tamamına yakınının sözleşmeye
ve teknik şartnameye uygun yerine getirilmediği, hak edişlerin usule uygun yapılmadığı, dolayısı ile yapılan
ödemenin yersiz olduğu belirtilmişti.757
● İstanbul-Kadıköy’de ETS Tur Genel Müdürlüğü önünde, havacılık şirketi AtlasGlobal çalışanlarının eylemini takip eden Medyascope muhabiri Ufuk Çeri gözaltına alındı. Çeri, savcılıktaki ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.758
13 Aralık 2020
● TRT Arapça için telifli çalışan 38 yaşındaki muhabir Hüseyin Hattab, Suriye’nin El Bab ilçesinde
gerçekleşen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği öğrenilemedi. Hattab,
üç ay önce de Sufeyra ilçesinde saldırıya uğramıştı.759
● Artvin Sulh Ceza Hakimliği, BirGün, Cumhuriyet ve Sözcü’deki “15 Temmuz’un paraları başdanışmana emanet” haberini “kişilik haklarını ihlal ettiği” gerekçesiyle erişime engelledi.760 Haber, 309 milyon lira bağış toplayan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın yönetimine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla’nın yanı sıra hükümete yakın medya kuruluşları yöneticileri atanmasına
ilişkindi. Vakfın AKP’lilere teslim edildiğini, toplanan paraların akıbetinin bu yolla sorgulanmasının önüne
geçildiğini ifade eden CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “AKP, ortadaki şaibeyi gizlemek için 15 Temmuz’da mağdur olmuş iki kişiyi yönetime almış ama bu yeterli değil. Cumhurbaşkanlığı’nın eli hala vakfın
içerisinde olmaya devam ediyor” demişti.761 Bu arada söz konusu medya yöneticileri, ATV’nin Genel Müdürü Metin Ergen ve Kanal D’nin Genel Müdürü Murat Saygı olarak haberleştirildi.762
● İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın, üst düzey bir yargı
mensubu olan eşinden şiddet gördüğü için şikayetçi olan bir kadın ve bu şikayetle birlikte yargı mensubu
hakkında yolsuzluk, rüşvet iddialarına ilişkin BirGün ve Evrensel’in aralarında bulunduğu yedi sitedeki
haberlere “kişilik haklarını zedelediği” gerekçesiyle erişim engeli getirdi. Kararda, paylaşım ve içeriklerin
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bikin-teblig-ettigi-ceza-55-gune-ulasti-1797487
https://ankahaber.net/haber/detay/bakan_karaismailoglu_sikayet_etti_meclisteki_soru_onergesi_haberine_erisim_engeli_getirildi_23364
https://www.birgun.net/haber/sabancilar-yayinlanmayan-haber-icin-yasak-karari-gonderdi-326353
755 https://turk-internet.com/sabancilar-mahkemeden-yayinlanmamis-habere-yasak-cikardilar/
756 https://www.birgun.net/haber/imamoglu-ilk-yolsuzluk-dosyasini-yargiya-tasidi-23-isme-suc-duyurusu-haberine-erisim-engeli-326193
757 https://www.evrensel.net/haber/420880/bakan-adil-karaismailoglu-ibbde-yolsuzluk-haberlerine-erisim-engeli-getirtti
758 https://medyascope.tv/2020/12/11/maaslarini-ve-tazminatlarini-alamayan-atlasglobal-iscileri-dun-gozaltina-alindi-umut-sen-sozcusu-sena-cakir-gozaltilarinbakan-ersoyun-talimatiyla-yapildigini-dusunuyoruz/
759 https://www.trthaber.com/haber/dunya/trt-arapcaya-da-calisan-suriyeli-gazeteci-olduruldu538089.html#:~:text=ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirdi%C4%9Fi%20hen%C3%BCz%20bilinmiyor.-,TRT%20Arap%C3%A7a'ya%20telifle%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fan%20muhabir%20H%C3%BCseyin%20Hattab%2C%20Suriye',bedeni%2C%20yak%C4%B1nlar%C4%B1%20taraf%C4%B1ndan%20topra%C4%9Fa%20verildi.
760 https://twitter.com/engelliweb/status/1337722669484175361
761 https://www.birgun.net/haber/birgun-un-haberine-erisim-engeli-326395
762 https://odatv4.com/kayip-353-milyonu-atvnin-ve-kanal-dnin-basindaki-isimlere-teslim-ettiler-26121928.html
752
753
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gerçeği yansıtmadığı iddia edildi. Öte yandan Şık’ın paylaşımlarında da iddialara dayanılarak yapılan haberlerde bir isim belirtilmemişti.763
14 Aralık 2020
● İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği, A3 Haber, ABC ve Halk TV’nin internet sitesinde yer alan “Alman Dergisi’nde Erdoğan’ın servetini yazdılar: Buzdağının görünmeyen kısmı”764 haberlerine “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişim engeli getirdi ve haberler silindi.765 Haberlerde, Focus Dergisi’nde yayımlanan iddiaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kağıt üzerindeki servetinin yanı sıra asıl servetinin çocukları
ve ailesi üzerinde kayıtlı olduğu vurgulandı.766
15 Aralık 2020
● Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, OdaTV, Yeniçağ, soL Haber Portalı ve Milli Gazete’nin yayımladığı “Gizli protokolden altın çıktı”767 haberlerine “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişimi engelledi.768
Haberlerde, PTT eski Genel Müdürü Kenan Bozgeyik döneminde PTT bayileri aracılığıyla kuyumculuk
yapmak, altın satış pazarlama ekipleri ve altın ödeme sistemi oluşturmak, İslami finans altın ürünleri çıkarmak amacıyla AG Pırlanta Ticaret A.Ş. ile gizli protokol imzalayarak şirkete 2 milyon dolar aktardığı yer
alıyordu.769
● İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteciler Derya Okatan, Mahir Kanaat, Tunca Öğreten, Eray
Sargın, Ömer Çelik ve Metin Yoksu haklarındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.770 Kamuoyunda “RedHack Davası” olarak adlandırılan yargılamada gazeteciler dönemin kabine üyesi Berat Albayrak’ın yazışmalarını yayınlamaları nedeniyle suçlanırken, dava 5 Mayıs 2021’e ertelendi.771
● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Can Dündar ve Özgür Gündem yazı işleri müdürü
İnan Kızılkaya’nın “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla yargılanmasında Almanya’dan yakalama kararıyla ilgili yanıtı beklemeye karar verdi.772 Dava 4 Mart 2021’e ertelendi.773
● Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanan KHK ile kapatılan
DİHA muhabiri Şerife Oruç aleyhinde ifade veren Devran Çakır’ın mahkeme huzurunda dinlenmesi amacıyla Batman Emniyet Müdürlüğü’ne yazı gönderilmesine karar verdi. Mahkeme, Oruç’un Diyarbakır’da
gerçekleşen hendek kazma eylemlerinde katılıp katılmadığının tespiti ve Oruç hakkında dosya kapsamında
bulunmayan başlıca gizli tanık ya da itirafçı beyanlarının olup olmadığının sorulması için ise Diyarbakır İl
Emniyet Müdürlüğü’ne de yazı yazılmasına karar verdi. Dava 11 Mart 2021’e ertelendi. Oruç, haber takibi
sırasında Batman’da gözaltına alınmış ve “örgüt üyeliği” iddiasıyla 5 Temmuz 2016’da tutuklanmış ve 9
Temmuz 2018’de tahliye edilmişti. Ardından tutuklu olduğu dönemde hakkında yakalama kararı çıkarıldığı
gerekçesiyle tekrar gözaltına alınmış, 10 Temmuz 2018’de serbest bırakılmıştı.774
● Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada, savcılık, muhabir Murat Sekmen’in 15 Mart
2019’da Yeni Yaşam’ın İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından toplatılması kararı olmasına rağmen söz
konusu sayısını Mersin’e göndererek suç işlediğini savundu. Sekmen’in gözaltına alınmasına ilişkin haberleri ANF ve MA’nın yayımlaması da suç sayıldı.775 Sekmen’in de aralarında bulunduğu 11 kişinin “örgüt
propagandası yapmak” ve “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla yargılamasında dava, 19 Mart 2021’e ertelendi.776
16 Aralık 2020
● Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sözcü’ye ilişkin vergi incelemesinin ardından 2018 yılına ait toplam
14,5 milyon lira vergi cezası kesti. Sözcü, “Başaramayacaksınız” manşetiyle cezayı duyurdu ve “Ceza da
yazsanız, ilanlarımızı da kesseniz, hapislere de atsanız Sözcü’nün büyümesini engellemeyi asla ve asla…
Başaramayacaksınız!” dedi.777 Sözcü, en yüksek tirajlı ve en çok vergi ödeyen gazete olduğunu belirterek,
vergi incelemesi için merkezi İstanbul’da olan gazeteye Ankara’dan dört kişilik özel ekip görevlendirildiğini
belirtti.778 Açıklamada, “Maliye tarihinde ender rastlanacak şekilde, sanki İstanbul'da müfettiş yokmuş gibi
https://www.evrensel.net/haber/421053/ahmet-sikin-yargi-mensubu-hakkindaki-siddet-ve-yolsuzluk-iddialarina-erisim-engeli
https://www.vermoegenmagazin.de/recep-tayyip-erdogan-vermoegen-und-gehalt/
765 https://ifade.org.tr/engelliweb/focus-dergisinin-cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan-ile-ilgili-haberinin-tercumesi/
766 https://twitter.com/engelliweb/status/1339129034505154561
767 http://birliktenkuvvetdogar.web.tr/gizli-protokolden-altin-cikti-ptt-batirdigi-2-milyon-dolarin-pesine-dustu
768 https://ifade.org.tr/engelliweb/pttnin-bir-sirket-ile-gizli-protokol-imzalamasi-haberleri/
769 https://twitter.com/engelliweb/status/1338918469560045569
770 https://www.birgun.net/haber/gazetecilerin-yargilandigi-redhack-davasinda-dosya-esas-hakkindaki-mutalaa-icin-savciliga-gonderildi-326757
771 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazetecilerin-redhack-davasi-mayisa-ertelendi/
772 https://www.evrensel.net/haber/421228/gazeteciler-can-dundar-ve-inan-kizilkayanin-yargilandigi-dava-ertelendi
773 https://www.mlsaturkey.com/tr/can-dundar-ve-inan-kizilkayanin-yargilandigi-dava-marta-ertelendi/
774 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-serife-orucun-davasi-mart-ayina-ertelendi/
775 https://expressioninterrupted.com/tr/turkiye-de-basin-ve-ifade-ozgurlugu-290/
776 https://susma24.com/gozaltina-alindigina-iliskin-haber-suc-delili-sayildi/
777 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sozcuye-buyuk-vergi-cezasi-1799000
778 https://www.dw.com/tr/s%C3%B6zc%C3%BCye-145-tllik-vergi-cezas%C4%B1/a-55966428
763
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Ankara'dan inceleme yapılması, soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Pandemi bahanesiyle İstanbul'da
belgeleri incelemeye gelmeyen müfettişler, vergi tekniği raporunu göstermeden milyonlarca liralık haksız
cezalar kesti” denildi.779 OdaTV İmtiyaz Sahibi ve Sözcü yazarı Soner Yalçın da bakanlık tarafından Vergi
Denetim Kurulu Başkanlığı’nca görevlendirilerek Ankara’dan İstanbul’a 31 Ocak 2020’de gönderilen üç
mali müfettiş tarafından gazeteye 371.000 lira vergi cezası kesildiğini yazdı. Yalçın, “Mesele şuydu; ceza
kesme beklentileri o kadar büyüktü ki, usulsüzlük bulamadıkça araştırmayı genişlettiler! ‘Nasıl yaparız da
ceza keseriz’ diye çabaladılar” dedi.780 Yalçın, cezanın 132.000 lirasının Google reklam faturalarıyla ilgili
olduğunu belirterek, “Aslında Google haber sitelerinden fatura istemiyor. Ama biz bu gelirimizi gösterip,
devlete vergimizi verdik. Diyeceksiniz ki, cezayı neden kestiler? Efendim, fatura bir ay sonra kesilmiş!
Yılda 12 fatura kesip ödeme yapmışız. Ama ‘Takdir yetkimizi kullanıyoruz’ dediler” dedi.781
17 Aralık 2020
● Antalya Kumluca Sulh Ceza Hakimliği, Gerçek Gündem’in yayımladığı “Başhekimden hemşireye
skandal ceza: ‘Ben salağım!” haberini “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi.782 Haberde,
Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan’ın bir hemşireye 500 kere “Ben salağım, servisimden
başka servise gittim” yazdırdığı iddiası ve tepkilere yer verilmişti.783
● MA muhabiri Zeynep Durgut ve Azad Kaya ile Jinnews muhabiri Rojda Aydın, Derya Ren, Şırnak’ta haber takibi sonrası gittikleri Cizre’de gözaltına alındı.784 Kaya, Aydın ve Ren serbest bırakıldı. Van
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Osman Şiban ve Servet Turgut’un helikopterden atılmasına ilişkin haberle ilgili olduğu belirtilerek Durgut ise ters kelepçe ile Van’a götürüldü.785 Osman Şiban ve Servet Turgut’un helikopterden atılmasına ilişkin dört gazeteci 9 Ekim’de tutuklanmıştı.786 MA Van bürosundaki haber
ekipmanlarına polis operasyonu yapılarak el konulmuştu.787
18 Aralık 2020
● Denizli 1. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet, A3 Haber’in sitesindeki “Kuru ekmek yiyorsa aç
değildir’ deyin AKP’li Şahin Tin, yediği kebapları belediyeye yazdırmış” haberlerini ve Ekşi Sözlük’teki
“kuru ekmek yiyin diyen milletvekilinin yemek faturaları” başlığını “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi.788 Haberde AKP’li Tin’in yediği yemeklerin faturasını Denizli’nin Çivril Belediye Başkanlığı’na ödettiğinden bahsediliyordu.789
20 Aralık 2020
● Halk TV sunucusu Özlem Gürses, 4 Aralık’ta Türkiye’den Çin’e uğurlanan ancak Maltepe İstasyonu’ndan bakım amaçlı geri döndüğü tartışılan ticaret treni hakkında yayımlanan haber nedeniyle taciz
mesajları aldığını açıkladı.790 Gürses, “Biter dedim… Bitmedi. Konu oğluma ve ailemin tüm diğer fertlerine
kadar ulaşınca… Meseleyi yargıya taşımaya karar verdim. Şu andan itibaren yargı süreci başladı” diyerek
kendisine yönelik taciz ve tehdit içerikli mesajları paylaştı.791 Gürses, “Çin’e ihracat treni göndermişiz biz.
Böyle bir proje varmış meğerse. Çok güzel. Harika. Yapalım tabi. Kimsenin bir itirazı yok. Bu ihracat treninin kalkışı için bir tören yapılıyor. Ulaştırma Bakanı da var törende. Neyse ya akıl almaz bir şey. Tren
yola çıkıyor. Tamam mı? Herkes arkasından uğurluyor. Alkışlar. Kıyamet. Basın mensupları, canlı yayınlar.
Ondan sonra gidiyor Halkalı’ya ve duruyor tren. Çin’e vagon gitmiyor yani. Yolculuk Halkalı’da bitmiş”
demişti.792 Tren Çin’e gitmediği yönünde yazılanlara karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, “Treni Halkalı’da gören birileri hemen ortalığı ayağa kaldırdı. Trenle ilgili olmadık tezviratları sosyal medyadan piyasaya sürdüler. Bakanlığa sorsalar sebebini anında öğrenecekleri çok basit bir konuyu sırf hükümete saldırmak için kullanmaya çalıştılar. Halkalı’daki gümrük işlemlerini tamamlayan trenimiz 12 gün sonra Çin’e
ulaştı. Türkiye’nin kıtalararası ticarette ana kavşaklardan biri olması 83 milyonun tamamına fayda sağlayacak büyük bir başarıdır. Böylesi önemli bir başarı karşısında üzüntüsünü gizleme gereği dahi duymayan
zihniyetin bu ülkeyle gönül bağı kopmuş demektir” demişti.793
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/ne-yaparsaniz-yapin-basaramayacaksiniz-6169315/
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sozcuden-sonra-oda-tvye-de-ceza-1799876
https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/soner-yalcin/tarih-bilsin-istedim-6172233/
782 https://ifade.org.tr/engelliweb/kumluca-devlet-hastanesi-bashekimi-haberi/
783 https://twitter.com/engelliweb/status/1340671850792235010
784 https://artigercek.com/haberler/4-gazeteci-gozaltina-alindi
785 https://gazetekarinca.com/2020/12/gazeteci-zeynep-durgut-gozaltina-alindi/
786 https://expressioninterrupted.com/tr/turkiye-de-basin-ve-ifade-ozgurlugu-290/
787 https://www.evrensel.net/haber/421459/mezopotamya-ajansi-muhabiri-zeynep-durgut-cizrede-gozaltina-alindi
788 https://twitter.com/engelliweb/status/1339984610999083011
789 https://ifade.org.tr/engelliweb/kuru-ekmek-yiyorlarsa-ac-degiller-demektir-diyen-milletvekili-haberleri/
790 https://www.yurtgazetesi.com.tr/guncel/halk-tv-sunucusu-gazeteci-ozlem-gursese-taciz-mesajlari-h170202.html
791 https://twitter.com/OzlemGurses/status/1340998413777825792
792 https://www.gercekgundem.com/medya/238303/aktrollerin-hedefindeki-ozlem-gurses-ogluma-da-taciz-mesaji-attilar
793 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-istanbulun-her-iki-istikametinde-de-arac-trafiginde-cok-buyuk-rahatlama-saglayacaktir/2082308
779
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● Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet ve Evrensel’deki “Lan fakirler’ diyen AKP’li başkan ‘görevine’ devam ediyor” ile Sputnik’teki “Jakuzide, ‘Ulan fakirler’ diyen AK Parti Gençlik Kolları
Başkanı Saraç istifa etti” haberlerini “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi.794 Haberlerde,
AKP Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç’ın jakuzide çektiği videoda “Ulan fakirler, oğlum beni
rahatsız etmeyin” demesi ve Saraç’ın gelen tepkiler üzerine istifa ettiğini açıklamasına rağmen, Haliliye
Belediye Başkan Vekilliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki görevlerini devam ettirmesinden bahsediliyordu.795
21 Aralık 2020
● Van 2. Sulh Ceza Hakimliği, savcılıkça “örgüt adına faaliyette bulunmak” suçlamasıyla tutuklanması talep edilen MA muhabiri Zeynep Durgut’un “kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmadığı”
gerekçesiyle adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, Durgut’un haftada üç kez adli kontrol tedbirleri kapsamında imza vermesine hükmetti.796
● Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliği, JinNews’e ait www.jinnews15.xyz sitesini “milli güvenlik ve
kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime797 engelledi.798
● Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği, JinNews’e ait www.jinnews14.xyz sitesini “millî güvenlik ve
kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime799 engelledi.800
● Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği, JinNews’e ait www.jinnews13.xyz sitesini “millî güvenlik ve
kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime801 engelledi.802
22 Aralık 2020
● AKP ve Cumhurbaşkanlığı Hükümeti kaynaklı baskılar nedeniyle İstanbul merkezli 30 Kasım’da
yayın hayatına başlayan Olay TV’nin kapatılacağı, başka bir frekans satın alınarak başka bir isim ve logoyla
yayına devam edeceği öne sürüldü. Olay TV, TBMM’den HDP Grup Toplantısı’nı canlı yayınladığı için
TMSF tarafından kanala kayyım atanacağı öne sürüldü.803 Kanal yönetimine, Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar ve ana haber sunucusu Nevşin Mengü’nün de içerisinde olduğu işten çıkarılacaklar listesi
gönderildiği belirtildi.804 Cavit Çağlar’ın talepleri kabul ettiği ancak ortağı Hüseyin Köksal’ın reddettiği
belirtildi.805 Kanala yönetici olarak getirilecek kişilerin Kanal7, Ülke TV ve Star’dan seçildiği bilgisi dolaşıma girdi. Sarılar’ın çalışanlara maaşlarının hesaplanarak 25 Aralık’ta ödeneceği ve ardından yayın hayatının sonlanacağını söylediği kaydedildi.806 Kanal yönetiminden iddialara açıklama gelmedi.807
● İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, ETHA editörü Semiha Şahin ile muhabiri Pınar Gayıp’ın tutuksuz yargılanmasında, dosyadaki eksik hususların giderilmesine ve sanıkların dijital materyallerine ilişkin
inceleme raporlarının beklenmesine karar verdi.808 Şahin ve Gayıp hakkında yurt dışı yasağının devamına
karar verildi. Dava, 11 Şubat 2021’e ertelendi.809
23 Aralık 2020
● İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Can Dündar’ın MİT TIR’ları davasında yargılanmasında “siyasi ve askeri casusluk” suçundan 18 yıl dokuz ay hapis ve “silahlı terör örgütüne yardım etmek”
suçundan sekiz yıl dokuz ay hapis cezası verdi. Mahkeme, “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi
ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak” suçlamasından ise beraatına karar verdi. Mahkeme, Dündar hakkında daha yakalama emrinin infazı ve kırmızı bülten işlemleri ile Almanya’dan iadesinin istenilmesine
karar verdi.810
● Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde yatan bir hasta, televizyonda Fox TV, Halk TV, KRT ve TELE1 kanallarının olmadığını söyledi.811 HaberTrak yazarı Cenap Kürümoğlu, “Şehir hastanesinde televizyon rezaleti” yazısında, “Başta inanamadım. Ancak arkadaşımın, ‘Oğluma da kanalları arattırdım. Fakat o da
https://twitter.com/engelliweb/status/1340713910320697346
https://ifade.org.tr/engelliweb/akp-sanliurfa-genclik-kollari-baskani-mehmet-salih-saracin-belediyedeki-gorevine-devam-ettigiyle-ilgili-haberler/
796 https://www.evrensel.net/haber/421730/mezopotamya-ajansi-muhabiri-zeynep-durgut-serbest-birakildi
797 https://ifade.org.tr/engelliweb/kadin-haber-ajansi-jinnews-erisime-engellendi-4/
798 https://twitter.com/engelliweb/status/1341100359725494272
799 https://ifade.org.tr/engelliweb/kadin-haber-ajansi-jinnews-erisime-engellendi-4/
800 https://twitter.com/engelliweb/status/1341316943798792193
801 https://ifade.org.tr/engelliweb/kadin-haber-ajansi-jinnews-erisime-engellendi-4/
802 https://twitter.com/engelliweb/status/1341347157354426372
803 https://twitter.com/sahmetsahmet/status/1341450976507654144
804 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/olay-tv-kapaniyor-yeni-kanal-gundemde-1800669
805 https://www.gazeteduvar.com.tr/olay-tv-kapaniyor-iddiasi-haber-1508056
806 https://www.medyakoridoru.com/koridor-ozel/flas-suleyman-sarilar-calisanlara-teblig-etti-olay-tv-kapaniyor-22430/
807 https://www.haberturk.com/olay-tv-kapaniyor-mu-olay-tv-kadrosunda-kimler-var-2912939
808 https://tiraj.com.tr/haberler/gazeteciler-sahin-ve-gayipin-yargilandigi-dava-ertelendi
809 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-semiha-sahin-ve-pinar-gayipin-davasi-subata-ertelendi/
810 https://www.trthaber.com/haber/gundem/can-dundara-27-yil-6-ay-hapis-cezasi-540377.html
811 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/hastanede-krt-fox-tele1-ve-halk-tv-yasagi-1800798
794
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bulamadı.’ deyince inandım. Zira oğlu, bilgisayar ve televizyon işleri yapıyor. Hastanede bile insanlar, özgürce televizyon seyredemiyor” dedi.812
24 Aralık 2020
● Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliği, Sözcü, Cumhuriyet, BirGün813, soL Haber Portalı’nın “Eski Brüksel Basın Müşaviri 100 kilo eroinle yakalandı” haberlerini “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi.814 Haberlerde, Sosyal Uyum İçin Avrupalı Müslümanlar Girişimi (EMİSCO) Sözcüsü, Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı, eski Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşaviri Veysel Filiz’in otomobilinde
yaklaşık 100 kilo eroin maddesi bulunmasından bahsediliyordu.815
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’dan Türkçe, İngilizce ve Almanca
olarak yaptığı paylaşımda, gazeteci Can Dündar’ın Almanya’dan iade edilmesini istedi.816Altun, “Casusluk
ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Can Dündar’ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında
değerlendirilemez. Bu, gerçek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı
duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz” dedi.817
25 Aralık 2020
● JinNews muhabiri Gülistan Azak, Tunceli’nin Pertek ilçesinde 2018 yılında hakkında açılan bir
soruşturma nedeniyle gözaltına alındı.818 Azak’ın hakkında zorla getirilme kararı olduğu belirtildi ve Pertek
Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.819
● Erişim Sağlayıcıları Birliği, kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak adlandırılan Ahmet Mahmut Ünlü’nün damadı Esat Palazoğlu ve ağabeyi Muhittin Palazoğlu ile ilgili 210 haber URL’sini “kişilik
hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi.820 Haberlerde, Muhittin Palazoğlu ve Esat Palazoğlu’nun tatil
için gittikleri yerde otomatik silahlarla atış yaptıkları fotoğrafları paylaşması ve İstanbul Yarı Maratonu
organizasyonu için İBB şirketlerinden Spor İstanbul tarafından düzenlenen ihalenin Esat Palazoğlu’nun şirketine verilmesinden821 bahsediliyordu.822
● İstanbul Beykoz Sulh Ceza Hakimliği, İyi Parti milletvekili Lütfü Türkkan’ın Kalyon İnşaat Şirketi’ne tanınan vergi muafiyetiyle ilgili attığı paylaşımı “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi.823 Türkkan, paylaşımında, “Esnafa 500 lira kira yardımı, Kalyon İnşaat’a 9,5 milyar lira vergi muafiyeti” demişti.824
26 Aralık 2020
● Expression Interrupted raporuna göre, Türkiye’de en az 87 gazetecinin cezaevinde olduğu belirtildi.825 Raporda, DİHA muhabiri Abdülkadir Turay, gazeteci Ahmet Altan, Ali Ahmet Böken, TRT eski
Haber koordinatörü, Ercan Gün, Fox TV haber editörü gibi isimler var.826
● Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, JinNews muhabiri Gülistan Azak’ın serbest bırakılmasına karar
verdi. Azak, Diyarbakır’dan 25 Aralık’ta haber takibi için gittiği Tunceli’nin Pertek ilçesinde gözaltına alınmıştı.827 Azak, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.828
● Yol TV muhabiri Özge Uyanık, Sağlık Bakanlığı’nın muhabirlere bilgi paylaşımı yaptığı WhatsApp grubundan açıklama yapılmaksızın çıkartıldı.829 Uyanık, “Sağlık Bakanlığı’nın son toplantısında soru
sormama izin verilmemiş, sorumu sosyal medyadan yöneltmiştim. Şimdi de WhatsApp grubundan hiçbir
açıklama yapılmadan çıkartıldım. Ne suç işledik de böyle cezalandırıldık Sn. Fahrettin Koca? Yol TV muhabiri olarak suçumuz soru sormak mı?” tepkisini gösterdi.830 Uyanık, daha önce Covid-19 Bilim Kurulu
toplantısında soru sorulmasına izin verilmediğini söylemişti. Uyanık, Twitter paylaşımında “Basın toplantısında sormamıza izin verilmeyen soruyu Sn. Koca’ya buradan soruyorum: Vatandaşa sürekli kalabalık

https://www.habertrak.com.tr/sehir-hastanesinde-televizyon-rezaleti-h76710.html
https://www.birgun.net/haber/veysel-filiz-in-100-kilo-eroinle-yakalanmasina-iliskin-haberlere-erisim-engeli-327895
814 https://twitter.com/engelliweb/status/1342172098987520000
815 https://ifade.org.tr/engelliweb/eski-bruksel-buyukelciligi-basin-musavirinin-eroin-ile-yakalanmasi-haberleri/
816 https://www.amerikaninsesi.com/a/altun-dundar-in-turkiye-ye-iade-edilmesini-bekliyoruz/5711833.html
817 https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1341754016808755202
818 https://www.yolculukhaber.net/26-aralik-cumartesi-gunun-haberleri
819 https://gazetekarinca.com/2020/12/jinnews-muhabiri-gulistan-azak-gozaltina-alindi/
820 https://twitter.com/engelliweb/status/1343934957631262720
821 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/ibbden-cubbelinin-damadina-milyonluk-ihale-230140h.htm
822 https://ifade.org.tr/engelliweb/cubbeli-ahmet-hocanin-damadi-ve-agabeyi-hakkindaki-haberler/
823 https://twitter.com/engelliweb/status/1343240335074467846
824 https://ifade.org.tr/engelliweb/iyi-parti-milletvekili-lutfu-turkkanin-tweeti/
825 https://yeni1mecra.com/en-az-87-gazeteci-tutuklu-yuzlercesine-de-dava-acildi/
826 https://expressioninterrupted.com/tr/liste.php
827 https://yeniyasamgazetesi2.com/jinnews-muhabiri-gulistan-azak-serbest-birakildi/
828 https://gazetekarinca.com/2020/12/gozaltina-alinan-gazeteci-gulistan-azak-serbest-birakildi/
829 https://www.gazeteduvar.com.tr/kocaya-sosyal-medyadan-soru-soran-gazeteci-whatsapp-grubundan-cikarildi-haber-1508419
830 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kocaya-soru-sormasina-izin-verilmeyen-muhabir-bakanligin-iletisim-grubundan-cikarildi-1801765
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ortamlardan uzak durulması çağrısı yaptınız. Cumhurbaşkanlığı’nda Irak Başbakanı için canlı müzikli ziyafet verildi. Bu tabloyla ilgili yorumunuz ne? Sorumuzu buradan yineliyoruz” demişti.831
28 Aralık 2020
● İstanbul Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan
Yardımcısı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, eski AKP milletvekili ve eski güreşçi Hamza
Yerlikaya’nın lise diplomasının sahte olduğuyla ilgili 125 URL’yi832 “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle
erişime engelledi.833 Bu içerikler arasında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve gazeteci Can Dündar’ın
Twitter paylaşımları, Olay TV ve Halk TV’nin videoları834 da bulunuyor.835
29 Aralık 2020
● İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Ferda Yılmazoğlu’nun “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla yargılanmasında tutukluluk halinin devamına ve henüz ifadesi alınmayan tanık Mevlüde Gündüz’ün
mahkemeye getirilmesi için müzekkere yazılmasına karar verdi. Dava 23 Mart 2021’e ertelendi.836
● Gümüşhane Sulh Ceza Hakimliği, Ekşi Sözlük’teki “Dipsiz Göl” başlıklarını “kişilik hakları ihlali”
gerekçesiyle erişime engelledi.837 Başlıklar, Gümüşhane’nin Taşköprü Yaylası’nda, Gümüşhane Valiliği ile
Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün onayı ile yapılan define kazısı sonucu doğa harikası Dipsiz Göl’ün yok
edilmesiyle ilgiliydi.838
30 Aralık 2020
● İstanbul Anadolu 5.Sulh Ceza Hakimliği, CHP Mersin Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Av. Ali Mahir Başarır’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’in aldığı vekalet
ücretleriyle ilgili paylaştığı bilgilerle alakalı atılan 125 tweet ve 119 haber URL adreslerini, “kişilik hakları
ihlali gerekçesiyle” erişime engelledi.839
● Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, DİHA muhabiri Mazlum Dolan hakkında “silahlı örgüt üyeliği” suçlamasıyla yedi yıl ay ay hapis cezası verdi. 840 Dolan’ın avukatı Resul Tamur kararı istinaf mahkemesine taşıyacak.841
31 Aralık 2020
● İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet, T24 ve Diken’de yayımlanan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın arkadaşı Aykut Emrah Polat’ın842 kazandığı
ihale ile ilgili haberlerin kısıtlanmasına ilişkin haberleri “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi.843 Haberlerde, TMSF’nin arazisine yapılacak inşaatın ihalesini Bilal Erdoğan’ın arkadaşının alması ile
ilgili haberlere erişim yasağı getirilmesinden bahsediliyordu.844
● OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu hakkında ortak kaleme aldıkları Metastaz 2: Cendere kitabı ve haberleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde 14 ayrı soruşturma açıldığı ortaya çıktı. Gazeteciler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da avukatlığını yürüten Ahmet Özel ile Mustafa Doğan İnal ve Antalya Savcısı Gürkan Kütük’ün
suç duyurularında bulunduğu kaydedildi. Bu şikayetler kapsamında Terkoğlu hakkında 95 yıla kadar ve
Pehlivan hakkında 63 yıla kadar hapis cezası istendiği açıklandı. Pehlivan ve Terkoğlu’nun avukatı Ruşen
Gültekin, “Basın suçları soruşturma bürosuna ifade vermek için gittiğimizde dört farklı savcı tarafından
toplam 14 adet soruşturma başlatıldığını ve bu dosyalar için de beklendiğimizi görünce çok şaşırdık. Müvekkillerimiz Pehlivan ve Terkoğlu ile iki dosya için gittiğimiz basın bürosunda toplam da 28 (14 farklı
dosya) kez ifade vererek basın özgürlüğü kapsamında tarihi bir güne şahit olduk. Kitap nedeniyle sekiz
farklı manevi tazminat açıldığını da öğrendik. Bu suç duyurularının aslında basın özgürlüğünü kullanılmaz
hale getirdiği açıktır. Bu şekilde onlarca yıl hapis istemli suç duyuruları yapılması hiç kuşkusuz hak arama
hürriyetinin kötüye kullanılmasıdır” dedi.845
https://www.evrensel.net/haber/422139/kocaya-saraydaki-ziyafeti-soran-muhabir-bakanligin-whatsapp-grubundan-cikarildi
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sahte-diploma-haberlerine-erisim-engeli-1802090
833 https://twitter.com/engelliweb/status/1343589574010830856
834 https://twitter.com/engelliweb/status/1343589579866177542
835 https://ifade.org.tr/engelliweb/cumhurbaskani-basdanismaninin-lise-diplomasinin-sahte-olduguyla-ilgili-haberler/
836 https://ozgurmanset.net/gazeteci-yilmazoglu-tahliye-edilmedi/
837 https://twitter.com/engelliweb/status/1343975714601791491
838 https://ifade.org.tr/engelliweb/define-kazisi-sonucu-yok-olan-dipsiz-gol-ile-ilgili-icerikler/
839 https://ifade.org.tr/engelliweb/cumhurbaskaninin-avukatinin-vekalet-ucreti-ile-ilgili-haberler/
840 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-mazlum-dolana-7-yil-6-ay-hapis-cezasi/#:~:text=Diyarbak%C4%B1r%20%E2%80%93%20KHK%20ile%20kapat%C4%B1lan%20Dicle,6%20ay%20hapis%20cezas%C4%B1%20verdi.
841 https://www.evrensel.net/haber/422352/gazeteci-mazlum-dolana-7-yil-6-ay-hapis-cezasi-verildi
842 https://www.birgun.net/haber/tmsf-arazisinin-280-milyonluk-ihalesi-bilal-erdogan-in-arkadasina-gitti-311060
843 https://twitter.com/engelliweb/status/1345019641672978432
844 https://ifade.org.tr/engelliweb/bilal-erdoganin-arkadasinin-ihale-almasi-haberlerinin-engellenmesi-haberlerinin-engellenmesi-haberlerinin-engellenmesi/
845 https://www.birgun.net/haber/cendere-nin-yazarlari-pehlivan-ve-terkoglu-na-158-yil-hapis-talebi-328689
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İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale
6 Ocak 2020
● İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü, özel güvenlik ekiplerince şiddete maruz kaldıklarını açıklayan ve günlük yemek ücretlerindeki artışı protesto amaçlı eylemler yürüten öğrencilere soruşturma açtı. Sera Yağmur Sonat, öğrenciler adına yaptığı açıklamada, İTÜ öğrencileri olarak kampüsteki özel
işletmelerce sunulan yiyeceklerdeki yüksek fiyatlandırma politikası nedeniyle bağışlarla yürütülecek ücretsiz öğrenci kantini kurmayı planladıklarını söyledi. Ancak bu öğrenci kantini kurma girişimine 26 Aralık’ta
özel güvenlik ekiplerince müdahalede bulunulduğunu kaydeden Sonat, İTÜ Rektörlüğü’nün öğrencilere yönelik darp durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaması üzerine 27 Aralık’ta yeniden tepki gösterdiklerini ifade etti. Son olarak 3 Ocak’ta İTÜ’lülere yönelik yeniden darp uygulandığını belirten Sonat, “Öğrenciyi tehdit eden, küfreden, saldıran darp eden özel güvenlikler hakkında hiçbir işlem yapmayan İTÜ
Rektörlüğü bu sefer de tehdit ve darp edilen öğrencilere soruşturma açmış bulunmaktadır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi soruşturma tamamlanmadan öğrencilerin okula girmesini engellemek yönünde bir karar çıkartmıştır. Bu yargısız infazdır. Sonuçlanmamış bir soruşturma üzerinden final döneminde öğrencilerin okuldan
uzaklaştırılmaları hukuksuzdur. Sayısını tam olarak bilmemekle beraber en az dört arkadaşımız bu hukuksuz
kararlar nedeniyle sınavlarına girememektedir” dedi.846
7 Ocak 2020
● İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlarınca yapılan suç
duyurusu üzerine Avukat Çelik’in, Kılıçdaroğlu’nu savunma amaçlı İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu dilekçeyle ilgili dava sürecini başlattı. Çelik, Kılıçdaroğlu’nun 17-25 Aralık sürecinde
kamuoyuna yansıyan bilgileri kast ederek, “Ülkeyi peşkeş çektiniz” yönündeki sözleri üzerine Erdoğan’ın
açtığı davadaki savunma/cevap dilekçesinde o dönemki tapeleri delil olarak sunması davaya gerekçe gösterildi. Erdoğan’ın avukatları, Çelik’in “FETÖ tarafından montajlanmış tapeleri kullandığı” görüşüyle Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiğini öne sürdü. Dava, 24 Şubat’ta görülmeye başlayacak.847
8 Ocak 2020
● Van Valiliği, 9 Ocak - 23 Ocak döneminde 15 gün süreyle il sınırları içinde açık alanlarda gösteri
yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, çadır ve stant açılması, imza kampanyası
düzenlenmesini ve bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılmasını yasakladı.848
● Anayasa Mahkemesi, eski CHP’li vekil Mustafa Akaydın’ın, dönemin başbakanı Recep Tayyip
Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle tazminata mahkum edilmesi üzerine “ifade özgürlüğü ihlali” yönündeki
başvurusunu kabul etmedi. Akaydın, 19 Mayıs 2013’te Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında “Biz ipleri Obama’nın elinde Başbakan istemiyoruz, biz işi bitince tuvalete süpürülecek Başbakan
da istemiyoruz. Biz Kandil’den, İmralı’dan yönetilen bir vatan da istemiyoruz. Biz aydınlarımıza, komutanlarımıza, gazetecilerimize, Silivri’ye, Hasdal’a, Sincan’a özgürlük istiyoruz” sözlerine yer vermiş ve 1 Kasım 2013’te Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce 6.000 lira manevi tazminata mahkum edilmişti. 849
9 Ocak 2020
● Çorlu Tren Kazası’nda ölen Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz Sel, “Cumhurbaşkanı’na hakaret”
ve “kamu görevlilerine hakaret” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında Çorlu Adliyesi’nde ifade
verdi. Sel, soruşturmaya maruz bırakılmasına tepki göstererek, “Bugün yaşasaydı 11 yaşında olacak olan
canım oğlum Oğuz Arda’yı anarak başlamak istiyorum. Onu çok özlüyorum. Adalet Sarayı’nın önünde
onun adaletini ve 25 kişinin adaletini sağlamak için bulunuyorum. Hakkımda açılan iki soruşturmaya karşılık olarak savcılıkta ifademi verdim. İfadede tüm tweetlerin bana ait olduğunu, söylediklerimin Cumhurbaşkanına hakaretle ilgili olan kısmın hiçbir şekilde Cumhurbaşkanıyla alakalı olmadığını, Cumhurbaşkanı’na ve bakan olan herkese sayın diye ifade ettiğimi, iki tweet arasındaki ayrımı nasıl yapamadıklarını
kendilerine sorarak ifade verdim” dedi.850
13 Ocak 2020
● Hakkari Valiliği, il sınırları içinde 14 Ocak - 28 Ocak döneminde 15 gün süreyle meydan, cadde,
sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi,

https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/01/06/itululer-eylemde-uc-talebimiz-kabul-edilsin/
https://t24.com.tr/haber/savunma-dilekcesine-de-dava-kilicdaroglu-nun-avukati-hakim-karsisina-cikacak,855057
848 http://www.van.gov.tr/08012020-tarihli-yasaklama-karari
849 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2015/14800
850 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/01/09/misra-oz-sel-oglunun-dogum-gununde-ifade-verdi/
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protesto eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, konser, şenlik, el ilanı ve
bildiri dağıtma gibi etkinlikleri yasakladı.851
● Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınarak ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.852 RS FM’de “Akşam Postası” yayınına katılan Tezel, “Sosyal güvenlik açığını eleştirdiğim köşe yazılarını talimatla yazıp yazmadığımı, sosyal medyada yazmış olduklarımı, telefon görüşmelerimi sordular” dedi.853
14 Ocak 2020

● Mardin Valiliği, kent genelindeki tüm eylem ve etkinlikleri 30 gün süreyle “izne” bağladığını
açıkladı.854
15 Ocak 2020
● Silivri Cezaevi’nde tutuklu ve 190 gündür açlık grevi eylemi yapan Grup Yorum üyesi Bergün
Varan, “Görmeyen gözleri, sağır kulakları açabilmek için bu direnişi yapıyoruz. Şu an altı üyemiz tutuklu
ve üç üyemiz Bahar Kurt, Helin Bölek, İbrahim Gökçek süresiz açlık grevinde. Hakkımız neyse onu istiyoruz. İbrahim Gökçek zorla müdahale ile tehdit ediliyor. Bir insana kendi isteği dışında zorla müdahale etmek
cinayet işlemek demektir. Zorla müdahale ile direnişimizi bitiremezler” dedi. Bu arada Grup Yorum üyesi
Barış Yüksel’in, Cumhuriyet’e Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi’nden gönderdiği mektup cezaevi yönetimi
tarafından sansürlendi. Mektupta sadece “İyi çalışmalar dileklerimi yolluyorum, Ben Grup Yorum üyesi
Barış Yüksel” kısmı okunur şekilde bırakıldı.855
● Avukat Efkan Bolaç, hakkında 2015’te Bugün TV’de yayınlanan “Yakın Tarih ile Yüzleşme”
isimli programda söylediği sözler nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla İstanbul 35.
Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği üç yıl hapsi cezasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nin onaması üzerine Yargıtay’a itirazda bulundu. Bolaç temyiz başvurusunda; iddia edilen fiil nedeniyle daha önce yürütülen soruşturmada Cumhuriyet savcılığınca hakkında takipsizlik kararı verildiğini ve
bu karar kaldırılmadığı için aynı fiilden dolayı kamu davası açılamayacağı halde, aynı fiilden yargılama
yapıldığını belirtti.856
16 Ocak 2020
● Tunceli Valiliği, 16 Ocak - 30 Ocak döneminde 15 gün süreyle il sınırları içinde basın açıklaması,
açık ve kapalı yer toplantısı, protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi,
imza masası açma ve il ilanı ve bildiri dağıtma gibi etkinlikleri yasakladı.857
19 Ocak 2020
● Darbe girişimi nedeniyle yargılanan askeri okul öğrencileri için düzenlenecek ve Ankara Güvenpark’tan başlayarak İstanbul Silivri Cezaevi’ne değin sürecek “Adalet Yürüyüşü”ne izin verilmedi. Yürüyüş
için çağrı yapanlardan birisi olan anne Melek Çetinkaya ve katılımcı 66 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Melek Çetinkaya, “Ben bağrı yanan bir anneyim. 19 yaşındaki askeri öğrencilere müebbet
verdiniz. Üç buçuk sene sustuk biz, bundan sonra susturamayacaksınız. Bu ülkeye adalet gelecek” dedi.
Çetinkaya’nın oğlu Furkan Talha Çetinkaya 2016’daki darbe girişiminde askeri öğrenciydi ve son olarak
müebbet hapis cezasına mahkum edilmişti.858
20 Ocak 2020
● Şanlıurfa Valiliği, 30 gün süreyle kentte yapılacak toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, miting,
çadır kurma, stant açma, afiş asma ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.859
22 Ocak 2020
● Yazar Gülşen İşeri, 2010 yılında yayımlanan Metropol Sürgünleri kitabı ile 2014’te yayımlanan
“Ateşin ve Sürgünün Gölgesinde Kentsel Dönüşüm” çalışması gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.
İşeri’nin hakkında Temmuz 2017’de CİMER’e isimsiz bir ihbar yapıldığı kaydedildi. İşeri’nin Avukat

http://www.hakkari.gov.tr/yasaklama-karari-14012020
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202001131041000981-sosyal-guvenlik-uzmani-ali-tezel-feto-propagandasindan-gozaltinda/
https://tr.sputniknews.com/aksam_postasi/202001131041005588-fetoden-gozaltina-alinan-ali-tezel-gazete-yazini-talimatla-mi-yazdin-diye-sordular/
854 http://mezopotamyaajansi22.com/GUNCEL/content/view/82666?page=4
855 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1714423/aclik-grevine-mudahale-iddiasi.html
856 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/218647-takipsizlik-karari-verilen-suctan-dava-acildi-ortada-iddianame-yok-ceza-var
857 http://www.van.gov.tr/08012020-tarihli-yasaklama-karari
858 https://tr.euronews.com/2020/01/19/harbiyeli-askeri-ogrenci-annesi-melek-cetinkaya-adalet-yuruyusu-engellendi-gozaltilar-var
859 https://www.birgun.net/haber/urfa-da-30-gunluk-eylem-ve-etkinlik-yasagi-284778
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Efkan Bolaç, Basın Kanunu’na göre dört ay içerisinde soruşturma açılmayan bir matbuatla ilgili işlem yapılmasının mümkün olmadığını ve zamanaşımında olduğunu vurguladı.860
24 Ocak 2020
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada Elazığ’da 6,8 şiddetindeki depreme ilişkin “provokatif” içerikli paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatılacağını duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu ise, “Sosyal medyada panik havası yaratanlar hakkında soruşturma başlatacağız” demişti. Soylu’nun
bu sözleri sosyal medyada tepki topladı.861
26 Ocak 2020
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Berna Laçin hakkında Elazığ’da 6,8 şiddetindeki deprem ile ilgili paylaşımları gerekçesiyle soruşturma açıldı. Laçin, Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın mesaj ile
yardım çağrısında bulunmasına Twitter aracılığıyla “Biz her şeyimizi verelim o ayrı, ama neden hala deprem
anı ilk akla gelen para toplamak? Onca toplanan deprem vergisine ne oldu?” ve “Hop güncelleme 6.5...
Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor” paylaşımlarında bulunmuştu.862
28 Ocak 2020
● İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı eylemleri gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla 819 gündür tutuklu Osman Kavala’nın tutukluluğunun
devamına karar verdi. Mahkeme, Kavala’nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek tutuklu kalması gerektiği görüşüyle davayı 18 Şubat’a erteledi.863 Avukat İlkan Koyuncu, “Mahkemenin artık
hukuka, kanuna uymak gibi bir amacı yok” dedi.864 Sanık avukatlarının, davada tanık Murat Pabuç’un avukatlara haber verilmeden mahkeme dışında dinlenmesini, avukatların soru sorma hakkının yok sayılmasını,
Gezi olayları sırasında Ali İsmail Korkmaz’ın ölümüne yol açan polisin davaya müdahil yapılmasını gerekçe göstererek redd-i hakim talepleri mahkeme tarafından reddedilince salonunu terk ettikleri belirtildi.865
30 Ocak 2020
● Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi, Ankara’da Gezi Parkı eylemlerine ilişkin bazı tutuksuz yargılanan sanıklar Ünal Esin A., Koray Hasret K. ve diğer sekiz sanık hakkında “kamu görevlisine görevini
yaptırmamak için direnme” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamalarıyla açılan davada, olaya ilişkin kamera kaydı görüntülerine yönelik ayrıntılı bilirkişi raporu hazırlanmasına karar
verdi. Dava, 5 Mayıs’a ertelendi.866
31 Ocak 2020
● İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, TSK’nın Suriye’de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle Boğaziçi Üniversitesi’nde lokum dağıtılmasına karşı “İşgalin, katliamın lokumu olmaz” pankartı açtıkları için “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanan 20 öğrenciye 10 ay ertelemeli hapis
cezası verdi. Mahkeme, yedi öğrenciye altı bin lira para cezası hükmetti ve üç öğrenci hakkında ise beraat
kararı verdi.867
4 Şubat 2020
● Şarkıcı Atilla Taş, 8 Şubat 2019’da Kocaeli Kandıra Cezaevi’nden denetimli serbestlik uygulamasıyla tahliye edildikten sonra hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının sürmesine Twitter aracılığıyla tepki
göstererek, “Katil, hırsız, azmettirici ya da mafyatik olsaydım yurtdışına çıkabilirdim. Ama en kötüsü muhalifim! Hadi itiraf edin! Ya da hadi beni dava edin de halka bunu ispat edeyim!” dedi.868 Taş, “FETÖ’nün
medya yapılanması” davasında Meydan’da “Fuat Avni” isimli sosyal medya paylaşımlarını haberleştirdiği
ve örgüte yardımcı olduğu gerekçeleriyle yargılanmıştı. Taş, üç kez aynı dosya kapsamında tutuklanmıştı.869
6 Şubat 2020
● Eski savaş pilotu Bahadır Altan, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 5 Şubat’taki kazayla
ilgili CNN Türk yayınında “Ülke freni patlamış kamyon gibi. Çığ düşen insanları kurtarmaya gidenler
https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2020/01/22/gazeteci-yazar-gulsen-iseri-serbest-birakildi/
https://tele1.com.tr/ankara-cumhuriyet-bassavciligindan-sosyal-medyadaki-provokatif-deprem-paylasimlari-hakkinda-sorusturma-122988/
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1716443/berna-lacine-deprem-sonrasi-paylasimlari-nedeniyle-sorusturma-acildi.html
863 https://odatv.com/gezi-davasinda-gergin-anlar-28012057.html
864 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/219307-aihm-karari-kesinlesmeden-osman-kavala-yi-mahkum-etmek-istiyorlar
865 https://www.amerikaninsesi.com/a/gezi-davasinda-reddi-hakim-talebi-reddedildi/5263906.html
866 https://www.iha.com.tr/ankara-haberleri/ankaradaki-gezi-parki-eylemleri-davasi-ertelendi-2515396/
867 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/219437-20-ogrenciye-10-ar-ay-ertelemeli-hapis-cezasi-3-ogrenciye-beraat
868 https://twitter.com/AtillaTasNet/status/1224719737701183488
869 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1495549/aymden-atilla-tas-karari.html
860
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yaşamını yitiriyor. Proje üstüne proje üretme yerine biraz aklıselim olmak gerekiyor” sözleri üzerine yayından alındı.870 Altan, kazaya ilişkin yaptığı açıklamalar sonrası 7 Şubat 2020’de “haklı sebeple fesih” gerekçesiyle işten çıkarıldığını da ve konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.871 Altan, “Freni patlamış kamyon düzeni suçluyu buldu! Pegasus iş akdimi fesh etti. Hakikati gizlemeye gücünüz yetmez. Ne vız gelir
tehditleriniz ne işten atmalarınız bizi susturamaz. Bu ülkeyi uçurumunuza teslim etmeyeceğiz” dedi.872
● Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Bülent Yücel’in, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı olduğu için KHK ile Anadolu Üniversitesi’nden ihraç edilen Yrd. Doç. Dr. Meral
Gürbüz’ü “Anayasa Hukuku” dersine konuk alması üzerine ders ile ilişiği kesildi. Söz konusu dersi 12 yıldır
vermekte olan Yücel, yaşanan durumu öğrencilerine attığı mesajda, “Dönem başı itibarıyla Dekan vekili
hocamız Prof. Dr. Hüseyin Özcan hocamızla birlikte yürüteceğimiz kararlaştırılan Anayasa Hukuku dersine
ilişkin son dakika bir gelişme yaşanmış bulunmaktadır. Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevimin sona ermesi üzerine, yeni yapılan ders planlamasıyla bana herhangi bir biçimde haber verilmeden ve
düşüncem alınmadan ders ile ilişiğim kesilmiştir” şeklinde duyurdu. Olayın ardından Yücel’i ziyaret etmek
isteyen Gürbüz ise kampüsten güvenlik görevlileri tarafından çıkarıldığını açıkladı.873 Bu arada öğrenciler,
Twitter’dan “hukuk fakültesinde hukuksuzluk” etiketi altında verilen kararı eleştirdi.874
● İstanbul Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesi, 20 Temmuz 2017’de İstanbul Kadıköy’de yapılan
“Suruç Anması” nedeniyle “suçu ve suçluyu övmek” suçlamasıyla yargılanan yazar Temel Demirer’in davasını evrak eksikliği sebebiyle 5 Mayıs’a erteledi.875
● Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, ODTÜ’nün 2018 yılındaki mezuniyet töreninde açılan
“Tayyipler Alemi” pankartından dolayı dört öğrenci ve bir kırtasiyeci hakkındaki dava, 1 Haziran’a ertelendi. Mahkeme, 2006 yılında Musa Kart ve ile “Tayyipler Alemi” karikatürünün 24 Şubat 2005 tarihinde
yayımlandığı Penguen dergisinin imtiyaz sahibi Erdil Yaşaroğlu ve Yazı İşleri Müdürü Fatih Solmaz aleyhine o dönemki Başbakan Erdoğan’ın açtığı tazminat davasında Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin
ret kararı verdiği dosyasının istenmesine karar verdi.876
● İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki Gezi Davası’na ilişkin Cumhuriyet savcılığı mütalaasında, tutuklu Osman Kavala ile tutuksuz Yiğit Aksakoğlu ve Mücella Yapıcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları istendi. Mütalaada, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin
Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi’nin, “diğer sanıklara suçun işlenmesinden önce veya
suçun işlenmesi sırasında yardımda bulunarak müsned suçların icrasını kolaylaştırdıklarını” bu nedenle haklarında “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini
yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs” suçlamasıyla 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade
Hikmet Germiyanoğlu, Mehmet Ali Alabora ve İnanç Ekmekçi’nin hakkında ise yakalama kararı uyarınca
dava dosyasının ayrılması talep edildi.877
8 Şubat 2020
● İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam kararını Şişli Mecidiyeköy’de protesto etmek isteyen gençlere müdahale eden polis 10 kişiyi gözaltına aldı. Protestoda,
“AKP’nin Aymazlığının Faturasını Halka Kesme İBB” yazılı pankart açılması üzerine polis ekiplerince
gençlere sert müdahalede bulunulduğu bildirildi. 10 genç çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla
serbest bırakıldı.878
● İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İzmir’de ise 15 Aralık 2019’da “Las Tesis” dansı eylemine kaldıkları için o gün gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmış 24 kadın hakkında “Kanuna aykırı toplantı
ve gösteri yürüyüşleri düzenleme ve yönetme” suçlamasıyla dava açılmasını kabul etti. İddianamede, “Las
Tesis” performansındaki “tecavüzcü sensin, öldüren sensin, polisler, hakimler, devlet ve başkan, yaşasın
kadın dayanışması ‘gelsin baba, gelsin koca, gelsin devlet gelsin cop inadına isyan inadına özgürlük’ kadınlara değil katillere barikat” sloganı suç unsuru olarak gösterildi.879
● Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK), “Las Tesis” eylemine katıldıkları için Ankara Üniversitesi
Cebeci Kampüsü’ndeki Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki öğrencileri yurttan attığı ve burslarını kestiği
https://odatv.com/elestirmeye-baslayinca-cnn-turkten-sansuru-yedi-06022005.html
https://t24.com.tr/haber/pegasus-cnn-turk-e-kazayi-yorumlayan-eski-savas-pilotunu-isten-cikardi,859804
https://twitter.com/BahadrAltan1/status/1225751794732720128
873 https://sendika63.org/2020/02/dr-bulent-yucel-anadolu-universitesindeki-gorevinden-alindi-yuceli-ziyarete-giden-baris-akademisyeni-yrd-doc-dr-meral-gurbuzu-guvenlik-okuldan-cikardi-576384/
874 https://www.evrensel.net/haber/396791/dr-bulent-yucel-anadolu-universitesi-hukuk-fakultesindeki-gorevinden-alindi
875 https://www.gazetepatika11.com/yazar-temel-demirerin-yargilandigi-dava-ertelendi-54136.html
876 https://halktv.com.tr/gundem/odtulu-ogrencilerin-tayyipler-alemi-davasi-1-hazirana-ertelendi-418559h
877 https://odatv.com/gezi-davasinda-muebbet-hapis-talebi-06022021.html
878 https://gazetekarinca.com/2020/02/istanbulda-ulasim-zammi-protestosu-10-genc-gozaltina-alindi/
879 https://sendika63.org/2020/02/iktidarin-las-tesis-korkusu-ankarada-universitelilerin-bursu-kesildi-izmirde-kadinlara-dava-acildi-576592/
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bildirildi. Üniversiteli Kadın Kolektifi, “Yoksullaşmanın üniversiteli kadınlar açısından yakıcı bir noktaya
geldiği dönemde erkek devlet, yaşamlarını savunan kadınları zaten az miktarda verdiği bursları keserek,
yurttan atarak daha da yoksullaşmaya itmektedir. Mülkiye’nin 160 yıllık geleneği öğrencileri polisle, soruşturmalarda korkutup pasifize etmeye çalışmak değil, aksine korkusuzca ses çıkarmak, gerçekleri savunabilmektir. Bizlere öğretilen, yaşatacağımız eleştire üniversite ve aydın üniversiteli bilinci budur. Tüm kadınları
Mülkiyeli Kadınlarla dayanışmaya çağırıyoruz, Las Tesis’e ceza kesilemez” açıklaması yaptı.880
11 Şubat 2020
● İsviçre’de yaşayan Türk vatandaşı Ayten Sarıkaya Kesler’in İstanbul Havalimanı’nda Facebook
paylaşımında “örgüt propagandası yapmak” ve “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamalarıyla hakkında yakalama kararı bulunduğu için tutuklanması tartışma yarattı. Kesler’in havalimanında gözaltına alındıktan
sonra Bakırköy Adliyesi’nde nöbetçi mahkemece tutuklanması kanser hastası olduğu gerekçesiyle tepkiye
yol açtı. Kesler’in avukatı Gülizar Tuncer, “Kanser hastalığı metastaz yapmış durumda. İstanbul’dan aktarmalı uçakla Erzincan’a gidecekti. Ağır hasta olduğu raporlarla görülüyor olmasına rağmen hakkında tutuklama kararı verildi. Adliye’de düşüp bayıldı ve yerde yatarken sorgu tutanağı imzalatılmaya çalışıldı. Tedavisi yurtdışında sürüyor kaçacak bir yeri yok. Biz şu an hastanedeyiz” açıklaması yaptı.881
12 Şubat 2020
● İstanbul Büyükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi, Twitter’dan yaptığı paylaşımlarla “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettiği suçlamasıyla yargılanan sanatçı Ferhat Tunç’un davasını Almanya’nın henüz şahıstan savunma alınmasıyla ilgili talebe yanıt vermemesi nedeniyle 15 Eylül’e erteledi.882
17 Şubat 2020
● Grup Gündoğarken’in “Nereden Nereye” isimli şarkısı YouTube’da Netd kanalı tarafından yayınlanmadı. Gündoğarken’in kurucusu Burhan Şeşen, karara tepki göstererek, “Şarkıda ülkenin nereden nereye
geldiğini anlatıyoruz. İnsanı gülümseten bir klip olmasına çabaladık. Kutuplaşmadan hepimiz daraldık.
Klipte Necmettin Erbakan, Tansu Çiller gibi isimler var. Eğlenceli bir klip oldu. Hakaret yok, iktidarla ilgili
hiçbir görsel yok. Tamamen 80’li yıllardan bu yana geldiği durumu gösterdik. İnsanların kaybettikleri değerlere yer verdik. Zaten bizde öyle sert söylemler yok. Anlatmak istediğimizi dolaylı anlatmak istiyoruz.
En çok üzüldüğüm hikaye kendi kendine sansür uygulamak. ‘Ya bir şey derlerse’ diye düşünüyorlar. O
zaman nasıl üretim yapılacak? Bu bize yapılıyorsa, alternatif, muhalif bir şey yapmak isteyenler sesini nasıl
duyuracaklar?” dedi. Netd Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Direktörü Yıldız Ertan ise, “Klipte birçok
bilinen kişi ve olayın video, fotoğraf görüntüleri ve hatta sesi yer almaktadır. Bu görüntüler için hak sahibi
kurumlardan ve kişilerden bu klipte yer almak konusunda muvafakatnamelerinin alınması gerekmektedir.
Aksi durumda yayıncı olarak bizim için de hukuki sorumluluk doğmaktadır. Bu eser için bu muvafakatnameler eserin sahibi şirket tarafından şirketimize iletilmemiştir” açıklaması yaptı.883
● Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye’de Almanya Büyükelçiliği gibi bazı Avrupa ülkeleri
büyükelçilikleri için hukuki danışmanlık hizmeti verdiği için casusluk iddiasıyla 17 Eylül 2019’da tutuklanarak Ankara Sincan Cezaevi’ne konan avukat Yılmaz S. hakkındaki iddianameyi savcılığa iade etti.884
“Türk vatandaşlarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek, soruşturmanın gizliliğini ihlal
etmek ve açıklanması yasaklanan gizli bilgileri casusluk maksadıyla temin etmek” suçlamalarıyla açılan
davada, avukat Yılmaz S.’nin 17 Eylül’de gözaltına alındığı sırada çantasında üç dosya ve bunlarda farklı
evraklar bulunduğu, aralarında HDP eski milletvekili Leyla Birlik’in de yer aldığı beş kişi hakkında Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’ne hitaben yazılmış raporlar olduğu ileri sürüldü. Yılmaz S.’nin ofisinde
yapılan aramalarda, hukuki olarak avukatlık hizmetini sunduğu söylediği Avrupa ülkeleri büyükelçilikleri
için hazırlanmış iki bin 329 dosya tespit edildiği bilgisine yer verildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, avukat
Yılmaz S.’in tutukluluk halinin kaldırılmasını talep ettiklerini ve el konulan dosyaların iade edilmesi için
çabaların devam ettiğini bildirdi.885
18 Şubat 2020
● İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Davası’nda Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Can Atalay,
Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine
Özerden’in “mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı” gerekçesiyle
beraatlarına ve 840 gündür tutuklu Kavala’nın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, yurt dışındaki sanıklar
https://www.pirha.net/las-tesis-eylemine-katilan-ogrencilerin-bursu-kesildi-204239.html/08/02/2020/
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1720199/kanser-hastasi-ayten-sarikaya-kesler-cumhurbaskanina-hakaret-iddiasiyla.html
882 https://www.mlsaturkey.com/tr/ferhat-tunc-hakkinda-cikarilan-yakalama-karari-devam-ediyor/
883 https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/gundogarkenin-nereden-nereye-sarkisina-sansur/
884 https://www.dw.com/tr/casuslukla-su%C3%A7lanan-avukat-hakk%C4%B1ndaki-iddianame-kabul-edilmedi/a-52410012
885 https://www.dw.com/tr/casuslukla-su%C3%A7lanan-avukat%C4%B1n-davas%C4%B1-erkene-%C3%A7ekildi/a-52498978
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Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi’nin dosyalarını ayırdı.886 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
ise, bu beraat kararına karşı istinafa gidileceğini ve Kavala’nın ise başka bir soruşturma kapsamında gözaltına alınacağını duyurdu. Savcılık açıklamasında, “Yargılama sonunda tahliyesine karar verilen sanık Mehmet Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Başsavcılığımızca yürütülen bir başka
soruşturma kapsamında TCK’nın 309. maddesi uyarınca ‘Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs’ suçundan
ayrıca gözaltı kararı verilmiştir” denildi. Ardından cezaevinde gözaltına alınmış olan Kavala, nöbetçi sulh
ceza hakimliği kararıyla tutuklandı.887
19 Şubat 2020
● İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) Onursal Başkanı Taner Kılıç,
eski direktör İdil Eser, Nejat Taştan, İlknur Üstün, Veli Acu, Günal Kurşun, Özlem Dalkıran, Ali Gharavi,
Nalan Erkem, Muhammed Şeyhmus Özbekli ve Almanya vatandaşı Peter Steudtner’in davasını 3 Nisan’a
erteledi. İnsan hakları savunucuları, “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçlamalarıyla yargılanıyor. ByLock kullanmadığını belirten Kılıç ise, “Mahkeme birkaç saat daha çalışıp karar vermeyi tercih edebilirdi ama öyle yapmadı. Savunmaları bir sonraki celsede tamamlayıp sonrasında karar üzerime duruşmayı erteledi” dedi. Kılıç hali
hazırda İzmir’de FETÖ soruşturması nedeniyle tutukluyken diğer hak savunucuları 5 Temmuz 2017’de İstanbul Büyükada’da bir otelde “dijital güvenlik” toplantısı sırasında gözaltına alınmışlardı.888
● Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, Gezi davasında beraat kararı veren İstanbul
30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Galip Mehmet Perk, üye hakimler Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip
Ergen hakkında soruşturma açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün karara ilişkin “Tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör örgütlerinin saldırıları, FETÖ’nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi devleti,
milleti hedef alan alçak bir saldırı. Her kim Gezi olaylarını masum bir çevre hareketi olarak tanımlıyorsa ya
gafildir ya da taammüden bu ülkenin ve milletin düşmanıdır. Hukukun her kararına elbette saygımız vardır
ama bizim ve milletimizin gözünde Gezi’nin ve bu kalkışmanın önünde yer alanların hükmü asla değişmeyecektir” dedi. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı’nın bulunduğu HSK Birinci Dairesi de, Erdoğan’ın karara sert tepkisi ardından olağanüstü toplanarak karar aldı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise, “Cumhurbaşkanı mısın, Anayasa Mahkemesi Başkanı mısın, Yargıtay Başkanı mısın? Bu kabul edilemez.
Cumhurbaşkanı’nın Osman Kavala ile arasında bir husumet mi var onu da bilemiyorum. Bırakın, mahkeme
kararını versin. Türkiye’de artık sabah monarşi öğleden sonra jüristokrasi... Olmayan tek şey demokrasi”
tepkisini gösterdi.889
20 Şubat 2020
● İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Birleşik Haziran Hareketi öncülüğünde, KESK, Eğitim Sen
ve STK’lerin desteğiyle 13 Şubat 2015’te İzmir’de yapılan laik ve bilimsel eğitim eylemi nedeniyle 81 kişiye beşer ay hapis cezası verildi. Avukat Semih Taşcan, ”Henüz karar gerekçesi açıklanmadı. Mahkeme
tarafından AYM’nin tanıdığı ifade özgürlüğünü kullanma hakkına saldırıda bulunulduğunu düşünüyoruz”
dedi.890
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, RTÜK’e gönderdiği yazıyla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın talimatıyla eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında yapılan suç duyurusu üzerine
açılan soruşturma sebebiyle soruşturmanın konusuna ilişkin televizyon programlarının kayıtlarını istedi.891
21 Şubat 2020
● İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Hakan Taşdemir’in intihar etmesini anımsatarak
ekonomik gelişmeleri protesto eden Gençlik Örgütleri’ne polis müdahale etti. Gençlik Örgütleri, “Kurtuluş
yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz pankartını açarak “Direne, direne kazanacağız”, “Bu bir intihar
değil, cinayet”, Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganları attı. Göstericilerden yedi kişiyi gözaltına
alındı.892
26 Şubat 2020

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/gezi-parki-davasinda-karar-cikmasi-bekleniyor-5631608/
https://www.amerikaninsesi.com/a/osman-kavala-tutuklandi/5295580.html
https://www.mlsaturkey.com/tr/karar-cikmasi-beklenen-buyukada-davasi-3-nisana-ertelendi/
889 https://www.amerikaninsesi.com/a/gezi-de-beraat-karari-veren-mahkeme-heyetine-sorusturma-/5295065.html
890 https://www.birgun.net/haber/laik-ve-bilimsel-egitim-boykotuna-hapis-cezasi-288771
891 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtuke-basbug-yazisi-1721996
892 http://www.cumhuriyet.com.tr/video/intiharlarin-onlenmesini-isteyen-genclere-sert-mudahale-1722463
886
887
888
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● Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesi, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılanan eski
Almanya Yeşiller Partisi Milletvekili Memet Kılıç’ın davasını 18 Mayıs’a erteledi. Mahkeme, Kılıç hakkındaki yakalama kararını ise kaldırmadı.893
● İstanbul Avcılar Kaymakamlığı, Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılacak “Sanata Özgürlük”
konserini894 “Grup Yorum’la dayanışma amacı taşıyor” gerekçesiyle yasakladı. Konseri, Türkiye Yazarlar
Sendikası, Sanatçılar Girişimi, PEN Türkiye ve Sanat Meclisi, Grup Yorum üyeleri Helin Bölek ve İbrahim
Gökçek’in durumuna dikkat çekmek amacıyla planlamıştı.895
28 Şubat 2020
● “Grup Yorum üyeleri ve Tutsaklar İçin Dayanışma Platformu”nca düzenlenen İstanbul’da Kadıköy Süreyya Operası önünde ölüm orucundaki eylemde, tutuklu Grup Yorum üyeleri Helin Bölek’in annesi
Aygül Bilgi ile İbrahim Gökçek’in babası Ahmet Gökçek’in de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.896
● Suriye’nin İdlib bölgesinde Şam rejiminin düzenlediğini açıklanan hava saldırısında TSK mensubu 33 asker şehit olduktan sonra Twitter başta olmak üzere sosyal medya platformlarına saatlerce erişim
sıkıntısı yaşandı. NetBlocks.org’un verilerine göre; 23.30 itibariyle Türkiye’de Twitter, Facebook ve Instagram’a erişim engellenirken, YouTube ve WhatsApp’da da erişim kesintiye uğradı. Türk Telekom’un sosyal medya platformlarına erişimi 27 Şubat saat 23.00 itibariyle kısıtladığı, diğer büyük operatörler Vodafone
ve Turkcell’in de yaklaşık 00.20’de aynı işlemi yaptığı bildirildi.897 Google’da son 24 saatte en çok aranan
kelimelerden biri “VPN” oldu. Bunun yanı sıra “Son dakika” ifadesiyle en sık aranan sözcükler arasında
sırasıyla FOX, Sözcü, BBC, TRT Haber, A Haber Canlı, Halk TV, Haber 7, Oda TV, Mynet Haber ve Ekşi
Sözlük yer alıyor. En çok arananlar listesinde yer alan ifadelerden biri de “Bayrak” sözcüğü oldu.898

3 Mart 2020
● İstanbul Valiliği, 1-10 Mart arasında yapılması planlanan “Savaşa Hayır” miting ve etkinliklerini
“provokatif olayların yaşanabileceği” gerekçesiyle yasakladı. Açıklamada, “Suriye’de şehitlerimiz ve gazilerimizin olduğu böylesi hassas bir dönemde askeri operasyonları eleştirmeye veya bu operasyonların sonlandırılması amacıyla kamuoyu oluşturmaya yönelik toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stant
açma, imza toplama, bildiri, broşür dağıtma vb. etkinlikler 10 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.899
5 Mart 2020
● İzmir Valiliği, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmir Şubesi’nin İdlib şehitlerini anmak amacıyla yapacağı basın açıklamasına izin vermedi. ADD üyeleri, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtına
karanfil bırakarak alandan ayrıldı.900
● Mersin Valiliği, ADD Mersin Şubesi’nin İdlib şehitleriyle ilgili anma etkinliğine “48 saat öncesinden müracaat edilmediği” gerekçesiyle izin vermedi. Şube Başkanı Avukat Adnan Gündoğdu, “Bugün
burada yapacağımız herhangi bir etkinlik idari makamların kararına aykırılık teşkil edeceğinden bir hukukçu
olarak böyle bir eylemi yapmaktan yana değilim elbette. Ama bu karar yüreğimizi yaraladı” dedi. CHP
Mersin İl Başkanı Adil Aktay da “Toplanmamızın nedeni şehitlerimizin anısına Atatürk büstüne karanfil
bırakmaktı. Ama engellendi” diye konuştu.901
● Muğla Valiliği, ADD Muğla Şubesi’nin anma etkinliğine izin vermedi. Şube Başkanı Cüneyt Erkmen Özbayır, “Bizden iki gün önce gençler Kötekli’de araçlı bir konvoy yapıldı. Kurşunlu Meydanı’nda
şehitler için lokma döküldü. Fakat Atatürkçü Düşünce Derneği’ne izin verilmedi. Dernek binamız dahil her
tarafımız polisle çevrildi” dedi.902
8 Mart 2020
● İstanbul Valiliği’nin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Taksim’de izin verilmeyeceğini açıkladığı
Feminist Gece Yürüyüşü’ne katılan 34 kadın gözaltına alındı. Valilik açıklamasında, “Taksim Meydanı ve
İstiklal Caddesi’nin 2911 Sayılı Kanun çerçevesinde ilan edilen alanlar içerisinde olmaması” gerekçe
https://www.mlsaturkey.com/tr/eski-alman-vekil-memet-kilicin-yakalama-karari-kaldirilmadi/
https://www.evrensel.net/haber/398164/avcilar-kaymakamligi-sanata-ozgurluk-konserini-yasakladi
https://gazetekarinca.com/2020/02/grup-yorum-icin-yapilacak-konsere-dayanisma-amaci-tasiyor-gerekcesiyle-yasak/
896 https://ahvalnews.com/tr/grup-yorum/polis-grup-yorum-eylemine-mudahale-etti-gozaltilar-yasandi
897 https://twitter.com/netblocks/status/1233258737189707777?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1233258737189707777&ref_url=https%3A%2F%2Ftr.sputniknews.com%2Fturkiye%2F202002281041502357-netblocks-sosyal-medya-16saattir-kisitlaniyor%2F
898 https://journo.com.tr/vpn-son-dakika-haber-idlib
899 https://www.evrensel.net/haber/398618/istanbulda-savasa-hayir-miting-ve-etkinliklerine-yasaklama
900 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/addnin-idlib-sehitlerini-anma-programina-valilik-engeli-1725295
901 http://www.mersinimecehaber.com/mersin/valilikten-izin-cikmadi-add-alana-alinmadi-h28517.html
902 https://www.hamlegazetesi.com.tr/2020/03/05/sehitleri-anmak-isteyen-addye-valilik-engeli/
893
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gösterildi. Gözaltına alınan kadınlar, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bu durumu protesto etmek
amaçlı Karaköy’de yapılan açıklamada, “Savaşı besleyen, hayatlarımızın her alanında erkek şiddetini, sömürüyü ve milliyetçiliği destekleyen patriyarkal sisteme artık yeter diyoruz. Güvenli ve ücretsiz kürtaj,
devlet hastanelerinde ya yapılmıyor ya da erkekten onay bekleniyor. Bedenimizle ilgili kararlar bizim!”
denildi.903
9 Mart 2020
● Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesi, K.D isimli bir şahsın 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Al seçim senin olsun iblis” ifadesi ile “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçesiyle açılan davada,
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan değil, 125. maddedeki “hakaret” suçundan beş ay hapis cezası verdi.
“16 Nisan 2017’deki referandumdan sonra cumhurbaşkanının tarafsızlığının hukuken ortadan kalktığına”
işaret eden mahkeme yargıcı, kararın gerekçesinde, “sanığın Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı sıfatıyla yaptığı
icraatlarından dolayı değil, siyasi bir kişilik, parti başkanı olarak gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle hakaret
suçunu işlediğini” kaydetti.904
10 Mart 2020
● Berna Laçin “Hayal Satıcısı” oyunu Samsun’da ikinci kez engellendikten sonra Ordu’da da yasaklandı. MHP Milletvekili Cemal Enginyurt’un, Twitter’da “Hükümete hakaret eden Laçin, Ordu’da ağırlanıyor. Ordu’yu AKP mi, CHP mi yönetiyor şaşırdık” paylaşımı sonrasında valilikçe “teknik nedenler”
gerekçe gösterilerek oyun engellendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ise,
“Ordu Barosu, yaklaşık iki ay önce ‘Hayal Satıcısı’ adlı oyunu sergilemek isteğiyle valiliğe başvurup salon
istemiştir. Ordu Kültür Müdürlüğü Ordu Kültür ve Sanat Merkezi’nin büyük salonunun uygun olduğunu
bildirmiş ve gerekli prosedürler tamamlanarak bilet satışları gerçekleşmiştir. Oyunun sergilenmesine bir
gün kala, salonun ışıklarının arızalandığı bildirilmiş ve salon iptal edilmiştir. Buna inanmak mümkün değil”
açıklaması yaptı. Torun, “Ordu bir kültür sanat, tiyatro, basın ve edebiyat şehridir. Yasakçı zihniyet bu
alanlardaki tarihine baksınlar. Sudan gerekçelerle oyun yasaklamak, oyun iptal etmek Ordu’ya hakarettir.
Oyun yasaklayanlar da kitap yakanlar da tarihin çöplüğüne gitti. Herkes bunu bilsin” tepkisini gösterdi.905
11 Mart 2020
● Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle
CHP’nin eski Mersin Milletvekili Fikri Sağlar’a 10 ay hapis cezası verdi. Sağlar’ın avukatı Erdal Işık,
“Cumhurbaşkanı’na FETÖ’cü dediği için müvekkilimiz Sağlar’a Ankara 14. Ceza Mahkemesi hapis cezası
verdi. Muhalefete yönelik düşünce ve ifade özgürlüğünü yok sayan hukuksuz karara karşı mücadelemiz
sürecek” tepkisini gösterdi.906 Sağlar, CHP PM üyesi iken “15 Temmuz’da Erdoğan hain FETÖ darbesini
bize anlatıyor. Halkın kendisini kurtardığını, büyük kahramanlık yaptığını, liderliğinin bu şekilde tescil edildiğini bize söylemeye çalışıyor. Bu arada da binlerce insanı işinden, aşından FETÖ’cü diye çıkarıyor.
FETÖ’yü Türkiye’ye getiren ve iktidar eden Erdoğan. O zaman bir numaralı FETÖ’cü Erdoğan'dan hesap
sormamız gerekiyor. Asıl yapmamız gereken bu” demişti.907
● Halkın Hukuk Bürosu, Grup Yorum üyeleri Helin Bölek ve İbrahim Gökçek’in kaldığı İstanbul
Sarıyer Küçük Armutlu’daki Direniş Evi’ne baskın yapıldığını duyurdu. Bölek ve Gökçek’e refakat eden
Yurdagül Şimşek, Erdinç Aslan, Ayhan Gün, gözaltına alındı.908 Halkın Hukuk Bürosu, “Arkadaşlarımız
Helin ve İbrahim İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde” bilgisini paylaştı.909
12 Mart 2020

● Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi, LGBTİ+ Onur Yürüyüşü gerekçesiyle “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılmak” ve “ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak” suçlamasıyla 18 öğrenci ve
bir akademisyen910 hakkındaki davada, sert müdahalede bulundukları için polisler aleyhine suç duyurusunda
bulunulması talebini reddetti. Mahkeme, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden gösteriyle ilgili gönderilmiş görüntü yerine ham ve montajsız şekilde yeniden görüntü istenmesine ve bilirkişi heyetine iletilmesine karar
verdi. Mahkeme, görevli polisleri bilirkişi raporundan sonra dinleme kararı alarak, yürüyüşe katılanlarca
yapılan suç duyurusunu talebini kabul etmedi. Duruşmayı ABD, Almanya, Belçika, Hollanda, İspanya,

https://www.evrensel.net/haber/398977/8-mart-feminist-gece-yuruyusu-kadinlar-yasaga-ragmen-yurudu
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/mahkemeden-cumhurbaskanina-hakaret-davasinda-emsal-karar-hakaret-genel-baskana-1725966
https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/mhpli-vekil-hedef-gosterdi-berna-lacine-sansur-geldi/
906 https://t24.com.tr/haber/eski-chp-milletvekili-fikri-saglar-a-cumhurbaskanina-hakaretten-hapis-cezasi,865796
907 https://www.birgun.net/haber/fikri-saglar-a-erdogan-a-hakaretten-hapis-cezasi-291266
908 https://www.gercekgundem.com/guncel/164138/olum-orucundaki-grup-yorum-uyelerinin-evine-baskin-gokcek-ile-bolekin-nerede-oldugu-bilinmiyor
909 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/olum-orucundaki-grup-yorum-uyeleri-zorla-hastaneye-goturuldu-5673292/
910 https://www.sessizkalma.org/defender/odtu-lgbti-dayanismasi/
903
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Kanada ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri ile Uluslararası Af Örgütü ve Kaos GL Derneği izledi. Dava, 10
Temmuz’a erteledi.911
● Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla İnsan Hakları Derneği
(İHD) MYK üyesi avukat Raci Bilici’ye altı yıl üç ay hapis cezası verdi. Bilici, savunmasında suçlandığı
DTK etkinliğiyle ilgili “Bir hak ihlalleri savunucusu olarak hak ihlalleri yaşanmaması için gerekli yetkililer
ve siyasi iktidarla görüşürüz. İnsan hakları savunucusu ve sivil toplum örgütü temsilcisi olarak Göçmen
Hakları ve Sosyal Uyum Derneği’nin (GÖÇ-DER) davetiyesi üzerine ‘Göç Konferansı’na katıldım” açıklamaları yaptı. Ancak Mahkeme, Bilici’nin mahkumiyetine karar verdi.912
14 Mart 2020
● Farklı illerde Şanlıurfa, Diyarbakır ve Şırnak’ta dokuz avukatın önceki gün gözaltına alınması
protesto edildi. Ankara Adliyesi önünde “Savunmayı Savunuyoruz” pankartı açıldı ancak Özgürlük için
Hukukçular Derneği (ÖHD)Ankara Şube Başkanı Avukat Şevin Kaya’nın açıklamasına polis sert bir şekilde
müdahale etti. Bu polis müdahalesi ardından altı avukat darp raporu almak için hastaneye gitti ve suç duyurusunda bulundu. İstanbul’da ise meslek örgütleri, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı.
ÖHD İstanbul Şubesi Başkanı Avukat Arzu Kayaoğlu, Şanlıurfa’da yedi, Diyarbakır’da beş, Şırnak’ta ise
bir avukatın ev ve bürolarında arama yapılarak gözaltı işlemi uygulandığı bilgisini verdi. Mardin Barosu da,
“Her gün adliye koridorlarında duruşma bekleyen ve vakitlerinin neredeyse tamamını adliyede geçiren avukatların ifadeye çağrılmak yerine, kriminal bir operasyon havası verilerek sabahın erken saatlerinde baskın
şeklinde gözaltına alınmalarını kabul edilemez buluyoruz. Haklarında gözaltı kararı olduğu ifade edilen
meslektaşlarımız hakkında da gözaltı kararları geri alınmalıdır” açıklaması yaptı.913
20 Mart 2020
● Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma
Kurulu, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başvurusuyla Buket Uzuner’in Ayın En Çıplak Günü kitabının
18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna ve sınırlamalara tabi
olmasına oybirliği ile karar verdi. Uzuner, “1986’da yayımlanmış ve 19 baskı yapmış, 34 yıldır binlerce
kişinin okuduğu Ayın En Çıplak Günü’nün 34 yıl sonra aniden ‘ahlaka aykırı’ olduğuna karar vermek, sansürlemek -eğer haber doğruysa- gerçeküstü bir durum gibi görünüyor bana. Karantina günlerinde herkes can
derdindeyken acaba sürrealist bir sanat şakası mı yapılmıştır? Ben hayatım boyunca şöyle düşünmüşümdür: Kitaplar insanların ahlakını bozmaz, ahlak; tecavüzcü, hırsız ve katillerin cezasız kalmasıyla bozulur”
tepkisini gösterdi.914
21 Mart 2020
● Vodafone’a bağlı Comdata Group Türkiye çağrı merkezinin müşteri hizmetleri çalışanı Ferhat
Ceylan, Covid-19 salgını sebebiyle Twitter’daki “Hiçbir şey olmamış gibi bir de tarife satmamız bekleniyor.
Bırakın da evimizde kalalım” paylaşımı gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı. Ceylan, paylaşımını yaptıktan
sonra kaldırması için kendisi ve ailesine baskı yapıldığını ve birkaç saat sonra işten çıkarıldığını duyurdu.
Ceylan, İşkur’un altı aylık işbaşı eğitimini tamamlayıp yaklaşık iki aydır mesai yapmakta olduğunu belirtti.
Comdata ise, Ceylan’ın işten çıkarılmadığı ve “eğitim programı kapsamında” olduğunu açıkladı.915
25 Mart 2020
● Avukat İsrafil Kumbasar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hakaret ettiği gerekçesiyle gittiği semt pazarında beş-altı kişilik grubun fiziki saldırısına uğradı. Kumbasar, saldırıya uğramasıyla çektiği
fotoğrafını Facebook hesabından yayınladı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da, Kumbasar’ın fotoğrafını Twitter’da “Bu yakışıklı(!)kim? Şerefsizlik testi pozitif çıkmış diyorlar”916 ifadesiyle paylaştı. Bu paylaşıma Sözcü yazarı Nevşin Mengü, “Paylaşımı yapan bir milletvekili! Diyecek söz bulamıyorum”917 ifadeleriyle tepki gösterdi. Akçay ise, “Tabii ki söz bulamazsınız, liderimize ve partimize yönelik bunca çirkef
saldırılara bugüne kadar bir karşı sözünüzü duymadık. Yoksa bu adi mahluk sizin iç sesiniz midir?”918 ifadeleriyle cevap verdi.919
https://yesilgazete.org/blog/2020/03/12/odtu-onur-yuruyusu-davasi-polis-siddetini-gosteren-kayitlar-eksik/
https://www.evrensel.net/haber/399263/insan-haklari-savunucusu-ve-ihd-myk-uyesi-raci-biliciye-hapis-cezasi
https://www.birgun.net/haber/iktidardan-savunmaya-dusman-ceza-hukuku-291737
914 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/buket-uzunerin-kitabina-sansur-1728496
915 https://haber.sol.org.tr/emek-sermaye/cagri-merkezinde-sagliksiz-kosullari-teshir-eden-calisanin-isten-cikarilmasina-tepki
916 https://twitter.com/erkanakcay45/status/1242502440798294016?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1242502440798294016%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.evrensel.net%2Fhaber%2F400368%2Fmhp-grup-baskanvekili-erkanakcay-avukat-israfil-kumbasara-saldiriyi-savundu
917 https://twitter.com/nevsinmengu/status/1242520940120018944
918 https://twitter.com/erkanakcay45/status/1242526159662874624
919 https://www.evrensel.net/haber/400368/mhp-grup-baskanvekili-erkan-akcay-avukat-israfil-kumbasara-saldiriyi-savundu
911
912
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● Van Valiliği, kentte her türlü eylem ve etkinlik yasağını 15 gün süreyle uzattı. Van’da 21 Kasım
2016’dan beri yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklere yönelik
yasak kararı 15 günlük aralıklarla uzatılıyor.920
26 Mart 2020
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında
Twitter’da Sincan Cezaevi’ndeki Arif Yıldırım’ın Covid-19 teşhisiyle serviste yattığını kamuoyuna bildirdiği için soruşturma başlattı. Gergerlioğlu, “Savcılık gerçeği örtme telaşında ama! Sincan’da mahpus Arif
Yıldırım. 70 yaşında C-9 koğuşundan alınmış. Bilkent Şehir Hastanesi Onkoloji Bölümü’nde şu an karantinada. Ayrıca L2’deki Revir görevlisi Abuzer isimli kişide de çıkmış. Ayrıca L2’de dört tane IKM’de belirti
var”921 tepkisini gösterdi.922
27 Mart 2020
● Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün, Ankara Üniversitesi Dil Tarih
Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü öğrencisi Mahmut Demir’in protesto eylemine katıldığı için öğrenim
kredisinin kesildiğini bildirdi. Tebligatta “Öğrenim hakkını engelleyici eylem katıldığınız için öğrenim krediniz Ankara Valiliği’nin yazısına istinaden Nisan ayı itibarıyla kesilecektir” ifadeleri yer aldı. Öğrenci ise,
“İnsanlar korona virüsü salgını nedeniyle maddi sıkıntıya düşerken, ekonomik krize karşı yaptığım eylem
için bursum kesildi” tepkisini gösterdi.923
● Hakkari Valiliği, miting, oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklaması ve stant açma gibi etkinlikleri 15 gün süreyle yasakladı.924
29 Mart 2020
● Tır şoförü Malik Baran Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümeti’nin aldığı ekonomik tedbirleri eleştirdiği ve sokağa çıkmak zorunda olduğunu söylediği görüntü paylaşımı nedeniyle “kanuna uymamaya teşvik” suçlamasıyla Hatay’da gözaltına alındı. Yılmaz, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza
hakimliğince haftada bir gün karakolda imza atması ve yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Yılmaz,
“Emekli, memur ve zengin değilim. İşçiyim, tır şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok. Ha senin lafınla açlıktan ölmüşüm, ha virüsten ölmüşüm. Ama beni bu virüs öldürmez, beni senin bu düzenin öldürür” tepkisini
paylaşımında dile getirmişti.925 Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez ise, “Soruşturma sürecini ve davaya
dönüşmesi halinde davanın takipçisi olacağız”926 dedi.927 CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da
“İktidar, virüsle mücadele edeceğine, görmezden geldiği gerçekleri dile getirenlerle mücadele etmeye devam ediyor” tepkisini gösterdi.928
30 Mart 2020
● Mardin Tabip Odası (MTO) Başkanı Osman Sağlam, MA ve Gazete Duvar’a Covid-19 salgınıyla
ilgili verdiği demeçler nedeniyle Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifade vermeye çağrıldı. Sağlam’a, MA
muhabiri Ahmet Kanbal ile Gazete Duvar muhabiri Vecdi Erbay’ı nereden tanıdığı sorulduğu bildirildi.
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü’nün şikayetiyle Sağlam hakkında “Halkı korku ve paniğe sevk etme” iddiasıyla
soruşturma başlatıldı.929
● İstanbul Modern Müzesi’nin çağrısıyla Covid-19 salgını nedeniyle evde kalan çocuklar için pencereye gökkuşağı asma aktivitesi, Yeni Akit’te “Bu kez hedefte çocuklar var! LGBTİ’li sapkınlar harekete
geçti”930 haberinin yayınlanmasıyla hedef gösterildi. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından velilere
gönderilen bir mesajla bu yapılmaması için velilere uyarı yapıldı. Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise,
“Bu bir LGBTİ projesidir. Gökkuşağı onların sembolüdür. Mayıs ayında yapacakları onur yürüyüşünün bir
ön hazırlığıdır. Bu mesajı yayıp uyaralım. Öğretmenlerimiz ve çocuklarımız bu projenin parçası olmasın.
LGBTİ sapıklarına destek vermeyelim” mesajını paylaştı.931
31 Mart 2020

https://ilerihaber.org/icerik/vanda-15-gunluk-eylem-ve-etkinlik-yasagi-110939.html
https://twitter.com/gergerliogluof/status/1242858686919344129
http://susma24.com/korona-testi-pozitif-cikan-tutuklu-ile-ilgili-paylasima-sorusturma/
923 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/korona-gunlerinde-bursu-kesildi-1729816
924 https://www.yeniakit.com.tr/haber/hakkaride-gosteri-ve-yuruyuslere-gecici-yasak-1147986.html
925 https://tele1.com.tr/beni-bu-duzeniniz-oldurur-diyen-tur-soforu-gozaltina-alindi-146126/
926 https://twitter.com/AvEkremDonmez/status/1244316052751814656
927 https://sozgazetesi.com.tr/2020/03/29/tir-soforu-serbest-birakildi/
928 https://twitter.com/alimahir/status/1244283520182292480?s=08
929 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/03/28/mardin-tabip-odasi-esbaskanina-korona-sorusturmasi/
930 https://www.yeniakit.com.tr/haber/bu-kez-hedefte-cocuklar-var-lgbtili-sapkinlar-harekete-gecti-1150120.html
931 https://www.kaosgl.org/haber/akit-ten-cocuklarin-gokkusagina-saldiri
920
921
922
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● Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Ata Egemen Çakıl, Cumhurbaşkanı
ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’nı “Canlı yayına
çıkarak kendilerini cumhurbaşkanı olarak tanıtan ve para isteyen şahıslara inanmayın” ifadeleriyle eleştirdiği için gözaltına alındı.932 “Gözaltındayım nezarete götürüyorlar” paylaşımıyla gözaltında olduğunu duyuran Çakıl, savcılığa ifade vermesi ardından serbest bırakıldı.933
● İzmir Tabip Odası, ATV’deki “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programını RTÜK’e şikayet etti. Şikayette, “30 Mart’ta, ATV’de ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ adlı programda, yayıncılık ilkelerine aykırı, sorumluluk duygusundan ve bilimsel bilgiden uzak, kişisel ihtiraslar içeren, sağlık çalışanlarını kötüleyen ve küçük
düşürücü ifadelere yer verilmiştir. Müge Anlı, başvurduğu sağlık kuruluşundan hizmet alamadığını iddia
ederek, ‘iğne yapmayı kabul etmiyorlar, ölsek kalsak hastaneye kabul etmiyorlar, beni korumak gibi bir
düşünceleri yok, beni istemiyorlar hastanede, ben de sizi istemiyorum, tavırları yanlış, inşallah sen de migren ağrısı çekersin, çeken bilir, ben bunları yaşıyorum, halk bilmem neler yaşıyor, yumuşatacak bir şey yok,
kapatsınlar o zaman hastaneyi’ gibi ifadelere yer vermiştir” ifadeleri yer aldı.934
1 Nisan 2020
● Balıkesir’de aile hekimi Dr. Fevzi Turgut, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz’ın
Covid-19 salgınına karşı önlem amacıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde yer alan esnek çalışma saatlerini uygulamadığını belirttiği sosyal medya paylaşımından sonra görevinden alındı. Turgut, söz
konusu paylaşımında, “Cumhurbaşkanlığı genelgesini uygulamayarak bana ya da aileme esnek çalışma yapamadığın için gelen her şey senin de ailenin de başına gelsin” dedi. Balıkesir Valiliği bu paylaşım üzerine
Turgut hakkında soruşturma başlattı. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü, Balıkesir Valiliği’ne Turgut hakkında
soruşturma açılması için yazı göndererek, “Kullandığı ifadelerin Covid-19 virüsü salgını kapsamında sağlık
hizmetlerinin sürdürebilirliğini, etkin ve verimli şekilde sunumunu olumsuz etkileyerek bu hizmetin sunumunda görev yapan personelin moral ve motivasyonunu bozarak, idareye duyulan güveni yıpratıcı ifadeler
olması sebebiyle adı geçen hekimin aile hekimliği sözleşmesinin 31 Mart’tan itibaren iki ay süreyle askıya
alınmasını arz ederim” dedi. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) ise, “Korona virüsü salgınında
virüs maruziyetini azaltmak amacıyla yayınlanan ve esnek mesai çalışma planını öngören Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Sayın Bakanımız imzalı yazı doğrultusunda çalışma planlamasını uygulamayan Sağlık
Müdürü’nün yaklaşımını eleştirmiş ve aile hekimlerinin virüsle enfekte olması durumunda yaşanacak yıkıma dikkat çekmeye çalışmıştır” tepkisini gösterdi.935
● HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy’un açıklamasına göre İçişleri Bakanlığı HDP’nin Diyarbakır’da yardıma muhtaç ailelere yardım dağıtması 30 Mart’tan itibaren Diyarbakır Valiliği’nce yasaklandı.936
2 Nisan 2020
● Kocaeli Valiliği, Gebze’de bir firmada bir kişiye Covid-19 teşhisi konulması üzerine işçiler tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca çalışmaktan kaçınma haklarını kullanarak
14 gün boyunca iş bırakacakları açıklaması sonrasında iş bırakmayı yasakladı.937 Genelgede, Covid-19 salgını nedeniyle 2 Nisan saat 00.01’den 16 Nisan saat 00.00’a kadar her türlü eylem ve etkinliğin yanı sıra iş
bırakmaya da yasak getirildiği açıklandı. Kocaeli Valiliği tepkiler sonrasında yeni bir genelge yayınladı ve
bu genelgede iş bırakma ifadesi yasak kapsamına alınmadı.938
3 Nisan 2020
● DİSK’e bağlı Tekstil İşçileri Sendikası Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen, Twitter
aracılığıyla işçileri Covid-19 salgınına rağmen çalışmaya zorlayan fabrikalarla ilgili işçilerden aldığı bilgilerle yaptığı paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.939 Türkmen, “Bugün Gaziantep’te işçilerin
sağlığını ve hayatını tehlikeye atan fabrikalar ve vaka haberlerine rağmen işçileri çalışmaya zorlayan Melike
tekstil ve diğer fabrikalar ile ilgili yaptığımız paylaşım ve açıklamalardan dolayı şu anda gözaltına alınıyorum” paylaşımıyla gözaltına alındığını duyurdu.940
4 Nisan 2020
https://twitter.com/ataegemenc/status/1244689243328450563?s=20
https://t24.com.tr/haber/biz-bize-yeteriz-kampanyasini-elestiren-universite-ogrencisi-gozaltina-alindi,869845
https://gazeteyenigun.com.tr/izmir-tabip-odasi-muge-anli-yi-rtuk-e-sikayet-etti/86281
935 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/04/01/saglik-mudurunu-elestirdi-gorevden-alindi/
936 http://yeniyasamgazetesi1.com/hdp-yardimlar-neden-engelleniyor/
937 http://www.kocaeli.gov.tr/eylem-ve-etkinliklerin-yasaklanmasi-ile-ilgili-basin-duyurusu
938 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/corona-nedeniyle-600-isci-is-birakti-valilik-is-birakmayi-yasakladi-5721619/
939 https://www.evrensel.net/haber/401288/gozaltina-alinan-disk-tekstil-gaziantep-bolge-temsilcisi-turkmen-serbest-birakildi
940 https://www.gazeteyolculuk.net/disk-tekstil-antep-bolge-temsilcisi-mehmet-turkmen-gozaltina-alindi
932
933
934
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● Grup Yorum üyesi Helin Bölek’in ölüm orucunda 288. gününde yaşamını yitirmesi üzerine cenaze
töreni ve anma programı yapılması engellendi. İstanbul’da İdil Kültür Merkezi ve Cem Evi’ne çevresi polislerce kapatıldı. İdil Kültür Merkezi görevlileri ile cenazeyi ve Bölek’in ailesini taşıyan aracın sürücüsünün
gözaltına alındığı öğrenildi. Bölek’in defnedileceği Feriköy Mezarlığı’nda biber gazıyla polis müdahalesinde bulunuldu. Mezarlığa girişleri engelleyen polis müdahalesi ardından aile cenazeyi defnetti.941
6 Nisan 2020
● Van Valiliği, 21 Kasım 2016’dan bu yana devam eden eylem ve etkinlik yasağını 8-22 Nisan
arasında uygulanacak şekilde 15 gün daha uzattı.942
● AKP'li Eyüpsultan Belediyesi, CHP Eyüpsultan İlçe Başkanlığı’nın Covid-19 salgınına karşı uyarı
amacıyla sokaklara astığı pankartları topladı. Pankartlarda, “Elini yıka, maske tak, tokalaşma” gibi korona
virüse karşı alınabilecek tedbirler yazılıydı. Bu durumu kamuoyuna duyuran CHP’li Barış Yarkadaş, “Elini
yıka, maske tak, tokalaşma yazan pankartlardan niye rahatsız oldunuz? CHP’nin ne yapmasını bekliyorsunuz? Niğde’deki AKP’li gibi tütsü yakmasını mı?” dedi.943
● İçişleri Bakanlığı, son 21 gün içinde provokatif Covid-19 virüsü paylaşımı yapan 3.576 sosyal
medya hesabının incelendiğini ve bu hesapları kullanan 616 şüphelinin tespit edilerek 229’unun yakalandığını açıkladı.944
9 Nisan 2020
● Van-Hakkari Tabip Odası Başkanı ve Türkiye Psikiyatri Derneği üyesi Özgür Deniz Değer ile
Mardin Tabip Odası Başkanı Osman Sağlam, Covid-19 salgınında halk sağlığıyla ilgili MA ve Gazete Duvar’a verdikleri röportajlar nedeniyle haklarında soruşturma açıldı. Değer ve Sağlam’a “Halk arasında
korku ve panik yaratmak” suçlaması yöneltildiği belirtildi. Mardin İl Sağlık Müdürlüğü’nün Sağlam hakkında şikayette bulunduğu belirtildi.945
● Batman Valiliği, 10 Nisan ile 24 Nisan arasında şehir genelinde her türlü miting, kapalı ve açık
yer toplantıları ile gösteri yürüyüşlerinin, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma
töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikleri mülki idare amirinin iznine bağladı. Batman M Tipi Kapalı Ceza
İnfaz Kurumu çevresinde tüm etkinliklerini de yasak kapsamına aldı.946
10 Nisan 2020
● AKP’nin iş dünyası temsilcileriyle paylaştığı Covid-19 salgınıyla mücadele gerekçeli yasa taslağındaki sosyal ağ sağlayıcı tanımıyla Twitter, Facebook, Intagram, YouTube gibi tüm mecraların yanı sıra
elektronik haberleşme uygulamaları tanımıyla da WhatsApp, Skype gibi mecralar üzerinde hükümet kontrolü sağlayacak hükümler dikkat çekti. Taslağa göre; sosyal medya ağları olarak tanımlanan tüm şirketler
Türkiye’de temsilci ve Türkiye’deki kullanıcı verilerini burada bulundurmak zorunda olacak. Temsilci belirleyerek bunu BTK’ya bildirmeyen sosyal ağ sağlayıcı uygulamaya internet trafiği bant genişliği yüzde 95
oranına kadar daraltılma yaptırımı uygulanacak. Dolayısıyla Türkiye’deki kullanıcılar açısından söz konusu
mecraya erişim sıkıntısı yaşanacak. Sosyal ağ sağlayıcısı, kendisine bildirilen içeriğin çıkarılması ve/veya
erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve buna ilişkin başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren raporları üç aylık dönemlerle BTK’ya bildirecek. Sosyal ağ sağlayıcılar, içerikle ilgili
olarak şahıslardan gelen şikayetlere 72 saat içinde yanıt vermek zorunda eğer yapılmazsa sağlayıcılar çok
büyük miktarda para cezalarına tabi tutulacak. Dolayısıyla şirketlere sadece kişi şikayetiyle erişim yasakları
uygulama baskısı getirildiği belirtildi. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, “Hükümet
2007’den beri yapamadığını 5651 sayılı Kanun’a yama yaparak yapmaya çalışıyor. Eğer YouTube ve Twitter
gibi sosyal medya platformları Türkiye’de sorumlu bildirmezlerse ağ trafikleri yüzde 50-95 arasında kısıtlanacak ve bu platformları kullanılmaz hale getirecekler. Öbür taraftan, eğer bu platformlar Türkiye’de sorumlu belirlerse, sansür, erişim engelleme, hesap kapatma ve içerik kaldırma da Covid-19 pandemisi sonrası
Türkiye’de ciddi boyutta artacak” açıklamasını yaptı.947
11 Nisan 2020
● Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi stajyer Avukat Yağız Timoçin, “Yoksulluğa mahkum
olmuşuz. Açız, açıktayız. Kaybedecek bir şeyimiz kalmamış! Ödeme yapmıyoruz”948 paylaşımları gerekçe
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/grup-yorum-uyesi-helin-bolekin-cenazesinde-polis-mudahalesi-1731209
http://www.van.gov.tr/06042020-tarihli-yasaklama-karari
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpli-belediye-chpnin-koronavirus-pankartini-toplatti-1731620
944 https://www.icisleri.gov.tr/3576-adet-sosyal-medya-hesabi-incelendi-229-sahis-yakalandi
945 https://www.sessizkalma.org/defender/van-hakkari-ve-mardin-tabip-odasi-baskanlari/
946 http://www.batman.gov.tr/basin-duyurusu-etkinlikleri-izne-baglama-karari
947 https://www.mlsaturkey.com/tr/sosyal-aglara-sansur-geliyor/
948 https://twitter.com/YagizTimocin/status/1245426041734168580
941
942
943
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gösterilerek 8 Nisan’da gözaltına alındı. Avukat Emre Erdal, üç gün boyunca gözaltında tutulan Timoçin’in
kronik astım hastası olduğu ve Covid-19 salgınında risk grubunda olduğunu ifadesinde bulundu. ÇHD’nin
yayınladığı yazılı açıklamada ise hakkında “Halkı kin ve düşmanlığı tahrik” suçlamasıyla soruşturma yürütülen Timoçin’in gözaltı süresinin keyfi bir şekilde dört gün uzatıldığı belirtildi.949 Son olarak ÇHD İstanbul
Şube Twitter hesabından950 Timoçin’in yurt dışı yasağıyla birlikte serbest bırakıldığını duyurdu.951
● Adana-Seyhan’da fotoğraf sanatçısı ve eğitmeni Fadime Aygün, sokağa çıkma yasağı kararı sonrası sokakta oluşan izdihamı çektiği gerekçesiyle bekçiler tarafından gözaltına alındı. Aygün, “Beni polis
otosu ile Bağlar Karakoluna götürdüler. Anlamsız bir muamele vardı, kötü davranmadılar. Böyle bir ortamda fotoğraf çekmemi çok anlamsız buldular ben de onlara bunun benim işim olduğunu anlatmaya çalıştım. Altı yıl bu işin akademik eğitimini almamın bana fotoğraf çekme hakkı vermediğini anlattılar. ‘Basın
fotoğrafçısı olsaydın çekebilirdin’ vs. dediler. Tanık olduğumuz olay son derece ekstrem bir olaydı. İlgi
duyulmayacak gibi değildi. İki saat kadar karakolda bekletildim. Yakınlarıma haber verilmedi. Gözaltına
alınma ve salıverilme tutanağı tutulmadı. Bana herhangi bir belge imzalatılmadı. Adli muayeneye götürülmedim. Serbest bırakılmadan önce çektiğim fotoğraflar silindi. Bekçiler, bir şekilde o fotoğraflara geri ulaşır
ve yayınlarsam üç gün gözaltına alacaklarını söylediler” dedi.952
● Hakkari Valiliği, kent genelinde oturma eylemi, protesto eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın
açıklamaları, her türlü stant açma, konser, şenlik, meşale yakma, el ilanı/bildiri/broşür dağıtma, afiş/poster
asma gibi tüm etkinlikleri 15 gün süreyle yasakladı.953
18 Nisan 2020
● İstanbul Kadıköy Kaymakamlığı, Kadıköy Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı için sokaklarda bando ekibi ve ses yayın aracı ile şarkılar ve marşlar eşliğinde yapılmak istenen
kutlama etkinliğine izin vermedi. CHP’li Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Daraodabaşı ise, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı hem en kıymetlimiz olan TBMM’nin açılış kutlamalarını bugün itibariyle
başlattık. Sadece sokakta bir bando ekibi ve ses yayın aracı eşliğinde marşlarla yapacağımız etkinlikle ilgili
resmi makamlara bilgi vermemize ve görevli personel listesini iletmemize rağmen gerekçe gösterilmeden
yasak geldi. Mülki idarenin, bu kararı hangi refleksle aldığı bizce malum” dedi.954
20 Nisan 2020
● İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un
İstanbul Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde kiraladığı arazi ile ilgili paylaşım yapan CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Koç, CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ve CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin tweetlerine erişim engeli kararı verdi.955
21 Nisan 2020
● İstanbul Tuzla’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla ve tersanelerde Covid-19 salgınının yayılmasını protesto etmek isteyen DİSK Limter-İş Sendikası üye ve yöneticilerine polis müdahalesinde altı kişi gözaltına alındı. Bu sendika üyelerinden beş kişiye ayrı ayrı 3.180 lira para cezası verildi ve
kendilerine “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasıyla soruşturma başlatılacağı söylendi. Gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakıldı.956
22 Nisan 2020
● Ankara Valiliği, CHP’nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Covid-19 virüsü
salgını sebebiyle sosyal mesafeyi koruyarak Atatürk anıtlarına çelenk koymak için yaptığı başvuruyu reddetti. İzmir Valiliği ise bu talebi kabul etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı sosyal medya
hesabından valilikçe verilen iki farklı kararı paylaşarak tepki gösterdi.957
23 Nisan 2020
● Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 100. yıl özel oturumunda, HDP Eş Genel Başkanı Mithat
Sancar’ın konuşmasına başlamasıyla beraber NTV, CNN Türk ve Habertürk yayınlarını keserek, reklam
arası verdi. Reklam arası bittikten sonra Sancar’ın konuşması, sadece son dört dakikası izlenebilecek şekilde
yayınlandı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş’ın konuşmasını ise, CNN Türk ve NTV hiç
https://cagdashukukcular.org/manset/meslektasimiz-stj-av-yagiz-timocin-serbest-birakilsin/
https://twitter.com/CHDistanbul/status/1248635658819731457
http://susma24.com/odeme-yapmiyoruz-paylasimina-uc-gun-gozalti/
952 https://www.evrensel.net/haber/401936/sokaga-cikma-yasagi-izdihamini-ceken-fotografci-gozaltina-alindi
953 https://www.iha.com.tr/haber-hakkaride-eylem-ve-etkinliklere-15-gunluk-yasak-838574/
954 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kadikoyde-23-nisan-etkinliklerine-yasak-1733795
955 http://kozmopolitik.com.tr/haberler/4-chplinin-tweetlerine-fahrettin-altun-engeli-20042020.html
956 https://t24.com.tr/haber/tersanelerdeki-covid-19-vaka-sayisinin-artmasini-protesto-icin-basin-aciklamasi-yapan-sendikacilara-ceza-kesildi,874031
957 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpnin-ataturk-anitina-celenk-koymasina-izmirde-izin-var-ankarada-yok-1734497
949
950
951
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yayınlamadı. Salondaki Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözünü anımsatan Baş’ın, “Bugün bu yazının altında konuşurken Türkiye'de mevcut durumun orada ifade edildiği gibi olmadığını söyleyerek başlamak zorundayız. Bugün Türkiye’de bir saray rejimi hakimdir. Saray rejiminde hakimiyet sarayından çıkıp Meclis’e gelmeye tenezzül etmeyen tek adama aittir” demesi üzerine TRT ve Habertürk
yayınlarını kesti.958
● İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin Facebook sayfası, sayfaya yönelik yapılan şikayetler gerekçe gösterilerek ikinci kez erişme engellendi. İSİG’in geçen hafta engellenmiş olan Facebook
sayfası, bu yasak son bulur bulmaz ikinci kez erişime engellenmiş oldu. İSİG Meclisi’nin yazılı açıklamasında, “Sayfamız büyük şirketlerin talebi üzerine bir hafta daha kısıtlandı. Facebook sayfamız özellikle fabrika işçileri ve Anadolu’dan emekçiler tarafından takip ediliyordu. Bu süreçte https://twitter.com/isigmeclisi
ve http://isigmeclisi.org/ adreslerimizden İSİG haberlerini takip edebilirsiniz. İş cinayetlerini, Covid-19’dan
ölen işçileri ve bu süreçte fabrikalarda yaşanan hak ihlallerini duyurmamızı susturamazsınız” denildi.959
● Covid-19 salgını tedbirleri bünyesinde Macaristan’dan Bingöl’e getirilerek karantina altına alınan
P.P., Twitter aracılığıyla şehirle ilgili bir paylaşımda bulundu. P.P. hakkında “Budapeşte-Bingöl seferine
tanık oldum resmen. Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim” ifadeleri nedeniyle Bingöl Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı.960
24 Nisan 2020
● Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, Twitter mesajıyla haber ajanslarının belediyenin çalışmalarına “sansür ve ambargo uyguladığını” duyurdu. Maçoğlu, “Belediyemiz ile ilgili yapılan haberlere çok
uzun süredir İHA ambargo uyguluyor, hiçbir çalışma ve açıklamamıza yer vermiyordu. Şimdi bu sansür ve
ambargo kervanına DHA da katıldı. Belediyemizin Covid-19 tedbirleri kapsamında yaptığı çalışmalar konusunda DHA, İHA ve AA muhabirlerine yaptığı açıklamalar, basın emekçisi arkadaşlarımız tarafından hazırlanıp merkeze gönderilmesine rağmen haberler sansürlenerek reddediliyor. Basının içine düştüğü bu durum çok kaygı verici ve üzücüdür. Haber almak ve haber yapmak bir haktır. Gazetecilik yapmak suç
değildir. Çekim yaptıktan sonra yayımlamamak nedir? Bunu anlamıyoruz. Haberi gönderiyorlar ama sonrasında merkezi olarak yayınlamıyorlar. Yüzlerce insana aşevinde yemek çıkarıyoruz. O çekimler yapıldı
ama yayınlamadılar. Dersim’den haber alma hakkını kimse engelleyemez”961 dedi. Maçoğlu, haberleri yapan bazı muhabirlerin ise “Neden onların haberlerini yapıyorsunuz” denilerek izne çıkarıldıklarını duyduklarını ifade etti.962
27 Nisan 2020
● Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Şanlıurfa Tabip Odası
Başkanı Ömer Melik ve Genel Sekreteri Osman Yüksekyayla, sosyal medya hesaplarından gerçeği yansıtmayan Covid-19 virüsü vaka verileri paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.963 Şanlıurfa Tabip
Odası’nca ifade verdikten sonra serbest bırakılan doktorlarla ilgili “halkı korku ve paniğe sevk etmek” ile
suçlandıklarını, ancak sadece Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verileri değerlendirip, halkı bilgilendirmek
için paylaşım yaptıklarını açıkladı. Melik ve Yüksekyayla’nın ayda bir imza vermek ve yurt dışına çıkış
yasağı adli kontrol uygulaması şartıyla serbest bırakıldıkları da bildirildi.964
● İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada son 42 günde Covid-19 virüsü salgınıyla ilgili asılsız ve provokatif paylaşım yaptıkları gerekçesiyle 6.362 sosyal medya hesabı incelenerek 855 şahsın tespit edildiğini
ve 402 kişinin ise yakalandığını açıkladı.965
30 Nisan 2020
● KESK Van Şubesi binasına 29 Nisan’da asılan “Üreten biziz öldüren düzene karşı birleşim, Yaşasın 1 Mayıs” yazılı pankart, polisler tarafından tebliğ yapılmaksızın “Cumhuriyet Savcılığı’nın sözlü talimatı” olduğu söylenerek indirildi. KESK’ten yapılan açıklamada, “Sendikamız binasına asılan pankartın
indirilmesine ve el konulmasına dair herhangi bir adli makamın kararı olmamasına rağmen polislerce keyfi
ve hukuksuz bir şekilde indirilerek el konulması kabul edilemez” denildi. Sorumlular hakkında hukuki süreç
başlatılacağı bildirildi.966
https://www.evrensel.net/haber/402940/erkan-basin-23-nisan-ozel-oturumundaki-konusmasi-sirasinda-tv-kanallari-yayini-kesti
https://www.birgun.net/haber/isig-meclisi-ne-yine-erisim-engeli-297840
https://www.birgun.net/haber/yurt-disindan-getirilip-karantinaya-alinan-kisinin-paylasimina-sorusturma-297846
961 https://twitter.com/FatihMacoglu/status/1253661019379032064
962 https://www.gazeteciler.com/haber/tunceli-belediye-baskani-fatih-mehmet-macoglundan-sansur-iddiasi/404720
963 https://www.haberturk.com/sanliurfa-haberleri/77518204-sanliurfa-tabip-odasi-baskani-ile-genel-sekreterine-korona-gozaltisi
964 https://yeni1mecra.com/urfa-tabip-odasi-baskani-ve-genel-sekreteri-gozaltina-alindi/
965 https://twitter.com/TC_icisleri/status/1254714150724538368?s=20
966 https://www.evrensel.net/haber/403637/van-kesk-binasina-asilan-1-mayis-afisi-sozlu-talimat-ile-polis-tarafindan-indirildi
958
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1 Mayıs 2020
● Covid-19 salgını gerekçesiyle hafta sonuyla birlikte sokağa çıkma yasağı ilan edilen 1 Mayıs İşçi
ve Emekçi Bayramı’nı sembolik olarak kutlamayı amaçlayan işçi sendikaları ve demokratik kitle örgütleri
temsilcilerine polis müdahalede bulundu. İstanbul Beşiktaş’taki DİSK Genel Merkezi önünde 26 kişi gözaltına alındı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK’li yöneticilerin 1 Mayıs çelengi bırakmak üzere
DİSK Genel Merkez binası önünden Taksim Meydanı’na yapmak istedikleri yürüyüşe polis müdahale etti,
“Kamu düzenini” bozmak iddiasıyla gözaltına alınan DİSK’li yöneticilerin de aralarında bulunduğu 15 kişi
ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.967 Kadıköy’de “Yaşasın 1 Mayıs” ve “İşçilere pandemi yok
mu?” pankartlarını açmak isteyen İnşaat İş Sendikası ve Umut Sen üyeleri gözaltına alındı. Emekçi Hareket
Partisi (EHP) İstanbul İl Örgütü’nün Şişli Meydanı’ndaki etkinlik girişiminde 11 kişi gözaltına alındı. Ankara Mamak’ta Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği (Aka-der), Kaldıraç, İşçi gazetesi, Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Alınteri, HDP, Halkların Demokratik
Kongresi (HDK) ve Demokratik Alevi Derneği (DAD) üyeleri katılımıyla yapılacak basın açıklaması girişimine polis müdahalede bulundu. Taksim Meydanı’nda Grup Yorum’un hayatını kaybeden üyesi Helin
Bölek ve ölüm orucundaki üyesi İbrahim Gökçek için slogan atan iki genç gözaltına alındı. Ayrıca ESP,
Mücadele Birliği, Devrimci Parti, DÖB, Dev-Güç ve SGDF üyeleri Taksim’e doğru yürüyüş yaptıkları sırada gözaltına alındı.968
● Tutuklu gazeteci Aziz Oruç’un eşi Hülya Oruç, eşi dolayısıyla Ağrı Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi’nde Covid-19 virüsü ihmalleriyle ilgili olarak yaptığı sosyal medya paylaşımları sebebiyle Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında Diyarbakır’da gözaltına alındı. Oruç hakkında
nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçlamasıyla ev hapsi, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağına karar verildi.969
● Tunceli Belediyesi’nin şehir merkezine astığı, üzerinde “Yaşasın 1 Mayıs” ve “Emeğimizin, irademizin, yaşamımızın, gasp edilmesine karşı, söz, yetki, karar hakkımıza sahip çıkalım” yazan pankart valilik talimatıyla polis ekipleri tarafından indirildi.970
● Ankara Mamak’ta, sokağa çıkma yasağına rağmen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle
izinsiz gösteri yapmak isteyen beş kişiye polis müdahale etti. Polisten kaçan üçü kadın beş kişi gözaltına
alındı. Çankaya ilçesinde ise izinsiz pankart açtıkları ve duvarlara yazı yazdıkları belirlenen iki kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar hakkında yasal işlem yapıldı, sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını
ihlalden para cezası verildi.971
5 Mayıs 2020
● SuperHaber yazarı Ceyhun Bozkurt ve SuperHaber YouTube kanalı Genel Koordinatörü Barış
Özkan’ın “Haberin Olsun” programı, YouTube tarafından “Ermeni soykırımı iddialarına itiraz içeriği barındırması” nedeniyle sansürlendi ve yayından kaldırıldı. Özkan, “Sözde soykırım iddialarına itiraz ettiğimiz
için, ‘Ermeni iddialarına sahip çıkmak ihanettir’ dediğimiz için YouTube videomuzu kaldırıp, ihlal cezası
veriyor. Nerede kaldı basın özgürlüğü, fikir hürriyeti? Görün diaspora ve destekçileri nasıl çalışıyor”972 ifadelerini kullandı. Bozkurt ise, “Atatürk’ün politikalarına aykırı olarak, Ermeni soykırımı var demek ihanettir’ denilmesi ‘Korona ile ilgili iddialar psikolojik hastalıktan öteye geçti’ mi, yoksa ikisi birden mi rahatsız
etti birilerini de şikayet edip videoyu kaldırttılar acaba”973 dedi.974
6 Mayıs 2020
● Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi önünde, 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf
Aslan ve Hüseyin İnan’ı anmak için toplanan Öğrenci Kolektifleri üyesi üç üniversite öğrencisi gözaltına
alındı.975 Ankara’da Karşıyaka Mezarlığı’ndaki anmada ise, gazetecilerce çekim yapılması engellendi ve iki
kişi gözaltına alındı. Polis, öğrencilerin toplu şekilde pankart, flama ve fotoğraflarla mezarlığa girmesine
izin vermedi. Sosyal mesafe gerekçesiyle gelen kişileri gruplar halinde içeriye alan polis mezarlığa sadece
çiçek alınmasına izin verdi.976
https://yeni1mecra.com/salgin-ve-sokaga-cikma-kisitlamasi-golgesinde-1-mayis/
https://tele1.com.tr/1-mayis-gozaltilarla-basladi-kadikoyde-iscilere-polis-mudahalesi-158604/
https://www.tukenmezhaber.com/hak-ihlalleri/tutuklu-gazeteci-aziz-orucun-esi-hulya-oruca-ev-hapsi-verild
970 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/05/01/valilik-dersim-belediyesinin-1-mayis-pankartini-indirtti/
971 https://www.haberturk.com/ankara-da-izinsiz-1-mayis-eylemleri-7-gozalti-2664970
972 https://twitter.com/brsozkan/status/1257660526282358784
973 https://twitter.com/cyhnbzkrt/status/1257660065131233282
974 https://www.superhaber.tv/youtubedan-skandal-uygulama-haberin-olsuna-sansur-haber-274544
975 http://yeniyasamgazetesi1.com/denizleri-anmak-isteyen-3-universiteli-gozaltina-alindi/
976 https://sendika63.org/2020/05/deniz-huseyin-ve-yusuf-idamlarinin-yildonumunde-mezarlari-basinda-anildi-586479/
967
968
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7 Mayıs 2020
● Van Valiliği, her türlü gösteri, yürüyüş, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi,
stant açma gibi eylem ve etkinlikleri 15 gün süreyle yasakladığını duyurdu. Açıklamada, Anayasada ve
kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen
eylemler ve saldırıların önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.977
8 Mayıs 2020
● Hukuksuzca yargılandıkları gerekçesiyle açlık grevinde iken tedavi altına alındığı hastanede ölen
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in cenazesinin getirildiği Gazi Cemevi’nde bulunmak isteyenlere müdahale edildi. Gökçek’in na’şının defnedileceği Kayseri’ye gönderilmeden önce protesto yapılmak istenmesi üzerine Gazi Cemevi’ne gelmek isteyenlere TOMA’lar sert şekilde müdahale yapıldığı görüntüler
paylaşıldı. Halkın Hukuk Bürosu, “Avukat arkadaşlarımızın, İbrahim Gökçek’in ailesinin ve Grup Yorum
üyelerinin bulunduğu cemevine gaz atılıyor”978 ifadeleriyle Twitter’dan görüntü paylaştı. Grup Yorum üyeleri Eren Erdem, Dilan Poyraz Gökçek’in de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gökçek’in
cenazesi, polislerce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla başka bir yere götürdü. Halkın
Hukuk Bürosu’ndan, “Gazi Karakolu’ndaki ikisi çocuk toplam 26 kişiye sosyal mesafe kuralı ihlalinden
dolayı biner lira para ceza kestikten sonra serbest bırakacaklar”979 açıklaması yaptı.980
● Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden dokuz yaşındaki
Ahmet Ataç ile ilgili sosyal medya paylaşımlarına soruşturma başlatıldığını açıkladı. 2018 yılında Ataç’ın
ailesine yönelik FETÖ soruşturması neticesinde babası ve annesi tutuklanmış, babası cezaevinde kalırken
annesi ise yurtdışı çıkış yasağıyla iki buçuk ay sonra serbest bırakılmıştı. Annesi Zekiye Ataç ise, babasıyla
ilgili yargılama nedeniyle oğlunda kanser tedavisi sürecinde ciddi moral bozukluğu yaşandığını belirtmişti.
Bu nedenle Ataç’ın cezaevindeki babasını görememesiyle ilgili dair sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. Başsavcılık açıklamasında, Zekiye Ataç’ın çocuğu nedeniyle adli kontrolle serbest bırakıldığı ve sonrasında adli kontrolün de yurtdışında tedaviye gidebilmeleri için kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, baba
Ahmet Ataç’ın ise FETÖ üyeliğiyle hakkında yerel mahkemece hüküm verilmiş olduğu belirtilerek, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, insani boyut titizlikle gözetilmiş, yasal yetkiler bu doğrultuda kullanılmıştır. Kanser gibi kronik bir hastalıktan küçük yaşta bir çocuğun vefatı gibi hassas
bir konu üzerinden yasaların kendilerine yüklediği görevleri yapan yargı mensupları ve kurumlarının haksız
şekilde saldırıya maruz kalması hakkaniyetle bağdaşmamaktadır. Bir kısmı ülkemizin varlığına kasteden
terör örgütlerine mensup veya müzahir şahıslara ait olduğu anlaşılan sosyal medya hesapları üzerinden belirtilen olay bahanesiyle kamu görevlileri ve kurumlarına yönelik suç teşkil eden paylaşımlarla ilgili olarak
ayrıca soruşturma başlatılmıştır” denildi.981
● Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği uhdesindeki
Tarım Kredi Birlik A.Ş’ye genel müdür olarak atanan Yavuz Mehmet Bulut’un ortağı olan firmayla ilgili
daha önce Tarım ve Orman Bakanlığı’nca defalarca hileli ürün ticareti suçlaması yapıldığı haberine erişim
engeli getirdi. Hakimlik, Bulut’un genel müdürlüğe atanmasını “Cumhurbaşkanı’nın market projesine tağşişli genel müdür”982 başlığıyla haberleştirerek kurumsal itibarını zedeledikleri gerekçesiyle Milli Gazete ve
55 tane gazete ve internet haber sitesine erişim engeli getirme kararı verdi.983 Konuya ilişkin Birlik açıklamasında ise, özetle Bulut’un bakanlıkça hileli ürün listesinde yer aldığı dönemde söz konusu Donello
Gıda/Anadolu Eksper Gıda ortaklık bağı olmadığı savunuldu.984
● Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Kazdağları’nda altın madeni projesine karşı 288 gündür nöbet tutan çevrecilere kişi başı günlük 3.080 liradan dört günde toplamda 57.240 lira idari para cezası kesti.
Çevrecilerden Ferzan Aktaş, “Kendimizi pandemi sürecinde izole etmemize rağmen valilik tarafından idari
yaptırım cezaları Kabahatler Kanunu’nu gereğince kesildi. Kanunda ise, ‘Toplum düzenini, genel ahlâkı,
genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla esaslar ve kabahatler sıralanmıştır’ diyor.
Bizler çevreyi korumak için 288 gündür buradayız. Bu eylemimizle hem çevreyi hem de sağlığı koruyarak
ahlaklı davranıyor ve toplum düzenini, yaşamını koruyoruz. Ayrıca ekonomik düzeni tarıma dayalı olan
bölgenin vahşi madencilik ile yok edilmemesini istiyoruz. Dolayısıyla Kabahatler Kanunu’na aksi yönde
hareket etmiyor, kabahat işlemiyoruz. Para cezalarının iptal edilmesi için itirazlarımızı yapacağız” dedi.985
https://www.karar.com/vanda-gosteri-ve-yuruyusler-yasaklandi-1561585
https://twitter.com/halkinhukuk_/status/1258696045128830977
https://twitter.com/halkinhukuk_/status/1258759671940370433
980 https://bianet.org/bianet/siyaset/224029-ibrahim-gokcek-in-cenazesi-kayseri-ye-dogru-yola-cikarildi
981 http://bianet.org/bianet/hukuk/223991-hayatini-kaybeden-cocukla-ilgili-paylasimlara-sorusturma
982 https://www.milligazete.com.tr/haber/4182130/cumhurbaskaninin-market-projesine-tagsisli-genel-mudur
983 https://www.milligazete.com.tr/haber/4334460/tagsisli-genel-mudur-haberine-erisim-engeli
984 https://www.haber7.com/guncel/haber/2965856-yalanlari-ellerinde-patladi-yavuz-mehmet-bulut-hakkinda-cirkin-ifadeler/?detay=1
985 https://ankahaber.net/haber/detay/kagdaglarindaki_doga_nobetcilerine_cevreyi_bozmak_sucundan__57_bin_240_lira_para_cezasi_kesildi
977
978
979
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9 Mayıs 2020
● İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin Facebook sayfası üçüncü kez sansürlendi. Bu durumu İSİG Meclisi, “İSİG Meclisi Facebook sayfamıza facebook.com/isigmeclisi üçüncü kez sansür uygulanıyor. Covid-19'un işçi sınıfı hastalığı haline geldiğini, yüzlerce işçinin ve ailelerinin bu nedenle öldüğünü
ve işyerlerinde salgın önlemlerinin alınmadığını duyurmaya devam edeceğiz”986 şeklinde duyurdu.987
● Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı protestolarında Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı’nın
üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 kişi hakkında “hükümeti devirmeye teşebbüs” ve “suç örgütü kurma
ve yönetme” suçlarından yerel mahkemece verilmiş beraat kararının bozulmasını istedi. İstanbul 13. Ağır
Ceza Mahkemesi’nin 29 Aralık 2015 tarihli kararına988 ilişkin tebliğname, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne
gönderildi. Tebliğnamede, Cumhurbaşkanlığı’nın suçtan doğrudan zarar gördüğü ve davaya katılma hakkı
bulunduğu halde dava ve duruşmalardan haberdar edilmeksizin yargılamaya devam edilip hüküm kurulması
bozma nedeni olarak gösterildi. Tebliğnamede, Gezi’nin “DEV-YOL, PKK/ KCK, DHKPC, TKP/MLTİKKO, MLKP gibi yasadışı silahlı terör örgütleri ile marjinal grupların gösteri ve eylem platformuna dönüştürüldüğü” savunuldu. Tebliğnamede, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu sanıklarla ilgili Gezi Parkı olaylarına ilişkin kapsamlı yargılamaya devam ettiği işaret
edildi. Tebliğnamede, Gezi için “başlangıçta demokratik tepki maksatlı olarak katılan kişi ya da kuruluşlar
ayrık olmak üzere herhangi bir silahlı terör örgütü olmadan, arkasında güçlü bir dış veya iç destek olmaksızın, hiyerarşi dışında gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı” ileri sürüldü. Tebliğnamede, Gezi Parkı olayları ile ilgili silahlı terör örgütleri ya da suç örgütleri ile bağlantılı açılmış davalar bulunup bulunmadığına
bakılması ve söz konusu sanıklara kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak ya da katılanları
yönlendirmek suçlarından da ceza verilmesi istendi.989
11 Mayıs 2020
● Ankara Valiliği, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipler Birliği’nin (TTB), 13 Mayıs 2014’te Manisa Soma’daki maden kazasında hayatını kaybeden 301 işçiyi anmak
için Ankara’daki Madenci Anıtı önünde yapmak istedikleri etkinliği yasakladı. Valilik, “DİSK Ankara
Bölge Temsilciği’nin ilgili başvurusunda 13 Mayıs’ta talep edilen basın açıklaması, pandemi kapsamında
alınan tedbirler nedeniyle uygun olmadığı hususunda” ifadesi yer aldı. DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, sadece temsili katılımla ve başta sosyal mesafe olmak üzere tüm sağlık tedbirlerinin alınarak
eylem yapılacağının da valiliğe bildirildiğini söyledi.990
12 Mayıs 2020
● Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in cenazesinde gözaltına alındıktan sonra gözaltı süresi dört
gün uzatılmış olan 18 kişiden ikisi savcılıkça serbest bırakıldı. Halkın Hukuk Bürosu, stajyer avukatlar Doğa
İncesu ve Elif Tayyar’ın adli kontrol ile serbest bırakıldığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, 16 kişi
ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti. Çağdaş Hukukçular Derneği, “Cenazeye saldırıldığında müvekkillerinin defnedilebilmesi için orada bulunan Av. Didem Baydar Ünsal ve Av. Seda Şaraldı tutuklama
talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler” açıklaması yaptı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 16 kişi
hakkında yurtdışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakılmalarına hükmetti.991
● Bursa Yenişehir’e bağlı Kirazlıyayla köyünde ağaç kesimine başlayan Lübnanlı maden şirketine
karşı eylem yapan köylüler gözaltına alındı. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, köylülerle
birlikte ağaç kesimini engellemeye çalıştı ve bu arada eşi gazeteci Yusuf Kayışoğlu da çekim yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Ancak Kirazlıyayla’nın etrafı jandarma tarafından çevrelendi köylülerce ormanlık
alana geçiş yapılmasına izin verilmedi. Doğayı Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) üyelerince bölgeye
gidilmesi de engellendi. Yenişehir Haber’e göre köylü kadınlar, “Biz devlete karşı değiliz, bu maden şirketine karşıyız. Tarla yollarımızı bile kapattılar. Bilgi toplantısı yapacağız diye yaşlı 10 kişiden imza almışlar.
Bu köyde 10 kişi yaşamıyor ki. Hani köylü milletin efendisiydi?” dedi. ÇGD Bursa Şubesi de, “Gazeteci
Yusuf Kayışoğlu’nun gözaltına alınması ile yapılan işlemin hukuksuzluğu örtülmek istenmektedir. Amaç
doğa talanının, toplumsal gerçeklerin öğrenilmesini engellemektir” tepkisini gösterdi.992
14 Mayıs 2020
https://twitter.com/isigmeclisi/status/1259120079356211200
https://www.kizilbayrak45.net/ana-sayfa/haber/sinif/isig-meclisinin-facebooktan-3-sansur
https://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/12/151229_carsi_beraat
989 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/savciliktan-carsiyi-orgut-yapma-cabasi-1737768
990 https://gazetekarinca.com/2020/05/soma-katliami-anmasina-ankara-valiliginden-yasak/
991 http://www.yenidemokrasi6.net/cenazede-gozaltina-alinan-16-kisiye-tutuklama-istemi.html
992 https://www.evrensel.net/haber/404523/bursada-maden-icin-yapilan-agac-katliamina-direnen-koyluler-gozaltina-alindi
986
987
988

116

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2020 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

● Turkuvaz Medya Grubu, sanatçı Berna Laçin’i hedef gösteren bir açıklama yayınladı. Açıklamada,
Laçin’in yer aldığı reklamları yayınlamayacaklarını belirterek, “Sosyal medya paylaşımları ile toplumun
milli ve manevi duygularını rencide edici açıklamalar yapan ve sayısız provokasyona imza atan sunucu Berna Laçin, hala bazı markaların ekran yüzü olarak televizyon kanallarında, gazetelerde ve internet
sitelerinde boy göstermeye devam ediyor. Toplumun kutsal değerlerine saygısı olmayan ve her fırsatta bu
değerlere hakaret etmekten çekinmeyen Laçin’in ünlü markaların erkan yüzü olarak ulusal medya kuruluşlarında boy göstermesini kabul etmiyoruz. Turkuvaz Medya Grubu olarak, Laçin’in hiçbir reklamına internet sayfalarımızda yer vermeyeceğimizi açıklamakta fayda görüyoruz” denildi.993 Laçin ise, “Bu açıklama
ile ilgili suç duyurusunda bulunacağımı kamuoyuna bildiririm! Hakkımdaki suçlamaların tamamı yalandır!
Başörtüsü yasağını desteklediğime dair uydurma iddia, kamuyu aldatmak ve iftira atmaktır! Not, benimle
ilgili tek bir mahkeme, suç, ceza ve soruşturma yoktur. Sadece başörtüsü değil her konuda özgürlükten taraf
durduğum ortadadır. Başörtüsü ile ilgili her fırsatta kadınların özgür seçimlerinden yana olduğunu dile getirdim. Bugüne kadar böyle çirkin bir dedikodu ve iftira ile hiç karşılaşmadım. Turkuvaz Medya derhal tekzip etmelidir! Üç gün önce basın toplantıma katılan yeni projemin haberini haber yapan beni yayınlayan
Sabah-ATV Turkuvaz Medya. Bugün ortada hiçbir şey yokken geçmişe dönük iftira ve mesnetsiz iddialarda
bulunmuştur. Bu suni gündemin parçası olmamak için konuyu kapatıyorum ve hukuka başvuruyorum”994
tepkisini gösterdi.995
15 Mayıs 2020
● Adana’da CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, Yüreğir Kaymakamlığı’na
bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleriyle yaşadığı tartışma sonucu beraberindeki annesi, babası ve kardeşiyle gözaltına alındı. Yıldırım’ın annesi, babası ve kardeşi, Adana Cumhuriyet Savcılığı’nca ifadeleri
alındıktan sonra serbest bırakıldı. Eren Yıldırım ise, “Görevli memura mukavemet” ve “hakaret” suçlamalarıyla tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Yıldırım’ı tutuksuz yargılanmak
üzere serbest bıraktı.996
● Turkuvaz Medya Grubu’nun, Berna Laçin’nin bulunduğu reklamları yayınlamama kararı almasının ardından Beyaz TV’de benzer bir açıklama yaptı. Beyaz TV’nin açıklamasında, “Sosyal medya paylaşımları ile milli ve manevi duygularımızı hedef alan ve toplumda ayrımcılığa yol açan açıklamalar yapan
Berna Laçin ’in yer aldığı hiçbir reklam filmine Beyaz TV yayınlarımızda yer vermeyeceğimizi tüm kamuoyuna bildiririz”997 denildi.998
● Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıçlar Sendikası Başkanı, Karşıyaka hakimi Ayşe Sarısu
Pehlivan’ı üç ay süreyle görevden uzaklaştırdı. HSK, Pehlivan’ın sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek hakkında inceleme başlatmıştı. Pehlivan, Grup Yorum’un cezaevinde açlık grevine başladıktan sonra
ölen üyesi İbrahim Gökçek hakkında “Ölüm adın kalleş olsun” paylaşımını yapmıştı. Karşıyaka hakimi
Pehlivan, hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili “İbrahim Gökçek hakkında yaptığım paylaşımlardan dolayı DHKP-C ile bağlantım olduğunu belirten ve Kayseri’deki cenaze ile ilgili ‘gömdürmeyiz, yakarız’ diyen grubun Twitter’da saldırısına uğradım” dedi.999
16 Mayıs 2020
● Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü iki ayrı soruşturmada “Türkiye Gerçekleri” Twitter
hesabı ve “Ankara Kuşu” Twitter hesabı hakkında “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla bir yıl altışar
aydan yedi yıl altışar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, “Türkiye Gerçekleri” hesabından
15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrası yapılan paylaşımlar gösterilerek, “Şüphelinin 2016 Temmuz
öncesi atmış olduğu ve 15 Temmuz hain darbe girişimini işaret eden paylaşımlarının akabinde, 2020 Ocak’ta
birden fazla kez bu sefer de Haziran ayına ilişkin olarak yukarıda yer alan paylaşımlarda bulunmasının,
2020 Haziran’da bir kalkışma gerçekleşeceği ve bu kalkışmanın da ülke menfaati için doğru olduğu intibaını
uyandırdığı, bu şekilde terör örgütünün eylemlerini meşru göstererek aktif olarak örgüt propagandası suçuna
ve ülke içerisinde kaygı, korku ve panik yaratmaya devam ettiği anlaşılmıştır” denildi. “Ankara Kuşu” Twitter hesabından ise “Gülencileri zımnen öven, devlet organlarını ve yöneticilerini küçük düşürmeyi amaçlayan asılsız haber ve bilgi içerikleri paylaştığı” belirtildi. İddianamede, “Terör örgütü̈ propagandası suçunu
gerektirir bu eylem dışında şüpheli hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gerek diğer sosyal medya
paylaşımları ve kişisel yazışmaları, gerek HTS raporu çerçevesinde düzenlenen görüşme analizi gerekse
https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/05/14/berna-lacinin-yer-aldigi-hicbir-reklama-yer-vermiyoruz
https://twitter.com/bernalacin35/status/1260934467402690562
https://www.birgun.net/haber/turkuvaz-medya-berna-lacin-i-hedef-gosterdi-300919
996 http://www.gazetevatan.com/chp-li-genclik-kollari-baskani-vefa-grubu-gorevlilerine-saldirdi-1318283-gundem/
997 https://twitter.com/beyaztv/status/1260980982599028739
998 https://www.medyafaresi.com/haber/berna-lacine-bir-sansur-karari-daha/940781
999 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/hakim-ayse-sarisu-pehlivan-gorevden-uzaklastirildi-1738967
993
994
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toplanan sair deliller çerçevesinde şu aşamada silahlı terör örgütü̈ üyesi olduğuna yönelik kamu davası açmaya yeter şüphe gerektirecek herhangi bir delil tespitinin bulunmadığı” ifadeleri kullanıldı.1000
17 Mayıs 2020
● Adana’da CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, Vefa Sosyal Destek
Grubu’yla tartıştığı suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince serbest bırakılınca, savcılık itirazı üzerine Adana 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararıyla tutuklandı. Yıldırım, hakkında
yakalama kararı alınması üzerine sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Ailemle birlikte kaymakamlık önünden geçerken kalabalığı ve patates-soğan dolu kamyonları gördüm. Kalabalık içindeki sivil
giyimli bir şahsa bu sebzelerin ne için kullanılacağını sordum. Bu yardımların nereye yapılacağını merak
ettim. Bunun akabinde soru sorduğum şahıs birden hiddetlenerek beni ve ailemi olay yerinden uzaklaştırmaya kalktı. CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı olduğumu söyledikten sonra bize silah doğrultup
ağzına mermi verdi. Silahı 17 yaşındaki erkek kardeşimin karnına dayadı. Bize saldırmaya başladılar. Saldırıya uğradığımız için polis ihbar hattını aradım. Ancak olay yerine intikal eden polisler sanki tam tersi
olmuşçasına davrandı” iddiasında bulndu.1001
18 Mayıs 2020
● Yargıçlar Sendikası eski Başkanı Avukat Mustafa Karadağ hakkında Yavuz Oğhan’ın YouTube’daki “bidebunuizle” adlı kanalında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yönelik “Pelikan grubu avukatı gölge başsavcı gibi çalışıyor. Başsavcı ile istişare ediliyor, eski Sovyetlerdeki siyasi komiser gibi, onun
oluru olmadan Başsavcı hiçbir şey yapamıyor” sözleri nedeniyle “kamu görevlisine alenen hakaret ve iftira”
suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede, Karadağ hakkında iki yıl iki aydan altı yıl dört aya kadar
hapis cezası isteniyor.1002
● Samsun Valiliği, 19 Mayıs’ta Atatürk Anıtı’na 8-10 kişilik bir grubun çelenk sunma töreni yapmasına izin vermedi.1003
19 Mayıs 2020
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki milletvekilleriyle 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Anıtkabir’e yapmak istediği ziyaret engellendi. CHP’li heyetin
saat 19.19’da gerçekleştirilmesi planlanan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile mutabakata varılarak
basına duyurulan ziyareti, saat 17.55’te Anıtkabir Komutanlığı ve Genelkurmay Özel Kalemi’nden gelen
arama ile Anıtkabir’in saat 18.00’da kapanması bilgisi üzerine ziyaretin bu süre içinde yapılması istendi.
Saat 18.00’da Anıtkabir’de Aslanlı Yol’un başına ulaşabilen CHP’lilere bu kez ziyaretin 10 kişi ile gerçekleştirilebileceği aktarıldı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP
Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Seyit Torun, Tuncay Özkan, Gamze Taşçıer, Uğur Bayraktutan,
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Levent Gök, CHP’nin en genç milletvekili Aysu Bankoğlu ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz Anıtkabir ziyaretini gerçekleştirdi.1004
20 Mayıs 2020
● Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’nun (SGDF), İstanbul Kadıköy’de Süreyya Operası
önünde yapmak istediği basın açıklamasına kaymakamlık yasağı gerekçesiyle izin verilmedi. SGDF Eş Başkanı Deniz Bahçeci’nin de aralarında olduğu dört kişi gözaltına aldı. HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz ise müdahaleye itiraz ettiği için polis tarafından hakaretlere maruz kaldığını bildirdi.1005
● HDP Ankara İl Örgütü önünde HDP’nin Iğdır, Siirt, Kurtalan, Baykan ve Altınova belediyelerine
15 Mayıs’ta kayyum atanmasına karşı tepki göstermek isteyen HDP’lilere valilik izni olmadığı gerekçesiyle
müdahale edildi. HDP Parti Meclisi üyesi ve avukat Alişan Şahin, ters kelepçelendi. HDP Merkez Yürütme
Kurulu (MYK) üyesi Veli Saçılık da gözaltına alındı.1006
● İstanbul Silivri Cezaevi’nde 10 Aralık 2017’den beri tutuklu Anadolu Kültür Derneği kurucusu iş
insanı Osman Kavala’nın avukatları Köksal Bayraktar, Deniz Tolga Aytöre ve İlkan Koyuncu, İstanbul Sulh
Ceza Hakimliği’ne AİHM’in kararını da göz önüne alarak müvekkillerinin tahliyesi için dilekçe verdi. Dilekçede, Kavala’nın CIA ajanı olduğu iddia edilen, ABD Dışişleri Bakanlığı eski çalışanı Henri Barkey ile
irtibatı olduğu iddiasıyla tutukla kararı almanın hukuken meşru olmadığı savunularak, “Ortada bu iddialara

https://kronos34.news/tr/turkiye-gercekleri-ve-ankara-kusuna-7-5-yil-hapis-istemiyle-dava/
http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/224397-adana-da-chp-genclik-kollari-baskani-eren-yildirim-tutuklandi
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/yargiclar-sendikasi-eski-baskanina-hakaret-ve-iftiradan-dava-acildi-41520442
1003 https://www.birgun.net/haber/samsun-valiligi-19-mayis-ta-celenk-torenine-izin-vermedi-301370
1004 https://halktv.com.tr/gundem/chpye-anitkabir-engeli-bes-dakika-once-gelen-telefonun-hikayesi-425472h
1005 https://gazetekarinca.com/2020/05/kadikoyde-genclik-orgutlerine-polis-mudahalesi-ve-gozalti/
1006 https://yeni1mecra.com/ankarada-hdp-il-orgutunun-kayyim-protestosuna-polis-mudahalesi/
1000
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yönelik kesinleşmiş bir AİHM kararı varken aynı gerekçelerle müvekkilin özgürlüğünden mahrum bırakılmasının her hal ve koşulda toplumsal vicdan ve adalet anlayışıyla örtüşmeyeceği açıktır” denildi. 1007
● HSK, İzmir’de görevli Hakim Orhan Gazi Ertekin’e Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek hakkındaki paylaşımları nedeniyle “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Demokrat Yargı Derneği Eş Başkanı da olan Ertekin, “Teyit etmeden bir şey söylemek zor. Ancak Türkiye’ye,
Türkiye toplumuna, Türkiye’nin kurumlarına insanlığı, hukuku ve yasayı hatırlatmak bize düşüyorsa bundan gocunmayız. Hem insanlık hem yasa hem de hukuk bağlamında yaptığımız meşrudur, doğrudur aynı
zaman da bir hukukçu olarak görev ve sorumluluktur” dedi. HSK, daha önce de Gökçek’in vefatının ardından üzüntüsünü dile getiren İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan’ı da görevinden uzaklaştırmıştı.1008
22 Mayıs 2020

● İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir’de cami hoparlörlerinden İtalya partizan marşı Çav
Bella’nın çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada CHP’nin İzmir eski il başkan yardımcısı Banu Özdemir’in tutuklanmasını talep etti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, ‘‘Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada bir danışmanlık şirketinde yönetici olarak görev yapan Banu Özdemir, Türk Ceza Kanunu'nun 216/3 maddesi kapsamında ‘Dini değerleri alenen aşağılamak’ suçundan gözaltına alınmıştır’’
denildi. Özdemir, “O görüntüler, çeşitli internet sitelerinde yayınlandı. Ben de görüntüleri o sitelerden tam
iki saat sonra indirdim ve paylaştım. Paylaşımlarımda bir hakaret, küfür, aşağılama yok. Ben inançlı bir
insanım. Bunu zaten yapmam. Ancak ne yazık ki benim paylaşımlarım sonrası bir grup trol önce beni hedef
gösterdi. Ardından hesabımı ele geçirmeye çalıştılar” dedi.1009
27 Mayıs 2020
● TRT’de yayınlanan “Doğrusu Ne” programında DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun yüzü ve ismi
sansürlenirken sendikaların da Türkiye’nin itibarını zedelediği öne sürüldü. Programda, “1 Mayıs’ta sendikalara izin verildiği, ancak DİSK’in kurallara uymadığı, polise karşı geldiği için göz altına alındığı” belirtilirken “Sendikaların yalanlarla Türkiye’nin itibarına zarar verdiği” iddiasında bulunuldu.1010
29 Mayıs 2020
● Hrant Dink Vakfı, 27-28 Mayıs’ta e-posta yoluyla “Bir gece ansızın gelebiliriz” denilerek Rakel
Dink ile avukatlarına yönelik tehditte bulunulduğunu belirterek, Şişli Emniyeti ile İstanbul Valiliği’ne gerekli bilgilendirmenin yapıldığını açıkladı.1011
● Batman’da, Sağlık Sosyal ve Hizmet Emekçileri Sendikası’na (SES) üye üç sağlıkçının sürgün
edilmesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenlemek
isteyen KESK Batman Şubeler Platformunun sekiz üyesi valilik tarafından alınan yasak kararı gerekçesiyle
gözaltına alındı. SES Batman Şube Eş başkanı Deniz Topkan’ın basın açıklamasını okuduğu sırada, kolluk
güçlerinin gruba plastik mermi ve gazla müdahalede bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan isimler arasında
Topkan, Eğitim Sen Genel Sekreteri Welat Kaya, KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy, BES Genel Genel Sekreteri Aziz Özkan, SES Batman Şube yöneticisi Salih Bayat, SES Genel Kadın Sekreteri Selma Atabey ile Erdal Doğan ve Yunus İzmir yer alıyor.1012
31 Mayıs 2020
● Hrant Dink Vakfı’na e-posta aracılığı ile tehdit yazısı gönderen H.A. adlı şahıs, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması bünyesinde Konya Selçuklu’daki evinde gözaltına alındı ve adliyeye
sevk edildi.1013
● İstanbul Eyüp’te oturduğu sitenin önüne çıkan genç, polis tarafından darp edilerek, gözaltına
alındı. Olaya ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşan Eyüp Dayanışma Ağı, “Sokağa çıkma yasakları
evinin önündeki insanlara yönelik polis şiddetini meşrulaştırmaz!” şeklinde tepki gösterdi.1014
1 Haziran 2020

https://bianet.org/bianet/insan-haklari/224560-osman-kavala-icin-tahliye-basvurusu-yapildi
http://susma24.com/orhan-gazi-ertekine-grup-yorum-sorusturmasi/
https://www.birgun.net/haber/chp-izmir-eski-il-baskan-yardimcisi-banu-ozdemir-cav-bella-tweeti-nedeniyle-tutuklandi-301941
1010 https://gazetemanifesto.com/2020/trt-programinda-diske-sansur-yalan-ve-iftira-360530/
1011 https://www.evrensel.net/haber/405942/hrant-dink-vakfina-tehdit-mektubu
1012 https://t24.com.tr/video/batman-da-saglikcilarin-eylemine-polis-mudahalesi-8-gozalti,29211
1013 https://www.birgun.net/haber/hrant-dink-vakfi-na-tehdit-maili-gonderen-kisi-adliyeye-sevk-edildi-302850
1014 https://t24.com.tr/video/yine-polis-siddeti-eyup-te-evinin-onune-cikan-genc-darp-edilerek-gozaltina-alindi,29261
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● Gezi Parkı eylemlerinde Ankara Kızılay Meydanı’nda polis mermisiyle ölen Ethem Sarısülük’ün
yedinci ölüm yıldönümünde, Güvenpark’taki anma etkinliğine polis müdahale etti ve 21 kişi gözaltına
alındı. Bu kişiler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.1015
2 Haziran 2020
● İstanbul Valiliği, Grup Yorum konserine ilişkin “Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan
Yenikapı Miting Alanı’nda 9 Ağustos’ta yapılacağı bildirilen konser başvurusuna Valiliğimizce izin verilmemiştir” açıklaması yaptı.1016
3 Haziran 2020
● Şair Ahmet Telli, adını taşıyan Facebook hesaplarınca yapılan paylaşımlar gerekçesiyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla ifade vermeye çağrıldı. Telli, kişisel hesabı dışında başka hesabı bulunmadığını belirterek, “Adımı taşıyan diğer Facebook sayfalarını yönetenleri tanımıyorum” açıklamasında
bulundu.1017
● Tiyatro oyuncusu Haldun Açıksözlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla Antalya’da gözaltına alındı.1018 Açıksözlü, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Açıksözlü, ifadesinde, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda bulunduğunu ve oyuncu Barış Atay’a destek olmak amacını taşıdığını belirterek, düşüncelerini
ifade ettiğini ve bunun da suç olmayacağı söyledi. Açıksözlü, Cumhurbaşkanına karşı kişisel herhangi bir
hakarette bulunmadığını ekledi. Tek kişilik tiyatro oyunu “Laz Marks”ı sahneleyen Açıksözlü, Erdoğan’a
hakaret ettiği suçlamasıyla 2015’te de gözaltına alınmış ve 6.000 lira para cezasına ödemesiyle serbest bırakılmıştı.1019
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un İstanbul
Kuzguncuk’ta kiraladığı ve izinsiz yapılaştığı belirtilen arazide fotoğraf çektiği gerekçesiyle CHP Üsküdar
İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın cep telefonunda inceleme yapıldığı açıklandı. Özçağdaş’ın, 21 Nisan’da öğle
saatlerinde Altun’un evini fotoğraflarken koruma polisleri tarafından fark edildiği belirtilmişti. Özçağdaş’ın
telefonunda yapılacak ayrıntılı incelemeyle fotoğrafların nasıl ve ne şekilde çekildiği belirlenecek.1020
4 Haziran 2020

● İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir’de camiden Çav Bella çalınmasına ilişkin görüntüleri sosyal
medyada paylaştığı için yedi gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan CHP İzmir İl önceki Başkan
Yardımcısı Banu Özdemir hakkındaki bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasının istendiği iddianamede, “Halkı
kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” iddiasıyla suçlanan Özdemir’in paylaşımıyla ilgili “Ramazan ayında
ve bayram arifesinde videoya hiç yer vermeksizin bu videoyu kınaması mümkünken kınamadığı ve alay
ederek paylaşım yapmasıyla şüpheli atılı suça yönelik kastını ortaya koymaktadır” ifadeleri yer aldı.1021
5 Haziran 2020
● İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li İzmir Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’yı “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 2016’da sosyal medya hesabından hakaret ettiği” iddiasıyla başlattığı soruşturmada
ifade vermeye çağırdı. Arda, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca,
Arda’nın sosyal medya hesabından 15 Temmuz 2016’da ve bazı tarihlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içeren mesajlar paylaştığını belirterek, savcılığa başvuracağını söylemişti.1022 Arda ise, “Benim Cumhurbaşkanı’na hakaret içeren bir açıklamam olmamıştır. Ortaya atılan iddiaları yüce Türk yargısı en iyi
şekilde araştıracak ve sonuçlandıracaktır. Gaziemir Belediye Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Atmaca,
cumhurbaşkanına hakaret içerdiğini düşündüğü bu paylaşımları, ilerleyen süreçte ‘Herkes haddini bilecek,
ayağını denk alacak’ diyerek defalarca kez kendi sosyal medya hesaplarından paylaşarak açıkça beni tehdit
etmiştir. Konuyu yargıya intikal ettirdiğini söylemesine karşın, sonucunu beklemeksizin art arda yaptığı
paylaşımlar yargıyı etkileme çabasından başka bir şey değildir” dedi.1023
7 Haziran 2020

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ethem-sarisuluk-anmasinda-gozaltina-alinanlar-serbest-birakildi-1742489
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/istanbul-valiliginden-grup-yorum-konseri-aciklamasi-1742566
https://www.birgun.net/haber/sair-ahmet-telli-cumhurbaskanina-hakaret-ten-ifadeye-cagrildi-303221
1018 https://artigercek.com/haberler/laz-marks-haldun-aciksozlu-cumhurbaskani-na-hakaret-iddiasiyla-gozaltina-alindi
1019 https://www.pirha.net/cumhurbaskanina-hakaret-iddiasiyla-gozalti-alinan-laz-marks-serbest-birakildi-219925.html/04/06/2020/
1020 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/chp-uskudar-ilce-baskani-ozcagdasin-telefonu-inceleniyor-41533073
1021 https://www.birgun.net/haber/chp-li-ozdemir-in-cav-bella-paylasimina-3-yil-hapis-istemi-303328
1022 https://t24.com.tr/haber/gaziemir-belediye-baskani-halil-arda-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildi,882584
1023 https://www.birgun.net/haber/gaziemir-belediye-baskani-halil-arda-serbest-birakildi-303467
1015
1016
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● Bursa-Yenişehir’in Kirazlıyayla köyünde, Lübnanlı maden şirketi MEYRA Şirketi’nin, köydeki
topraklarda çalışma yapmasına karşı yapacakları basın açıklamasına destek vermeyi amaçlayan Bursa Çevre
Platformu, Bursa Tabip Odası, Bursa Barosu, çeşitli siyasi parti temsilcileri ve milletvekillerinden oluşan
heyete köy girişinde jandarma müdahalesinde bulunuldu. Jandarma, Covid-19 virüsü salgınını gerekçe göstererek, köy girişine barikat kurdu. Köylü kadınlar, “Direne direne kazanacağız”, “Lübnanlı şirket köyümüzü terket” sloganlarıyla tepelerden yürüyerek jandarma barikatını aşıp gelenlerle buluştu. Bursa Çevre
Platformu adına Barçık köyü girişinde basın açıklaması yapıldı. Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Kirazlıyayla köyünü de içine alan 346 hektarlık ruhsat alanını 2012’de devralan MEYRA Şirketi’nin “ÇED gerekli değildir” izni alarak 2013’te madencilik faaliyetine başladığını, ÇED Raporu’ndaki su kullanımı ile ilgili tabloların yılda 600 bin ton su kullanılacağını, alınan su kullanım izninin yetmeyeceğini, şirketin daha fazla İznik
Gölü suyuna veya daha başka su kaynaklarına ihtiyaç duyacağını dile getirdi. Aksoy, “Tepkiler nedeniyle
geçici bir süre için çalışmalarını durduran ve Covid-19 virüsü salgını sürecinde herkes evindeyken 30
Mart’ta tesis altyapısı için arazi düzlemeye ve ağaç kesimine başlayan maden şirketi, 11 Mayıs’ta tekrar
başlayarak önce bölgeye malzeme nakli yapmış köylülerin gözleri gibi korudukları ağaçları kesmeye devam
etmiştir. Yasal izinleri olmadığı halde inşaat ve ağaç kesme çalışmalarına başlayan, kanunu ve hukuku yok
sayan maden şirketini faaliyetlerini durdurmaya, sorumluları da halkın ve köylünün yanında olmaya davet
ediyor, bu tavırlarını kınıyor ve artık yeter diyoruz” diye konuştu. Açıklama sırasında jandarma ses düzenine
el koymak isterken, köylüler ve basın açıklamasına katılanlar bu girişime de izin vermedi.1024
8 Haziran 2020
● Çanakkale Kazdağları’nda 320. günündeki “Su ve Vicdan Nöbeti”ni sürdürenlere destek olmayı
amaçlayan iki kişi jandarma tarafından gözaltına alındı ve akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Ferzan Aktaş,
kendilerine sürekli para cezası kesildiğini ve “Bir daha alana gitmeye çalışırsanız, yine gözaltına alırız”
denildiğini söyledi.1025
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in 2017’de alevinet.com’da yayımlanan “Aydınlık paçavrası, Alevi katliamlarına ortam hazırlamaktadır” yazısında kendisine hakaret edildiğine ilişkin suç duyurusu nedeniyle yazar Aziz Tunç hakkında yakalama kararı çıkardı.
Yurtdışında yaşayan Tunç ise, “Perinçek ve çevresi, HDP’nin kapatılması yönünde yoğun bir gayret içerisine girdi. Bu davayla HDP’nin kapatılması için sürdürülen kara propagandaya bir malzeme çıkartılmak
istenmektedir. Perinçek bu yolla, hem iki numaralı Bahçeli’si olarak Erdoğan’a yardım edilmiş olacak, hem
de HDP’ye yönelik ırkçı/gerici saldırılar üzerinde pirim yapmaya çalışacaktır” dedi.1026
12 Haziran 2020
● Halkevleri Derneği’nin, ABD Ankara Büyükelçiliği önünde “Irkçılık, cinsiyetçilik, virüs, işsizlik,
yoksulluk ve kapitalizm. Nefes alamıyoruz” sloganlarıyla ABD’de George Floyd’un öldürülmesini protesto
etmek için basın açıklaması yapmasına izin verilmedi. Polis müdahalesinde 12 kişi gözaltına alındı.1027
13 Haziran 2020
● Van Barosu’nun, Van Valiliği tarafından kentte 1.297 gündür sürdürülen toplantı ve gösteri yasağına ilişkin yaptığı üçüncü dava başvurusu da reddedildi. Mahkeme, yaklaşık üç buçuk yıldır devam eden
yasağı gerekli ve orantılı olarak değerlendirdi. Van Barosu Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Kaçan, Van
Valiliği’nin 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından sistematik olarak yasak kararı aldığını söyledi.1028
14 Haziran 2020
● Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, Hatay’da parti faaliyetleri için kullanılan araca, jant bijonları gevşetilerek sabotaj düzenlenmek istendiğini bildirdi. Atay, “Antakya’da ve bölgede partimizin faaliyetlerinde kullandığımız araç yolda giderken,
tekerlekteki iki bijon yerinden çıktı. Servis, beş bijonun da gevşetilmiş olduğunu belirtti. Bu müdahalenin,
tahmin ettiğimiz şey olmadığını umuyoruz” dedi. Hatay Valiliği ise, “Konuyla ilgili olarak ne Valiliğimize
ne de kolluk kuvvetlerimize bu yönde herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır. Olayın sosyal medya hesapları üzerinden öğrenilmesinin ardından ilgililerle yapılan telefon görüşmesinde ise konuyla ilgili herhangi bir şikayetlerinin olmadığı tarafımıza bildirilmiştir. Buna rağmen konu, kolluk kuvvetlerimiz tarafından her yönüyle araştırılmaktadır” denildi.1029 TİP’ten yapılan açıklamada özetle, “Valilik, Emniyet
görevlileri ve teknik personelin ön incelemesinde araca kasıtlı olarak müdahale edildiği ve aracın takla
https://www.evrensel.net/haber/406539/kirazliyayla-koyluleri-jandarma-engelini-asarak-maden-sirketini-protesto-etti
https://ankahaber.net/haber/detay/kazdaglari_nobetine_giderken_gozaltina_alinan_2_kisi_serbest_birakildi
1026 http://susma24.com/yazar-aziz-tunc-hakkinda-yakalama-karari/
1027 https://www.amerikaninsesi.com/a/ankarada-george-floyd-icin-eylem-yapilmasina-izin-verilmedi/5460638.html
1028 https://www.birgun.net/haber/bin-297-gunluk-yasak-orantiliymis-304445
1029 https://gazetekarinca.com/2020/06/tipli-vekil-atayin-da-kullandigi-araca-yonelik-sabotaj-girisimi/
1024
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atmasının hedeflendiği belirtilmiştir. Failler bulunana ve gerekli cezayı alana kadar konunun takipçisi olacağız” denildi.1030
15 Haziran 2020
● HDP’nin Hakkari ve Edirne’den “Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü” öncesinde HDP Edirne İl
Örgütü binası polis ablukası altına alındı. HDP Genel Başkanı Pervin Buldan, milletvekilleri ve parti yöneticileri saat 12.00’de İstanbul Silivri’nden Edirne’ye doğru yola çıkmak istedi ancak gruba polis müdahale
etti ve dokuz HDP’li gözaltına alındı. Müdahale sırasında HDP’lilerin üzerine biber gazı sıkılıp, plastik
mermiler de kullanıldı. Hakkari’de ise yürüyüş öncesi sabah saatlerinden itibaren kentin dört bir yanında
zırhlı araçlar ve polisler konumlandırıldı. Yürüyüş öncesi HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın açıklama
yaptığı parti binası da abluka altına alındı.1031
● Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında
“dönek”, “fırıldak”, “AKP stepnesi” diyen kişi hakkında beraat kararı veren yerel mahkeme hakimi ile kararı
onayan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Başkanı ve iki üyesi hakkında soruşturma açtı.
HSK Birinci Dairesi, hakimleri tarafsız davranmamakla suçladı. Soruşturma dosyasına göre; H.E. adlı kişi,
2017’de Facebook’tan Bahçeli aleyhinde “Dürüst, milliyetçi bir MHP’li, dönek, fırıldak, AKP stepnesi Bahçeli’nin ardından niye gider anlamış değilim. MHP’ye verdiği her oy, AKP hanesine yazılıyor. Bunlar bu
kadar mı geri zekalı” paylaşımı sonrasında Bahçeli’nin avukatının şikayeti üzerine dava açılmıştı. Antalya
27. Asliye Ceza Mahkemesi’nin hakimi H.M., “Bu sözlerin Bahçeli’nin onur, şeref ve saygınlığını rencide
edici boyutta olmadığı, siyasetçi olan katılanın fikirlerini değiştirdiğinin rahatsız edici, kaba, abartılı ve nezaket dışı bir şekilde ifade edilmesi olduğu, siyasetçilerin diğer vatandaşlara göre sert eleştirilere karşı toleranslı olmaları gerektiği” gerekçesiyle beraat kararı vermişti. Beraat kararı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı. Bunun üzerine Bahçeli’nin avukatı Nizameddin Kocabey, asliye
ceza mahkemesi hakimi ile istinaf heyetini HSK’ye şikayet etti. Avukat Kocabey’in, HSK Birinci Dairesi
Üyesi Hamit Kocabey’in oğlu olması kamuoyuna yansımıştı. Baba Hamit Kocabey, oğlu tarafından yapılan
şikayetin değerlendirildiği toplantıya katılmamıştı. HSK Birinci Dairesi’nin soruşturma açılması yönünde
karar aldı ve bu öneriyi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül kabul etti. Bu kararla yerel mahkeme yargıcı H.M.
ile Antalya Bölge Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Başkanı H.U., üyeler H.G. ve Z.C. hakkında soruşturma başlatıldı. HSK Başmüfettişi Hamit Çalık, 20 Mayıs’ta dört yargıçtan yedi gün içinde savunma vermelerini
istedi. Yapılacak soruşturma sonucunda HSK İkinci Dairesi’nin, hakimlerle ilgili son kararını vereceği öğrenildi.1032
● Reklamcı, tasarımcı, grafiker Harun Karanfilci’ye sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek,
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “darbe yanlısı olmak” üzere iki ayrı suçlamayla soruşturma açıldı. Karanfilci, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” soruşturmasına neden olarak gösterilen Erdoğan paylaşımını 2013’te
yapmıştı ve Erdoğan o dönem Başbakan olarak görev yapıyordu. Karanfilci, “Bu soruşturmaları, bizim gibi
sosyalist görüşlü insanların, yazmaması, fikirlerini açıklamaması, sosyal medyayı kullanmaması, sürekli
ifadelere çağrılarak yıldırılması olarak değerlendiriyorum. İfadeye çağırdılar diye fikirlerimizi yazmayacağız, evimizde oturacağız diye bir şey yok” dedi. Karanfilci hakkındaki ikinci soruşturma dosyasında bir kişi
tarafından yapılan ihbarlar bulunduğu belirtildi.1033
● HDP’nin, Edirne ve Hakkari’den olmak üzere iki noktadan Ankara’ya başlatacağı “Demokrasi
Yürüyüşü” eyleminde altı kişi gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Edirne ve Hakkari’nin yanı sıra Tekirdağ, Van ve Kocaeli valilikleri de kentin girişlerine ve kentlerde yapılacak etkinliklere yasak getirmişti. Adana Valiliği de kente giriş ve çıkışları 15 gün süreyle kısıtladığını duyurmuştu.1034
● İstanbul Valiliği, İstanbul’da 15 gün boyunca eylem yapılmasını yasakladı. Kararda, “Etkinlik
programında sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalara yapılması muhtemel ziyaretlerde, sosyal
mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesinin sağlanması, ilimizde yapılması planlanan basın açıklamalarının, yalnızca parti binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla, sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılabileceği, yapılması planlanan yürüyüşler ile açık hava toplantısı,
toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem/etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olacağı öngörülerek müsaade edilmemesi, başka illerde yapılması planlanan eylem/etkinliklere, ilimizden katılım sağlayacak grup
ve şahıslara izin verilmemesi, park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stant
kurulmasına müsaade edilmemesi, tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun

https://ilerihaber.org/icerik/tipten-sabotaj-girisimine-iliskin-aciklama-turkiye-isci-partisi-hicbir-karanlik-odagin-gozdagina-boyun-egmez-114029.html
http://bianet.org/bianet/siyaset/225701-hdp-edirne-ve-hakkari-den-ankara-ya-yuruyor
1032 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bahceliye-hakaret-davasinda-beraat-veren-4-yargica-sorusturma-1745071
1033 https://sol.org.tr/haber/harun-karanfilciye-hakaret-sorusturmasi-cumhurbaskanini-tutturamadilar-7179
1034 https://tele1.com.tr/yuruyus-oncesi-hdp-binasi-polis-ablukasina-alindi-176576/
1030
1031
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282’inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri
gereğince işlem yapılması kararları alınmıştır” denildi.1035
16 Haziran 2020
● AKP Genel Merkezi önünde 15 Temmuz darbe girişimi gazileri için yapılan bağışlarla ilgili basın
açıklaması yapmayı hedefleyen gaziler ve yakınlarına polis müdahale etti. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Derneği de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak,
kendileri için toplanan 300 milyon liranın sahiplerine dağıtılmasını ve gazi maaşı bağlanmasını istiyordu.1036
17 Haziran 2020
● Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) toplantılarına
katıldığı gerekçesiyle Katılımcı Demokrasi Partisi (KADEP) Genel Başkanı Lütfü Baksi’ye “örgüt üyesi
olmak” suçundan altı yıl üç ay hapis cezası verdi. Baksi, “örgüt propagandası yapmak” suçlamasından ise
beraat etti.1037
18 Haziran 2020
● Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, şarkıcı Azad Bedran hakkında İstinaf Mahkemesi’nce verilen bozma kararına rağmen “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla üç yıl dokuz ay hapis cezası kararında direndi. Mahkeme, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bandrol verdiği “Partizan” adlı şarkısına çektiği
klip, konserlerinde söylediği türküler ve sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle “suçun
işleniş biçimi, suçun önemi, sanığın kastı ve tehlikenin büyüklüğü” gerekçesiyle Bedran’a verdiği cezayı
yineledi. Bedran’ın avukatı Soran Haldi Mızrak, İstinaf Mahkemesi’nin bozma ilamına rağmen aynı şekilde
karar alındığı vurguladı.1038
● İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABF) Onursal Başkanı ve eski HDP Milletvekili Turgut Öker’e 11 ay 20 gün
hapis cezası verdi. Öker’in cezası yedi bin lira1039 adli para cezasına çevrildi. Öker’in yurt dışı yasağı ise
kaldırıldı.1040
21 Haziran 2020
● Düzce 2. Sulh Ceza Hakimliği, Ekşi Sözlük’teki “Düzce Milli Eğitim Müdürü’nün Ceren Özdemir
Yorumu” başlığındaki içerikleri erişime engelledi.1041
22 Haziran 2020
● Baro yönetimlerinin Türkiye’nin farklı kentlerde düzenlediği “Savunma Yürüyor” eylemini başkent Ankara’nın girişinde ortak basın açıklamasıyla sonlandırma girişimi polis tarafından engellendi. Baro
başkanlarının, AKP ve MHP’nin İstanbul, Ankara, İzmir gibi kentlerde “çoklu baro” oluşturulmasına yol
açacak yasa teklifini protesto etmek amacıyla Ankara girişinde yaklaşık 300-500 metrelik sembolik yürüyüşüne izin verilmedi. Baro başkanları, Anayasa’ya aykırı şekilde polis müdahalesinde bulunulduğunu belirtirken, Ankara Valiliği’nin izin vermediği bilgisi aktarıldı ancak yazılı yasaklama kararı paylaşılmadı.
Ankara girişinde Eskişehir Yolu’nda bir inşaat sahası önünde durdurulan baro başkanları, yürüyüşlerine ve
ortak basın açıklamasına yönelik engelleme üzerine bulundukları noktada oturma eylemine başladı. Baro
başkanları, sembolik yürüyüşlerine izin verilmesini talep ettiği dakikalarda, Türkiye Barolar Birliği (TBB)
Başkanı Metin Feyzioğlu’nun polis müdahalesi altındaki baro yönetimlerini yalnız bırakması ve Anıtkabir’i
küçük bir grupla ziyaret etmesi tepki yarattı. Feyzioğlu’nun yanındaki Afyon, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Konya,
Elazığ, Sivas, Gümüşhane-Bayburt, Çorum, Yozgat, Kütahya, Edirne, Erzurum, Kahramanmaraş baro başkanları Anıtkabir’den ayrıldıktan hemen sonra nöbet eylemine desteğe geldi. Olay yerine sıcak hava nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin avukatlar ve basın mensupları için ulaştırdığı çadırlara ve birtakım
malzemelere ise polis engellemede bulundu. Sembolik yürüyüşe izin verilmemesiyle gerilim tırmandı ve
arbedeler yaşandı. Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı’nın darp edildiği görüldü. TBB Başkanı Metin
Feyzioğlu, ise “Temel haktır yürüyüş hakkı. Talebimiz oraya gelmiş baro başkanlarımızın bırakılmasıdır.
150 metre yürüyüş yapacaklar. O 150 metre yürüyüşün ardından Anıtkabir’e gitmek istiyorlar. Bunun kamu
düzenini bozan bir yanı yok. Olayları yumuşatmak için devreye girdik. Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı ile
görüştüm. Bir ortak noktada buluşulacak” açıklaması yaptı. Ancak Feyzioğlu’nun açıklamasına rağmen gün
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/06/15/istanbul-valiliginden-15-gun-eylem-yasagi/
https://t24.com.tr/haber/toplanan-paralari-soran-15-temmuz-gazilerine-akp-genel-merkezi-onunde-polis-mudahelesi,884491
https://gazetekarinca.com/2020/06/kadep-genel-baskani-lutfu-baksiye-6-yil-3-ay-hapis/
1038 http://susma24.com/mahkeme-sanatci-azad-bedrana-cezada-israr-etti/
1039 https://panorama-news.de/gundem/turgut-okere-11-ay-20-gun-hapis-ceza-verildi/
1040 https://gazetekarinca.com/2020/06/turgut-okere-11-ay-hapis-cezasi/
1041 https://twitter.com/engelliweb/status/1274786876495446017
1035
1036
1037
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boyunca barolara sembolik yürüyüş izni verilmedi. Gün içerisinde gazeteciler, baro başkanları ve yöneticilerinden ayrı şekilde bir başka barikat alanı içerisine alınmak istendi. Bazı gazetecilerce buna itirazda bulunulması üzerine polis barikatı açtı. İlerleyen saatlerde nöbet eyleminden vazgeçmeme kararı alınması üzerine baro başkanlarına battaniye ve sıcak çorba verilmesine engel olundu. Geceleyin basın mensuplarına
polis müdahalede bulundu. Basın mensuplarınca görüntü alınmasını engellemek amacıyla geceleyin baro
başkanları çevresindeki alana ilaveten barikatlar oluşturuldu ve Emniyet otobüsleriyle de perdeleme yapıldı.
1042
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ise, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. maddesi
gereği il genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilecek alan ve güzergahların mülki amirliklerce belirlendiği gerekçesiyle yasaklamayı savundu.1043
● İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, 19 Haziran tarihinde aldığı kararla, altı Ekşi Sözlük
başlığındaki içeriklere erişim engelleme kararı getirdi. Engellenen içerikler arasında, “Emine Erdoğan’ın
çantası” ve “Bilal’e anlatır gibi anlatmak” başlıkları da yer alıyor.1044
● Çerkezköy Kaymakamlığı, basın açıklamalarında uyulacak esas ve usuller hakkında bir duyuru
yayınladı. Duyuruda basın açıklaması yapmak maksadıyla herhangi bir yerden farklı bir yere kamu düzenini
bozacak şekilde gösteri amaçlı toplu yürüyüş yapılamayacağı bildirildi.1045
23 Haziran 2020
● Van Valiliği, kentte 1300 gündür devam eden eylem ve etkinlik yasaklarını 15 gün daha uzattı. Valilikten yapılan açıklamada, “Anayasada ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını
doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşların
can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve
özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının
yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; 22 Haziran 2020 tarihinden geçerli 06 Temmuz 2020 tarihi de dahil
olmak üzere 15 gün süre ile Van ili coğrafi sınırları içerisinde açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü,
açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması,
imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması yasaklanmıştır” denildi.1046
● CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya
paylaşımları nedeniyle açılan davada, beş ayrı suçtan verilen toplam dokuz yıl sekiz ay 20 günlük hapis
cezasına yapılan istinaf talebi reddedildi. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını inceleyen İstanbul
Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, dosyayı usul ve esas yönünden isabetli buldu. Yerel mahkemenin
kararı, Yargıtay’a temyiz yolu açık olmak üzere onandı. Kaftancıoğlu, “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılamak”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek”, “kamu görevlisine
karşı görevinden dolayı hakaret”, “terör örgütü propagandası yapmak” gerekçeleriyle yargılanıyor.1047
27 Haziran 2020
● Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesini
15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutmaya yönelik sözleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle
emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok hakkında altı ay yedi gün hapis cezası verdi. Mahkeme,
hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Üçok, “Astlık-üstlük münasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara karşı güven hissini yok etmeye matuf olarak alenen tahkir veya tezyif edici fiil ve hareket” suçlamasıyla hapis cezasına mahkum edildi. Duruşmada, Milli Savunma Bakanlığı avukatı Özel Aydın ve Milli
Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın avukatı Samet Can Olgaç, Üçok’un cezalandırılmasını talep etti. Üçok’un
avukatı Uğur Altun ise, bunun bir ifade özgürlüğü davası olduğunu belirterek, beraat talebinde bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Üçok, sosyal medya hesabından “15 Temmuz
darbe girişimi sürecinin sorumlusunun Genelkurmay Başkanı olduğu, yargılanması gerektiği” yönünde paylaşımları nedeniyle suçlanıyordu.1048
29 Haziran 2020
● Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi-avukat Ali Rıza Dizdar hakkında 15 Şubat’ta Göztepe-Beşiktaş maçı
ardından yaptığı konuşmadaki isim veya unvan vermeden Berat Albayrak için “damat” sözünü kullandığı
için “hakaret” suçlamasıyla soruşturma açıldı. Dizdar, “Benim mevcut konuşmamda herhangi bir hakaret
yoktur. Basında ‘damat müdahale etti’ cümleleri geçiyordu, ben de konuşmamda sadece damat dedim. Ben
https://www.birgun.net/haber/baro-baskanlarina-polis-engeli-valilik-yuruyuse-izin-vermiyor-305533
https://twitter.com/EmniyetAnkara/status/1275058909825228800
http://susma24.com/bilale-anlatir-gibi-anlatmak-artik-yasak/
1045 https://www.cerkezkoybakis.com.tr/cerkezkoy/kaymakamliktan-flas-basin-aciklamasi-karari-h115421.html
1046 http://susma24.com/vanda-1300-gundur-suren-eylem-yasagi-uzatildi/
1047 https://t24.com.tr/haber/canan-kaftancioglu-na-verilen-9-yillik-ceza-onandi,886136
1048 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/06/27/ahmet-zeki-ucoka-hapis-cezasi/
1042
1043
1044

124

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2020 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

konuşmamda müştekinin ismini vermedim. Konuşmam Göztepe maçının eleştirisi niteliğindeydi. Herhangi
bir kişiyi hedef almadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.1049
● “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı Tuna Altınel, “terör örgütü propagandası yapmak”
suçlamasıyla yargılandığı davadan berat etmesine rağmen pasaportunu alamadığını ve bu nedenle de “çalışma ve seyahat” hakkının ihlal edildiğini belirtti. Altınel, 24 Ocak 2020’de beraat etmişti.1050 Beraat sonrası pasaportunu almak için dava açan Altınel’in mahkeme kararı kesinleşmediği gerekçesiyle pasaportunu
alamamasına ilişkin “İstinaf mahkemesi duruşma olmaksızın dosya üzerinden karar verebilecekken sessizliğe gömüldü” açıklamasında bulunuldu.1051
1 Temmuz 2020
● Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi
Esra Albayrak’ın dördüncü çocuğu Hamza Salih’in dünyaya gelmesiyle ilgili sosyal medyada yapılan yorumlar gerekçesiyle, “83 milyonun sosyal medya terörü karşısında eli kolu bağlı kalmasını kabul edemeyiz.
Bu kapsamda hukuki düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Erişim engeli, adli ve mali yaptırımları devreye sokacağız. Türkiye muz cumhuriyeti değildir. Yasama dönemi bitmeden bu meseleyi halletmeyi ümit ediyorum. Artık kim ne der yerine, ülkemizin neye ihtiyacı olduğuna bakacağız” dedi.1052
● İstanbul’da özel bir şirkette satış danışmanı olarak işe başlayan Ercan Saldanli, Twitter hesabında
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı takip ettiği gerekçesiyle öğlene kadar çalıştıktan sonra
işten çıkarıldı. Saldanli’nin işten çıkarılma gerekçesini sorduğu yetkili, “Sosyal medya hesaplarınıza baktığımızda savunduğunuz kişilerle ilgi şu anda bir yasal süreç işlemektedir. Bu sebeple şu anki devlet politikalarına ya da devletin yargılamada olduğu bir konuda bu kadar afişe sosyal medyanız uygunsuz görüldü.
Olur da koşullar değişirse, tekrar sizinle çalışmak isteriz” dedi.1053
2 Temmuz 2020
● AKP ve MHP’li milletvekilleri imzasıyla TBMM’ye sunulan “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” sosyal medyada kontrol sağlanmasını hedefliyor. Teklife göre; Twitter başta
olmak üzere önemli sosyal ağlara hukuka aykırı içeriğin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi
için Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Türkiye’de temsilci bulundurulması için Twitter, Instagram ve Facebook gibi şirketlerin temsilcileri ile görüşmeler yapıldığı, Instagram
ve Facebook gibi şirketlerin Türkiye’de ofis açmaya sıcak baktığı, Twitter’ın ise bu öneriye olumlu bir
yaklaşımda bulunmadığı belirtildi.1054 Sosyal ağlarda kişisel verilerin korunmasının hedeflendiği ve sahte
hesap açılmasını engelleyen bir maddenin de gündemde olduğu ifade edildi.1055 İnternet alanı, hukuku ve
özgürlüğü alanında uzman Prof. Dr. Yaman Akdeniz, düzenlemeden farklı olarak bugünkü yasa teklifinde
özellikle medya kuruluşlarını, haber sitelerini yani haberleri hedef alan bir düzenleme yer aldığına dikkat
çekti. Bu teklif ile yasaklama yöntemlerine “içerik çıkartma” kavramı/uygulaması getirildiğini vurgulayan
Akdeniz, bunun kişilik hakları, özel hayatı koruma ve “unutulma hakkı” gerekçeleriyle değil tümüyle mevcut siyasi yaklaşımla yorumlanması gerektiğine işaret etti.1056
● Ankara’da, Demokratik Alevi Derneği (DAD) Madımak Katliamı’nın 27’nci yıldönümü anmasına
müdahale edilerek yedi kişi gözaltına alındı.1057
3 Temmuz 2020
● İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 insan hakları savunucusunun yargılandığı “Büyükada Davası”nda Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç’a “örgüt üyeliği” suçundan
altı yıl üç ay, insan hakları savunucuları Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran’a ise “örgüte yardım”
suçlamasıyla bir yıl 13’er ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, yargılanan diğer sanıklar Nalan Erkem,
İlknur Üstün, Ali Gharavi, Peter Steudtner, Veli Acu, Nejat Taştan ve Şeyhmus Özbekli hakkında ise beraat
kararı verdi. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Kampanyalar ve İletişim Direktörü Tarık Beyhan, karar
sonrasındaki açıklamasında, “Başından itibaren hukuk ile hiçbir ilgisi olmayan ve hiç açılmamış olması
gereken bu dava yine hukuksuz bir kararla sonuçlandı. Türkiye’nin hukuk tarihindeki kara lekelerden biridir. Duruma öncesinden söylediğimiz üzere, bir arkadaşımızın bile ceza almış olmasını kabul etmeyeceğiz
http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/226509-sadece-damat-demek-de-suc-olmus
http://bianet.org/bianet/insan-haklari/226540-baris-akademisyeni-altinel-den-istinaf-mahkemesine-cagri
https://t24.com.tr/haber/beraat-eden-akademisyen-tuna-altinel-in-istinaf-sureci-bilerek-uzatiliyor,887160
1052 https://www.birgun.net/haber/erdogan-sosyal-medyayi-kontrol-altina-alacagiz-306759
1053 https://www.birgun.net/haber/demirtas-i-twitter-dan-takip-etmek-isten-cikarilma-gerekcesi-sayildi-306706
1054 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberi-sosyal-medya-duzenlemesinde-neler-var-detaylar-belli-oldu-41555145
1055 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberi-sosyal-medya-duzenlemesinde-neler-var-detaylar-belli-oldu-41555145
1056 https://www.amerikaninsesi.com/a/sosyal-medya-duzenlemesi-haberlerin-gecmisini-degi%C5%9Ftirebilir/5512029.html
1057 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/226794-ankara-daki-madimak-anmasina-mudahale-7-gozalti
1049
1050
1051
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üst mahkemelere taşındığı süreçte bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. İnsan hakları savunucuların
adalet sağlanana kadar durmayacağız” dedi.1058
● TBMM Adalet Komisyonu, “çoklu baro” teklifinin görüşüldüğü ve baro başkanlarına katılma
hakkı tanınmadığı toplantısında Anadolu Ajansı ve TRT muhabirleri dışında basın mensupları çıkarıldı.1059
4 Temmuz 2020
● İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, Hürriyet’te yer alan “Köpeği öldüresiye dövüp serbest kalmıştı:
‘Ahlaklı, düzgün biri bilirdik’” haberi, Oda TV’de yer alan “Bu caniye cezasını verin” haberi ve Ekşi Sözlük’te “abdulkerim karaagac” sayfasını erişime engelledi. Söz konusu haberler ve sayfa, hayvana şiddet
içerikliydi.1060
6 Temmuz 2020
● Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, Doris
Rübel’in Bebekler Nereden Gelir çocuk kitabının “muzır nitelikte” olduğuna karar verdi. Kurul, Beykoz 2.
Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararıyla kitabın poşet içinde ve yalnızca 18 yaşından büyüklere satılabilecek. Kararda, kitapta yer alan bazı yazılar için “maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğu”
değerlendirmesinde bulunularak, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre kitap
üzerine “küçüklere zararlıdır” damgası vurulacağı kaydedildi.1061 Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ise,
haberlerde karışıklık olduğunu ve Anna Milbourne’un aynı isimle TÜBİTAK tarafından yayınlanan kitabının tavsiye ettikleri bir yayın olduğunu bildirdi. Açıklamada, “Mikado Yayınları tarafından Neden? Niçin?
Nasıl? serisinde yayınlanan, Rübel tarafından yazılan Bebekler Nereden Gelir? kitabı, Bakanlığımızın küçükleri zararlı içeriklerden koruma çalışmaları kapsamında sakıncalı bulunmuştur. Aynı isimle TÜBİTAK tarafından yayınlanan Milbourne’un Bebekler Nereden Gelir kitabı ise çocuklar için yararlı içeriğe
sahip, tavsiye ettiğimiz bir yayındır”1062 denildi.1063
● Hürriyet bünyesindeki 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Erkek Şarkıcı Ödülü ve En
İyi Klip Ödülü alan sanatçı Mabel Matiz, salgın nedeniyle bant kaydından yayınlanan ödül konuşmasının
eksik yayınlandığını duyurdu. Matiz, kesintisiz konuşmasında, “Herkese merhaba. Beni bu güzel ödülle
onurlandırdınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayatta da aşkta da müzikte de sınırlara, etiketlere, insan icadı
kategorilere takılmamak ve andaki ödülümüzün tadını çıkarmak gerektiğine inanıyorum. Bu dünyanın insanları olarak, aynılığımızı ve farklılıklarımızı gönülden kabul edip kutlayabildiğimizde, iyileşmemiz de bir
o kadar hızlı, beraber ve direnden gerçekleşecektir. Ödülümü, bu farkındalığı yaşayan, yayan, çeşitliliğin
her türlüsünü kutlayabilen bütün herkese ithaf ediyorum” demişti.1064
7 Temmuz 2020
● İstanbul Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sanatçılar
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla bir yıl iki ay ila dört yıl
sekiz aya kadar hapis cezası talep ettiği iddianameyi kabul etti. Sanatçılar, HalkTV’de Uğur Dündar’ın “Halk
Arenası” programında 21 Aralık 2018’de sarf ettikleri sözler nedeniyle suçlanıyor.1065 Gezen ve Akpınar,
24 Aralık 2018’de konuya ilişkin Kartal Adliyesi’nde savcılığa ifade verdikten sonra nöbetçi mahkemece
adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sonrasında adli kontrol kararı da kaldırılmıştı.1066
● İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, yazar Ersan Pekin’in Bu Kadınlar Yedi Bitirdi kitabı
hakkında “müstehcenlik” suçlamasıyla üç yıla kadar hapis cezası talepli iddianameyi kabul etti.1067 İlk duruşma 22 Eylül’de görülecek. Pekin’in kitabı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 31
Ocak’ta “muzır” ilan edilmişti.1068
8 Temmuz 2020
● Şanlıurfa Valiliği, önümüzdeki bir ay boyunca il genelindeki tüm açık alan etkinliklerini yasakladı. Şanlıurfa Valiliği, daha önce 15’er günlük olarak uyguladığı kent genelinde etkinlik yasağını 19 Ekim
2019’dan bugüne aylık olarak uyguluyor.1069
1058 https://www.mlsaturkey.com/tr/buyukada-davasinda-karar-4-kisi-hapis-cezasina-carptirildi/
1059 halktv.com.tr/gundem/mecliste-basina-agir-sansur-428645h
1060 https://twitter.com/engelliweb/status/1279381962101329920
1061 https://t24.com.tr/haber/tubitak-in-yayinladigi-bebekler-nereden-gelir-kitabi-muzir-bulundu,888921
1062 https://twitter.com/CocukHizGM/status/1280863063239950337
1063 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007081042416249-bakanliktan-bebekler-nereden-gelir-kitabiyla-ilgili-aciklama-tubitakin-yayinladigini-cocuklar-icin/
1064 http://susma24.com/mabel-matizin-odul-konusmasina-sansur/
1065 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/mujdat-gezen-ve-metin-akpinar-hakkinda-cumhurbaskanina-hakaret-sucundan-dava/1902810
1066 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/gezen-ve-akpinara-cumhurbaskanina-alenen-hakaret-sucundan-dava-acildi-5917175/
1067 http://susma24.com/ersan-pekinin-kitabina-mustehcenlik-davasi/
1068 https://www.firtinadergi.com/2020/07/ersan-pekinin-yasaklanan-kitabinin-davasi-22-eylulde/
1069 http://susma24.com/sanliurfada-kesintisiz-eylem-yasagi-bir-ay-daha-uzatildi/
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10 Temmuz 2020
● Kuzey Ormanları Savunması (KOS) üyesi dört kişi, Borusan Enerji Şirketi’nin İstanbul İstiklal
Caddesi’ndeki binası önünde basın açıklaması girişiminde bulundukları sırada gözaltına alındı. Rüzgar
Enerji Santrali (RES) çalışmalarına tepkili olan grup, “Sürdürülebilir Enerji” adı altında kuzey ormanlarının
yağmalandığını, RES projelerinin durdurulması ve Kuzey Ormanlarının tüm projelere kapatılarak muhafaza
ormanı ilan edilmesini talep etti. Eylemci Seda Elhan, “Tribünlerin yarattığı zararın çok öncesinde daha
yapım aşamasında santral inşası, enerji nakil hatları, dev direk ve pervanelerin nakliyesi için yeni açılan
veya genişletilen yollar nedeniyle yüz binlerce ağaç kesilmekte, orman ekosistemi zarar görmekte, orman
bütünlüğü parçalanmakta, yaban hayatı tehdit altına girmektedir. RES’lerin temiz ve yenilenebilir bir enerji
kaynağı değildir, ormanlarımızı bölüp parçalayan, yaban hayatı yok eden, rüzgarımızın soluğunu kesen,
sesleri ve manyetik etkileri ile bizleri gizliden gizliye hasta eden, göçmen kuşları yolundan-evinden eden,
bölge halkının geçim kaynaklarını yok eden ancak belli ki şirket sahiplerini karlılığı ile memnun eden, ormanımızın içinden yükselen devasa para çarklarıdır” dedi.1070
13 Temmuz 2020
● Erdoğan’ın “Ayasofya iç meselemiz” ifadelerini manşete taşıyan Türkiye, manşet fotoğrafında Erdoğan’ın Ayasofya’daki Rabia işareti yapan pozunu kullanarak elinin arkasında bulunan ve üstünde Arapça
“Hz. Muhammed” yazan levhayı bulanıklaştırarak, sansürlediği ileri sürüldü.1071
15 Temmuz 2020
● Ankara Beştepe’de 15 Temmuz Anıtı önünde basın açıklaması yapmak üzere yürüyen 15 Temmuz
darbe girişimi gerekçesiyle gazilik unvanı verilmiş grup, polis müdahalesiyle durduruldu. Türk bayrağı açıp
oturma eylemine başlayan gaziler, “Karşılarına geçip, ‘Haklarımızı ver Sayın Cumhurbaşkanı’ diyeceğimizi
çok iyi biliyorlar. O nedenle bizi engelliyorlar” açıklaması yaptı.1072
● Şırnak’ta A.A isimli uzman çavuş tarafından 13 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismarda
bulunulmasına protesto etmek isteyen gruba polis biber gazıyla müdahale etti. Grup, “Susma sustukça sıra
sana gelecek”, “Hak, hukuk, adalet” sloganlarıyla olayın yaşandığı evin önünde toplanarak tepki gösterdi
ancak polis grubu dağıttı.1073
16 Temmuz 2020
● Kocaeli Karamürsel’de fotoğraf stüdyosu sahibi Başak Onay’ın sosyal medya hesabında fotoğraflarını paylaştığı eşcinsel çift, homofobik nefret söylemi ve tehditlere maruz kaldı. Fotoğraf, “Hiç kimsenin
dili, dini, ırkı, cinsiyeti, düşüncesi nedeniyle ayrımcılığa maruz bırakılmaması gerektiğini ve herkesin toplumda eşit yere sahip olduğunu anlatmak istedik” sözleriyle paylaşıldı. KAOS GL, yerel gazeteler ve siyasetçilerce nefret söylemi yapıldığını bildirdi. Bugün Kocaeli ve En Kocaeli’nin, “Saadet Partisi Karamürsel
İlçe Başkanı Mehmet Özalay’ın açıklamalarıyla çifti hedef gösterdiği” belirtildi.1074 Paylaşım sonrası ölüm
tehditleri almaya başladığını söyleyen Onay, polis eşliğinde evden dışarı çıkabildiğini açıkladı. Onay, Özalay’ı savcılığa şikayet ettiğini belirterek “Kocaeli Karamürsel ilçesinde esnafım. Dört yıldır süregelen fotoğraf stüdyomda sosyal sorumluluk projesi adı altında yapmış olduğum çekimler yüzünden şu an linç kampanyası başlatıldı. Dükkanımın yağmalanması için topluluklar oluşturuluyor. Ölüm ile tehdit ediliyorum ve
fotoğraflarını çektiğim arkadaşları da ölümle tehdit ediyorlar. Polis eşliğinde evime girip çıkabiliyorum. Al
sana kaos, al sana 2020 yılında yapılan rezalet. Olur ya Türkiye’de yaşıyoruz, başıma bir şey gelirse diye
yazayım dedim Özalay bunun sorumlusudur”1075 ifadelerini kullandı.1076
● Mersin LGBTİ 7 Renk Derneği, “2019 Yılı Akdeniz Bölgesi Lgbti+lara Yönelik Hak İhlalleri
Raporu”na göre, LGBTİ+’ların “91 hakaret veya sözlü saldırı, 36 şiddet tehdidi, 29 aşırı fiziksel şiddet, 16
takip edilme, 16 cinsel taciz, 10 cinsel saldırı, 10 sağlık hizmetlerine erişim engeli, 10 mal ve mülke hasar,
fişleme gasp, beş tecavüz, dört alıkonulma, üç cinayete teşebbüs, dört kolluk kuvvetleri tarafından korunma
talebinin reddedilmesi, 24 diğer” olaylarına maruz bırakıldı. LGBTİ+’lara hak ihlalinde bulunan faillerden
yüzde 52’sinin aile üyesi ve özel kişi, yüzde 30’unun kamu görevlisi, yüzde dokuzunun özel kurumda görevli olduğu ve yüzde sekizinin de kimliğinin tespit edilemeyen şahıslardan oluştuğu kaydedildi.1077
17 Temmuz 2020
1070 http://bianet.org/bianet/ekoloji/227238-kuzey-ormanlari-savunmasi-nin-4-aktivistine-gozalti
1071 https://www.birgun.net/haber/turkiye-gazetesinden-ayasofya-daki-hz-muhammed-levhasina-sansur-308111
1072 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/15-temmuz-gazilerine-polis-mudahalesi-5932382/
1073 https://tele1.com.tr/sirnakta-cinsel-istismara-karsi-yuruyenlere-polis-mudahalesi-189872/
1074 https://www.kaosgl.org/haber/kocaeli-de-fotograf-studyosuna-homofobik-tehdit
1075 https://twitter.com/basakonay/status/1283694595184955400
1076 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sp-ilce-baskaninin-hedef-gosterdigi-fotografci-olum-ile-tehdit-ediliyorum-1752006
1077 http://bianet.org/bianet/lgbti/227560-lgbti-lara-hak-ihlali-yapanlarin-yuzde-30-u-kamudan
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● Tunceli’de, Şırnak’ta A.A isimli uzman çavuş tarafından 13 yaşındaki kız çocuğa cinsel tacizede
bulunulmasına tepki göstermek isteyen gruba biber gazıyla müdahale edildi ve üç kişi gözaltına alındı. Biber
gazından etkilenenler arasındaki Tunceli Belediyesi Başkan Yardımcısı Canan Ay Doğan da hastaneye kaldırıldı.1078
● İstanbul Kadıköy’de Suruç’ta 20 Temmuz 2015’te IŞİD’in gerçekleştirdiği terör saldırısında ölenleri anma amacıyla bildiri dağıtan aralarında ESP İl Eşbaşkanı Ezgi Bahçeci ile Sosyalist Gençlik Dernekleri
Federasyonu (SGDF) Eş Başkanı Alev Özkiraz’ın bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. ESP, “33 düş yolcusunu sonsuzluğa uğurladığımız Suruç katliamının yıl dönümünde AKP, katilleri değil adalet isteyenleri gözaltına almaya devam ediyor. Baskı ve gözaltı saldırılarına karşı herkesi gözaltına alınan arkadaşlarımıza
sahip çıkmaya, ‘Suruç için adalet herkes için adalet’ dediğimiz mücadeleyi sahiplenmeye ve devrimci dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz” açıklamasıyla yaşananları tepki gösterdi. Gözaltına alınanlar ifadeleri
alındıktan sonra serbest bırakıldı.1079 Öte yandan İstanbul Kadıköy’de aralarında HDP, CHP Kadıköy İlçe
Teşkilatı, CHP Üsküdar İlçe Teşkilatı, Kaldıraç, DevGüç, Anarşist Gençlik, Birleşik evrimci Parti üyelerinin bulunduğu kalabalığa biber gazıyla müdahale edilerek, 55 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan müvekkilleri ile görüşmek için İskele Karakolu’na giden Avukat Ezgi Önalan’a yönelik polis müdahalesi sonucu kaşının yarıldığı ve yüzünde darbeye bağlı lezyonların oluştuğu belirtildi.1080
19 Temmuz 2020
● Netflix’in, Türkiye projeleri kapsamında 2021 yılında gösterime almayı planladığı “Şimdiki Aklım
Olsaydı” dizisi gay karakter nedeniyle set başlamadan bir gün önce iptal edildi. Dizinin senaristi Ece Yörenç, “Bir gay karakter nedeniyle dizinin çekimlerine izin verilmediğini ve bunun ilerisi için çok korkutucu
olduğunu” söyledi.1081
● Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı
öncesi Fenerbahçe taraftarlarının Gezi eylemlerinde hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın fotoğrafının
stada alınmasına izin vermedi. Gazeteci Göktuğhan Argın, “Fenerbahçe Spor Kulübü’nün hazırlatıp BJK
stadyumuna gönderdiği Ali İsmail Korkmaz anı kartoneti BJK stadına alınmadı. Kulübe iade edildi. Canlımıza değil ölümüze tahammülleri yok” sözleriyle gelişmeyi duyurdu.1082
20 Temmuz 2020
● Ankara’da “Suruç Aileleri İnisiyatifi” tarafından yapılacak anma girişimine biber gazı, plastik
mermiyle polis müdahalesinde bulunuldu ve 37 kişi gözaltına alındı.1083
21 Temmuz 2020
● İstanbul, Mersin, Muğla, Antalya, Ankara Eskişehir, Malatya ve İzmir’de, Cemal Metin Avcı
isimli şahıs tarafından öldürülen 27 yaşındaki Pınar Gültekin özelinde kadına yönelik şiddete karşı İstanbul
Sözleşmesi’nin uygulamaya geçirilmesine dikkat çekmeyi amaçlayan kadın eylemlerine polis sert şekilde
müdahalede bulundu. İzmir’de Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yürüyüş yapmak isteyen kadınlar yerde sürüklenerek darp edildi ve 15 kadın gözaltına alındı.1084
● Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği’nin (TAYAD) beş üyesi, Halkın Hukuk Bürosu avukatları Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal ile müvekkilleri Didem Akman ve Özgür Karakaya’nın tutuklu
bulundukları cezaevlerinde “adil yargılanma” talebiyle başlattıkları ölüm orucuna ilişkin Yargıtay’a dilekçe
verme girişimlerine polis müdahalede bulundu. TAYAD üyeleri, gözaltına alındı. Bazı TAYAD üyeleri de,
İstanbul’dan Ankara’ya yürürken farklı illerde gözaltına alınmıştı. Musa Aslan, Hasan Öktem, Hasan Kocaman, Ali Dilmen, Yıldız Turan, Berkay Köroğlu ve Didem Akman’ın annesi Zülfiye Akman’ın, Bursa İl
Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.1085
24 Temmuz 2020
● Mersin Valiliği, şehir genelinde beş gün boyunca tüm eylem ve etkinlikleri yasakladığını açıkladı.
Valilik açıklamasında, “Her türlü miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çelenk sunma, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni vb. türdeki
eylem ve etkinlikler ile oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan
tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı dağıtılmasının, pankart/afiş asılmasının,
1078 https://tele1.com.tr/cinsel-istismara-karsi-eylem-yapan-halka-polis-mudahalesi-3-gozalti-190510/
1079 https://www.evrensel.net/haber/409664/suruc-icin-bildiri-dagitanlara-polis-mudahalesi-17-gozalti
1080 https://www.birgun.net/haber/suruc-katliami-anmasina-fasist-saldiri-309064
1081 https://www.gazeteruzgarli.com/dijital-platformdaki-dizinin-sansurlendigi-icin-iptal-edildigi-iddiasi-dogrulandi/
1082 https://jurnaltr.com/besiktastan-fenerbahce-deplasman-tribunu-hayatini-kaybeden-taraftarlarin-kartonetlerini-yerlestirdi-ali-ismail-korkmazin-kartonetini-tffstada-sokmadi/
1083 https://www.birgun.net/haber/suruc-katliami-anmasina-fasist-saldiri-309064
1084 https://www.birgun.net/haber/kadinlar-kadin-cinayetlerine-karsi-sokakta-309179
1085 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/07/20/olum-orucu-dilekcesine-5-gozalti/

128

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2020 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

Mersin il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 24.07.2020 tarihinden geçerli olmak üzere beş gün süre ile yasaklanmıştır” denildi.1086
● Lozan Antlaşması’nın 97. yıl dönümünde Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir gibi ilerde Atatürkçü
Düşünce Dernekleri’nin (ADD) kutlama yapma girişimlerine ilgili valiliklerce izin verilmedi. Ankara’da
ADD ile birlikte Anıtkabir ziyaretince bulunmayı planlayan meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları
üyeleri ise, Anıtkabir’in dezenfekte edildiği gerekçesiyle içeri alınmadı. ADD Eskişehir Şubesi’nin programına polis, kanuna aykırı olduğu ve Covid-19 salgını gerekçesiyle izin vermedi. ADD İzmir Şubesi’nin
yapmak istediği anma programı ve Atatürk büstüne çelenk koyulması valilik tarafından engellendi. Gerekçede, “Etkinlik yapılması halinde, toplumsal ayrışma ve kargaşaya neden olabileceği değerlendirildiğinden;
kamu düzeni güvenliği sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının
hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne
geçilmesi için” ifadesi kullanıldı.1087 ADD Bursa Şubesi de, “Bugün yapacağımız Lozan Barış Antlaşması
basın açıklaması Bursa Valiliğince gerekçe gösterilmeden engellenmiştir. Emniyet güçleri ile üyelerimizi
karşı karşıya getirmemek için etkinliği iptal ediyoruz. Bu yasa ve anayasaya aykırı uygulama hakkında yasal
yollara başvuracağız” açıklamasında bulundu.1088
25 Temmuz 2020
● İstanbul’da Galatasaray Meydanı’na karanfil bırakma girişiminde bulundukları için Cumartesi
Anneleri’nden Hanife Yıldız’ıın darp edildiği ve Hasan Ocak’ın kardeşi Maside Ocak ve Yaşar Aktaş’ın
gözaltına alındığı açıklandı.1089
26 Temmuz 2020
● İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin forum gerçekleştirmek üzere Beşiktaş’ta Abbasağa Parkı’nda buluşan kadınlar, polis engellemesi üzerine “Yaşasın kadın dayanışması”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat
etmiyoruz”, “Kadınları değil cinayetleri engelle” sloganlarıyla Barbaros Meydanı’na yürüdü. Bu nedenle
sekiz kadın gözaltına alındı. Kadınlar, karakoldaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.1090
27 Temmuz 2020
● Kazdağları Kirazlı Direnişi’nin birinci yılında, Çanakkale Merkez’de iskele önündeki basın açıklaması girişimine valilik yasağı gerekçesiyle polis müdahalesi yapılarak 16 kişi gözaltına alındı. Kazdağları
Kardeşliği, Twitter’da “Çanakkale Valiliği, basın açıklamamızdan kısa bir süre önce alelacele aldığı kararla
tüm toplantı ve gösterileri yasakladı! Bu korku niye? Rant tekerine çomak soktuk diye” paylaşımında bulundu.1091 Sonrasında gözaltındakiler serbest bırakıldı. İstanbul’dan Çanakkale’deki eylem katılmak için
yola çıkmış üç otobüs ise, kentin Gelibolu girişinde durduruldu. Otobüslerden inerek kente yürüme kararı
alan eylemciler ile polis arasında arbede yaşandığı bildirildi. Aralarında Kazdağları İstanbul Dayanışması’ndan Koray Türkali’nin de bulunduğu eylemcilere gözaltı işlemi yapılmak istendi ancak tepkiler üzerine serbest bırakıldıkları kaydedildi.1092

28 Temmuz 2020
● Gaziantep, Sinop, Adana, Denizli, Hatay ve Adıyaman valilikleri, Covid-19 salgını gerekçesiyle
ilgili kentlerde eylem ve etkinlik yasağı ilan etti. Denizli Valiliği, 24 Temmuz’da ilan ettiği üç günlük eylem
yasağını, bildiri dağıtılmasını da yasaklayarak 15 gün daha uzattı. Gaziantep Valiliği, oturma eylemi, basın
açıklaması, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi etkinlikleri yedi gün süreyle yasakladı. Sinop Valiliği, eylem ve etkinlikleri yedi gün süreyle yasaklandığı duyurdu. Adana Valiliği de toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, protesto ve oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama ve bildiri dağıtımı gibi etkinliklerin üç gün süreyle yasaklandığı bildirdi.
Adıyaman’da da oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma gibi etkinliklere katılım amacıyla kente giriş ve çıkışlar üç gün süreyle yasaklandı. Hatay’da toplantı, konser ve gösteri yürüyüşleri, 2830 Temmuz arasında yasaklandı.1093
29 Temmuz 2020

1086 https://www.evrensel.net/haber/410184/mersinde-eylem-ve-etkinliklere-5-gun-boyunca-yasak-geldi
1087 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/addnin-lozan-antlasmasi-kutlamalari-yasaklandi-5949559/
1088 https://twitter.com/addbursasubesi/status/1286561460437626880?s=08
1089 https://www.birgun.net/haber/cumartesi-anneleri-nin-800-haftasinda-polis-engeli-3-gozalti-309597
1090 https://www.cumhuriyet.com.tr/video/kadinlarin-istanbul-sozlesmesi-etkinligine-polis-mudahalesi-1754182
1091 https://twitter.com/KazdaglarK/status/1287096734284382212
1092 https://yesilgazete.org/blog/2020/07/27/kazdaglarinin-birinci-yil-donumune-polis-mudahalesi/
1093 http://susma24.com/6-ilde-eylem-ve-etkinlik-yasagi-ilan-edildi/
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● AKP - MHP’nin sunduğu “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi”, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yasaya göre, yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan
veya bu kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında Başkan tarafından 100 bin
liradan bir milyon liraya kadar para cezası verilebilecek. Türkiye’de günlük erişimi bir milyondan fazla olan
yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları Türkiye temsilcisi belirleyecek. Temsilci belirleme ve bildirme
yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısına, BTK bildirimden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 10 milyon lira idari para cezası verilecek. Bu cezanın tebliği edilmesinden 30 gün sonra yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde idari para cezası otuz milyon lira olacak.
İkinci kez verilen idari para cezası tebliğinden 30 gün içinde yükümlülük yerine getirilmediği takdirde sosyal ağ sağlayıcısı reklam vermesi yasaklanacak. Cezanın bir sonraki aşamasında ise sosyal ağ sağlayıcısının
bant genişliği yüzde 50 daraltılacak. Bir yıl içinde para cezalarının tekrarlanması halinde cezalar bir kat
arttırılarak uygulanacak. Sosyal ağ sağlayıcılar yasaklama kararını 24 saat içinde yerine getirmez ise içerik
sağlayıcıdan bağımsız olarak içerikten sorumlu tutulacaktır. Bu hükümler 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak.1094 Yasada birinci maddede Türkiye’nin talep ettiği kullanıcı bilgileri bölümüne “IP adresi” yanı sıra
önergeyle “port bilgisi” de eklendi. AKP-MHP’nin ortak imzayla verdiği önergeyle sosyal ağ kullanıcılarına
ait internet trafiği bilgileri bölümüne IP adresi bazen farklı kişilere verilebildiği gerekçesiyle kullanıcıyı
tespit etmek için port bilgisi de eklendi. Ayrıca sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye’deki yetkili temsilcisine ait
iletişim bilgilerine internet sitesinde “kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilir bir şekilde” yer verecek.1095
2 Ağustos 2020
● Muş Valiliği, toplantı, basın açıklaması, gösteri yürüyüşü gibi etkinliklerin, 1 Ağustos saat 00.01
ila 15 Ağustos saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Valilik yasağın gerekçesi olarak
yurtiçi ve yurtdışında süren askeri operasyonlarla ilgili eylem çağrılarını gösterdi.1096
3 Ağustos 2020
● Hakkari Valiliği, 4 Ağustos saat 00.01’den, 18 Ağustos saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle, umuma
açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma ve protesto eylemi ve benzeri türdeki
eylem ve etkinliklerin yasaklanması kararı aldı.1097
4 Ağustos 2020
● Şanlıurfa 3. Sulh Ceza Hakimliği 12 Temmuz ve Şanlıurfa 4. Sulh Ceza Hakimliği ise 17 Temmuz’da1098 “kişilik hakları” gerekçesiyle Şanlıurfa’da bir jakuzi içinde “Lan Fakirler! Oğlum beni rahatsız
etmeyin. Tamam mı? Biraz keyfediyorum” diyen eski AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saral
ile ilgili Artı Gerçek ve Sözcü’deki haberlere ve Twitter paylaşımlarına engelleme getirdi.1099
5 Ağustos 2020
● Halkın Hukuk Bürosu, Grup Yorum üyesi müvekkilleri Dilan Poyraz, Bahar Kurt, Betül Varan,
Eren Erdem, Barış Yüksel ve Sercan Toptancı’nın İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Polonezköy’de, 9
Ağustos’ta İstanbul Yenikapı Miting Alanı’nda yapılması planlanan konser için prova yaparken gözaltına
alındıklarını duyurdu. Aynı saatlerde yine İstanbul’un Okmeydanı ilçesindeki İdil Kültür Merkezi’ne de
polisler tarafından baskın yapılarak arama çalışmaları yapıldı.1100
● TRT 2’nin “Ödüllü ve Prestijli Filmler” kuşağında Ağustos’taki ilk film Yeşil Rehber (Green
Book) sansürlenerek gösterildi.1101 Gazeteci Doğan Satmış’ın aktardığına göre, Don Shirley karakterinin
eşcinsel olduğu için bir hamamda polis şiddetine maruz kaldığı bölüm TRT 2 tarafından filmden çıkartıldı.
Satmış, “O bölüm tamamen sansürlenmiş. Piyanistin gözü bir anda mosmor oldu. Böylece izleyicilerin eşcinsel olma riski yaşanmadı. Alkışlar @trt2ye” ifadelerini kullandı.1102
6 Ağustos 2020
● Şanlıurfa Valiliği, bir ay boyunca toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasakladığını duyurdu. Açıklamada, “Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, yapılması
1094 https://www.gercekgundem.com/medya/200841/sosyal-medyaya-sansur-teklifi-tbmmde-kabul-edilerek-yasalasti
1095 https://www.amerikaninsesi.com/a/sosyal-medya-duzenlemesi-yasalasti/5521864.html
1096 https://sol.org.tr/haber/musta-15-gun-eylem-yasagi-11111
1097 https://www.milliyet.com.tr/gundem/hakkaride-gosteri-ve-yuruyuslere-gecici-yasak-6274118
1098 https://twitter.com/engelliweb/status/1290325209350889474
1099 https://artigercek.com/haberler/sirket-istedi-cezayir-deki-turkiyeli-iscinin-supheli-olumu-haberi-engellendi
1100 http://susma24.com/grup-yorum-uyeleri-provada-gozaltina-alindi/
1101 http://susma24.com/trt-2den-homofobik-sansur/
1102 http://susma24.com/trt-2den-homofobik-sansur/
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muhtemel toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma,
bildiri, broşür dağıtma, afiş asma gibi tüm açık alan etkinlikleri, diğer illerden katılımlarla birlikte, 7 Ağustos 2020 saat 00.01’den 5 Eylül 2020 saat 23.59’a kadar 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak
üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içinde yasaklanmıştır” denildi.1103
● İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalar sürerken, birçok ilde kadın örgütleri alanlarda eylem
yaptı. İzmir’de Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde kadın cinayetlerini protesto eden yaklaşık 200 kadına polis
müdahalesinde bulunuldu. Bazı kadınlar gözaltına alınırken, diğerleri bir süre oturma eylemi yaptı. Gözaltındakiler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. İstanbul’da ise Kadıköy ve Beşiktaş İskelesi’nde kurulan serbest kürsüde kadınlar Kürtçe ve Türkçe, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasına dair düşüncelerini
dile getirdi. Sezen Yılmaz’ın burada kadınlar adına okuduğu ortak basın açıklamasında, “Kadınların 7/24
ulaşabileceği, farklı dillerde hizmet, ücretsiz, sadece kadına yönelik şiddet alanında çalışan ayrı bir Alo
Şiddet Hattı kurulsun, kadına ve çocuğa yönelik şiddetle ilgili bağımsız bir veri toplama yöntemi geliştirilsin
ve kamuoyuna düzenli olarak bu veriler açıklansın, cinsel şiddetle mücadele koordinasyon ve kriz merkezleri kurulsun, dijital şiddet ve ısrarlı takip yasalarda tanımlansın ve cezası belirlensin, her mahallede kolay
ulaşılabilir, ücretsiz, nitelikli ve 24 saat hizmet verebilecek kreşler açılsın, kadınların rahatça 7/24 ulaşabileceği kadın danışma merkezleri ve yeterli sayıda sığınak açılsın, boşanma süreçlerinde kadınlara istihdam,
barınma, sağlık ve eğitim olanakları sağlansın. Kadınları şiddete karşı güçlendirecek politikalar hayata geçirilsin, Kadın/Toplumsal Cinsiyet Bakanlığı kurulsun” gibi talepler sıralandı. Ankara Kadın Platformu’nun
çağrısıyla kadınlar Sakarya Caddesi’nde buluştu. Diyarbakır’da ise, Amed Emek ve Demokrasi Platformu
olarak eylem yapıldı. Mersin’de Kushimoto Sokağı’nda bir araya gelen Mersin Kadın Platformu üyesi kadınlar ile HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, Barış Meydanı’na yürümeye çalıştı ancak polis müdahalede bulundu.1104
10 Ağustos 2020
● Düzce’de iki PTT işçisi, Grup Yorum konseri öncesi konsere ilişkin yazılama yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra işten çıkartıldı. İşçiler Murat Kabak ve Murat Gedik, Düzce Cumhuriyet
Başsavcılığı’na işten çıkarılmalarında sorumlu bulunanlar hakkında şikayet dilekçesi vererek, “haksız ve
asılsız suçlamalarla iş ve çalışma özgürlüğünün ihlal edildiğini” belirterek işe geri iadelerini istedi.1105
● Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, 6 Ağustos tarihli kararıyla “tanışma ve partnerlik ağı” Hornet’e
erişim engeli getirdi. Daha önce de TİB tarafından Ağustos 2013 itibariyle koruma tedbiri alınarak “tanışma
ve partnerlik uygulaması” Grindr’a erişim engeli getirilmişti.1106
11 Ağustos 2020
● İstanbul Okmeydanı’nda İdil Kültür Merkezi’ne yapılan DHKP/C terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan Nuriye Gülmen ve Rıdvan Aktaş tutuklandı, Yasemin Karadağ, Fırat Kaya ve Ezgi
Kul adli kontrolle serbest bırakıldı. Halkın Hukuk Bürosu’nun Twitter paylaşımında, “Müvekkillerimiz Nuriye Gülmen ve Rıdvan Akbaş tutuklandı. Müvekkillerimiz Yasemin Karadağ, Fırat Kaya ve Ezgi Kul adli
kontrolle serbest bırakıldılar”1107 ifadeleri kullanıldı.1108
12 Ağustos 2020
● Ankara Kadın Platformu üyelerinin, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine karşı çıkan eylemi sırasında 33 kişi gözaltına aldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada,
“Sözde Ankara Kadın Platformu isimli oluşum tarafından ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır-Yaşam Zincirinde
Buluşuyoruz’ şeklinde toplanma çağrısında bulunulması üzerine, 12.08.2020 Çarşamba günü saat 19.00
sıralarında ilimiz Çankaya ilçesi Kolej Kavşağı’nda kadınlardan oluşan yaklaşık 70 kişilik bir grup, basın
açıklaması yapmak için toplanmış ve yolu araç trafiğine kapatmıştır. Yaptıkları eylemin kanuna aykırı olduğu, basın açıklamasını Kurtuluş Parkı içerisinde ya da Kolej metro çıkışında uygun hale getirilen alanda
yapabilecekleri söylenmesine rağmen, Kızılay-Sakarya caddesine toplu yürümek üzere eylemlerine ısrarla
devam eden ve görevlilerimize mukavemette bulunan gruba müdahale edilerek 33 şahıs gözaltına alınmıştır” denildi.1109 Gözaltına alınan kadınlar, gece saatlerinde serbest bırakıldı.1110

https://www.haberturk.com/sanliurfa-da-acik-alan-etkinlikleri-bir-ay-sureyle-yasaklandi-2765931
http://susma24.com/istanbul-sozlesmesi-icin-sokaga-cikan-kadinlara-siddet-engelleme/
http://bianet.org/bianet/insan-haklari/228720-iki-ptt-iscisi-grup-yorum-yazilamasi-yapti-diye-isten-cikarildi
1106 https://www.kaosgl.org/haber/hornet-e-erisim-engeli
1107 https://twitter.com/halkinhukuk_/status/1293230720106868737
1108 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/228832-nuriye-gulmen-ve-ridvan-akbas-tutuklandi
1109 https://www.haberler.com/son-dakika-haberleri-ankara-da-istanbul-sozlesmesi-eylemine-mudahale-33-13502317-haberi/
1110 https://www.birgun.net/haber/ankara-da-istanbul-sozlesmesi-eyleminde-gozaltina-alinan-kadinlar-serbest-birakildi-311731
1103
1104
1105
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● İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşı Aykut Emrah Polat’ın TMSF’nin düzenlediği ihaleyi 280 milyon liraya
kazanmasına ilişkin habere “kişilik haklarının ihlali” gerekçesiyle erişim engeli getirdi.1111
● BeIN Sports, “Kadınlar futbolda olmamalı. Başkan olsam asla pembe forma yaptırmam” sözleri
ile tepki çeken spor spikeri Melih Şendil’i işten çıkarttı. Şendil, “Maç Sonu” programında yaptığı yorumlar
sonrası BeIN Grubu’ndan kınama almıştı.1112
13 Ağustos 2020

● Gazeteci Can Dündar’ın kurduğu ozguruz21.org’a BTK tarafından erişim engeli getirildi.1113 Dün-

dar, bu duruma “Özgürüz Radyo susmayacak” paylaşımıyla tepki gösterdi.1114
● KHK ile mesleklerinden ihraç edilmeleri üzerine Ankara’da Yüksel Caddesi’nde “İşimizi geri istiyoruz” eylemini sürdüren yedi kişi, evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan
öğretmen Acun Karadağ’ın kızı, “Evimizi bastılar annemi gözaltına aldılar. Bir de üç tane kitap aldılar”
paylaşımını yaptı. Karadağ’ın yanı sıra Nazan Bozkurt, Mehmet Dersulu, Gülnaz Bozkurt, Armağan Özbaş,
Merve Demirel, Mahmut Konuk ve Düzce’de eylem yapan Alev Şahin gözaltına alındı.1115
14 Ağustos 2020
● Tunceli Valiliği, Covid-19 salgını nedeniyle tüm eylem ve etkinlikleri 15 Ağustos 2020 günü saat
00.01’den 29 Ağustos 2020 günü saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle yasakladı.1116
● Kırklareli Valiliği, Covid-19 salgınında “güvensiz algı oluşturmaya” çalıştığını iddia ettiği aile
hekimi hakkında idari soruşturma başlattı. Valilik, bazı basın yayın organlarında yer alan “Aile hekimi anlatıyor, üretim durmasın diye testleri imha ettiler, işçileri depoya sakladılar” haberlerini yalanladı. Açıklamada, “İlimizde Covid-19 virüsü salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin ihlal edildiğine dair
yapılan yalan haberlerde, kamuoyunda oluşmuş mücadele bilincine duyulan inancı yıkmaya ve güvensizlik
algısı yaratmaya dönük beyanlarda bulunan aile hekimi tespit edilmiş, hakkında soruşturma başlatılmıştır”
denildi. Aile hekimi, Cumhuriyet’te yer alan haberde, Kırklareli bölgesinde Covid-19 virüsü vakası ile temasta olan ve 14 gün karantina altında olması gereken iki hastanın markette çalıştırıldığını, 70 kişilik bir
işyerinde de benzer uygulamanın yapıldığını belirtmişti.1117
17 Ağustos 2020
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, Erdoğan ve aile bireylerine “iftirada bulunduğu”
gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında iki milyon liralık manevi tazminat davası
açtıklarını bildirdi. Özel, yazılı açıklamasında, “CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bugün bir gazetede Cumhurbaşkanımıza ve aile bireylerine yine yalan ve iftira yollu hakaretleri ile saldırmış sözde yurtdışında paraları olduğundan bahsetmiştir. Buna benzer daha önceki asılsız iddiaları bağlamında tazminata mahkum
olmasına rağmen Kılıçdaroğlu alışık olduğu yalan ve iftira siyasetini devam ettirmektedir. Görünen o ki
yapılan onca haksız fiillerine ilişkin mahkemeler tarafından milyonluk tazminatla mahkum edilmiş olsa da
o yüzü kızarmadan yalanlarına devam etmekte bir beis görmemiştir. Şunu bir kere daha altını çizerek söylüyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aile bireylerinin yurtdışında herhangi bir parası bulunmamaktadır” dedi.1118
18 Ağustos 2020
● Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Twitter’da “Ankara Kuşu” ismiyle paylaşımlarda “FETÖ propagandası yaptığı” gerekçesiyle beş aydır tutuklu Oktay Yaşar’ın tahliyesine karar verdi. Dava, 12 Kasım’a
ertelendi.1119
● İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), arama motorlarında sansür döneminin başladığını, “Arama motorlarında karşınıza çıkan sonuçlar da artık sansürleniyor. 5651 Sayılı Kanun’da yapılan son değişiklikler
ile kişilik hakları ihlal edilenlerin talep etmesi durumunda hakim tarafından, ilgili adreslerin başvuranın
adıyla ilişkilendirilmemesine karar verilebiliyor. Hangi arama motorlarına bildirim yapılacağı kararda belirtilmek zorunda. Hakimler artık ‘Talep edenin (...) internet adresleri ile ilişkilendirilmemesine ve Google,

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bilal-erdoganin-arkadasinin-kazandigi-ihale-haberine-erisim-engeli-1758005
https://www.hurriyet.com.tr/sporarena/son-dakika-bein-sportsta-melih-sendille-yollar-ayrildi-41585567
https://twitter.com/engelliweb/status/1293962605741178880
1114 https://twitter.com/candundaradasi/status/1293967263209590784
1115 http://susma24.com/acun-karadag-ile-birlikte-3-kitap-da-gozaltinda/
1116 https://www.haberturk.com/tunceli-de-eylem-ve-etkinlikler-15-gun-yasaklandi-2773316
1117 https://www.birgun.net/haber/koronavirus-hakkinda-basina-konusan-aile-hekimine-sorusturma-311926
1118 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogandan-kilicdarogluna-2-milyon-liralik-manevi-tazminat-davasi/1944720
1119 https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/08/18/feto-davasinda-yargilanan-ankara-kusu-hakim-karsisina-cikti
1111
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Bing, Yahoo ve Yandex arama motorlarına gerekli bildirimlerin yapılması için Erişim Sağlayıcıları Birliğine
gönderilmesine’ şeklinde karar verebiliyorlar”1120 açıklamasıyla duyurdu.1121
● İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, Hayran Erdiş’in1122 başvurusu üzerine Milli Savunma
Bakanı Hulusi Akar’ın Ayasofya’da namaz kıldıktan sonra eşi Salih Mirzabeyoğlu’nun mezarını ziyaret
etmesine dair Gerçek Gündem’in “Akar, Ayasofya’nın ardından soluğu İBDA-C liderinin mezarında aldı”
haberine erişim engeli kararı verdi. Kararda, kamuoyunda İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi (İBDAC) kurucusu olarak tanınmış Salih Mirzabeyoğlu takma isimli Salih İzzet Erdiş’in yargılandığı davada aldığı
ceza onandıktan sonra yapılan yeniden yargılamada1123 beraat etmesi gösterildi.1124
19 Ağustos 2020
● İstanbul Kadıköy’de maskesi burnunu kapatmadığı iddiasıyla durdurulup ceza kesilmek istendiği
polislerce şiddete uğradığı belirtilen bir kadın görüntüsünü Twitter’da “Kadına Şiddete Sessiz Kalma” etiketiyle gündem oldu.1125 İstanbul Valiliği ise, iki polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.1126
Valilikten yapılan açıklamada, “Kadıköy Osmanağa Mahallesi Söğütlü Çeşme Caddesi’nde 19.08.2020 tarihinde güvenlik görevlilerimiz tarafından yapılan Sağlık İçin Hepimiz İçin Covid-19 denetlemeleri sırasında R.B isimli kadının, maskesini usulüne uygun şekilde takmadığı görülerek uyarıda bulunulmuştur. Polis memurlarının uyarısına R.B. hakaret içeren söz ve davranışlarla karşılık vermiş, yapılan ikazlara rağmen
bu tutumuna devam etmesi üzerine, gözaltına alınmak istenmiştir. Gözaltına alınma esnasında kesinlikle
görmek istemediğimiz görüntülerin yaşanması bizi çok üzmüştür. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir” denildi.1127
20 Ağustos 2020
● Cumhuriyet muhabiri Seyhan Avşar, Rezilsiniz kitabıyla ilgili Turkuvaz Medya Grubu’na
bağlı D&R mağazaları yetkililerine seslenerek, “Tarafıma ulaşan okurlar kuran kursundaki çocuk istismarını anlattığım Rezilsiniz isimli kitabımın D&R mağazalarında satılmadığından yakınıyor. Kitabıma yönelik
sansür mü söz konusu? Neden mağazalarınızda kitabımın satışı yok? Kamuoyuna bu durumu açıklamanızı
bekliyorum” ifadelerini kullandı.1128 Avşar, yayınevince D&R mağazalarına kitabının dağıtımının devam
ettiği yönünde bilgilendirildiğini ve konunun takipçisi olmaya devam edeceğini yazdı.1129
21 Ağustos 2020
● İstanbul’da Kadıköy’de yaşanan bir kadına sert polis müdahalesi olayında söz konusu iki polis
görevlerine iade edildi. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Kadıköy ilçemizde 19 Ağustos’ta R.B
isimli kadının gözaltına alınması sırasında yaşanan olay nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan polis memurları, görevlendirilen muhakkik görüşü doğrultusunda göreve iade edilmiştir”
ifadesi kullanıldı.1130
● Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, KHK ile mesleklerinden ihraç edilmeleri üzerine Ankara’da Yüksel Caddesi’nde “İşimizi geri istiyoruz” eylemleri yürüten altı kişi hakkında “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklama kararı verdi. Gülnaz Bozkurt ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.1131 Kararda, “Adli kontrol
altında olmalarına rağmen eylemlerinin yoğun bir şekilde devam etmesi nedeniyle adli kontrol tedbirinin
yeterli olmayacağı” ve “Yasal hak arama görüntüsü altında örgüt propagandası yaptıkları” tutuklamaya gerekçe gösterildi. Nazan Bozkurt, Mehmet Dersulu, Gülnaz Bozkurt, Armağan Özbaş, Merve Demirel, Mahmut Konuk ve Düzce’de eylem yapan Alev Şahin 13 Ağustos’ta gözaltına alınmıştı.1132
25 Ağustos 2020
● Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek camiye dönüştürülmesine karar verilen Kariye Müzesi’yle ilgili “Müzelerin Yıldızları” program serisindeki 29’uncu bölüm, TRT2’nin web sitesinden ve Youtube kanalından kaldırıldı.1133

https://twitter.com/engelliweb/status/1295042843183140870
http://www.krttv.com.tr/gundem/arama-motorlarinda-sansur-donemi-iste-sansursuz-kullanmanin-h44161.html
https://www.aa.com.tr/tr/secim-2018/mirzabeyoglunun-ailesinden-erdogana-destek-aciklamasi/1179109
1123 https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/172625-salih-mirzabeyoglu-beraat-etti
1124 https://www.gercekgundem.com/siyaset/205494/hulusi-akarin-mirzabeyoglunun-mezarini-ziyareti-haberine-erisim-engeli
1125 https://twitter.com/CHDistanbul/status/1296146247863226369
1126 https://www.haberturk.com/video/haber/izle/kadikoyde-maske-takmayan-kadina-mudahalesi-tepki-ceken-2-polise-uzaklastirma/691510
1127 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/maske-takmayan-kadina-polis-mudahalesi-5996598/
1128 https://twitter.com/seyhanavsar/status/1296017928375209985
1129 https://www.medyaradar.com/dr-seyhan-avsarin-kitabina-sansur-mu-uyguluyor-haberi-2031905
1130 https://www.trthaber.com/haber/turkiye/maske-takmayan-kadina-mudahalesi-sonucu-aciga-alinan-polisler-goreve-dondu-510655.html
1131 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/229476-yuksel-direniscileri-tutuklandi
1132 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/229541-yogun-eylem-yapmaktan-tutuklandilar
1133 https://dokuz8haber.net/gundem/kariye-muzesiyle-ilgili-belgesel-trt-2den-kaldirildi/
1120
1121
1122
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● Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) işyeri temsilcisi hemşire Günseli Uğur, İzmir Dokuz Eylül
Üniversitesi Hastanesi’nde ek ödemelerdeki adaletsizliklere, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik eylemlere katıldığı gerekçesiyle altı ay süreyle Buca DEÜ Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’ne
sürgün edildi. 1134
● Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın Ali Erbaş hakkındaki Twitter paylaşımına erişime engeli kararı alındı. Ağbaba, erişim engeli getirilen paylaşımında, “Diyanet İşleri Başkanı, bir ayıbını örtmen için elinde kılıçla Atatürk’e küfrediyor. Nedir o ayıbı? FETÖ’nün
esiri ve uşağı olmasıdır. Bu beyefendi, geçmişte Adil Öksüz’ün doktorasında jüri olmuş; Fethullah Gülen’in
vakıflarında yöneticilik yapmış bir şahıstır” ifadelerini kullanmıştı.1135
27 Ağustos 2020
● Müzisyen Melek Mosso, Sabah’tan Ömer Karahan’ın kendisi hakkında yazdığı “Melek Mosso
işin suyunu çıkardı” ifadesi ardından 22 Ağustos’ta Aqua Florya Hayal Kahvesi’nde verdiği konser esnasında “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” dediği için polislerce sahneden indirildiğini açıkladı. Mosso, “22 Ağustos Aqua Florya konserimizde yaşanan can sıkıcı olayı Sabah Günaydın ekinde yalan ve yanlış bir haber
olarak yazan Ömer Karahan’ı kınıyorum. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği yüzünden öldürülen kadın arkadaşlarımın ruhuna, her konserimde armağan ettiğim ve ‘İstanbul sözleşmesi yaşatır’ dedikten sonra söylediğim
‘Keklik gibi’ türküsü söylenenin aksine ayakta alkışlanmıştır. Konserde olan tanıdıkları bu söylemden rahatsız olup, polisi arayıp beni sahneden inmeye zorlamışlardır. Saygımızı hiç bozmadan, polisimize zorluk
çıkartmadan sahneden indik ve bunun hakkında olaylar büyümesin diye asla konuşmadık. Fakat görüyorum
ki yanlış yapmışız. Konuyu siyasi bir yöne çekmeye çalışmak manasızdır. Haberi kaldırmanızı ve bir özür
yazısı yayınlamanızı istiyorum. Konserin bütün ses kaydı elimizde mevcuttur”1136 dedi.1137
29 Ağustos 2020
● CHP İstanbul Avcılar Belediyesi İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mutlu Yıldırım’ın
evinde polis araması yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yıldırım’ın, ölüm orucundayken hayatını
kaybeden avukat Ebru Timtik ile ilgili Twitter’dan yaptığı paylaşımla ilgili “Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız İstiklal mücadelesini DHKP-C’li terörist hainlerin ‘şehit’ diye anılması için vermediler. 30 Ağustos’u bize değil CHP Gençlik Kolları’na anlatın” demişti. CHP İstanbul İl
Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Bu ülkenin İçişleri Bakanı’nın sabah hedef gösterdiği Avcılar gençlik kolları
üyemizin evini an itibariyle polis bastı ve arama yapıyor. Hukukçularımızla birlikte üyemizin evine gidiyoruz” dedi.1138
30 Ağustos 2020
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar’da ziyaret ettiği taksi durağında bir şoförün, “Twitter’a T.C
kimlik numarasıyla girilsin” önerisine, “O da olacak inşallah” diye karşılık verdi.1139
31 Ağustos 2020
● Kanal D, “Harry Potter ve Melez Prens” filminde “büyü”, “büyücü” ve benzeri kelimeleri sansürledi. Sosyal medya kullanıcıları söz konusu kelimelerin geçtiği sahnelerde ses verilmediğini belirterek, yaşanan duruma tepki gösterdi.1140
● Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan Twitter paylaşımıyla aşure talep eden
Büşra hemşireye yönelik Kaan Altınok isimli bir kullanıcı, tehdit ve hakaret yağdırdı. Ankara Şehir Hastanesi’nde görevli Büşra hemşire, Yavaş’tan, “Başkanım bana bir tabak aşure gönderebilir misiniz, teşekkür
ederim” paylaşımıyla aşure istedi. Yavaş da “Sevgili kızım Büşra, senin nezdinde Şehir Hastanesi’nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız” 1141 ifadelerini
paylaştı. Kaan Altınok isimli bir kullanıcı ise Yavaş’ın mesajını alıntılayarak, “Sevgili kızın Büşra’yı hoplatacağız yakında. Fahrettin Koca bu kadının iş feshini sonlandırın hemen. Yoksa başka birisi başka yerini
sonlandırır bunun başına iş alırsın” ifadelerini kullanarak tehdit etti. Olayın ardından Büşra hemşire paylaştığı mesajı sildi ve kullanıcı adını da değiştirdi.1142 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Büşra kızımızla telefonda
görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes
bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sendika-temsilcisine-eylem-surgunu-1760969
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/veli-agbabanin-ali-erbas-paylasimina-erisim-engeli-1761007
https://twitter.com/MelekMosso/status/1298599499879899137
1137 http://susma24.com/istanbul-sozlesmesi-yasatir-dedi-sahnede-sansurlendi/
1138 https://t24.com.tr/haber/icisleri-bakani-soylu-tepki-gostermisti-chp-genclik-kollari-uyesi-yildirim-in-evine-polis-baskini,899913
1139 https://www.birgun.net/haber/erdogan-sansur-sevdasindan-vazgecmiyor-313779
1140 https://www.birgun.net/haber/kanal-d-den-harry-potter-a-buyu-sansuru-313964
1141 https://twitter.com/mansuryavas06/status/1300023136306561025
1142 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/mansur-yavastan-asure-isteyen-hemsireye-tehdit-6015055/
1134
1135
1136
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1143

teşekkürler”
paylaşımında bulundu. Yavaş da “İyi niyetle bizden talepte bulunan kızımız Büşra’ya hakaret eden kişiler hakkında hem şahsım hem de Büşra adına Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunduk. Kadınların korunmaya değil, korunmaya ihtiyaç duymadığı bir geleceğe ihtiyacı var” 1144açıklamasını yaptı. 1145 Emniyet Genel Müdürlüğü’nce ise. “Sosyal medyada bir hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan @SKaanaltnok1 rumuzlu hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok isimli şahıs, Antalya İl
Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmış olup hakkında adli işlem başlatılmıştır” açıklaması yapıldı.1146
● Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde kimliği
belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. TİP’ten yapılan açıklamada, Atay’ın dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
tarafından hedef gösterildiği belirtilerek, “Barış’ın sağlık durumu iyidir. Dayanışma dilekleri için teşekkür
ederiz” denildi. Atay, Soylu’nun kendisini hedef gösterdiğini söyledi ve saldırganlar hakkında şikayetçi
oldu. Atay, saldırı öncesi Siirt’te intihar eden İpek Er’e “nitelikli cinsel saldırı” suçlamasıyla tutuklanan ve
daha sonra tahliye edilen Uzman Çavuş Musa Orhan’a ait olduğu öne sürülen telefon mesajlarıyla ilgili
Soylu’nun da hesabını ekleyerek “Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın. Hayatın boyunca her fırsatta
yüzüne vurulması, asla unutmaman için uğraşacağız” yazmıştı. Soylu da Atay’ın tweetini alıntılayıp “Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP’den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı, benden ‘tecavüzcü kollayıcı’ olmaz da senden tam tecavüzcü olur. Tuma’nın kollayıcısı. Dikkat yakalanma” demişti.
Atay, son olarak Soylu’yu etiketleyerek “Nerede kalmıştık?” yazdı.1147
● İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında İsmet İnönü
Kültür Merkezi’nde gösterimi yapılması planlanan şair Nazım Hikmet Ran’ın “Kuvayi Milliye Destanı”
tiyatro oyunu İzmir Valiliği tarafından salgın gerekçe gösterilerek yasaklandı.1148
1 Eylül 2020
● Ankara Garı önünde, 10 Ekim 2015’te 1 Eylül Dünya Barış Günü mitinginde IŞİD’in terör saldırısında ölen 103 kişi anısına beyaz kurdeleler ile yapılması planlanan barış zincirine polis müdahale etti. Bir
grup gözaltına alındı, basın mensupları da engellendi. Ankara Valiliği’nin etkinlikleri yasaklaması nedeniyle 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği üyeleri de olayın gerçekleştiği yere gelemedi.1149
● İzmir Valiliği, 1 Eylül Dünya Barış Günü için yapılacak etkinlikleri yasakladı. KESK Sözcüsü
Veysel Beyazadam ise, basın açıklaması yapılacağını bildirdi.1150 Valilik açıklamasında, “İzmir Emek ve
Demokrasi güçleri ve sivil toplum kuruluşları organizesinde 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle yapılacak
panel fotoğraf sergisi, söyleşi, yürüyüş, barış zinciri, konser ve piknik vb. eylem ve etkinliklerin 01.09.2020
günü saat 00:00’den itibaren 01.09.2020 günü saat 24.00’e kadar yasaklandığına dair İzmir Valiliği’nin
31.08.2020 tarihli oluru tarafıma tebliğ edilmiştir” denildi.1151
3 Eylül 2020
● Müzik grubu Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz hakkında 16 Ağustos’ta Twitter’daki paylaşımı
nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Mimar Zeynep Melek
Bulut adlı bir şahıs, Özoğuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda, büyük
kitlelere ulaştığı paylaşımlarıyla tehlike oluşturduğunu savundu. Özoğuz, evrensel.net’te 15 Haziran’da yayımlanan “İstanbul’un Suriyelilere bakışında kırmızı alarm”1152 başlıklı yazıyı, “Çok iyi yazı! 1.000.000
Suriyeli var ve her geçen gün çoğalmaya devam ediyor. Çete savaşları kapıda. Savaş bitti. Neden ülkelerine
geri dönmüyorlar?” diye Twitter’da paylaşmıştı. Özoğuz’un bir sonraki paylaşımında, “Suriyelilerin sadece
isimler ve listeleri ile peynir ekmek gibi vatandaş yapılma sebepleri, seçimde oy kullanmaları konusu ve bu
insanların üreme sayısı 10.000.00’ları bulması ve her geçen gün çeteleşip artarken kontrolden çıkmaları ve
bunları düşünüyor olmak, korkunç” ifadeleri söz konusuydu.1153
4 Eylül 2020
● Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi, “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla iki yıl üç aydır tutuklu
Hozan Cane ismiyle tanınan Almanya vatandaşı sanatçı Saide İnac’ın tutukluluğuna devam kararı verdi.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1300425126400471042
https://twitter.com/mansuryavas06/status/1300451680647929857
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/saglik-bakani-koca-tehdit-edilen-busra-hemsireyle-gorustu-6015936/
1146 https://twitter.com/EmniyetGM/status/1300502369449512962
1147 http://susma24.com/milletvekili-ve-oyuncu-baris-atay-saldiriya-ugradi/
1148 https://www.evrensel.net/haber/412781/izmir-valiligi-kuvayi-milliye-destani-oyununu-yasakladi
1149 http://susma24.com/ankara-garinda-baris-zincirine-ve-basina-engel/
1150 https://www.birgun.net/haber/izmir-emek-ve-demokrasi-gucleri-alsancak-tan-seslendi-halklar-savas-degil-baris-istiyor-314119
1151 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/izmir-valiligi-1-eylul-dunya-baris-gunu-etkinliklerini-yasakladi-1762675
1152 https://www.evrensel.net/yazi/86554/istanbulun-suriyelilere-bakisinda-kirmizi-alarm
1153 https://www.ntv.com.tr/yasam/gokhan-ozoguz-hakkinda-suc-duyurusu,bMuS-a14Lk-o6xU-d402Cg
1143
1144
1145
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İnac, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nden kısa süre önce Edirne’de gözaltına alınmıştı. İlk olarak “terör örgütü üyeliği”nden yargılanan Cane’nin dosyası Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından esas ve
usülden bozularak yargılanmasına tekrar başlanmıştı. “Terör örgütü üyeliği” suçlamasına ilişkin herhangi
bir delil bulunmadığı, dosyada “propaganda” suçunun mevcut olduğu belirtilmişti.1154
5 Eylül 2020
● Gaziantep 5. Sulh Ceza Hakimliği, Gaziantep’te Mehmet Kaplan’ın evinde iken dördüncü kattan
düşerek öldüğü açıklanan 17 yaşındaki Duygu Delen’in şüpheli ölümü olayı ile ilgili Ekşi Sözlük’teki başlıkları erişime engelledi. Söz konusu başlıklar, “Özer Değer Koleji”, “Atlantik halının sahibi Bileç Kaplan’ın katil oğlu” ve baba “Bileç Kaplan” olduğu belirtildi.1155
● CHP Bağcılar Gençlik Kolları, “Kadın Cinayetleri” temalı tiyatro etkinliğine Bağcılar Kaymakamlığı tarafından İçişleri Bakanlığı genelgesi gerekçesiyle etkinliğe üç saat kala yasaklama getirildiğini
açıkladı. Açıklamada, “Tiyatro etkinliğimiz etkinliğe üç saat kala iptal edilmiştir. Bu karar sonrası saat
20.30’da Bağcılar Meydanı’ndaki basın açıklamamız için dayanışma bekliyoruz” tepkisi gösterildi.1156
6 Eylül 2020
● İstanbul Ümraniye’de 1 Mayıs Mahallesi’nde ESP, SMF ve Partizan’ın olduğu bir grup, 2 Eylül
Kuruluş Festivali kapsamında yürüyüş yapmak isteyince polis müdahalesinde bulunuldu. PSAKD Ataşehir
Şube Başkanı Gülsev Kaya’nın kalp hastası olduğunu belirtmesine rağmen fiziki müdahaleyle gözaltına
alındığı bildirildi. ESP ve SMF üyesi en az 50 kişi ve 10 Partizan okuru gözaltına alındığı belirtildi.1157
7 Eylül 2020
● KHK’yla ihraç edilmelerini protesto amacıyla İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş başlatan Cemal
Yıldırım ve Muhammet Semih Karaoğlu ile destek olmayı amaçlayan Resul Kalyoncu, Ankara Sakarya
Caddesi’nde gözaltına alındı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Karşılama vardı, çok
sayıda kişi gözaltına alındı. Sadece bir açıklama yapılacaktı. KHK zulmünü devam ettirmeye çalışıyorlar.
Barışçıl bir eylem engellendi, kabul edilemez” tepkisini gösterdi.1158
● İsimsiz bir ihbar üzerine gözaltına alınan Özgür Kadın Hareketi aktivistleri Derya Arslan, Ayşe
Ekinci ve Derya Moray’ın Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde tutuldukları belirtildi.1159
● Adana Kozan’da, Furkan Vakfı üyelerince adliye önündeki basın açıklamasına polis müdahalesinde, biber gazı kullanıldı ve Yusuf Tapan adlı vatandaş gözaltına alındı.1160
8 Eylül 2020
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanatçı Ferhat Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ve İbrahim Kaypakkaya’nın resimlerinin bulunduğu “Marşlar ve Ağıtlar” albümünün kapağını suç unsuru olarak kabul ederek, iddianame hazırladı. İddianamede, Tunç’un sosyal medya hesaplarından yaptığı Avrupa’da “savaşa
hayır” sloganıyla düzenlenen yürüyüşün haberi ile Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Sözcüsü Leyla
Güven’in açlık grevine ilişkin yaptığı duyarlılık çağrısı paylaşımları da suç unsuru olarak yer aldı. Hazırlanan iddianame İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, dosyayı Tunç yargılandığı başka bir davası ile birleştirdi.1161 Dava, 29 Aralık’a ertelendi.1162
9 Eylül 2020
● İzmir Valiliği, 12 Eylül askeri darbesinin 40’ıncı yıldönümü için oluşturulan Utanç Müzesi’ni
kaldırdı. Devrimci 78’liler Federasyonu Başkanı Cumhur Yavuz, 12 Eylül döneminde Diyarbakır Cezaevi’ndeki kötü koşulları protesto etmek için 21 Mart 1982’de Nevruz Bayramı’nda kendisini yakarak intihar
eden Mazlum Doğan’ın resmine izin verilmediğini açıkladı. Yavuz, İzmir Valiliği’nin baskıları sonucu müzeyi oluşturmaktan vazgeçildiğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte İzmir Ahmet Adnan
Saygun Kültür Merkezi’nde etkinlik, “Ne Darbe Ne Diktatörlük” temasıyla gerçekleşecekti. Devrimci 78’liler Federasyonu Başkanı Yavuz, “Mazlum’un resmi olmasın istediler. Bizde bu serginin bir bütün olduğunu
ve içinden hiçbir şey çıkarılamayacağını söyledik. Valiliğin yaptığı baskılar sonucu bürokrasi sergiye engel
oldu” iddiasında bulundu.1163
http://susma24.com/hozan-canenin-tutukluluguna-devam-karari/
https://www.gazeteruzgarli.com/duygu-delenin-katil-zanlisi-mehmet-kaplanla-ilgili-eksi-sozluk-basliklarina-erisim-engeli-getirildi/
https://twitter.com/CHPGencBagcilar/status/1302254339629764611
1157 http://yeniyasamgazetesi1.com/1-mayis-mahallesinde-yapilmak-istenen-yuruyuse-polis-saldirdi/
1158 http://bianet.org/bianet/siyaset/230429-khk-lilerin-yuruyusune-mudahale-cok-sayida-kisi-gozaltinda
1159 http://yeniyasamgazetesi1.com/tja-aktivistlerine-gozalti/
1160 https://t24.com.tr/video/basin-aciklamasi-yapmak-isteyen-furkan-vakfi-uyelerine-polis-mudahalesi,32214
1161 https://www.evrensel.net/haber/413509/ferhat-tunca-bu-kez-de-album-kapagi-ve-sosyal-medya-paylasimi-davasi
1162 https://www.mlsaturkey.com/tr/ferhat-tunca-acilan-propaganda-davalari-birlestirildi/
1163https://ankahaber.net/haber/detay/78liler_baskani_yavuz_izmirde_12_eylul_utanc_muzesi_engelleme_sonucu_kaldirildi_15716
1154
1155
1156
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● Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, Hollandalı şair ve çocuk edebiyatçısı Ted Van Lieshout’un Ben Bir Sihirbazım kitabındaki şiddet içerikli resimler ve cinayet konusu nedeniyle 18 yaş sınırlama kararı yayınladı. Kurul, 2016’nın Mart ayında birinci
baskısı yayımlanan kitabın “küçüklere zararlıdır” ibaresiyle içi görülmeyen zarf veya poşet içinde satılmasını kararlaştırmıştı.1164
10 Eylül 2020
● 7 Eylül’de Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alınan Özgür Kadın Hareketi (TJA) aktivistleri Derya Arslan, Ayşe Ekinci ve Derya Moray, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.1165
● Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, LGBTİ+’lara yönelik arkadaşlık ve tanışma sitesi gabile.com’u
erişime engelledi. Sitede, “Bu internet sitesi (gabile.com) hakkında Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen 10/09/2020 tarih ve 2020/5858 D.İş sayılı karara istinaden, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından koruma tedbiri uygulanmaktadır” ibaresi yer alıyor.1166
● Emekli edebiyat öğretmeni ve yazar 90 yaşındaki Hasan Basri Aydın, TBMM eski Başkanı Cemil
Çiçek’e hakaret suçlamasından İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra nöbetçi mahkemece tutuklandı. Silivri
Cezaevi'ne gönderilen Aydın, Silivri Cezaevi’ne gönderildikten sonra daha önce hakkında beraat kararı verilmiş olduğu için serbest bırakıldı. Aydın, 2007’de Çiçek’e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada
Sincan 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nin cezai ehliyeti olmadığına yönelik raporu kabul etmesiyle 2012’de beraat etmişti. Aydın, “Benden korkan bir devletten ne beklenir? Bitmiş” dedi.1167
13 Eylül 2020
● Adalet Bakanlığı’nın 2019 adalet istatistiklerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettikleri
gerekçesiyle son bir yılda 36.066 kişi hakkında soruşturma açıldı.1168 Bu soruşturmalar kapsamında 12 bin
kişi yargılandı ve yargılananlar arasından 3.831’i ceza aldı. 2018 yılında Erdoğan’a hakaret suçundan 5.233
kişi yargılanmıştı.1169
15 Eylül 2020
● İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili davada yurt dışında oldukları için
dosyaları ayrılan Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi’nin beraat taleplerini reddetti. Mahkeme,
istinabe ve beraat taleplerini reddederek, davayı 14 Ocak 2021’ye erteledi.1170
● Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) davasında, adil yargılama talebiyle
girdiği ölüm orucu eyleminin ardından vefat eden Ebru Timtik, Selçuk Kozağaçlı, Barkın Timtik, Ezgi Çakır
hakkında verilen cezaların bozulmasına karar verdi. 10 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılan Kozağaçlı, 18 yıl
hapis cezası alan Barkın Timtik bozma kararı olmasına rağmen tahliye talepleri reddedildiği için hapisten
çıkamayacakları kaydedildi. Sekiz yıl hapis cezası verilen Çakır ise tutuklu değildi. 13 yıl altı ay hapis cezası
alan Ebru Timtik ise vefat ettiği için bozma kararı verildi. Kozağaçlı, Barkın Timtik ve Çakır’ın tahliyesinin
yerel mahkeme kararının ardından söz konusu olabileceği öğrenildi. 208 günlük ölüm orucu eylemini noktalayan Aytaç Ünsal ile ÇHD’li avukatlar Özgür Yılmaz, Behiç Aşçı, Şükriye Erden, Engin Gökoğlu, Süleyman Gökten, Aycan Çiçek, Naciye Demir, Ayşegül Çağatay, Yağmur Ereren, Didem Baydar Ünsal,
Yaprak Türkmen, Ahmet Mandacı ve Zehra Özdemir hakkında yerel mahkeme ve istinafın verdiği kararlar
onandı.1171
● İstanbul Büyükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi, 2016’da Twitter’dan yaptığı paylaşımlar
gerekçesiyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılanan sanatçı Ferhat Tunç’un ifadesinin alınmasıyla ilgili Almanya’ya yapılan resmi başvuruya ret yanıtı geldiğini açıkladı. Mahkeme, Almanya Adalet
Bakanlığı’nın yanıtında, “İfade özgürlüğü hakkının Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası’nca vazgeçilmez bir temel hak olması sebebiyle adli yardımlaşma talebimizin yerine getirilmesi Federal Almanya Cumhuriyeti’nin anayasal düzenine aykırılık teşkil edeceği” denildiğini kayda geçti. Mahkeme, Tunç hakkında
yakalama kararı çıkarılmasını talep ederek davayı 23 Şubat 2021’e erteledi.1172
17 Eylül 2020

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/o-cocuk-kitabina-18-yas-sinirlamasi/
https://yeniyasamgazetesi1.com/tja-aktivistleri-serbest/
https://kaosgl.org/haber/gabile-ye-erisim-engellendi
1167 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/09/10/90-yasindaki-aydin-eski-bakanlara-hakaret-iddiasiyla-tutuklandi/
1168 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/09/13/erdogana-hakaretten-1-yilda-36-bin-kisiye-sorusturma/
1169 https://www.birgun.net/haber/bir-yil-icerisinde-36-bin-sorusturma-315383
1170 https://t24.com.tr/haber/gezi-parki-davasinin-ayrilan-dosyanin-ilk-durusmasinda-beraat-taleplerine-ret,903374
1171 https://halktv.com.tr/yargitay-chd-davasinda-kararini-verdi-ozel-434401h
1172 https://www.mlsaturkey.com/tr/ferhat-tuncun-yargilandigi-davada-almanyadan-ifade-ozgurlugu-vurgusu/
1164
1165
1166
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● Çorlu 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Çorlu’daki tren kazasında oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden annesi Mısra Öz’ün “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davada, kazayla ilgili dava tutanaklarını talep etmeye karar verdi. Dava 9 Şubat 2021’e ertelendi. Mahkeme Heyeti’ne hakaret ettiği iddia
edildiği için yargılanan Öz’ün hapis ile cezalandırılması isteniyor.1173 Öz, “Ne yazık ki, sosyal medyada
atmış olduğum isyan ve öfke tweetleri beni buraya getirdi. İki yılda gerçek sorumlular için hiçbir şey yapamayan adalet, tweeti attığım süre zarfı üzerinden 24 saat bile geçmeden savcının önüne dosyamı koyup beni
buralara kadar getirebildi” dedi.1174
● İstanbul Ticaret Üniversitesi Tarih bölümünde görev yapan öğretim üyesi Bekir Tank hakkında
17 Şubat 2017’de öğrencilerine verdiği İstiklal Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin Kürtçeye çevrilmesi ödevi sebebiyle “bölücülük” suçlamasıyla soruşturma açıldı. Rektörlük tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Tank, 31 Ağustos itibarıyla sözleşmesi sonlandırılarak, okuldan uzaklaştırıldı. Tank, dersin seçmeli olduğunu ve bu dersle karşı önyargıları ortadan kaldırmayı amaçladığını ifade
etti.1175
● Birikmiş maaşlarını ve tazminatlarını alamayan Bimeks işçilerinden bir grup, Boğaziçi Üniversitesi’nde ders veren patronları Vedat Akgiray’ı protesto etmek isteyince gözaltına alındı.1176
● İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi, cami hoparlörlerinden “Çav Bella” şarkısı çalınmasıyla ilgili
paylaşımı gerekçesiyle Banu Özdemir hakkındaki “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla ilgili kolluk birimlerinden söz konusu paylaşımlar sonucunda herhangi bir olay olup olmadığını sorma
kararı aldı. Mahkeme, kolluk birimlerince sosyal medyada, basın yayın organlarında ve kamuoyunda, sanığa
ve eylemine karşı toplumun kesimleri arasında oluşmuş ve ortaya çıkan bir infial, herhangi bir taşkınlık olup
olmadığını, kamu barışını bozan veya bozmaya elverişli herhangi bir somut olgu meydana gelip gelmediğinin araştırılıp dayanaklarıyla bilgi verilmesini istedi. Dava 26 Kasım’a ertelendi.1177
● Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yönetmen Kazım Öz
hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla verdiği beraat kararını istinafa taşıdı. Bunun üzerine Köz Film’den yapılan açıklamada, “Mahkeme açıkladığı gerekçeli kararında, iddianamede sunulan her
bir delil tartışılarak hiçbirinin inandırıcılığı olmadığı, Öz’ün ‘örgüt üyesi’ olduğunu gösterir herhangi bir
tespitin yapılamadığı belirtti.1178
18 Eylül 2020
● Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün’ün eşi Taha Ün “hakaret” suçlamasıyla
gözaltına alındı ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ün, Memur-Sen’e ve kendisine hakaret
eden bir sosyal medya kullanıcısına ilişkin Memur-Sen’in şikayette bulunduğunu, kendisi hakkında şikayet
olmadığı halde mağdur olduğu küfür hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.1179 Ün, “Soruşturmada bu
küfürleri sanki ben etmişçesine hakkımda soruşturma başlatmışlar. Sosyal medya ve hukuk tarihine geçecek
bu yanlışlık bilinçli bir manipülasyonun ürünüdür” dedi 1180
21 Eylül 2020
● Adana Altın Koza Ödülleri’nde Yaşam Boyu Onur Ödülü verilen Rutkay Aziz’in ödülünü
MHP’nin hedef aldığı TTB’ye armağan ettiği ödül törenini haberleştiren AA, Aziz’in ödülünü sadece sağlık
çalışanlarına armağan ettiğini yazdı ve TTB vurgusuna sansür uyguladı.1181
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “adil yargılanma” talebiyle başlattığı ölüm orucunun 238’nci
gününde yaşamını yitiren avukat Ebru Timtik’in fotoğrafının baro binasına asılması gerekçesiyle İstanbul
Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılık, aralarında İstanbul Barosu
Başkanı Mehmet Durakoğlu’nun da olduğu 11 baro yöneticisini ifadeye çağırdı.1182
22 Eylül 2020
● Van’da, gözaltına alındıktan sonra işkence gören ve helikopterden atıldıkları belirtilen Osman Şiban ve Servet Turgut ile ilgili HDP’nin düzenlediği basın açıklamasını polis engelledi. HDP Gurup Başkanvekili Saruhan Oluç, “Van valisinin görevi yapılan işkenceyi gizlemek değil, yapılmış olan bu işkenceyi ve

https://www.ntv.com.tr/video/turkiye/corlu-tren-kazasinda-hakaret-davasi-oglunu-kaybeden-annenin-49-aya-kadar-hapsi-isteniyor,h3iRoijqh0uRUuXIHVaUcA
http://bianet.org/bianet/insan-haklari/231058-misra-oz-adalet-sisteminin-en-buyuk-utanci
https://gazetekarinca.com/2020/09/kurtce-odev-veren-akademisyenin-sozlesmesi-sonlandirildi/
1176 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bimeks-iscilerine-polis-mudahalesi-cok-sayida-gozalti-1766742
1177 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/izmirdeki-cami-provokasyonunda-hedef-gosterilen-banu-ozdemir-hakim-karsisina-cikti-1766709
1178 bianet.org/bianet/insan-haklari/231092-savcilik-yonetmen-kazim-oz-un-beraat-kararini-istinafa-tasidi
1179 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/davutogluna-yakinligiyla-bilinen-taha-un-serbest-birakildi-memur-seni-isaret-etti-1766957
1180 https://twitter.com/tahaun/status/1307005921701355527/photo/2
1181 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/anadolu-ajansi-odulunu-turk-tabipler-birligine-adayan-rutkay-azizi-sansurledi-1767696
1182 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/231253-istanbul-barosu-na-ebru-timtik-sorusturmasi?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
1173
1174
1175
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insanlık suçunu açığa çıkarmaktır. Bu işkence emrini kimler örtbas etmeye çalışıyor? Süleyman Soylu’ya,
Hulusi Akar’a soruyoruz” tepkisini dile getirdi.1183
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erol Mütercimler hakkında “halkın bir kesimini sosyal sınıf,
din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçlamasıyla hapisle cezalandırılmasını isteyen iddianame hazırladı.1184 Mütercimler, 7 Eylül 2020’de katıldığı bir programda imam hatip lisesi
mezunlarına yönelik “Cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız” ifadelerini kullanmış ardından Bilal Erdoğan ve İlim
Yayma Cemiyeti Derneği savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulunmuştu.1185
24 Eylül 2020
● İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, yazdığı “Bu Kadınlar Yedi Bitirdi Beni” kitabı,
“müstehcenlik” ifadeleri barındırmasıyla suçlanan yazar Ersan Pekin hakkında “duruşmaya katılmadığı”
gerekçesiyle yakalama kararı çıkardı.1186 Covid-19 virüsüyle temaslı olduğundan karantinada olan Pekin,
temaslı olduğuna ilişkin bilgiyi hakimliğe telefon yoluyla bildirdiğini ve yine riskli olduğuna ilişkin raporu
kurye eliyle mahkemeye ilettiğini bildirmesine rağmen böyle bir karar alındığını ifade etti. Roman, nemfomani sorunu yaşayan bir kişinin başına gelenleri anlatıyordu. 2013’te Pekin tarafından yazılan İkinci Adam
Yayınevi’nin yayımladığı kitapla ilgili Şubat ayında dükkan ile camekanlarda teşhiri ve satışı Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yasaklanmıştı. Temmuz 2020’deyse Pekin’e “müstehcenlik” suçlamasıyla dava açılmıştı.1187
25 Eylül 2020
● Halkevleri Derneği’nin, “Pandemi sürecinde okulların bir haftası” raporunu Ankara İl Milli Eğitim
Müdürlüğü önünde sunmasına izin verilmedi.1188 Aralarında Halkevleri Derneği Genel Başkanı Nebiye
Merttürk ile velilerin de bulunduğu altı kişi gözaltına alındı.1189
● Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, ceza hukuku alanında akademisyen ve avukat Dilek Ekmekçi’nin
“yurt kızlarını pazarlayan yapı” hakkındaki iddialarını içeren 97 adet Twitter paylaşımına, “kişilik haklarını
ihlal ettiği” gerekçesiyle erişim engeli getirdi.1190 Aynı paylaşımların yer aldığı Ekşi Sözlük içeriği de engellendi. Ekmekçi yaptığı sosyal medya paylaşımlarında çocuk yaşta kız yurtlarında başına gelen olaylar
üzerinden kız yurtlarında bir suç yapılanması olduğunu iddia ediyordu. İddiaların gündeme gelmesinin sebebi ise Haziran ayında hayatını kaybeden Aleyna Çakır olduğu belirlendi. Çakır’ın ölümü Müge Anlı’nın
televizyondaki programında da konu ediliyordu. Ümitcan Uygun’un, Çakır’ın ölümü ile ilgisi olduğu ve
yurtlardaki kız çocuklarını cinsel ilişkiye zorladığı iddia ediliyordu. Kız yurdunda çalışan Ümitcan Uygun’un annesi Gülay Uygun’un da geçtiğimiz hafta ölü bulunması üzerine yurtlarda işlenen suçlara ilişkin
yasadışı çeteleşme iddiaları gündeme gelmişti.1191
● Sibel Özbudun Demirer, eşi yazar Temel Demirer’in, “‘İsimsizler hareketi” etiketi nedeniyle
“halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamalarından gözaltına alındığını açıkladı.1192 Sosyal medyada “İsimsizler Hareketi” ismiyle örgütlenerek “halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek”,
“seçilmiş hükümeti yıpratmak ve kamuoyunda yankı uyandırmak” amacıyla provokatif paylaşımlar yaptıkları ve “devlet büyüklerine hakarette bulundukları” iddia edilen 24 şüpheli, altı ilde düzenlenen operasyonla
gözaltına alındı. Söz konusu grubun yöneticiliğini, terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklu Taylan
Kulaçoğlu’nun yaptığı, etiket faaliyetlerini ise DHKP-C’ye üye olmak suçundan aranan avukat Tamer Doğan’ın sürdürdüğü belirtildi. Operasyonda, İstanbul’da 18, Balıkesir’de iki, Aydın, Denizli, Diyarbakır ve
Tekirdağ’da ise birer olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerinden 10’unun yurt dışında olduğu
belirlenirken, aralarında Doğan’ın da olduğu firarilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.1193
28 Eylül 2020
● “İsimsizler Hareketi” operasyonunda gözaltına alınan Temel Demirer’in de aralarında bulunduğu
15 kişi serbest bırakıldı.1194
29 Eylül 2020

https://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2020/09/22/hdp-heyeti-vanda-bu-iskenceyi-yeni-jiteminiz-mi-yapti
https://www.haberturk.com/mutercimler-ile-ilgili-flas-gelisme-2812307
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/erol-mutercimlere-dava-1-5-yil-hapsi-istendi-41619132
1186 https://archive.vn/BVJoU#selection-635.165-635.228
1187 https://susma24.com/ersan-pekinin-kitabi-hakkindaki-dava-goruldu/
1188 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/09/25/mebe-rapor-sunmak-isteyen-halkevleri-uyeleriyle-velilere-gozalti
1189 https://sendika63.org/2020/09/mebe-egitim-raporu-goturen-halkevleri-uyelerine-polis-saldirisi-6-gozalti-597171/
1190 https://twitter.com/engelliweb/status/1309014952120922112
1191 https://susma24.com/yurtta-taciz-iddialarina-erisim-engeli/
1192 https://twitter.com/temeldemirer/status/1309749299467767808?s=20
1193 https://www.ntv.com.tr/turkiye/isimsizler-hareketine-operasyon-24-gozalti,2PaXhi-va0OdYC-orxt9qA
1194 https://www.birgun.net/haber/isimsizler-hareketi-sorusturmasinda-15-kisi-serbest-birakildi-317239
1183
1184
1185

139

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2020 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

● Altındağ Kaymakamlığı, Komedyen Hasan Can Kaya’nın 1 Ekim’de Ankara CerModern’de ger-

çekleştirilmesi planlanan stand-up etkinliğine izin vermedi. Gergedan Yapım, Instagram’dan paylaşımında1195, Kültür Bakanlığı’nın açık hava etkinliklerinin yasaklanması yönünde şu an bir kararı olmadığını
belirtti. Yapım, buna rağmen tüm biletleri satılan etkinliği Altındağ Kaymakamlığı’nın yasakladığını belirtti. İkinci kez başvuruda bulunan ekip, seyirciyle buluşmak istediklerini söylerken salgın sebebiyle tüm
önlemlerin alındığı bilgisini de vurguladı.1196
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “İsimsizler Hareketi” soruşturmasında1197, 25 Eylül’de gözaltına alınanlardan Şehmus Kavak, Misli Cihan Şenleten ve Özgür Doğuş Erhan “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettikleri gerekçesiyle tutuklandı. Avukat Tamer Doğan, Özen Kulaçoğlu, İsmail Keleş ve Tayfun
Uçar ise “adli kontrol” talebiyle yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, serbest bırakılmasına karar verdi.1198
30 Eylül 2020
● Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Rosa Kadın Derneği’ne yönelik başlattığı soruşturma kapsamında tutuklu üye Figen Ekti’nin tutukluluk halinin devamına,
tutuklu üye Hasret Alp’in tahliyesine ve tutuksuz üye Ruken Şehir’in ise, delil yetersizliğinden beraatına
karar verdi. Dava, 16 Ocak 2021 ertelendi. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi ise, Rosa Kadın Derneği
kurucularından Narin Gezgör’ün davasını 11 Kasım’a erteledi.1199
● Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, tutuklu HDP’li Selahattin Demirtaş ile cezaevinde görüştüğü
için 2016’da gözaltına alınmasıyla birlikte hakkında yargılama süreci başlayan Avukat Levent Pişkin hakkında savcı mütalaasında “Demirtaş ile avukatlık kimliğini kullanarak cezaevine görüşe giderek Demirtaş’tan Almanya menşeli Der Spiegel isimli dergide yayımlanmak üzere özellikle Almanya ülkesine ve Avrupa ülkelerine mesajını el yazısı ile şüpheli Kırkazak’ın avukat olması nedeniyle cezaevinden çıkışta
herhangi bir sorun olmaması için kendi not defterine yazılması teklifini kabul ederek, Demirtaş’ın tutuklanması ile ilgili olarak uluslararası ortamda gündem oluşturarak, ülkemiz aleyhine uluslararası alanda lobi
faaliyetlerinde bulunulmaya çalışılması eylemine katıldığı...” ifadelerine yer verildi. Savcı, Pişkin’in “örgüt
propagandası” ve “örgüt üyeliği” suçlamalarıyla cezalandırılmasını istedi. Savcı, avukatlar Ayşe Batumlu
ve Cahit Kırkazak’ın da “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla cezalandırılmalarını istedi.
Batumlu’nun katıldığı toplantılar, basın açıklamaları, eylemler ve içinde bulunduğu WhatsApp grupları suç
sayıldı. Kırkazak’ın da aynı şekilde etkinlikleri yanı sıra avukatlık kimliğiyle cezaevinde Selahattin Demirtaş ile görüşmesi suç sayıldı.1200
● Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesi, Ahmet Telli’nin “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla
ilgili iddianameyi kabul etti ve davayı 7 Ekim’de görecek. Telli, kendisine ait olmayan bir fan sayfasında
paylaşılan gönderi nedeniyle yargılanacak. Telli, 2 Haziran’da verdiği ifadede bu hesapların kimler tarafından kullanıldığını bilmediğini söylemişti.1201
● İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin izinsiz fotoğrafı çekildiği gerekçesiyle CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında
yürütülen soruşturmada, “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçu kapsamında iddianame düzenlendi.1202
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.1203
● “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
https://archive.vn/0HN20
https://susma24.com/altindag-kaymakamligi-komedyen-hasan-can-kayanin-gosterisine-izin-vermedi/
https://www.evrensel.net/haber/414906/isimsizler-hareketi-operasyonu-gazeteci-ve-yazarlar-dahil-23-kisi-gozaltinda
1198 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/231716-isimsizler-hareketi-sorusturmasinda-3-kisi-tutuklandi
1199 https://www.evrensel.net/haber/415396/rosa-kadin-dernegi-uyelerinin-durusmalari-goruldu
1200 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/231870-avukat-levent-piskin-in-uyelik-ve-propagandadan-cezalandirilmasi-istendi?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
1201 https://www.gazeteduvar.com.tr/cumhurbaskanina-hakaretten-mahkemeye-verilen-ahmet-tellinin-durusmasi-7-ekimde-gorulecek-haber-1500351
1202 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/chp-uskudar-ilce-baskani-hakkinda-iddianame-tamamlandi-41623909
1203 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/231910-sansur-karari-da-sansurlendi
1195
1196
1197
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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.1204
2 Ekim 2020
● İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelgesiyle1205 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.1206 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.1207
6 Ekim 2020
● 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.1208
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.1209
● 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.1210
● 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.1211
● Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesi, şair Ahmet Telli’nin “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasına konu olan paylaşımların kime ait olduğunun araştırılmasına karar verdi.1212 Dava 7 Ocak 2021’e ertelendi.1213 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.1214
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 Covid-19 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.1215
https://www.gazeteruzgarli.com/sosyal-medya-yasasi-yururluge-girdi/
https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-koronavirus-konulu-ek-genelge-gonderildi
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/baro-secimleri-ve-tbb-genel-kurulu-ertelenecek/1993040
1207 https://www.haberturk.com/son-dakika-haberi-81-ile-yeni-genelge-etkinlikler-1-aralik-a-kadar-ertelendi-2822014
1208 https://tele1.com.tr/batmanda-eylem-ve-etkinlik-yasagi-15-gun-daha-uzatildi-238275/
1209 https://www.birgun.net/haber/istanbul-sozlesmesi-eylemine-katilan-akademisyene-para-cezasi-318316
1210 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/eylem-yapan-minibusculere-polis-mudahalesi-6070412/
1211 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010071042989104-sanliurfa-barosu-baskani-ve-26-avukata-sorusturma/
1212 https://t24.com.tr/haber/sair-ahmet-telli-kendisine-ait-olmayan-hesaptan-cumhurbaskanina-hakaret-iddiasiyla-hakim-karsisina-cikti,907840
1213 https://halktv.com.tr/sair-ahmet-telli-erdogana-hakaret-iddiasiyla-hakim-karsisina-cikti-436281h
1214 https://www.mlsaturkey.com/tr/sair-ahmet-telli-hakim-karsisina-cikti/
1215 https://www.gazeteruzgarli.com/bakan-yardimcisi-subatta-vaka-oldugunu-gosteren-makaleyi-paylasti-bakan-koca-mudahale-etti/
1204
1205
1206
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● 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.1216
9 Ekim 2020
● 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.1217
● 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 1011 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.1218
● 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.1219
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.1220
● 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.1221
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 içeriğinde kimseye karşı bir tehdit unsuru olmadığını ve yaşamını yitiren insanları anmaya yönelik bir söylem olduğunu savundular.1222
● 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
https://www.birgun.net/haber/gozaltina-alinan-odatv-yazari-mahmut-alinak-serbest-birakildi-318456
https://www.gazeteruzgarli.com/konyada-gosteri-ve-yuruyusler-yasaklandi/
https://www.birgun.net/haber/ilce-secim-kurulu-ankara-barosu-nun-itirazini-reddetti-318583
1219 https://www.gazeteruzgarli.com/tbbden-secim-yasagina-tepki-yurutmenin-savunmaya-acik-mudahalesi/
1220 https://www.birgun.net/haber/10-ekim-katliami-anmasina-polis-mudahalesi-asla-unutmayacagiz-318616
1221 https://ankahaber.net/haber/detay/ankara_baro_baskani_sagkan_18_bin_600_avukatin_hakki_gasp_edildi_18259
1222 https://www.birgun.net/haber/sol-parti-nin-10-ekim-i-unutmadik-affetmeyecegiz-pankartina-sorusturma-318845
1216
1217
1218
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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.1223
● 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.1224
● 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.1225 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.1226
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.1227
● 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”1228 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 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.1229
● 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.1230
● 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
https://www.gazeteruzgarli.com/soma-ve-ermenekte-madencilerin-ankara-yuruyusune-polis-mudahale-etti/
https://www.milligazete.com.tr/haber/5597468/ermenistanin-resmi-sitelerine-turkiyeden-erisim-engeli
https://twitter.com/BugdayDernegi/status/1315511806446768129
1226 https://www.dw.com/tr/g%C4%B1da-g%C3%BCvenli%C4%9Finde-sans%C3%BCr-endi%C5%9Fesi/a-55252341
1227 http://www.afyonkarahisar.gov.tr/kamuoyuna-duyurulur88
1228 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/yeniden-secilen-milletvekilinin-yasama-dokunulmazligindan-yararlandirilmamasinedeniyle-secilme-ve-siyasi-faaliyette-bulunma-hakkinin-ihlal-edilmesi/
1229 https://www.gazeteruzgarli.com/yerel-mahkeme-aymnin-berberoglu-hukmunu-tanimadi/
1230 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/232701-saglikcilarin-basin-aciklamasina-mudahale-8-gozalti
1223
1224
1225
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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.1231 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.1232
● 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.1233
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.1234
● 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.1235
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.1236
● 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.1237
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,
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kaymakamlik-ibbnin-kurtce-tiyatro-oyununu-yasakladi-1773286
https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1316094294931976198
https://www.mlsaturkey.com/tr/ferhat-tuncun-binali-yildirima-hakaret-iddiasiyla-yargilandigi-dava-mayisa-ertelendi/
1234 https://www.mlsaturkey.com/tr/mlsa-yasaklanan-kurtce-oyun-beruyu-yargiya-tasiyor/
1235 https://twitter.com/Grup_YORUM/status/1317445769222381568
1236 https://www.birgun.net/haber/grev-sendikal-faaliyet-sayilmadi-319349
1237 https://t24.com.tr/haber/figen-yuksekdag-a-cumhurbaskani-na-hakaret-suclamasiyla-ceza-talebi,909671
1231
1232
1233
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gözlerimizi istiyoruz. Sizden korkmuyoruz” dedi. Maden işçileri, ifadeleri alındıktan yedi saat sonra serbest
bırakıldı.1238
● 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.1239
● 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.1240
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.1241
19 Ekim 2020
● 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.1242
● AİHM, Türkiye’den sendika.org sitesinin erişime engellenmesi davasında, 8 Ocak 2021'e kadar
savunma yapmasını talep etti.1243
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.1244
● 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.1245
● 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.1246
● 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.1247
https://www.gazeteruzgarli.com/somali-maden-iscilerine-7-saatlik-gozalti-yurumeye-devam-edecegiz/
https://www.kibrispost.com/ysk-turkiyedeki-bazi-haber-sitelerine-erisim-yasagi-koydu-neden-haberi-7645
https://www.milliyet.com.tr/gundem/islere-ihbar-uzerine-sorusturma-acildi-6332164
1241 https://t24.com.tr/video/3-yil-once-bugun-gozaltina-alinan-osman-kavala-icin-video-hazirlandi-aradiginiz-suc-bulunamadi,33329
1242 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/232932-mahir-cayan-i-ve-kizildere-yi-anmak-suc-sayildi
1243 https://t24.com.tr/haber/aihm-sendika-org-a-erisim-engeli-konusunda-turkiye-den-savunma-istedi,910150
1244 https://www.birgun.net/haber/maden-iscilerinin-aciklamasina-polis-mudahalesi-yeterince-reklam-olduk-320050
1245 http://www.van.gov.tr/20102020-tarihli-yasaklama-karari
1246 https://susma24.com/ersan-pekinin-kitabina-mustehcenlikten-5-ay-ceza/
1247 https://www.birgun.net/haber/sanatci-senol-akdag-in-davasi-2-subat-a-ertelendi-320144
1238
1239
1240
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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.1248
● 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 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.1249
● 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.1250
● 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.1251
● 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.1252
● 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.1253
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.1254
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.1255
26 Ekim 2020

https://www.birgun.net/haber/erdogan-konusurken-trt-ekraninda-beliren-yaziyla-ilgili-sorusturma-baslatildi-320407
https://www.mlsaturkey.com/tr/tutuklu-gazeteci-aziz-orucun-esi-hulya-oruca-sosyal-medya-paylasimlari-nedeniyle-dava/
https://www.gazeteduvar.com.tr/sokak-roportajinda-iktidari-elestirdi-evi-basildi-haber-1502568
1251 https://www.milliyet.com.tr/gundem/yetkili-istinaf-6337807
1252 https://www.cumhuriyet.com.tr/video/halkevleri-uyelerinin-eylemine-polis-mudahalesi-gozaltilar-var-1775830
1253 https://www.gercekgundem.com/siyaset/224267/skandal-mahkeme-karari-chpnin-21-soruda-fetonun-siyasi-ayagi-kitapcigina-satis-yasagi-geldi
1254 https://www.birgun.net/haber/chp-nin-21-soruda-feto-nun-siyasi-ayagi-kitapcigina-mahkeme-yasagi-320413
1255 https://www.haberturk.com/eskisehir-haberleri/81856585-eskisehirde-izinsiz-basin-aciklamasi-yapmak-isteyen-9-kisiye-gozalti
1248
1249
1250
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● 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 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.1256
● 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.1257

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.1258
● 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.1259 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.1260
● 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.1261
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.1262
● 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.1263 Dava 26 Kasım 2020’de
görülmeye başlanacak.1264 Öğrenciler, 24 Aralık 2019’da gözaltına alınmış ardından serbest bırakılmışlardı.1265
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.1266 Halkın Hukuk Bürosu, “dosyada gizlilik” kararı olduğu gerekçesiyle müvekkilleri hakkında
taraflarına bilgi verilmediğini, ayrıca en az 24 saat avukat görüş kısıtlaması olduğunu bildirdi.1267
● 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
1256

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/enis-berberoglunun-avukatlari-ikinci-kez-aymye-basvurdu-6098800/

1257https://ankahaber.net/haber/detay/valiligin_yasak_kararini_goruntulu_arama_ile_astilar_aciklamayi_polise_de_izlettiler_19452

https://www.birgun.net/haber/ordu-da-madenlere-karsi-cikanlara-biber-gazli-mudahale-10-kisi-gozaltinda-320731
https://www.mlsaturkey.com/tr/odtu-pankart-davasinda-karar-cikmadi/
https://www.cnnturk.com/turkiye/koronavirusu-umursamadilar-250-milyon-tl-degerindeki-yalida-cadilar-bayrami-partisi
1261 https://www.birgun.net/haber/izmir-de-cumhuriyet-fener-alayi-yuruyusune-valilik-izin-vermedi-320753
1262 https://bianet.org/bianet/sanat/233499-mahkeme-beru-yasagini-kaldirmadi-kaymakamliktan-savunma-istedi
1263 https://sendika.org/2020/10/tgbye-mor-boya-atmaktan-yargilanan-universiteli-kadinlar-durusmaya-cagirdi-599915/
1264 http://yeniyasamgazetesi.com/saldiranlar-yerine-kadinlara-dava/
1265 https://www.birgun.net/haber/kadinlardan-tgb-lilere-mor-boya-sekiz-kadin-gozaltina-alindi-281374
1266 https://www.birgun.net/haber/grup-yorum-uyeleri-ve-avukatlar-gozaltina-alindi-321007
1267 https://www.evrensel.net/haber/417616/grup-yorum-uyeleri-ve-avukatlar-gozaltina-alindi
1258
1259
1260
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Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” ve polise “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla dava açıldı.
Dava 20 Ocak 2021’de görülecek.1268
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.1269 İddianame kapsamında, yedi polis
darp edildiklerini öne sürerek 37 kişiden şikayetçi oldu. Dava 10 Mart 2021’de görülmeye başlanacak.1270
2 Kasım 2020
● Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin, 28 Ekim tarihli kararıyla Fransa’daki Charlie Hebdo dergisinin Twitter hesabına “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişim engellendiği ortaya çıktı. Bu durumu, İfade
Özgürlüğü Derneği kurucusu Prof. Dr. Yaman Akdeniz, “2015’ten beri web sitesi erişime engelli ve sansürlü olan Fransız Charlie Hebdo dergisinin Twitter hesabına da erişim engellendi. Twitter bu kararı uygulayıp, hesabı Türkiye’den görünmez kılmadı”1271 şeklinde duyurdu.1272
● Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, İHD Balıkesir Şube Başkanı Rafet Fahri Semizoğlu’nun 31 Ekim sabahı saat 05:00’te gözaltına alındığı açıklandı. İHD, Semizoğlu’nun
Balıkesir’de hapishanelerde bulunan mahkumları ziyaret etmesi kapsamında gözaltına alındığını kaydetti.1273 Açıklamada, “CMK uyarınca çağrı üzerine ifade alınarak soruşturma yürütülmesi gereken bu gibi
durumlarda, CMK’nın açıkça çiğnendiğini belirtmek isteriz. Hafta sonuna denk getirilecek şekilde ev operasyonuyla, kanunun kötüye kullanılması yoluyla haksız gözaltı yapılması kabul edilemez” denildi.1274
● YÖK, 2014’te Kampfplatz Dergisi’ne, Rojava Halk Meclis Başkanı Ebdülselam Ehmed’in röportajında çevirmenlik yaptığı için Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde araştırma görevlisi Adem Yıldırım’ın ihraç edilmesine karar verdi. Yıldırım, “Hakkımda başlatılan soruşturmaların ne zaman ve nasıl
yürütüldüğü ve de içeriğinde neyin olduğuna dair bilgi verilmedi. Soruşturma sürecinde, ‘şüpheli’, ‘sanık’
gibi ifadelerle hitap edildi. Ancak YÖK’ün ilgili mevzuatının 53/a maddesinde yalnızca “soruşturulan” ibaresi kullanılmakta. Kampfplatz dergisine söyleşi verdiğim, söyleşiyi baştan sona hazırladığım biçiminde bir
ithamla karşılaştım. Ancak hiçbir zaman söyleşi vermedim sadece dergi adına tercümanlık yaptım. Çeviriyle
soruları yönelttiğim kişi, birlikte fotoğrafımız olan Ehmed olup, yetkili makamların izni ve rızasıyla bulunan
bir politikacıdır. Soruların yöneltildiği PYD’nin Başkanı Salih Müslüm’le hiç karşılaşmadım ve görüşmedim. Fakültedeki akademisyen arkadaşları uyararak, benimle ilişkilerini kesmelerini aksi takdirde kadro
alamayacaklarını söylemişler” dedi.1275
● İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir’de meydana gelen depreme ilişkin sosyal medyadan tahkir edici paylaşımda bulunduğu belirlenen 52 kişi hakkında işlem yapılarak 19 kişinin gözaltına
alındığını ve üç kişinin tutuklandığını açıkladı.1276
3 Kasım 2020
● Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik, Uluslararası Af Örgütü’nün Feminist Alfabe kitabına
ilişkin “müstehcenlik suçu işlendiği” iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.1277 Suç dilekçesinde, feminist kadın sivil toplum kuruluşları için “terör örgütü” ifadesi kullanıldı ve
Uluslararası Af Örgütü’nün “halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk” , “müstehcenlik”, “suç işlemek amacıyla
organize suç örgütü kurmak ve yönetmek” ve “casusluk” suçlamalarından yargılanması istendi.1278 Çevik,
Türkiye Aile Meclisi’nin yanı sıra Adalet Platformu’na da başkanlık ediyor. İstanbul Sözleşmesi’nin aile
birliğini yıktığına ilişkin açıklamalarıyla tanınıyor.1279

https://www.evrensel.net/haber/417667/pinar-gultekinin-oldurulmesini-protesto-eden-12-kadina-dava-acildi
https://gazetekarinca.com/2020/10/suruc-anmasinda-darp-edilen-37-kisiye-dava-acildi/#:~:text=HABER%20MERKEZ%C4%B0%20%E2%80%93%20Ankara'daki%20Suru%C3%A7,37%20ki%C5%9Fi%20hakk%C4%B1nda%2C%20dava%20a%C3%A7%C4%B1ld%C4%B1.&text=Asliye%20Ceza%20Mahkemesi'nde%20a%C3%A7%C4%B1lan,Mart%202021%20tarihinde%20Ankara%2033.
1270 https://ozgurmanset.net/suruc-anmasinda-darp-edilen-37-kisi-hakkinda-dava-acildi/
1271 https://twitter.com/cyberrights/status/1322970801222656000
1272 https://www.dw.com/tr/charlie-hebdonun-twitter-hesab%C4%B1na-eri%C5%9Fim-engeli/a-55473347#:~:text=Ankara%206'%C4%B1nc%C4%B1%20Sulh%20Ceza%20Hakimli%C4%9Finin%2028%20Ekim%202020%20tarih,haklar%C4%B1%20ihlali%22%20gerek%C3%A7esiyle%20eri%C5%9Fime%20engellendi.
1273 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/233768-ihd-li-sube-baskani-hapishane-ziyaretinden-gozaltinda
1274 https://www.ihd.org.tr/balikesir-sube-baskanimiz-rafet-fahri-semizoglu-serbest-birakilsin/
1275 https://www.gazeteduvar.com.tr/cevirmenlik-yapan-akademisyene-pyd-ihraci-haber-1503102
1276 https://twitter.com/muhteremince/status/1323324922333188096?s=20
1277 https://t24.com.tr/haber/turkiye-aile-meclisi-nden-feminist-alfabe-kitabina-suc-duyurusu-af-orgutu-yasaklansin-feminist-teror-orgutleri,912952
1278 https://ilkha.com/guncel/cinsi-sapkinligi-savunan-feminist-alfabe-isimli-kitap-hakkinda-suc-duyurusu-142373
1279 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yetenekli-sikayetci-kumpaslara-canak-tuttu-simdi-de-istanbul-sozlesmesini-savunanlari-hedef-aldi-1759400
1268
1269
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4 Kasım 2020
● Manisa Soma ve Kırkağaç’tan Ankara’ya yeniden yürüme kararı alan maden işçilerine jandarma
tarafından yapılan müdahalede bir işçinin kasığından yaralandığı için hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Bağımsız Maden İş Sendikası örgütlenme uzmanları Başaran Aksu ve Kamil Kartal da gözaltına alınarak Kırkağaç Jandarma Karakolu’na götürüldü. Aksu, “Bir kilometre yürüyerek Kırkağaç’da basın açıklaması yapmamıza izin verilmiyor” dedi. Maden işçisi İdris Sarıkaya, “Kendimi defalarca aldatılmış, dışlanmış, çöp
yerine koyulmuş gibi hissediyorum. Benim bu vatanda hiçbir değerim yokmuş. Biz bu yola çocuklarımızın
rızkı için, çıkan gözümüzün kopan bacağımızın bedelini almak için çıktık. Bu iş mahşere kaldı dediğimiz
umutsuzluk, yeniden umuda döndü” diye konuştu.1280
● DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da aralarında bulunduğu DİSK üyelerine, kıdem tazminatı, esnek ve kısmi çalışmaya ilişkin torba yasa teklifi hükümlerine karşı TBMM önünde basın açıklaması yapmaları sırasında polis müdahalede bulundu.1281
● Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, yönetmen Kutbettin Cebe hakkında “Roza İki Nehrin Ülkesi”
belgeselinde “terör örgütü propagandası” yaptığı suçlamasıyla iki yıl dört ay hapis cezası verdi.1282 Cebe’nin
avukatı Ebru Akkal, kararı istinafa taşıyacaklarını belirtti. Belgeselde, Kuzey Suriye’de PYD-YPG’nin
IŞİD’e karşı verilen mücadele ve oradaki yaşam konu edinilmişti.1283
● Edirne’nin Süloğlu ilçesinde askerlik yapan 20 yaşındaki Çetin Doğan, 15 Ağustos’ta Kürtçe eğitimi savunduğu için bağlı bulunduğu komutanlıkta bir grup askerin saldırısına uğradı. Saldırı sonrası hastanede üç gün tedavi gören Doğan’ın şikayeti üzerine Edirne Süloğlu Savcılığı tarafından Doğan’ı darp ettikleri tespit edilen iki asker hakkında “kasten yaralama” suçlaması ile soruşturma başlatıldı. Savcılık,
askerlerin verdikleri beyanlar üzerine ise Doğan hakkında “örgüt propagandası yapmak” ve “emre itaatsizlik” iddiaları ile soruşturma başlattı.1284
● Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter’da yaptığı açıklamada, yasal
sürenin sona ermesinin ardından temsilci bildiriminde bulunmayan başta Facebook, Instagram, Twitter,
Periscope, YouTube ve TikTok olmak üzere sosyal ağ sağlayıcılarına 10’ar milyon lira ceza kesildiğini duyurdu.1285 Eğer bu para cezalarının tebliğinden itibaren 30 gün içinde yükümlülük yerine getirilmezse, sosyal ağ sağlayıcısı mecralara bu defa 30’ar milyon lira idari para cezası kesilecek.1286
5 Kasım 2020
● İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir’de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya
üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyet’teki sorguların ardından adliyeye sevk edilen ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan işlem
yapılan 12 şüpheliden ikisi adli kontrol şartıyla sekizi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer
iki şüphelinin ise savcılık sorgusunun devam ettiği bildirildi.1287
6 Kasım 2020
● Tunceli’de pastane çalışanı Hatun K.’ya yönelik yapılan tacizi protesto etmek için toplanan gruba,
polis Covid-19 tedbirleri kapsamındaki eylem yasağı nedeniyle izin vermedi. Basın açıklaması yapmak isteyen gruba polisin müdahale etmesiyle grup açıklama yapmadan dağıldı.1288
● Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) önünde Öğrenci Kolektifleri’nin çağrısıyla “YÖK kapatılsın,
üniversiteler açılsın” diyerek yapılan eylemde 35 üniversite öğrencisi polis ekiplerince gözaltına alındı.1289
Bunun üzerine Ankara Konur Sokak’ta “Arkadaşlarımızı serbest bırakın” diyen üç üniversiteli gözaltına1290
alındı.1291 Daha sonra dört üniversiteli Gazi Mustafa Kemal Hastanesi’nden serbest bırakıldı. 1292 Gözaltına
alınanlar hakkında “2911 sayılı kanuna muhalefet etmek” ve “polise görevini yaptırmamak” gerekçesiyle
işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi.1293
● Nevşehir Sulh Ceza Hakimliği, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başvurusu üzerine CHP’nin
kurumsal yayınları Arpalık Aile Şirketi ve 10 Maddede Kıdem Tazminatında Fon Aldatmacası
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-54809508
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/disk-uyelerine-polis-mudahalesi-6111421/
https://susma24.com/belgeselci-kutbettin-cebeye-hapis-cezasi/
1283 https://filmloverss.com/roza-iki-nehrin-ulkesi-belgeselinin-yonetmeni-kutbettin-cebe-iki-yil-hapis-cezasina-carptirildi/
1284 https://www.birgun.net/haber/kurtce-egitimi-savundugu-icin-darp-edilen-asker-hakkinda-sorusturma-acildi-321645
1285 https://twitter.com/ofatihsayan/status/1323912827917225984
1286 https://t24.com.tr/haber/facebook-instagram-twitter-periscope-you-tube-ve-tik-tok-a-10-ar-milyon-lira-ceza-kesildi,913019
1287 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/izmir-depremiyle-ilgili-provokatif-paylasimlarda-bulunan-12-kisi-yakalandi-/2033265
1288 https://www.haberturk.com/tunceli-haberleri/82176154-tuncelide-izinsiz-gosteriye-polis-mudahale-etti
1289 https://twitter.com/kolektifinsozu/status/1324619976075083777
1290 https://twitter.com/kolektifinsozu/status/1324640230541037568
1291 https://www.gazeteruzgarli.com/yok-kapatilsin-universiteler-acilsin-diyen-30dan-fazla-universite-ogrencisi-gozaltina-alindi/
1292 https://www.krttv.com.tr/egitim/yok-protestosu-38-gozalti-h52886.html
1293 https://gazetekarinca.com/2020/11/ankarada-yok-protestosu-38-kisi-gozaltina-alindi/
1280
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kitapçıklarına, “basım, dağıtım ve satış yasağı” getirerek basılı kitapçıklara el konulmasına ve toplatılmasına
karar verdi.1294 Karar, CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez’e tebliğ edildi. Gülmez, bunun iptali için
dava açılacağını belirterek, “Bu durum Anayasa’ya aykırıdır. Karara saygımız vardır ancak kararı onaylamıyoruz” dedi.1295
7 Kasım 2020
● İzmir depremi sonrasında depremzedelere destek olan dayanışma gruplarının yardım stantlarına
müdahale eden polis, Bayraklı 75. Yıl Parkı’nda, Halkevleri Derneği üyesi beş kişiyi, Öğrenci Kolektifleri
üyesi iki üniversite öğrencisini ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi üyesi iki kişiyi gözaltına aldı.1296 Sivil toplum
kuruluşlarından İzmir Valiliği’nin sözlü talimatıyla 5 Kasım’da alanları terk etmesi istendiği belirtilmişti ve
burada yalnızca devlete bağlı kurum ve kuruluşlarca bulunulacağı duyurulmuştu.1297
8 Kasım 2020
● ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, öğrenci Tunahan Gözlügöl’e siyasihaber5.org sitesinde yazdığı “Rektörü nasıl bilirdiniz?”1298 yazısından dolayı açtığı soruşturmada “Yükseköğretim kurumunda kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen yazılı eylemde bulunmak”1299 gerekçesiyle kınama
cezası verdi.1300
9 Kasım 2020
● DİSK’in resmi Twitter hesabına, AKP’nin işçilerin haklarında büyük kayıplara neden olacak düzenlemeler içeren torba yasa teklifine tepki göstermesi ardından yapılan şikayetler gerekçesiyle Twitter tarafından kısıtlama getirildi.1301 DİSK’in Twitter hesabına girildiğinde, “Dikkat: Bu hesap geçici olarak kısıtlandı” uyarısıyla karşılaşıldı. DİSK İletişim Dairesi Müdürü Umar Karatepe, “Parlamentoda işçilerle ilgili
çok kritik bir yasa görüşülürken bir işçi sendikası hesabını sınırlamak skandaldır. Elbette bu hesap “@diskinsesi” fazlaca tweet atmakta ve etkileşim almaktadır. Bu olağandışı değildir” tepkisini dile getirdi.1302
10 Kasım 2020
● Bursa’da bir okulda görevli öğretmenin okul bilgisayarından Anıtkabir’in www.anitkabir.tsk.tr
sitesine girmeye çalıştığı ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) “Bu sayfaya erişim engellenmiştir” uyarısıyla karşılaştığı kamuoyuna yansıdı. MEB’den konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.1303
● Kendine Muhabir adlı YouTube kanalında Berat Albayrak’ın istifasına ilişkin yapılan sokak röportajında, “Çok isabetli bir şey yapmış. Onlar aile şirketiydi, kayınpederi yönlendirmiştir” cevabı veren
İsmail Demirbaş ifadeye çağırıldı. Kendine Muhabir kanalının sahibi Hasan Köksoy’un “Şu röportajdan
dolayı an itibariyle ifadeye çağrıldım. Halka mikrofon uzatılmasından, vatandaşın fikirlerini, görüşlerini,
kim neden rahatsız olur? Gençlerimiz, değerlerimiz birer birer avuçlarımızın içinden kayıp giderken susarsam namerdim” açıklamasında bulundu.1304 Röportajda konuya ilişkini fikrini belirten vatandaş, “Çok isabetli bir şey yapmış. Onlar aile şirketiydi. Babası Reisi Cumhur, damadı maliye bakanı. Kayınpederi yönlendirmiştir. Bir kere diktatörlüğün ülkeden gitmesi lazım. Kaddafi kırk sene önce ihtilalle geldi, sokaklarda
sürünerek öldü. Saddam diktatörlükle geldi, o da sokaklarda sürünerek öldü. Bu da sokaklarda sürünecek”
demişti.1305
11 Kasım 2020
● BİMEKS’in sahibi Vedat Akgiray’ın ders verdiği Boğaziçi Üniversitesi önündeki eylemde Leyla
Akıncı, Meliha Mutlu, Dilek Aslan, Bünyamin Bilici ve Umut-Sen Sözcüsü Betül Celep gözaltına alındı.1306
İşçilerce “1500 BİMEKS işçisinin maaş ve tazminatlarını ödemeyen, dünyanın en iyi üniversitelerinden biri
olan Boğaziçi Üniversitesi’nde hala profesörlük yapmakta olan Vedat Akgiray burada. Abisi ve yeğeniyle
birlikte maaş ve tazminatlarımızı gasp etti. 2016 itibarıyla bizler maaşlarımızı alamamaya başladık. Daha
sonra BİMEKS çalışanlarını kapının önüne koydu. Hepimizin beş yıl, 10 yıl, 15 yıla kadar alacağı var”
açıklamasını yapıldı. BİMEKS işçileri adına ortak açıklamada, 10 farklı ilde Akgiraylar hakkında suç
https://t24.com.tr/haber/chp-nin-yayinladigi-iki-kitaba-toplatma-karari-cikti,913419
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/chpnin-iki-kitabina-toplatma-karari-6114826/
https://www.birgun.net/haber/izmir-depremi-dayanisma-gonulluleri-ve-dernekler-alandan-zorla-cikartiliyor-322076
1297 https://www.gazeteduvar.com.tr/demokratik-kitle-orgutleri-cadirkentten-cikariliyor-haber-1503799
1298 http://siyasihaber5.org/rektorunuzu-nasil-bilirdiniz
1299 https://sendika.org/2020/11/odtu-ogrencisine-rektorunuzu-nasil-bilirdiniz-baslikli-yazidan-kinama-cezasi-verdi-600829/
1300 https://artigercek.com/haberler/rektorunuzu-nasil-bilirdiniz-baslikli-yazidan-odtu-ogrencisine-kinama-cezasi-verildi
1301 https://sol.org.tr/haber/diskin-twitter-hesabina-kisitlama-18856
1302 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/diske-twitter-darbesi-olagandisi-olan-sizin-sinirlamaniz-1789686
1303 https://www.a3haber.com/2020/11/10/anitkabirin-resmi-internet-sitesine-meb-erisim-engeli/
1304 https://tele1.com.tr/albayrakin-istifasini-yorumlayan-vatandas-ve-muhabir-ifadeye-cagrildi-263455/
1305 https://www.birgun.net/haber/albayrak-in-istifasini-degerlendiren-yurttas-ve-muhabir-ifadeye-cagrildi-322404
1306 https://halktv.com.tr/bimeks-iscileri-yine-gozaltina-alindi-439034h
1294
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duyurusunda bulunulduğu belirtilerek “Biz istiyoruz ki açtığımız ve kazandığımız davaları lütfen insanlar
görsünler. Yürekli savcılar arıyoruz. Hakkımızı aramak için mücadele ediyoruz. Ancak devlet polislerle bizi
karşı karşıya getiriyor. Polis bizim muhatabımız değil, biz de onların muhatabı değiliz. Bizim muhatabımız
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü. Bu işi çözmesi için Boğaziçi Üniversitesi’nin sorumluluk alması gerekiyor. Çünkü hırsız Vedat Akgiray, Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenlik yapmaya devam ediyor” denildi.1307
● Antalya’da bir sokak röportajında fikrini belirten İsmail Demirbaş, iktidarı eleştirmesi üzerine gözaltına alındı. Demirbaş, hakkında ev hapsi kararı verilmesi üzerine ev hapsi kararına itiraz etmek için bir
gün sonra adliyeye gitti. Demirbaş, “cumhurbaşkanına hakaretten” tutuklanarak, Antalya E Tipi Cezaevi’ne
gönderildi.1308 Demirbaş daha önce de sokak röportajı sırasında yaptığı konuşmada iktidarı eleştirdiği için
22 Ekim’de evine polisler tarafından operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan Demirbaş, adli kontrol şartı
ve yurtdışı yasağı ile bırakılmıştı. 1309
● Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Rosa Kadın Derneği faaliyetleri gerekçesiyle Narin Gezgör
hakkında “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla yedi yıl altı ay hapis cezası verdi. Savcılık, Gezgör’ün katıldığı
basın açıklamaları, derneğe üyeliği, basın yayın kuruluşlarına verdiği röportajlar ve gizli tanık ifadesini delil
olarak sundu. Gezgör’ün avukatları ise, Rosa Kadın Derneği yönetici ve üyeleri hakkında teknik takip yürütüldüğü ancak bunda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını bildirdi. Avukatlar, gizli tanık ifadesinin
usulsüz alındığına dikkat çekti. Gezgör, 8 Haziran’da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı, tutuksuz yargılanıyordu.1310
● İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 80 yaşındaki oyuncu Nilüfer Aydan’ın 2018’de
sosyal medya hesabından suç içerikli paylaşımlar yaptığı ihbarı üzerine iddianame hazırladığı ortaya
çıktı.1311 Aydan’ın bir yıl iki aydan dört yıl sekiz aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.
Aydan’ın önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacağı
belirtildi. İddianamede, Aydan’ın sosyal medya hesabından 2016-2017 ve 2018’de yaptığı dört paylaşımın
“cumhurbaşkanını tahkir kastı” ile yaptığı ileri sürülerek paylaşımların düşünce ve eleştiri özgürlüğünde
değerlendirilemeyeceği belirtildi. Aydan’ın paylaşımlarında yer alan bazı ifadelerin ise, “FETÖ propagandası” olduğu ve bu yönde ayrı bir soruşturma da yürütüldüğü öğrenildi. Aydan ise savcılıkta verdiği ifadenin, sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ancak FETÖ/PDY övgüleri içeren bir paylaşımının
olmadığını belirtti. Yaşından dolayı ve teknolojiyi de yeterince bilmediğinden bazen parkta otururken herhangi bir şey yazdıracağı zaman orada bulunan gençlere paylaşımlarını yazdırdığını belirtti. Paylaşımlar,
“İlüzyonlarla gerçekleri çarpıtmaya, imitasyonlarla halkı kandırmaya çalışıyorlar. Diktatör kaybedeceğini
biliyor. Darbe değil piyes. Eğer beton yığını binalarsa eserin her birini ne kadar pahalıya yaptırdığını bilmiyor muyuz sanıyorsun?” şeklindeydi.1312
12 Kasım 2020
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ve aile şirketi Baykar Makine Sanayi, ekonomist Mustafa Sönmez’e 2019’daki bir paylaşımını gerekçe göstererek, 100.000 lira tazminat istemiyle
dava açtı. Sönmez, söz konusu paylaşımında Bayraktar’ın paylaşımını alıntılayarak “Kim kazandı kim kaybetti bilançosu yapılırken, kazananlar arasında TSK’ya, patronu kayınpederine, bol bol silah, mühimmat
satan damadı unutmayın. İyi kazandı”1313 demişti. Sönmez, Bayraktar’ın kendisine dava açtığını “Damat
iki, yani Selçuk Bayraktar, bir Twitter mesajımla ilgili 100 bin liralık tazminat davası açmış. Bu ne ifade,
medya özgürlüğüne tahammülsüzlüktür! Damat olmasan o yargı şikayetini dikkate alır mıydı? Kaskını çıkar, copunu bırak, delikanlı kimmiş, bir bakalım”1314 paylaşımıyla duyurdu.1315
● Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu, İzmir’den Ankara’ya geldiği sırada Esenboğa Havalimanı VIP çıkışında emniyet güçleri tarafından “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlaması nedeniyle hakkında
yakalama kararı bulunduğu için gözaltına alındı.1316 Gözaltına alınırken polis memurunun üstünü aramak
istemesi sonrasında Serdaroğlu, “Ben bu ülkede bakanlık yaptım, siyasi parti genel başkanıyım. Üzerimi
arayamazsınız” diyerek tepki gösterdi.1317 Eski Devlet ve Sağlık Bakanı Serdaroğlu, yaşanan tartışma

https://ankahaber.net/haber/detay/bimeks_iscileri_yine_gozaltina_alindi_20947
https://halktv.com.tr/sokak-roportajinda-konusan-vatandas-tutuklandi-439040h
https://dokuz8haber.net/toplum-yasam/sokak-roportajinda-iktidari-elestirince-evi-basilarak-gozaltina-alindi/
1310 https://gazetekarinca.com/2020/11/rosa-kadin-dernegi-uyesi-narin-gezgore-7-yil-6-ay-hapis-cezasi/
1311 https://www.haberler.com/oyuncu-nilufer-aydan-in-cumhurbaskanina-13728875-haberi/
1312 https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/oyuncu-nilufer-aydanin-cumhurbaskanina-hakaretten-hapsi-isteniyor/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber
1313 https://twitter.com/mustfsnmz/status/1187256381897871360
1314 https://twitter.com/mustfsnmz/status/1326178000539443203
1315 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/234295-erdogan-in-damadindan-gazeteciye-tazminat-davasi
1316 https://www.birgun.net/haber/eski-bakan-a-cumhurbaskani-na-hakaret-ten-gozalti-322635
1317 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/rifat-serdaroglu-gozaltina-alindi-6122307/
1307
1308
1309
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ardından üstü aranmadan Çubuk Cumhuriyet Savcılığı’na götürüldü. İfadesini verdikten sonra serbest bırakıldı.1318
13 Kasım 2020
● İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi, Dr. Erol Mütercimler’in “halkın bir kesimini din, mezhep,
cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçlamasından yargılanmasında İlim Yayma Cemiyeti avukatınca yapılan “mal tespiti” ve “akıl hastanesine sevk” taleplerini reddetti. Ancak Mahkeme,
Cemiyet’in davaya müdahil olma talebini kabul etti. Bu taleplere tepki gösteren Mütercimler’in avukatı
Ruşen Gültekin, İlim Yayma Cemiyeti’nin davaya müdahil olma talebi henüz kabul edilmeden mal varlığı
araştırması gibi taleplerde bulunmasını “provokasyon” olarak niteledi.1319 Dava, 22 Şubat 2021’e ertelendi.1320
● Şanlıurfa Valiliği, Yeni Yaşam Tiyatrosu (Teatra Jiyana Nu) tarafından sahnelenen “Beru” adlı
Kürtçe tiyatro oyununu süresiz olarak yasakladı. Oyunun yönetmeni Nazmi Karaman, “Havaalanında
Urfa’ya gitmeye bir saat kala bize haber verdiler. Bir tiyatroydu bu nedir böyle. Her seferinde dekorları
topla, havaalanına götür oradan tekrar taşı” dedi.1321 Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı da oyunu 13 Ekim’de
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde sahnelenmesine birkaç saat
kala yasaklamıştı.1322 Oyun hakkında “örgüt propagandası” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
soruşturma başlatmıştı.1323
16 Kasım 2020
● Hatay Dörtyol Sulh Ceza Hakimliği, @ankara_kusu, @kubilaykaptan ve @who98408150 isimli
Twitter kullanıcıları tarafından Payas Belediye Başkanı Bekir Altan’ın dört milyon liralık Lexus Ls600hl
model makam aracına sahip olması hakkındaki tweetlerine “kişilik haklarının ihlali” gerekçesiyle erişim
engeli getirdi.1324
● Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndaki sosyolog görevinden KHK’yla ihraç edilen
Veli Saçılık’ın banka hesabına Ankara Yüksel Caddesi’ndeki protesto eylemlerinde kesilen idari para cezaları nedeniyle haciz konuldu.1325 Saçılık, “Sendikanın yatırdığı destek avansı ve kooperatifimize gelen ödemenin bulunduğu hesap sıfırlandı. ‘Ağaç kökü yesinler’ dediler ve uygulamaya geçtiler” tepkisini paylaştı.1326
● Hakkari Valiliği, Covid-19 virüsü salgını gerekçesiyle “il sınırları içerisinde, 17 Kasım saat
00:01’den 1 Aralık saat 23:59’a kadar 15 gün süre ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığını”
duyurdu.1327
● İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir Valiliği’ne bir yazı
göndererek, belediye başkanları, muhtarlar ve diğer kamu görevlileri tarafından deprem sonrası açıklama
yapılmamasını istedi. AFAD aracılığıyla belediye başkanlarına gönderilen yazıda, olası depremlerden sonra
sadece valilikçe açıklama yapılacağı belirtildi. Bu yazıyı Twitter hesabından paylaşan CHP İzmir İl Başkanı
Deniz Yücel, “Seçilmiş belediye başkanlarını kendi memuru ya da bürokratı zanneden zihniyet şimdiye
kadar anlamadıysa, bir kere daha anlatalım. İzmir için, deprem gerçeklerini anlatmak için, halkımızla dayanışmak için sizden icazet alacak değiliz. Bu genelge içi boş, devlet geleneğini ayaklar altına alan, zalimlik
ve tek adamlık anlayışının bir ürünüdür ve bizler için yok hükmündedir” tepkisini gösterdi. 1328 İzmir Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ise, “Söz konusu yazı, iddia edildiği gibi İzmir’e özel olarak
yazılmamıştır. Bahse konu yazı, 23 Ekim’de, İzmir-Seferihisar depreminden yedi gün önce, geçmiş afetlerde oluştuğu görülen bilgi kirliliğini önlemek amacıyla yazılmıştır. Afetlerin ilk anlarında teyitli olmayan
bilgilerin toplumda panik, dezenformasyon ve spekülasyonlara neden olmaması için Türkiye’deki tüm belediyelere ve muhtarlıklara hitaben yazılmıştır” açıklaması yaptı.1329
17 Kasım 2020
● Avukat Oya Meriç Eyüboğlu, Metin Lokumcu davasında hakimlikçe “güvenlik” gerekçesiyle
dava dosyasının başka bir yere naklinin istendiğini açıkladı. Eyüboğlu, “Metin Lokumcu davasını Hopa’dan
https://twitter.com/dogrupartiresmi/status/1326814411915456512?s=20
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/erol-mutercimler-davasinda-tepki-ceken-talep-6124393/
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/erol-mutercimlerin-yargilanmasina-baslandi/2043013
1321 http://www.diken.com.tr/sanliurfa-barosu-tiyatro-oyunu-beru-kentte-suresiz-yasaklandi/
1322 https://www.gazeteduvar.com.tr/kurtce-tiyatro-oyunu-beru-sanliurfada-da-yasaklandi-haber-1504466
1323 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/istanbul-valisi-yerlikaya-beru-tiyatro-oyunu-pkk-propagandasi-nedeniyle-yasaklanmistir/2005357
1324 https://twitter.com/engelliweb/status/1328364508683902978
1325 https://t24.com.tr/haber/khk-ile-ihrac-edilen-veli-sacilik-in-banka-hesaplarina-eylemlerde-kesilen-para-cezalari-nedeniyle-haciz-kondu,915115
1326 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/khk-ile-ihrac-edilen-veli-sacilikin-banka-hesabina-haciz-geldi-1791441
1327 http://www.hakkari.gov.tr/yasaklama-karari-17112020
1328 https://t24.com.tr/haber/afad-dan-izmir-depreminin-ardindan-belediye-baskanlari-ve-muhtarlara-konusma-yasagi,915073
1329 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/izmir-valiliginden-belediye-baskanlarina-ve-muhtarlara-basina-konusma-yasagi-6127627/
1318
1319
1320
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kaçırıyorlar. Davayı görmesi gereken mahkeme hakimi, Hopa Savcılığı’na yazı yazarak ‘güvenlik’ gerekçesiyle davanın başka bir yere naklini istemiş. Önceki deneyimlerden Hopa’ya çok uzak, muhtemelen faşist
diyarı bir yere gönderileceğini tahmin etmek güç değil” dedi. Emekli öğretmen Metin Lokumcu, 31 Mayıs
2011’de Artvin, Hopa’da 2011’deki genel seçimler sürecinde Erdoğan’ın mitingi öncesinde yaşanan eylemlerde polisin sıktığı tazyikli su ve biber gazı ile fenalaşarak kaldırıldığı hastanede vefat etmişti. Lokumcu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada savcılık aralarında dönemin il emniyet müdürü Muhsin Armağan’ın da bulunduğu 13 kişiye taksirle ölüme neden olma suçundan altı yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Lokumcu’nun olaylar sırasında kullanılan biber gazı nedeniyle hayatını kaybettiği1330 belirtildi.1331
● Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay hakkında Ayşe Deniz Karacagil
ile ilgili paylaşımı nedeniyle hazırlanan fezleke TBMM’ye gönderildi. Atay, 30 Mayıs 2017’de Twitter’da
Gezi Parkı Olayları sırasında “kırmızı fularlı kız” olarak tanınması ardından IŞİD’e karşı savaşmak üzere
gittiği Suriye’de ölen Karacagil hakkında yazdığı ifadeler nedeniyle suçlanıyor. Atay, Kacagil için “Yaşadığı dönemin sorunlarına çözüm bulabilmek amacıyla inisiyatif alıp, hayatının akışını değiştiren, gencecik
bir devrimci daha” diye yazmıştı. Fezlekede, “Ayşe Deniz Karacagil’in Suriye’nin Rakka kentinde DAEŞ
terör örgütü tarafından gerek ülkemizde, gerekse uluslararası kamuoyunda PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı olduğu bilinen YPG terör örgütü saflarında savaşmakta iken öldürüldüğü, yine bir dönem ülkemizde yaşanan ve kamuoyunda ‘Gezi Parkı Eylemleri’ olarak adlandırılan eylemlerde yer aldığı
bilinmektedir” ifadeleri yer aldı. Atay’ın, yaptığı paylaşım ile “PKK-KCK terör örgütü ve terör örgütü adına
suç işleyen şahsı övdüğü”, “ulusal ve uluslararası kamuoyuna masum şekilde lanse ettiği”, “yaptıklarını
teşvik ettiği”, “eylemlerini meşru göstermeye çalıştığı” gerekçeleriyle “suç ve suçluyu övme” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlarını işlediği öne sürüldü.1332
18 Kasım 2020
● Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 2016-2018 yılları arasında görev yapan eski Diyarbakır
Barosu Başkanı Ahmet Özmen ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkındaki davada, Adalet Bakanlığı’nın savcılık talebi olmadığı halde dava dosyasına ekleme yaptığı ortaya çıktı. Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, avukatlar hakkında soruşturma izni veren Adalet Bakanlığı’nın, Diyarbakır Barosu’nun Hakkari’deki
SİHA raporunu da dava dosyasına eklediğine dikkat çekerek, dosyaya eklenen bu raporla ilgili sanık avukatlara soru sorulmamasını talep etti. Ancak Mahkeme bu talebi reddetti. Baro yönetimi, “Türk Milletini,
Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve organlarını aşağılama” ve “halkı kin ve düşmanlığa
tahrik etme” suçlamalarıyla yargılanıyor.1333
● Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın talebi doğrultusunda Kobane
soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kürt PEN üyesi ve Kürt Edebiyatçılar Derneği yöneticisi yazar
Nezir Çakan’ın tutuklanmasına karar verdi. Çakan’ın Ankara Sincan 3 No’lu Cezaevi’ne götürüldüğü bildirildi.1334
19 Kasım 2020
● Van Valiliği1335, ilde yapılacak etkinlikleri 20 Kasım - 4 Aralık tarihleri döneminde 15 gün boyunca yasakladığını duyurdu.1336
20 Kasım 2020
● TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, saat 05.30’da evinden gözaltına alınarak
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.1337
● Avukat Aytaç Ünsal, adil yargılanma talebiyle 213 gün tuttuğu ölüm orucunu bırakması ardından
tedavi sürecinde olduğu evin özel harekat polisleri tarafından kapısı kırılarak basıldığını, eşyalarının dağıtıldığını ve kendisi hakkında gözaltı işleminin uygulanmadığını duyurdu.1338 Ünsal, mahalledeki 30 farklı
adrese de baskın düzenlendiğini, mahalledeki cemevinde beş kişinin gözaltına alındığını gördüğünü belirterek, “Küçükarmutlu Mahallesi’nde tedavi gördüğüm ev, uzun namlulu silahlı özel harekat polisleri tarafından sabaha karşı kapısı kırılarak basıldı. Bağışıklık sistemimin zayıf olmasına rağmen evin içine onlarca

https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010011042949085-metin-lokumcunun-olumune-iliskin-9-yil-sonra-dava-acildi-saniklar-icin-6-yil-hapis-isteniyor/
https://twitter.com/mericeyuboglu1/status/1328635672207519752
https://ilerihaber.org/icerik/baris-ataya-kirmizi-fularli-kiz-fezlekesi-119592.html
1333 https://www.mlsaturkey.com/tr/eski-diyarbakir-barosu-yoneticileri-hakim-karsisina-cikti/
1334 https://artigercek.com/haberler/yazar-nezir-cakan-tutuklandi
1335 http://www.van.gov.tr/19112020-tarihli-yasaklama-karari
1336 https://www.haberturk.com/van-haberleri/82487005-vanda-15-gunluk-yasaklama
1337 https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=a2e87e92-2fe2-11eb-ae8b-076e13122378
1338 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/avukat-aytac-unsalin-tedavi-gordugu-eve-polis-baskini-1792501
1330
1331
1332
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polis doldu. Aynı anda cemevine de girerek insanları gözaltına aldılar. Faşizmin yargısının reformu daha
çok baskı ve şiddettir” ifadesini kullandı.1339
24 Kasım 2020
● DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, salgın koşullarında ücretsiz izne zorlandıkları gerekçesiyle Gebze’den Ankara’ya yürüme eyleminde bulunmak istedi ancak polisin müdahalesiyle karşılaştı.
Birleşik Metal-İş Gebze 1 No’lu Şube Sekreteri ve 109 işçi gözaltına alındı. Birleşik Metal-İş Sendikası
Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Covid-19 önlemlerine aykırı olarak polis tarafından dar alanda toplanmaya zorlandıklarını söyledi. İlk müdahale sonrasında yeniden Ankara yönünde yürüyüşe geçmek isteyen
işçilere ikinci polis müdahalesinde bulunuldu. Serdaroğlu da dahil olmak üzere 70’e yakın işçiyi ve yürüyüşe destek vermek için alandaki İşçi Dayanışma Derneği üyesi üç kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, geç saatlerde serbest bırakıldı.1340
● Mardin Valiliği, Covid-19 virüsü salgını gerekçesiyle 23 Kasım saat 00.01 ile 22 Aralık saat
24.00’a kadar, toplantı ve gösteri yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu.1341
● Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Taksim
Meydanı’nı, İstiklal Caddesi’ni ve metro istasyonunu kapatan İstanbul Valiliği’ne 5.000 lira idari para cezası verdi.1342 Yüzde 50 oranında engelli olduğunu belirten N.T. isimli bir yurttaş, “dolaylı ayrımcılık oluştuğunu” belirterek TİHEK’e başvurmuştu. N.T. başvurusunda, yürüyüş etkinliği saat 19.00’da başlayacakken “Saat 11.00’den itibaren Taksim Meydanı’nda, yürüme zorluğu olan ortopedik engelliler ile tekerlekli
sandalye kullanan engellilerin açık olan yolların yokuşlu ve merdivenli olmasını sorun oluşturduğunu” ifade
etmişti.1343
25 Kasım 2020
● Karaman Ermenek’teki madenciler, AYM’nin geçmişte Soma’dan yürüyüşe geçmiş madencilerle
ilgili kararını örnek göstererek, Ankara’ya doğru yürüyüş eylemlerini sürdürmek istediler ancak TOMA,
plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale bulundu. Müdahalenin İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu’nun talimatı doğrultusunda Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık’ın kararıyla yapıldığı öne sürüldü.
30 maden işçisiyle birlikte Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ve örgütlenme uzmanı
Büşra Yılmaz gözaltına alındı. Emniyette “susma haklarını” kullanan madenciler, getirildikleri adliyede,
savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Adliye önünde açıklama yapan Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, “Biz madenciyiz, biz işçiyiz. Sonuna kadar bu mücadelemizin arkasındayız” diye konuştu. Müdahale sırasında gözaltına alınan madencilerden biri olan İbrahim Yılmaz, “Biz hangi
devlete güveneceğiz? Bizi coplayan devlete mi?” diye sordu.1344 Duruma “Bizim yolumuzu değil patronun
yolunu kapatın. AYM yürüyün kararı verdi” tepkisini veren Bağımsız Maden- İş Sendikası Genel Başkanı
Tahir Çetin fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Sonrasında Çetin’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.1345
● Ankara’da “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü”
etkinlikleri çerçevesinde yapılacak basın açıklaması eylemine polis müdahalede bulundu. Polis barikatı nedeniyle kadın sivil toplum örgütleri grupları bir arada açıklama yapamadı. Bunun üzerine kadınlar, iki ayrı
yerde basın açıklaması gerçekleştirdi.1346
● Karaman Valiliği’nden yapılan açıklamada kent genelinde toplantı, gösteri, yürüyüşleri, çadır
kurma ve oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, “Kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve Covid-19 salgının
yayılmasını engellemek amacıyla Karaman İli sınırları içerisinde yapılacak olan tüm toplantı ve gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, oturma eylemi vb. tüm etkinlikler 25 Kasım 2020 Çarşamba günü saat 10.00’dan
itibaren bir ay süre ile yasaklanmıştır.” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karaman Valisi’ne hakları verilmeyen maden işçileriyle ilgili sorunun çözülmesi için iki gün içinde adım atmasını söylemişti. Soylu’nun
bu talimatı ardından ise Vali Mehmet Alpaslan Işık ildeki tüm etkinlikleri bir ay süreyle yasakladı.1347
26 Kasım 2020
● İzmir’de, cami hoparlöründen Çav Bella Marşı çalındığını sosyal medya hesabından paylaştığı
gerekçesiyle 22 Mayıs’ta tutuklanan ve tepkiler üzerine 29 Mayıs’ta serbest bırakılan CHP’nin eski İl
https://www.gazeteduvar.com.tr/avukat-aytac-unsalin-tedavi-gordugu-eve-polis-baskini-haber-1505050
https://www.birgun.net/haber/ankara-ya-yurumek-istedigi-icin-gozaltina-alinan-109-metal-iscisi-serbest-birakildi-324057
http://www.mardin.gov.tr/yasaklama-karari
1342 http://www.krttv.com.tr/gundem/istanbul-valiligine-para-cezasi-h55065.html
1343 https://www.birgun.net/haber/8-mart-ta-taksim-meydani-ni-kapatan-istanbul-valiligi-ne-tihek-ten-ceza-324022
1344 https://medyascope.tv/2020/11/26/maas-ve-tazminatlarini-alamadiklari-icin-ankaraya-yurumek-isterken-gozaltina-alinan-ermenekli-madenciler-serbest-birakildi-hangi-devlete-guvenecegiz-bizi-coplayan-devlete-mi/
1345 https://www.gazeteruzgarli.com/ermenekli-madencilere-jandarma-engeli/
1346 https://www.birgun.net/haber/kadinlar-ulkenin-dort-bir-yaninda-siddete-karsi-sokaklarda-324262
1347 https://www.gazeteruzgarli.com/icisleri-bakani-soylu-sorunu-cozun-dedi-vali-ildeki-tum-etkinlikleri-yasakladi/
1339
1340
1341
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Başkan Yardımcısı Banu Özdemir’in, “basın yoluyla halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan
cezalandırılması talep edildi. Mahkeme, mütalaaya karşı ek süre talep edilmesi üzerine duruşmayı ileri bir
tarihe erteledi. Özdemir’in iddianameye konu paylaşımları sonucunda sosyal medyada, basın yayın organlarında ve kamuoyunda, kamu barışını bozan veya bozmaya elverişli herhangi bir somut olgu meydana gelip
gelmediğinin araştırılması için istenen müzekkerede, herhangi bir olay olmadığı belirtildi. Savcı, Özdemir’in paylaşımlarının “retweet” olmaması ve dini değerlere yönelik kutsal yerler olan camilerde ezan yerine yabancı müzik paylaşılması anını paylaşması, söz konusu paylaşımların kutsal değerlere dönük olması
sebebiyle, söz konusu paylaşımların kamu barışını bozmaya elverişli olduğu ve kamu güvenliği ile açısından
tehlike oluşturduğunu ekledi. Özdemir, “Paylaşımın sesli olduğunu belirtmek için koyduğum müzik ikonunun alay olarak algılanmasını kabul etmiyorum. Bu ülkenin kutsal değerlerine ne ben ne de çevremdeki
insanların saygısızlığı olamaz” savunmasıyla beraatını talep etti.1348
● AYM, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra çıkarılan KHK ile kamu görevinden ihraç edilen
başvurucu Özkan Karataş ve diğer dört başvurucu “OHAL döneminde izinsiz oturma eylemi yaptıkları için
idari para cezası uygulanması nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğini”
kabul etti. Ayrıca başvurucularca trafiğe kapalı alanda yapılan eylemler nedeniyle kamu düzeninin bozulduğuna ilişkin herhangi bir tespitin bulunmadığı kaydedildi.1349
27 Kasım 2020
● İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu, elektronik
yayıncılık platformu İssuu’yu erişime engelleme1350 kararı aldı.1351
28 Kasım 2020
● Eğitim-İş Sendikası Tekirdağ Şube Başkanı Türkçe öğretmeni Barış Özer hakkında TBMM’nin
100. yılında MEB’in okullara Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarının asılması talimatını
yerine getirmeyen Tekirdağ’ın Sultanbeyli ilçesindeki okulları duyurduğu için “okul müdürlerini rencide
ettiği” gerekçesiyle üç yıl hapis istemiyle dava açıldı. Dava 19 Ocak 2021’de başlayacak. Özer’e, CİMER’e
yapılan şikayeti sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı’nca “kınama” cezası da verildi. Özer’in meslek hayatında daha önce disiplin suçu olmadığı gerekçesiyle bu ceza “uyarma” cezasına çevrildi. Özer, ilçedeki 71
okul arasından iki imam hatip, iki ortaokul, iki meslek lisesi ve iki düz lise olmak üzere sekiz okul yönetimince talimata uyulmadığını sosyal medyadan duyurmuştu.1352
● Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Barış için Akademisyenleri bildirisi imzacısı akademisyenler ile ilgili “Her vatandaşın erişimine açık olan e-devlet uygulamasına erişim için gerekli şifrenin verilmesinin konsolosluk tarafından reddedilmesi sonucunda kişiler kendilerine ilişkin bilgi ve belgelere; e-devlet
sistemiyle entegre olan ve aleyhlerine açılan davaları takip edebilecekleri UYAP sistemine erişiminin engellendiği örnekler görüldü” açıklaması yaptı.1353
29 Kasım 2020
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında Habertürk
TV’de katıldığı programda, Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirilip Katar ortaklığına devredilmesine ilişkin
sözleri için TCK’nın 301. maddesi uyarınca “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ve devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama” suçlamasından soruşturma açtı.1354 Başarır, “Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara
satılmış…” sözleri üzerine soruşturma başlattı” demişti.1355
1 Aralık 2020
● İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi, 80 yaşındaki oyuncu Nilüfer Aydan’ın (Aydan
Canbula) sosyal medya paylaşımları nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla sekiz yıl iki ay
hapis istemiyle yargılanmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlarınca davaya müdahil olma talebini
kabul etti.1356 İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Aydan’ın ifadesinde
parkta oturduğu sırada telefonunu gençlere vererek bir şeyler yazdırdığını, suça konu paylaşımları yapıp

https://t24.com.tr/haber/cami-hoparlorlerinden-cav-bella-calinmasiyla-ilgili-davada-mutalaa-verildi,917215
https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/oturma-eylemi-icin-idari-para-cezasi-uygulanmasi-nedeniyle-toplanti-ve-gosteriyuruyusu-duzenleme-hakkinin-ihlal-edilmesi/
1350 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070523-1.htm
1351 https://twitter.com/engelliweb/status/1332398817392664585
1352 https://www.sozcu.com.tr/2020/egitim/ataturku-bayragi-soran-savciya-uzaktan-egitim-veren-mufettise-6144447/
1353 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/235175-baris-akademisyenleri-nin-e-devlete-ulasmasi-engellendi?bia_source=rss
1354 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turk-ordusuna-yonelik-sozleri-nedeniyle-chpli-basarir-hakkinda-sorusturma-baslatildi/2059712
1355 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-chpli-ali-mahir-basarir-hakkinda-sorusturma-6146435/
1356 https://www.dha.com.tr/yurt/oyuncu-nilufer-aydanin-cumhurbaskanina-hakaret-sucundan-yargilandigi-davaya-baslandi/haber-1800951
1348
1349
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yapmadığını hatırlamadığı, suça konu paylaşımları telefonunu verdiği gençlerin yazmış olabileceğini söylediği belirtildi.1357
● Dijital pazarlama şirketi Trendyol, yazar Fatih Yaşlı’nın, Antikomünizm, Ülkücü Hareket, Türkeş-Türkiye ve Soğuk Savaş, Türkçü Faşizmden Türk-İslam Ülküsü’ne, AKP, Cemaat, Sünni-Ulus- Yeni
Türkiye Üzerine Tezler kitaplarını, “siyasi olduğu gerekçesiyle” satışa çıkarmama kararı aldı. Bolu İzzet
Baysal Üniversitesi öğretim üyesi Yaşlı, “Siteye bakıldığında başka politik kitaplar görülmektedir. Bu kitaplar akademik çalışmalardır. Bu sansür ve çifte standardın kabul edilmemesi gerekir” dedi. Sakin Kitap
yöneticisi Çağrı Öner, “Her yerde satışı yapılabilen, Kültür Bakanlığı onaylı kitapları yasaklamanın suç
olduğunu düşünüyoruz. Asıl suç kitaba vurulan darbedir. Okurların ya da müşterilerin tercihlerini kısıtlamak
üzücüdür” dedi. Bu tepkiler sonrasında Trendyol, “Maksadını aşan bir değerlendirme oldu. Hatamızı düzelttik ve kitaplar satışa sunuldu. Sayın Fatih Yaşlı ve kamuoyundan özür dileriz” açıklamasını yaptı.1358
2 Aralık 2020
● Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Milli Savunma
Bakanı Hulusi Akar’a “bazı beyanlarında hakaret ettiği” gerekçesiyle 15.000 lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.1359 Akar ile Özel TBMM Genel Kurulu’nda Milli Savunma Bakanlığı’nın 2018 bütçesi ilgili
görüşmeleri sırasında tartışmıştı.1360 Özel, Akar’ın Balyoz, Ergenekon ve Askeri Casusluk davalarından yargılanan silah arkadaşlarını ziyaret etmediğini belirterek, “Sen silah arkadaşlarının bedduasını alan adamsın”
demişti.1361
3 Aralık 2020
● İzmir Urla 1. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP’nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve 26. Dönem
İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı’nın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davayı
Covid-19 salgın şartları nedeniyle erteledi.1362 Akatlı, 19 Aralık 2019’daki davada beraatına hükmetmişti.
Akatlı’nın beraat etmesi ardından 20 gün sonra aynı suçlamayla yeni bir dava açılarak dosyasına 50 sosyal
medya paylaşımı delil olarak eklenmişti.1363 Akatlı, “İlk davada beraat ettiğim tweetlerden sadece birini
ayırıp, 20 gün sonra 50 tweet daha ekleyip yeni bir dava açmak yargıya, ‘mutlaka ceza alacak’ demek değilse
nedir” tepkisini paylaştı.1364
● İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, komedyenler Pınar Fidan ve Özgür Tosun hakkında
“Tuz-Biber” stand-up gösterisinde Alevilere yönelik kullandıkları ifadelerde “halkın bir kesimini sosyal
sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” iddiasıyla iddianame
düzenledi. Fidan ve Tosun’un, altışar aydan birer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Fidan’ın herhangi bir propaganda ve kışkırtma amacıyla eylemde bulunmadığı, sadece mizah yapmak amacıyla bahse
konu yerde bulunduğu, meydana gelen yanlış anlaşılmadan dolayı özür dilediği, suç işleme kastının olmadığına ilişkin savunması iddianamede yer aldı. Tosun’un videonun tamamının kendi beyanlarından oluşmadığını, mizah amaçlı söylenmiş ironi, şaka, kinaye ve taklit içeren sözler dolayısıyla üzerine atılı suçlamayı
kabul etmediğine yer verildi.1365
4 Aralık 2020
● Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ikiz kardeşi Ali Murat Ersoy’un sahibi olduğu
havacılık şirketi AtlasGlobal çalışanlarının iflas gerekçesiyle maaş, kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmemesini protesto için ETS TUR Genel Merkezi önünde başlattıkları çadırlı eyleme polis müdahale etti.
Atlas Global işçisi, “Buraya oturma eylemi için gelmiştik ama direnişimizi sürdürmeye karar verdik. Buraya
arkadaşlarımız çadır getirecek ve oturma eylemimizi artık yerleşik düzene geçirip paramızı alana kadar burada bir yaşam düzeni oluşturmaya çalışacağız” dedi. Bir başka işçi de “Bizi şununla tehdit ediyorlar:
‘21.00’e kadar bekleriz, sizi sokağa çıkma yasağından alırız. Ama çadır kurmanıza da izin vermeyiz’ Resmen direnişimizi kırmanın peşindeler. Çadırımız için savaşacağız” diye konuştu.1366
7 Aralık 2020
● Batman Gercüş’te, aralarında asker, polis ve korucuların olduğu 27 kişinin bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ilgili Tevgera Jinên Azad’ın (TJA – Özgür Kadın Hareketi) basın açıklaması
https://www.ahaber.com.tr/magazin/2020/12/01/feto-propagandasi-yapan-oyuncu-nilufer-aydandan-komik-savunma-tweetlerini-parktaki-cocuklar-atmis
https://www.gazeteduvar.com.tr/trendyoldan-fatih-yasli-ozru-maksadini-asan-bir-degerlendirme-haber-1506055
https://www.aa.com.tr/tr/politika/chpli-ozel-bakan-akara-15-bin-lira-manevi-tazminat-odeyecek/2063233
1360 https://www.indyturk.com/node/280566/siyaset/chpli-%C3%B6zel-bakan-akara-15-bin-lira-manevi-tazminat-%C3%B6deyecek
1361 https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/genel_kurul.cl_getir?pEid=74837
1362 https://www.birgun.net/haber/zeynep-altiok-akatli-nin-cumhurbaskanina-hakaret-davasi-ertelendi-325256
1363 https://www.birgun.net/haber/zeynep-altiok-akatli-yeniden-hakim-karsisinda-325109
1364 https://twitter.com/zeynabelle/status/1334078619174440960
1365 https://www.evrensel.net/haber/420243/komedyenler-pinar-fidan-ve-ozgur-tosun-icin-hapis-talebi
1366 https://bianet.org/bianet/emek/235484-atlasglobal-iscileri-ets-tur-onunde-direnis-cadiri-kurdu
1357
1358
1359
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yapmasına izin verilmedi. Olay yerinde HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç’a polis memurlarınca hakaret
edildiği öne sürüldü. JinNews ve MA muhabirlerine fiziki şiddet uygulandığı ileri sürüldü.1367
● Antalya’da sokak röportajında AKP’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdiği için nöbetçi mahkemece tutuklanan İsmail Demirbaş serbest bırakıldı.1368 Demirbaş, ilk röportajın ardından polis operasyonuyla gözaltına alınmıştı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.1369 İkinci kez verdiği sokak röportajı
sonrası tekrar gözaltına alınmıştı ve hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Daha sonra Demirbaş tutuklanarak
cezaevine gönderilmişti.1370
● Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Gercüş ilçesinde 27 erkeğin bir çocuğu cinsel istismara maruz
bıraktığı, iki kadını da fuhşa sürüklediği iddiasına yönelik soruşturma hakkında, gizlilik kararı ve yayın
yasağı getirdi. Başsavcılık açıklamasında özetle, “Soruşturmaya konu olay hakkında Gercüş Sulh Ceza Hakimliğinin 18.11.2020 tarihli kararı ile gizlilik ve yayın yasağı kararı verilmiş olup, bazı medya kuruluşlarınca yayınlanan paylaşım ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi. BTK’nın ilgili bütün haberler ve
hatta soruşturmaya ilişkin resmi kurumlarca yapılan açıklamalara ilişkin haberlere de engelleme yapılması
dikkat çekti. Emniyet Genel Müdürlüğü ise, sosyal medyada istismarla ilgili dezenformasyon yaptıkları iddiasıyla 27 kişi hakkında adli süreç başlatıldığını duyurdu.1371
9 Aralık 2020
● Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, e-ticaret sitelerinde LGBTİ+ ve gökkuşağı temalı
ürünlerin +18 ibaresiyle satışa sunulması gerektiğine karar verdi. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması
ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Vekili Oğuz Şahin imzasıyla gönderilen yazıda, “Anılan ürünleri +18 yaş uyarısına yer verilmeden tanıtımının yapılarak satışa sunulmasının yasal düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği” savunuldu. Dolayısıyla yaş uyarısı ibaresi kullanılmadan satışa sunan ve reklam veren şahıs
ile kuruluşlar hakkında reklamları durdurma cezası verilmesine karar verildiği duyuruldu.1372
● Birleşik Taşımacılık Emekçileri Sendikası (BTS) üyeleri hakkında, TCDD’nin ihracat amaçlı 4
Aralık’ta Çin’e doğru yola çıktığı açıklanan trenin İstanbul’da bakıma alındığının kamuoyuna açıklanması
nedeniyle inceleme başlatıldı. Konuya ilişkin BTS’den yapılan açıklamada, “Ortaya çıkan skandal olaylarda
sorumlulukları olan TCDD Taşımacılık A.Ş. yetkilileri, gerçeklerin ortaya çıkmasından o kadar çok rahatsız
olmuşlardır ki, sendikamızın Kadıköy Meydanı’nda yaptığı açıklamaya katılan üyelerimizin tespit edilmesi
ve fişlenmesi için kurum içi yazı yazmışlardır. Kanunlara ve sendikal haklara saygı göstermeyen, sendikaların görevlerini yapmasını hazmedemeyen, demokrasiyi içine sindirememiş kurum yöneticilerinin yaptığı
bu işlemler de adli anlamda suçtur” denildi. Açıklamada, sendikal faaliyetlere yönelik engelleme konusunda
“Sendika olarak, 7 Aralık’ta, Haydarpaşa Gar Binası altında yer alan sendikamız İstanbul 1 No’lu Şube
Temsilcilik odasında basın toplantısı yapmak istedik. Ancak, önce TCDD 1.Bölge Müdürlüğü yetkilileri,
binada yıllardır restorasyon devam etmesine rağmen, birdenbire bu bahane ile sendikamızın girişini kapatmaya çalıştılar. Bu hukuk dışı kurgulanmış çabalar sonuç vermeyince, bu sefer, sendikamıza gelmek isteyen
basın mensuplarının kamuya açık olan gar sahasına girişini engellediler. Böylelikle, basının haber yapma,
halkın haber alma, sendikanın yasal faaliyet yürütme hakkını engelleyerek Anayasal suç işlediler” bilgisi
verildi.1373
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eşi Fatmanur Altun’un farklı kamu kurum
ve kuruluşlarından aldığı maaşlara ilişkin bir sosyal medya paylaşımına yorum yapan İstanbul’da yaşayan
80 yaşındaki E.B. isimli bir kadının evine polis operasyon düzenledi. Altun’un “hakaret edildiği” şikayetinde bulunması üzerine savcılıkça soruşturma başlatıldığı ve savcılığa götürme gerekçesiyle E.B.’nin evine
düzenlenen operasyonda korona virüsü salgınına rağmen zorla adliyeye götürüldüğü kaydedildi. E.B.’nin
ailesi, “Kalıtsal hastalıkları var. Covid-19 salgını nedeniyle ifadesini burada versin” itirazlarına karşın savcılıkça polise zorla getirme talimatı verildiği belirtildi. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, “Savcı izin
vermiyor, adliyeye götürüyorlar ve adliyede ifadesini alıyorlar. Asliye Ceza Mahkemesinde savcı hakaretten
ceza istiyor, 125’in bütün maddelerinden ceza istiyor. İşte kişiye özel hukuk dediğimiz bu” dedi.1374
10 Aralık 2020
● BİMEKS işçileri, alacakları ödenmediği için şirket sahibi Vedat Giray’ın ders verdiği Boğaziçi
Üniversitesi önünde açıklama yaparken 14’üncü kez gözaltına alındı.1375 Leyla Akıncı, Bünyamin Bilikçi,
https://www.gazetefersude.net/saglik-bakanligi-covid-19un-yakin-temaslilarinda-karantina-suresini-10-gune-dusurdu
https://bianet.org/bianet/insan-haklari/235621-sokak-roportaji-sonrasi-tutuklanan-vatandasa-tahliye
https://www.birgun.net/haber/sokak-roportajinda-hukumeti-elestirdigi-icin-tutuklanan-ismail-demirbas-tahliye-edildi-325839
1370 https://www.gazeteduvar.com.tr/sokak-roportajinda-hukumeti-elestirince-tutuklanan-ismail-demirbas-tahliye-oldu-haber-1506674
1371 https://www.evrensel.net/haber/420487/batman-gercusteki-cinsel-istismarla-ilgili-sosyal-medya-sorusturmasi-baslatildi
1372 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ticaret-bakanligi-lgbt-ve-gokkusagi-temali-urunlerin-18-uyarisi-konulmadan-satisi-yasaya-aykiri-1797310
1373 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cine-baska-trenin-gittiginin-ortaya-cikmasinin-ardindan-bts-uyeleri-hakkinda-inceleme-baslatildi-1797460
1374 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/fahrettin-altunun-sikayet-ettigi-80-yasindaki-kadinin-evine-polis-baskini-yapildi-1797369s
1375 https://www.evrensel.net/haber/420808/bimeks-iscileri-bir-kez-daha-gozaltina-alindi
1367
1368
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Zeynel Çiftgöz’ün gözaltında olduğu öğrenildi. BİMEKS işçileriyle birlikte Umut-Sen’den Betül Celep ve
Başaran Aksu’nun da gözaltına alındığı belirtildi.1376
● Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi, 10 Mayıs 2019’da, ODTÜ’den 18 öğrenci ve bir akademisyenin ODTÜ Onur Yürüyüşü’ ne katıldıkları gerekçesiyle yargılandığı davayı savcılıkça mütalaanın hazırlamaması sebebiyle 30 Nisan 2021’e erteledi. Bunun üzerine Ünikuir Derneği, “10 Aralık İnsan Hakları
Günü’nde ODTÜ Onur Yürüyüşü davası kararı bilerek açıklanmadı. Yapılan hukuksuzluklar gizlenmeye
çalışılıyor” açıklaması yaptı.1377
11 Aralık 2020

● Tiyatro oyuncusu Cenk Dost Verdi, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davada hakkında 11 ay 20 gün hapis cezası kararı verildiğini duyurdu.1378 Verdi daha önce de sosyal medya
paylaşımlarıyla “örgüt propagandası yapmak”la suçlanarak 10 ay 15 gün hapse mahkum edilmiş, bir süre
Kocaeli 2 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde kaldıktan sonra denetimli serbestlik kapsamında tahliye olmuştu.1379
● İstanbul-Kadıköy’de ETS Tur Genel Müdürlüğü önünde, Aralık 2019’dan bu yana maaş ve tazminatını alamayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un kardeşi Ali Murat Ersoy’un sahibi olduğu havacılık şirketi AtlasGlobal çalışanlarınca yapılan eylemde sekiz kişi gözaltına alındı. HAVA-SEN
Başkanı Seçkin Koçak, AtlasGlobal direnişçisi Ruken Çapan, Tamer Ercan ve Çiğdem Ayata, UmutSen’den Ercan Yenigül, Neslihan Acar, Mahmut Altunsoy, işçileri destekleyen müzisyen Loodin Girra Özdemir, savcılıkta verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı. AtlasGlobal çalışanlarının örgütlendiği
Umut-Sen’in sözcülerinden Sena Çakır, “Biz gözaltıların Bakan Ersoy’un talimatıyla yapıldığını düşünüyoruz. Kendisi ETS Tur’un sahibi ve kapısında olmamızdan rahatsız olmuş. Murat Ersoy’un planlı iflasıyla
çalışanlar işsiz kaldı. Bizim talebimiz, iki bin işçinin emeklerinin karşılığının verilmesi. Bakanın bu işi çözmesi gerek hem faaliyet alanına giriyor hem de kardeşinin yaptığı bir haksızlık. Taleplerimiz devam ediyor”
dedi.1380
14 Aralık 2020
● Tunceli’de Covid-19 tedbirleri kapsamında kent genelinde eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle
yasaklandığı bildirildi.1381 Açıklamada, “Her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı,
protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri,
broşür dağıtmak, afiş ile poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans gibi tüm etkinlikler 27 Aralık günü saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.1382
15 Aralık 2020
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken Yargıtay üyeliğine atanan İrfan Fidan ve eşi Sibel Özalp,
Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın “üst düzey bir yargı mensubuna ilişkin paylaşımları hakkında
hakaret ve iftira” gerekçeleriyle ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu. Fidan ve Özalp’ın İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı’na verdiği dilekçede, “Yargıtay üyesi olarak Anayasa Mahkemesi üyeliğine adaylığı bulunan
İrfan Fidan’ın terör örgütleri tarafından o görevde bulunmamasını istemeleri gayet doğaldır” denildi.1383
● Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, fotoğraf sanatçısı Mehmet Özer’i “terör örgütü propagandası
yapmak” ile suçlandığı iddianameyle yargılamaya başladı. İddianamede, Özer’in Facebook’ta, 12 Eylül
1980 darbesi ve sonrasında yaşanan hak ihlallerini kamuoyu ile paylaşmak için Devrimci 78’liler Federasyonu tarafından yılda bir kez açılan Utanç Müzesi’nin fotoğraflarını paylaşması “örgüt propagandası” suçu
için delil sayıldı. Özer ise, savunmasında, iddianamedeki TKP/ML ibaresinin kendi paylaşımlarında yer
almadığını, bunların kolluk güçleri tarafından kendisini suçlamak için dosyaya eklendiğini söyledi. Utanç
Müzesi’ne ait fotoğrafları haber kaynaklı çekip paylaştığını belirtti. Dava, 16 Mart 2021’e ertelendi.1384
17 Aralık 2020
● İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi, “İzinsiz” mahlaslı sokak sanatçısının “Devletin egemenlik
alametlerini aşağılamak” ve “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamalarından yargılanmasında Emniyet’in
https://twitter.com/bimeksdirenisi/status/1336990107237277699
https://kaosgl.org/haber/odtu-onur-yuruyusu-davasi-30-nisan-a-ertelendi
https://www.dusun-think.net/haberler/tiyatrocu-cenk-dost-verdiye-cumhurbaskanina-hakaretten-hapis-cezasi/
1379 https://susma24.com/tiyatrocu-cenk-dost-verdiye-cumhurbaskanina-hakaretten-hapis-cezasi/
1380 https://medyascope.tv/2020/12/11/maaslarini-ve-tazminatlarini-alamayan-atlasglobal-iscileri-dun-gozaltina-alindi-umut-sen-sozcusu-sena-cakir-gozaltilarinbakan-ersoyun-talimatiyla-yapildigini-dusunuyoruz/
1381 http://www.tunceli.gov.tr/kurumlar/tunceli.gov.tr/Duyurular/2020/aralik/duyuru.pdf
1382 https://www.dunya.com/gundem/tuncelide-eylem-ve-etkinliklere-15-gun-yasak-haberi-603554
1383 https://www.haberturk.com/yargitay-uyesi-irfan-fidan-dan-ahmet-sik-hakkinda-suc-duyurusu-2903608
1384 https://www.mlsaturkey.com/tr/fotografci-mehmet-ozer-orgut-propagandasi-suclamasiyla-hakim-karsisina-cikti/
1376
1377
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yanlış kamera kaydı göndermesi üzerine doğru kamera kayıtlarının istenmesine karar verdi.1385 Mahkeme,
sanığa atılı suça konu olan resimlerin sanatsal değerini ve sanatsal çalışmanın dışına çıkıp çıkmadığını değerlendirecek bilirkişi raporu alınması talebinin doğru kamera kayıtları izlendikten sonra değerlendirileceği
belirtti. Mahkeme, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden üç öğretim üyesiyle bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar vererek, davayı 25 Mayıs 2021’e erteledi.1386
18 Aralık 2020
● İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili suçlamalar gerekçesiyle
bin 444 gündür1387 cezaevinde bulunan Osman Kavala’nın yargılanmasında tutukluluk halinin devamına
karar verdi. Dava 5 Şubat 2021’e ertelendi.1388
● HDP’li milletvekilleri Sezai Temelli ve Ferhat Encü’nün de aralarında bulunduğu partililerce tecride karşı basın açıklamasına polis müdahalesinde bulunuldu.1389 HDP İstanbul İl Örgütü’nün açıklamasında, “Tecridi kınayan açıklamamıza böyle müdahale edildi. MYK üyelerimiz ve yöneticilerimiz dahil pek
çok kişi gözaltına alındı. Darp edilenler arasında vekilimiz Sezai Temelli ve Ferhat Encü de var. Yalnız
cezaevleri değil, koca ülke tecrit altında. Direneceğiz, tecridi yıkacağız” denildi.1390
● Devrimci Anarşist Faaliyeti’nin (DAF), cezaevlerinde 19 Aralık 2000’de Hayata Dönüş Operasyonu’nun yıldönümünde Kadıköy Süreyya Operası’nda yapmak istediği basın açıklamasına izin verilmedi
ve 10 kişiyi gözaltına aldı.1391 Söz konusu kişiler sonra serbest bırakıldılar.1392
21 Aralık 2020
● Hacettepe Üniversitesi’nin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı Kültür İşleri Müdürlüğü, Kuir Araştırmaları Topluluğu’nun online oryantasyon etkinliğine sansür uygulayarak videoyu yayınlatmadı. Müdürlük, sansür uygulamasını Ankara Valiliği’nin 3.10.2018 tarihli LGBTİ etkinliklerine yasak
getiren kararına dayandırdı. Kuir Araştırmaları Topluluğu, Hacettepe Üniversitesi yönetimine seslendiği
açıklamada, “Öğrencileriniz arasında açıkça ayrım yapıyor, temel insan haklarını ihlal ediyor ve benimsediğinizi iddia ettiğiniz etik ilkeleriniz ile temelden çelişiyorsunuz. Akademik özgürlüğün yok edildiği, insan
haklarının hiçe sayıldığı, öğrencileri arasında ayrım yapan yönetim tarzınızı reddediyoruz” dedi. Senelerdir
sürdürülen istikrarlı baskı ve sansür politikalarına karşı sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Topluluk,
“Yargı ve kamuoyu önünde haklarımız için mücadele edeceğiz. İnsan haklarından, eşitlikten yana olan tüm
öğrenci arkadaşlarımızı, hocalarımızı ve kamuoyunu sesimizi çoğaltmaya, mücadelemize destek olmaya
çağırıyoruz” açıklamasını yaptı.1393
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e, kendisine “diktatör” dediği gerekçesiyle 250.000 liralık manevi tazminat davası açtı.1394 Özel, 18 Aralık’ta TBMM’de, Erdoğan’ın muhalefete yönelik “beşinci kol” ifadesi üzerine “beşinci kol” terimini ilk kullanan kişinin İspanya’yı yönettiği
dönemde “diktatör” kimliğiyle tarihte yazılı Francisco Franco olduğunu belirtmiş ve Erdoğan’ı “Franco
özentisi diktatör bozuntusu” sözleriyle eleştirmişti.1395
● Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı olduğu
için KHK ile ihraç edilen Cenk Yiğiter, dört sosyal medya paylaşımı nedeniyle Esat Şehit Fahri Demir Polis
Merkezi Amirliği’nde “devletin egemenlik alametlerini aşağılama” suçlamasıyla ifade verdiğini söyledi.
Yiğiter’in ilgili tweetlerinden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendi sözlerinin aktarımı, diğer üç tweeti ise
kamuoyunda yer eden tartışmalar hakkındaki ifadelerinden oluşuyor.1396 Yiğiter, “Bu dört paylaşımda gördüğümüz ortak nokta şu, belirli bir tarih aralığında benim yazdığım ve içinde ‘Erdoğan’ geçen dört paylaşım
bu. Geçmişte böyle söylemiştin diye başlayan bir yorumlama bile değil. Bu paylaşımlardan ilki benim için
en şaşırtıcısıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2005 yılında söylediği bir sözü yazmıştım. Paylaşım bundan
ibaret. Bunu yazmış olmam bir soruşturma konusu oldu. Bir siyasetçinin geçmişte söylediklerini hatırlatmak
bile soruşturmaya konu oluyorsa eğer böyle bir ülkede demokrasiden bahsedebilir miyiz” dedi. Yiğiter’in
bahsettiği paylaşımı, “Ben ülkemi adeta pazarlamakla mükellefim’ Recep Tayyip Erdoğan, 2005”di.1397
Paylaşımlardan bir diğeri ise, “Erdoğan, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçundan 10 ay hapis cezası
https://m.bianet.org/bianet/print/236176-emniyet-yanlis-kayit-gonderdi-izinsiz-in-davasi-mayis-a-kaldi
https://www.mlsaturkey.com/tr/sokak-sanatcisi-izinsizin-bir-sonraki-durusmasi-mayista/
https://www.amerikaninsesi.com/a/mahkemeden-osman-kavala-nin-tutuklugununun-surmesi-karari/5705186.html
1388 https://www.ntv.com.tr/turkiye/osmankavalanin-tutukluluk-halinin-devamina-karar-verildi,PCmR_NXaz0KZM7t3HG3j2A
1389 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/236247-hdp-nin-aciklamasina-polis-mudahalesi
1390 https://twitter.com/HDPistanbul/status/1339895874290331655
1391 https://www.gazetefersude.net/kadikoyde-yapilmak-istenen-19-aralik-anmasina-polis-mudahalesi-cok-sayida-gozalti
1392 https://www.yeniyasamgazetesi.info/aclik-grevi-aciklamasina-mudahalede-cok-sayida-gozalti/
1393 https://www.birgun.net/haber/hacettepe-universitesi-nden-kuir-arastirmalari-toplulugu-na-sansur-327484
1394 https://www.birgun.net/haber/erdogan-dan-ozgur-ozel-e-250-bin-tl-lik-dava-327432
1395 https://t24.com.tr/video/ozgur-ozel-de-cumhurbaskani-erdogan-a-besinci-kol-yaniti-franco-ozentisi-diktator-bozuntusu,34797
1396 https://www.dusun-think.net/haberler/hukukcu-cenk-yigiter-sosyal-medya-paylasimlari-sebebiyle-ifade-verdi/
1397 https://twitter.com/cenkyigiter/status/1340974953659838465
1385
1386
1387
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aldı ve dört ay cezaevinde kaldı. Ve onun siyasi yolculuğunda önemli bir mağduriyet öyküsü oldu. Şimdi
Erdoğan’ın rejimi, her gün onlarca kişiye benzer suçlardan soruşturma açıyor, insanları hapse atıyor”
oldu.1398
23 Aralık 2020
● İstanbul Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi, oyuncular Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla dört yıl sekiz ay hapis cezası istemiyle yargılamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlarının davaya katılma talebini kabul etti.1399 Mahkeme, Gezen’in sağlık sorunları nedeniyle davaya katılmama mazeretini kabul etti ve avukata müvekkilini hazır etmesi için sonraki
celseye kadar süre verdi.1400 Akpınar’ın duruşmalardan vareste tutulma talebini de kabul ederek davayı erteledi.1401 Gezen ve Akpınar, 21 Aralık 2018’de katıldıkları Halk TV programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eleştiri getirişlerdi.1402 Gezen, “Erdoğan, sen bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil” demişti.1403 Erdoğan, Gezen ve Akpınar için “Bunlar sanatçı müsveddesi, bunun bedelini ödeyecekler”
demişti.1404
● Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi, TBMM
Genel Kurulu’nda AKP ve MHP oylarıyla kabul edilerek yasalaştı. Kanun kapsamında, Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik yaptırım kararlarının uygulanması hakkında usul ve esaslar düzenlendi.1405 Buna göre, BMGK kararlarının kapsamına bağlı olarak bu kararlarda yer alan kişi veya kuruluşlara veya bunlar tarafından doğrudan
veya dolaylı olarak kontrol edilen her türlü fon toplanması yasak olacak. İzinsiz yardım toplayanlara belirlenen tutarlarda idari para cezası uygulanacak. İlgili kişi ya da kurumların yasaklı işlem ve faaliyetlerde
bulunduklarına dair makul sebeplerin tespit edilmesi halinde Cumhurbaşkanı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla Türkiye’deki mal varlıkları dondurulacak. Terör suçları, uyuşturucu suçları ve mal varlığı
aklama suçlarından haklarında soruşturma başlatılan dernek yöneticilerinin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerlerine kayyum ataması yapılabilecek. Kanuna göre, İçişleri Bakanı, gerekli gördüğü takdirde bir derneği geçici olarak faaliyetten alıkoyabilecek. Belirli suçlardan mahkum olanlar, derneklerin
genel kurul dışındaki organlarında görev alamayacak; bu dernekler üç yılda bir kamu personeli tarafından
denetlenecek. Ayrıca derneklere ait her türlü tesis, müessese ve ortaklığı bulunan kuruluşlar, görev alanları
ile sınırlı olmak üzere ilgili bakanlık ve kuruluşlar tarafından denetlenecek.1406 Avukatlara da takip ettikleri
davalarda kanun yasakladığı eylem ve işlemleri öğrenmesi halinde bunları ihbar yükümlüğü getirildi. Kanun
teklifine CHP, HDP ve İyi Parti muhalefet şerhi koymuştu. Teklifi, CHP “anayasaya aykırı”, HDP “baskıcı
rejimin bir göstergesi”, İyi Parti ise “samimiyetsiz” bulduğunu açıklamıştı.1407
● Artvin’in Hopa ilçesinde Metin Lokumcu’nun dokuz yıl önce ölümüyle ilgili dava, Hopa 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmasına saatler kala “kamu güvenliği” gerekçesiyle Trabzon Asliye
Ceza Mahkemesi’ne taşındı.1408 Lokumcu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde 31 Mayıs
2011’de Hopa ziyareti esnasında yaşanan olaylarda polisin sıktığı biber gazı sonucu hayatını kaybetmişti.1409
Davaya ilişkin ortak açıklama yapan örgütler, “Bu bir nakil değildir, davanın kaçırılmasıdır ve hukuksuzdur.
Dokuz yıldır süren adalet arayışında adalet arayan bizlerin önüne taş koymaktır” tepkisini paylaştı.1410
● Öğrenci Kolektifleri’nin eğitim bütçesi de artış yapılması talebiyle Ankara’da gerçekleştirmek istediği eylemine polis izin vermedi ve öğrenciler gözaltına alındı.1411 Öğrenci Kolektifleri “Saray’a değil
eğitime bütçe” yazılı pankart taşıdıkları için gözaltı işlemi yapıldığını duyurarak, “Her ne yaparsanız yapın
bizleri geleceksizliğe sürükleyenleri gönderecek, biz geleceğiz. Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın”
açıklamasını yaptı.1412
● İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Uluslararası İzmir Mizah Festivali” kapsamındaki “Dünya
Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah” etkinliğinin iptal edildiğini bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesince düzenleneceği duyurulan etkinlik, Türk ve İslam karşıtı olduğu iddia edilen karikatüristler Jean
https://www.youtube.com/watch?v=zYb39tIx9Yc&feature=youtu.be
https://www.cnnturk.com/turkiye/mujdat-gezen-ve-metin-akpinar-hakim-karsisinda
1400 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/oyuncular-mujdat-gezen-ve-metin-akpinarin-cumhurbaskanina-hakaret-davasi-basladi/2086064
1401 https://haberglobal.com.tr/gundem/mujdat-gezen-ve-metin-akpinar-in-yargilanmasina-baslandi-84234
1402 https://www.ntv.com.tr/yasam/metin-akpinar-ve-mujdat-gezenin-cumhurbaskanina-hakaret-davasi-basladi,FXVSoymlBk6h2NPBwZ1Q9Q
1403 https://halktv.com.tr/gundem/metin-akpinara-sorusturma-352666h
1404 https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fandan-bunlar-sanat%C3%A7%C4%B1-m%C3%BCsveddesi-%C3%A7%C4%B1k%C4%B1%C5%9F%C4%B1/a46848070
1405 https://www.aa.com.tr/tr/politika/kitle-imha-silahlarinin-yayilmasinin-finansmaninin-onlenmesine-iliskin-kanun-teklifi-tbmmde-kabul-edildi/2089831
1406 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kitle-imha-silahlarinin-yayilmasinin-finansmaninin-onlenmesine-iliskin-kanun-resmi-gazetede-1802930
1407 https://www.dw.com/tr/derneklere-kayyum-atanmasının-önünü-açan-teklif-yasalaştı/a-56066776
1408 https://www.evrensel.net/haber/421933/metin-lokumcu-davasi-durusmaya-saatler-kala-trabzona-tasindi
1409 https://t24.com.tr/haber/metin-lokumcu-davasi-durusmaya-saatler-kala-trabzon-a-tasindi,922398
1410 https://www.birgun.net/haber/metin-lokumcu-davasi-trabzon-a-kacirildi-327751
1411 https://artigercek.com/haberler/saray-a-degil-egitime-butce-diyen-universiteliler-gozaltina-alindi
1412 https://sendika.org/2020/12/guvenparkta-saraya-degil-egitime-butce-isteyen-universiteliler-gozaltina-alindi-604401/
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Plantu ile Michel Kichka’nın katılımına açık olacağı için tepkiyle karşılandığı belirtildi. Bir vatandaş ise
Twitter hesabından söz konusu etkinliğin yer aldığı görselle birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İzmir Valisi Köşger’i etiketleyerek, “Sayın İzmir Valim
bu rezalete her halde yarın izin vermezsiniz diye düşündüm. Bu İslam düşmanı Peygamber Efendimizin
düşmanına konuşmasına asla izin vermeyin Sayın Valim aman” paylaşımında bulunmuştu. Vali Köşger ise,
etiketlendiği paylaşıma cevap vererek, “Bu toplantı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verdi.1413 İzmir Büyükşehir Belediyesi ise, iptal kararına ilişkin “Charlie Hebdo dergisinden herhangi bir karikatürist İzmir Uluslararası Mizah Festivali’ne davet edilmemiştir. Ortaya atılan iddialar gerçek dışıdır. Etkinliğe katılan karikatür ve mizahçılar içinden iki ismin aleyhinde bazı olumsuz açıklama ve yayınlar yapıldığı görülmektedir.
Karikatürist Kichka ve Plantu ise önceki yıllarda ülkemizi ziyaret ederek bakan ve Başbakan Yardımcısı
düzeyinde kabul görmüş, üst düzey tebrik ve takdirlere mazhar olmuş isimlerdir. Festival moderatörü ve
festival yönetmeninin tarafımıza yazılı yaptığı 24 Aralık etkinliklerini yayından çekme talebi kabul edilmiştir” denildi. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, festivale Türk ve İslam karşıtı
karikatüristlerin davet edildiği iddiasında bulunmuştu.1414
25 Aralık 2020
● Kocaeli Çayırova’da Baldur Süspansiyon Fabrikası’ndan işten atılan arkadaşları için grev kararı
alan işçilerden Erkan Kaya, Serkan Yolcu, Soner Aygün ve Levent Kılıç ile Birleşik Metal-İş Gebze 2 No’lu
Şube Başkanı Necmettin Aydın gözaltına alındı. Sonra serbest bırakıldılar. Öncesinde işçiler greve hazırlanırken fabrika patronu sabah saat 04.00 sularında dışarıdan getirdiği 15 kişilik bir ekibi fabrikaya sokup
çalıştırarak grevi kırmaya çalıştı. İşçilerce bunun protesto edilmesi üzerine fabrika önüne polis ve çevik
kuvvet ekibi geldi. Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, fabrikada dört yıldır örgütlendiklerini belirterek toplu iş sözleşmesi yapmak için greve gittiklerini söyledi. Serdaroğlu, firmayla
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ederken iki sendika temsilcisini ve sendikaya üye dört işçiyi işten
atıldığını ifade etti.1415 Baldur, işçi temsilcilerinin haftalardır ücretsiz izin/işten atma saldırısı altında olduğu
hatırlatıldı ve mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı.1416
26 Aralık 2020
● Kocaeli’nde Baldur Süspansiyon Fabrikası’nda grev kırılmasına karşı direnmeye devam eden Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı ve sendika üyesi dört işçi serbest bırakılmaları ardından tekrar
gözaltına alındı.1417 Gebze Sulh Ceza Mahkemesi, savcılıkça tutuklanmaları talep edilen işçilerin iki ay adli
kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Birleşik Metal-İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada, “Gözaltına alınan Şube Başkanı ve dört üyemiz önce serbest bırakıldı sonra bilmediğimiz bir gücün
talebi sonucu tekrar gözaltına alındı” denildi.1418
● Giresun Görele Asliye Ceza Mahkemesi, dönemin Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından açılan davada, kızı Rabia Naz’ı şüpheli bir ölümle kaybeden Şaban Vatan hakkında sosyal medya
hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla 8.840 lira para cezası
ile “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçundan ise bir yıl sekiz ay hapis
cezasına hükmetti. Kararda, toplam 119,85 lira yargılama gideri ve 4.080 lira vekalet ücreti de Vatan’a yüklendi. Ancak Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.1419 Vatan, kararı Twitter’dan paylaşarak “Buyurun sonuç. Avukat bedelini de ben ödeyecekmişim. Çocuk öldürülmüş kimin umurunda” dedi.1420
● TBMM’de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi’ndeki sivil toplum örgütleriyle yöneticileri hakkında “terör, uyuşturucu ve malvarlığının aklanmasından
soruşturma başlatılanların mahkeme kararı beklenmeden İçişleri Bakanı kararıyla görevden alınabilmesi”
yönündeki düzenlemede “soruşturma” ibaresi, “kovuşturma” olarak değiştirildi. Böylece soruşturma aşamasından sonra yargılama başladığında İçişleri Bakanı görevden alma yetkisini kullanabilecek.1421 Ancak
bu durum muhalefet partilerince henüz hakkında “suçlu” hükmü verilmeden dolayısıyla yargı kararı oluşmadan İçişleri Bakanlığı’na sivil toplum örgütlerine müdahalede bulunulması anlamına geldiği için eleştirildi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Bu düzenleme kovuşturma olması halinde İçişleri Bakanı’na bu yetkiyi veriyor. Bu nasıl olacak? Bir terör kelimesiyle. Türkiye’de terör kavramının ne kadar
geniş kullanıldığını yıllardır görmüyor muyuz? İşte Sözcü davası, işte Cumhuriyet davası. Selahattin
https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/izmir-uluslararasi-mizah-festivali-ndeki-bir-soylesi-iptal-edildi/2086823
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpliler-hedef-gosterdi-izmir-mizah-festivalindeki-soylesi-iptal-edildi-1801062
https://www.gazeteruzgarli.com/patronunu-grev-kiriciligina-ve-gozaltina-ragmen-baldurda-grev-basladi/
1416 https://www.evrensel.net/haber/422036/baldurda-grev-patronun-grev-kiriciligina-ve-gozaltilara-ragmen-basladi
1417 https://www.gazeteruzgarli.com/isciler-once-serbest-birakildi-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildilar/
1418 https://twitter.com/BirlesikMetal/status/1342694889545469952
1419 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/rabia-nazin-babasi-saban-vatana-1-yil-8-ay-hapis-ve-8-bin-840-tl-para-cezasi-6183502/
1420 https://twitter.com/VatanSaban/status/1342462541415534594
1421 https://ankahaber.net/haber/detay/icisleri_bakaninin_derneklerde_gorevden_alma_yetkisinde_degisiklige_gidildi_24633
1413
1414
1415
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Demirtaş, Osman Kavala, Ayhan Bilgen. İfade hürriyetiyle ilgili ihlaller hep terör olarak karşımıza geliyor. Bu düzenlemeyle bir sivil toplum kuruluşu yaptığı basın açıklaması nedeniyle terörle ilişkilendirilip
faaliyetleri durdurulabilir ya da kayyum atanabilir hale geliyor” dedi.1422
● Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın TTB Yüksek Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp hakkında “terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla yedi yıl altı aydan 15 yıla
kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talepli iddianamesini kabul etti.1423 Gökalp’in davası 10 Şubat
2021’de görülmeye başlanacak.1424 İddianamede Gökalp’in “katıldığı eylemlerin sayısı yoğun” değerlendirilmesinde bulunuldu.1425
29 Aralık 2020
● Almanya, sanatçı Ferhat Tunç’un İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde TSK’nın Suriye-Afrin’e
yönelik Zeytin Dalı Operasyonu’yla ilgili Twitter paylaşımı gerekçesiyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanmasına ilişkin yazılı ifadesinin alınması talebini reddetti. Türkiye’nin Frankfurt
Başkonsolosluğu’nun konuya ilişkin Almanya’nın yanıtıyla ilgili yazısında, “Adli yardımlaşma talebimizin
Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi’nin 2-b maddesi uyarınca yerine getirilemediği
bildirilmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgi verilmeyeceği ancak diğer konularda adli yardım sağlanabileceği belirtilmektedir” denildiği açıklandı. Mahkeme, Tunç hakkında yakalama kararının infazının beklenmesine karar verdi. Dava, 6 Nisan 2021’e ertelendi.1426
● AYM Genel Kurulu, AİHM’in derhal serbest bırakılması yönünde daha önce karar aldığı ancak
başka bir soruşturma gerekçesiyle Silivri Cezaevi’nden tahliyesi engellenen Osman Kavala’nın tutukluluğuyla ilgili “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı”nın ihlal edilmediğine hükmetti. Karar, yedi üyeye karşı sekiz
üye oyuyla oy çokluğuyla alındı.1427
● Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un talimatıyla, Muzır İçeriklerle
Mücadele (MİM) Programı kapsamında, yurttaşların bu konudaki şikayetlerini doğrudan iletebilecekleri ihbar hattı çalışmaya başladı. Başvurular, bakanlığın internet sitesinde açılan bölümde WhatsApp ve BİP uygulaması ile e-posta ya da form aracılığıyla da yapılıyor. İhbar hatları üzerinden gelen şikayetler, Küçükleri
Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’na iletilecek ve söz konusu yayınlar incelenecek.1428
30 Aralık 2020

● Şair Yılmaz Odabaşı, noterde işlem yaptığı sırada sivil polisler tarafından hakkında kesinleşmiş
hüküm nedeniyle tutuklandı ve ardından Kocaeli Kandıra Cezaevi’ne gönderildi.1429
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni’ndeki konuşmasında tarif ettiği
sanatçıyı kendisi kadar aziz milletin de beklediğine inandığını söyleyerek, “Beklediğimiz o sanatçı slogan
atarak kendini göstermeye çalışmayacak, başarılarıyla dünyanın en muhteşem salonlarında ayakta alkışlanacaktır. Beklediğimiz o sanatçı ait olduğu milleti hor görüp şikâyet etmek yerine kendi sanatını sürdürecektir. Beklediğimiz o sanatçı muhalefetini sosyal medya hesabından savurduğu siyasi polemiklerle değil
kanatlanıp uçurduğu sanatıyla gösterecektir” dedi.1430
● Ankara’da Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun çağrısıyla öldürülen kadınlar Aylin
Sözer, Selda Taş, Vesile Dönmez ve Betül Tuğluk için düzenlenen “sessiz kalmıyoruz” eyleminde yedi kişi
gözaltına alındı. Kadınlar, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Polis, “Fotoğraflarda emniyet güçlerinin görünme ihtimali” bahanesiyle alandan gazetecileri uzaklaştırmak istedi.1431 Açıklamada, “Bir günde
dört kadın cinayetine karşı Ankara’da eylemimiz polisler tarafından engellendi. Üyelerimiz gözaltına alındı.
Ülkede sorun eylem yapılması değildir. Sorun bir günde dört kadın cinayetidir. Polis kadın cinayetlerini
durduracağız diyenleri değil, katilleri durdursun” denildi.1432

https://www.amerikaninsesi.com/a/stklar%C4%B1n-kars%C4%B1-oldugu-duzenleme-yasalast%C4%B1/5714909.html
https://www.evrensel.net/haber/422118/ttb-yuksek-onur-kurulu-uyesi-seyhmus-gokalpin-15-yila-kadar-hapsi-istendi#:~:text=15%20YILA%20KADAR%20HAP%C4%B0S%20%C4%B0STEM%C4%B0&text=G%C3%B6kalp'%C4%B1n%20%C3%B6rg%C3%BCt%C3%BCn%20%C3%A7a%C4%9Fr%C4
%B1s%C4%B1yla%20eylemlere,hapis%20istemiyle%20cezaland%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1%20talep%20edildi.
1424 https://bianet.org/bianet/saglik/236634-dr-seyhmus-gokalp-e-15-yil-hapis-istemi
1425 https://www.gazeteduvar.com.tr/ttb-yuksek-onur-kurulu-uyesi-seyhmus-gokalpin-15-yila-kadar-hapsi-istendi-haber-1508359
1426 https://www.mlsaturkey.com/tr/almanya-ferhat-tuncun-savunmasinin-alinmasi-icin-gonderilen-talebi-reddetti/
1427 https://www.dunya.com/gundem/aymden-osman-kavala-karari-hak-ihlali-yok-haberi-605352
1428 https://bianet.org/bianet/toplum/236768-bakanlik-muzir-nesriyatlar-icin-ihbar-hatti-acti
1429 https://www.haberturk.com/sair-yilmaz-odabasi-tutuklandi-haberler-2921311
1430 https://tr.euronews.com/2020/12/30/cumhurbaskan-erdogan-bekledigimiz-o-sanatc-slogan-atarak-kendini-gostermeye-cal-smayacak
1431 https://www.evrensel.net/haber/422443/ankarada-kadin-cinayetleri-protestosuna-polis-mudahalesi
1432 https://twitter.com/KadinCinayeti/status/1344258777294516224
1422
1423
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● Üniversiteli Kadın Kolektif (ÜKK) üyesi beş kadın AKP Ankara İl Başkanlığı’na mor boya fırlatarak bir günde dört kadının katledilmesini protesto etti.1433 Bunun üzerine kadınlar darp edilerek gözaltına
alındı.1434 Kadınlar beş saat sonra serbest bırakıldı.1435
31 Aralık 2020
● BİMEKS işçileri, birikmiş tazminat hakları talebiyle BİMEKS sahibi Vedat Akgiray’ın öğretim
üyesi olduğu Boğaziçi Üniversitesi önünde yürüttükleri eylemde polis ekiplerince yerlerde sürüklenerek
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar BİMEKS işçileri Dilek Aslan, Leyla Akıncı, Atakan Başaran, Zeynel
Çiftgöz ve Betül Celep ile Umut-Sen’den Başaran Aksu oldu.1436
● Kadın Savunması üyesi Buse Üçer, Twitter paylaşımından dolayı Ankara Mor Mekan’dan çıkarken polisler tarafından yolu kesilerek1437 gözaltına alındı.1438 Üçer, paylaşımda, Üniversiteli Kadın Kolektifi’nin Twitter’dan mor boyalı protesto paylaşımını alıntılayarak “Bu şehri ateşe vereceğimiz günler yakın”
demişti.1439

RTÜK ile İlgili Gelişmeler
8 Ocak 2020
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, haber, dizi, film ve müzik klibi gibi yapımlarda sigara görüntüsüne yer verilmesi nedeniyle Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun uyarınca medya hizmet sağlayıcılara 397 kez müeyyide uyguladıklarını bildirdi. Şahin, “Kanundaki ‘Yayın
hizmetleri alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar oynamayı
özendirici nitelikte olamaz’ ibaresi bizlere yasal sorumluluklar da yüklemiştir. Yayınlarda özendirici etkiye
sahip olabilecek sigara ve alkol gösterilmemesi kırmızı çizgimizdir” diye konuştu.1440
9 Ocak 2019
● RTÜK’ün 26 ilde, 99 okulda, 3.029 ortaokul öğrencileri arasında yapılan “Çocukların Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Siber Zorbalık Araştırması”na göre, katılımcıların yüzde 51,5’i dizi film ve yüzde
11,2’si ise çizgi film izlediği ortaya çıktı. Öğrencilerin yüzde 53,2’si televizyonda çizgi film ve çocuk programı izlemediğini ifade etti. Böylece araştırmaya katılan çocukların dizi izleme oranı, çizgi film izleme
oranının yaklaşık beş katını oluşturdu. Çocukların yüzde 20,7’si eğitim programlarını düzenli takip ederken,
bu program türünü hiç izlemeyenlerin oranı yüzde 39’a ulaştı. Belgesel programlarını ise araştırmaya katılanların yüzde 21,5’i düzenli izlediğini belirtirken, yüzde 32,9’u hiç izlemediğini ifade etti. Araştırmaya
katılan çocukların yaklaşık dörtte biri haber programlarını düzenli izlenirken bu program türünü hiç izlemeyenlerin oranı ise 25,9’da kaldı.1441
10 Ocak 2020
● Ankara 9. İdare Mahkemesi, “tarafsızlığını yitirmesi” iddiasıyla 31 Ekim 2019’da RTÜK üyeliği
düşürülen Faruk Bildirici’nin üyeliğinin düşürülmesi kararının yürütmesinin durdurulması talebini değerlendirerek reddetti. Mahkeme, Bildirici’nin işlemin iptaline dair başvurusunun kararını ise sonra verecek.1442
18 Ocak 2020
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Toz taneleri” isimli klibinde sigaraya özendirdiği gerekçesiyle
ifade veren rap şarkıcısı Sagopa Kajmer hakkında soruşturmaya yer olmadığına karar vererek, dosyayı
RTÜK’e gönderdi. Başsavcılığın kararında, “Aynı kanunun ilgili bir başka maddesinde ise yasağın görsel
yayın yoluyla ihlal edilmesi halinde, yasağa aykırı yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşa ihlalin
ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki
brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir. İdari para cezası miktarı,
10 bin liradan az olamaz. Bu cezaya karar vermeye RTÜK yetkilidir” denildi.1443
25 Ocak 2020

https://t24.com.tr/video/akp-ankara-il-baskanligi-binasinda-boyali-eylem-yapan-5-kadin-gozaltina-alindi,35083
https://twitter.com/kadinkolektifi/status/1344338151586856962
https://twitter.com/kadinkolektifi/status/1344355636243476481
1436 https://dokuz8haber.net/emekdunyasi/haklari-icin-direnen-bimeks-iscilerine-polis-mudahalesi-6-gozalti/
1437 https://twitter.com/kadinsavunmasi/status/1344704427798786050
1438 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kadin-savunmasi-uyesi-buse-ucer-gozaltinda-1802939
1439 https://twitter.com/ucer_buse/status/1344353732692234243
1440 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtuk-baskani-sahin-sigara-goruntusune-397-kez-mueyyide-uygulandi/1696191
1441 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtukun-arastirmasina-gore-cocuklar-cizgi-filmden-cok-dizi-izliyor-/1697351
1442 https://www.haberturk.com/idari-mahkemeden-rtuk-uyeligi-dusurulen-faruk-bildirici-karari-2557549
1443 https://www.ntv.com.tr/turkiye/sagopa-kajmerin-klibine-rtuk-incelemesi,a8JG5NMsN0GXsRvY8NwRNQ
1433
1434
1435
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● RTÜK, Elazığ’da 24 Ocak 2020’de yaşanan 6.8 şiddetindeki depreminin ardından radyo ve televizyonlardaki “provakatif yorum ve haberler” için inceleme başlattığını açıkladı. Açıklamada, “Dün akşam
ülkemizi derinden sarsan Elazığ merkezli deprem sonrası bazı medya hizmet sağlayıcı kuruluşların toplumu
provoke etme amaçlı ve yanlış yönlendirme amacı güden yayınları incelemeye alındı. Yapılan inceleme
sonucunda uzmanlar tarafından yazılan ve ilgili kuruluşlara ağır idari yaptırım öneren raporlar kurula sunuldu” denildi.1444
15 Şubat 2020
● RTÜK üyeleriyle ilgili en yüksek devlet memuru statüsündeki Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nın maaşı düzeyinde maaş verilmesiyle ilgili yasa taslağı hazırlandığı bildirildi. Sayıştay raporunda,
RTÜK üyelerine fazla maaş ödendiği uyarısında bulunulduğu gerekçesiyle yasa değişikliğine karar verildiği
öne sürüldü. Taslağa göre; RTÜK üyeleri için Avrupa ülkelerine resmi ziyaretlerinde günlük 230 Euro olan
harcırah ödemesi de en üst düzeye çıkarılacak. Emeklilik primleri de 7600’den 8000 göstergeye yükseltilecek. Ayrıca RTÜK’teki daire başkanlıkları sayısı 15’e çıkarılacak. Hukuk Müşavirliği daire başkanlığı haline getirilecek. Daire başkanlıklarına isim verme, kurma, lağvetme yetkisi ise, doğrudan RTÜK Başkanı’na
verilecek. Uzman maaşlarıyla ilgili düzenleme yapma yetkisi de Başkan’da olacak. Böylece RTÜK’te de
başkanlık sistemi kurulduğu eleştirisi yapıldı. Tasarıyla İzin ve Tahsisler Daire Başkanlığı üçe, İzleme ve
Değerlendirme Dairesi Başkanlığı ikiye bölünüyor. Daire başkan yardımcıları sayısı da 70’e çıkıyor. Bu
görevden alınanlar Üst Kurul uzmanlığına atanıyor; özlük hakları ve makam tazminatlarını almaya devam
ediyorlar. RTÜK Başkanı’na bağlı beş yerine 10 müşaviri olabilecek. Kıdemli uzmanlık adıyla yeni bir
kadro oluşturuluyor. Ek olarak 15 yeni uzman yardımcısı kadrosu getiriliyor. Böylece uzman yardımcılarının sayısı 120’ye yükseliyor. Halen İstanbul, İzmir ve Diyarbakır olmak üzere üç yerdeki bölge müdürlükleri sayısı yediye yükseltiliyor. Bölge müdürlüklerinin kurulacağı yerlere ve bölge müdürleri ile yardımcılarına karar verme yetkisi RTÜK Başkanı’na tanınıyor. Bu arada RTÜK’teki mevcut personeli emekli
olmaya sevk etme amacıyla tasarı kanunlaştığında bir ay içinde başvurulması koşuluyla emekliliği seçenlere, emekliliğine 10 yıl kalmış olanlara yüzde 40, beş yıl kalmış olanlara yüzde 30 daha fazla ikramiye
ödenmesi hükmü getiriliyor. Böylece yeniden kadrolaşma yapılması hedeflenen RTÜK’te Başkan’a
MİT’ten gelen talepler doğrultusunda işlem yapma yetkisi de veriliyor. Başkan’a 30 sözleşmeli bilişim uzmanı alma yetkisi veriliyor.1445
17 Şubat 2020
● RTÜK, “Haber Merkezi” programında eleştiri sınırlarını aşan sözler sarf edildiği görüşüyle
KRT’ye ceza verdi. Üst Kurul, alkollü içkileri özendirici sahneleri sebebiyle Show TV’ye “Çukur” dizisi için
“Televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve müzik kliplerinde alkollü içkileri özendirici görüntülere yer verilemez” hükmünü ihlalden, üst sınırdan para cezası verdi. Üst Kurul, aile kurumu hiçe sayıldı gerekçesiyle
“Yasak Elma” dizisi nedeniyle Fox TV’ye idari para cezası verdi. RTÜK, “Long Island Medyumu” programıyla “batıl inançlara yönlendirme yapıldığı kanaati” ile TLC kanalına idari para cezası uygulanmasına
karar verdi. RTÜK, “Baskın 2” filminde yer alan açık işkence görüntülerini yayınlayan BLD kanalına ve
yabancı bir müzik klibindeki müstehcen sahneler nedeniyle Dream TV’ye ceza verdi. Ayrıca tüketicileri
yanıltıcı tele pazarlama satışları dolayısıyla Shopping Channel, Vadim TV, Yasin TV, Nisa TV, Plus Music
ve Karadeniz TV’ye ceza verildi. Kumar oynamayı özendirici yayınları sebebiyle S Sport’a çeşitli cezai
yaptırımlar uygulandı.1446
26 Şubat 2020
● AKP’nin, TBMM Genel Kurulu’nda RTÜK üyeliği için yapılacak oylamada, “tarafsızlığı ihlal
ettiği” gerekçesiyle üyeliği düşürülen Faruk Bildirici’nin yerine CHP’nin yasa gereği göstermek zorunda
olduğu üç adaydan Bildirici dışındaki birini seçmeyi planladığı iddia edildi. AKP yöneticilerince, “CHP
duruma bakacak ve bir karar verecek. Biz de ona göre davranacağız. Faruk Bey’i Meclis seçti. Demek ki
Faruk Bey’in ilk geldiğinde seçilebilmesine ilişkin problem yoktu. Fakat bir sürü olay yaşandı. Ortada hukuki bir karar var. Bunları herhalde CHP dikkate alır” yorumu yapıldığı belirtildi.1447
● RTÜK, TELE 1’de Can Ataklı’nın sunduğu “Gün Başlıyor” programında sarf ettiği sözleri nedeniyle kanala idari para cezası verdi. Ataklı’nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir televizyon kanalındaki bilgi
yarışmasında ödül kazandığı işitme engelli genç kızı arayıp tebrik etmesini “yarışmacı türbanlı olduğu için
herhalde” diye yorumlaması kanuna aykırı bulundu.1448
http://www.milliyet.com.tr/gundem/son-dakika-rtuk-inceleme-baslatti-6130217
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtukte-yeni-yasa-taslagi-maaslar-19-bin-liraya-cikacak-1721002
1446 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtukten-cukur-ve-yasak-elma-dizilerine-ceza/1736544
1447 https://www.medyaradar.com/rtuk-uyeligi-secimi-chp-faruk-bildiricinin-adayligini-cekecek-mi-haberi-2022202
1448 https://www.medyaradar.com/rtukten-can-atakliya-ayrimcilik-gerekcesiyle-ceza-haberi-2022225
1444
1445
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11 Mart 2020
● TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, CHP kontenjanı kapsamındaki yeni RTÜK üyesi
olarak AKP ve MHP’nin oylarıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Okan Konuralp seçildi. Yasa uyarınca CHP seçimde iki aday göstermişti. Ancak CHP’nin RTÜK üyeliğine yeniden
seçmeyi hedeflediğini açıkladığı Faruk Bildirici 133 oyu muhalefet vekillerinden aldı. Konuralp iktidar cephesince 274 oy verilmesiyle seçildi.1449 Bildirici, “RTÜK’te bulunduğum üç buçuk ay içerisinde liyakatsizliğin, partizanlığın, hukuksuzluğun, kamu kaynaklarına göz koymanın ve dost ahbap ilişkilerinin kurumu
getirdiği noktayı gördüm. İşlevsiz hale getirilmiş kurumun etkin hale gelmesini ve şeffaflığını sağlamaya
çalıştım. Yanlışlık ve hukuksuzluklara gözümü kapamadım. Başkanın birden çok yerden maaş almasına ve
şaibeli işlemlerine karşı çıktım. Bunun üzerine RTÜK Başkanı, aleyhimde asılsız haberler yaptırarak itibar
suikastına girişti. Sonra da her daim yanında olan parmaklarla üyeliğimi düşürdü. Ama TÜRKSAT’tan istifa
ederek mücadelemin haklılığını kabul etmek zorunda kaldı. TBMM’de bugün yapılan seçimde beni yeniden
aday göstererek RTÜK’teki mücadeleme sahip çıkan CHP’ye teşekkür ederim. Yeni üye seçilen Okan Konuralp’e de başarılar dilerim. Görevini yapmış olmanın gönül rahatlığı içindeyim. Üç ayrı dava açtım. Hukuksuzluklara ve çağdışı işlemlere her zaman olduğu gibi itiraz etmeye, mücadeleye devam edeceğim” açıklaması yaptı.1450
● RTÜK, Halk TV hakkında “program konuğu eski politikacı Yaşar Okuyan’ın 24 Şubat’ta canlı
yayınında şehit olmuş MİT mensuplarının kimliklerini ifşa etmesi” sebebiyle 6112 sayılı kanunun 8. maddesindeki “Yayın hizmetleri…. Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz” hükmü gerekçesiyle üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.1451
17 Mart 2020
● Kuala Lumpur’da yapılan Asya Pasifik Yayıncılar Birliği toplantısına katılması kararlaştırılan üç
RTÜK üyesinden Ebubekir Şahin (AKP) ve İlhan Taşçı (CHP) Covid-19 salgını nedeniyle programlarını
iptal ederken Malezya’ya giden üçüncü üye Taha Yücel’in (AKP) dönüşündeki Üst Kurul toplantılara katılımı, karantina kuralları nedeniyle AKP, MHP, HDP ve CHP’li üyelerin oylarıyla engellendi. Ancak Yücel’in çalışma saatleri içinde hiçbir önlem almadan kurumdaki birçok bölümü ziyaret ettiği öğrenildi.1452
21 Mart 2020
● RTÜK İstanbul Bölge Temsilciliği personeli Niyazi Balcıoğlu’nun sendikalı olması dolayısıyla
Diyarbakır Bölge Temsilciliği’ne “hizmet gereği” görevlendirildiği bildirildi. KESK’e bağlı Haber-Sen,
RTÜK personeli Balcıoğlu’nun 32 yıldır görevlerini layıkıyla yerine getirdiğini ifade ederek “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e kendi sözleri ile bu durumu ifade ediyoruz: ‘RTÜK çalışanlarını göz ardı eden, insan
kaynaklarını önemsemeyen bir RTÜK yönetiminin istenilen başarıyı yakalayamayacağı artık tartışmasız bir
gerçektir.’ Sendikamızın üyesi Balcıoğlu’na yapılan bu işlem sürgündür ve tüm RTÜK çalışanlarına bir
gözdağı niteliğindedir. RTÜK yönetimi, insanlık suçu olan sürgün uygulamasından derhal vazgeçmelidir.
Karar, geri çekilmelidir” açıklaması yaptı.1453
23 Mart 2020
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Can Ataklı’nın Tele 1’de uzaktan eğitimle ilgili “Milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış. Bu kadar facia bir şey olamaz”
sözleri üzerine cezai işlem yapılacağını açıkladı. Şahin, Twitter aracılığıyla “Özgürlükleri savunduğunu iddia eden ama özgürlükleri hiçe sayarak kendi tek tip modellerini topluma dayatma arzusunda olanların vatandaşlarımızı ayrıştırma yarışından geri durmadıklarını bugün de milletçe hep beraber görmekteyiz.1454
Bunun son örneğini Tele 1’de gördük. Can Ataklı’nın ayrımcılık içeren ifadelerini kabul edemeyiz. Bu nedenle Tele 1 hakkında inceleme başlattık. Başkan olarak tavrım, ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınması ve en üst limitten cezanın verilmesidir” dedi.1455, 1456
● RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Covid-19 salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) uzaktan
eğitim dersleri verdiği EBA TV’de “Kilometre Taşları Menderes” animasyon belgeseli izletilmesine tepki
gösterdi. Taşçı, “TRT, EBA TV’nin ortaokul öğrencilerine eski Başbakan Menderes’in idam görüntülerinin
izletilmesi açıkça suçtur. Bu suç, TRT Genel Müdürü başta olmak üzere yayında sorumluluğu bulunan herkesi bağlar. TRT’nin çocukların sırf ders için ekran başına geçtiği ders arasına “propaganda” iliştirilmesi
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/chpnin-yeni-rtuk-uyesi-belli-oldu-271550h.htm
https://twitter.com/farukbildirici/status/1237756765367828481
https://www.birgun.net/haber/rtuk-ten-halk-tv-ye-mit-cezasi-291402
1452 https://www.birgun.net/haber/rtuk-te-kisiye-ozel-karantina-292084
1453 https://www.birgun.net/haber/rtuk-te-33-yillik-personele-surgun-292607
1454 https://twitter.com/ebekirsahin/status/1242101110816604163
1455 https://twitter.com/ebekirsahin/status/1242101327183962112
1456 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtuk-tele-1-hakkinda-inceleme-baslatti/1776249
1449
1450
1451
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RTÜK Yasası’nın sekizinci maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan suç ile birebir örtüşmektedir. Bu yayının çocukların zihinsel gelişimine zarar vereceği açıktır. RTÜK Yasası “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin zihinsel gelişimine zarar verebilecek türde” yayınların ekranlarda yer alamayacağını hüküm altına almaktadır. TRT’nin yayını ise yasanın bu hükmünün açıkça ihlal edilmesidir” dedi.1457
25 Mart 2020
● RTÜK, Covid-19 salgınıyla ilgili yayınlarında yasayı ihlal ettikleri iddiasıyla Tele1, Halk TV ve
Habertürk’e yaptırım kararı aldı. Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın sunduğu “Medya Mahallesi”nde “üçüncü
havalimanı nedeniyle salgından Erdoğan’ın sorumlu olduğu” ve “salgından AK Parti seçmeninin etkilendiği” iddiaları, “ayrımcılık” ile “gerçeklik ve doğruluk ilkelerini ihlal” olarak değerlendirildi. Halk TV’ye
üst limitten idari yaptırım kararı alındı. Halk TV’de “Günaydın Türkiye” programında korku ve panik havası
oluşturulduğu da öne sürüldü. RTÜK, Tele 1’deki “Kulis” ve Habertürk’teki “Para Gündem” programlarında, salgınla ilgili “hiçbir otorite tarafından teyit edilmemiş bilgilerin gerçeklik ve doğruluk ilkelerine
aykırı bir şekilde izleyiciye aktarılması” nedeniyle yaptırım uygulanmasına karar verdi. RTÜK, Can
Ataklı’nın uzaktan eğitimdeki başörtülü öğretmenle ilgili sözlerini “Yayın hizmetleri… Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret
duyguları oluşturamaz” ilkesine aykırı bulunarak, Tele1’e en üst limitten idari yaptırım ve beş kez program
durdurma cezası verdi. Ayrıca Ataklı’nın Harp Okulu’ndaki bir töreni yorumlarken “yanlış bilgiler vererek,
argo sözcükler kullanmak suretiyle rütbeli askerleri ve kurumları eleştiri sınırları ötesinde aşağılayan ifadeler” kullandığı da iddia edildi.1458
6 Nisan 2020
● Habertürk yazarı Fatih Altaylı, “TRT ‘900 bin hasta var’ diyor” başlıklı yazısında, RTÜK’ün TRT
Haber’de 900 bin olarak hasta bulunduğu iddia edilmesi üzerine aynı iddiayı yayımlayan Habertürk’e ceza
verilirken, TRT’ye ceza verilmemesini eleştirdi.1459 Altaylı, “Şimdi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e ve bu
ceza için parmaklarını kaldıran üyelerine soruyorum. ‘Hadi bakalım TRT’ye de ceza verin verebilirseniz.
Yoksa bu sayıları doğrulayan bir otorite var da bizim bu haberimiz yok” ifadelerini kullandı.1460
7 Nisan 2020
● RTÜK tarafından Covid-19 salgınına ilişkin Habertürk’teki “Para Gündem” programına idari yaptırım cezası verilmesi üzerine sunucu Ebru Baki, programa ara verildiğini duyurdu. Baki, “Bir süre program
olmayacak, sonrası için sizi bilgilendireceğim. Sizinle olmak hep güç veriyor” dedi. Program, “Hiçbir otorite tarafından teyit edilmemiş bilgilerin gerçeklik ve doğruluk ilkelerine aykırı bir şekilde izleyiciye aktarılması” gerekçesiyle ceza almıştı.1461
8 Nisan 2020
● RTÜK, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aktardığı Covid-19 salgınından 601 sağlık çalışanının
etkilendiği bilgisini “Türkiye’de 601 sağlık çalışanı hayatını kaybetti” şeklinde aktaran Halk TV’ye idari
para cezası uyguladı.1462 Halk TV yetkilileri ifadenin yanlışlıkla kullanıldığını açıkladı. RTÜK’ten gelen
cezanın gerekçesi, “Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerinin esas alınmadan, kamuoyunda özgürce kanaat oluşumunu engelleyecek biçimde doğru olmayan bilgilerin aktarılması” olarak belirtildi.1463
12 Nisan 2020
● RTÜK, Fox Life ’ta yayınlanan “9-1-1” dizisinde “Yaşlı bir erkek çiftin uygunsuz görüntülerinin
toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka, ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu” gerekçesiyle
kanala üç kez program durdurma cezası verdi.1464
13 Nisan 2020
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix Türkiye’nin yeni yapımı Aşk 101 dizisinde eşcinsel bir
karakterin olduğu iddiaları ve Yeni Akit’in de “Eşcinsel propaganda yapıldı! Netflix’in yeni dizisine büyük
tepki” haberiyle hedef göstermesi1465 üzerine Yeni Akit’e bir demeç verdi. Şahin, “İnternet üzerinden isteğe
bağlı yayıncılığın düzenleme ve denetleme görevi Üst Kurulumuza verildikten sonra hızlıca yönetmelik
https://tele1.com.tr/eba-tv-frekans-ders-menderes-144227/
https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/rtukten-koronavirus-yayinlarinda-yasalari-ihlal-edenlere-yaptirim-geldi/1779169
https://www.birgun.net/haber/altayli-dan-rtuk-e-tepki-hadi-bakalim-trt-ye-de-ceza-verin-verebilirseniz-295018
1460 https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/2637033-trt-900-bin-hasta-var-diyor
1461 https://www.birgun.net/haber/rtuk-un-ceza-verdigi-haberturk-programi-yayina-ara-verdi-295182
1462 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtukten-halk-tvye-ceza/1797416
1463 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtukten-halk-tvye-ceza-1732003
1464 http://susma24.com/rtukten-9-1-1-dizisine-genel-ahlak-cezasi/
1465 https://www.yeniakit.com.tr/haber/escinsel-propaganda-yapildi-netflixin-yeni-dizisine-buyuk-tepki-1171408.html
1457
1458
1459
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çalışmalarını tamamladık. Bu kapsamda yerli ve yabancı seç-izle platformlarıyla zaman zaman bir araya
gelerek talep ve beklentilerimizle kırmızı çizgilerimizi kendilerine aktardık. Denetim mekanizmalarımızı da
oluşturduk. İzleme ve Değerlendirme Dairemizin uzmanları diğer yayınları olduğu gibi isteğe bağlı yayıncılık alanını da sıkı bir şekilde takip ediyorlar. Görevimiz gereği gözümüz üzerlerinde. Gerekli hallerde
kendilerini önce sözlü uyarıyoruz. Şifahi yaptığımız ikazları dikkate aldıklarını da gördük. Kendileri sosyal
medya üzerinden yaptıkları açıklamada dizi karakterlerine ilişkin dolaşan iddiaların asılsız olduğunu belirttiler. Aksi bir durumda tavrımız bellidir ve nettir. RTÜK olarak toplumumuzun milli ve manevi değerlerine
aykırı olası yayınlara karşı müsamaha göstermeyeceğimizi özellikle vurguladık. Çocuk ve gençlerin fiziksel
ve ruhsal gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine göz yummamız mümkün değildir. Kırmızı çizgilerimiz bellidir, millet iradesiyle ortaya konulan ilgili yasamızdan aldığımız yetkiyle hareket ediyoruz. RTÜK yönetimi olarak toplumumuzu rahatsız edecek her türlü yayın içeriğine geçit vermemekte
kararlıyız” açıklamasını yaptı.1466
15 Nisan 2020
● RTÜK, Fox TV, Tele 1, Halk TV ve Haber Global’e bazı programlarda yayın ilkelerine uyulmadığı
gerekçesiyle idari para cezası verdi. Açıklamaya göre; Fatih Portakal’ın 30, 31 Mart ve 1 Nisan 2020’de
yayımlanan haberlerde Covid-19 gündemiyle ilgili yaptığı yorumları değerlendirilmesi üzerine pek çok tedbir alınmasına rağmen, Portakal’ın devlet yöneticilerini haksızca hedef alması “Yayın hizmetleri, …Irk, dil,
din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” hükmü kapsamında Fox TV’ye üst limitten idari yaptırım ve üç kez
program durdurma cezasına karar verdi. Fox TV’nin “İlker Karagöz ile Çalar Saat” programındaki “ekmek
kuyruğunda kavga” haberi nedeniyle yayıncı kuruluşa yine üst limitten idari para cezası müeyyidesi uygulandı. Tele 1’de “Gün Başlıyor” isimli programda Can Ataklı’nın “Niye herkes şehit? Yani kime şey yapıyorsan o şehit. Herkesin şehidi de kendine oluyor herkesin teröristi de kendine” şeklindeki ifadeleri, toplumun milli ve manevi değerlerine saygısızlık olarak değerlendirilerek Tele 1’e üst limitten idari yaptırım ve
üç kez program durdurma cezasına karar verildi. Kurul, Halk TV’de yayımlanan “Şimdiki Zaman Siyaset”
programda canlı yayın konuğu Ali Demirsoy’un “… oradaki 50-60 kişiyi ya bir adaya götürür tecrit ederdim
ya da ben biyolog olmam nedeniyle beni kınamayın ya da öldürürdüm. Siz orada 50 kişiyi itlaf etmiş olsaydınız bugün bir milyon adamın ölümünü engellemiş olurdunuz” insan onurunu zedeleyen ifadeler kullandığına karar vererek yayıncı kuruluşa idari yaptırım uyguladı. Ayrıca RTÜK canlı yayında sigara içen yorumcu
Berhan Şimşek nedeniyle Haber Global’e üst limitten idari para cezası verdi.1467
18 Nisan 2020
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Covid-19 sürecinde sorumluluk bilinciyle hareket edilmediği ve
fırsatçılık yapıldığını savundu. Şahin, “Defalarca yapılan uyarılara rağmen bazı yayıncılarımızın bunları
dikkate almayıp, devleti milletiyle ayrıştıran tutum sergilemeye devam etiğini ve bunu bir alışkanlık haline
getirdiklerini gördük. Bu sebeple RTÜK olarak kanundan aldığımız yetkiyle, bazı kanallara cezai müeyyideler uyguladık. Geldiğimiz bu süreçte bunların devam etmesi halinde RTÜK’ün yasadan kaynaklanan diğer
yetkilerini de kullanmakta tereddüt etmeyeceğini bir kez daha ifade etmek isteriz” ifadelerini kullandı.1468
20 Nisan 2020
● Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Faruk Bildirici’nin RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in BİK ve
TÜRKSAT yönetiminde de görev alarak birden fazla maaş alması konusunda başvurusunu, RTÜK’ün beyanını doğru kabul ederek başvuruyu reddetti. Bunun üzerine Bildirici, Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun
kararının iptali istemiyle İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Bildirici, dava dilekçesinde, Etik Kurul’un “araştırma yapmak yerine şikayet edilen RTÜK ve TÜRKSAT hukuk müşavirlerinin verdiği bilgiye dayanarak
karar alınmasının tarafsız ve bağımsız karar verilmediğinin kanıtı olduğu” gerekçe gösterdi. Ankara 3. İdare
Mahkemesi, iki tarafın görüşlerini almayı tamamladığı için önümüzdeki günlerde dosyayı esastan görüşecek. Gerek duyması halinde karar vermeden önce taraflardan yeni belgeler isteyebilecek.1469
29 Nisan 2020
● RTÜK, Kanal 7’de “Sahur Vakti” programı katılımcısı İsmail Türüt’ün “İktidarda CHP olsa vatandaşların yarısı ölmüştü” ifadelerini CHP’nin talebiyle değerlendirmeye aldı. RTÜK üyesi İlhan Taşçı,

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtuk-baskani-gozumuz-uzerlerinde-gecit-vermeyecegiz-1732851
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtukten-yayin-ilkelerine-uymayan-kanallara-ceza/1806192
1468 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/rtuk-baskanindan-ceza-aciklamasi-41497716
1469 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtuk-baskani-ebubekir-sahin-hakkinda-acilan-davada-etik-kurulundan-skandal-karar-1734086
1466
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Üst Kurul toplantısında gündeme alınmasını ve cezalandırılmasını talep etti ancak henüz herhangi bir cezai
işlem yapılmadığı bildirildi.1470
30 Nisan 2020
● RTÜK, Halk TV’de Ayşenur Aslan’ın sunduğu “Medya Mahallesi” programına beş kez program
durdurma cezası verdi. CHP’li RTÜK üyesi İlhan Taşçı, “RTÜK artık iktidarın sopası olduğunu ispatladı.
Bugünkü Üst Kurul toplantısında, Sarayın işaretiyle, zorlama raporlarla, eleştirel yayın yapan tüm televizyonlara en ağır cezalar verildi” tepkisini gösterdi.1471
● RTÜK, Kafa Radyo’da Nihat Sırdar’ın “Nihat’la Sivrisinek” programında geçen “Bira ile de güzel
gidiyor” sözleri nedeniyle üç kez program durdurma ve üst sınırdan para cezası verdi.1472
1 Mayıs 2020
● Netflix, RTÜK’ün isteği üzerine Netflix Türkiye’den Ankara ile Washington arasındaki siyasi ilişkilerin konu edinildiği “Designated Survivor” dizisinin ikinci sezon yedinci bölümünü kaldırdığını belirtti.
Açıklamada, “Türk yetkililerin isteği üzerine yerel kanunlara uygunluk açısından Designated Survivor’ın
bir bölümü Türkiye’deki Netflix platformundan kaldırılmıştır” denildi. Söz konusu bölümde Türkiye Cumhurbaşkanı olan ‘Fatih Turan’ adlı karakter Kiefer Sutherland’ın canlandırdığı ABD Başkanı Tom Kirkman
ile karşı karşıya geliyor. Ayrıca dizide Türkiye’de darbe yaptığı söylenen ve hala ABD’de yaşayan Nuri
Şahin isimli bir profesör yer alıyor. Dizi, bu karakter için “demokratik ve seküler Türkiye için son umut”
sözlerini kullanıyor. Yapım daha önce Türkiye’de, dizideki ABD Başkanı’nın Türkiye yönetimi ve Türkiye’de gerçekleştiği belirtilen darbe girişimiyle ilgili sözleri sebebiyle eleştirilmişti.1473
2 Mayıs 2020
● RTÜK, KKTC’de Diyalog TV’de yayınlanan “Dünyaya bakış” programında, Liberal Demokrat
Parti (LDP) kurucu genel başkanı Besim Tibuk’un bazı ifadeleriyle “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret
niteliği taşıdığına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına ve bölünmez bütünlüğüne zarar verdiğine” hükmetmesiyle TÜRKSAT uydusundaki yayınlarını durdurma kararı aldı. Diyalog TV’yi bünyesinde
barındıran Diyalog Medya’nın genel yayın yönetmeni Reşat Akar, kanalın lisansının KKTC Yayın Yüksek
Kurulu (YYK) tarafından verildiğini, bu lisansın devam ettiğini, iptal olmadığını belirterek “Yayınlarımızı
Türkiye üzerinden, TÜRKSAT üzerinden yaptığımız için TÜRKSAT RTÜK’ün verdiği kararlara göre hareket ediyor. RTÜK, KKTC Yayın Yüksek Kurulu’nu tamamen devre dışı bırakarak bugün (30 Nisan) Diyalog TV’nin uydu yayınlarını durdurma kararı almıştır” dedi. Duruma tepki gösteren KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Diyalog TV yayınlarının RTÜK kararı ile uydudan engellenmesi hepimizi bir kez
daha düşündürmelidir: Medya ortamlarında özellikle son dönemlerde en ağır ve düzeysiz saldırılara hedef
yapılan kişi herhalde benden başkası değildir. Söz konusu kanal ve engellemeye neden olduğu söylenen
kişinin bana yönelik eleştirel söylemleri de herkesçe bilinmektedir. Ancak bu durum demokrasi ve ifade
özgürlüğünün temel ilkelerinden sapmamızı gerektirmez. Eğer gerçekten hakaret söz konusu ise elbette bu
onaylanamaz; ne var ki bir programda birisinin sarf ettiği söz, bir kanalın tümüyle uydudan engellenmesi
sonucunu doğurmamalı. Bu konu bizdeki Yüksek Yayın Kurulunun konumunu; bu kurulun RTÜK ile olan
ilişkilerini yeniden düşünmemizin gerekliliğini de ortaya koymaktadır. Bundan sonraki süreçte Türkiye kurumları ile her düzeyde çok daha sağlıklı ilişkilerin kurulması, bu ilişkilerin yeniden tanımlanması ve bunun
açık yüreklilikle yapılması zorunludur. Bu yaşamsal konu, ‘Türkiye düşmanlığı’ yakıştırmasının ardına saklanarak geçiştirilmemelidir” ifadelerinde bulundu. Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Olgun Üstün de,
RTÜK’ün kendilerine önceden bilgi vermesi gerektiğine inandıklarını belirterek açıklamasında, “Ancak anılan kararın bedelini, çalışanların ödeyecek olması, özellikle böylesi bir günde bizleri derinden üzmektedir” dedi.1474
7 Mayıs 2020
● RTÜK, Halk TV’de yayınlanan “Sözüm Var” programına konuk olan CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu’nun sözleri nedeniyle programa beş kez yayın durdurma ve yüzde beş idari para cezası
verdi. Kararı RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı, “Kaftancıoğlu’nun ‘Bir iktidar değişikliğine gidişatı görüyorum, böyle olacağını da düşünüyorum’ sözünü RTÜK, ‘Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik’ sayarak

https://www.birgun.net/haber/sahur-programinda-chp-elestirisi-rtuk-gundeminde-298697
https://www.medyaradar.com/rtukten-halk-tvdeki-o-programa-agir-ceza-haberi-2026024
1472 https://www.gercekgundem.com/medya/177934/rtukten-bira-ile-de-guzel-gidiyor-sozune-3-program-durdurma-cezasi
1473 https://tr.euronews.com/2020/05/01/netflix-dizisi-designated-survivor-a-rtuk-ten-15-temmuz-sansuru
1474 http://www.diken.com.tr/rtuk-kktc-merkezli-diyalog-tvnin-uydu-yayinlarini-durdurdu/
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Halk TV’ye yüzde beş idari para cezası, beş kez de program durdurma cezası verdi.
Kaftancıoğlu, kararı
RTÜK’ün üçe karşı altı üyenin oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi”1476 şeklinde duyurdu.1477
● RTÜK, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in konuk olduğu “Teke Tek” programında Fatih
Altaylı’nın “it ürür, kervan yürür” ifadeleri nedeniyle Habertürk’e üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.1478
8 Mayıs 2020
● RTÜK Başkanlığı, son zamanlarda muhalif çizgideki yayın kuruluşlarına verilen cezalara ilişkin
açıklama yaptı. Açıklamada “RTÜK tarafından verilen cezalara ilişkin taraflı ve maksatlı olarak algı oluşturma çabalarına yönelik tarafımızdan doğruları söyleme ve kamuoyunu doğru bilgilendirme adına bahse
konu açıklama zarureti doğmuştur. Demokrasimizin olmazsa olmazı seçilmiş hükümetin demokrasi dışı
yollarla iktidardan gideceğini söyleyerek darbe çığırtkanlığı yapanları, yıllar önce çözüme kavuşturulan ve
muhalefet partilerinin de kabullenmiş olduğu başörtüsü konusunda sanki bir problem varmış gibi başörtülü
vatandaşlarımıza hakaret edenleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne kastederek milli ve manevi değerleri hiçe sayan, şanlı Türk ordusunu işgalci olarak tanımlayanları, yayınlarıyla halkı kin ve düşmanlığa teşvik edenleri, devletin bekasını düşünmeden, kimlere ya da nerelere hizmet edildiği meçhul bir
şekilde devlet sırlarını ifşa ederek milli güvenliğimizi tehlikeye atanları, ülkemizdeki çok önemli ve geniş
kitleleri içinde barındıran siyasi ve sosyal oluşumlara alenen hakaret etmeyi alışkanlık haline getirenleri,
başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyüklerimize hakaret etmeyi maharet kabul eden ve
buradan bile reyting devşirmeye çalışanları nasıl görmezden gelebiliriz” denildi.1479
14 Mayıs 2020
● Ankara 12. İdare Mahkemesi, RTÜK tarafından Tele 1’de yayınlanan “Gün Başlıyor” programında
Can Ataklı’nın TRT EBA TV’de başörtülü öğretmene görev vermesini eleştirdiği gerekçesiyle verilen beş
kez yayın durdurma cezasına karşı açılan davada yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Mahkeme Başkanı
Fetih Sayın ise, RTÜK’ün kararı alış ve tebliğ ediş şeklini eleştirerek dokuz sayfalık muhalefet şerhi düştü.
Sayın, “bağımsız ve tarafsız olması gerekli RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in, konu henüz kurumun ilgili
daire uzmanlarınca incelenmemişken medyaya yansıyan ifadeleri nedeniyle davacı tarafça, ‘tarafsızlığını
yitirdiği, hasmane bir tutum aldığı, ‘ihsası rey’ niteliğinde açıklama yaptığı’ şeklinde eleştirildiğine” dikkat
çekti. Kararı “ifade özgürlüğüne ağır müdahale” olarak niteleyen Sayın, şerhinde “Açıklanan nedenlerle,
nesnel değerlendirmelerden yoksun dava konusu kurul kararının hak arama özgürlüğü, adil yargılanma ilkesi yanında özellikle sebep unsuru yönünden hukuka ve mevzuata açıkça aykırı olduğu, uygulanmakla
etkisi tükenecek nitelikte olması, ifade özgürlüğüne ağır müdahale niteliğinde olması nedenleriyle telafisi
güç sonuçlar doğuracağı, yürütmenin durdurulması isteminin kabulünün gerektiği düşüncesiyle karara katılmıyorum” ifadelerini kullandı.1480
15 Mayıs 2020
● RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı, Sevda Noyan’ın muhalif komşularıyla ilgili ölüm listesi açıklamaları yaptığı Ülke TV’deki “Arafta Sorular” programının RTÜK gündemine alınmadığını açıkladı. Taşçı,
“RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin mazeret bildirerek bugünkü olağan Üst Kurul toplantısına katılmadı. ‘Cebimde listem hazır. Ailemiz en az 50 kişiyi götürür’ diyen Sevda Noyan’ın katıldığı program, Üst Kurul
gündemine getirilmedi ve görüşülmedi”1481 ifadelerini kullandı.1482
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ülke TV’de Esra Elönü’nün sunduğu “Arafta Sorular” programında, oturduğu sitedeki komşularıyla ilgili ölüm listesi hazırladığını ve elinde darbe girişiminde edindiği
silahlar olduğunu söyleyen Sevda Noyan’ın açıklamalarından dolayı kanala ceza verilmemesi gerektiğini
savundu ve “Çok büyütülecek bir konu olmadığını” söyledi. Şahin, “İlgili kanal ve sunucu Elönü böyle bir
söyleme katılmadıklarını belirttiler. Ülke TV ile ilgili raporlar üst kurula gelecek. Ancak verilecek müeyyidenin darbeyi övenleri sevindiren bir ceza olmaması gerektiğini düşünüyorum. Darbeyi övenlerin karşısında
söylenenleri cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz” ifadelerini kullandı. Şahin, “Halk TV ve Fox TV ile
özel bir probleminiz mi var?” sorusuna, “Sadece Fox TV ve Halk TV ile değil, ‘Tele1 ile de bir sorununuz
mu var?’ diye sıklıkla soruluyor. Hiçbir kanal ile sorunumuz olamaz ve olması mümkün değildir. Bazı kesimlerin bilinçli bir şekilde bu algıyı oluşturduğunu görüyorum. RTÜK, hiçbir kanala ve hiçbir medya
https://twitter.com/ilhantasci/status/1258371680382210049
https://twitter.com/ilhantasci/status/1258374722015854598
http://bianet.org/bianet/print/223976-rtuk-ten-halk-tv-ye-yine-5-kez-program-durdurma-cezasi
1478 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtukten-halk-tv-ve-fatih-altayliya-ceza-1737479
1479 https://www.birgun.net/haber/rtuk-ten-halk-tv-aciklamasi-300170
1480 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtuk-yasayi-ihlal-etti-1738699
1481 https://twitter.com/ilhantasci/status/1260908510285529088
1482https://www.birgun.net/haber/rtuk-sevda-noyan-in-olum-listesi-acikladigi-programi-gundemine-almadi-301013
1475
1476
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kuruluşuna karşı bir tutumu olamaz veya onun yanında yer almaz” yanıtını verdi. RTÜK’ün CHP’li üyesi
İlhan Taşçı ise, Noyan’ın açıklamalarıyla ilgili değerlendirme yapılacak toplantıya Şahin’in mazaret bildirerek katılmadığını açıkladı.1483
16 Mayıs 2020
● AKP kontenjanından RTÜK’e seçilen Nurullah Öztürk’ün Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu’nda da yöneticilik yaptığı ve RTÜK’teki maaşına ek olarak 1700 lira huzur hakkı aldığı açıklandı. Öztürk’ün, döneminde RTÜK ve Reklam Kurulu’nun aynı kanaldaki aynı programa para cezası verdiği de
ortaya çıktı. RTÜK, 1 Haziran 2017’de yaptığı toplantıda Anadolu Dernek TV’ye, ilaç kapsamında değerlendirilmesi gereken ürünlerin reklamını yayınladığı gerekçesiyle 12 bin 70 lira para cezası ve reklamı durdurma cezası verdi. RTÜK’ün oybirliğiyle aldığı bu kararda, dosyanın işlem yapılması için Reklam Kurulu’na gönderilmesine de karar verildi. Reklam Kurulu da 7 Haziran 2017’de yaptığı toplantıda, aynı
reklam nedeniyle Anadolu Dernek TV’ye 12 bin 70 lira para cezası ve reklamı durdurma cezası verdi. RTÜK
yasasında, üyeleriyle ilgili “resmi veya özel nitelikte hiçbir görev almaması, özel veya kamu medya hizmet
sağlayıcılarının görev ve yetki alanına giren konularda doğrudan veya dolaylı olarak taraf olamayacağı”
hükmü bulunuyor. Öztürk ise, KHK ile kendilerine bu gibi kurumlarda yönetim kurulu üyeliği yapma yetkisinin verildiğini belirterek, “Toplantılara katıldığımız zamanlar belirli miktarda ücret alıyoruz” dedi.1484
19 Mayıs 2020
● RTÜK, Kafa Radyo’da Nihat Sırdar’ın sunduğu “Nihat’la Sivrisinek” programına, canlı yayın sırasında bir dinleyici tarafından iletilen “Evde kendi patates cipsimi yaptım. Yanında bira iyi gider” mesajını
okunduğu gerekçesiyle üç kez yayın durdurma cezası verdi. Programı sunan Nihat Sırdar, Gazetepencere’deki “Gündem Oldum Ben”1485 başlıklı yazısında RTÜK’ün ceza verdiği kendi programı yerine yayınladığı belgeselde ‘mey’ övgüsünün yer aldığını söyledi. Sırdar, Ülke TV’de, Sevda Noyan’ın “15 Temmuz’da istediğimizi yapamadık. Kursağımızda kaldı. 50 kişilik bir listemiz var. Bazı komşularımızı da
biliyoruz” şeklindeki açıklamalarından dolayı bu programa da aynı cezanın verildiğini belirtti. 1486
20 Mayıs 2020
● RTÜK, Halk TV’de yayınlanan beş program için toplamda 129.405 liralık para cezası verdi. Halk
TV, söz konusu cezalar için yargı yolunu kullanacağını açıkladı. İlk iki ceza 19 Mart ve 20 Mart olmak üzere
Ayşenur Arslan’ın “Medya Mahallesi” programına kesilirken üçüncüsü 24 Şubat tarihli “Günaydın Türkiye” programına kesildi. Dördüncü ceza 7 Nisan’da yayımlanan “Şimdiki Zaman Siyaset” ve beşincisi ise
2 Nisan’da Türkiye’de Covid-19 vaka sayılarının aktarıldığı yayına verildi. Program sunucusu Şule Aydın,
yayın esnasında sağlık çalışanlarıyla ilgili vaka sayısını can kaybı olarak ilk önce aktarılması üzerine hatayı
fark edip iki kez özür dilese de RTÜK, bunun sehven yapılmadığına hükmedip ceza kesti.1487 Bu arada 20
Nisan tarihinde CNN Türk, “Virüsten can kaybı 2148 oldu” son dakika diye vaka tablosu açıklamış ve Sağlık
Bakanı Koca’nın daha sonra açıkladığı tabloyla farklı olduğu görülmüştü. Ancak RTÜK, bu kanallara ilişkin
herhangi bir işlem yapmadı.1488
22 Mayıs 2020
● RTÜK, Ülke TV’ye, Sevda Noyan’ın canlı yayındaki ifadeleri gerekçesiyle “toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmek” gerekçesiyle üç kez program durdurma cezası verdi. Değerlendirmede, “Bu kuruluşların, yorum programlarında eleştirilere yer vermesi son derece doğaldır. Ancak şüphesiz bu hak sınırsız
değildir, yasa ve ahlak kuralları içerisinde ve özellikle kamuoyunun olumlu yönde oluşmasına ve toplumun
daha ileriye götürülmesine yardım amacıyla yapılmalıdır” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca 15 Temmuz vurgusu
yapılarak “15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşananların toplumsal hafızadaki izlerine bakmak ve o gecenin siyasi, sosyolojik analizini yapmak, sürecin doğru değerlendirilmesi açısından oldukça mühimdir. Bu
minvalde 15 Temmuz’un Türkiye tarihi açısından önemi ve meydanların sosyolojisi çok iyi anlaşılıp analiz
edilmelidir” denildi.1489
25 Mayıs 2020
● RTÜK eski üyesi, gazeteci Faruk Bildirici, yurtdışı gezilerinde RTÜK üyelerinin günlük harcırahlarının 230 Euro olduğunu ve üyelerin sık sık yurt dışı gezilerine gidip birbirlerini ağırladıklarını ifade etti.
https://tele1.com.tr/rtuk-baskani-sahin-sevda-noyana-sahip-cikti-ulke-tvye-agir-ceza-verip-darbecileri-sevindirmeyiz-164591/
https://t24.com.tr/haber/rtuk-e-akp-kontenjanindan-secilen-nurullah-ozturk-un-reklam-kurulu-nda-da-yoneticilik-yaptigi-ortaya-cikti,878890
https://www.gazetepencere.com/gundem-oldum-ben/
1486 https://www.birgun.net/haber/bira-nedeniyle-ceza-alan-sirdar-in-programi-yerine-rtuk-ten-mey-ovgulu-belgesel-302250
1487 https://www.birgun.net/haber/rtuk-ten-halk-tv-nin-5-programina-daha-para-cezasi-301725
1488 https://www.gazeteruzgarli.com/kaynagi-ve-nedeni-merak-konusu-medya-saglik-bakanligina-haber-atlatmaya-basladi/
1489 https://www.haberturk.com/rtuk-ten-ulke-tv-ye-3-kez-program-durdurma-cezasi-geldi-2688649
1483
1484
1485

170

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2020 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

Bildirici, Ülke TV’deki “Arafta Sorular” programında Sevda Noyan’ın açıklamalarının RTÜK’ün, kamuoyundan gelen sert tepkiler üzerine programa ceza verdiğini, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in talimat alarak
uygulamada bulunduğunu ve RTÜK’ün iktidarın arka bahçesi olduğunu dile getirdi. Bildirici, “Noyan’ın
söylediği sözlerle ilgili AKP yöneticilerinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kınama olmadı. Olayın temelinde bu tavırlara onay verilmesi ve bir şekilde görmezden gelmesi yatıyor. Yayın yapan radyo ve televizyonların denetlenmesiyle ilgili yönetmelik ben üye olduktan sonra yayınlanmıştı. Yönetmeliği inceledim
ve yönetmeliğin açıklarını, eksiklerini, yanlışlarını gösteren beş altı sayfalık bir eleştiri metni yayınladım.
Bu durumu eleştirince Şahin’i sansürcü diye eleştirdiler. Bu eleştirilerin ardından bana toplantıda sinirlendi,
masaya yumruğunu vurup yerinden fırladı ve hakaretler etti, ‘Beni sansürcü gösteriyorsun, oğlum bile bana
sansürcü diyor’ diye sinirlendi” dedi. Bildirici, kamu spotları ve zorunlu yayınlar konusunda ise, “Kamu
kuruluşlarının bir yılda üçten fazla zorunlu yayın göndermemesi gerekiyor. Şahin, Cumhurbaşkanlığı’ndan
gelen kamu spotlarını, kurulda görüşülmeden, televizyonlara gönderiyor” dedi.1490
● RTÜK Başkanlığı, eski RTÜK üyesi Faruk Bildirici’nin “günlük 230 Euro ödenen yurt dışı harcırah ödemesi” ifadelerine ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, “RTÜK’te kısa bir süre görev yapan
eski bir üye, kurumdaki yurt dışı görevlendirmelerle ilgili kamuoyunu yanıltıcı ve yanlış beyanlarda bulunmuştur. RTÜK’teki yurt dışı görevlendirmeler ve görevlilerin aldıkları harcırahlara ilişkin bu eski üyenin
değerlendirmeleri yasalara, gerçeğe ve ahlaka aykırıdır. Bildirici, 15 Ekim 2019’da KKTC’de görevlendirilmiş ve diğer üyelerle aynı harcırahı almıştır” denildi. Açıklamanın devamında, RTÜK’ün yurt dışı görevlendirmelerinin Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve anlaşmalar çerçevesinde yapıldığı, görevlendirilen üye ve Üst Kurul uzmanlarına Harcırah Kanunu’nda belirlenmiş olan makam ve derecelerine
göre, harcırah ödemesi yapıldığı, görevlerden dönüldüğünde hazırlanan raporların, Üst Kurul’da onaylanarak, devlet hafızasındaki yerini aldığı aktarıldı. RTÜK, Bildirici'nin açıklamalarına yer veren medya organlarını da “mevzuat incelemesi yaparak gerçekliği sorgulamamak”la eleştirdi. Açıklamada Bildirici’nin 230
avro olarak belirttiği yurtdışı harcırah miktarı konusunda bir bilgi yer almadı.1491
● TBMM adına mevzuata uygunluk incelemesi ve denetimi yapan Sayıştay, “RTÜK’teki harcırah
ödemelerinin mevzuata aykırı olarak yüksek hesaplandığı” tespitini içeren rapor yayımladı. Sayıştay raporunda ödemelere ilişkin olarak yapılan değerlendirmede, RTÜK’ten gelen açıklamaları kabul etmenin “hukuken mümkün olmadığı” belirtilerek, “yüksek hesaplama ve ödeme” bulgusu kayda geçirildi.1492
27 Mayıs 2020
● RTÜK eski üyesi, gazeteci Faruk Bildirici, RTÜK üyelerinin yurtdışı gezilerinde günlük 230 Euro
harcırah aldıkları ifadelerine, RTÜK Başkanlığınca yapılan açıklamaya verdiği yanıtta, “Günlük 230 Euro
harcırahın yasalara aykırı olduğunu, Sayıştay Eylül 2019’da yayınladığı denetim raporunda ‘Üst Kurul üyelerinin aylık ücret ve harcırahlarının fazla hesaplandığı görülmüştür” dedi. Bildirici, “RTÜK üyelerinin gitmesi gereken dış gezi ve uluslararası toplantı sayısı yılda üçü beşi geçmez. Ama olur olmaz gezilere kalabalıklarla gidilerek kamu kaynakları israf ediliyor. Üst Kurul üyeleri genellikle gezilerle ilgili rapor bile
hazırlamıyor, toplantıları ve raporları uzmanlara bırakıyorlar. ‘KKTC’de görevlendirildiğim ve aynı harcırahı aldığım’ ifade edilmiş. KKTC’deki bir gezi değil, KKTC Yayın Yüksek Kurulu ile ortak toplantı ve
Üst Kurul olağan toplantısıydı. Uçak, konaklama gibi giderleri olarak bana toplam 1238 lira 19 kuruş
ödendi. Hollanda gezisine gidemediğim iddia edildiği 13-17 Eylül 2019’da ise, benim üyeliğimle ilgili hiçbir tartışma yoktu. Tam tersine ben 11 Eylül 2019’da dilekçe vererek, Şahin’in üç ayrı yerde görev yapmasının yasaya aykırı olduğunu belirtmiştim. Başkanın koruma polisi ile altı uzmanın da katılacağı bu gezide,
Üst Kurul üyelerine yol dahil beşer gün harcırah verilmesi, ulaşım ve konaklama giderlerinin tamamının da
ödenmesi kararlaştırıldı. Gezilerin bu şekilde kullanılması beni rahatsız etti, harcırah dahil 7.353 lira olan
gezi avansını iade ettim, uçak biletinin bedelini de kendim ödedim. Medya etiğini işlerine geldiği gibi anladıkları anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.1493
29 Mayıs 2020
● RTÜK, 6112 sayılı Kanunun ilgili maddelerini ihlal eden Shopping Chanel, Kanal Çay, 1 An TV,
Ber TV, Süper TV, Alaska TV, Arafat TV, Kanal Tek ve Bayram FM kanallarına üst sınırdan idari para cezası
ile yayın durdurma cezası uyguladı. Aynı ihlali daha önce de yapan Yasin TV’nin yayın lisansı iptal edildi.
Ayrıca Süper TV’de yayınlanan “Müchid Han ve Diğerleri” programının insanların dini duygularını istismar

https://penceretv.com/guncel/faruk-bildiriciden-rtuk-aciklamasi-gunluk-harcirahlari-230-avro-4437h
https://penceretv.com/guncel/faruk-bildiriciden-rtuk-aciklamasi-gunluk-harcirahlari-230-avro-4437h
1492 http://www.krttv.com.tr/gundem/rtuk-230-euro-luk-gunluk-harcirahi-yalanlayamadi-h36371.html
1493 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/05/26/bildiriciden-rtuke-bir-yil-icinde-odenen-paralari-aciklayin/
1490
1491
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ettiği belirlendi ve yayıncı kuruluş hakkında yüzde üç oranında idari para cezası yaptırımı uygulanmasına
oy birliğiyle karar verdi.1494
4 Haziran 2020
● RTÜK’ün haftalık olağan toplantısında, Tele1’de yayımlanan “18 dakika” programında Adnan
Menderes ile ilgili “Menderes demokrat falan değildir. Menderes diktatör müsveddesidir” sözleri nedeniyle
kanala üst sınırdan idari para cezası verilmesine karar verdi. Ayrıca İstanbul’un fethini sömürgecilikle bağdaştırıldığı ve Ayasofya’da okutulan Fetih Suresi’ni, “provoke edici bir eylem” olarak yorumladığı iddiasıyla bu durumu yasa ihlali olarak değerlendirerek cezai müeyyide uyguladı. RTÜK, Ulusal Kanal’ın “Günaydın Türkiye” programında, “27 Mayıs İhtilali Kutlu Olsun” isimli marşı yayınlaması gerekçesiyle kanala
üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.1495
12 Haziran 2020
● HDP kontenjanından seçilen RTÜK üyesi Ali Ürküt, RTÜK’ün kamuoyunda “havuz medyası”
olarak tanımlanan yayın kuruluşlarının koruyucu kalkanı haline geldiğini söyledi. Ürküt, “Demokratik yollarla, seçimle TBMM’ye girmiş bir partinin kapatılması çığırtkanlığını yapmak, darbe çığırtkanlığı yapmak
değildir de nedir? RTÜK de bu darbe çığırtkanlığına bunu yapan yayın kuruluşlarına gereğini yapmayarak
6112 sayılı yasayı ihlal ediyor, yani kendi yasasını. RTÜK, düzenleyici ve denetleyici bir kurum olarak
görevlerini yerine getirmek durumundadır. Şikayetler de aylar sonra getirilmektedir. Milletvekilleri için sarf
edilen ‘peze..nk’, ‘kudurmuş’ sözcükleri eleştiri olarak onaylanmış, bu hakaret ve küfürleri yayımlayan kuruluşlara yaptırım uygulanmamıştır. Bu sözcüklerin eleştiri olduğu RTÜK internet sitesinde yayımlanarak
kayıt altına da alınmıştır. Bu RTÜK’ün ayıbı ve düşebileceği en kötü durumdur” dedi.1496
13 Haziran 2020
● Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Halkbank Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Mehmet Emin Özcan’ın yerine üç yıl süreyle Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.1497
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine RTÜK üyeleri
İlhan Taşçı ile Okan Konuralp tepki gösterdi. Taşçı, “Üyeler, RTÜK’ün görev alanıyla ilgili kurum ve kuruluşlarda görev alamazlar. Halkbank’ın RTÜK ile ilgisi olmaması nedeniyle bu atama yasaya aykırı değil.
Ancak kamu vicdanı açısından sorunlu ve yaralayıcı bir tablo oluştu. Bir kamu görevlisinin birden fazla
yerde görev yapması ve oradan gelir elde etmesi doğru değildir” dedi. Konuralp ise “Siyasi irade, hatırı
sayılır ve düzenli gelire sahip isimlere kamu bankaları yönetim kurulu üyelikleri yoluyla ek gelir imkanı
sağladı, sağlıyor. Bu tercih, toplumun tüm kesimlerine doğru yayılan işsizliğin yarattığı ekonomik ve psikolojik sorunlarla mücadeledeki başarısızlığının kendi eliyle teşhiridir; liyakatsizliğin ve kibrin bir sonucudur. RTÜK Başkanı Şahin de Halkbank Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilerek, bu teşhirin parçası
kılınmıştır” dedi. Bu arada RTÜK üyeliğine yeniden seçilmesi TBMM Genel Kurulu’nda AKP-MHP’nin
CHP’nin ikinci sıradaki adayı Konuralp’e oy vermesiyle engellenmiş olan Faruk Bildirici ise, “Girişimlerin
sonucunda TÜRKSAT’tan istifa etmek zorunda kalan Şahin’e yeni gelir kapısı bulunmuş. Anlaşılan
RTÜK’teki maaşı, Basın İlan’daki huzur hakkı yetmemiş. Halkbank’a atanması -RTÜK ile ilgili olmadığı
için- yasal olabilir ama ahlaki değil, vicdani hiç değil. Bankacılık ile hiçbir ilgisi, bilgisi, birikimi olmayan
Şahin'e Halkbank’tan da maaş ödenmesi kamu kaynaklarının yağmalanmasıdır. Seçili bürokratlara üç dört
maaş ödemek için liyakatin önemsemediğinin yeni bir göstergesidir. Ayrıca bu atama RTÜK’ün bağımsızlığının kalmadığının ve siyasi iktidarın arka bahçesi haline geldiğinin de yeni bir kanıtıdır”1498 tepkisini
gösterdi.1499
● CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Saray’ın Başdanışmanı ve Spor Bakanı Yardımcısı
Hamza Yerlikaya, Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi de oldu. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de Halkbank
Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. Milyonlarca parlak, donanımlı gencimiz ise asgari ücretle çalışacak iş
bile bulamıyor. Lamı cimi yok, bu sistem, bozuk sistem” paylaşımında bulundu.1500 CHP’lilerce konu
TBMM’ye de taşındı.1501
15 Haziran 2020

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtukten-televizyonlara-sahte-saglik-urunu-ve-din-somurusu-cezasi-1741905
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtukten-bazi-yayin-kuruluslarina-27-mayis-cezasi/1865340
https://www.evrensel.net/haber/406923/rtuk-uyesi-ali-urkut-rtuk-havuz-medyasina-kalkan-oldu
1497 https://www.birgun.net/haber/rtuk-baskani-ebubekir-sahin-halkbank-yonetim-kurulu-uyeligine-atandi-304427
1498 https://twitter.com/farukbildirici/status/1271684882427793408
1499 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/rtuk-baskani-sahinin-halkbank-yonetim-kurulu-uyeligine-secilmesine-tepki-5872180/
1500 https://twitter.com/veliagbaba/status/1271564367407058953
1501 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/chpli-ali-oztunctan-rtuk-baskani-ebubekir-sahinin-halkbank-yonetimine-atanmasiyla-il-283993h.htm
1494
1495
1496
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● CHP kontenjanından seçilmiş RTÜK üyesi İlhan Taşçı, son dönem iktidara muhalif kanallara verilen cezalara ilişkin “RTÜK, her dönem siyasi iktidarların ve ülkenin içinde bulunduğu iklimin etkisi altında
kalmıştır. Üst Kurul’da, iktidar partisi ve küçük ortağı tarafından aday gösterilerek seçilen üyelerin çoğunluğu elinde bulundurmaları ve alınan her kararda iktidarın etkisi nedeniyle özerklik, tarafsızlık ve bağımsızlığın kağıt üzerinde kaldığı bir süreç yaşanıyor” dedi. Taşçı, “RTÜK, denetleme misyonuna ağırlık vermeyi tercih ettiği için sürekli olarak yayıncılara verdiği cezalarla gündeme geliyor. Üst Kurul’un yayıncı
kuruluşlar üzerindeki baskıcı tutumuna giden yolların taşları, AKP’nin iktidara gelmesiyle birlikte döşenmeye başlandı. Üst Kurul Başkanı Ebubekir Şahin’in seçilmesiyle birlikte, kurulun en önemli birimlerinden
olan İzleme ve Değerlendirme Dairesi başta olmak üzere tüm birimlerde çalışan deneyim ve liyakat sahibi
uzmanlar işlevsizleştirilip, sürüldüler. RTÜK yönetimi bakımından, Cumhurbaşkanı’nın medyayı ‘virüs’
olarak nitelemesi önemli bir dönüm noktası oldu. O günden sonra her kurul toplantısına en ağır ceza istemli
dosyalar gelmeye başladı. Haklarında ceza verilen ve istenen yayıncıların ortak özelliği ise yeri geldiğinde
iktidarı eleştirmeleri, doğruları söylemeleri” dedi. Taşçı ayrıca, kamu spotları ve zorunlu yayınların son
yıllarda iktidar propagandası niteliğine dönüştüğünü öte yandan her bakanlığın teşkilat yasalarında yayın
kuruluşlarına “zorunlu yayın” ile ilgili yükümlülük getirerek yayıncıları da zor durumda bıraktığını ve bu
nedenle “zorunlu yayın” yükümlülüğünün kaldırılması gerektiğini belirtti.1502
19 Haziran 2020
● Basın İlan Kurumu’nda hükümet temsilcisi olan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in, Türkiye
Wushu Kung Fu Federasyonu’nda da asbaşkanlık görevinde bulunduğu ortaya çıktı.1503
21 Haziran 2020
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Hiçbir zaman dört maaşım olmadı. Kurumumdan aldığım maaşla
beraber sadece bir yerden yönetim kurulu üyeliği maaşı almaktayım. Zaten aksi de kanunen mümkün değildir. Bunu çok iyi bilmelerine rağmen ısrarla maaşım üzerinden manipülasyon yapmaya devam edenlere
ekteki açıklamam özelikle duyurulur”1504 dedi. Şahin, “Tamamen gönüllü olarak ve hiçbir gelir elde etmeksizin fedakarlıkla yürüttüğüm Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu üyeliğimi manipüle ederek sanki bu
görevden bir gelir elde ediyormuşum gibi gündeme getirilmesini hayret ve esefle takip ediyorum. Hiçbir
zaman Üst Kurul Başkanlığı ve kısa bir süredir de bir kurumdaki Yönetim Kurulu Üyeliği dışında başka bir
görevden gelirim olmadı, kanunen olamaz da. Topluma faydalı olacağına inandığım bu tür görevlerde her
türlü karalamalara karşın iyi niyetle bulunmaya devam edeceğimi buradan bir kez daha halkımızla paylaşıyorum” ifadelerine yer verdi.1505
24 Haziran 2020
● Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın soru önergesine
verilen yanıtta, RTÜK’ün 2019 yılında medya hizmet sağlayıcılarına 1.729 defa idari para cezası, 134 defa
program durdurma cezası, 114 kez geçici yayın durdurma cezası verdiğini ve 65 kez lisans iptali uyguladığını açıklandı. Başarır, 2019 yılında televizyon kanallarına RTÜK’ün kestiği cezaları ve ceza alan kanallar
arasında ATV ve A Haber’in de olup olmadığının açıklanmasını isterken bakanlığın yanıtında bu sorulara
dönük bilgi yer almadı.1506
26 Haziran 2020
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın “1908’de
Abdülhamid despotizminin, emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan, Mithat Paşa’yı Taif’te boğduran, Osmanlı-Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemal’lere, Tevfik Fikretlere...” sözleri gerekçesiyle kanal hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Şahin,
inceleme kararını duyurduğu paylaşımda, “Tele 1 televizyonunda 18 dakika isimli programda program sunucu Yanardağ isimli şahsın Sultan Abdülhamid Han ile ilgili sözleri nedeni ile inceleme başlatılmıştır”1507
dedi.1508
27 Haziran 2020

http://susma24.com/ilhan-tasci-kamuoyu-baskisi-hafife-alinmamali/
1503 https://t24.com.tr/haber/tuk-baskani-ve-halkbank-yonetim-kurulu-uyesi-ve-basin-ilan-kurumu-hukumet-temsilcisi-ebubekir-sahin-wushu-kung-fu-federasyonunun-da-as-baskani,885310
1504 https://twitter.com/ebekirsahin/status/1274673669168603137
1505 https://www.cnnturk.com/turkiye/son-dakika-rtuk-baskanindan-4-maas-iddialarina-cevap
1506 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtuk-2019-yilinda-ceza-yagdirdi-1747162
1507 https://twitter.com/ebekirsahin/status/1276292409626951682
1508 https://www.birgun.net/haber/rtuk-ten-tele-1-e-abdulhamid-sorusturmasi-306045
1502
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● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın sözleri ge-

rekçesiyle Tele 1 hakkında inceleme başlatıldığını açıklaması üzerine Yanardağ, “Şahin’in gece yarısı saygısız ifadeler kullanarak paylaşım yapması üzerine ben de ‘Hayrola Sayın Şahin, bu ne acele?’ diye sordum.
Benim kişilerle bir sorunum yok, sözlerim bir rejim eleştirisidir. Bütün aydınları zindanlara gönderen, Mustafa Kemal’i dört kez tutuklatan bir istibdat rejiminden söz ediyoruz. Cumhuriyet, bu rejime karşı duran
devrimci kadrolar ile kurulmuştur. Osmanlı’nın ve padişahların eleştirilemeyeceğine dair hiçbir hüküm yoktur. Merak ediyorum gece saat 03.00’te RTÜK üyesi ile temas mı kurdu? Önceden hiçbir kanıt soruşturma
ve savunma almadan görüş açıklıyor. Orada benim sözünü ettiğim ‘aşağılık’ kavramına takılmışlar. O bir
retoriktir. Bütün despotik rejimler aşağılıktır çünkü. Anlaşılıyor ki damarlarına bastım. Ölüm tehditleri ve
aşağılık küfürler… Ebubekir Şahin de bunları destekleyici bir tavırla bunları yaptı. ‘Cumhuriyet Gazetesi’ne
ne gidelim el bombası atalım’ diyen Akit TV ve programcılarına ne yaptılar merak ediyorum. Bu bir ideolojik
mücadele.” ifadelerinde bulundu. RTÜK üyesi İlhan Taşçı ise “Normalde uzmanların, yasa çerçevesinde
izleme yapıp bunu raporlaştırması gerekirken bu paylaşım, bu uzmanlara talimatla iş yaptırıldığının itirafıdır. Velev ki hakaret olsun… Gecenin bir yarısı kamuoyuna bununla ilgili inceleme başlatıldığını tweet
atarak açıklaması ibretliktir” dedi.1509
28 Haziran 2020
● RTÜK üyesi İlhan Taşcı, iktidar yanlısı kanalların kurul tarafından nasıl korunduğunu hazırladığı
rapora göre yılın ilk altı ayında ATV hakkında 89.987 şikayet yapıldı. Taşcı, “Bu kanalla ilgili görüşülen
dosya sayısı sıfır. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in iktidar yanlısı ATV kanalının hamisi, koruyucusu gibi
davrandığının belgesi. Resmen Şahin tarafından ATV’ye dokunulmazlık zırhı giydirilmiş durumda” dedi.
Kanala yönelik şikayetlerin ilk sırasında “Müge Anlı ile Tatlı Sert” isimli program yer aldı.1510
1 Temmuz 2020
● RTÜK, internet üzerinden yayın kuruluşları1511 Cine5, Sinop Yıldız TV, Aras TV, Kanal 58 ve
MUBİ’ye lisans almaları konusunda 72 saatlik süre tanıyarak, almamaları durumunda erişim engeli uygulayacağını duyurdu. RTÜK, internet üzerindeki yayıncı kuruluşları için yayın lisansı alması şartı koyan yönetmelik 1 Ağustos 2019’da Resmi Gazete’de yayınlanmış ve 1 Eylül itibariyle de yürürlüğe girmişti. Bu
yasa kapsamında Netflix, BluTV ve Puhutv gibi dijital platformlar RTÜK denetimi kapsamına girmişti ve
yayıncı kuruluşlar RTÜK’ten lisans almadan yayın hizmetleri veremiyordu.1512 MUBİ, “Türkiye bizim için
çok önemli ve daha birlikte izleyeceğimiz sayısız film var. Gereken yapılıyor, üyelerimiz rahat olsunlar”
açıklaması yaptı.1513
● RTÜK, Halk TV ve TELE 1’e beş günlük yayın durdurma cezası verdi. İki televizyon kanalının
aynı cezayı tekrar alması durumunda lisansları iptal edilecek ve yayın hayatları sona erecek. RTÜK’ün
CHP’li üyesi Okan Konuralp, “RTÜK, Halk TV ve TELE 1’e oy çokluğuyla beş gün ekranlarını karartma
cezası verdi. Kararlar basın özgürlüğüne yönelik ağır bir müdahale olduğu kadar siyasi iradenin medyadaki
çaresizliğinin de somutlaşmış halidir” dedi.1514 CHP’li RTÜK üyesi İlhan Taşçı da, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘medya virüsünden kurtulacağız’ sözlerini RTÜK’te kendisine 'emir telakki eden' anlayış muhalif,
özgün ve özgür yayıncılık yapmaya çalışan televizyon kanallarının sesini kesmeye dönük operasyonun bugün ikinci ayağını gerçekleştirdi. Televizyonların kapatmayla sonuçlanabilecek ceza maddelerinden yaptırım kararı verilmesi bu sürecin ilk aşamasıydı” dedi.1515
4 Temmuz 2020
● RTÜK, Halk TV ve TELE1’e verdiği beş günlük yayın durdurma cezası kararıyla ilgili açıklama
yaptı.1516 Açıklamada, Halk TV’de yayımlanan “Medya Mahallesi” programında konuk Ahmet Şık’ın TSK
hakkında söylediği sözlerin “rencide edici” nitelikte olduğu belirtilerek, program sunucusunun da ifadelere
müdahale etmemesinin kamusal sorumluluk anlayışıyla bağlaşmadığı ifade edildi. TELE1 kanalına yönelik
cezaya ilişkin ise, “Gün Başlıyor” programında Can Ataklı’nın “ayrımcı ve hoşgörüsüz” söylemlerde bulunduğu ve “nefret söylemi içeren yorumlar” yaptığı belirtildi.1517

https://t24.com.tr/haber/gazeteci-merdan-yanardag-dan-rtuk-baskani-ebubekir-sahin-e-tepki-hayrola-sayin-sahin-bu-ne-acele,886956
https://www.birgun.net/haber/atv-nin-sikayet-sayisi-90-bin-gorusulen-dosya-sayisi-sifir-306288
1511 https://www.rtuk.gov.tr/duyurular/3788/8338/duyuru.html
1512 http://bianet.org/bianet/medya/226678-rtuk-ten-mubi-ye-lisans-almasi-icin-72-saat-sure
1513https://twitter.com/mubiturkiye/status/1278601843229286400?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1278601843229286400%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.birgun.net%2Fhaber%2Frtuk-un-72-saat-sure-verdigi-mubi-denaciklama-daha-birlikte-izleyecegimiz-sayisiz-film-var-306900
1514 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-iki-tv-kanalina-beser-gun-yayin-durdurma-cezasi-5905308/
1515 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007011042366335--rtukten-tele-1-ve-halk-tvye-5-gun-ekran-karartma-cezasi/
1516 https://www.rtuk.gov.tr/haberler/3787/8346/basin-aciklamasi.html
1517 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007041042388321-rtuk-halk-tv-ve-tele-1e-verdigi-bes-gunluk-yayin-durdurma-kararina-iliskin-aciklama-yapti/
1509
1510
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5 Temmuz 2020

● RTÜK, şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun “Karanfil” şarkısının klibini, sigaraya özendirdiği gerekçesiyle
yayından kaldırdı. Sarıay Derneği Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural’ın şarkıyla ilgili geçtiğimiz Ekim ayındaki
şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığı da konuyu Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tütün ve
Alkol Dairesi Başkanlığı’na iletmişti. Bakanlık da söz konusu klibi RTÜK’e şikayet etmişti. RTÜK tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’na gönderilen yazıda, “Sıla Gençoğlu
isimli sanatçının ‘Karanfil' isimli klibinin yayından kaldırılması hususunda medya hizmet sağlayıcılarla yapılan görüşmeler sonucunda, söz konusu video yayından kaldırılmıştır” denildi.1518
13 Temmuz 2020
● RTÜK’ün CHP’li üyeleri İlhan Taşçı ve Onur Konuralp, Halk TV ve TELE1’e yönelik beş günlük
yayın durdurma kararına karşı yürütmenin durdurulması ve iptali için “doğrudan basın ve ifade özgürlüğünü” hedef aldığını belirterek nöbetçi idare mahkemeye başvurdu.1519 Taşçı, “RTÜK’ün doğrudan doğruya
basın özgürlüğüne müdahale nitelikli kararlarına yargı denetimi kaçınılmaz oldu. Son olarak iki televizyon
kanalına verilen beş günlük ekran karartma kararı 83 milyonun haber alma hakkını ortadan kaldıracağı için
yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle idare mahkemesine başvurduk” dedi.1520
● RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Netflix’in “Hakan: Muhafız” dizisinde iki kadının
öpüşme sahnesi üzerine Twitter’da “Hakan: Muhafız dördüncü sezonda gay öpüşme var. RTÜK bile kontrol
amaçlı Hakan: Muhafız’ı izlememiş” paylaşımı yapan bir kullanıcıya, “İzledik” diyerek göz kırpma emojisi
koydu. Bu durum, diziye sansür uygulanabileceği sinyali şeklinde algılandı. RTÜK’ün erişime açılan içeriği
yayınlandıktan sonra denetleme yetkisi bulunuyor. 1 Ağustos 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanan
“Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamında Sunumu Hakkında Yönetmelik” kapsamında dijital platformlarda yayınlanan içerikler de RTÜK denetimi kapsamına girmişti.1521
20 Temmuz 2020
● Radyo Televizyon Üst Kurulu’nda kısa bir süre önce başkan yardımcılığı görevine getirilen İbrahim Uslu, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’na temsilci olarak seçildi. Uslu’nun aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Bağımlılıkla Mücadele Kurulu ve Ankara İl Tütün Kontrol Kurulu üyeliği söz konusu. Uslu, ayrıca
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin gibi Basın İlan Kurumu ve Halkbank’ta görev yapıyor.1522
● RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın, “Manşetlerin Dili” programında Ayasofya Camii’nin ibadete açılmasına ilişkin, “Bunun arkasına bir hilafet gelmeli. Hilafetin merkezi de Ayasofya olabilir mesela” ifadeleriyle ilgili şikayetçi oldu. Taşçı, “Bu çağrı hem anayasanın değiştirilmesi teklif
dahi edilemez hükümlerine hem de RTÜK yasasına açıkça aykırıdır. Söz konusu yayında hilafetin geri getirilmesi üzerine yapılan konuşmaların anayasaya aykırı olduğu ortadadır. Program sunucusunun da bu aykırılıklara karşı çıkması beklenirken tam tersi destek vermesi hatta desteğin de ötesinde bir tutum takınmış
olması, suça ortak olma anlamını taşımaktadır. Bu nedenle söz konusu yayın için derhal değerlendirme
raporu düzenlenerek Üst Kurul gündemine alınması hususunda gereğini arz ederim” ifadesini kullandı.1523
21 Temmuz 2020
● Ankara 4. İdare Mahkemesi, RTÜK’ün, Tele 1’e verdiği beş günlük ekran karatma cezasının “basın özgürlüğü ve yurttaşların haber alma hakkına müdahale” niteliğinde olduğuna hükmederek, cezanın yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi. Mahkeme’nin kararında “Dava konusu işlemin, yayıncı
kuruluşun televizyon yayınının durdurulmasına ilişkin işlem olması ve uygulanması halinde telafisi güç
zarar doğabilecek nitelikte bulunması nedeniyle, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nce bağlantı hakkında bir
karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir” denildi. Tele 1
Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da, “Sansüre karşı mücadelenin ilk etabını kazandık. Ankara
Bölge İdare Mahkemesi ‘yürütmenin durdurulması’ kararı verdi. Karartmaya muhalif olan RTÜK üyeleri
İlhan Taşçı ve Okan Konuralp’n itirazını karara bağladı. Tele 1 ekranı kararmayacak” dedi.1524
22 Temmuz 2020

1518 https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/silanin-karanfil-sarkisina-sigara-yasagi-klip-yayindan-kaldirildi/
1519 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007131042446704-rtukun-halk-tv-ve-tele-1-icin-aldigi-ekran-karartma-karari-yargida/
1520https://twitter.com/ilhantasci/status/1282595093237596161?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1282595093237596161%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Ftr.sputniknews.com%2Fturkiye%2F202007131042446704-rtukun-halk-tvve-tele-1-icin-aldigi-ekran-karartma-karari-yargida%2F
1521 https://tele1.com.tr/rtukten-hakan-muhafiz-icin-sansur-sinyali-188647/
1522 https://t24.com.tr/haber/rtuk-ten-reklam-kurulu-na-yeni-temsilci-yeni-uye-ibrahim-uslu-da-dort-koltuk-sahibi-bir-burokrat,891815
1523 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtuk-uyesi-ilhan-tascidan-kurula-akit-tv-icin-laiklik-vurgulu-inceleme-talebi-1752640
1524 https://tele1.com.tr/son-dakika-mahkemeden-tele1-icin-karar-191824/
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● CHP İzmir Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, RTÜK Başkanı Ebubekir
Şahin’in dört maaş iddialarına manipülasyon demesine karşılık Şahin’in ortalama maaşının 30.000 liraya
yakın olduğunu öne sürdü. Sertel, Halkbank ile ilgili KİT Komisyonu toplantısında yönetim kurulu üyeleri
maaşlarıyla ilgili sorusuna, “Bankamız 12.06.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerinden uhdesinde kamu görevi bulunmayan üyeye 22.500 lira, uhdesinde kamu görevi bulunan üyeye 12.530 lira, Denetim Kurulu üyelerine de 10.140 lira ücret ödenmektedir”
yanıtını aldığını açıkladı.1525
27 Temmuz 2020
● RTÜK’ün Halk TV hakkında aldığı beş günlük ekran karartma kararı, elektronik posta adresine
tebliğ edildi. RTÜK’ün kararda Halk TV’nin, “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına,
devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı olamaz” maddesini
ihlal ettiğine yönelik iddiada bulunduğu belirtildi. Ankara 16. İdare Mahkemesi’ne Halk TV avukatları yürütmenin durdurulması ve kararın iptali başvurusu yaptı. Eğer yürütmeyi durdurma kararı çıkmazsa, Halk
TV ekranları, 1 Ağustos’tan itibaren beş gün süreyle karartılacak. Halk TV’den yapılan açıklamada ise “İfade
ve basın özgürlüğü, AİHM ve AYM kararlarına dayanılarak yapılan itirazın nasıl sonuçlanacağı meçhulken,
RTÜK’ün, mahkemeden mahkumiyet kararı çıkmış gibi o sözleri hatırlatmasının hiçbir hukuki temeli yoktur. Bu tavır, olsa olsa haksız ve ölçüsüz ceza kararına kamuoyu nezdinde meşruiyet arama ve bağımsız
olması gereken mahkemeleri etki altına alma çabasıdır. Hükümet uygulamalarına yönelik eleştirileri ‘TSK
mensuplarını rencide etmek ve onları hafife almak’ şeklinde yorumlamak, TSK’nın gölgesine sığınmak ve
halkın duygularını sömürerek haksız cezaya meşruiyet aramaktır. Yok eğer ‘öyle değil’ deniliyorsa, üyeleri
arasında tek bir hukukçunun bulunmadığı RTÜK, kendisini mahkemeler yerine koyarak yetki aşımı yapıyor
demektir” ifadelerini kullandı.1526
28 Temmuz 2020
● Ankara 3. İdare Mahkemesi, RTÜK’ün Halk TV’ye verdiği beş günlük ekran karartma cezasıyla
ilgili yürütmenin durdurulmasına karar verdi. RTÜK üyesi İlhan Taşçı, “RTÜK’ün Halk TV’ye verdiği beş
günlük ekran karartma cezasına ilişkin açtığımız davada Ankara 3. İdare Mahkemesi, cezanın yürütmesinin
durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi”1527 paylaşımıyla kararı duyurdu. Kararda, “yürütmenin durdurulması isteminin bağlantı hakkında verilen kararın kesinleşip Mahkememizce yeniden bir karar verilinceye
kadar geçici olarak kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir” denildi .1528
29 Temmuz 2020
● RTÜK’ün beş günlük yayın durdurma1529 cezasına karşı Halk TV avukatlarınca yapılan başvuru
üzerine Ankara 16. Ceza Mahkemesi, Ankara 3. İdare Mahkemesi’yle aynı gerekçe ile yürütmenin durdurulmasına karar verdi.1530
● CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na
görevlerini kötüye kullandıkları ve halkın haber alma hakkını engelledikleri gerekçesiyle RTÜK üyeleri
hakkında suç duyurusunda bulundu. Kaftancıoğlu’nun avukatı Aysemin Gülmez’un sunduğu dilekçede,
“Anayasanın, 28. maddesinde düzenlenen haber alma hakkı, 26. maddesinde yer alan düşünceyi açıklama
ve yayma hürriyeti ve bilgiye erişme hakkı kısıtlanmaktadır. Anayasanın 25. maddesinde düzenlenen düşünce ve kanaat hürriyeti doğrudan sınırlanmıştır. RTÜK kamu yararı ile değil siyasi saik ile hareket etmektedir. İlgili işlemin yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesi hususunda gereğinin yapılmasını arz ve talep ederiz” denildi.1531
5 Ağustos 2020
● Ankara 9. İdare Mahkemesi1532, CHP’nin eski RTÜK üyesi Faruk Bildirici’nin açıklamalarında
“yandaş medya” ve “RTÜK siyasi iktidarın arka bahçesi gibi” ifadeler kullanması ve “tarafsızlığını yitirmiş
olmasını” gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına dair başvuruyu reddetti. Mahkeme, Bildirici’nin
üyeliğinin düşürülmesi işlemin iptaline dair kararı ise daha sonra vereceğini belirtti. Kararda, “19 Eylül
2019’da birikim.com sitesine röportaj veren davacının ‘RTÜK bırakın bir meslek örgütü ya da uzmanlık
kurulu bile değil. Burası siyasi iktidarın arka bahçesi gibi’ ifadelerine yer verildiği, 16 Eylül 2019’da Halk
1525 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtuk-baskani-ebubekir-sahinin-maasi-dudak-ucuklatti-1753194
1526 https://www.birgun.net/haber/rtuk-ekran-karartma-kararini-halk-tv-ye-teblig-etti-karar-yargiya-tasiniyor-309815
1527 https://twitter.com/ilhantasci/status/1288143609196417024
1528 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/rtukun-cezasi-mahkeme-tarafindan-durduruldu-5958169/
1529 http://susma24.com/halk-tvye-verilen-ceza-durduruldu/
1530 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/07/27/halk-tv-ekran-karartma-cezasini-yargiya-tasidi/
1531 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kaftancioglundan-rtuk-uyeleri-hakkinda-suc-duyurusu-5959581/
1532 https://www.gercekgundem.com/medya/201109/karar-cikti-idare-mahkemesi-rtuku-degil-faruk-bildiriciyi-yandas-kabul-etti
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TV’de ‘Medyanın büyük bir bölümü iktidarın propaganda aygıtı durumunda, böyle bir işlev sergiliyorlar’
açıklamalarında bulunduğu, 13 Eylül 2019’da Tele 1’de davacı tarafından, ‘Yandaşlara oradan nasıl para
akıtıldığını, yandaş medya dahil nasıl para akıtıldığını gördü’ ifadelerine yer verildiği görülmektedir. Bu
ifadelerden de görüldüğü üzere davacının bir kısım özel medya hizmet sağlayıcı kuruluş hakkında tarafsızlığını yitirdiği dolayısıyla 6112 sayılı kanunun yasaklar ve denetim başlıklı 38. maddesinin 2. fıkrasına aykırı davrandığı anlaşılmıştır” ifadeleri yer aldı.1533
10 Ağustos 2020
● RTÜK, çocuklara yönelik “medya okuryazarlığı” kamu spotu hazırladı. Televizyonda yayınlanmak üzere hazırlanan kamu spotunun, medyanın sağlıklı, etkin ve daha bilinçli kullanılması için akıllı işaretlerin önemine dikkat çekmek amacıyla çocuklar için hazırlandığı belirtildi.1534
11 Ağustos 2020

● Ankara 7. İdare Mahkemesi, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç’in RTÜK’ün Halk
TV’ye verdiği beş günlük ekran karartma cezasının iptali için açtığı davada yürütmenin durdurulması kararı verdi. Mahkeme kararında, “Mahkememizin 11/08/2020 tarihli ara kararıyla, açılan bu
dava ile; Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 2020/1301 sayılı esasına kayden açılan ve Ankara 16.
İdare Mahkemesi’nin 2020/1374 sayılı esasına kayden açılan davalar arasında bağlantı bulunup
bulunmadığının tespiti amacıyla dava dosyasının Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildiğinden, iptali istenen işlemin yayıncı kuruluşun televizyon yayınının durdurulmasına ilişkin olması sebebiyle uygulanmakla etkisi tükeneceğinden, yürütmenin durdurulması
isteminin bağlantı hakkında verilen kararın kesinleşip Mahkememizce yeniden bir karar verilinceye kadar geçici olarak kabulüne, bu kararın tebliğini izleyen yedi gün içinde Ankara Bölge İdare
Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere, 11.08.2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi” ifadeleri kullanıldı.1535
13 Ağustos 2020

● RTÜK, KRT TV ve Radyo Harman’a idari para cezası verdi. KRT TV’de 19 Haziran yayımlanan “Gündem Özel”de konuk Serdar Savaş’ın Covid-19 virüsü sürecinde lise ve üniversitelerin açılmasına yönelik sözlerini, “Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı ve devlet yönetimine hakaret
ve iftira niteliğinde” buldu. RTÜK, Radyo Harman’da konuk olan HDP Grup Başkanvekili Saruhan
Oluç’un Türkiye’nin Suriye politikasına yönelik iddiaları nedeniyle yayıncı kuruluş hakkında
program durdurma cezası da verdi.1536 RTÜK ayrıca yalan beyanlarla halkı kandırarak sahte ilaç ile
cinsel ürün satışı yapan ve halkın manevi duygularını istismar eden Top Shop TV, Ber TV, Arafat
TV, Alaska TV ve Dolunay INT kanallarına yayın durdurma ve idari para cezası verdi.1537
18 Ağustos 2020

● Sözcü, ulusal yayın yapan bir televizyon kanalını satın aldıktan sonra logo ve isim değişikliği için RTÜK’e yaptığı başvurunun dokuz aydır karara bağlanmamasına tepki gösterdi. “RTÜK
Sözcü’den neden çekiniyor?” yazısında. “Yasaya göre kurumun 60 gün içinde başvuruyu, olumlu
ya da olumsuz sonuçlandırması gerekiyor. Ancak bu süre dolmasına rağmen RTÜK’ten bir sonuç
gelmedi. Oysa RTÜK’ün bu yılın ilk yedi ayında 18 adet logo ve çağrı değişikliği talebini gündeme
alıp olumlu karara bağladığını öğrendik. Üstelik bunlardan 12’si Sözcü’nün değişiklik talebinden
sonra başvuruda bulunmuş” denildi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e “Sözcü’nün başvurusunu
sonuçlandırmayıp sürüncemede bırakmanız için bir baskı mı var? Yoksa Sözcü muhalif olduğu için
mi böyle davranıyorsunuz?” sorusunu yöneltti. RTÜK üyesi İlhan Taşçı da “Bu dosya bir an önce
Kurul’un önüne getirilmeli. Dokuz ay bekletilmesi eğer Sözcü olması nedeniyleyse; iktidarı eleştirebilen bir kurumun önünün kesilmesi ise bu durum Anayasa’ya da aykırıdır” dedi.1538
●
RTÜK, “RTÜK, Sözcü’den neden çekiniyor?” haberi üzerine “RTÜK, medyaya baskı yapmaz, düzenlediği ve denetlediği mecralardan çekinmez bilakis her türlü iletişime açık halde
1533 http://susma24.com/mahkemeden-faruk-bildiriciye-ret/
1534 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtuk-cocuklar-icin-medya-okuryazarligi-kamu-spotu-hazirladi/1937099
1535 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/228834-halk-tv-ye-yayin-durdurma-cezasinin-yurutmeyi-durdurma
1536 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/228975-rtuk-ten-krt-ve-radyo-harman-a-ceza
1537 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008131042650093-rtukten-cok-sayida-tvye-idari-para-cezasi/
1538 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/tasci-hukuki-sonuc-dogurur-5992360/
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1539

yayıncılara destek olur, yol gösterir” açıklaması yaptı.
Açıklamada, “Haberlerde geçen bahse
konu televizyona ilişkin RTÜK İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı’nın yaptığı inceleme sonucunda mevzuata aykırı durumlar tespit edilmiştir. Eksikliklere ilişkin dosya, gerekli idari düzenlemelerin yapılması için bu hafta yapılacak olan Üst Kurul gündemine alınmıştır” denildi.1540
19 Ağustos 2020
●

RTÜK, TLC’deki “Sıradışı Hamilelikler” isimli programda eşcinsel bir çiftin yaşamını
konu alan bölüme ilişkin “toplumun manevi değerlerine aykırı olduğu” gerekçesiyle idari para cezası verdi.1541
20 Ağustos 2020

● RTÜK, Sözcü’nün sahibi olduğu “Sivas SRT”nin logosu yerine “SRT Sivas” logosunun
kullanılması nedeniyle 26.000 lira para cezası verdi. RTÜK üyesi İlhan Taşçı, “Yasal açıdan yaptırım kararında hukuka aykırılık yok. Çünkü RTÜK’te onaylı olan logo ekranda görünmüyor ancak
cezanın zamanlaması manidar. Lisans taleplerinin aylardır karara bağlanmamış olması nedeniyle
Sözcü grubunun yaptığı eleştirel haberin hemen ertesinde toplanan kurula, logo değişikliği ile ilgili
ceza dosyası geliyor” dedi.1542
22 Ağustos 2020

● Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, Netflix’te 9 Eylül’de yayınlanmaya başlanacak olan ve 11 yaşında bir çocuğu konu alan filmle ilgili açıklamasında “Konuya ilişkin gerekli
tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için Bakanlığımız tarafından RTÜK’e 20 Ağustos
2020 tarihi itibariyle resmi yazı ile talepte bulunulmuştur” denildi. Açıklamada devamla, “Netflix,
söz konusu filmin tanıtımında ‘dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan’ bir çocuk
tanımlanmasında bulunmuş, yine ‘çocuk filmi’ görüntüsündeki yapımı izlemek için abonelerine
izleyici kitle yaşının 18 yaş ve üzeri olduğu bilgisini paylaşmıştır. Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri
Genel Müdürlüğü tarafından, filmin, çocukların ihmal ve istismara açık hale gelmelerine neden
olabileceği ve psiko-sosyal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilmiştir. Çocuklarımızın herhangi bir mecrada metalaştırılmasına, ihmal ve istismara açık hale getirilmesine karşı
her daim mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadeleri kullanıldı.1543 RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise,
“Geleceğimizi sağlıkla şekillendirebilmek adına çocuklarımızı korumak için RTÜK olarak her
yerde koşulsuz var olmaya devam edeceğiz. Kırmızı çizgimiz olan yavrularımızı muhafaza etmeye
yönelik her türlü tedbiri almakta ve bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız” 1544 dedi.1545
25 Ağustos 2020

● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kaymakam adaylarına verdiği “medya ve iletişim” konferansında, “Ben Ankara’da RTÜK’teki makam odamda, köydeki vatandaşımızın radyo ve televizyon yayınlarından nasıl ve ne kadar etkilendiğini göremeyebilirim. İşte bu noktada toplum vicdanına olumsuz etki eden yayınlar konusunda halkın nabzını tutarak bizlerle paylaşmanıza
ihtiyacımız var. Her konuda olduğu gibi yayıncılık alanında da birlikte hassasiyetleri tespit edip
gereken denetim ve düzenlemelerle sağlıklı bir yapı kurmalıyız” ifadelerini kullandı.1546
28 Ağustos 2020

● RTÜK, Evrensel’in 25. yıl videosundaki sarı, kırmızı ve yeşil renklerde bir tülbent tutan
kız çocuğu görüntüsünü gerekçe göstererek, TELE1 kanalına “terörü övmek, teşvik etmek, terör
örgütlerini güçlü veya haklı göstermek” suçlamasıyla üst sınırdan para cezası verdi. RTÜK’ün kararında, tülbent görüntüsü çıktığında ekranda “Bir arada, barış içinde, kardeşçe yaşamak isteyenlerin sesi” ifadeleri yazılı da gerekçe olarak gösterdi.1547 TELE1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci
1539 https://t24.com.tr/haber/rtuk-ten-sozcu-ye-engel-haberlerine-a-yanit-rtuk-medyaya-baski-yapmaz,897561
1540 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008181042675382-rtukten-sozcuye-engel-haberlerine-yanit-rtuk-medyaya-baski-yapmaz/
1541 https://t24.com.tr/haber/rtuk-ten-tlc-ye-escinsel-iliski-cezasi,897812
1542 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/daha-yayina-baslamadan-rtukten-ceza-geldi-5996724/
1543 https://www.gunboyugazetesi.com.tr/bakanliktan-rtuke-kritik-basvuru-o-filme-sansur-mu-geliyor-59434h.htm
1544 https://twitter.com/ebekirsahin/status/1297240115387998208
1545 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/rtukten-bakanligin-talebiyle-ilgili-aciklama-cocuklarimizi-korumak-icin-her-turlu-tedbiri-alacagiz-41593497
1546 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtuk-baskani-sahinden-kaymakam-adaylarina-medya-ve-iletisim-konferansi/1952787
1547 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtukten-tele-1e-idari-para-cezasi/1955441
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Merdan Yanardağ cezaya ilişkin, “RTÜK, bu kez TELE1’e bir reklam nedeniyle en üst sınırdan
para cezası verdi. Evrensel gazetesinin reklamı. Gerekçelerden biri de, ‘Bir arada, barış içinde,
kardeşçe yaşamak isteyenlerin sesi’ ifadesi de var. Evet, biz aynen böyle yapmak istiyoruz”
dedi.1548
30 Ağustos 2020

● RTÜK’ün CHP kontenjanından İlhan Taşcı, devlet erkanının Anıtkabir ziyaretini “Devletin zirvesi Anıtkabir’de” ibaresiyle yayınlayan Akit TV için “Yayınla ilgili en ağır yaptırım istemiyle RTÜK Başkanlığına yarın resmi olarak başvuracağım” açıklaması yaptı. Taşçı Twitter’dan,
“30 Ağustos Zaferimizin kahramanı Ulu Önder Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’deki törene ilişkin yayında Akit TV’nin imza attığı ahlaksızlık görmezden gelinemez. Cumhuriyet ve kazanımları ile Ulu Önder Atatürk’e yönelik ahlaksızlık konusunda sicili hayli kabarık ve karanlık
olan Akit TV’nin bu terbiyesizliği KJ hatası denilerek geçiştirilemez. RTÜK, ilk toplantısında gerekeni yapmalıdır” 1549 dedi.1550
2 Eylül 2020

● RTÜK, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın, “18 Dakika” programında,
Osmanlı İmparatorluğu padişahı 2. Abdülhamid hakkındaki sözleri gerekçesiyle kanala “beş günlük ekran karartma” cezası verdi. Mahkemenin aldığı “yürütmeyi durdurma” kararının üst mahkeme tarafından iptal edilmesi üzerine TELE1’e verilen ceza 3 Eylül’den itibaren uygulanacak.
RTÜK üyesi İlhan Taşçı, “RTÜK’te muhalif kanalların sesini kesmeye dönük operasyonun ikinci
ayağı gerçekleşti. TELE1 ve Halk TV’ye verilen ceza kararı oy çokluğuyla alındı. Belgesel, müzik
dahi yayınlanamayacak. İzleyiciler beş gün boyunca yalnızca siyah ekran görecek. Demokrasinin
olmazsa olmazı basın özgürlüğünün bel kemiği kırılmıştır. Bir sonraki aşamada kanalların fişi çekilecek, tamamen kapatılacak” dedi. Karara göre, ulusal düzeyde yayın yapan kanallara mevcut
yasa kapsamında RTÜK tarihinde ilk kez ekran karartma cezası uygulanacak. Yanardağ’ın ifadeleri
ise, “1908’de Abdülhamid despotizminin, emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan, Mithat
Paşa’yı Taif’te boğduran, Osmanlı-Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemal’lere, Tevfik Fikretlere” şeklindeydi.1551
3 Eylül 2020

● RTÜK, 9 Eylül’de yayımlanacağı duyurulan “Cuties (Minnoşlar)” adlı Netflix’in Türkiye
katalog ekranından “çocuklara karşı istismar içerdiği” gerekçesiyle çıkarılması yönünde karar aldı.
RTÜK üyesi İlhan Taşçı, “RTÜK, filmin katalogdan çıkarılması veya 26 bin lira para cezası verebilir. Ceza çıkarsa bu internette film yayınlanmadan fragmanına verilen ilk ceza olarak kayda geçecek” açıklaması yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, film hakkında gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için “filmin tanıtımında ‘dişiliğini keşfederek aile
geleneklerine meydan okuyan bir çocuk’ tanımlanmasında bulunulduğu, ancak ‘çocuk filmi’ yapımı izlemek için abonelerine izleyici kitle yaşının 18 yaş ve üzeri olduğu bilgisini paylaştığını”
bilgisiyle RTÜK’ten talepte bulunmuştu. RTÜK, Netflix’in, “Yayın hizmetleri çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez” hükmünü ihlal ettiği ve bu
sebeple yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle
karar verdi.1552
8 Eylül 2020

● RTÜK, Haber Global TV’de Saynur Tezel’in sunduğu programda Haliç Üniversitesi öğretim üyesi Erol Mütercimler’in imam-hatip liseleriyle ilgili “Mezun olanlar bakın karşımıza ne
olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız” sözleriyle ilgili inceleme başlattı. Açıklamada “Bir
televizyon kanalında Erol Mütercimler’in İmam-Hatip Camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri

1548 https://tele1.com.tr/rtukten-tele1e-yeni-ceza-evrensel-gazetesinin-reklami-propaganda-olarak-degerlendirildi-212314/
1549 https://twitter.com/ilhantasci/status/1300095754615349248
1550 https://www.cumhuriyet.com.tr/video/rtuk-uyesi-ilhan-tasci-akit-tv-icin-harekete-gecti-1762237
1551 https://tele1.com.tr/rtuk-tele1e-uyguladigi-sansuru-yururluluge-koydu-bu-geceden-itibaren-bes-gun-ekran-kararacak-216206/
1552 http://susma24.com/rtukten-netflixe-yaptirim-katalogdan-cikarilsin/
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1554

nedeniyle inceleme başlatılmıştır”
denildi.
Haliç Üniversitesi Rektörlüğü de, Mütercimler
hakkında soruşturma başlatıldığını kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, “7 Eylül 2020’de bir televizyon programına katılan Mütercimler’in ‘İmam Hatip Liseleri’yle ilgili yaptığı konuşma Üniversitemizin görüş ve fikirlerini yansıtmamaktadır. Üniversitemiz nezdinde İmam Hatip Liseleri, birçok başarılı devlet adamı, siyasetçi, din adamı, iş insanı, akademisyen ve kamu görevlisi yetiştiren
güzide ve saygın bir eğitim kurumumuzdur. Konuyla ilgili Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici
Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği kapsamında soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.1555
16 Eylül 2020

● RTÜK, Haber Global’de Saynur Tezel ile “Kayıt Altında” programında, Erol Mütercimler’in yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışmada imam hatipliler ile ilgili, “Ama sonuca bakın, o
imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız”
ifadeleri nedeniyle, üç kez program durdurma ve üst sınırdan para cezası verdi. RTÜK, sunucu
tarafından sarf edilen sözlere müdahale edilmediğini belirleyerek, “Yayın hizmetleri ırk, dil, din,
cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya
toplumda nefret duyguları oluşturamaz” hükmünün ihlal edildiğini açıkladı. RTÜK, Meltem TV’de
yayımlanan “Akıl Oyunları” programında Erol Mütercimler’in, Sakarya’daki bir çocuk istismarı
olayını tartışılırken kullandığı ifadeleri suç saydı. TELE1’de ise, “Forum Hafta Sonu” programıda
Mine Kırıkkanat’ın bazı ifadelerini de yasaya uygun bulmayan RTÜK, söz konusu televizyon kanalına ayrımcılık gerekçesiyle idari para cezası kesti. RTÜK, sunucu Selçuk Tepeli’nin, otoyol ve
köprü ücretlerine ilişkin haberde kullandığı ifadeleri gerekçesiyle “Dilin düzeysiz, kaba ve argo
kullanımına yer verilemez” ilkesini ihlal gerekçesiyle Fox TV’ye idari para cezası uygulanmasına
karar verdi. Üst Kurul, sağlık beyanıyla bitkisel ilaç satışı yapılan Kanal Yalova, Anadolu TV, BLD,
Nehir, Dolunay INT kanallarına da yaptırım uyguladı.1556
20 Eylül 2020

● Radyo Televizyon Üst Kurulu 11 yaşındaki bir çocuğun sosyal medya üzerinden bir bıçaklanma sahnesi gerekçesiyle “Ramo” dizisini sonlandırılmasını istediğini Twitter hesabından paylaştı.1557 Üst Kurul, konuyu, “Çocuklar kırmızı çizgimizdir. Duyarlı yavrularımıza sonsuz teşekkürler” mesajıyla paylaştı. Bu durum sosyal medyada olayın gerçek olmadığı iddialarıyla
eleştirildi. Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım, RTÜK’ün paylaşımını alıntılayarak, “Ben bunu
çözemedim, çözebilen varsa buyursun! 11 yaşında çocuğun sosyal medya kullanmasına mı yanayım, ilk defa RTÜK'ün bir diziyi kamuoyuna şikayet etmesine mi yanayım, ufaklığın Türkçesinin
maşallahlığına mı yanayım” açıklamasını yaptı.1558 RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu ise,
Yıldırım’a cevap olarak “Murat Bey, RTÜK, hiçbir yapımı kamuoyuna şikayet etmez, çünkü burası
şikayet etme değil şikayetleri değerlendirme makamıdır. Halkımızdan bir bildirim geliyorsa bu incelemeye alınır ve değerlendirme neticesinde müeyyide verilip verilmeyeceği karara bağlanır”1559
ifadelerinde bulundu.1560
● RTÜK’ün eski CHP üyesi Faruk Bildirici, daktilo1984’e verdiği söyleşide, “Genellikle
siyasi partiler tarafından seçilen RTÜK üyeleri, yayıncılıkla, habercilikle ve bu işin teorisiyle hiçbir
ilgisi olmayan insanlardan seçiliyor. RTÜK üyeliği, bazı kişilerin siyasette daha ileri gitmesi ya da
ödüllendirilmesi için bir yöntem olarak görülüyor” dedi. RTÜK’ün kararlarını eleştirerek, RTÜK
sadece cezalandırmak için kararlar alabiliyor. İktidara yakın kanallara tavır ve yaklaşımlarıysa daha
farklı oluyor. Örnek olarak, ben üyeyken iktidara yakın bir kanalın dizisine ilişkin çok şikayet gelmişti. Kadına şiddeti açık bir şekilde görünür kılmasına rağmen görüntüler ancak RTÜK Başkanı’na telefon edilip, rica ile görüntüler kaldırılabildi. Bir tarafta çok fazla tepki çeken ve telefon
1553 https://twitter.com/rtukkurumsal/status/1303300257053368326
1554 https://www.gazeteruzgarli.com/rtuk-yazar-mutercimler-hakkinda-inceleme-baslatti/
1555 https://twitter.com/universitehalic/status/1303421433142480899
1556 http://m.bianet.org/bianet/medya/231013-rtuk-ten-fox-haber-global-meltem-tv-ve-tele-1-e-ceza
1557 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/rtuk-baskan-yardimcisi-uslu-halkimizdan-bir-bildirim-geliyorsa-bu-incelemeye-alinir-41617202
1558 https://twitter.com/MYildirimResmi/status/1307952202858795008
1559 https://twitter.com/ibrahimuslu55/status/1308007294031007745
1560 https://twitter.com/rtukkurumsal/status/1307628118597947393
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ricası ile çözülebilen bir problem, diğer yanda muhalefete yakın medya kanallarına ceza vermek
için sürekli aranan açıklar. Genel itibariyle böyle bir düzen söz konusu” diye konuştu.1561
21 Eylül 2020

● Radyo Televizyon Üst Kurulu üyesi İlhan Taşcı, üst kurulun 11 yaşındaki bir çocuğun bir
dizi hakkındaki şikayetini Twitter hesabından paylaşması üzerine RTÜK’e başvuruda bulundu. Üst
kurul üyesi Taşcı, başvurusunda, “Merhaba ben RTÜK üyesiyim. Televizyonlarda kimilerinin sırtını dayadığı gücün etkisiyle virüs gibi yayılarak herkese had bildirmeye çalıştığını gördüm ve çok
etkilendim! Bize bu toprakları armağan eden, kırmızı çizgimiz Atatürk’e yönelik saldırı ve hadsizlikleri lütfen sonlandırın”1562 ifadelerini kullandı. RTÜK’ün resmi hesabından Taşcı’nın paylaşımına yanıt olarak, “Üst Kurulumuzun kıymetli üyesi, şikayet konunuzu daha somut ifade ederseniz
gereğini sizin de katıldığınız toplantıda yaparız. Mustafa Kemal Atatürk sözde değil özde kırmızı
çizgimizdir”1563 denildi. Taşcı ise, son olarak Üst Kurul’un yasasını hatırlatarak, “Atatürk’e saldırılar konusunda harekete geçmeniz için benim resmi başvuruma mı ihtiyacınız var? Her zaman
olduğu gibi bundan sonra da ben tek tek başvuru yaparım. Ufak bir hatırlatma, RTÜK Yasası size
Atatürk’e saldırılarda şikayet olmaksızın harekete geçme görevini veriyor”1564 ifadelerini kullandı.1565
25 Eylül 2020

● RTÜK, Fox TV’de yayınlanmaya hazırlanan “Kimsesizler” dizisine şikayetler üzerine inceleme başlatıldığını belirtti. Üst Kurul’dan yapılan açıklamada, “Fox TV’nin ‘Kimsesizler’ dizisiyle alakalı gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bildirimleri gerekse STK ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler sonucunda söz konusu dizi film için RTÜK Başkanlığı
tarafından inceleme başlatılmıştır” 1566 denildi.1567
● RTÜK’ün Halk TV’ye verdiği beş günlük yayın durdurma cezası tebliğ edildi.1568 RTÜK,
Ayşenur Arslan’ın “Medya Mahallesi” programında dış politika eleştirilerinde “Yayınlar, Türkiye
Cumhuriyeti devletinin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz” maddesini ihlal ettiğini belirtti.1569 Halk TV, 27
Eylül 2020 saat 00:00’dan 3 Ekim 2020’e kadar karartılacak. Halk TV yönetimi ise, “Ekran karartma kararı RTÜK’ün kuruluş yasası ve yerleşik uygulamalardan dolayı hukuki süreçler tamamlanmadan uygulanıyor. Anayasa ve yasalara saygı gereği ekranı karartmak zorundayız. RTÜK’ün
aynı maddeden bir kez daha ceza vermesi durumunda Halk TV tamamen kapatılmış olacak” açıklaması yaptı.1570
● RTÜK’ün, Halk TV’ye ilişkin verdiği beş günlük yayın durdurma cezasına ilişkin yaptığı
açıklamada, Halk TV’nin 6111 sayılı Kanun’un 8-1/a hükmünü ikinci defa ihlal etmesi nedeniyle
verilen beş günlük yayın durdurma cezası hakkında daha önce alınan yürütmeyi durdurma kararları
yargı tarafından kaldırılmıştır. Ayrıca muhalif kalan bazı RTÜK üyelerinin açtığı davaları da mahkeme reddetmiştir” denildi.1571
26 Eylül 2020

● RTÜK, Halk TV ile ilgili aldığı beş günlük yayın durdurma kararının kesinleştiğini ve 27
Eylül Pazar gece saat 00.00’da itibaren karartılacağını açıkladı. RTÜK’ün açıklamasında, “Üst Kurul'un 01.07.2020 tarihindeki kararıyla Halk TV’nin, 6112 sayılı Kanun’un 8-1/a hükmünü ikinci
defa ihlal etmesi nedeniyle verilen beş günlük yayın durdurma cezası hakkında daha önce alınan
yürütmeyi durdurma kararları yargı tarafından kaldırılmıştır”1572 denildi. Devamında, Halk TV’nin
1561 https://daktilo1984.com/roportajlar/faruk-bildirici-rtuk-iletisim-baskanligi-ve-cumhurbaskaninin-yakin-cevresindeki-insanlardan-onay-alarak-pervasizcahareket-edebiliyor/
1562 https://twitter.com/ilhantasci/status/1307992136265146368
1563 https://twitter.com/rtukkurumsal/status/1308004486355525632
1564 https://twitter.com/ilhantasci/status/1308010672295497728
1565 https://odatv4.com/rtuk-uyesi-bu-kez-twitterdan-hamle-yapti-21092025.html
1566 https://twitter.com/rtukkurumsal/status/1309188896987766788
1567 https://www.milliyet.com.tr/cadde/rtuk-kimsesizler-dizisi-icin-inceleme-baslatti-6314995
1568 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/mahkeme-itirazi-reddetti-halk-tv-ekrani-5-gun-karariyor-1768872
1569 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/rtukten-halk-tv-aciklamasi-41620990
1570 https://halktv.com.tr/halk-tv-bes-gun-karartiliyor-435324h
1571 https://twitter.com/rtukkurumsal/status/1309545383987736576
1572 https://twitter.com/rtukkurumsal/status/1309545383987736576
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yürütmeyi durdurmaya yönelik yaptığı itirazının kabul edilmediğini belirterek “Kuruluşun Üst Kurulun verdiği idari yaptırım kararını Pazartesi gecesi 00.00 itibariyle uygulamaya başlaması gerekmektedir. Ayrıca karara muhalif kalan bazı RTÜK üyelerinin açtığı davaları da mahkeme reddetmiştir”1573 ifadeleri kullanıldı. Ancak RTÜK üyesi İlhan Taşçı ise, “RTÜK’ün kurumsal hesabından
yapılan aşağıdaki açıklama gerçeği yansıtmamaktadır. Halk TV ekranının karartması kararına karşı
açtığımız davada önce oybirliğiyle yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Yetkili belirlenen mahkeme ise YD kararını gerekçesiz şekilde kaldırmıştır”1574 tepkisini gösterdi.1575
27 Eylül 2020

● DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 27 Eylül gece yarısından itibaren beş gün ekranı karartılacak Halk TV'ye ilişkin, “Muhalif seslerin zaten duyulamadığı medyada RTÜK’ün de
fikir polisliğine soyunması kabul edilemez. Tamamı ifade özgürlüğü içinde olan konuşmalar için
Halk TV’nin beş gün kapatılmasını kınıyorum”1576 tepkisini gösterdi.1577
● Sözcü yazarı Emin Çölaşan, “İktidarın Jandarması RTÜK”1578 yazısında, Halk TV’nin beş
günlük ekran karartılması cezasına “Bu karar, iktidardan yana olmayan, eleştiren yayın kuruluşları
ile gazetecilerin hangi koşullar altında gazetecilik yaptığının somut göstergesidir. Büyük baskılar
altındayız… Herhangi bir suç işlememiş olan nice gazeteciler cezaevine tıkılıyor… Hiçbirimiz yarın başımıza neler geleceğini, hangi davaların açılacağını, kimlerin gözaltına alınacağını bilmiyoruz. Ülkemize getirdikleri ‘Basın özgürlüğü, fikir ve ifade özgürlüğü’ işte bu. Halk TV’ye geçmiş
olsun dileklerimi iletiyorum. Bu da geçer yahu!” tepkisini gösterdi.1579
28 Eylül 2020

● RTÜK’ün Halk TV’ye verdiği beş günlük yayın durdurma cezasına liderler tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İktidar, Halk TV, TELE1 ve diğer yayın organlarından,
özgürce yayın yapan gazetecilerden duyduğu bütün rahatsızlıkları RTÜK üzerinden susturmak istiyor. Saray iktidarı TELE1’in kapatıldığı gibi Halk TV’nin de kapatılmasın istiyordu. Gerçeklerin
bilinmesini istemiyorlar. Halk TV’nin fazla izlenmesi iktidarı rahatsız ediyor” dedi. İyi Parti Genel
Başkanı Meral Akşener, “Halk TV, TELE1, KRT, Fox TV gibi kanallar ve YouTube’da gazetecilik
yapmaya çalışan işsiz kalmış pek çok arkadaşımızın kurduğu kanalları bunların milyonlarca lira
harcayarak, devlet hazinesinden harcayarak oluşturdukları kanalları solladı geçti. Halk TV’ye büyük bir haksızlık yapıldı. Halk TV’de her konuşulana katılıyor muyuz, her tespite katılıyor muyuz?
Hayır. Ama partim adıma yapılan eleştirilere kulak veriyoruz” diye konuştu. Saadet Partisi Genel
Başkanı Temel Karamollaoğulları, “Fikirler iktidarı sarsabilir. Aslında iktidarı sarsacak kadar tepkilere imkan tanınması lazım ki bir ülkede fikir ve düşünce hürriyeti teminat altında olabilsin”
tepkisini paylaştı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise, “Muhalif seslerin zaten duyulamadığı medyada RTÜK’ün de fikir polisliğine soyunması kabul edilemez. Tamamı ifade özgürlüğü
içinde olan konuşmalar için Halk TV’nin beş gün kapatılmasını kınıyorum” dedi. Türkiye İşçi Partisi, “AKP muhalif hiçbir sese tahammül edemiyor ve yalnızca yandaş bir medya istediği için Halk
TV karartılıyor. İktidara baş eğmeyen, teslim olmayan bir halk iradesini kuvvetlendirmeye devam
edeceğiz” açıklaması yaptı.1580
30 Eylül 2020

● RTÜK, ATV’de yayımlanan “Esra Erol’da” programında DNA testinin açıklanmasına
“toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olması”
gerekçesiyle idari para cezası verdi. Yayında, şüpheli aile ilişkilerinin aydınlatılması amacıyla altı
aylık bebeğin biyolojik babası açıklanmıştı. RTÜK, yargının yapacağı işlemlerin ticari meta gibi
sunulduğunu tespit etti.1581 CHP kontenjanından RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK’ün “Esra Erol’da”
programında DNA testinin açıklanmasına ilişkin cezasını yetersiz buldu ve “Aynı yayın farklı
1573 https://twitter.com/rtukkurumsal/status/1309545386697256961
1574 https://twitter.com/ilhantasci/status/1309780773273300992
1575 https://www.birgun.net/haber/rtuk-uyesi-ilhan-tasci-rtuk-un-halk-tv-aciklamasi-gercegi-yansitmiyor-317006
1576 https://twitter.com/alibabacan/status/1310273738395594758
1577 https://t24.com.tr/haber/ali-babacan-rtuk-un-fikir-polisligine-soyunmasi-kabul-edilemez-halk-tv-nin-bes-gun-kapatilmasini-kiniyorum,905803
1578 https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/emin-colasan/iktidarin-jandarmasi-rtuk-6056134/
1579 https://t24.com.tr/haber/sozcu-yazari-colasan-rtuk-iktidarin-jandarmasi-ulkemize-getirdikleri-basin-ozgurlugu-iste-bu,905662
1580 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/halk-tvnin-bes-gunlugune-kapatilmasina-buyuk-tepki-6057579/
1581 https://www.ntv.com.tr/turkiye/rtukten-dna-testi-cezasi,eTDO-WpLzUOZHTlTITiM8A
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1582

kanalda olsaydı kapatılırdı” dedi. Okan Konuralp ise, “Altı aylık bebeğin özne olduğu programa
verilen cezayı yeterli görmememiz daha ağır bir yaptırımı hak ettiğini düşünmemiz ve bu tür yayınların tüm kanalları kapsayacak şekilde sona erdirilmesi konusunda kurumsal bir adım atılması
gerektiğine duyduğumuz inanç nedeniyle Sn. İlhan Taşçı ile karşı oy kullandık” açıklamasında
bulundu.1583 RTÜK, Fox TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisinde çocuk ve gençler için olumsuz rol
modelleri oluşturduğunu, kutsal değerlere saygısızlık yapıldığını ve çarpık ilişkilerin normal gibi
gösterdiğini öne sürerek yayın ilkelerini ihlalden kanala idari para cezası uyguladı. Kanal D’de
yayınlanan Yeni Hayat dizisinin karakterleri arasında geçen bir diyalogda “Adem” isimli bir kişiden bahsedilirken Hz. Adem’e yönelik alaycı bir tutum gösterildiği, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin dini inançlara saygı gösterme yükümlülüğünün yok sayıldığına kanaat getirerek kanala
yaptırım kararı aldı. Show TV’de yayınlanan “Arıza” dizisinde dini değerlere saygısızlık yapıldığı
ve şiddet sahnelerine ağırlık verildiği gerekçesiyle yayıncıya idari para cezası verildi. Tele 1’de
yayınlanan “Karanlıktan Aydınlığa” programında imam hatip okulları ile terör örgütü DEAŞIŞİD'in ilişkilendirilmesinin iftira niteliğinde olduğuna kanaat getirerek kanala idari para cezası
verilmesine karar verildi. RTÜK, ayrıca TV 8’de yayımlanan “Doya Doya Moda” programında çocuklara ve gençlere kötü örnek olabilecek davranışlar ile ağır sözlü ithamlar kullanıldığını tespit
ederek yayıncı hakkında yaptırım kararı aldı.1584
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.1585 Kimi çevrelerin kasıtlı ve haksız
bir şekilde ortaya attığı bazı kuruluşlara orantısız ceza özlemiyle ayrımcılık yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.1586
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.1587 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.1588
● 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.1589 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.1590
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.1591 RTÜK tarafından yapılan açıklamada ise, “Henüz sonuçlanmamış Sayıştay
1582 https://twitter.com/ilhantasci/status/1311275017284526082
1583 https://twitter.com/okonuralp/status/1311275575575826438
1584 https://www.birgun.net/haber/rtuk-ten-kanallara-dini-cezalar-317492
1585 https://haberglobal.com.tr/gundem/rtuk-bazi-kuruluslara-ayrimcilik-yapiliyor-elestirilerine-cevap-verdi-71782
1586 https://twitter.com/rtukkurumsal/status/1311392803910553600
1587 https://www.birgun.net/haber/rtuk-baskani-na-ozel-tasarim-mobilya-317663
1588 https://twitter.com/rtukkurumsal/status/1311986004941774849
1589 https://www.gercekgundem.com/medya/218096/esra-erolun-programina-sahip-cikan-dernek-yoneticileri-kim-cikti
1590 https://odatv4.com/sahip-cikan-dernegin-yoneticileri-kim-cikti-02102049.html
1591 https://t24.com.tr/haber/rtuk-sayistay-raporundan-rahatsiz-oldu-sonuclanmamis-raporlarlarla-devlet-kurumlarini-yipratmaya-yonelik-habercilikten-vazgecilmeli,907746
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raporlarını kullanarak devlet kurumlarını yıpratmaya yönelik habercilik anlayışından vazgeçilmelidir. Yanlışta ısrar edilmesi durumunda bunun hukuki sonuçlarının olacağını hatırlatıyoruz” denildi.1592
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.1593
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.1594 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.1595
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?” 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.1596
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”1597 denildi.1598

https://www.rtuk.gov.tr/haberler/3787/8402/basin-aciklamasi.html
https://www.birgun.net/haber/rtuk-ten-halk-tv-ye-azerbaycan-ve-aliyev-i-asagilamak-tan-para-cezasi-318320
https://www.rtuk.gov.tr/haberler/1/8405/internet-ortamindan-yayin-lisansi-almadan-yayin-hizmeti-yapildigi-tespit-edilen-url-adresleri.html
1595 https://susma24.com/rtuk-sure-vermisti-spotify-yayin-lisansi-aliyor/
1596 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtukten-halk-tvye-devlet-bahceli-cezasi-1773506
1597 https://twitter.com/rtukkurumsal/status/1316682988479021057
1598 https://tr.sputniknews.com/kultur/202010151043035245-rtuk-spotify-yasal-sure-icerisinde-muracaatini-yapti/
1592
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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. 1599
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK Kanunu’na ilişkin çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Yayıncılarımızla alakalı onları da memnun edecek önemli değişiklikler getiriyoruz” dedi.1600
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.1601
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 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.1602
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.1603 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.1604
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.1605 Açıklamada, “TELE1 sunucusunun bahse konu
yayında muhalefet etme psikolojisiyle kahraman polislerimize iftira atması kabul edilemez. Kendisini esefle
https://www.sabah.com.tr/yasam/2020/10/18/rtuk-baskani-ebubekir-sahin-haksiz-yere-hicbir-kanala-ceza-yazmadik
https://halktv.com.tr/rtuk-kanunu-degisiyor-437128h
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ebubekir-sahine-haksiz-ceza-yaniti-1774448s
1602 https://serbestiyet.com/featured/rtuk-bu-programin-efektini-sevmedi-25-bin-tl-ceza-43368/
1603 https://t24.com.tr/haber/rtuk-un-ozgurluk-saydigi-ifadeleri-soran-korkusuz-yazari-memduh-bayraktaroglu-na-380-gun-hapis-cezasi,911032
1604 https://www.korkusuz.com.tr/rtuk-talep-etti-yargic-380-gun-hapis-cezasi-verdi-yatariz-be-anam.html
1605 https://www.birgun.net/haber/rtuk-tele-1-hakkinda-inceleme-baslatti-320958
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kınıyorum. Kamu görevi yürüten yayıncıların gazetecilik ilkelerini unutarak toplumda infial oluşturabilecek
açıklamalar yapma özgürlüğü yoktur. RTÜK olarak buna müsaade etmeyeceğiz” denildi.1606
30 Ekim 2020
● RTÜK, İzmir depremine ilişkin yapılan radyo ve televizyon yayınlarında azami hassasiyet gösterilmesi çağrısında bulundu.1607 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.1608
● 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.1609
2 Kasım 2020
● RTÜK Başkanvekili Esat Çıplak, 1 Ocak-30 Ekim 2020 tarihleri arasında Üst Kurul’a toplam 263
bin 243 adet vatandaş bildirimi geldiğini bildirdi. Çıplak, “Bildirimlerde kuruluş ve kişileri eleştiri sınırları
ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeren, insan onuru ve özel hayatın gizliliğine aykırı yayın kriterinin ilk sırada yer aldığı görülmektedir” dedi. Türkiye’de toplamda 1.722 radyo
ve televizyon yayını bulunduğunu belirten Çıplak, “Üst Kurul’dan geçici yayın hakkı veya yayın lisansı
bulunan medya hizmet sağlayıcılar yayınlarını, ilave bir yayın lisansı bedeli ödemeksizin internet ortamından da sunabileceklerdir. Sadece internet ortamından yayın yapmak isteyen medya hizmet sağlayıcıları ise
Üst Kurul’dan yayın lisansı, platform işletmecilerinin yayın iletim yetkisi almaları gerekecektir. Bu kapsamda toplamda 894 yayın izni verilerek mevcut medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara internet ortamından
lisans bedeli ödemeden yayın yapma imkanı sağlanmıştır” denildi. Çıplak, RTÜK’ün 2021 yılı bütçesini 224
milyon 213 bin lira olarak açıkladı.1610
5 Kasım 2020
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix ve Amazon Prime Video’nun, lisans aldığını açıkladı.1611
Şahin, Twitter aracılığıyla “İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar Netflix
ve Amazon Prime Video, tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK’ten lisans aldı.
Hayırlı olsun” açıklaması yaptı.1612
6 Kasım 2020
● RTÜK, “Sadakatsiz”, “Ramo”, “Öğretmen” dizileri ve “MasterChef Türkiye”, “Gündem Özel” ile
“Derin Futbol” programlarına idari para cezası verdi. “Sadakatsiz” dizisinde evlilik dışı ilişkilerin normal
gösterildiği, “Ramo” dizisinde şiddet ve işkence sahnelerine yer verildiği “Öğretmen” dizisinde öğretmenlik
mesleğinin itibarının zedelendiğine karar verildi.1613 RTÜK, TELE1’de yayınlanan “Gün Başlıyor” programında sunucunun polis teşkilatına ilişkin ve Halk TV’de yayınlanan “Gündem Özel” programında Türk
ordusuna ilişkin sözlerinde “kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya
iftira niteliğinde ifadeler içeremez” maddesinin ihlal edildiğine karar verdi.1614 Beyaz Tv’nin “Derin Futbol”
programındaki küfür içerikli ifadeler cezanın konusu olurken “MasterChef Türkiye”de yarışmacının stüdyodan ağlayarak çıkmasının “insan onurunu zedelediğine” karar verildi.1615
8 Kasım 2020
● Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifasıyla ilgili “Bizim davamız kardeşlik davasıdır. Ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine
çıkarmak için ailesinden fedakarlık ederek gece gündüz demeden ter döken Albayrak, kutlu davamızın vazgeçilmezidir” açıklamasını yaptı.1616 CHP’li RTÜK üyesi İlhan Taşçı ise, Şahin’e “Yasa uyarınca özerk ve
tarafsız bir kurumun başkanı olduğunuzu unutup, bir siyasi parti taraftarı gibi davranmanız; tarafsızlığınızı
https://www.evrensel.net/haber/417603/rtuk-tele-1-hakkinda-inceleme-baslatti
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/rtukten-deprem-yayinlariyla-ilgili-aciklama-41650413
https://www.milliyet.com.tr/gundem/rtukten-deprem-yayinlarina-iliskin-aciklama-6343148
1609 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtuk-baskani-sahin-rtukun-sadece-ceza-veren-bir-kurum-olarak-gorulmesine-karsiyiz/2024347
1610 https://www.milliyet.com.tr/gundem/rtuk-baskanvekili-rtuke-263-bin-243-adet-vatandas-bildirimi-geldi-6344971
1611 https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/rtukten-netflix-ve-amazon-prime-video-aciklamasi-6347688
1612 https://twitter.com/ebekirsahin/status/1324322088216387585
1613 https://www.aksam.com.tr/televizyon/sadakatsiz-ramo-ogretmen-ve-masterchefe-rtuk-tokadi/haber-1123663
1614 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011061043172545-sadakatsiz-ramo-ogretmen-ve-masterchefe-rtukten-ceza/
1615 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtukten-bazi-dizi-ve-televizyon-programlarina-ceza/2034171
1616 https://www.birgun.net/haber/rtuk-te-berat-albayrak-tartismasi-baskana-tarafsizlik-hatirlatildi-322200
1606
1607
1608
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yitirdiğiniz anlamına gelir! RTÜK Başkanı olarak sizin ‘kutlu davanız’ değil, yasalarla belirlenmiş görev ve
sorumluluklarınız vardır” tepkisini gösterdi.1617
11 Kasım 2020
● Radyo Televizyon Üst Kurulu RTÜK yayın yapan radyolara, lisans müracaatında bulunmaları için
72 saat süre verildiğini açıkladı. Uslu, Twitter’dan yaptığı paylaşımında, “Ülkemize yönelik internet üzerinden isteğe bağlı müzik yayını hizmeti sunan ‘Deezer’ ve ‘Tidal’ platformlarına, kurumumuza lisans müracaatında bulunması için 72 saat süre verildi.1618 Bununla birlikte, ‘http://enbursa.com’, ‘http://serikajanstv.com’, ‘http://kent19.tv’, ‘http://radiokent.net’ sitelerine de lisans müracaatı için aynı süre verildi.
Başvuruda bulunmayanlarla alakalı erişim engelleme süreci başlatılacaktır”1619 dedi.1620
12 Kasım 2020
● RTÜK, İzmir ve Aydın’da gerçekleşen depremin ardından yayın yapan medya kuruluşlarının mali
yükümlülük sürelerini mücbir gerekçe göstererek üç ay süreyle uzattı.1621 Yayıncılar, ödemek zorunda oldukları Üst Kurul reklam paylarını ve kuruma ulaştırılması zorunlu olan belgelerin verilme tarihlerini erteledi.1622
● Meclis Hastanesi eski Başhekimi Ahmet Dinç, RTÜK’te Başkanlık Müşavirliği görevine getirildi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Dinç’in Geleceği Önemseyenler Derneği’nde (GÖNDER) birlikte çalıştıkları kaydedildi. Dinç’in Meclis Hastanesi’ndeki görevinden Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un isteği
üzerine görevden alındığı belirtildi.1623
14 Kasım 2020
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, web tabanlı müzik yayın servisi Deezer’ın lisans başvuru yaptığını duyurdu.1624 Şahin, “İnternetten isteğe bağlı yayıncılık yapan yerli ve yabancı kuruluşların lisanslama
süreçleri devam ediyor. Son duyurumuza istinaden Deezer da lisans müracaatını yaptı. Başvuru yapmayan
diğer kuruluşların kısa süre içerisinde işlemlerini başlatmaları gerektiğini hatırlatıyorum” dedi.1625
17 Kasım 2020
● Gazeteci Cüneyt Özdemir, Twitter’da RTÜK’ün dizilere yönelik sansür ve yaptırımlarına ilişkin
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e atıfta bulunarak, “Ebubekir Bey’in kılıcı” mesajıyla bir video paylaştı.1626
Şahin de Özdemir’in paylaşımını alıntılayarak gülücük emojisiyle birlikte “Kılıcımız yok ama başta çocuklarımız olmak üzere aileyi ve toplumu koruyan bir kalkanımız var” mesajını paylaştı.1627 Şahin’in cevabını
alıntılayan Özdemir de paylaşıma gülücük emojisi koydu.1628 Özdemir, YouTube yayınında, “Sette iki farklı
çekim yapılmalı, biri Türkiye için biri farklı ülkeler. İtalya’da Ebubekir Bey yok ki, elindeki kılıcıyla montaj
anlamında kessin. Bir öpüşmeli çek bir de Ebubekir versiyonunu çek. Televizyonda bir şey görüp de sapıtma
diye bir insan var orada, elinde kılıcıyla bekliyor”1629 ifadelerinde bulunmuştu.1630
24 Kasım 2020
● RTÜK, İrem Derici’nin “Senin hastan” şarkısının klibi için müstehcenlik uyarısında bulundu. Derici, Twitter’da “Uzun zamandır uyarılmamıştım. Uyarıldım, iyi geldi”1631 paylaşımında bulundu.1632
25 Kasım 2020
● RTÜK’ün 26 ilde 15 ve üzeri yaştaki 2.600 kişiyle yaptığı “Televizyon Yayınlarında Şiddet Araştırması”nda, seyircilerin ekrandaki şiddetten rahatsız olduğu ortaya çıktı. Araştırmada, televizyon izleyicisinin yüzde 94’ünün ekranlardaki şiddet içeriklerinin orta düzeyden yüksek olduğunu, yüzde 40’ının da
kadına yönelik şiddet görüntülerinin tahammül edilemez bulduğunu tespit etti. Araştırmada, 36-50 yaş aralığındaki bireyler, televizyon yayınlarında şiddete daha fazla yer verildiğini ifade ederken, 15-25 yaş grubunun yüzde 33,3 oranı ile yayınlarda şiddete yer verilme sıklığının çok az olduğunu belirtti. Bu durum
https://t24.com.tr/haber/istifa-rtuk-u-de-karistirdi-berat-albayrak-kutlu-davamizin-vazgecilmezidir-diyen-baskan-sahin-e-yasal-sorumluluk-tepkisi,913722
https://twitter.com/ibrahimuslu55/status/1325837831185559552
1619 https://twitter.com/ibrahimuslu55/status/1325837834117373959
1620 https://tele1.com.tr/rtukten-deezer-ve-tidala-72-saat-sure-262861/
1621 https://www.cnnturk.com/turkiye/rtukten-deprem-bolgesindeki-yayincilara-kolaylik
1622 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/rtukten-deprem-bolgesindeki-yayincilara-kolaylik-41660914
1623 https://www.birgun.net/haber/meclis-gonderdi-rtuk-baskani-aldi-322599
1624 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtuk-baskani-sahinden-internetten-lisanssiz-yayin-yapan-kuruluslara-uyari/2043672
1625 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberler-rtuk-baskani-ebubekir-sahin-deezer-lisans-muracaati-yapti-41662612
1626 https://twitter.com/cuneytozdemir/status/1328688810524364800
1627 https://twitter.com/ebekirsahin/status/1328329203931107330
1628 https://twitter.com/cuneytozdemir/status/1328329313737977856
1629 https://www.youtube.com/watch?v=QYw9B4QY0Oo&feature=youtu.be
1630 https://t24.com.tr/video/cuneyt-ozdemir-in-sansure-iliskin-ebubekir-beyin-kilici-paylasimina-rtuk-baskani-ndan-yanit-kilic-yok-kalkan-var,34111
1631 https://twitter.com/iremderici/status/1331223040185786370
1632 http://www.krttv.com.tr/magazin/irem-derici-ye-rtuk-ten-mustehcenlik-uyarisi-h55138.html
1617
1618
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gençlerin ekranlardaki şiddeti kanıksadığını ortaya koyuyor. Cinsel şiddet içerikli görüntülerden “çok rahatsız” olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 61,6 olarak tespit edildi. Fiziksel şiddet içerikli görüntülerden
rahatsızlık duyanlar yüzde 57,2, ekonomik durum yüzünden şiddet içeriklerinden rahatsızlık duyanlar yüzde
57,6, psikolojik şiddet içeriklerinden ise yüzde 57,4 olarak rahatsızlık duyulduğu kaydedildi.1633
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK’ün uzun yıllardır radyo ve televizyonları denetlediğini belirterek, “Son dönemde de internet yayınlarını denetleme görevi bize verildi. Müeyyideyi en son uygulayan
kurumuz, bunu hep söylüyorum ama inandırıcı olamıyorum” dedi. Dizileri toplumdaki şiddeti önleyecek
olan sihirli bir değnek olarak görmemek gerektiğinin altını çizen Şahin, “Toplumdaki şiddetin temelini oluşturan etken de değildir. Dizileri, şiddeti önlemede etkileri olacak bir mecra olarak görmekteyim” ifadelerini
kullandı.1634
27 Kasım 2020
● RTÜK, lisans müracaatı yapmayan dijital müzik platformu Tidal’a erişim engeli kararı alınmasını
sağladı. RTÜK’ün konuya ilişkin açıklamasında, “Radyo ve Televizyon Üst Kurulumuz 9 Kasım 2020 tarihinde İnternet ortamından yayın lisansı almadan yayın hizmeti yapıldığı tespit edilen URL adreslerini ilan
ederek ihtarda bulunmuştur. RTÜK’ün resmi internet sitesine eklenen ihtar metninde aralarında
https://www.tidal.com URL adresinin de bulunduğu yayıncılar açıkça belirtilerek kendilerine lisans müracaatı yapmaları için mevzuat gereği 72 saat süre tanınmıştır. Başvuru talebini içeren dilekçesini sunmayan
yayıncı hakkında Üst Kurul tarafından sulh ceza hakimliğine başvurulmuş ve ilgili mahkeme söz konusu
yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi kararını vermiştir” denildi. RTÜK, ayrıca Tidal’ın lisans talebine
ilişkin müracaatta bulunması halinde verilen kararın kaldırılması için yeni bir süreç başlatılacağını da bildirdi.1635
29 Kasım 2020
● RTÜK, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın katıldığı Habertürk TV’de tank palet fabrikası satış süreçleriyle ilgili “Devletin ordusu Katar’a satılmış” sözleri gerekçesiyle yayın hakkında inceleme
başlatıldığını duyurdu.1636 Açıklamada, “Kültürümüzde Peygamber Ocağı olarak kabul edilen TSK aziz milletimizin yük akıdır. Ordumuza dil uzatmaya kimsenin hakkı yoktur” denildi.1637
30 Kasım 2020

● RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı, “RTÜK siyasi etkiden arınmalı, Anayasa’nın emrettiği özerk, tarafsız ve demokratik yapıya kavuşmalı” diyerek 10 maddelik reform çağrısı yayınladı.1638 Taşçı’nın reform önerilerinden bazıları şunlar: “RTÜK gündemini tek başına RTÜK Başkanı belirlememeli. Yayınlarla ilgili her türlü şikayet kim tarafından yapıldığına bakılmaksızın Üst
Kurul gündemine getirilmeli. Personel politikasında, terfi ve görevlendirmelerde sadakate değil,
liyakate bakılmalı. Televizyon ekranlarının karartılması çağ dışıdır, uygulama terk edilmeli.”1639
2 Aralık 2020
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın konuk olduğu Habertürk TV’ye “Gerçek Fikri Ne” programında “Devletin ordusu Katar’a satılmış” sözleri üzerine beş kez
program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası verildiğini duyurdu.1640 Habertürk TV’den yapılan
açıklamada, “RTÜK’ün verdiği bu karar sadece Habertürk TV'ye uygulanan haksız bir müeyyideden ibaret
değildir. Mesele özü itibarıyla demokratik, çoğulcu ve katılımcı yayıncılığın ülkemizdeki geleceği ile ilgilidir. Bu bilinçle; bu haksız, hukuka aykırı ve antidemokratik müeyyideye karşı her türlü yargısal denetime
başvuruda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.1641
● CHP’nin RTÜK üyesi Okan Konuralp, Habertürk TV’ye verilen cezayla ilgili “CHP Milletvekili
Başarır’ın, sözlerinden neyi kastettiği yayın içerisinde ve son derece açık bir şekilde, zamanında izah etmiş
olduğu, yayın moderatörünün RTÜK içtihatlarına uygun olarak, konuğunun sözlerini izah etmesine, açıklık
getirmesine olanak tanıyan bir yaklaşım gösterdiği ve yaptırıma dayanak olan uzman raporunun eksik olması bazı ifadelerin değerlendirilmesinde yanlışlıklar bulunduğu gerekçeleriyle kurulun oy çokluğuyla

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtuk-arastirmasina-gore-televizyon-izleyicisi-ekrandaki-siddetten-rahatsiz/2055567
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtuk-baskani-sahin-dizileri-siddeti-onlemede-etkileri-olacak-bir-mecra-olarak-gormekteyim/2055695
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/rtuk-acikladi-tidala-erisim-engellendi-6144187/
16361636 https://www.milliyet.com.tr/gundem/son-dakika-rtukten-chpli-ali-mahir-basaririn-sozlerine-inceleme-6366919
1637 https://www.birgun.net/haber/rtuk-ten-chp-li-basarir-in-sozlerine-yorumlu-inceleme-orduya-kimse-dil-uzatamaz-324739
1638 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtuk-uyesi-tascidan-rtukte-10-maddelik-reform-paketi-ekran-karartma-cezasi-kalksin-1794943
1639 https://twitter.com/ilhantasci/status/1333278943462502401
1640 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/rtuk-baskani-sahinden-chpli-ali-mahir-basaririn-tepki-ceken-sozlerine-verilen-cezaya-iliskin-aciklama-41678202
1641 https://www.haberturk.com/haberturk-tv-den-rtuk-aciklamasi-2889642
1633
1634
1635
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aldığı kararlara katılmadım. Karar, hukuki ve vicdani dayanaktan yoksun bir karardır. İlhan Taşçı ile birlikte
karara karşı oy kullandığımız bilgisini kamuoyuna sunarız” dedi.1642
3 Aralık 2020
● Basın Konseyi, RTÜK’ün Habertürk TV’ye beş kez yayın durdurma cezası vermesiyle ilgili
“RTÜK bir kez daha hukuka aykırı karar vermiştir. Kurumun kasten ve taammüden demokratik hukuk devleti esaslarına aykırı karar vermeyi alışkanlık haline getirdiğini sıklıkla görüyoruz. Kararların alınmasında
payı olanlar ilgili medya organlarına çok ağır zararlar vermektedir. Bu zararları verenlerin bir gün hukuki
ve cezai sorumluluklarının gündeme gelmesinin kaçınılmaz olduğu açıktır” açıklamasını yaptı.1643
12 Aralık 2020
● HDP, ATV hakkında 12 Aralık’taki ana haber bülteninde yer alan “Kapatma Tartışması” haberinde
HDP’nin amblemini bomba, molotof ve mermi ile değiştirerek kullandığı ve parti kapatılmış gibi bir izlenim
verilerek, logonun üzerine bir de kapatma mührü yerleştirildiği için RTÜK’e suç duyurusunda bulundu.
HDP’nin RTÜK’e yaptığı başvuru dilekçesinde, “Genel seçimlerde altı milyon oy alan, Türkiye’nin üçüncü
büyük partisi olan HDP’nin logosunu şiddet/ölüm materyalleriyle tasvir etmek bir yayıncılık faaliyeti olamaz. Kuruluş bu yayınıyla HDP’yi ve oy veren seçmenlerini açıkça hedef göstermiş, yayıncılık adı altında
nefret suçu işlemiş, şiddet yanlısı yayın yapmıştır” denildi.1644
14 Aralık 2020
● İnternet üzerinden abonelerine yönelik yayın yürüten BluTV, yönetmenliğini Can Evrenol’un yaptığı ve ikinci sezonu yayınlanacak “Çıplak” dizisini yayın kataloğundan kaldırdı. Gazeteci Cüneyt Özdemir,
“Yeni bir delilikle karşı karşıyayız. Altı ay önce ‘Çıplak’ adında bir dizi çekiliyor, BluTV yayınlıyor. Ben
diziyi yeni izleyip şaşırıyor ve övüyorum. Aylardır sansürcülüğünü eleştirdiğim RTÜK Başkanı’na (Ebubekir Şahin) her zaman olduğu gibi esprili bir şekilde ‘aman duymasın’ deyip söyleniyorum. Dizi BluTV’den
kaldırılıyor ve ihale bana kalıyor! Bu dizi RTÜK yüzünden mi yoksa RTÜK korkusundan mı kaldırıldı ne
oldu bunu resmi açıklama olunca öğreniriz ama anlamadığım dayağı niye ben yiyorum? RTÜK’ün sansür
tavrını aylardır hemen her yayında eleştiren benim yahu” açıklaması yaptı. Dizinin yapımcısı TN Yapım’ın
Genel Koordinatörü Merve Göntem, “İkinci sezon çekimlerini bitirmemize günler kala, BluTV’den gelen
bir telefonla dizinin yayından kaldırıldığını öğrendik” dedi.1645 BluTV de “18 yaş altı çocuk kilidi uygulamamızı aktive etmeyi planladığımız bir dönemde olduğumuz için Çıplak dizisini kısa bir süreliğine erişime
kapatmış bulunuyoruz” açıklamasını yaptı. Açıklamada, teknik prosedürlerin tamamlanmasının ardından
içeriğin yeniden izleyicilerle buluşacağı bildirildi.1646
17 Aralık 2020
● RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı, konuk olduğu Akit TV yayınında “üniversiteler fuhuş evi”
diyen Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun sözlerinin “insan onuruna ve
özel hayatın gizliliğine saygılı olma” ilkesini ihlal ettiğini söyledi ve RTÜK Üst Kurulu’nda gündeme getirilmesi için başvuru yaptı.1647 Taşçı’nın dilekçesinde, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın arkasına sığınıp üniversitelere ‘fuhuş evleri’ diyerek öğrenci evlerinde zor şartlarda üniversite eğitimi almaya çalışan öğrencilere
ağır hakaret ve iftirada bulunulmuştur” denildi.1648
19 Aralık 2020
● RTÜK, televizyon programlarındaki konuklara ilişkin yayımladığı açıklamada, televizyon programlarındaki kişilerin yeterince uzman olmadıkları, her konu hakkında konuşarak toplumu yanlış bilgilendirdiği ve hassasiyetle konuk seçilmesi gerektiğini bildirdi. Açıklamada, “Bilindiği üzere televizyonlarda
birbirinden farklı birçok konuda programlar yayınlanmaktadır. Bu programlara alanlarında uzman olduğu
belirtilen kişiler konuk olarak katılmaktadır. Bu kişilerin bir kısmının gün içerisinde içerik olarak birbiriyle
alakası bulunmayan programlara katılarak sanki her alanın uzmanı imiş gibi her programda hukukçu, terör
uzmanı, siyaset bilimci, sağlık bilimci, deprem bilimci vb. farklı unvanlar kullanmak suretiyle gündemde
hangi konular varsa onun üzerine yorum yaptıkları görülmektedir” denildi. Devamında, “Amacından uzak
yorumlara yer verilen bu tür toplumu yanlış bir şekilde bilinçlendirdiği; bu durumda kamuoyunu

https://www.haberturk.com/rtuk-un-chp-li-uyelerinden-haberturk-tv-ile-ilgili-karara-tepki-2889809
https://www.basinkonseyi.org.tr/rtuk-hukuka-aykiri-davranmayi-surduruyor/
https://www.birgun.net/haber/hdp-den-atv-hakkinda-suc-duyurusu-326681
1645 https://t24.com.tr/haber/blu-tv-ciplak-dizisini-yayindan-kaldirdi,920638
1646 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/blutv-yayindan-kaldirilan-ciplak-dizisi-hakkinda-aciklama-yapti-1798850
1647 https://t24.com.tr/haber/rtuk-uyesi-ilhan-tasci-prof-sofuoglu-nun-universiteler-fuhus-yuvasi-ifadesinin-rtuk-gundemine-tasinmasi-icin-dilekce-verildi,921219
16481648 https://www.evrensel.net/haber/421383/prof-ebubekir-sofuoglu-universiteler-fuhus-evleri-diyerek-gencleri-hedef-aldi
1642
1643
1644
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bilinçlendirmek amacıyla yapılan yayınların da amacından saptığı görülmektedir. Bu durum yanlış anlaşılmalara ve toplumda infial oluşmasına sebebiyet vermektedir” ifadeleri kullanıldı.1649
● HDP, ATV’nin yayınında, partilerinin logosunu el bombası, mermi ve molotof kokteyli ile tasvir
eden görüntüleri ısrarla kullanması üzerine ikinci kez RTÜK’e başvurdu. HDP tarafından yapılan açıklamada, ATV’nin 16 Aralık tarihli ana haber bülteninde partilerine yönelik, suçlayıcı, yargılayıcı, hedef gösteren, medya etiğini hiçe sayan yayınına devam ettiğini bildirdi. Açıklamada, “Sekiz dakika boyunca, 12
Aralık 2020 tarihli yayınları hakkında partimizin RTÜK’e yapmış olduğu şikayet başvurusunu konu alan
kanal partimizi ve seçmenlerimizi açıkça hedef göstermeye ve nefret suçu işlemeye devam etti” denildi.
RTÜK’e yapılan başvuru dilekçesinde de “Yayıncı kuruluş demokratik yaşamın vazgeçilmez unsuru olan
siyasi partilerin kapatılmasını açıkça savunamaz, öneremez, logosunun üzerine kırmızı mühür koyamaz,
kapatılması için kamuoyu oluşturmak amacıyla yayıncılık kampanyası yürütemez, itibarsızlaştırma çalışması yapamaz. Yapılması halinde yayıncılık ilkelerinden Anayasa ve yasaya varıncaya kadar tüm mevzuat
ve temel kuralları ihlal etmiş sayılır” denildi.1650
22 Aralık 2020
● Karar yazarı Akif Beki, RTÜK’ün televizyon kanallarına yaptığı konuk uyarısına ilişkin “RTÜK
konuk uyarısıyla iktidar medyasına ‘konuk seçiminde artık serbestsiniz’ mesajı mı veriyor?” sorusunu
sordu. Beki, “Ekranlarda her akşam aynı yüzleri görmekten RTÜK de bıkmış görünüyor. Kanal değişiyor,
gün değişiyor, konu değişiyor, programcı değişiyor ama tartışma programlarının konukları sabit, onlar değişmiyor. Bir avuç isim, ekran ekran gezip nöbetçi çerçi gibi her konuda bilip bilmeden ahkam kesiyor. RTÜK bile daha fazla dayanamadı ve bu saçmalığa el koyan bir uyarı yayımladı. Beğenilmeyen, rahatsız olunan konuk yorumlarına, RTÜK basmıyor mu cezayı? Peki bu ikilem nasıl çözülecek? RTÜK,
makbul konuk havuzunun dışına çıkanların cezalandırılmayacağını taahhüt etmezse şikayet ettiği sorun nasıl ortadan kalkacak? Bu açıdan eksik buldum ikazı. Kimin üstüne alınacağı belirtilmemiş. Uyarı kime? İktidar medyasına ‘konuk seçiminde artık serbestsiniz’ mesajı mı veriliyor? Açıkça söylenmeli ki yerini bulsun, muhatabını rahatlatsın. Çekinceme gelince... RTÜK uyarısı, konuk seçiminden dolayı TV'leri
yaptırımla tehdit ediyor. Bu da serbestliğe aykırı değil mi? RTÜK hangi hak ve yetkiyle, neye göre sakıncalı
sakıncasız konuk ayrımı yapacak da...Sakıncalısını çıkaranı yakalarsa cezalandıracak? Uygunluk kriteri ne?
RTÜK’ü, televizyonların konuk koordinatörü, yorum amiri gibi konumlandıracak müdahalelere kapı aralanıyor. Olacak şey değil” diye yazdı.1651
28 Aralık 2020
● RTÜK, yılbaşında uygulanacak dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, medya hizmet sağlayıcılardan tüm aile fertlerinin birlikte seyredeceği programların seçiminde daha hassas davranmalarını beklediklerini bildirdi. RTÜK, “Maziden hatırladığımız örnek ve güzel ev manzaralarında olduğu gibi evin en
küçüğüyle en büyüğünün, belki dedeyle torunun birlikte izleyebileceği ve dinleyebileceği türden yayınları
ısrarla tavsiye ediyoruz. Tüm zamanlarda olduğu gibi çocuk ve gençlerin zihinsel, fiziksel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek türden programların yayınlanmamasına özen gösteren kıymetli yayıncılarımızın,
içinden geçtiğimiz bu günlerde çok daha titiz davranmalarını yayıncılık otoritesi olarak altını çizerek hatırlatıyoruz” ifadelerini kullandı.1652
● CHP’nin RTÜK üyesi İlhan Taşçı, “RTÜK’ün 2020 Karnesi” olarak yaptığı açıklamasında, “Muhaliflere 25 kat ceza. Muhalif kanalları 10 milyon, yandaşa 400 bin lira para cezası ATV’ye 102 bin şikayetçi,
bir ceza! Yandaşa dört, muhalife 54 ceza” dedi.1653 Taşçı’nın hazırladığı tabloda, A Haber, Kanal 7, TV Net,
ATV, Ülke TV, TGRT Haber kanallarına hiç yaptırım uygulanmadığı görüldü. Halk TV’ye 15 yaptırım,
TELE1’e 19 yaptırım, Fox TV’ye 10 yaptırım, Habertürk TV’ye yedi yaptırım ve KRT’ye toplam üç yaptırım
uygulandığı belirtildi.1654
30 Aralık 2020
● RTÜK, yılın son olağan toplantısında, Akit TV’de konuk olduğu “Derin Kutu” programında Prof.
Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun üniversitelere “fuhuş evi” benzetmesi nedeniyle kanala idari para cezası verilmesine karar verdi. Fox TV’de “İlker Karagöz ile Çalar Saat’te Hafta Sonu” konuğu Prof. Dr. Bingür Sönmez’in “Aşı yaptırmam diyenler vatan haini” açıklamasına ilişkin de para cezasına karar verildi. Habertürk
TV’de “Teke Tek” programı sunucusu Fatih Altaylı’nın Suriyeli mülteciler hakkında “Türkiye’nin onlar,
https://www.birgun.net/haber/rtuk-ten-tv-kanallarina-uyari-konuklar-her-alanin-uzmani-gibi-konusuyor-327257
https://yeni1mecra.com/hdpden-atv-hakkinda-ikinci-kez-rtuke-basvuru/
https://www.karar.com/yazarlar/akif-beki/rtukun-tvlere-konuk-ihtari-1588035
1652 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtuk-4-gunluk-sokaga-cikma-kisitlamasi-sureci-icin-yayincilara-program-icerigi-onerisinde-bulundu-/2090855
1653 https://www.indyturk.com/node/291836/medya/ta%C5%9Fc%C4%B1dan-rt%C3%BCk%C3%BCn-2020-y%C4%B1l%C4%B1-karnesi-raporu-temel-farkiktidar%C4%B1-%C3%B6venler-ile-yerenler
1654 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/iktidari-sorgulayan-kanallarin-ekranlarini-karartan-rtuk-yandas-kanallari-korudu-1801891
1649
1650
1651
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biz misafir gibiyiz” sözlerine ilişkin de idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı. Halk TV’nin “Medya
Mahallesi” programıyla ilgili ise Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak’ın
“yasa dışı işler yapan bir grubun üyesi” gibi gösterildiğine karar verildi ve idari para cezası uygulandı.1655
Beyaz TV ve NR1 Türk’e de idari para cezası uygulandı.1656

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepkiler
6 Ocak 2020
● Zülfü Livaneli, Twitter aracılığıyla Grup Yorum’un tutuklu üyeleriyle ilgili kamuoyuna açık yayınladığı çağrı videosunda, “Bırakın bu ülkenin çocukları şarkılarını türkülerini serbestçe söylesinler” ifadelerini kullandı. Livaneli, “Müzisyenler için müziğini icra etmek, halka ulaşmak, konser vermek albüm
yapmak su gibi, ekmek gibi bir yaşam hakkıdır. Grup Yorum’un bu yaşam hakkı elinden alınmak istenmektedir yıllardan beri. Konserleri yasaklanmakta, kendileri çeşitli politik suçlarla itham edilmekte ve bugün de
İbrahim Gökçek kardeşimiz ölüm orucuna başlamış durumda… Bundan gerçekten bu ülke yarar görmez”
dedi.1657
9 Ocak 2020
● Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Müdürlüğü ile Güzel Sanatlar Müdürlüğü
bünyesindeki 150 sanatçı personel hakkında sözleşme feshiyle işten çıkarılma işlemi yapılmasına meslek
örgütleri tepki gösterdi. Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV), Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği (DETİS), Opera Solistleri Derneği (OPSOD), Tiyatro Oyuncuları Meslek
Birliği (TOMEB), Kültür Emek Sen ve Opera ve Bale Vakfı (OBAV) tarafından ortak açıklama yapıldı.
Açıklamada, “Bu istihdam biçimi sanat kurumlarımızın da geleceğini tehdit eder nitelikte güvencesizdir. 26
Aralık 2019’da, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve
Balesi Genel Müdürlüğü ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü süreli sözleşme ile çalışan sanatçı ve diğer
çalışanlarını yeni tip 4-B kapsamında olduğu iddia edilen sözleşmeye geçireceklerini duyurmuş ve bu kapsamda çalışanların bireysel başvuruda bulunmaları istenmiştir. Ancak 2 Ocak 2020 tarihinde anılan sözleşme çok sayıda sanatçı ve diğer çalışanlar için yapılmadığı gibi, kesinleşmiş bir yargı kararı, suç şüphesi
ve hatta adli makamlara ulaşmış herhangi bir ihbar olmamasına rağmen güvenlik soruşturması gerekçesiyle
iş akitlerinin sonlandırılmıştır. Halbuki 27/12/2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı’nın 25 numaralı Kararnamesine göre kurumlar Mayıs 2019’da yönetmeliklerini çıkarmışlar ve bu yönetmelik gereği mevcut çalışanlar
doğal olarak yeni sözleşme ile çalıştırılacaktı. Konuya dair ilgili amirlerden çelişkili açıklamalar yapılmış
olup yıllardır bu sanat kurumlarında görevlerini (ekonomik açıdan) özverili bir şekilde yerine getiren sanatçı
ve diğer çalışanlar, tazminatsız olarak işten çıkarılmışlardır. İlgili makamların idari çözümleri araştırarak,
bu olumsuz tablonun sanatın ve sanat çalışanlarının lehine sonuçlandırılmasını istiyoruz” denildi.1658
● Basın Konseyi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada1659 “212 Sayılı
Yasa’nın yürürlüğe girmesinin yıldönümü olan bugün, yakın tarihe kadar Çalışan Gazeteciler Günü adıyla
bayram coşkusuyla kutlanıyordu. O bayram günümüz, bugün maalesef ‘Çalışamayan Gazeteciler Günü’
oldu. Ekonomik ve siyasal baskılara dayanamayıp kapanan gazeteler, televizyonlar… İşsiz kalan binlerce
gazeteci… Gazeteciliğin suç sayıldığı… Habere ‘terör’ cezası verildiği… Gazetecilerin gözaltına alındığı,
tutuklanıp cezaevine konulduğu bir dönemi yaşıyoruz” denildi.1660
● G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle “Kapanan,
kapatılan yayınlar, işsiz bırakılan basın emekçileri, hak gaspları ile bir yılı daha geride bıraktık. Bu yılın en
akılda kalanlarından biri işten çıkartılan basın emekçilerine Demirören Grubu tarafından tazminatlarının
ödenmemesiydi. Hafızalarda yer edenlerden biri ise gazetecilere yönelik gözaltı, darp, engelleme, saldırı
gibi birçok olayın önlenmemesi konusunda birinci derece sorumluluğu bulunan bir bakanın 'gazetecilik yapmaya' niyetlenmesiydi” açıklaması yaptı.1661
● TGS, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, 2019 yılında gazetecilik
mesleği aleyhine pek çok olumsuz gelişme yaşandığını bildirdi. Açıklamada, “Sendikamızın kayıtlarına
göre sadece 2019 yılında Hürriyet’ten 46, BJK TV’den 40, Olay TV ve Olay FM’den 35, Star ve Güneş’ten
50 gazeteci işsiz bırakıldı. Anadolu’da 125 yerel gazete Basın İlan Kurumu’nun dayatmaları ile başka bir
kurum ile birleşmek veya kapanmak zorunda kaldı. Bu kapanmalar nedeniyle Anadolu’da üç bin gazeteci
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/rtukten-ben-asi-yaptirmam-diyenler-birer-vatan-haini-sozune-ceza-41702373
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtukten-televizyonlara-ceza/2093658
https://twitter.com/LivaneliZulfu/status/1214151956597489664?s=20
1658 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kultur-sanat/1713296/devlet-tiyatrolarindaki-kiyim-tbmm-gundeminde.html
1659 https://www.evrensel.net/haber/395030/10-ocak-calisamayan-gazeteciler-gunu-oldu
1660 http://basinkonseyi.org.tr/10-ocak-ca-li-sa-ma-yan-gazeteciler-gunu-oldu/
1661 https://t24.com.tr/haber/t-24-haber-bulteni-manset-9-ocak-2020,855365
1655
1656
1657
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işsiz kaldı. İktidar tarafından yok edilen basın özgürlüğü nedeniyle toplum haber alma hakkını kaybetti.
Gazetecilerin yasal bir çalışma düzenine kavuştukları 10 Ocak’ın bayram ilan edilmesinin üzerinden 59 yıl
geçti ancak çalışma koşulları geriye gitti. Basın İş Kanunu’nda gazetecileri koruyan maddeler teker teker
ortadan kaldırıldı. Son olarak Anayasa Mahkemesi’nin yüzde beşlik gecikme faizini kaldırması ile 10 Ocak
anlamını yitirdi” denildi.1662
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 27 Aralık
2019’da Sözcü çalışanları davasına değinerek, “Gizli tanık bulduk bunlar FETÖ’cüdür’ dediler. Sözcü gazetesinden FETÖ’cü mü olur? Burak Akbay yurtdışında. Burak Akbay’ın neresi FETÖ’cü Allah aşkına! Bir
yalan söylediler ‘Burak Akbay FETÖ’cülerin okulunda okumuş ya da yurtlarında kalmış’ diye. Hiç öyle bir
şey yok. Kim söylemiş, Fehmi Koru söylemiş” dedi.1663
● MA muhabiri Ruken Demir, tutuklu bulunduğu Şakran Kapalı Cezaevi’nde kardeşi Hogir Demir
ile yaptığı görüşmede gözaltında darp edildiğini, çıplak arama ile kendisine ajanlık suçlaması dayatıldığını
ve “bilgi sızdırdığı” iddiasıyla kendisine mektup yasağı getirildiğini anlattı. Kardeş Hogir Demir, “Ruken,
cezaevinde sağlıksız koşullarda beslendiklerini söyledi. Daha önce getirdiğim mont kayıp hala verilmemiş.
Yeni Yaşam, Evrensel ve BirGün gazeteleri verilmiyor. Tek verilen gazete, Cumhuriyet. Cezaevinde revir
doktoru kendisini muayene etmiş ve sağ gözünde yüzde iki oranında bir zayıflama olduğunu söyledi. Şu an
ilaç kullanıyor” dedi. Ruken Demir, İzmir’de 12 Kasım 2019’da “terör örgütü adına faaliyet yürütmek”
suçlamasıyla gazeteci Melike Aydın ile birlikte evlerinde gözaltına alınmıştı.1664
● Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), İzmir’de “İnsanca Yaşam, Demokratik
Bir Türkiye” mitinginde, OHAL döneminde KHK’larla kamu görevlerinden yapılan ihraçlar protesto edildi.
KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hasan Ali Kılıç, “Güvenlik soruşturmalarından, arşiv araştırmalarından, bin bir badireden sonra girdiğimiz işten bir satırlık yazıyla ihraç edildik. Sonra da üyelerini
kendilerinin atadıkları komisyondan adalet beklememizi istediler. 130 haftadır alanlardayız. Tek bir
KESK’li dahi dışarıda kalmayıncaya kadar alanlarda oluruz” dedi.1665
10 Ocak 2020
● İngiltere’de yayımlanan Morning Star gazetesi, Türkiye’de gazeteciliğin otoriter bir hükümet tarafından denetlendiği için “tehlikeli bir meslek” olduğunu bildirdi. Tutuklu MA muhabiri Seda Taşkın, 10
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle Morning Star’a verdiği röportajda, “Koşullar ne kadar zor olursa
olsun işimizi yapmaya çalışıyoruz. Yasadışı hale getiriliyor ve garip nedenlerle yargılanıyoruz. Bu baskıya
karşı dayanışma tüm dünyada artırılmalıdır. Bunu ancak birlikle kırabiliriz” dedi.1666
● Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Türkiye’deki gazetecilerle dayanışmayı destekleme ve yetkililere mesleğe yapılan zulme son verme çağrısında bulundu. IPI, 2016
yılından itibaren, medyanın zorla kapatılması sonucunda 3.000’den fazla gazetecinin işini kaybettiği, o günden beri yüzlerce kişinin sadece gazetecilik mesleğini sürdürdükleri için terörle ilgili suçlardan hapse atıldığını bildirdi. IPI’ın açıklamasında, dört yıl içinde ilk kez, hapiste olan gazetecilerin sayısı hafif de olsa bir
düşüş görüldüğü belirtilerek, “Bu düşüşün ilerleme olarak görülmesi, gazetecilerin hapishanesinin nasıl normal bir iş riski haline geldiğini göstermektedir” denildi.1667
11 Ocak 2020
● “Barış için Akademisyenler” bildirisiyle ilgili dördüncü yıldönümü dolayısıyla imzacı oldukları
için üniversitelerden ihraç edilmiş olan akademisyenler, “Siyasi aktörler, kendi şaibeli geçmişlerini ve ilişkilerini üzerimize yıkmaya çalıştılar. Darbe girişimi ve cemaat yapılanmalarıyla hiçbir ilişkimiz olmadığı
çok net bilindiği halde emniyetteki kayıtlarımıza FETÖ/PDY şüphelisi diye yazılarak hakkımızı arama yolları kitlendi. İtibarımız lekelenmek istendi. KHK’lılar olarak sağlık ve sosyal güvenlik sigortalarımız iptal
edildi. Kamu görevinden men edildik, özel kurumlarda çalışmamız bile engellendi. Pasaportlarımız iptal
edildi, eşlerimiz ve çocuklarımız da bizimle beraber cezalandırıldı. Ülkeden çıkmamız veya yurdumuza geri
dönmemiz fiilen yasaklandı. Yurttaşlık haklarımız askıya alındı; 'sivil ölüme mahkum edildik” açıklaması
yaptı.1668
13 Ocak 2020

https://www.medyaege.com.tr/tgsden-calisamayan-yargilanan-ve-tutuklu-gazeteciler-gunu-aciklamasi-131419h.htm
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kilicdaroglundan-flas-burak-akbay-ve-sozcu-davasi-aciklamasi-5559406/
https://www.evrensel.net/haber/394991/gazeteci-ruken-demire-mektup-yasagi-disariya-bilgi-sizdiriyorsun
1665 https://www.amerikaninsesi.com/a/kesk-izmirde-insanca-yasam-mitingi-duzenledi/5241520.html
1666 https://morningstaronline.co.uk/article/w/pressure-journalists-turkey-continues-snowball-reporters-warn
1667 https://freeturkeyjournalists.ipi.media/ipi-marks-turkeys-working-journalists-day-2020/?mc_cid=e178d5cb19&mc_eid=3118677933
1668 https://t24.com.tr/haber/baris-bildirisi-nin-dorduncu-yilinda-akademisyenler-yurttaslik-haklarimiz-askiya-alindi-sivil-olum-e-mahkum-edildik,855610
1662
1663
1664
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● Sanatçılar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, tiyatro sanatçısı Jülide Kural’ın HDP’nin eski eş
başkanı Selahattin Demirtaş’ın “Devran” isimli romanını sahnelemesini eleştirdiği için tepki gösterdi.
Oyuncu Nur Sürer, “Yıllar önce bir siyasi partinin ilçe başkanıyken yanlarına gittiğimizde bizi saygı ile
karşılayan kişi bugün bizim arkadaşlarımıza saygısızca saldırıyor. Siyasiler değişir biri gider biri gelir. Ama
sanat ve sanatçı kalıcıdır. Kadir İnanır ve bizler gibi sanatçılar bu ülkenin sorunlarını çözmek için zamanı
geldiğinde elini taşın altına koyan kişileriz. Dün Kadir İnanır ‘Akil insan’dı. O zaman koştur koştur peşindeydiniz. Bugün siyasetiniz değişince ona bu şekilde davranamazsınız” tepkisini paylaştı. Oyuncu Lale
Mansur da, “Bu şekilde sanatçılara saldırdıklarında kimse onları ciddiye almaz. Soylu, bir zamanlar öfke ile
söz ettiği Erdoğan’ın şimdi kölesi oldu. Ama bizim sanat anlayışımız hiç değişmedi. Sanatçılarla uğraşmak
yerine, öldürülen kadınların, işkence gören insanların dosyalarını araştırım” dedi.1669
14 Ocak 2020
● Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2 Ekim 2018’de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, Suudi adalet makamlarınca kendileriyle alay edildiğini bildirdi. Cengiz,
Oslo merkezli Skavlan’a verdiği röportajda, “Benim için bu ceza bir şaka gibi. Gerçekten kabul edilemez,
çünkü bu soruşturma hakkında hiçbir ayrıntı bilmiyoruz. Bize isimsiz sadece beş erkekten bahsettiler. Neden
beş kişi? Türkiye’ye (cinayet günü) 10’dan fazla kişi geldi. Emir verenlere bile gerçek bir ceza istiyoruz”
diye konuştu.1670
16 Ocak 2020
● Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin İçişleri Bakanlığı’nın
başvurusu üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na kayyum atanmasına karşı açtığı davada
peş peşe çelişkili kararlar aldığını söyledi. Ankara 2. İdare Mahkemesi, Diyarbakır Barosu’nun Diyarbakır
Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasına karşı yürütmenin durdurulması ve işlemin iptali için açtığı
davada 18.09.2019 tarihinde oy birliğiyle yürütmenin durdurulmasına hükmetmişti. Mahkeme, “Yanlışlığın
düzeltilmesi” başlığı ile yeni bir karar almış ve “Alınan kararın hüküm fıkrasının işyeri kapatılmasına ilişkin
olduğu belirtilerek yanlışlığın düzeltilmesi istenilmesi üzerine 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanun’un
30. maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek gereği görüşüldüğü” gerekçesiyle 30.12.2019 tarihinde oy
birliğiyle kendi kararını değiştirmişti. Aydın ise, İçişleri Bakanlığı’nın itirazının ‘hüküm fıkrasındaki işyeri
kapatma’ kısmının düzeltilmesini talep ettiğini ancak mahkemenin kararı tamamen değiştirip yeni bir karar
verdiğini ve bunun yargıya müdahalenin açık bir delili olduğunu belirtti.1671
● TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, BİK’in, Evrensel’in bayi satışlarına dair verdiği ilan ve
reklam kesme cezasına yaptığı itirazı reddetmesine, “1961 yılında resmi ilanların dağıtımında adaletsiz davranmanın önüne geçmek, hükümet ile gazeteleri karşı karşıya getiren uygulamalar son vermek için kurulan
BİK son yıllarda hükümetin memurluğunu yapar hale gelmiştir. İktidara yakın birçok gazetenin toplu satılırken bir insanın iki tane Evrensel almasının ilan kesme gerekçesi yapılması kabul edilemez. Evrensel gazetesinin başlattığı ‘oku okut’ kampanyası çerçevesinde her gün iki gazete alan birisi olarak artık takip ediliyorum diye arkama bakmam mı gerekecek? Ayrıca bu fiziki takibin hangi mevzuata göre yapıldığının da
açıklanması gerekmektedir. Basın İlan Kurumu bir an önce yönetmeliklerini, mevzuatlarını, kuruluş ilkelerini hatırlayıp eşitlik ilkesiyle hareket etmelidir” dedi. DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren, “İktidar
kamuoyu tarafından gerçeklerin duyulmasını engellemeye çalışıyor. Her şeye rağmen gerçekler gazeteciler
tarafından kamuoyuna aktarılacak. Bugünden sonra iki değil üç gazete alacağız” açıklaması yaptı. ÇGD
Genel Başkanı Can Güleryüzlü, “BİK söz konusu toplu alımı yapanları açıklamak ve bunların Evrensel
çalışanı olduğunu ispatlamak zorundadır. Çeşitli yerlerde ajanları mı vardır ki alınan gazetelerin nereye
götürüldüğünü takip etmektedir? Eğer BİK, MİT olmak amacındaysa, o zaman MİT’in içinde bir daire başkanlığına dönüştürülsün ve isminden de ‘basın’ kelimesini çıkarsın” ifadelerini kullandı.1672
19 Ocak 2020
● Gazeteci Hrant Dink, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülüşünün 13’üncü yılında Agos önünde
anıldı. Anmada, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, “100 binlerin İstanbul'undan sel gibi akıp, ‘Hepimiz Hrant’ız hepimiz Ermeniyiz’ diye yükselen seste kabalık olabilir mi? Hakikat arayışı bitmiyor, bitmedi hiç... Birlikte yaşamayı, çok dilli ve kültürlü olmayı başaramadığımız gibi
yarattığımız kuraklıktan da uyanmaz olduk. Biz yüzleşmedikçe, onarmadıkça yaralarımızı, her yeni güne

http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/218529-sanatcilardan-devran-tepkisi-sanatcilarla-ugrasmak-yerine-isinizi-yapin
https://www.voanews.com/press-freedom/khashoggi-fiancee-calls-saudi-murder-trial-joke
1671 https://www.tarafsizhaberajansi.com/2020/01/16/kayyum-basvurusunda-mahkeme-once-yurutmeyi-durdurma-karari-verdi-12-gun-sonra-da-yanlis-duzeltmekarari/
1672 https://www.evrensel.net/haber/395488/meslek-orgutlerinden-evrenselle-dayanisma-cagrisi-2-degil-3-gazete-alacagiz
1669
1670
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yaralarımız büyür ve yenileri açılır oldu. Sözümüz var Hrant’a, yaralarımızı birlikte onarmak boynumuzun
borcudur” dedi.1673
20 Ocak 2020
● Hüsnü Arıkan, Twitter paylaşımında Grup Yorum’un “Sıyrılıp Gelen” isimli şarkısını söyledi ve
“Grup Yorum için adalet istiyoruz” mesajını paylaştı.1674
● İstanbul Tabip Odası, İstanbul Barosu ve Sanat Meclisi, Grup Yorum’un cezaevindeki üyelerinin
açlık grevinin ölüm orucuna dönüşmesiyle ilgili ortak bir basın açıklaması yaptı. Sanat Meclisi temsilcisi
Ece Ataer’in okuduğu basın açıklamasında, “Sanat alanı uzun süredir yoğun bir engelleme, baskı, tehdit ve
saldırı altındadır. Uzun süredir konser yasaklarıyla sahneye çıkması engellenen Grup Yorum üyeleri gri
bültenlerle başlarına para ödülü konulunca, bedenlerini ölüme yatırdılar. Biz sanat insanları olarak bu duruma karşı seyirci kalamayız. Herkesi çözüm için çağırıyoruz” denildi. İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu ise, Grup Yorum üyeleri ile ilgili hukuki tedbirler alınması çağrısında bulundu. Sanat Meclisi üyesi,
Cumhuriyet yazarı, şair Ataol Behramoğlu, “Grup Yorum’a senelerdir süren baskılar bir terör örgütüne bile
yapılamaz. Hukuk dışı zalimce insafsızca hiçbir özrü tanımaksızın yapılmakta ve sürmektedir. Sanatçıları
susturamayacaklarını iyi bilsinler, bir an önce sorumluluklarını yerine getirerek açlık grevlerini sona erdirmeleri için Grup Yorum’un insani taleplerini yerine getirsinler. Parlamentodaki bütün milletvekillerini başta
muhalefet olmak üzere de bir an önce girişimlerde bulunmaya davet ediyorum” diye konuştu. Grup Yorum’un 215 gündür açlık grevindeki üyesi Helin Bölek’in annesi Aygül Bilgi de, “Gece uyku uyuyamıyor,
çünkü sinir uçları iltihaplandı, çok acı çektiği için uyku diye bir şey yok. Kızımın yeniden türkü söylemesini
çok istiyorum. Çocuğumun ölmesini istemiyorum” ifadelerini kullandı.1675
● İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, Cumhuriyet’te yayımlanan “PTT’de parfüm vurgunu”
başlıklı habere TVF’nin şikayeti üzerine erişim engeli getirilmesine, “Kurumun kendi bünyesinden çıkan
bir iç denetim raporu gibi ‘gerçek haber’ niteliği taşıyan bir bilginin yayımlanmasına tahammül gösterilememiş olması, halkın haber alma hakkının ihlalidir” sözleriyle tepki gösterdi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, “Bu haberin yasaklanması, halkın parası ve vergilerinin Varlık Fonu tarafından doğru
kullanılmadığını gösteriyor” tepkisini gösterdi. CHP PM üyesi Haluk Pekşen ise, “Bu mahkeme kararı değildir, toplumun vicdanında ve yasalarda olan savunulabilir bir karar değildir. Sayın yargıç hangi gerekçeyle
yolsuzlukların üzerine gidilmesinin engellenmesini karara bağlıyor” ifadelerini kullandı.1676
22 Ocak 2020
● İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Osman Kavala’nın tutuklu, 15 kişinin tutuksuz yargılandığı Gezi Davası’nın beşinci duruşması nedeniyle bazı baro başkanlıklarınca yapılan ortak açıklamada Gezi
Davası’nda savunma hakkı ihlalleri yaşandığı vurgulandı. Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Mersin, Tunceli, Şanlıurfa ve Van baroları başkanlıklarınca açıklamada özetle, “Bizlerin
de çok yakından takip ettiğimiz, yakın tarihimizin en önemli siyasal toplumsal demokratik itiraz hareketlerinden bir tanesi olan Gezi’nin yargılanması, devam ediyor. FETÖ’cü emniyet güçleri, hakim ve savcılarına
‘kıymet vererek’ hazırlanmış bir iddianameye dayalı süren yargılamada, ‘adil bir yargılama’ yapılacağına
dair ümitlerimiz giderek azalıyor. Daha önce mahkeme heyetinin apar topar değiştirilmesiyle doğal yargıçlık ilkesi terkedilmiş ve değişen heyetin uygulamalarıyla da adil yargılanma hakkı defaatle ihlal edilmişti.
Bu kez de, mahkeme heyeti eşi benzeri görülmemiş bir uygulama ile (bizzat kendisi tarafından kamuoyuna
açıklandığı üzere) akıl sağlığı tartışmalı bir tanığı, kanun hükümlerinin maksadını aşarak, sanık müdafilerinden kaçırarak, (savunma avukatları olmadan) dinlemiştir. Heyetin Silivri gibi yüksek güvenlikli bir tesiste
Murat Papuç adlı tanığı 'can güvenliği olmadığı' yönündeki beyanını kabul ederek dinlemesi, savunma avukatlarının da 'can güvenliğini tehdit edebilecekler' arasında görüldüğünün en açık delilidir. Avukatların yargı
içerisinde güçsüzleştirilmeleri, görevlerini yerine getiremez hale getirilmeleri hele hele suç ile birlikte anılmaları, kamusal adaleti zedeler ve adil yargılanma hakkının ihlal edilmesi sonucunu doğurur. Savunma suç
ile ilişkilendirilemez, özdeşleştirilemez. Çünkü savunma yoksa adalet de yoktur” denildi.1677
● Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat “BİK, SETA operasyonu ile kuruluş gerekçelerini
inkar etti” başlıklı köşe yazısında, “BİK’ in ilanın durdurulmasına karar verme gerekçesinde, ‘tali bayilerdeki satışların makul ve kabul edilebilir gerekçelerle birden fazla yapılan satışlar istisna olmak üzere fiilen
ve birer birer yapılmış olması hükmüne aykırılık teşkil edecek şekilde gazete çalışanları tarafından alındığı
ve bu durumun süreklilik arz ettiği tespit edilmiştir’ deniliyor. Bir okurun birden fazla gazete alması neden
makul ve kabul edilebilir gerekçeler arasında sayılmıyor? Hangi kanıtlar ile ‘Evrensel gazetesi çalışanları’
https://www.haberturk.com/hrant-dink-katledilisinin-13ncu-yilinda-anildi-2560071
https://twitter.com/husnuarkan/status/1219289021362384896?s=20
1675 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1715342/grup-yorum-uyeleri-olum-orucuna-basladi.html
1676 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1715364/cumhuriyetin-pttdeki-yolsuzluk-vurgunu-haberine-erisim-engeli.html
1677 http://www.agos.com.tr/tr/yazi/23493/12-barodan-gezi-davasi-oncesi-aciklama
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tespiti yapıyorsunuz? BİK’ in teşkilat yapısında da 36 üyenin 12 üyesi doğrudan iktidardan oluşuyor. ‘Basın’ temsilcilerinde ve ‘Tarafsız’ başlığı altındaki basın meslek örgütlerinde bu dönemde iktidar hegemonyası hakim. Bunun üzerine bir de yönetim boyutunda SETA’cıları ekleyin. Bugün SETA’cıların güvendiği
nokta ise, BİK’ in halkın denetiminden uzak bir iktidar arpalığına dönüştürülmüş olması. Halkın vergileriyle
bütçesi oluşturulan BİK’ in, o vergilerden maaşlarını alan yöneticileri, ilanlar yoluyla iktidar medyasını ihya
ederken çok küçük bir ilan hakkı kotası olan iki gazetenin ilan hakkını iptal ettirmek için adli bir polis gibi
çalışma noktasına kadar gelmiştir. BİK’ in iktidar denetiminden bağımsız özerk bir yapıya dönüşmesi şarttır” denildi.1678
● 53 Gazeteciler Derneği Başkanı Mustafa Bayrak, Rize Adliyesi önündeki basın açıklamasında
Çayeli, Pazar ve Ardeşen ilçelerinin yerel gazete sahipleri adına icra ilanlarıyla ilgili çağrı yaptı. Bayrak,
“Yerel gazetelerin ayakta kalabilmesi için yerelde yayınlanan ilanların başka illere gitmesine tepki vermek
için buradayız. Rize’de yayınlanan 13 gazetenin temsilcileri olarak yerel medyanın korunması ve daha güçlü
olması için yetkililere sesleniyoruz. Yerel-yaygın gazetelerin tutunduğu dallar arasında ‘icra ilanları’ önemli
bir pay almaktadır. Yerel gazetelerin kan kaybetmesi halkın haber alma özgürlüklerinin daralmasına, bu
sektörde çalışan emekçilerin işlerinin sonlanmasına, yaşanan kriz ortamında bu alanda da ‘istihdamın’ sözü
edilir biçimde ufalanmaya sürüklenmesine yol açacaktır. Kamunun basınla beraber birbirini tamamlayıcı
güçler olduğuna inanıyoruz. Ayrıca Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’nin alım satım ihaleleri BİK tarifesi
kapsamına alınmalıdır. Bu birlikler için düzenlenen yönetmelikteki, ‘İhale kanununa dahil değildirler’ maddesi iptal edilmelidir” dedi.1679
24 Ocak 2020
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın kullanımdaki tüm sarı basın kartlarını iptal etmesine
meslek örgütleri tepki gösterdi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, “Bir devlet memuru kimin
basın mensubu olup olamayacağına karar veremez. Şüphesiz ki kimin gazeteci olduğuna adı, makamı ne
olursa olsun bir memur değil, sadece gazeteciler karar verebilir. Yaratılan ve sağlıklı olmayan mevcut, Basın
Kartları Komisyon ve genelge sona erdirilmeli, en azından eski, sisteme dönülmeli ya da yapılan yanlış
tümden düzeltilerek basın örgütleri basın kartı verilmesi konusunda dünyanın birçok medeni ve demokrat
ülkesinde olduğu gibi yetkilendirilmelidir” dedi.1680 DİSK Basın-İş Sendikası da, “Evrensel, Birgün ve
Cumhuriyet başta olmak üzere, pek çok gazetecinin basın kartı iptal edildi. Yeniden hatırlatıyoruz, devletin
verdiği basın kartı gazeteciliğin ehliyeti değildir. Tüm basın örgütlerini bir araya gelmeye ve ortak bir basın
kartı komisyonu kurmaya davet ediyoruz”1681 ifadelerini kullandı. Çağdaş Gazeteciler Derneği ise, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bilindiği üzere faaliyetlerine başladıktan kısa bir süre sonra Basın Kartları
Yönetmeliği’ni yenileyerek, ‘gazetecilik’ adı altında iktidarın ‘basın memurlarını’ yaratmak için ilk adımı
atmıştı. Anayasa ve yasalara aykırı hükümler içeren yönetmelikle, halk adına kamu otoritelerini denetleme
görevini yapma sorumluluğuyla hareket eden gazetecilerin basın kartı alması zorlaştırılırken, basın kartına
sahip gazeteciler de her an kazanılmış haklarından mahrum edecek bir tehditle karşı karşıya bırakılmıştı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Haziran 2019’da “Size ayar vermek gerekirse zaten İletişim Başkanlığımız o işi görür” yanıtının anlamı, son günlerde yaşanan gelişmelerle daha
da netleşmiştir. İletişim Başkanlığı’nı, devlet mekanizması içinde basınla ilgili üst bir kuruluş olmaktan
çıkartıp, gazetecilere ‘ayar veren’ bir yapıya dönüştürdükleri itirafında bulunanlara, yasalara aykırı bu işlemlerin geri çekilmesi uyarısında bulunuyor ve ne gazeteciliğin ne gazetecilerin kimsenin keyfine göre
ayar çekeceği, eğleneceği bir meslek olmadığını hatırlatıyoruz” tepkisi gösterdi.1682
● TGS, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın 894 gazetecinin kullanmaya devam ettiği sarı basın kartlarının iptal etmesine, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı’nı bir an önce bu konuya açıklık
getirmek zorundadır. Yıllardır bu kartı taşıyan gazetecilere kartlarının neden yenilenmediğini, iptal edilme
gerekçelerini kamuoyuna açıklamak zorundadır” ifadesiyle tepki gösterdi. TGS tarafından yapılan açıklamada, “2019 yılında sarı basın kartı turkuaz rengine çevrildi ve tüm kartların yenilenmesi için başvuru yapılması istendi. Aradan geçen bir yıl içinde yüzlerce gazetecinin kartı yenilenmedi. İncelemede olduğu,
yenileneceği ifade edildi. Bu uzun sürenin ardından eski kartlarını hala kullanabilen gazetecilerin basın
kartlarının ise iptal edildiğini öğrendik. Kartların neden iptal edildiğine ilişkin hiçbir açıklama yapılmadığı
gibi gazetecilerin telefonlarına da yanıt verilmedi. Kartı iptal edilen gazeteciler arasında sürekli basın kartı
taşıyanlardan meslek örgütü temsilcilerine, yerel medya çalışanlarına kadar yüzlerce gazeteci var. Özellikle
https://www.evrensel.net/yazi/85578/bik-seta-operasyonu-ile-kurulus-gerekcelerini-inkar-etti
https://www.rizedeyiz.com/Haber/Yerel-Gazetelerden-Ilan-Aciklamasi-106749.html
1680 https://www.amerikaninsesi.com/a/cumhurba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-y%C3%BCzlerce-gazetecinin-sar%C4%B1-bas%C4%B1nkart%C4%B1n%C4%B1-i%CC%87ptal-etti-/5259125.html
1681 https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1220642401280315392
1682 https://www.gercekgundem.com/medya/151676/evrensel-ve-birgun-calisanlarinin-basin-kartinin-iptal-edilmesine-kurumlardan-tepki
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Ankara’da basın kartı iptal edilenler Meclise, Bakanlıklara giremez, siyasi parti temsilcilerini takip edemez
hale geldi” denildi.1683
● Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), en az 1400 basın kartı hakkında iptal kararı alındığı bilgisiyle “Türk Hükümeti, zamanda iptal edilen yüzlerce gazetecinin basın kartlarını eski haline getirmeli ve
basın kartı almak için şeffaf ve tarafsız bir süreç oluşturmalı” açıklaması yaptı. CPJ Avrupa ve Orta Asya
Program Koordinatörü Gulnoza Said, “Türkiye’nin yüzlerce gazetecinin basın kartlarını iptal etme kararı,
bağımsız raporlamaya bir saldırıdır ve kesinlikle kabul edilemez. Yetkililer derhal gazetecilerin basın kimlik
bilgilerini geri yüklemeli ve geçişlerin tarafsız bir süreçte verilmesini sağlamalıdır” dedi.1684
26 Ocak 2020
● İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve EGEÇEP tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın henüz turkuaz kart vermediği gazetecilere ait sarı basın kartlarını iptal etmesine ayrı ayrı tepki gösterdi.1685
İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin yazılı açıklamasında, “Gazeteciler her dönemde yazdıklarından, söylediklerinden ötürü baskı gördü, tehdit edildi, hapse atıldı, öldürüldü. Ama mesleğinin gereklerini yerine getirip
gerçek anlamda gazetecilik yapan yürekli, onurlu gazeteciler işlerini yapmaktan, gerçekleri dile getirmekten
asla vazgeçmedi. Gazetecileri hizaya sokma derdindeki iktidar sahipleri baskının, tehdidin, hapse atmanın
onların önünde engel olmadığını görünce, her türlü yaptırım gücüne sahip oldukları ve bunu fütursuzca
kullandıkları için bir süredir yeni bir yola başvuruyorlar artık” denildi.1686 EGEÇEP’in açıklamasında ise,
“Ülkemiz, basın özgürlüğü alanında ne yazık ki dünya sıralamasının en gerilerinde yer alıyor. Bu durumun
düzeltilmesi gerekirken daha da olumsuz uygulamaların gündeme gelmesi kaygı vericidir. Basın kartının
olmaması gazeteciler için oldukça sıkıntılı bir durumdur. Pek çok davayı izlemek için ‘basın kartı sahibi
olma’ koşulu olması nedeniyle gazeteciler davaları izleyemiyor. Basın kartı olmayan gazetecilerin
TBMM’ye girmesi zorlaşıyor. Ayrıca basın kartlarını dağıtma yetkisinin Cumhurbaşkanına bağlı bir komisyonda değil, gazetecilik kuruluşlarında olması gerektiği açıktır. Haber alma özgürlüğümüzü kısıtlayan bu
uygulamalara bir an önce son verilmelidir” denildi.1687
27 Ocak 2020
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kullanımdaki sarı basın kartlarını tümüyle iptal etme kararını geri aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, basın kartı iptali yapılmadığını, “genel
kart yenileme” (turkuaz karta geçiş süreci) kapsamında şu ana kadar 13 bin 372 gazeteciye basın kartı verildiğini ve 894 gazeteciyle ilgili ise “değerlendirme süreci olduğunu” bildirdi. Altun, yazılı açıklamasında,
“Şu anda değerlendirme süreci devam eden başvuru sayısı 894’tür. Bu süreçte, teknik kriterlerin yanı sıra
başvuru sahibinin gerçekten mesleki faaliyet icra edip etmediği, herhangi bir terör örgütüyle bağlantılı olup
olmadığı, mahkumiyet kararı ya da meslek onurunu zedeleyici tutumları gibi çeşitli kriterler göz önünde
bulundurulmaktadır. Mevcut durumda değerlendirme süreci devam eden kartlarla ilgili herhangi bir iptal
durumu söz konusu değildir” dedi. Ancak gazeteciler, yaklaşık bir yıldır kendilerine kart verilmemesini
TGS Ankara Şubesi’nin öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı önünde basın açıklamasıyla
protesto etti. Eylem için valilikten izin alınmadığı için trafiği engelleyecekleri gerekçesiyle güvenlik güçleri,
ilk önce eyleme izin vermek istemedi ancak müzakere sonucu basın açıklamasına izin verildi. TGS Ankara
Şubesi Başkanı Esra Koçak Mayda, “İletişim Başkanlığı Anayasa'ya, yasalara uymayan bir karar vererek
yüzlerce gazetecinin basın kartını hiçbir gerekçe sunmadan iptal etti. Ancak İletişim Başkanlığı kamuoyundan gelen tepkiler üzerine geri adım atarak iptal ettiği Sarı Basın Kartlarını yeniden kullanıma açtı. Bir yıldır
‘inceleme’ denilerek bekletilen meslektaşlarımızın kartlarının bir an önce verilmesini istiyoruz. İletişim
Başkanlığı inatla ‘Basın kartları iptal edilmedi’ açıklaması yapıyor. O halde kartlarımız nerede?” diye
sordu.1688
● İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Türkiye’ye demokratik ilkelere uyması için baskı yapılması
çağrısında bulundu. HRW, BM İnsan Hakları Konseyi’nin Türkiye ile ilgili değerlendirme 28 Ocak’ta yapacağı toplantının “Türkiye’deki insan hakları krizi ve hukukun üstünlüğü konusunda yaşanan dramatik
aşınmanın kabul edilmesi ve bu sorunun ele alınması için bir fırsat sunduğunu” savundu.1689
28 Ocak 2020
● BM’ye üye 193 ülkede insan hakları durumunun beş yılda bir gözden geçirildiği Evrensel Periyodik İnceleme’ye (UPR) dair 35. Oturumda, BM üyesi 50’ye yakın ülke, güçler ayrılığı, yargı bağımsızlığı,
https://tgs.org.tr/yuzlerce-gazetecinin-basin-karti-neden-iptal-edildi/
https://cpj.org/2020/01/turkish-authorities-cancel-press-passes-for-hundre.php
https://www.evrensel.net/haber/396077/igc-ve-egecepten-basin-kartlari-iptal-edilen-gazetecilere-destek
1686 https://www.birgun.net/haber/izmir-gazeteciler-cemiyeti-basin-karti-iptali-hak-gaspidir-285385
1687 https://www.gercekhaberci.com/egecep-ten-basin-karti-iptaline-tepki/107821/
1688 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-51262270
1689 https://www.dw.com/tr/hrwden-birle%C5%9Fmi%C5%9F-milletlere-t%C3%BCrkiye-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1/a-52168424
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ifade özgürlüğü basın özgürlüğü konusunda Türkiye’ye eleştiride bulundu.
Türkiye’de gazetecilere yönelik yasal ve fiziksel baskılar ile internet sansürüne değinilen oturumda, ABD, Hollanda, Slovenya, İsviçre,
Danimarka, Ermenistan ve Uruguay gibi ülkeler, Türkiye’yi “örgüt propagandası”, “Cumhurbaşkanı’na hakaret”, “kurumları aşağılama” gibi suçlamalarla Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) hapis cezası öngören düzenlemeleri kaldırmaya çağırdı.1691
● Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM)’nin gazetecileri koruma çağrısıyla Avrupa devletlerini uyardığı kararında, “Türkiye, Avrupa’da en fazla gazetecinin tutuklu olduğu ülke” olarak tanımlandı.
“Avrupa’da Gazetecilerin Güvenliği ve Medya Özgürlüğü Üzerindeki Tehditler” başlıklı karar tasarısında,
Türkiye’ye, “TCK ve TMK’yı gazeteciler ve basın organlarını susturmak için kullanmama, “Cumhurbaşkanı’na Hakaret” gerekçesini yürürlükten kaldırma, TCK 301’inci maddesini (Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin kurumlarını aşağılama) yürürlükten kaldırma veya değiştirme, terörle mücadele yasalarını ise Venedik
Komisyonu önerileri temelinde gözden geçirme çağrısında bulunuldu.1692
● Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) Almanya, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Almanya, Uluslararası Yazarlar Birliği Pen Almanya, Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği, Alman Gazeteciler Birliği, Berlin Sanat Akademisi ve Türkiye Almanya Kültür Formu, ortak açıklamayla başta Osman
Kavala olmak üzere tüm siyasi tutukluların derhal serbest bırakılmalarını istedi.1693
29 Ocak 2020
● CHP Milletvekilleri Atila Sertel ve Utku Çakırözer, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın
yeni turkuaz renkli basın kartı bekleyen 894 gazetecinin halen kullandıkları kartlarını iptal etmesini eleştirip
yanlıştan ve muhaliflere yönelik yaptırımlardan vazgeçilmesini istediler.1694
● AİHM, 2019 yılı sonu itibarıyla karar için bekleyen dava dosyaları sıralamasında Türkiye’nin
Rusya’nın ardından ikinci sırada geldiği açıklandı. Türkiye, geçen yıl AİHM'de ifade ve düşünce özgürlüğü
ihlalinden en fazla mahkum olan ülke olarak açıklandı. AİHM, 35 davada Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi'nin ifade ve düşünce özgürlüğüyle ilgili 10’uncu maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Türkiye adil
yargılanma hakkıyla ilgili 6. maddeden ise en az 17 kez mahkum oldu.1695
30 Ocak 2020
● Adalet için Clooney Vakfı, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Eş Direktörü Veysel
Ok’un İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “yargı organlarına hakaret” gerekçesiyle yargılandığı dava
hakkında bağımsız gözlem raporunda hakimin, sanığın görüşlerini önemsemediği, tarafsız davranmadığı ve
masumiyet karinesini ihlal ettiği belirtildi.1696
● İnsan hakları alanında uzman hukukçu Kerem Altıparmak, Adalet Bakanlığı’nın eğer siyaseten
istenirse AİHM boyutuyla Osman Kavala’nın tutuklu yargılanmasına son verecek adım atabileceğini bildirdi. Altıparmak, “Osman Kavala kararıyla ilgili (Adalet) Bakanlık yetkilileri ‘biz bir şey yapamayız, yargı
bağımsız’ diyor. Bu doğru değil. AİHS 44 uyarınca hükümet Büyük Daire’ye gitmekten vazgeçebilir ya da
üç ayı beklemeden hemen gidebilir. Karar kesinleşir, Ağır Ceza Mahkemesi’nin de bahanesi kalmaz”
dedi.1697
● UAÖ Türkiye Kampanya Sorumlusu Milena Buyum, BM İnsan Hakları Konseyi’nin Evrensel
Periyodik İncelemesi ile ilgili Cenevre’deki toplantısında Türkiye’nin insan hakları karnesinin parlak olmadığının teyit edildiğini söyledi. Buyum, “Toplantıda yargı bağımsızlığının eksikliği ile insan hakları savunucularına yönelik baskıların da gündeme geldiğini görüyoruz. Türkiye’nin insan hakları konusunda normalleşerek, özgürlükçü bir geleceğe ilerlemesinin vakti geldi geçti” dedi.1698 RSF Türkiye Temsilcisi Erol
Önderoğlu da, “Türkiye temel hak ve özgürlüklerde çokça vahim sorun bulunduran bir ülke muamelesi
gördü” diye konuştu.1699
● AİHM eski yargıçlarından Rıza Türmen, Osman Kavala’nın tutuklu yargılandığı Gezi Davası’nda
AİHM kararına rağmen kararın kesinleşmemesi gerekçesiyle ikinci kez tahliye edilmemesini ciddi hukuki
ihlal olarak değerlendirdi.1700
https://ahvalnews.com/human-rights/un-turkey-rights-review-shines-light-free-speech-repression
https://twitter.com/RSF_tr/status/1222204168254971904
https://www.dw.com/tr/avrupada-gazetecilere-y%C3%B6nelik-tehditler-art%C4%B1%C5%9Fta/a-52180937
1693 https://www.dw.com/tr/alman-ayd%C4%B1nlardan-t%C3%BCrkiyedeki-siyasi-tutuklular-i%C3%A7in-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1/a-52179064
1694 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/chpli-vekillerden-basin-karti-tepkisi-5595754/
1695 https://tr.euronews.com/2020/01/29/aihm-de-bekleyen-davalarda-turkiye-rusya-n-n-ard-ndan-ikinci-s-rada
1696 https://www.mlsaturkey.com/tr/clooney-vakfi-veysel-okun-yargilanmasi-ifade-ozgurlugu-ihlali/
1697 https://twitter.com/KeremALTIPARMAK/status/1222800558689529857?s=20
1698 https://www.amerikaninsesi.com/a/afrika-ve-latin-amerika-dan-t%C3%BCrkiye-ye-%C3%A7ocuk-i%CC%87%C5%9F%C3%A7i-ve-lgbti%CC%87ele%C5%9Ftirisi/5266995.html
1699 https://www.amerikaninsesi.com/a/afrika-ve-latin-amerika-dan-t%C3%BCrkiye-ye-%C3%A7ocuk-i%CC%87%C5%9F%C3%A7i-ve-lgbti%CC%87ele%C5%9Ftirisi/5266995.html
1700 http://bianet.org/bianet/hukuk/219363-kavala-nin-derhal-birakilmamasi-yeni-bir-hak-ihlali
1690
1691
1692
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5 Şubat 2020
● İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, eski Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın’ın 19 Mayıs 2013’te yaptığı konuşmada, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a “hakaret ettiği” gerekçesiyle aleyhine açılan tazminat davasında AYM’nin
hukuka aykırı karar aldığını bildirdi. Akaydın’ın ifade özgürlüğü ihlali yaşamasına rağmen AYM’nin aksine
karar aldığını kaydeden Akdeniz, “AYM’nin Akaydın kararı, söz konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan olunca,
AYM’nin Anayasa’yı, AYM’nin ve AİHM’in siyasetçilerin sert dille eleştirilmesi ile ilgili içtihatlarını nasıl
hiçe sayıp, katlettiğini görmek için mutlaka okunmalı” tepkisini gösterdi.1701 Akaydın, Erdoğan’a yönelik
“Biz ipleri Obama’nın elinde Başbakan istemiyoruz, biz işi bitince tuvalete süpürülecek Başbakan da istemiyoruz. Biz Kandil’den, İmralı’dan yönetilen bir vatan da istemiyoruz. Biz aydınlarımıza, komutanlarımıza, gazetecilerimize, Silivri’ye, Hasdal’a, Sincan’a özgürlük istiyoruz”1702 dediği için ceza aldığı davayı
AYM’ye taşımıştı. AYM ise hak ihlali olmadığına hükmetmişti.
6 Şubat 2020

● CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, “CNN Türk 31 Mart Yerel Seçimleri’nden bu yana
iktidarın reklam ajansı gibi çalışıyor. Kanalın patronundan ve yönetiminden iktidarın saray bataklığından
çıkıp özgür tutum takınmalarını ve objektif yayıncılık ilkelerine sarılmalarını talep ediyoruz. CHP’li hiç
kimse, CNN Türk kanalına çıkmayacak, yayınlarına katılmayacaktır” dedi.1703 İstanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da, CNN Türk’ te 12 Şubat’ta Ahmet Hakan ile yapacağı ”Tarafsız
Bölge” programını parti kararı sonrası iptal etti.1704 CNN Türk program sunucusu ve Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat ise, “Ambargolar” başlıklı köşe yazısında, “Bazı medya sitelerinde iddia edildiği gibi
ambargonun ’Gece Görüşü’ndeki son tartışma’ ile ilgisi yok. Hatta Tuncay Özkan moderatörlük yaptığım
program ve yönetim biçimimle ilgili takdirlerini ifade etti. Zaman zaman siyasi partiler medya ile karşı
karşıya gelir. Siyasi partiler bu sayede kendi tabanlarını konsolide ederler” ifadelerini kullandı.1705 Sözcü
yazarı Deniz Zeyrek ise, köşe yazısında, CHP’ye yönelik “Muhalif medyaya boykot uygulayan AK
Parti’den ne farkınız kaldı?, ‘Tuzak kuruldu’ diyorsunuz ya varsa öyle bir tuzak, biraz geç fark etmediniz
mi?, Madem boykot kaçınılmazdı, o şirketler basın emekçilerini tazminatsız kapı önüne koyduğunda, bünyesindeki gazetecileri adeta susturduğunda etseydiniz daha anlamlı olmaz mıydı?, CHP’nin 12 milyondan
fazla seçmeni var. Boykot çağrısından sonra CNN Türk’ün Twitter’daki takipçi sayısı sadece 250 bin azaldı.
Başarısız bir boykot olduğu hissi yaşamıyor musunuz?” sorularını yöneltti.1706 Habertürk yazarı Fatih Altaylı da, CHP’nin kararıyla ilgili “Gazetecilerin akreditasyona tabii tutulduğu, hoşa gitmeyen gazetecilerin
uçaklara, toplantılara, kurumlara alınmadığı bir ülkede böyle bir boykotun ne şaşırtıcı bir tarafı var ne de
önemli. Hele hele siyasi taraflara eşit muamele etmeyen bir ortamın boykotu son derece normal. Ben siyasi
parti olsam böyle boykotlar yapar mıyım? Tam aksine üzerine giderim” görüşünü yazdı.1707
● Sosyal medya kullanıcıları, Van-Bahçesaray’da 4 Şubat’ta meydana gelen ve 38 kişinin ölmesine
neden olan çığ felaketinin haberinin verildiği esnada yayını yarıda keserek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kırıkkale mitingini vermeye başlayan CNN Türk ve çığ felaketi ile mitingi yarım ekran yaparak birlikte veren
NTV tepki gösterdi.1708
7 Şubat 2020
● Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) temsilcilerinden oluşan bir heyet, BİK’in, Evrensel ve BirGün’e uyguladığı resmi ilan durdurma cezasını kaldırması için ortak bir çağrı yaptı.1709 BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran ile görüşüldü. Sonrasındaki ortak
açıklamada, “Görüşmede Evrensel ve BirGün’e uygulanan cezaları soran heyete, gazetelerin tiraj, toplu alım
ve makalelerde kaynak gösterme gibi teknik düzenlemelerde ihlal olduğu sebebiyle uygulandığı anlatıldı.
Genel Müdür Duran, heyete ilan durdurma cezalarının yayın politikaları ve eleştirel tutumlarından kaynaklanmadığını söylerken, gazeteler ilan hakkı için kriterleri karşılayıp, gerekli düzenlemeleri yaptığı takdirde
cezaların kaldırılacağını belirtti” denildi. Duran’ın ise uygulanan cezalar için “siyasi kaynaklı değil” açıklaması yaptığı bildirildi.1710 IPI Türkiye Program Yöneticisi Oliver Money-Kyrle, Duran’ın, “Gazeteler
https://twitter.com/cyberrights/status/1225090811622236161
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2015/14800
https://t24.com.tr/haber/chp-cnn-turk-u-boykot-kararini-acikladi,859657
1704 https://t24.com.tr/haber/ekrem-imamoglu-cnn-turk-te-katilacagi-programi-iptal-etti,859694
1705 https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/hande-firat/ambargolar-41444427
1706 https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/deniz-zeyrek/biraz-da-yasatmayi-kutsasak-5615578/
1707 https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/2577077-bir-hava-trafik-kontrolorunun-anlattiklari
1708 https://www.birgun.net/haber/cig-haberini-kesip-erdogan-in-mitingini-yayinlayan-ntv-ve-cnn-turk-tepki-cekti-286896
1709 https://freeturkeyjournalists.ipi.media/tr/uluslararasi-heyetten-bagimsiz-gazetelere-uygulanan-kamu-ilan-cezalarinin-kaldirilmasi-cagrisi/
1710 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/02/07/uluslararasi-basin-kurumlari-bikle-gorustu-cezalari-kaldirin/
1701
1702
1703
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gerekli şartları yerine getirdiğinde cezaların kaldırılacağı garantisini verdiğini” açıkladı. Bu sözün tutulmasını ve en kısa sürede cezaların kaldırılmasını istediklerini vurgulayan Money-Kyrle, resmi ilanların dağıtımında şeffaflık ihtiyacını toplantıda dile getirdiklerini belirterek, “BİK’in geliri yıllık 450 milyon liranın
üzerinde. Bu kamu bütçesinin nasıl dağıtıldığını bilmek halkın hakkıdır dedik” diye konuştu.1711
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin 6 Şubat’ta açıkladığı CNN Türk boykotu kararıyla ilgili “Bu bizimle ilgili eleştirel haber yapılmasına tahammülsüzlük değil ama CNN Türk’ün tarafsız
yayın yapıyormuş gibi yaparak A Haber tarzı yayın yapmasını kabul etmiyoruz. Niye böyle yayın yapıyorsunuz demiyoruz ama biz çıkmıyoruz. O televizyon kanallarına çıkmamız onlara meşruiyet kazandırır. Biz
de böyle bir meşruiyet kazandırma ayağı değiliz. Ayrıca CNN Türk kanalının uluslararası bir markası var.
O markanın da kendine özgü bir ağırlığı var dünya kamuoyunda, dünya medyasında... O ağırlığını da büyük
ölçüde CNN Türk kaybetti” dedi.1712
10 Şubat 2020
● Çağdaş Gazeteciler Derneği, gazeteci Uğur Güç’e 2019’da yaptığı bir haber nedeniyle davaya
açılmasına “Dava, hukuku değil ‘Saray’ı eksen almıştır!” başlıklı açıklama ile tepki gösterdi. ÇGD’nin açıklamasında, “Cumhuriyet köşe yazarı Işıl Özgentürk’ün, iktidar yanlısı basın tarafından hedef gösterilmesinin
ardından açılan davada bir buçuk yıl hapis cezasına çarptırılması kararını, haber.sol.org’da yayınlayan sorumlu yazı işleri müdürü, aynı zamanda ÇGD İstanbul Temsilci Uğur Güç’e, haberinden kaynaklı açılan
‘hakaret’ davası, açıkça basın özgürlüğü düşmanlığıdır. Bu özgürlükler arasında basın özgürlüğünün ayrı
bir önemde olduğunu hatırlatıp, kısıtlayıcı her türlü uygulamanın karşısında, basın özgürlüğü yolunda yargılanan tüm meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiriz” denildi.1713
11 Şubat 2020
● Tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül
Töreni”nde CHP’nin tek parti döneminde şairlere zulüm uyguladığına ilişkin konuşmasına “Merhaba, adım
Levent Üzümcü, ‘Emir büyük yerden?’ diyerek İstanbul belediye şeyiniz tarafından haksız, hukuksuz ve
sebepsiz yere işimden oldum, başkanı olduğunuz partinin yönetimindeki hiçbir ilde ve sahnede oyun oynayamıyorum” tepkisini gösterdi.1714 Erdoğan, “Nazım Hikmet’i hapiste çürütenler, Sabahattin Ali’yi katledenler tek parti döneminin jakobenleridir. Şiiri, müziği yasaklayan bir ülkeden sanatçıları ötekileştirmeyen
yepyeni bir Türkiye’ye kavuştuk” demişti.1715
● Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, “Ambargolar” başlıklı yazısında CHP’nin CNN Türk’e
uyguladığı boykotu değerlendirerek, AKP’nin uzun süre tüm Doğan Medya Grubu’na uyguladığı ambargoyu 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi gecesi Erdoğan’ın kendisi aracılığıyla canlı yayına bağlanmasıyla son bulduğunu hatırlattı.1716 Şimdi Demirören Holding bünyesindeki CNN Türk’e CHP’nin boykotu
içinse Fırat, “Hatalar yok mu? Tabii ki var. Her yerde, her kurumda zaman zaman hata var. Geride kalan
yönetimler, yeni yönetimler, yöntem arayışları hem hataları düzeltmek hem de daha iyisini ekrana getirmek
içindir. Ambargo kararına sevinç çığlıkları atan bir kesim var. Biz bunu daha önce de yaşamıştık. Ambargo
dün de yanlıştı, bugün de yanlış. Dün nasıl düzeldiyse, bugün de düzelir. Bir gün gelir, CHP açısından en
kritik yayını CNN Türk yaparsa şaşırmayın” ifadelerini kullandı.1717
● Hollanda Bağımsız Sanat Vakfı tarafından 4-17 Nisan’da düzenlenecek olan Çağdaş Türk Sanat
Sergisi’ne davet edilen Serkan Bayer’in eserleri vakıf yönetimince müstehcen bulundu ve katılımı iptal
edildi. Bayer, “İnsanlık sanat ve sanatçılara yönelik binlerce sansür vakasına tanık oldu. Van Gogh da, Picasso da tattı bu acıyı. Bugünün vakasını da ben yaşadım. Yaklaşık 20 yıldır profesyonel olarak plastik sanat
yapıyorum. Hiç böyle sansür edilmemiştim. Hülya Yazıcı başkanlığındaki Bağımsız Sanat Vakfı, ve serginin küratörü Ahmet Özel Hollanda Lahey’de düzenlemek istedikleri ‘Çağdaş Türk Sanat Sergisine’ katılmam için beni de davet etti. Sergi, Lahey’in 173 yaşındaki Pulchri Studio galerisinde 4-17 Nisan tarihleri
arasında düzenlenecekti. Bir hafta sonra Özel aradı ve adı bağımsız olan vakfın eserlerimi ‘müstehcen bulduğunu’ bildirdi. Bizim ‘varoluşun en saf halini gördüğümüz’ yerde Bağımsız Sanat Vakfı yöneticileri vajina görmüştü. Pulchri Studio gibi çağdaş sanatın önemli kurumlarından biri sansüre nasıl bir tepki verir,
bilemiyorum” açıklaması yaptı.1718
12 Şubat 2020
https://journo.com.tr/bik-resmi-ilan-ipi-tgs-rsf-evrensel-birgun/amp?__twitter_impression=true
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002071041349857-kemal-kilicdaroglu-cnn-turk-boykotu-ile-ilgili-konustu/
https://www.evrensel.net/haber/397042/gazeteci-ugur-guce-yaptigi-haber-nedeniyle-dava-acildi
1714 https://twitter.com/LeventUzumcu/status/1227264010946564096?s=08
1715 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002111041377411-erdogandan-idlib-aciklamasi-atacagimiz-adimlari-yarin-aciklayacagim/
1716 https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/hande-firat/ambargolar-41444427
1717 https://www.medyatava.com/haber/hurriyet-yazari-hande-firat-chp-acisindan-en-kritik-yayini-cnn-turk-yaparsa-sasirmayin_205563
1718 https://odatv.com/cagdas-sanata-vajina-sansuru-11022021.html
1711
1712
1713
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● Levent Üzümcü, Gezi davası nedeniyle İngiltere’de yaşayan oyuncu Memet Ali Alabora’nın Nazım Hikmet’in Memleketimden İnsan Manzaraları eserini sahneye uyarlayacağı ve büyük bir Avrupa turnesine çıkacağı ile ilgili haberini paylaştı ve “Kiminin dönemediği vatanıdır Gezi” tepkisini gösterdi.1719
● IPI Türkiye Program Direktörü Oliver Money Kyrle, Türkiye’deki basın özgürlüğü ortamıyla ilgili
“Bu 2016’da başlayan bir bozulma değil. 2011-2012 yıllarında zaten Türkiye, dünyada en fazla gazetecinin
hapiste olma unvanını almıştı. 2016’daki darbe girişimi, var olan baskıyı iyice arttıran bir seviye de. Ama
dediğim gibi bu 2016’da başlayan bir durum değil. 2011-2012’lere kadar dayandı. Zaten OdaTV davaları
gibi, Ergenekon davaları gibi davalar vardı. Ve 60-70 civarında gazeteci zaten hapisteydi o sürede. Ama
Türkiye’de yapılan gazetecilik herkes için bir teşvik ve örnek oluşmuştur diyebiliriz. Haber yapmak için
aldıkları bu riskler bizler için büyük örnek olacak” dedi. Kyrle, Türk Hükümeti’ne de “Gazetecilere karşı
açılan davaların yüzde 70’i terör suçlamaları. Davaların hemen hepsinde gazetecilik nedeniyle paylaşılan
haberler yer alıyor. Bunun bir an önce durdurulması gerekiyor” çağrısı yaptı.1720
● AİHM’in son yayınladığı istatistiklere göre; 2019 yılında Türkiye’ye karşı 113 karar verildiği, bu
kararların 96’sında en az bir hak ihlali bulunduğu belirtildi. AİHM istatistiklerinde, Türkiye’nin 35 davayla
en çok ifade özgürlüğü ve 16 davayla kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını ihlal ettiği açıklandı.1721
13 Şubat 2020
● AYM Başkanı Zühtü Arslan, haber ve yazılarından dolayı gazetecilere ceza verilmesini demokratik toplum düzenine uygun bulmadığını belirterek, “Gördükleri işlev nedeniyle siyasetçiler diğer kişilere
göre haklarındaki haber ve eleştirilere daha hoşgörülü olmak durumundadır. Basının bazı haberleri rahatsız
edici ve kışkırtıcı olabilir. Demokrasilerde gözetleyici işlevi gören basının, özellikle siyasilere yönelik haber
yaparken çok daha geniş bir özgürlük alanına sahip olması gerekir. Basına yönelik hukuki ve cezai yaptırımlara başvurulması, ifade ve basın özgürlüğünü kullananlar üzerinde, ciddi caydırıcı etki yaratır” dedi.1722
14 Şubat 2020
● Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, Die Welt Türkiye eski muhabiri Deniz Yücel
hakkındaki dava ile ilgili olarak “Takibi bırakmayacağız” mesajıyla Türk Hükümeti’nden “hızlı ve hukuk
devletine uygun bir yargılama” talep edildiğini bildirdi. Breul, dava için “Yücel’e yöneltilen suçlamaların
mahiyeti şüpheli göründüğünü ve çok uzadı” ifadelerini kullandı.1723
● Basın Konseyi, Türkiye Gazeteciler Federasyonu, Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından yapılan ortak açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin
Çetin Emeç Üst Geçidi’nin adını değiştirmesine, “Basın şehidimizin adının yaşatılması engellenmeye kalkışılmıştır” tepkisi gösterildi. Açıklamada, “Tüm basın şehitlerimize dayatılan bu saygısızlığı şiddetle kınıyoruz. Yanlıştan bir an önce dönülmesini Türk basını ve kamuoyu adına bekliyoruz” denildi.1724
18 Şubat 2020
● Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yürütülen “Kocaeli, Antalya,
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli İllerinde Çevresel Faktörlerin ve Sağlık Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
Projesi”nin kamuoyuna açıklanmayan verilerini Bianet ve Cumhuriyet üzerinden duyurduğu için İstanbul
12. Asliye Ceza Mahkemesince hakkında bir yıl üç ay hapis cezası verilen Dr. Bülent Şık için 524 akademisyen, bilim insanı, insan hakları ve çevre adaleti savunucuları tarafından imza kampanyası başlatıldı.1725
Kampanya metninde, “Akademisyenler, bilim adamları ve insan hakları ve çevre adaletinin savunucuları
olarak Dr. Bülent Şık’a verilen 15 ay hapis cezasını şiddetle kınıyoruz. Şık bir gıda mühendisi olarak, pestisitler, poliamatik hidrokarbonlar ve ağır metaller gibi gıdalardaki toksik kalıntıları ölçme konusunda uzmandır. Şık’ın araştırması, halk sağlığı ve özellikle çocukların sağlığı için ciddi çevresel riskler ortaya koymuştur. Şık’a verilen hapis cezası her an ve önceden haber verilmeden uygulamaya konabileceği için acilen
uluslararası desteğe ihtiyaç var. Bizler, halk sağlığını savunan sorumlu bir bilim insanı olarak görev yapan
Dr. Şık ile dayanışmamızı ifade ediyoruz” denildi.1726 Uluslararası kamuoyuna ve Yargıtay’a da konuya
ilişkin çağrıda bulunuldu.1727
19 Şubat 2020
https://twitter.com/LeventUzumcu/status/1227350439785586689?s=20
https://www.evrensel.net/haber/397110/ipi-turkiye-direktoru-oliver-money-kyrle-gazetecileri-gozetleyen-bir-mekanizma-var
https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_2019_ENG.pdf
1722 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/bekir-coskun-ifade-ve-basin-ozgurlugunun-simgesi-oldu-5621875/
1723 https://www.dw.com/tr/deniz-y%C3%BCcel-davas%C4%B1-berlinden-hukuk-devletine-uygun-yarg%C4%B1lama-talebi/a-52380613
1724 http://www.24saatgazetesi.com/basin-sehidi-cetin-emecin-adi-silinemez/
1725 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/220404-bulent-sik-a-dunyanin-dort-bir-yanindaki-akademisyen-hak-savunuculari-ve-cevrecilerden-destek
1726 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6dYFX1VL-2N-TyC4R-wthVY5CcHYO93TMs10JvIt4otHtYg/viewform?fbclid=IwAR2fPcJirALOJnf_b416w_LA3LkRA90BStJ8ZNCGWDghfie5fENJkmFvIjA
1727 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/220404-bulent-sik-a-dunyanin-dort-bir-yanindaki-akademisyen-hak-savunuculari-ve-cevrecilerden-destek
1719
1720
1721
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● Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatović, 1-5 Temmuz 2019 tarihli Türkiye gezisi
sonucunda hazırladığı raporu açıklayarak, Türkiye’de adalet sistemi ve yargı bağımsızlığında süregelen sorunlara dikkat çekti. Türkiye’deki durumun Temmuz 2016 ve Temmuz 2018 tarihleri arasında uygulanan
OHAL ile daha da kötüleştiğini belirten Mijatović, Türk yargısı ile Hakimler ve Savcılar Kurulu’nu, yargının kötüye kullanılmasına hukuki onay sağlamamak suretiyle sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.
Komiser hazırladığı raporda, mahkemelerin bağımsızlığı ile hakimlerin teminatının erozyona uğradığını,
meslekten çıkarma veya mesleğe alım gibi alanlara doğrudan etki eden müdahaleler tespit ettiklerini, ilaveten AİHM’in son kararlarıyla da iyice ortaya çıkan, yargının siyasi menfaatlere yönelik taraflı tutumuna
işaret eden bulgulara rastladıklarını belirtti.1728 Mijatović, Gezi Davası’nda beraat etmesine karşın darbe
girişimi soruşturması gerekçesiyle Osman Kavala’nın serbest bırakılmaması olayındaki çelişkilere dikkat
çekerek, Kavala vakasını, Ahmet Altan, Selahattin Demirtaş ve Taner Kılıç davalarıyla benzer bulduklarını
belirterek, Kavala’ya yönelik yeni kararın inandırıcı olmadığını ve sadece yargının kötüye kullanılması şeklinde nitelenebileceğini vurguladı.1729 Almanya Dışişleri Bakanlığı da “Türkiye, hukuk devleti standartlarına uymalıdır” tepkisi gösterdi.1730 Açıklamada, “Kavala’nın tahliyesinden hemen sonra tekrar tutuklanması nedeniyle şaşkınlık içindeyiz. Türkiye’nin taahhüt ettiği hukuk devleti standartları çerçevesinde
duruma hızla açıklık getirilmesini talep ediyoruz” denildi.1731 Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Yönetim Kurulu
Eş Başkanı Carl Bildt de, “Türkiye’deki bu gidişat daha fazla devam edemez” dedi.1732 Uluslararası Af
Örgütü (UAÖ), “Kavala hakkında verilen art niyetli kararı yalnızca onun için verdiğimiz mücadeleye devam
etme kararlılığımızı artıracak. Bu karar acilen bozulmalı ve Kavala serbest bırakılmalıdır” açıklaması yaptı.
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Temsilcisi Emma Sinclair-Webb ise, kararı “hukuksuz ve kindar” olarak yorumladı.1733
20 Şubat 2020
● HRW Direktörü Kenneth Roth, Osman Kavala’nın serbest bırakılmamasıyla ilgili “Bu durum,
Türkiye’nin ceza adalet sisteminin gözaltı ve kovuşturmalarla Cumhurbaşkanı tarafından siyasi olarak manipüle edildiğini gösteriyor. Kavala 28 aydır haksız yere hapsedildi. Tutukluluğunu daha da genişletmek,
derhal geri döndürülmesi gereken bir hatadır” dedi.1734
● Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın (ÖiB) programı kapsamında yayımlanan Ocak 2020
raporuna göre, ay sonu itibarıyla 52’si hükümlü ve 43’ü tutuklu olmak üzere 95 basın mensubu cezaevinde.
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, rapora ilişkin açıklamasında, “Kimin gazeteci olduğuna unvanı
ne olursa olsun bir memurun ve ona bağlı bir komite haline dönüştürülen ve Türk medyasının köklü örgütlerinin hiçbirinin temsil edilmediği bir komisyonun karar veremeyeceği aşikârdır. ÖiB Ocak ayı raporumuzda, Cumhuriyet muhabiri Alican Uludağ, gazeteciler Kerim Karakaya ile Fercan Yalınkılıç ve başka
pek çok kişi hakkında dava açılması gibi gelişmeler not edilmiştir. Elazığ’da yaşanan deprem nedeniyle
yapılan sosyal medya paylaşımları aralarında gazeteciler ve sanatçıların da bulunduğu çok sayıda insan
hakkında soruşturma açıldığı da kayda geçmiştir” ifadesine yer verdi.1735
21 Şubat 2020
● Anadolu Kültür Derneği’nin kurucusu ve işadamı Osman Kavala, yeniden tutukluğuyla ilgili “Maruz kaldığım bu yeni hukuksuzluğun uzun sürmeyeceğini, yargıya verdiği zararın kalıcı olmayacağını ümit
ediyorum” dedi. Kavala, “İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği beraat kararları olumlu yönde bir
adımdır. Ben, Gezi Davası’ndaki temelsiz kurgunun, hukuksuzlukların, tutuklama uygulamasının, yargıdaki
sorunların anlaşılmasına katkıda bulunacağını ve böylelikle onarıcı bir etki sağlayacağını ümit ediyordum.
Ancak maalesef Cumhurbaşkanı’nın müdahalesi bu imkanı engelledi, bunun arkasından ilkinden çok daha
hukuksuz biçimde ve mantıksız bir suçlamayla yeniden tutuklandım. İki buçuk yıl önce bana yöneltilen bu
suçlamanın tek dayanağı olan Henri Barkey ile yoğun irtibatım olduğu iddiası Emniyet’ten gelen iletişim
kayıtlarıyla uzun zaman önce çürütülmüştü. Benim 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı olduğum iddiası, Gezi protestolarını planladığım ve organize ettiğim iddiasından çok daha mantıksızdır ve yoğun bir
art niyeti göstermektedir” açıklaması yaptı.1736
1728https://www.dw.com/tr/avrupa-konseyinden-t%C3%BCrk-yarg%C4%B1s%C4%B1na-dik-durun-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1/a-52433246
1729

https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/avrupa-konseyinden-turk-yargisina-cagri-dik-durun-5635012/

1730https://www.dw.com/tr/kavala-hakk%C4%B1ndaki-g%C3%B6zalt%C4%B1-karar%C4%B1na-avrupal%C4%B1-siyaset%C3%A7ilerden-tepki/a-52428305
1731https://twitter.com/AuswaertigesAmt?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Ftr%2Fkavala-

hakk%25C4%25B1ndaki-g%25C3%25B6zalt%25C4%25B1-karar%25C4%25B1na-avrupal%25C4%25B1-siyaset%25C3%25A7ilerden-tepki%2Fa-52428305
1732https://twitter.com/carlbildt/status/1229878186328150021?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Ftr%2Fkavala-hakk%25C4%25B1ndaki-g%25C3%25B6zalt%25C4%25B1-karar%25C4%25B1na-avrupal%25C4%25B1-siyaset%25C3%25A7ilerden-tepki%2Fa-52428305
1733https://www.dw.com/tr/kavala-hakk%C4%B1ndaki-g%C3%B6zalt%C4%B1-karar%C4%B1na-avrupal%C4%B1-siyaset%C3%A7ilerden-tepki/a-52428305
1734 https://www.hrw.org/news/2020/02/20/turkey-prominent-civic-leader-rearrested-after-acquittal
1735 http://www.gazetecilercemiyeti.org.tr/gazeteciler-cemiyeti-ocak-2020-oib-raporu-aciklandi/
1736 https://www.amerikaninsesi.com/a/kavala-darbe-girisimi-planlayicisi-oldugum-iddiasi-art-niyetli-/5298556.html
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23 Şubat 2020
● ÇGD’nin 42. yıldönümüne ilişkin “Güne Tanık, Yarına Umut Olmak İçin Çıktığımız Yolda 42
Yaşındayız” açıklamasında, “Meslek ilkelerimiz ile basın özgürlüğüne yönelik her türlü saldırıya karşı
emekçi dayanışmamızı yükselterek, evrensel hukuk kurallarını geçerli kılmak için mücadele edeceğiz” denildi.1737
24 Şubat 2020
● AİHM Yazı İşleri Müdürlüğü’nde daha önce hukukçu olarak görev yapan Ümit Kılınç, AİHM’in
Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkında verdiği hak ihlali kararlarına uyulmamasıyla Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 18’inci maddesinin ihlal edildiğini söyledi.1738
25 Şubat 2020
● CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ve Batuhan Çolak’a
yönelik yapılan e-operasyona, “AKP kişisel verilerin korunması konusundaki kanunu insanların kişisel verilerini korumak için çıkarmadı mı? Yakında tüm gazetecilere bu açıdan operasyonlar olabilir. Gazeteciler
Libya şehitlerinin haberini neden yapmayacak? İnsanlar, evlatlarının nerede, nasıl ve ne şekilde öldüğünü
bilmeyecek mi?” tepkisini gösterdi.1739
● Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiğini söyleyerek, Türk Hükümeti’nden “hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı önündeki
engelleri” kaldırmasını istedi. Komite Başkanı David McAlister, “Kavala’nın beraatının ardından tutuklanması kabul edilemez. Türk yargısı AİHM kararlarını göz ardı etti. Türkiye’de herhangi bir delil olmadan
insanların tutuklandığını görüyoruz. Bu da bize adil yargılamanın olmadığını gösteriyor. Türkiye’de acil
yargı reformuna ihtiyaç var. Bir an önce yargı bağımsızlığının teyit edilmesi gerekiyor açıklamasında bulundu.1740 Komite üyesi Sergey Lagodinsky, “Türkiye, AİHM kararlarına saygı göstermeli. Kavala davasıyla birlikte yaşananlardan çok endişeliyiz. Türkiye’de yargının bağımsızlığına uyulmaması, adil yargılama
hakkının ihlali söz konusu. Etkili şekilde AİHM uygulaması da söz konusu değil” diye konuştu.1741
● RSF Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fox TV’yi yalan haber yapmakla suçlamasına, “Türkiye’de medya çoğulculuğu can çekişirken Sayın Cumhurbaşkanı’nın az sayıdaki
eleştirel televizyon kanallarından Fox TV’yi ve muhabirini aşağılaması kabul edilemez. Demokrasinin olmazsa olmazı tek sesli koro değil, eleştirel medyanın ses verebilmesidir” tepkisini gösterdi.1742
26 Şubat 2020
● Odatv yazarı Barış Pehlivan, Beyaz TV Haber Müdürü Murat Erçin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
uçakta sorduğu “Odatv, Gezi sürecinde kalkışmanın önemli medya ayaklarından biriydi. Odatv ‘katil devlet’
ve ‘katil polis’ gibi manşetler attı. Ancak iddianamede bunların hiçbiri yer almadı. Bu konuyla ilgili ne
dersiniz?” sorusuna tepki gösterdi.1743 Pehlivan, “Odatv hakkında Erdoğan’a soru soran kişi Beyaz TV Haber Müdürü Murat Erçin. Gökçek’in adamının uçakta bizim hakkımızda soru sormasının tek nedeni var:
Gökçek’in Ankara’yı ve dolayısıyla Türkiye’yi nasıl soyduğunu, FETÖ’ye nasıl parsel parsel verdiğini
belge belge yazmamız... Evet tek nedeni var: Gökçek’in FETÖ ile ilişkilerini isim isim deşifre etmemiz.
Gökçek’in terörizmin finansmanında nasıl rol aldığını miktar miktar listelememiz. Yani Gökçek’in Gezi,
Kavala ve yargıda olanlar ile ilgili bir derdi yok. Sadece istiyor ki; pislikleri ortaya çıkmasın” ifadelerini
kullandı.1744
● Korkusuz yazarı Can Ataklı Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Bugün trollerin hayasız bir saldırısına uğradım. Ardından hakkımda Cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma açıldığı ilan edildi. Adliyeye
gittim. Henüz soruşturma dosyası yok. Ama bu hiç yok demek değil” ifadelerine yer verdi.1745
27 Şubat 2020
● Cumhuriyet muhabiri Hazal Ocak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili olarak “Damat işi biliyor” başlıklı haberi nedeniyle hakkında “kamu görevlisine hakaret” iddiasıyla soruşturma başlatılması ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu’na ifade verdi. Ocak, “Konuyla ilgili topluma bilgi vermek amacıyla bu haberi yaptım. Gazetecilik görevimi yerine getirdim. Bu haberin herhangi
https://www.gazeteruzgarli.com/cgd-42-yasinda/
https://www.evrensel.net/haber/398025/aihm-hukukcusu-umit-kilinc-demirtas-ve-kavala-kararlari-uygulanmali
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/chpden-e-operasyon-tepkisi-269589h.htm
1740 https://www.dw.com/tr/ap-kavala-da-demirta%C5%9F-da-serbest-b%C4%B1rak%C4%B1lmal%C4%B1/a-52532352
1741 https://www.amerikaninsesi.com/a/apden-turkiyeye-demokrasilerde-kayyum-olmaz-mesaji/5303465.html
1742 https://twitter.com/RSF_tr/status/1232283161633198080
1743 https://odatv.com/erdogan-geziyi-biraksin-gokcekin-pis-islerini-aciklasin-26022059.html
1744 https://twitter.com/barispehlivan/status/1232636301595348992?s=20
1745 https://twitter.com/can_atakli_/status/1232705221824040960?s=20
1737
1738
1739
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bir suç oluşturduğunu düşünmüyorum. Basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği
kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.1746
● Sabah yazarı Hıncal Uluç, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e, Beyaz TV’de Ece Erken’in “Söylemezsem Olmaz” programıyla ilgili sorusuna yanıt alamadığını belirterek, program Beyaz TV’de yayınlandığı için ceza verilmemesine eleştirdi.1747 Uluç, “Ece Erken, Beyaz TV’de sunduğu programda ‘Evli ve iki
çocuklu bir zengin adamla’ birlikte yaşadığını açıklamış. Oysa, yaptığının adı hem yasalarımızda, hem
inançlarımızda zina ve suç. Suçu teşvik etmek ise Türk Ceza Kanunu’nda bile suç. O zaman Erken’in yaptığı
iş, bana tarifini hala yollamadığınız sizin manevi değerlerinize uygun mu düşüyor? Ya da siz programa
değil, yayınlayan kanala göre mi ceza kesiyorsunuz?” diye yazdı.1748
28 Şubat 2020
● İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı, Anadolu Kültür Derneği kurucusu Osman Kavala’nın
derhal serbest bırakılmasını istedi. Aralarında Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları Derneği
(İHD) ve Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), Civil Rights Defenders, Düşünce Suçuna Karşı Girişim, Eşit
Haklar İçin İzleme Derneği, Hafıza Merkezi, Hak İnisiyatifi Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Kaos
GL, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği, Research Institute on
Turkey, Sivil Alan Araştırmaları Derneği, SPoD, Türkiye Almanya Kültür Forumu, Yaşam Bellek Özgürlük
ve Yurttaşlık Derneği’nin de bulunduğu hak savunucuları ortak açıklama yaptı. Açıklamada, “Mevcut yasalara göre tutukluluk halinin sanık hakkında bir iddianame hazırlanmadan iki yılı aşması mümkün değil.
Bu yönüyle yeniden tutuklama kararı bir ihlaldir. İnsan hakları savunucuları olarak, Kavala’nın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Türkiye hem kendi iç hukukuna hem de AİHM kararlarına uygun davranmalı, hukuku bir yıldırma ve intikam alma aracı olmaktan çıkarmalı, Kavala dahil tüm yurttaşlara, hukukun
üstünlüğü güvencesini sağlamalıdır” denildi.1749
● RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, RTÜK’ün İdlib saldırısına ilişkin “sorumlu yayıncılık”
açıklamasına tepki göstererek bunun sansür ve otosansüre neden olacağını belirtti. Önderoğlu, “RTÜK’ün
İdlib saldırısına dairi sosyal medya ve internet ortamındaki yayınları basmakalıp ifadelerle eleştirmesi, sorumlu ve sorgulayıcı yayıncılığın da bu kapsamda görüldüğü izlenimi yaratıyor. Kurul sansür ve oto sansürü
akla getirecek söylemden kaçınmalı” dedi.1750
1 Mart 2020
● Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara’da Sputnik Türkiye çalışanı üç gazeteci hakkında
evlerine eş zamanlı saldırı girişimi yaşandıktan sonra gazetecilerle ilgili gözaltı işlemi uygulanması üzerine
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüştü ve Türkiye’nin gazetecilerin güvenliğini sağlamasını istedi.1751 Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan da, yaşananlara, “Ankara’daki üç çalışanımızın evlerini (!) şu an kimlikleri bilinmeyen tipler basmış, tehditler savurmuş, Ruslara
çalıştıklarından dolayı kendilerine vatan hainleri demişler. Saldırganların çok göz önünde olmayan bu çalışanlarımızın ev adreslerini nasıl olup da ellerine geçirdiklerini de sormak isterim” tepkisini gösterdi.1752
Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Sputnik’in Türkiye birimi çalışanlarına yapılan saldırı ve çalışanların gözaltına
alınması gazetecilik haklarının en kaba biçimde ihlalidir. Türkiye yönetimini duruma müdahale edip, Rus
basın kuruluşlarının temsilcilerinin güvenliklerini sağlamaya ve olanlarla ilgili ayrıntıların açığa kavuşmasına yardımcı olmaya çağırıyoruz” açıklaması yaptı. Sputnik’e bağlı Rossiya Segodnya uluslararası haber
ajansından yapılan açıklamada ise, “Yaşananları ifade özgürlüğünün ihlali olarak görüyor, görevlerini dürüst bir şekilde yerine getirmeleri nedeniyle insanlara eziyet edildiğini düşünüyoruz. Çalışanlarımızın güvenliğinin sağlanmasını ve derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz” denildi.1753 TGS, “Sputnik’in Türkiye servisinde çalışan gazetecilerin evlerine saldırı girişiminde bulunulması ve ardından üç
meslektaşımızın gözaltına alınması kabul edilemez. Devletler arası gerilimin bedeli gazetecilere ödetilemez” tepkisini paylaştı. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin ise1754, “Ülkeler arasındaki gerginlikler
medya mensuplarına yönelik şiddeti ve devlet baskısını mazur gösteremez. Sputnik Türkiye personeline yönelik bazı gruplarca saldırıları ve müşteki durumundayken gözaltına alınarak mağdur edilmelerini hem yakışıksız hem de çok tehlikeli gelişmeler olarak görüyoruz” açıklamasını yaptı.1755
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/muhabirimiz-ifade-verdi-amacim-toplumu-bilgilendirmekti-1723658
https://www.medyaradar.com/hincal-uluctan-rtuk-baskanina-zor-sorular-ece-erkenin-yaptigi-zina-ve-suc-haberi-2022201
https://www.sabah.com.tr/yazarlar/uluc/2020/02/27/gazeteciler-ve-ismarlama-muhabirler
1749 https://amnesty.org.tr/icerik/ortak-aciklama-osman-kavala-derhal-serbest-birakilmalidir
1750 https://twitter.com/RSF_tr/status/1233454136244527104
1751 https://tr.sputniknews.com/rusya/202003011041511916-lavrov-cavusoglu-ile-konustu-sputnik-turkiye-ile-ilgili-durumun-cozume-kavusturulmasini-istedi/
1752 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202003011041508989-sputnikin-turkiye-servisinde-calisan-gazetecilerin-evlerine-saldiri-girisimi/
1753 https://tr.sputniknews.com/dunya/202003011041510560-rus-disislerinden-sputnik-turkiye-calisanlarina-yonelik-saldiri-ve-gozaltiyla-ilgili-duruma/
1754 http://www.24saatgazetesi.com/wp-content/uploads/2020/03/gazete.pdf
1755 https://www.dw.com/tr/sputnik-t%C3%BCrkiye-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fanlar%C4%B1-serbest/a-52597867
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3 Mart 2020
● EMEP (Emek Partisi) İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, İstanbul Valiliği’nin “Savaşa Hayır”
mitingini yasaklamasına, “Kendi izlediği politikaları eleştiren, herkesi vatan haini ilan eden hükümet, milyonlarca emekçinin ‘Suriye’de ne işimiz var?’, ‘Neden bizim çocuklarımız ölüyor?’ haykırışlarını görmezden geldiği gibi şimdi de bunu yasaklıyor” dedi.1756
● TGS, Cumhuriyet Ankara bürosunda işten çıkartılan üyesi Ozan Çepni’nin işe geri alınmasını1757
talep etti.1758 TGS Ankara Şubesi de yazılı açıklamasında “Cumhuriyet Ankara Büroda çalışan üyemiz Çepni'nin işine son verildiğini üzülerek kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Beş yıldır Cumhuriyet için emek veren Çepni’ye haklı bir sebep gösterilmeden yapılan bu işten atma hukuksuzdur ve asla kabul edilemez”
denildi. Gazeteci Dayanışma Ağı da “Gerekçesiz, haksız kıyımlara artık yeter diyoruz! Kurumları, gazeteci
kıyımlarına son vermeye çağırıyoruz” diyerek tepki gösterdi.1759
4 Mart 2020
● Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabiri Hülya Kılınç’ın gözaltına alınmasına tepki
gösterildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, “Terkoğlu gazetecidir. Yapılan haberdir. Sabaha
karşı gözaltı kabul edilemez. Zulmünüz arttıkça çirkin ve katlanılmaz oluyorsunuz. Derhal serbest bırakılmalıdır. Türkiye’nin doğru, dürüst olarak tanıdığı bir gazeteciyi sudan bir gerekçe ile sabaha karşı 04.00’da
evinden gözaltına aldırmak savcılık mı? Özgürlükleri katlederek ne geçiyor elinize? Kim istiyor bunu? Sabah çağır gelsin ifadesini versin. Zulmünüz batsın” dedi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, “Oda TV’nin şehidimizin cenaze törenine ilişkin yaptığı haberi inceledim. Şehidimizin soyadını kullanmadığını ve ailesine ilişkin bilgileri de kodlayarak verdiğini gördüm. Buna karşın şehidimizin ad ve
soyadının daha önce Meclis kürsüsünde açık oturumda söylenmek suretiyle sır niteliğinin ortadan kaldırılmış olduğunu tespit ettim. Bütün bu hususlar dikkate alındığında gözaltı uygulamasının yanlış olduğu açıktır” açıklaması yaptı. Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ise, “Terkoğlu şehit olan MİT mensubunu deşifre etmekten gözaltına alındı. Halbuki şehidimizin ismi ve soyadı açık şekilde, Oda TV’nin
haberinden bir hafta önce Meclis’te canlı yayında açıklandı. Ve birçok yerde haber oldu. Biz buna rağmen
soyadını kodladık”1760 tepkisini gösterdi. RFS Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Twitter’da “Libya’da
hayatını kaybeden istihbarat görevlisinin kimliğini Türkiye, öyle görünüyor ki, Oda TV haberiyle değil bir
siyasi parti yetkilisinden öğrendi. Terkoğlu kimliği açıklamaktan suçlanamayacağından serbest bırakılmasını istiyoruz”1761 paylaşımında bulundu. ÇGD’den yapılan açıklamada, “Araştırmacı gazetecilik alanında
başarılı çalışmalara imza atan Terkoğlu’nun, kumpas davaları dönemindeki yöntemlerle sabah saatlerinde
evinden gözaltına alınmasıyla halkın doğruları öğrendiği önemli bir ses susturulmak istenmektedir” denildi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin de, “Türkiye’nin tek sesli olmasını kimse istememelidir.
Sezarist uygulamaların ülke sorunlarının çözümüne katkı koyması beklenmemelidir. Gazeteciler her ne sebeple olursa olsun hayatlarını bu ülke veya bu ülkenin çıkarlarını savunma maksadıyla heba eden kahramanları her türlü saygıyı ve takdiri görmelidir. Sessiz, sedasız cenazeleri kaldırılıyor, sanki hiç öyle bir
kayıp yaşanmamış gibi davranılması bekleniyor ise, insanımız bunu kabul etmez. Bazı bakanlar ‘Dünyanın
neresinde olsa’ Oda TV yazarlarının tutuklanacağını ileri sürebilirler, dilin kemiği yok. Ancak bu iddialarını
neye dayandırdıklarına açıklama da getirmeleri gerekir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı ve uluslararası insan hakları ve ifade özgürlüğü hukuku dikkate alındığı zaman şüphesiz ki gazetecilik suç değildir
ve haber yaptıkları için gazeteciler tutuklanmamalılardır” dedi.1762
● Freedom House (Özgürlük Evi) “Dünyada Özgürlükler 2020” raporuna göre; Türkiye son 10 yılda
dünya genelinde demokratik hak ve özgürlüklerinde gerileme gözlemlenen ülkeler sıralamasında ikinci ülke
oldu. Raporda, 83 ülke “özgür”, 63 ülke “kısmen özgür”, 49 ülke ise “özgür olmayan” kategorilerinde sınıflandırıldı. Raporda, Türkiye için “Belediye seçimleri, zafer kazanan muhalefet için dönüm noktası olsa
da temel insan haklarında kısıtlamalar sürdü. Suriye’nin kuzeyinde devletin düzenlediği harekata karşı seslerini yükseltenlere baskı uygulandı” ifadeleri kullanıldı.1763
5 Mart 2020
https://www.evrensel.net/haber/398618/istanbulda-savasa-hayir-miting-ve-etkinliklerine-yasaklama
https://twitter.com/TGS_org_tr/status/1234829987636826112
https://www.evrensel.net/haber/398637/tgs-ankara-subesinden-cumhuriyete-ozan-cepni-ise-geri-alinsin
1759 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-ozan-cepni-hicbir-gerekce-gosterilmeden-kovuldum,864422
1760https://twitter.com/barispehlivan/status/1235057910985551873?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Ftr%2Fgazeteci-bar%25C4%25B1%25C5%259F-terko%25C4%259Flug%25C3%25B6zalt%25C4%25B1nda%2Fa-52631058
1761https://twitter.com/RSF_tr/status/1235074550368317441?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Ftr%2Fgazeteci-bar%25C4%25B1%25C5%259F-terko%25C4%259Flug%25C3%25B6zalt%25C4%25B1nda%2Fa-52631058
1762 https://odatv.com/odatvye-gozaltiya-buyuk-tepki-04032049.html
1763 http://www.yeniyasamgazetesi1.com/turkiye-ozgurluk-siralamasinda-sondan-ikinci-oldu/
1756
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● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabiri Hülya Kılınç’ın tutuklamalarıyla ilgili “Devlet sırrı denilen bir şey vardır, bir milli güvenlik sırrı denilen bir anlayış
vardır. Bu Almanya’da da böyle. Hadi yapsınlar böyle bir haberi Almanya’da” yorumunu yaptı.1764
6 Mart 2020
● Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin (DFG) “Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri Şubat Raporu’na
göre; 12 gazeteci gözaltına alındı, bir gazeteci ise tutuklandı. Raporda 71 gazeteci hakkında yargılama yapıldığı kaydedildi. Türkiye’deki tek kadın haber ajansı olan Jin News’e idari tedbir kararıyla dokuzuncu kez
erişim engeli getirildiği belirtildi. Cezalandırılan gazeteciler Emre Orman, kapatılan Zaman’ın eski Konya
temsilcisi Şirin Kabakcı, Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu, gazeteci Sultan Çoban, gazeteci Faruk Arhan, Kapatılan Özgür Gündem’de ‘Nöbetçi Yayın Yönetmenliği’ yapan Veysi Altay olarak
açıklandı.1765
● TGS, son günlerde gazetecilere yönelik baskıda artış olduğunu belirterek, “İdris Sayılğan ve Alptekin Dursunoğlu tutuklandı. İdris Sayılğan, tutukluluğuna yapılan itirazın ardından serbest bırakıldı. Yine
yaptıkları haberler nedeniyle gazeteci Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç da tutuklandı. Sınır hattında yaşanan
insanlık dramının kamuoyuna duyurulmasını engellemek isteyenler, yine gazetecileri hedef aldı. Türkiye
kamuoyundan ne gizlenmek isteniyor? Neden gazetecileri sürekli gözaltına alarak halkın doğru bilgilenme
hakkını engelliyorsunuz? Gazetecilik suç değil kamusal bir görevdir. Gazeteciler halkın gerçekleri öğrenebilmesinin güvencesidir” açıklaması yaptı. TGS, halen gözaltındaki gazeteci Rawin Sterk Yıldız’ın serbest
bırakılmasını istedi.1766
● Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Oda TV’ye yönelik kararları savunarak, “Malum
web sitesiyle alakalı kimse basın özgürlüğü yalanına sığınmasın. Şehit MİT mensubunu ve ailesini deşifre
etmek dünyanın her yerinde suçtur. O hayran olduğunuz Batı ülkelerinde bunu yapsanız, başınıza gelecekleri tahmin bile edemezsiniz”1767dedi.1768
● BTK’nın erişim engeli kararına ilişkin Oda TV, Twitter hesabı aracılığıyla “2007 yılında kurulan
odatv.com’a, BTK tarafından verilen idari tedbir kararı gereği erişim sağlanamamaktadır. Yayın hayatımızda ilk kez gerçekleşen bu duruma karşı hukuki haklarımızı sonuna kadar savunacağımızı okurlarımıza
duyururuz”1769 açıklaması yaptı.1770
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteciler Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Hülya
Kılınç’ın tutuklanmasına, “Saray, bağımsız gazetecileri tutuklamaya, medyayı sansürlemeye ve muhalif görüşleri sindirmeye devam ediyor. Hiç kimse unutmasın, hukukun üstünlüğünün güvencesinde özgürce gazeteciliğin yapılacağı bir Türkiye’yi, Saraya rağmen yeniden inşa edeceğiz!”1771 tepkisini gösterdi.1772
8 Mart 2020
● Uluslararası Af Örgütü, İstanbul Valiliği’nin Taksim’deki 8 Mart etkinliğini yasaklama kararına
ilişkin “8 Mart Gece Yürüyüşü, kadınların Türkiye’de düzenlediği en kapsamlı etkinliklerden biridir. İstanbul Valiliği, bu ve buna benzer yürüyüşleri yasaklamak yerine, desteklemeli ve gerekli güvenliği sağlamalıdır. Kadınlar hiçbir endişe duymadan barışçıl protesto hakkını kullanabilmelidir. Yetkililerin doğru olanı
yaparak, 8 Mart Gece Yürüyüşünün gerçekleştirilmesini sağlamak için hala zamanı var” açıklaması
yaptı.1773 İstanbul Valiliği'nin yasaklama kararına rağmen Taksim civarındaki alanlarda toplanan kadınlara
alana giriş izni verilmedi.Yürüyüşe polisin müdahalesinde 34 kişi gözaltına alındı.1774
9 Mart 2020
● İyi Parti İstanbul İl Teşkilatı, tutuklanan gazeteci Murat Ağırel’e destek vermek için Yeniçağ binası önünde toplandı. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, “Aklın almayacağı bu hukuk skandalının
arkasında, yolsuzluklarla savaşan Ağırel’in tutuklanması için devreye giren birileri mi vardır? Yoksa kurumsal yapısı çökertilen ülkemizin mahkemeleri, işini gerektirdiği şekilde yapamamakta mıdır? Bütün bu
soruların cevabını, hepimiz çok iyi biliyoruz, tanıyoruz. Fakat biz, gazeteci Ağırel’i de çok iyi biliyoruz.
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51731672
https://t24.com.tr/haber/dicle-firat-gazeteciler-dernegi-turkiye-de-100-un-uzerinde-gazeteci-cezaevinde,865012
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/03/05/tgs-gazeteciler-gerceklerin-guvencesidir/
1767https://twitter.com/varank/status/1235836019028553729?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1235836019028553729&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aa.com.tr%2Ftr%2Fekonomi%2Fbakan-varanktan-erisim-engeli-getirilen-odatvninhaberini-savunanlara-tepki%2F1756831
1768 https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/bakan-varanktan-erisim-engeli-getirilen-odatvnin-haberini-savunanlara-tepki/1756831
1769 https://twitter.com/odatv/status/1235681373844893696
1770 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/erisim-engeli-kararina-odatvden-aciklama-5663537/
1771 https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1236017053011714048
1772 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kilicdaroglundan-gazetecilerin-tutuklanmasina-tepki-5665493/
1773 https://www.independentturkish.com/node/143391/haber/uluslararas%C4%B1-af-%C3%B6rg%C3%BCt%C3%BCnden-istanbul-valili%C4%9Fi%E2%80%99ne-8-mart-gece-y%C3%BCr%C3%BCy%C3%BC%C5%9F%C3%BC-yasa%C4%9F%C4%B1n%C4%B1
1774 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202003081041555982-istanbulda-8-mart-valilik-yasagina-ragmen-kadinlar-feminist-gece-yuruyusu-icin-toplaniyor/
1764
1765
1766
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Ağırel, FETÖ tarafından yıllar önce kumpasa maruz bırakılmıştı. Dolayısıyla mücadeleyi, sabrı bilir, azimlidir. Bu süreci de en kararlı şekilde atlatacak ve en kısa zamanda yazmaya devam edecektir. Ağırel, doğru
ve dürüst haberciliği ilke edinmiş, verdiği haberi namusu bilen, vicdanıyla hareket eden iyi bir gazetecidir.
Bizler vatanseverliğine kefiliz. Ağırel, bu karanlık günler bittiğinde, hapisten çıktığında, hiç kimseden ve
hiçbir güçten çekinmeden yine yazacak, susmayacak bir dava adamıdır” dedi. Protesto eyleminde, “Özgür
basın susturulamaz”, “Adalet yalıdan yönetilemez”, “FETÖ gitti PETÖ geldi” sloganları atıldı.1775
● Avukat Hüseyin Ersöz, Oda TV Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun tutuklanmalarıyla ilgili “Son zamanda Mahrem-2 adıyla yine devletin içerisindeki çeteleri ve menfaat gruplarını
yazdıkları bir kitapları yayınlanacaktı. Son düzeltmeler yapılıyordu. Bir hafta daha olsaydı yayınlanacaktı.
Kitaptaki bütün muhataplar aranıp cevap hakkı soruluyordu. Bu haber gerekçe yapıldı” ifadesiyle aslında
bu kitaba engelleme yapıldığını öne sürdü.1776
● Yeni Yaşam çalışanları adına Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser ve Genel Yayın Yönetmeni Ferhat
Çelik’in tutuklanmasıyla ilgili yapılan açıklamada, tutuklama kararı alınması için İstanbul Çağlayan Adliyesi’ndeki hakimlere baskı yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, “Çelik ve Keser, 5 Mart’ta adli kontrolle
bırakılma gerekçesinde ‘Haberde MİT üyesi konusunda açık bir bilginin yer almaması’ olarak belirtiliyordu.
Ancak nöbetçi mahkeme dün ‘MİT üyelerini açıklama’ bahanesiyle arkadaşlarımızı tutukladı. Üç gündür
Çağlayan’da tuhaf şeylerin olduğunu biliyoruz. Önce ilk serbest bırakma kararını veren hâkimin ‘karar değiştirmeye’ zorlandığını, daha sonra ikinci bir hâkimin aranıp bulunduğunu ve onun da bu vazifeyi reddettiğini, ancak üçüncü bulunan hâkim eliyle bu tutuklamaların çıkartıldığını biliyoruz. Aynı sebepten, aynı
kapsamda iki gün önce bırakılıp pazar günü yeniden alınan Yeniçağ yazarı Murat Ağırel’in dosyası ise
durumun ne kadar vahim olduğunun göstergesidir. Bir kez daha buradan tekrarlıyoruz, gazetecilik suç değildir. Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır” ifadeleri kullanıldı.1777
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Cumhuriyet’in “Mahkemeden Cumhurbaşkanı’na hakaret davasında emsal karar: Hakaret genel başkana” haberini hedef aldı. Aydın, “Yargıtay 16.
Ceza dairesi kararlarına göre ‘hırsız’ veya ‘iblis’ demek Cumhurbaşkanı’na hakaret suçudur. Yerel mahkemenin hukuka aykırı olarak verdiği, Yargıtay denetiminden geçmemiş bir kararı, emsal karar diye sunmak,
açık bir saptırmadır” dedi.1778
10 Mart 2020
● TGS’nin davetiyle gazeteciler, son günlerde yaşanan tutuklamalar ve basın kuruluşlarına yönelik
baskılara karşı İstanbul, İzmir, Ankara, Adana ve Diyarbakır’da eş zamanlı eylem yaptı. Ortak basın açıklamasında, son 15 günde 28 gazeteci gözaltına alınırken, bu gazetecilerden sekizi hakkında tutuklama kararı
verildiği hatırlatıldı. Açıklamada, “Son tutuklamalar ile birlikte cezaevlerindeki gazeteci sayısı 91’e yükseldi. Türkiye toplumuna gerçekleri ulaştırmak dışında bir şey yapmayan gazeteciler suçlu, hatta hain ilan
edilmekte. Gazetecilik, kamu çıkarlarını korumak için yapılan bir meslektir” denildi. TGS Genel Başkanı
Gökhan Durmuş, gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklama kararlarının siyasi olduğunu belirterek, “Murat
Ağırel’in tutuklanmasına karar veren mahkeme aynı kararda tutuksuz yargılanması gerektiğini de söylüyor.
Edirne’de mültecilerin yaladıklarını haberleştiren gazeteciler tutuklandı. Kim bunların hukuki olduğunu
söyleyebilir?” dedi. Ankara Adliyesi önündeki eylemde ise, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sert, “Gazeteciler
insan hakları herkes için oluncaya dek, adalet sağlanıncaya dek gazeteciler seslerini yükseltmeye ve gerçekleri yazmaya devam edecekler. Hukuksuzluk yapanlar adaletin önünde hesap verecektir” diye konuştu. HDP
Ağrı Milletvekili Abdullah Koç da, “Haber alma özgürlüğü Türkiye’de kısıtlanmaktadır. Yargı, basın emekçilerine baskı yaparak anayasal suç işlemektedir. Derhal tutuklanan arkadaşların serbest kalmalarını ve bu
baskılara son verilmesini istiyoruz” dedi. İzmir’de Hasan Tahsin İlk Kurşun Anıtı önünde basın açıklaması
yapıldı. Diyarbakır’daki açıklama ise TGS Temsilciliği’nde yapıldı. Burada Dicle Fırat Gazeteciler Derneği
(DFG) Başkanı Dicle Müftüoğlu, “Oda TV tarafından Libya’da bir MİT mensubunun yaşamını yitirmesiyle
ilgili yapılan habere ‘tehlikeli haber’ muamelesi yapılarak zincirleme bir şekilde altı gazetecinin tutuklanması basın özgürlüğünde geldiğimiz noktayı açıklar niteliktedir. Cezaevlerine bulunan gazeteci arkadaşlarımızın tamamını serbest bırakın. Çünkü şu artık iyi anlaşılmalıdır; gazetecilik suç değildir” dedi. 1779
● Anadolu Kültür Derneği kurucusu, iş adamı Osman Kavala, Gezi Davası’nda hakkında beraat kararı verildiği gün 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili soruşturma kapsamında “siyasal veya askeri casusluk”
suçlamasıyla yeniden tutuklanmasıyla ilgili tepki gösterdi. Kavala, “Öncekiler gibi hiçbir delile dayanmayan, ancak öncekilerden daha da saçma olan bu iddianın, Yargı Reformu paketinin getirdiği, iddianame
https://t24.com.tr/haber/iyi-partililer-yenicag-gazetesi-onunde-bir-araya-geldi-murat-agirel-in-vatanseverligine-kefiliz,865474
https://t24.com.tr/haber/canli-gizli-bilginin-gizliligi-tartismasi,865433
1777 https://t24.com.tr/haber/yeni-yasam-gazetecileri-serbest-birakan-hakime-karari-degistirmesi-icin-baski-yapildi,865461
1778 https://www.medyafaresi.com/haber/cumhuriyetin-cumhurbaskanina-hakaret-davasinda-emsal-karar-haberine-erdoganin-avukatindan-tepki/935829
1779 https://www.evrensel.net/haber/399048/tgsden-5-ilde-gazetecilik-suc-degildir-eylemi-baskilara-son-adalet-istiyoruz
1775
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öncesi iki yıllık tutuklama süresi kısıtlamasını ve AİHM’in ihlal kararını boşa çıkartmaya yönelik olduğu
açıktır. Tutukluluğumu ne pahasına olursa olsun devam ettirme niyetinin, yargı mensuplarını yasaları ihlal
etme noktasına sürüklemiş olduğunu görmek son derece üzücü ve endişe vericidir. Normal karşılanması
halinde bu davranış, ceza davaları için tehlikeli bir örnek oluşturacaktır” dedi.1780
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Anayasamızda der ki basın hürdür sansür edilemez.
Niçin siyasi iktidar baskı kurup kendi olumsuzluklarını yansıtan gazete üzerinde baskı kurmasın diye. Devlet basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak ve tedbirleri alacak diyor Anayasa. Medya üzerinde baskıları biliyorduk. 20 Temmuz’dan sonra bir sivil darbe süreci içindeyiz. Medya üzerinde olağanüstü bir baskı
var. Oda TV, havuz medyasının büyüklüğünün karşısında namuslu aydınlar kendi sitelerini oluşturdular. 26
Şubat’ta Erdoğan düğmeye basıyor Oda TV ile ilgili. Libya’da üç tane şehidimiz var cümlesini kuran Erdoğan’dır. Defnedildiği zaman sosyal medyada yer aldı, fotoğraflar yer aldı vs. Bir gazeteci arkadaşımız Hülya
Kılınç bunu haber yaptı, Oda TV de yayımlandı. Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Aydın Keser, Murat Ağırel,
şimdi hepsi cezaevinde. Sizler bu ülkenin onurusunuz. Gazeteciliğin hakkını veriyorsunuz. Bunun için bir
sivil darbe döneminde size bedel ödetiyorlar ama ödenen bedel Türkiye'nin aydınlığa çıkma bedelidir”
dedi.1781 Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’yle ilgili yürüyüş yasağı kararına tepki göstererek, “Kadınlar sıkıntılarını meydanlarda anlatırlar. Erkek egemenliğine karşı çıkarlar. Bunu yaparken de
saldırmazlar. İstanbul’da yürümek istediler. Yasak getirdiler. Hangi gerekçeyle?” dedi. Kılıçdaroğlu, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın görevden alınmasıyla ilgili “Halkın oyuyla yenemedikleri için, idari
kararlarla Salman’ı nasıl uzaklaştırabiliriz de kendimizden birini atarız dediler. Salman bir yolsuzluk yapmış
ise onunla ilgili ilk işlemi yapacak CHP’dir. Yolsuzluğu şikayet edip, görevden alınan bir belediye başkanı
olarak Salman tarihe geçecektir” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, kendisini için “Haysiyetsizdir onursuzdur, şerefsizdir, haindir” diyen Erdoğan’a aynı cümleleri sarf ettiği için CHP’li Engin Özkoç’a soruşturma
açılmasına da tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’ın bu kürsüde söylemeye terbiyemin müsaade etmediği cümleleri kullanmasına karşılık, aynı cümleyi grup başkan vekilimiz kendine iade edince ortalığı ayağa
kaldırıyorlar” dedi.1782
● İnsan Hakları Derneği (İHD), son bir haftada sekiz gazetecinin tutuklandığını ve bu gazetecilerden
altısı hakkındaki kararların MİT Kanunu’na aykırılıktan verildiğini hatırlatarak, gazetecilere ve yazarlara
özürlük istedi.1783
11 Mart 2020
● Habertürk yazarı Serdar Turgut’un yazacağı bir haber için Cumhurbaşkanlığı’nı arayarak onay
aldığını itiraf etmesi üzerine Habertürk yazarı Fatih Altaylı “Hukuka sorulur”1784 yazısında, “Genç meslektaşlarıma önerim, eğer bir haberin suç olup olmadığı ile ilgili şüpheleri var ise gazetenin hukuk servisine
sorsunlar. Cumhurbaşkanlığı’na değil” uyarısında bulundu. Altaylı, “Turgut ile dostluğumuz 30 yıla yakındır. Hepimiz gibi zaman zaman yazılarında hatalar yaptığını gördüm ama dünkü kadar büyük hata yaptığını
ve bu hatayı akıl diye verdiğini hiç görmemiştim. Serdar dostum, Oda TV yazar ve yöneticilerinin tutuklanmaları üzerine kendinden bir örnek veriyor. Diyor ki, ‘MİT müsteşarı ABD Senatosu’na bilgi vermeye gelmişti. Ben de bunu öğrendim ama bunu yayınlamanın sakıncası olup olmadığından emin olamadım ve Cumhurbaşkanlığı İletişim yetkililerini arayıp izin aldım.’ Elbette kendine gazeteci diyen biri isterse yazacağı
yazılar için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nı arayıp izin alabilir. Kendi bileceği iştir. Ancak Turgut
bunu MİT Başkanı ile ilgili bir haberi vermenin yasalara aykırı olup olmadığı endişesi ile yaptıysa büyük
bir yanlış yapmış demektir. Cumhurbaşkanlığı İletişim yetkililerinden şifahi veya mesaj yolu ile izin almak
yasa dışı bir işi yasa içine çekmez. Bir savcı çıkıp dava açar ise savcıya ‘Bakın bana izin verdi Cumhurbaşkanlığı İletişim yetkilileri’ diyemezsiniz” ifadelerini kullandı.1785
● CHP’li Eren Erdem, Yeni Akit’in kendisi hakkında korona virüsü Türkiye’ye İran’dan getirdiği
yönünde yaptığı habere “Benim yurtdışına çıkış yasağım var” ifadesiyle tepki gösterdi.1786
● Grup Yorum üyeleri, ölüm orucundaki İbrahim Gökçek ve Helin Bölek’in tedavi amacıyla getirildiği İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önünde basın açıklaması yaptı. Grup Yorum
üyesi Dilan Ekin, “Zorla müdahale asla bir çözüm değildir. Yapılacak olan tek şey taleplerimizin

https://www.birgun.net/haber/osman-kavala-dan-casusluk-suclamasina-yanit-291260
https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-ndan-erdogan-in-kendisine-hakareti-hakkinda-aciklama-291225
https://www.medyafaresi.com/haber/ak-partide-mehmet-metiner-ile-hamza-dag-tartisti-haddini-bil/935913
1783 https://www.ihd.org.tr/gazetecilerin-tutuklanmasi-ifade-ve-basin-ozgurlugunun-agir-ihlalidir/
1784 https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/2609957-zindastinin-referansi-kuzu
1785 https://www.independentturkish.com/node/144706/medya/fatih-altayl%C4%B1%E2%80%99dan-k%C3%B6%C5%9Fe-kom%C5%9Fusuna-bu-kadarb%C3%BCy%C3%BCk-hata-yapt%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1-g%C3%B6rmemi%C5%9Ftim
1786 https://twitter.com/erenerdemnet/status/1237686671476432896?s=20
1780
1781
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karşılanmasıdır. Kültür merkezimiz basılmasın, konser yasakları kaldırılsın, terör listeleri kaldırılsın, tutsak
olan arkadaşlarımız bırakılsın ve hakkımızda açılan tüm hukuksuz davalar düşürülsün” dedi.1787
16 Mart 2020

● Basın meslek örgütleri, BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran’a ortak mektup göndererek Evrensel’in
toplu satın alma ilkelerini ihlal ettiği ve tiraj rakamında oynama yaptığı gerekçesiyle verdiği ilan durdurma
cezası altı ay devam ederse 28 Mart’ta resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını tamamıyla kaybedeceğini
ifade etti. Mektupta, Şubat ayında Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ),
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) temsilcilerinden oluşan bir heyet ile Duran’ın görüşmesinde, Evrensel’in teknik düzenlemelerdeki sıkıntıların giderilmesi halinde derhal kaldırılacağı teminatını verdiği de hatırlatıldı. Mektupta, “BİK’
in şeffaflık ilkesine uyarak kamu ilan bütçelerinin dağıtımı ve gazetelere uygulanan cezai tedbirler üzerine
yıllık raporlarının halka açık şekilde paylaşılmasını talep ediyoruz” denildi.1788
● Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği Başkanı Cem Kaytan, Sözcü Bodrum Muhabiri Yaşar Anter’in halkı bilgilendirme görevini yerine getirdiği dün gözaltına alınıp, serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
Kaytan, “Anter, Dubai Şeyhi El Futtaim’in lüks yatının bu bölgeye gelmesini, yatına 450 bin litre yakıt
ikmali yapmasını ve korona virüsü konusunda nasıl önlem aldığını içeren haber çalışması yaptığını gördük.
Anter yaptığı haberle halkı bilgilendirdi. Bodrum Cumhuriyet Savcılığı, TCK 132 ve 212’nci maddeleri
ihlali iddiası ile başlattığı soruşturma sonucunda Bodrumlu meslektaşımız Anter’i gözaltına aldı. Bodrum
Sulh Ceza Hakimliği de, tutuklama talebini reddetti. Kısacası gazeteci toplumu bilgilendiren kişidir, suç
işleyen kişi değildir” dedi.1789
20 Mart 2020
● Türkiye Yayıncılar Birliği, Türkiye PEN ve Türkiye Yazarlar Sendikası, 27 Eylül 2019’da Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararıyla Elisabeth Brami ve Estelle Billon’un Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi ve Kız Çocuk Hakları Bildirgesi
kitaplarına yasaklama getirilmesine tepki gösterdi. Ortak açıklamada, Kurul’un bu kitapları “muzır ilan etmesi” ile Kız Çocuk Hakları Bildirgesi kitabı için dağıtım ve satış yasağı kararı alınarak, çevirmen hakkında
dava açılması eleştirildi. Açıklamada, “Bakanlıkça atanan beş birim amirinden oluşan Kurul’un muzır neşriyat kararları, kitaplara getirilen dağıtım ve satış yasakları, yazarlara, çevirmenlere ve yayıncılara açılan
davalar neredeyse ülkemizde rutin, sıradan bir uygulama halini alarak kanıksanmakta ve anayasal bir hak
olan ifade ve yayınlama özgürlüğü her geçen gün yıpranmaktadır. Yayıncılığımız bu davalar ve kararlarla
sansür ve otosansürün kıskacına sokulmaktadır. İfade özgürlüğü demokratik toplumun temelini oluşturan
ana unsurlardan; toplumun ilerlemesi ve bireyin gelişmesi için gereken temel şartlardan biridir ve vazgeçilmezdir. Demokratik toplum ilkesi de ifade özgürlüğünün korunmasını, zedelenmemesini gerektirir. Ülkemizde gerçekleşen ve yayımlama özgürlüğü ile çelişen bu ve benzeri ihlalleri kaygıyla takipte olduğumuzu
kamuoyunun dikkatine sunarız” denildi.1790
● Tutuklu gazetecilerle ilgili “Haberin Var Mı? Platformu” Covid-19 virüsü salgını günlerinde cezaevindeki tüm gazetecilerin ve hayatları tehlikede olan tüm tutukluların tahliye edilmesini talebiyle iki
dakikalık bir video paylaştı. Türkiye’deki hapishanelerde kapasite fazlası doluluk görüldüğünü kaydeden
platform, “İtalya ve İran korona virüsü nedeniyle binlerce siyasi tutuklu ve hükümlüyü tahliye etti. TCK’ye
göre de tutuklama bir tedbirdir ve tutuksuz yargılama esastır. Dünyada korona virüsü tehdidi nedeniyle
sınırlar kapatılmışken, gazetecilerin kaçacağına dair iddiaların gerçekliği yoktur” açıklaması yaptı.1791
22 Mart 2020
● Hukukçular, AKP’nin taslağını muhalefete sunduğu 3. Yargı Paketi’yle infaz yasasındaki değişikliklerle özellikle tutuklu gazetecileri serbest bırakacak şekilde düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.
Avukat Celal Ülgen, “Hukuksal açıdan bir reform sayılması ve hem de etkili bir sonuç doğurması için Terörle Mücadele Kanunu’ndaki terör suçları tanımının değiştirilmesi ve düşünce açıklayarak işlenmiş suçların da kapsam içine alınması zorunluluk oluşturmaktadır” dedi. Avukat Hüseyin Ersöz, “Gazeteciler Barış
Pehlivan ve Barış Terkoğlu örneğinde olduğu gibi haksız tutuklama süreçlerinin ortadan kaldırılması cezaevinde yaşanan yoğunluğun önüne geçmenin en önemli çözümüdür. İnfaz sisteminde yapılacak olan değişiklik bu yönüyle eksiktir” diye konuştu. Yeni yargı paketiyle üstü kapalı bir af olduğunu vurgulayan Avukat
http://mezopotamyaajansi22.com/tum-haberler/content/view/89311
https://www.evrensel.net/haber/399562/uluslararasi-basin-orgutlerinden-cagri-evrensele-uygulanan-cezayi-kaldirin
1789 https://bodrumolay.com/kaytangazeteci-suc-isleyen-degildir%E2%80%A8/
1790 https://t24.com.tr/haber/yayincilar-birligi-pen-ve-yazarlar-sendikasi-ndan-satis-yasaklari-ve-davalara-tepki-sansurun-kiskacina-sokuluyoruz,867710
1791 https://t24.com.tr/amp/video/koronavirus-gazeteciler-ve-hayatlari-tehlikede-olan-tum-tutuklular-tahliye-edilsin,26878
1787
1788
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Ramazan Bulut, “Çünkü gerek koşullu salıverme ve gerekse denetimli serbestlik hükümlerinin bir hükümlü
için uygulanması belirli şartlara tabidir. Belirli bir süreyi cezaevinde geçirmek veya iyi hal gibi. Ancak bu
şartlar yerine getirilmeden yapılan bu düzenleme açıkçası kısmi bir af niteliğindedir. Bu bir af ise yapılacak
düzenlemenin Anayasa’daki eşitlik ilkesine aykırı olmaması gerekir. Bu haliyle toplumdaki adalet duygusunu da zedeleyecektir. Hele ki düşünce suçlarının çok kolayca bir şekilde terör suçuna çevrilebileceği bir
ülkede yaşıyorsanız. Bu haliyle uyuşturucu ticareti suçundan dokuz yıla mahkûm olmuş bir kişi sadece bir
buçuk yıl yatıp çıkacaktır. Halbuki düşünce suçu kategorisine çok rahat girebilecek bir eylemden mahkum
edilen bir kişi ise bu durumda yatmaya devam edecektir. Bunu hiçbir hukuk düzeni ve vicdan kaldıramaz”
ifadelerini kullandı.1792
23 Mart 2020
● İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Türkiye Direktörü Emma Sinclair-Webb, “Türkiye tüm mahkumları salgından korumalı” açıklamasıyla özellikle tutuklu yargılananlar ve cezaların ertelenmesi için başvuran hasta mahpuslara yönelik ayrım gözetilmeksizin af kararı alınması çağrısı yaptı. Açıklamada, “İnfaz
düzenlemesinde siyasi görüş temelinde ayrımcılık yapılmaması gerektiği, birçok mahkumun şiddet eylemlerine katıldığı, şiddeti kışkırttığı veya yasa dışı silahlı gruplara lojistik yardım sağladığı gerekçesiyle suçları
kanıtlanmadan uzun süre tutuklu yargılandığı, Ahmet Altan, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Osman
Kavala ve çok sayıda gazeteci, yazar, politikacı, hak savunucusu gibi pek çok kişiyi kapsayıcı düzenleme
gerektiği” belirtildi. Türkiye’ye “sağlığı önceleyen ve siyasi yaklaşımla ayrımcı olmayan objektif kararlar
alınmalı” çağrısında bulunuldu.1793
24 Mart 2020
● CHP adına Grup Başkanvekili Özgür Özel ile genel başkan yardımcıları Veli Ağbaba ve Yunus
Emre, Oda TV’den Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç, Yeni Yaşam’dan Ferhat Çelik ve Aydın
Keser ve Yeniçağ’dan Murat Ağırel ile Silivri Cezaevi’nde görüşmeler gerçekleştirdi. CHP’nin açıklamasına göre; geçmişte Ergenekon Davası nedeniyle aynı cezaevinde kalmış Terkoğlu, “Dokuz yıl önce koşullar
kötü olsa da insana dokunuyorduk. Personeli mekanikleştirmişler. Eskiden kütüphanemiz vardı şimdi 10
kitap sınırı var, üç atlet sınırı var. Eskiden avlunun üstü açıktı, şimdi telle kapalı. Kalem kağıt yasak. Tecritteyiz” değerlendirmesi yaptı. Pehlivan, “Şehide esas saygısızlık, o şehidi kullanarak bizimle hesaplaşmaktır. Oda TV, Kadıköy’de. Bizim evlerimiz Kadıköy’de ama bizim davamız Çağlayan Adliyesi’nde görüldü. Çünkü Pelikan Grubu, Çağlayan’da etkin. FETÖ’cülerin yıllardır yaptıklarını, şimdi bunlar yapıyor”
tepkisini gösterdi. Kılınç, “Yıllardır yerelde haber peşinde koşan, çok genç yaşta mesleğe başlayan bir muhabirim. Olayı bütün Manisalılar gibi sosyal medyadan duydum. Teşkilat Başkanı yazan bir çelenkle ilgili
bir paylaşım, muhtarın ve Akhisarlıların paylaşımlarını gördüm. Haberdeki fotoğraflardan sadece mezar
fotoğrafı bana ait” açıklamasını yaptı. Davanın hukuki değil siyasi bir dava olduğu vurgulayan Ağırel, “Bir
tek tweetten ötürü yargılanıyorum. Kitaplarım yüzünden hedefteyim” dedi. Keser ve Çelik ise, “Yeniçağ’ın
attığı tweetleri haberleştirdiğimiz için buradayız. Esas hedef Oda TV’ydi. Ancak Oda TV’nin haberinde de
bir suç unsuru olduğunu düşünmüyorum” görüşlerini dile getirdi.1794
● Basın Konseyi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a ve milletvekillerine korona virüsü salgınının
ağırlaştığı dönemde tutuklu gazetecileri serbest bırakılmaları çağrısında bulundu. Basın Konseyi Başkanı
Pınar Türenç, “Tüm ülkelerle birlikte Türkiye’nin de teyakkuza geçtiği böyle bir dönemde, tutuklu gazetecilerin derhal salıverilmesini istiyoruz. Aksi takdirde, bu vebalin altında tüm yetkililerle birlikte insanlık
kalacaktır. En son altı gazetecinin, sadece gazetecilik yaparak haber paylaşmalarına rağmen, önce gözaltılar
ardından gelen tutuklama kararları sonucu, cezaevlerine konulmalarını kabul etmedik, edemeyiz de. Şu anda
bu çok zor koşullarda ve sağlığı tehdit eden süreçte, tüm basın mensuplarının tutuldukları cezaevlerinden
derhal çıkartılmalarını bekliyoruz. TBMM’nin saygıdeğer üyelerinin, başta demokrasi ve hukukun üstünlüğü prensipleri çerçevesinde, gazetecilik yaptıkları için tutuklanan gazetecilerin serbest bırakılmaları yolunda, salgın hastalığın da dikkate alınarak, bu konudaki hassasiyetlerinin, tarihi bir karar olacağını hatırlatıyoruz” açıklaması yaptı.1795
25 Mart 2020
● Türkiye Yayıncılar Birliği, PEN Yazarlar Derneği ve Türkiye Yazarlar Sendikası, Buket Uzuner’in Ayın En Çıplak Günü kitabı için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun “muzır neşriyat” satış sınırlaması getirilmesine tepki gösterdi. Ortak açıklamada, Uzuner’in ilk baskısı 34 yıl önce yapılan ve şimdiye kadar 19 baskı yapmış kitabıyla ilgili bugün
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/yargi-paketi-gazetecileri-de-kapsamalidir-5695104/
https://www.hrw.org/news/2020/03/23/turkey-should-protect-all-prisoners-pandemic
1794 https://www.birgun.net/haber/gazeteciler-silivri-de-tecritte-292945
1795 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/basin-konseyinden-tbmmye-cagri-gazeteciler-serbest-birakilsin-1729063
1792
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böylesi bir karar alındığı vurgulandı. Açıklamada, “Yetişkinler için yazılan ve küçüklere yönelik olmayan,
bugüne kadar birçok baskı yapmış sanatsal ve edebi eserin müstehcenlik iddiası ile soruşturma konusu olmasının ve muzır neşriyat kabul edilmesinin kabulü mümkün değildir. TCK’da edebi, sanatsal ve bilimsel
eserler hakkında müstehcenlik hükümlerinin uygulanamayacağı açık bir şekilde belirtilmesine rağmen
edebi, sanatsal bir eserin muzır neşriyat kabul edilmesi ve hakkında soruşturma başlatılması açık bir hak
ihlalidir. Anayasal bir hakkı kısıtlayıp engelleyen bir kararın bakanlık tarafından atanmış beş birim amiri
tarafından verilebilmesi ifade, bilim ve sanat ile açıklama ve yayımlama özgürlüklerinin ihlal edilmesidir.
Demokratik toplum ilkesinin esas alındığı bir sistemde bunun kabulü mümkün değildir. Yetkilileri acilen,
Türkiye'de ifade ve yayınlama özgürlüğünü engelleyen ve tarafı bulunduğumuz uluslararası sözleşmelere
aykırı düşen ahlakçı ve yasakçı zihniyetle alınan ‘muzır neşriyat’ kararlarını önleyecek somut adımlar atmaya çağırıyoruz” denildi.1796
● Med Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuki ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu (MED TUHAD-FED), Covid-19 salgını nedeniyle cezaevlerinde tehlike oluşturduğu için tüm tutuklu yargılananların
serbest bırakılması için Adalet Bakanlığı ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na dilekçe gönderdi. Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki tutuklu yakınları da CİMER’e tutuklulara temizlik ürünleri
verilmesi için başvurdu.1797
26 Mart 2020
● TBMM’ye sunulacak 3. Yargı Paketi taslağında uluslararası kamuoyu tepki gösterdi. BM Hakimler ve Avukatların Bağımsızlığı Özel Raportörü Diego García-Sayán, Türkiye’ye seslenerek avukatlar, insan hakları savunucuları ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu siyasi tutuklulara da infaz indirimi uygulanması gerektiğini söyledi. Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi ise, cezaevlerindekileri Covid-19
salgınından korunmak için “Tutuklu yargılama, cezanın hafifletilmesi, erken tahliye veya denetimli serbestlik gibi alternatiflerden azami ölçüde yararlanılması, yetkililerin önem vermesi gerekenler arasında yer almalı” gibi ilkeleri sıraladı.1798
27 Mart 2020

● DİSK’e bağlı Basın-İş Sendikası, İstanbul-Bağcılar’daki Demirören Medya Grubu binasında bir
kantin çalışanı ve bir güvenlik görevlisine Covid-19 teşhisi konulması üzerine “Demirören Medya Grubu’na
Açık Uyarı” açıklaması yaptı. Açıklamada, “Haber merkezlerinde virüs salgınına karşı etkili bir önlem geliştiremeyen medya sahipleri gazetecileri bile isteye ölüme gönderiyor. Demirören Holding’i uyarıyoruz,
olası kayıpların birinci sorumlusu siz olacaksınız. Derhal Covid-19 pozitif görünen çalışma alanlarını steril
hale getirin. Çalışanların bir araya gelmelerini ve riski çoğaltmalarını engelleyecek adımları hemen atın.
Binanın tamamında karantina uygulayın” denildi. Açıklamada, diğer medya kuruluşlarına ve gazetecilere
de seslenilerek, “Çalışanların sağlık kontrolü için gerekli tedbirleri hemen alın. Olası enfekte durumlarda
çalışanların her türlü yasal hakkı saklı kalacak koşullarda tedavi, dinlenme imkanı sunun. Yayınları yürütecek alternatif mekanları oluşturmaya bir an önce başlayın. Yoksa bu vebalin altından kalkamazsınız. Virüs
salgını söz konusu olduğunda, sağlıksız çalışma koşullarına itiraz etmek haktır. Sizleri bu hakkınızı kullanırken taleplerinizi ortaklaştırmaya, tüm emekçilerle birlikte dayanışmayla hareket etmeye çağırıyoruz”
çağrısında bulunuldu.1799
● TGC, RTÜK’ün Tele1, Halk TV ve Habertürk’e verdiği ağır para ve yayın durdurma cezalarına
tepki gösterdi. TGC’nin açıklamasında, “RTÜK’ün verdiği cezalar yine amacını aşıp, yasaların önüne geçmiş ve halkın haber alma hakkını engelleyen bir tutuma dönüşmüştür. Cezalar, RTÜK’ün gazetecilik mesleğine doğrudan bir müdahalesidir ve Anayasa’ya aykırıdır. RTÜK’ün bu ceza kararlarıyla özellikle eleştirel
yayıncılık yapan kuruluşlar ekonomik olarak zayıflatılmakta, halkın haber alma, bilgilenme ve gerçekleri
öğrenme hakkı engellenmektedir. Üst düzeyden verilen para cezalarıyla eleştirel yayın kuruluşlarının kapanmasına neden olacak bir yaklaşım uygulanmaktadır. RTÜK verdiği cezalarla medya kuruluşlarını kamusal meseleleri tartışmaktan caydırmaya çalışmaktadır” denildi.1800
● Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Covid-19 salgınıyla ilgili “Medya işverenleri, salgını
bir sağlık ve güvenlik krizi olarak kabul edip çalışanlarını koruma yükümlülüklerini yerine getirmelidir.
Gazeteciler ve diğer medya çalışanları, sağlıklı bir ortamda çalışma haklarına sahip çıkmalı ve virüse yakalanma riski varsa iş yerine gelmemelidir” açıklaması yaptı.1801
https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/buket-uzunerin-ayin-en-ciplak-gunu-kitabina-sansur-uygulanmasina-tepki/
http://mezopotamyaajansi22.com/tum-haberler/content/view/90458
1798 https://www.mlsaturkey.com/tr/hukukcular-ve-uluslararasi-kurumlardan-cagri-siyasi-mahkumlar-da-tahliye-edilmeli/
1799 http://www.diskbasinis.org/index.php/tr/basin-aciklamalari/1144-demiroeren-medya-grubuna-ac-k-uyar
1800 https://www.evrensel.net/haber/400626/tgc-rtukun-cezalari-halkin-haber-alma-hakkini-engelliyor
1801 https://journo.com.tr/medya-koronavirus-guvenlik
1796
1797
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● TGS, matbaa çalışanları için yeterli önlem alınmadığını duyurarak, başta yazılı medya kuruluşları
sahipleri olmak üzere Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na acil önlem çağrısında bulundu. Açıklamada, tüm matbaalarda işten atmaların salgın süresince yasaklanması, vardiyaların
yeniden düzenlenmesi ve her vardiyanın diğeri ile temasının aza indirilmesi gerektiği, kronik rahatsızlığı
olan ve risk grubundaki tüm çalışanlar ile çocuk, yaşlı ve engelli bakımından sorumlu çalışanların, salgın
bitimine kadar ücretli izinli sayılması gerektiğine işaret edildi.1802 Ayrıca işe girişlerde işçilerin ateş ölçümünün yapılması, işyerlerinde her çalışana yetecek kadar maske, eldiven, dezenfektan bulundurulması gibi
talepler de sıralandı belirtildi.1803
30 Mart 2020
● Gazeteci meslek örgütleri, TBMM gündemindeki 3. Yargı Paketi taslağında özellikle tutuklu yargılamalar çerçevesinde siyasetçiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazeteciler ilgili cezaevlerinden
tahliye edilmelerini sağlayacak düzenlemelere yer verilmemesine tepki gösterdi. TGC Genel Sekreteri Sibel
Güneş, “Yeni infaz paketinde uyuşturucu ticareti yapanlara, kadına ve çocuğa karşı suç işleyenlere dahi
infaz indirimi öngörülmektedir. Ancak gazeteciler, bu kapsamda yer almıyor. Bunun kabul edilebilir bir
tarafı yok. Gazetecilerin düzenleme kapsamına alınması, toplumsal barış ve huzurun sağlanması için gerekli
ve zorunludur. Tutuklu konumundaki gazeteciler ise derhal serbest bırakılmalıdır. Yaşam hakkının korunması anayasal bir hak ve görevdir. İnfaz indiriminde de adalet olmalı. Bu itibarla gazeteciler için de infaz
indirimi sağlanmalı” dedi.1804 Sınır Tanımayan Gazeteciler (RFS) “Türkiye’de eleştiri sahibi gazeteciler,
yargının Terörle Mücadele Kanunu'nu gelişigüzel uygulamasının bir sonucu olarak keyfi tutuklamalara tabi
tutula geldi. Tutuklu gazeteciler, her düşüncenin terörizmle bağdaştırılması gibi bir sakatlık ve adaletsizlik
nedeniyle cezaevlerinde sıkışıp kaldı. Devlet, mahpus gazetecilerin sağlığından zaten sorumludur. Ancak
şiddetle bağları olmadığı halde tutuklanan gazeteciler ve onca insan hapiste tutulup, örgütlü suçlar, cinsel
suçlar gibi yüz kızartıcı suçlar affediliyorsa adaletsizliğe eklenen bir başka adaletsizlik olarak görürüz”
açıklaması yaptı. “Haberin Var Mı İnsiyatifi”, anayasadaki eşitlik ilkesini hatırlatarak, “Şiddet çağrısı içermeyen fikirlerin açıklanması ve yayılması haktır. Bu hakkı kullandıkları için hapsedilen tüm gazeteciler
derhal tahliye edilmeli. Türkiye’deki 389 hapishanede kapasite aşıldı. Doluluk oranı yüzde 121. Hapishanelerde, aralarında yüzden fazla gazetecinin de olduğu 208 bin hükümlü, 55 bin tutuklu var. İnfaz süreleriyle
ilgili yapılan çalışmaya bakıldığında tecavüzcülerin, uyuşturucu kaçakçılarının, hırsızların, vergi kaçıranların, insan kaçakçılığı yapanların sokaklarda dolaşması tehlikeli bulunmazken ifade özgürlüğünü kullandığı
için hapsedilen gazeteciler, öğrenciler ve siyasetçilerin salgından korunmasının gerekli görülmediği anlaşılıyor. Mahkemelerin ‘kaçma şüphesi,’ ‘kuvvetli suç delili’ gibi gerekçelerle, aslında istisna olması gereken
tutukluluk tedbiri nedeniyle hapishanelerde tutuklu bulunan 55 bin kişi ayrım gözetilmeksizin, derhal tahliye edilmelidir” tepkisini paylaştı.1805
31 Mart 2020
● Van Cezaevi’nde 10 Nisan 2016’dan bugüne tutuklu ve KHK ile kapatılan eski DİHA muhabiri
Ziya Ataman’ın kronik bağırsak hastalığı olduğu ve cezaevi koşullarında tedavi edilememesi sebebiyle tahliyesi talep edildi. MLSA Eş Direktörü ve Avukat Veysel Ok, “Cezaevinde çıkacak bir korona virüs salgını
hayati risk taşıdığı ve yeterli tedbirler alınmadığı için AYM’ye başvuruyoruz. Hakkında kesinleşmiş hüküm
olmayan herkesin tahliyesi, hükümlüler için de farklı infaz sistemleri uygulanmalıdır. Ahmet Altan 70 yaşında ve risk grubunda, Aziz Oruç’un sağlık sorunları var. Ayrıca Yeni İnfaz Paketiyle 90 bin hükümlü
tahliye olacak. Ancak pakete kasten öldürme, terör, uyuşturucu ve örgütlü suçlar dahil olmayacağından,
terör örgütü üyeliği veya propaganda suçlarından yargılanan ve tutuklu bulunan 97 gazeteci yargı paketinin
sağladığı infaz indiriminden yararlanamayacak” tepkisini paylaştı.1806
● TGS, “Reyting değil, sağlığı koruyun” başlıklı açıklama ile Covid-19 salgınına karşı gazetecileri
koruyucu yeterince önlem alınmadığını belirtti. Açıklamada şöyle denildi: “Hemen her gün korona testi
pozitif çıkan bir meslektaşımızın haberini alıyoruz. Elbette haberi halka ulaştırmak için çalışacağız, elbette
uzman kişilerin fikirlerini topluma ulaştıracağız. Ancak bunu yaparken kendi sağlığımızı da düşünmek zorundayız.1807 Televizyon kanalları, gazetecilerin sağlığı için tedbirlerini bir an önce en üst seviyeye çıkarmalıdır. Konuklar kanallara telekonferans araçları ile uzaktan bağlanmalı, sokak röportajlarına çıkılmamalı,
medya binalarında her gün ateş ölçümü yapılmalı, fiziksel mesafe kurallarına uygun çalışılmalıdır. Ve en
önemlisi dönüşümlü ücretli izin uygulamaları ivedilikle hayata geçirilmelidir. İşverenler medya
https://www.evrensel.net/haber/400602/tgsden-matbaa-calisanlari-icin-koronavirus-riskine-karsi-acil-onlem-cagrisi
https://tgs.org.tr/matbaa-calisanlari-icin-acil-onlem-cagrisi/
1804 http://www.tgc.org.tr/aciklamalar/2502
1805 https://www.amerikaninsesi.com/a/gazaeteci-orgutleri-tutuklu-gazeteciler-de-tahliye-edilmeli/5351748.html
1806 https://www.mlsaturkey.com/tr/hasta-gazeteci-atamanin-tahliyesi-icin-aym-basvurusu/
1807 https://www.evrensel.net/haber/401014/tgs-reytingi-degil-sagligi-koruyun
1802
1803
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çalışanlarının sağlığını korumakla yükümlüdür. Reyting uğruna, reklam geliri uğruna kimsenin gazetecileri
tehlikeye atma hakkı yok.”1808
● Uluslararası Af Örgütü, 3. Yargı Paketi taslağındaki infaz düzenlemesinde gazeteciler ve insan
hakları savunucularına yönelik af, ceza indirimi öngörülmemesi üzerine Covid-19 salgını riski altındaki
mahpusların ayrım gözetilmeksizin serbest bırakılması konusunda imza kampanyası başlattı. Kampanyada,
“Türkiye hükümetinin, 100 bine kadar mahpusun tahliye edilmesini öngördüğü söylenen yasa tasarısında
gazeteciler ve insan hakları savunucuları da dahil olmak üzere yalnızca haklarını kullandığı için terörle
mücadele yasaları kapsamında haksız yere cezaevinde tutulan kişiler ile tutuklu yargılananları kapsam dışında bıraktığı belirtiliyor. Hükümet ve TBMM, cezaevlerindeki ciddi sağlık risklerini azaltmak için alınan
tedbirlerde eşitlik ilkesini gözetmelidir. Mevcut yasa tasarısı bazı mahkumların hükümete yönelik eleştirileri nedeniyle kapsam dışında bırakılmaları anlamına gelmektedir. Korona virüs riski altındaki tutukluların
ayrım gözetmeksizin serbest bırakılması konusunda çağrıda bulun. İmzacı ol!” denildi.1809
● Aralarında RSF1810, Punto24, Bağımsız Gazetecilik Platformu, Gazetecileri Koruma Komitesi ve
Uluslararası Basın Enstitüsü’nün bulunduğu 27 hak örgütü, Covid-19 salgını nedeniyle tutuklu gazetecilerin, insan hakları savunucularının ve diğer tutukluların acil olarak serbest bırakılması konusunda çağrıda
bulundu. Ortak açıklamada, “Hükümete ve Parlamento’ya hapishanelerdeki ciddi sağlık riskini azaltmak
için alınan önlemlerde ayrımcılık yapmama ilkesine saygı göstermeye çağırıyoruz. Yasa tasarısının etkisi,
bazı mahpusların siyasi görüşleri temelinde serbest bırakılmasını engellemektir. Uluslararası insan hakları
hukuku kapsamındaki taahhütlerine göre, Türkiye, ayrımcılık yapılmaksızın tüm mahpusların sağlık hakkını
güvence altına almak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Türk makamlarını bu fırsatı haksız yere
hapsedilmiş kişileri derhal serbest bırakmak için kullanmaya ve herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olanların ve aşırı kalabalık ve sağlıksız bir şekilde hızla yayılan bir hastalıktan hapis riski altında olanların serbest bırakılması için acilen düşünmeye davet ediyoruz” denildi.1811
● Ankara, Aydos (Erzurum), Çorum (Hitit), Kars, Kızılırmak ve Yozgat Demokratik Dernekler Federasyonunun oluşturduğu Anadolu Güçbirliği Konfederasyonu (AnaGüç), Covid-19 virüs salgınına ilişkin
alınması gerekilen tedbirler konusunda çağrıda bulundu. Açıklamada, “Cezaevlerindeki kadın katili, tecavüzcü, istismarcı ve uyuşturucu satıcıları dışında; cezaevlerindeki gazeteciler, şiddete başvurmamış bütün
mahkum ve tutuklular, düşüncelerinden dolayı içeride olanlar serbest bırakılmalıdır. 65 ve üstü yaştaki bütün yaşlılarımızın talepleri devlet tarafından karşılıksız karşılanmalı, bu insanların banka, market, ekmek
ihtiyaçları anında karşılanmalıdır. İşten çıkarmalar yasaklanmalı, kamu-özel bütün işçilerin maaşları tam
olarak ödenmelidir. Mahalle bakkalından, esnafına sokağa çıkma yasağı süresince bozulma riski olan malzemeler devlet tarafından karşılığı ödenerek alınmalıdır. Sermayeye verilen destek küçük ve orta ölçekli
esnafı ve üreticiyi de kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Virüsle mücadele süresince vergi ve harçlar ötelenmeli, beyanname verme süreleri uzatılmalıdır. İşçi ve emeklilerin kredi kart borçlarının ödemesi faizsiz
ötelenmelidir” maddelerine yer verildi.1812
1 Nisan 2020
● Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkanı Nezir Karayün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yerel basın
mensuplarına ve kuruluşlarına Covid-19 salgını nedeniyle destek sunulması için çağrı yaptı. Karayün, “BİK,
bir süre önce yerel basına destek paketi olarak bazı önlemler açıkladı. Ama bunlar da yerel basına yeterli
değildir. Yerel gazeteler ve internet siteleri, yerel televizyon kuruluşları Türkiye’de her gün Covid-19 virüsü
ile ilgili gelişmeleri duyurmak için bir tedbir ve destek paketi açıklanması konusunda gerekli adımların
atılmasını bekliyoruz” dedi.1813
2 Nisan 2020
● Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Eş Direktörü Veysel Ok, “Yaptıkları haberlerden,
konuşmalardan attıkları tweetlerden tutuklanan gazetecilerin serbest bırakılmayıp hırsızlık, dolandırıcılık
gibi suçlarda infaz indirimi yapılması ciddi bir adaletsizlik ve aynı zamanda ciddi bir vicdansızlık”1814 ifadelerini kullandı.1815
● Yeni Yaşam Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser’in avukatları, tutuklu yargılanmalarıyla “kişi özgürlüğü ve güvenliği” ile “düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğüne” yönelik hak ihlali olduğunu belirterek AYM’ye başvurdu. Başvuruda, İstanbul Silivri Dokuz
https://tgs.org.tr/reytingi-degil-sagligi-koruyun/
https://acileylem.org.tr/eylem/mahpuslarin-tahliyesini-ongoren-yasa-ayrim-gozetmemeli
https://twitter.com/RSF_tr/status/1244951351513186304
1811 https://rsf.org/en/news/turkey-rights-groups-call-urgent-release-imprisoned-journalists-human-rights-defenders-and-others
1812 https://www.evrensel.net/haber/401110/anadolu-gucbirligi-konfederasyonu-koronavirusle-mucadele-seffaf-yurutulmelidir
1813 https://www.medyafaresi.com/haber/yerel-basindan-erdogana-cagri-zor-durumdayiz/937594
1814 https://www.tukenmezhaber.com/hak-ihlalleri/avukat-veysel-oktan-infaz-yasasi-tepkisi-ciddi-bir-adaletsiz
1815 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazetecileri-iceride-tutup-dolandiricilik-gibi-suclarda-indirim-yapmak-adaletsizlik-ve-vicdansizlik/
1808
1809
1810
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Numaralı Kapalı Cezaevi’nde tutuklu Çelik ve Keser’in yaptıkları haberde Libya’da ölen MİT mensubuyla
ilgili kimlik bilgilerini paylaşmadığı belirtildi. Başvuruda, “Anayasa ve AİHS ile, AYM ve AİHM kararları
ile koruma altındaki ‘Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği’ ile ‘Düşünceyi Açıklama ve Yayma Özgürlüğüne’ yönelik haksız ve doğrudan bir müdahale olmuştur. Tutukluluğa ilişkin kararlarda hedeflenen meşru amaçla
yapılan müdahale arasında gözetilmesi gereken denge açısından öncelikle adli kontrol tedbirleri değerlendirilmeli ve adli kontrolün neden yetersiz kalacağı gerekçelendirilmelidir” denildi.1816
● Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkenceyle Mücadele Örgütü’nün
(OMCT) oluşturduğu İnsan Hakları Savunucularının Korunması İçin Gözlemevi, gazeteci Nurcan Baysal
ile birlikte Türkiye’deki tüm insan hakları savunucularına karşı yürütülen “adli tacizlere” son verilmesini
ve Covid-19 salgını için alınan tedbirlerin gazeteciler dahil insan hakları savunucularına karşı baskı aracı
olarak kullanılmamasını talep etti. Açıklamada, 30 Mart’ta Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne ifade vermek
için çağrılan Baysal’ın gözaltına alınmadığı ancak hakkında adli kontrol talebinde bulunulduğu ve bunun
Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği’nce reddedildiği anımsatıldı.1817
3 Nisan 2020
● Press In Arrest’in “Mart 2020 Basın Özgürlüğü Raporu”na göre, Mart’ta dokuz gazeteci tutuklandı, bir gazete ve 30 gazeteci üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, bir kez müebbet hapis ve değişik süreli
hapis istemiyle yargılandı. Bunun yanı sıra salgın gerekçesiyle 10 gazeteciyle ilgili duruşma görülemedi ve
26 gazeteciyle ilgili yargılama ertelendi. Ayrıca en az 14 gazeteci ifadeye çağrılarak hakkında soruşturma
başlatıldı, en az 20 gazeteci gözaltına alındı, iki gazeteci hakkında da dava açıldı. Hapisteki altı gazeteci
tahliye edildi. Hapisteki gazetecilerden Aydın Keser, Barış Pehivan, Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik, Hülya
Kılınç, Murat Ağırel, İsmail Yıldız, Rawin Sterk ile Tülay Canpolat’ın iddianameleri ise halen tamamlanmadı.1818
6 Nisan 2020
● Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü’yle ilgili açıklamasında, faili meçhul gazeteci cinayetlerini ve hakkında dava açılan gazeteciler tablosunu eleştirdi. Açıklamada, “İlk basın şehidi Hasan Fehmi’yi 6 Nisan 1909 tarihinde kaybettik. Serbesti Gazetesi’nde eleştirel
yazılarıyla tanınan Hasan Fehmi düşüncelerini ifade ettiği ve yazıya döktüğü için öldürüldü. O tarihten bu
yana pek çoğu faili meçhul cinayetlere kurban giden 66 meslektaşımız var. Ne yazık ki faili meçhul dosyaları bir türlü parlamentoda görüşülemedi. Demokrasiler, basın özgürlüğü ve düşünceyi ifade özgürlüğü ile
test edilir. Ülkemizde gazetecilik her zamankinden daha zorlu bir sınavdan geçiyor. Gazetecilik onurlu bir
meslektir. Vicdanlı ve dürüst yapıldığında halkın sesidir. Günümüzde artık gazeteci öldürülmemesi sevindirici gibi gözükse de yaygın basında ve yerel basında hala haberleri yüzünden darp edilen meslektaşlarımız
var. Öte yandan gazeteciler hakkında açılan davaların önü arkası kesilmiyor. Cezaevindeki gazeteci ve yazarların durumu ise gerçekten ülkemizin bir utancı” denildi.1819
● TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek infaz düzenlemesinde tutuklu gazetecileri serbest bırakacak hüküm içermemesi üzerine gazetecilik meslek örgütleri tepkide bulundu. RSF Türkiye Temsilcisi Erol
Önderoğlu, “Bu tasarı yasalaşırsa iktidarın, ‘ufak tefek sorunlar’ bulunduğunu yarım ağızla kabul edip, Yargıtay’a temyiz hakkı getirdiği ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğüyle ilgili yargı kararları, sistemli gazeteci
tutuklamalarını da beraberinde getirecek” açıklamasında bulundu. TGS avukatı Ülkü Şahin, “Gazeteciler,
şiddete teşvik dahi içermeyen, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken haberlerinden dolayı
üyelik, propaganda, halkı kin ve düşmanlığa tahrik gibi suçlamalar ile içeride tutulmaya devam ederken;
eline silah alarak kadına, çocuğa şiddet uygulamış kişiler bu düzenlemeden faydalanarak dışarıya çıkacak
ve halkın arasına karışacak” dedi. DİSK Basın- İş Genel Başkanı Faruk Eren ise, “Korona virüsle mücadele
edilmesi gerekirken, bu konuda eleştiriler yönelten gazetecileri, yurttaşları gözaltına alan; hatta tutuklayan
iktidar, belli ki önümüzdeki günlerde hapishanelerde boşalan yerleri doldurmak için de hazırlık yapıyor”
tepkisinde bulundu.1820
● Oda TV muhabiri Hülya Kılınç, cezaevinden yazdığı mektupta, “Bizler iktidarın değil halkın gazetecileriyiz. Belki bugün bir avuç olabiliriz, ama bizi tutsak eden düşünceden çok daha güçlüyüz. Bizler
dün yaptığımız gibi yarın da doğru ve gerçekleri yazmaya ve halka karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye
devam edeceğiz” ifadesine yer verdi. Kılınç, “Bu görev halkın haber alma hakkına saygı olduğu kadar,
Cumhuriyet’e de olan borcumuzdur. Şu günlerde belki de korona virüsü salgını siyaset, ekonomi ve yönetim
sistemleriyle birlikte çürümekte olan toplumları yeniden düzenleyecek. Yüzyılın en büyük krizi olarak
https://gazetekarinca.com/2020/04/gazeteci-celik-ve-keser-icin-aymye-basvuru/
https://www.fidh.org/tr/avrupa/turkiye/turkiye-nurcan-baysal-in-yargisal-tacizi
1818 https://www.birgun.net/haber/press-in-arrest-mart-2020-basin-ozgurlugu-raporu-dokuz-gazeteci-tutuklandi-bir-gazete-ve-30-gazeteci-yargilandi-294645
1819 https://www.tgc.org.tr/aciklamalar/2505-tgc-%C3%B6ld%C3%BCr%C3%BClen-gazetecileri-an%C4%B1yo.html
1820 https://www.dw.com/tr/sistemli-gazeteci-tutuklamalar%C4%B1n%C4%B1-beraberinde-getirecek/a-53041131
1816
1817

213

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2020 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

tanımladıkları salgın sonrasında ekonomi başta olmak üzere siyaset, sağlık ve daha birçok alanda çok köklü
değişikliklerin yaşanacağı öngörüsünde bulunan uzmanlar, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının da
altını çiziyorlar” sözlerini kale aldı.1821
● CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Ceza İnfaz İndirimi Yasası’na gazetecilerle ilgili infaz indirimi içeren düzenlemeler eklenmesi gerektiğini belirterek, “Bugün itibarıyla 86 gazeteci ve medya çalışanı
cezaevlerinde tutuklu veya hükümlü. Meclis’te görüşülecek ceza infaz indirimi yasasına tutuklu gazetecileri
kapsayacak, eline silah almamış, yalnızca düşüncelerinden dolayı siyasi cezalara çarptırılmış kişiler için
infaz indirimi içeren düzenlemeler eklenmelidir” dedi.1822
7 Nisan 2020
● Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener, gazeteci Cem Ulucan’ın sosyal medya paylaşımı sebebiyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Şener, “Kişilerin düşünme ve düşüncesini ifade etme
özgürlüğü anayasal bir hak olmasına karşın, maksadını aşan her ifadenin, kişilerin hürriyetinden yoksun
bırakılmasını gerektirmeyeceği de hukuki bir gerçektir. Bu gerçekten hareketle, kişilerin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarından sürekli olarak bir suç ve suçlu çıkarma arayışı, inanıyoruz ki hukuk kurallarımızda karşılığını en adil şekilde bulacaktır” dedi.1823
8 Nisan 2020
● Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), 30 Mart-6 Nisan arasında yaşanan hak ihlalleriyle ilgili yayımladığı kısa videoda, Covid-19 salgını haberleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle içinde gazeteciler başta olmak üzere birçok kişinin gözaltına alındığı ve soruşturulduğu bilgisi paylaşıldı.1824
● CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek “Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan gündemdeki
konuyu haber yaptığı, Murat Ağrıel iktidarı rahatsız eden kitap yazdığı için cezaevinde. Fatih Portakal ironik
dille eleştiri tweeti atıyor, hakkında suç duyurusunda bulunuluyor. Yargıyı silah olarak kullanırsanız adaleti
yok edersiniz” tepkisini gösterdi.1825
● Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Mart 2020 raporunu “Dikkat! Sorumsuz yayıncılık can alır!”
başlığı ile açıkladı. Raporda, Libya’da hayatını kaybeden MİT mensubunu haberleştiren gazetecilerin tutuklanması kritik gelişmelerden ilki olarak kaydedildi. Diğer kritik gelişme ise iktidara yakın medya kuruluşlarca Covid-19 salgınıyla ilgili sorumsuz yayıncılığı yapılması olarak ifade edildi. Bu medya kuruluşlarınca, “AKP iktidarının bu dönemi siyasi açıdan hasarsız atlatabilmesi için manipülasyon yapıldığı ancak
salgının yayıldığı” belirtildi.1826
● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Covid-19 virüsü salgını döneminde medyaya ve
medya özgürlüğüne yönelik yaptığı yazılı açıklamada, “Sahada görev yapan basın emekçilerine yeterli güvenlik imkanları sağlanmalı, üstlendikleri riskle orantılı bir şekilde teşvik verilmelidir. Matbaalarda, yayın
dağıtım süreçlerinde ve kamera arkasında çalışan basın emekçilerinin de yeterli sağlık önlemleri sağlanmış
ortamlarda görev yapmaları, rotasyon, ücretli izin, teşvik vb. yöntemlerle desteklenmeleri gerekiyor” dedi.
Bilgin devamla, şeffaflığın, veri paylaşımının ve dezenformasyonla mücadelenin öne çıktığı bu dönemde
işi haber yapmak olan gazetecilerin sesinin kısılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Bilgin, bu dönemi
Tekalif-i Milliye dönemiyle karşılaştırarak eleştirisini dile getiren gazeteci Fatih Portakal hakkında Cumhurbaşkanı’nın suç duyurusunda bulunması, gazeteci Hakan Aygün’ün sosyal medya paylaşımları nedeniyle
önce göz altına alınıp ardından tutuklanmasının demokrasi adına kaygı verici olduğunu bildirdi. Bilgin,
“Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Oda TV emekçileri Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın tutukluluğu da hem
basın özgürlüğünün kısıtlanmasına örnektir hem de Covid-19 virüsü salgını döneminde cezaevlerinin risk
oluşturan koşullarını ortaya koymuştur” dedi. Bilgin, “İnfaz Yasası” kapsamında Basın İlan Kurumu’nun
resmi ilan yayımlama izni vermediği gazetelerin cezaevlerine alınmamasını ve davaları “terör” kapsamında
yürütülen gazetecilerin af hakkından yararlanamayacak olmasını “basın özgürlüğünün önüne çıkan yeni ve
güncellenen örnekler” şeklinde tanımladı.1827
● Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, BİK’in ilan keserek, “eleştirel gazeteleri baskı altına aldığını” kaydetti. Bildirici, “Cumhuriyet, BirGün ve Evrensel’e verilen resmi ilan kesme kararlarından da belli.
Halbuki BİK, 1961 yılında ‘Resmi ilanların dağıtımında adaletsiz davranıldığı gerekçesiyle hükümet ile
gazeteleri karşı karşıya getiren uygulamaya son vermek amacıyla kurulmuş’ bir kamu tüzel kişiliği. Çok
sattığını açıklayan gazetelerin akaryakıt bayilerinde, marketlerde, terminallerde, üniversitelerde, metro
https://odatv4.com/karamsarliga-kapilsam-da-o-dizelere-tutunuyorum-07042038.html
https://www.evrensel.net/haber/401566/chp-milletvekili-atila-sertel-gazetecileri-tahliye-etmeyecek-duzenleme-eksik-olacak
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/bir-gazeteciye-daha-sosyal-paylasim-gozaltisi-5731927/
1824 https://twitter.com/insanhaklari/status/1247862142142906369
1825 https://twitter.com/MuharremErkek17/status/1247959521030479875
1826 http://cgd.org.tr/index.php?Did=3859&Page=1
1827 http://www.24saatgazetesi.com/bilgin-gazetecilerin-sesi-kisilmamalidir/
1821
1822
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istasyonlarında ücretsiz dağıtıldığı biliniyor. Buna rağmen BİK, bu ‘büyük’ gazetelerin satışını denetlemiyor, bu nedenle ceza kesmiyor. Gerçekten kontrol etse çoğunun resmi ilan gelirleri kesilir hem de toplum o
gazetelerin gerçek tirajlarını öğrenmiş olur” ifadelerini kullandı.1828
9 Nisan 2020
● CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, rizenabiz.com haber sitesi İmtiyaz Sahibi Gençağa Karafazlı’nın yaptığı Covid-19 salgını haberleri sebebiyle ifade vermeye çağırılmasına tepki gösterdi. Deniz,
“Eğer yazıda hata ya da eksiklik varsa Çaykur tarafından kamuoyuna açıklama yapılıp yazı tekzip ettirilir
ya da düzeltme istenebilirdi. Hemen suç duyurusunda bulunmaya gerek yok. Basının görevi kamuoyunun
sesi ve vicdanı olmaktır. Basın resmi gazete değildir. Ayrıca çay müstahsilleri tarafından Çaykur’dan ısrarla
açıklama beklediği bir dönemde Çaykur’un işi bu olmamalı” dedi.1829
● Tüm İletişim ve Medya Federasyonu (TİMEF), İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF),
Dijital Medya Federasyonu (DİMEF), Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) ortak bir açıklamayla
Covid-19 salgını günlerinde yerel medyaya destek paketi hazırlanması için çağrı yaptı. Açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, BİK ve RTÜK başta olmak üzere ilgili tüm özel ve kamu otoritelerine
‘yerel medya’ için faizsiz kredi imkanı tanınması ve medya çalışanlarının maaşlarının ödenmesi desteklerini
bekliyoruz. Ulusal gazetelerin basım matbaalarında özel hijyen tedbirleri alınabilirken, yerel gazeteler zaten
tek bir baskı personeli çalıştığından işe gelmemesi durumunda müktesebatını kaybedebilir, gazeteleri alıp
okuyanlar da salgın hastalık riski almaktan endişe duyabilir. Bunun için yerel düzeyde ‘dijital gazete’ uygulamasına geçilmeli, dijital gazetelerin basılı gazete olarak yayınladıkları hakları aynen saklı tutulmalı,
yayımlarını basılı gazete olarak sürdürme kararında olan yerel gazeteler, her ilde ikişer üçer birleştirilmeli,
ilçelerdeki gazeteleri de kapsayacak bu birleştirme işlemi, bu süreçte zorunlu kılınmalıdır. Bu süreçte tüm
gazetelerin aylık resmi ilan gelirleri, yıl içinde veya bir sonraki yılın ilan gelirlerinden mahsup edilmek
üzere, 2020 Ocak-Şubat veya 2019 yılı resmi ilan geliri ortalaması baz alınarak ödenmelidir. Covid-19 virüsü salgını ile birlikte reklam gelirleri yarıdan daha fazla düşen televizyonlardan, önümüzdeki üç ay için
uydu kirası alınmamalı sonrası ise uydu kiraları yarıya düşürülmeli ve en az üç ay ertelenmelidir” denildi.1830
● Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen medya için “Tedbir Destek Paketi”nin açıklanması gerektiğini belirtti. Karaca, “BİK üzerinden alınan
resmi ilanlar yerel gazeteler için can suyudur. Alınan tedbirler kapsamında uzun bir süre icra ve ihale ilanları
yayınlanmayacak. Önemli ölçüde azalmış olan resmi ilanlar daha da azalacak. Özel işletmeler de reklam
kısıtlamasına gidecek. BİK’in istediği ‘Borcu yoktur’ yazısı Maliye Bakanlığı tarafından yıl sonuna kadar
uzatılmalı, işsiz kalan ve salgın sebebiyle evden çıkamayan basın emekçilerinin maaşı işsizlik fonundan
ödenmeli, yerel televizyonların uydu bedelleri altı ay süreyle alınmamalı ve uydu bedelli sonraki süreçte
makul bir rakama çekilmeli, gazetelerimizden yüzde 15’lik komisyon kesintisinin tamamen kaldırılması
gerekmekte, belediyeler başta olmak üzere odalar, borsalar ve kamu kuruluşları ilan desteği vermelidir”
dedi.1831
11 Nisan 2020
● Bilecik Yarın gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cafer Elmas, BİK’ten “10 günde bir ilan ancak
geliyor” sözleriyle resmi ilanlar kesildiği için personel maaşlarını ödemekte zorlandıklarını belirtti. Elmas,
“Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmayı düşünüyoruz. Ama o da üç aylık. Destek paketine gazetelerin de
eklenmesi lazım. Kamu spotları gazetelere ücretli ilan olarak verilebilir. Belediyeler kendi icraatlarını, çalışmalarını, toplantıları, ek ilan şekilde gazetelere verebilirler” dedi. Akdeniz Gerçek Gazetesi Sorumlu Yazı
İşleri Müdürü Songül Başkaya ise, “Geçmişte devletin Anadolu basınına sağladığı kağıt desteği gazetelerimize yeniden verilmeli. İnternet yayıncılığımız devam etse de yeniden basılı gazetelerimizi, devletin kağıt
desteğiyle birlikte günlük yayına geçirmek istiyoruz. Henüz kısa dönemli çalışma ödeneği başvuruları neticelendirilmedi” diye konuştu. Samsun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Samsunhaber.com genel yayın yönetmeni Mehmet Yazıcı, “BİK’in aldığı öneriler ve kararlar yeterli değil. Kağıt yardımı, teknik yardım,
kredi kolaylıkları sağlanmalı. İsteyenlerin gazetesini kriz bitene kadar haftalık ya da aylık çıkarmasına izin
verilmesi lazım. En büyük riski çalışan basın emekçileri çekiyor. Maske bulmakta bile zorluk çekiyorlar.
İşten çıkarmaların durdurulması lazım” dedi.1832
13 Nisan 2020

https://www.evrensel.net/haber/401618/medya-ombudsmani-basin-ilan-kurumu-iktidar-medyasinin-satislarini-da-kontrol-etse?a=c3ed8
https://www.gercekgundem.com/medya/172062/gazeteci-gencaga-karafazli-hakkinda-sorusturma-baslatildi
1830 http://www.boluekspres.com/icerik/haber.php?i=67918
1831 http://www.mersinimecehaber.com/mersin/anadolu-basini-virusten-kurtulamaz-h28961.html
1832 https://www.aydinlik.com.tr/yerel-basin-direniyor-10-gunde-bir-ilan-geliyor-maas-odeyemiyoruz-205195#1
1828
1829
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● TGS Ankara Şubesi, Numune Hastanesi önünde yapılan açıklamayı takip eden iki gazetecinin
polis tarafından tehdit edilmesini eleştirdi. Açıklamada, “Halkın haber alma hakkı için görevleri başında
olan gazetecilere yapılan saldırı kabul edilemez. Haber takip etmek isteyen iki gazeteci polis tarafından
itilerek, ‘Hadi çek de görelim, sizinle sonra hesaplaşacağız’ sözleriyle tehdit edildi. Meslektaşlarımıza yapılan bu tehditle gerçeklerin üzeri kapatılmak isteniyor” denildi.1833
14 Nisan 2020
● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, infaz düzenlemesini, “Gazetecilik mahkum, cürüm
işleyenler serbest. Terörle Mücadele Kanunu uyarınca cezalandırılan siyasetçiler, gazeteciler, yazarlar, akademisyenler cezaevinde kalmaya devam edecek ama katiller, caniler, hırsızlar salıverilecek. Bu çok yakışıksız bir durum” açıklamasıyla eleştirdi. Bilgin, yasa değişiklik teklifinin mevcut haliyle yasalaşması halinde bu durumun “eşitlik” ilkesi açısından anayasa ihlali olacağını, ifade ve basın özgürlüğünün korunması
için bu yasanın iptalinin istenmesi gerektiğini, gazeteciliğin terörist olarak yaftalanmasını kabul etmenin
mümkün olmadığını vurguladı. Kamu ihale yasasının fiilen ortadan kaldırıldığını ve dolayısıyla büyük
oranda azalan resmi ilan gelirleri ve düşen tiraj gelirlerinin Anadolu basınını zor durumda bıraktığını belirten Bilgin, “Şiddet eylemi göstermemesine rağmen Terörle Mücadele Yasası’ndan dolayı cezaevinde bulunan gazeteci, yazar, siyasetçilerin infaz indiriminden yararlanamadığını, MİT Yasası’na muhalefetten, casusluk suçlarının da kapsam dışı bırakıldığını ve bundan dolayı tutuklanan gazeteciler Barış Pehlivan, Barış
Terkoğlu, Murat Ağırel’in bu suçtan hüküm giymeleri halinde düzenlemeden faydalanamayacağını” kaydetti.1834
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı “Ülkemiz sadece Korona virüsten
değil, aynı zamanda bu medya ve siyaset virüslerinden de inşallah kurtulacaktır” açıklamasına Fox TV Ana
Haber sunucusu ve gazeteci Fatih Portakal canlı yayında tepki gösterdi. Portakal, Erdoğan’a “Medya ve
siyaset virüsleri diyor Sayın Cumhurbaşkanı, böyle de bir virüs şekli üretti. Ben üstüme alınmadım, güldüğüme bakmayın, ben kendimi bir virüs ‘Covid-19 Fatih’ olarak görmüyorum. Kendimi basın mensubu olarak görüyorum” ifadeleriyle yanıt verdi.1835
16 Nisan 2020
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, RTÜK tarafından Fox TV, Halk TV ve TELE1’e verilen
cezalara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Gerçekten bugün Türkiye’de basın hür ve sansür edilmiyor mu? Oturup bunu akılla mantıkla düşünmek gerekiyor. 15 Temmuz sivil darbe girişiminden sonra medya büyük
baskı altındadır, özgürlüğü sınırlanmaktadır ve sınırlandırılmaya da devam edilmektedir. Yeni Anayasa’nın
aynı maddesi devam ediyor: ‘Devlet basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır’ Anayasa’nın bu hükmüne rağmen tam aksine tedbirler alıyor, basının elini kolunu, gazetecilerinin elini kolunu
bağlamak istiyor. Onları tutuklamak hapse atmak istiyor ve bunları da yapıyor. Bunu yaparken de RTÜK’ü
sopa olarak kullanıyor. Fox TV’ye, Halk TV’ye, TELE1’e ölçüsüz cezalar veriliyor. Haksız cezalar veriliyor.
Sanıyor ki ben bu cezaları verirsem, bunları sustururum. Bu ülkede yürekli gazeteciler var, cesur gazeteciler
var, haber peşinde koşan gazeteciler var, halkın aydınlanmasını bilgilenmesini sağlamak için mücadele eden
gazeteciler var. Özgürlükten, demokrasiden, hukuktan, adaletten yana olan gazeteciler var. Bakın bu zor
günlerde bile onlar, halkı bilgilendirmek için günün 24 saati çalışıyor. Halkın haber alma hürriyetini savunan gazetecileri asla susturamayacaksınız. Hangi baskıyı kurarsanız kurun, bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz” dedi.1836
● Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, gazeteciler Murat Ağırel, Barış Pehlivan,
Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç hakkındaki tutuklama kararlarına tepki gösterdi. Feyzioğlu, “Gazetecilik
suç değildir. Gerçek anlama gazetecilik örgüt propagandası yapmıyorsunuz, gazetecilik kisvesinin arkasına
sığınıp halkı kışkırtmıyorsunuz, eleştiri ve haber verme hakkınızı kullanıyorsunuz. Dolayısıyla bu kişilerin
ceza indirimine de ihtiyaçları yoktur. İhtiyacı olan adil yargılamadır. Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat
Ağırel, Hülya Kılınç. Sır konusu bilgi, sırra ilişkin kanunla korunan bilgi kamuoyuna biri tarafından açıklandığında, Meclis kürsüsünden canlı yayında ilan edildiğinde sır olma özelliği biter. Sır olmaktan çıkar.
Çünkü herkes öğrenmiştir. Haberi de inceledim. Soyadları gizli, mekanlar gizli. Meclis’te yapılan açıklamalara rağmen onlar yine bunları gizlemişler. Bu kişilerin adil bir yargılama sonunda mahkum olmaları
ihtimali yok. O halde bu kişilerle ilgili tutuklama kararı bir gözdağıdır bana göre. Bir peşin cezadır. Türkiye’de gazeteciler içeride, gazetecilere sansür var, baskı var, düşünce tutsaktır, gazeteciler tutsaktır

https://www.evrensel.net/haber/402117/tgs-ankarada-haber-takibi-yapan-gazetecilerin-tehdit-edilmesine-tepki-gosterdi
https://ankahaber.net/haber/detay/bilgin_gazetecilik_mahkum_curum_isleyenler_serbest
1835 https://www.birgun.net/haber/fatih-portakal-dan-erdogan-a-medya-virusu-cevabi-296592
1836 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/kilicdaroglundan-fox-tv-halk-tv-ve-tele-1e-verilen-cezalara-tepki-275417h.htm
1833
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diyenlerin eline, ağzına altın tepsiyle malzeme vermektir. FETÖ’ye, PKK’ya, eli kanlı DHKP/C’ye malzeme vermektir. Çok büyük bir haksızlık vardır” ifadelerini kullandı.1837
● Gazeteci Barış Terkoğlu’nun eşi Özge Terkoğlu, eşi, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç’ın infaz paketinde MİT Kanunu’nun istisnai suçlara eklenmesiyle tahliye edilmelerine engel konulduğunu belirtti. Terkoğlu, yine infaz paketine göre cezası üç yıl ve üç yılın altında olan tutuklular için de tahliye öngörüldüğünü
anımsatarak, daha önce “MİT Kanunu’nu ihlal” suçu işlemedikleri için de cezanın alt sınır olan üç yıldan
verilebileceğini vurgulayan Terkoğlu, “Buna rağmen tahliye edilmezlerse bu, hukuk tarihine geçecek bir
hak ve hukuk ihlali olur” ifadelerini kullandı.1838
● Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, RTÜK tarafından Fox TV, TELE1 ve
Halk TV’ye verilen cezaları “halkın haber alma hakkını engelleyen davranış” olarak değerlendirdi. Karaca,
“RTÜK’ün kararlarının gazetecilik mesleğine bir müdahale olduğunu, gazetecilerin haber yaparken cezalandırılma korkusu ve ceza tehdidi altında olmasının basın özgürlüğüne zarar vereceğini” belirtti.1839
17 Nisan 2020
● Halk TV ana haber sunucusu İrfan Değirmenci, RTÜK tarafından üç kez yayın durdurma cezası
alan Fatih Portakal’a çağrı yaptı. Değirmenci, “Fox Haber’in RTÜK cezası, yayın durdurma, ne vakit uygulanırsa sevgili Fatih Portakal bil ki burada da bir haber stüdyosu var. Arzu edersen Halk Ana Haber’i
birlikte sunabiliriz”1840 ifadelerini kullandı.1841
● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, RTÜK’ün TELE1, Fox TV ve Halk TV’ye verdiği
cezaları kınadı. Bilgin, “Devlet yönetimindekilerin eleştirilmekten, haberden, soru sorulmasından korkmamaları gerekir. Eleştiriyi, haberi cezalandırarak engellemeye çalışmak mümkün değil. Gazeteciyi siyasi bir
iktidarın, partinin, ideolojinin uzantısı gibi görmek, öyle olmayanları da yok etmeye çalışmak boşuna bir
gayrettir. Üzgünüm ama her devirde baş eğmeyecek, mesleğini onurla yürütmeye çalışacak gazeteciler olacaktır. Gazetecileri susturmak hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. RTÜK’ün son kararları açık bir şekilde
muhalifleri susturma, gözdağı verme operasyonudur” tepkisini gösterdi.1842
● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cumhuriyet’in, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkındaki “Boğaz’da Kaçak Var” haberine “terör örgütlerine hedef göstermek” suçlamasıyla
soruşturma başlatılmasına “anlaşılabilir değil” sözleriyle tepki gösterdi. Akşener, “Altun’un İstanbul’daki
ikametinde yapılan düzenlemelere, Boğaz Öngörünüm Yasası’na aykırı olduğu gerekçesiyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince müdahale edilmesi, belediye ve imar meselesidir. Altun’a haksızlık yapıldıysa tekzip gönderilir, yayınlanır. Bir imar meselesinden terör soruşturması çıkarmak, demokrasilerde yaşanabilecek bir olay değildir. Bir devlet görevlisinin, yasalar karşısında tartışmalı bir inşaat faaliyetinin
haber yapılmasına terör soruşturması açmak, ne kadar zorlarsanız zorlayın, anlaşılabilir, anlatılabilir değildir” dedi.1843 CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bu durum yürütme organının ‘haber’ ve ‘terör’ kavramlarını nasıl iç içe gördüğünü, işine gelmeyen haberleri ‘terör’ kapsamına sokmak için her türlü bahaneyi
kullanma isteğini en üst perdeden kanıtlamaktadır. Başsavcılık, kanuna aykırı işlem için soruşturma açacağına, adeta kanun dışılığa geçit vermekte ve kamunun haber alma hakkına müdahale etmektedir” dedi. Eski
RTÜK üyesi gazeteci Faruk Bildirici, Altun’un açıklamayı kişisel sosyal medya hesabı yerine İletişim Başkanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapmasına tepki göstererek, “Fahrettin Altun, devlet işleriyle
ilgili açıklamalarını kişisel hesabından yapıyordu. Şimdi de kişisel sorununa ilişkin avukatının açıklamasını
devlet hesabından duyurmuş. İletişim hatası değilse devlet gücünü ardına almaktır bu” dedi.1844
● DİSK Basın İş Sendikası, İstanbul’da Topkapı Matbaacılar Sitesi’nde salgın riski altında çalışmak
zorunda kalan matbaa işçilerinin durumuna dikkat çekti. Açıklamada, “Birçok işletme Covid-19 nedeniyle
işlerine ara vermiş olmasına rağmen birçok işletmede de güvencesiz bir şekilde insanlar çalışmaya devam
ediyorlar. İşlerine ara veren insanların birçoğunun ekonomik kaygıları varken, bugün çalışmak zorunda olan
matbaa çalışanlarımız da sağlık endişesiyle hayatını sürdürmeye çalışıyor” denildi.1845
● İzmir LGBTİ + Onur Haftası Komitesi, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in Netfilix’teki “Love
101” isimli dizideki eşcinsel karakter bulunduğu iddiasıyla ilgili açıklamalarına, “LGBTİ+’lara ‘genel ahlaki değerler’ ve ‘kamu bozuklukları’ gibi tanımlanmamış, belirsiz ifadeler aracılığıyla uygulanan örtülü
sansür sona ermelidir. RTÜK Başkanı Şahin’e açıklamalarını netleştirmesini ve LGBTİ+’lara karşı nefret
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/metin-feyzioglundan-murat-agirelin-tutukluluguna-itiraz-275362h.htm
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/baris-terkoglunun-esi-isyan-etti-5752018/
http://www.hedefgazetesi.com.tr/haber-karaca-basin-ozgurlugune-mudahale-85342.html
1840 https://twitter.com/degirmencirfan/status/1250814619574251521
1841 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/irfan-degirmenciden-fatih-portakala-cagri-ana-haberi-birlikte-sunabiliriz-1733589
1842 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gazeteciler-cemiyeti-rtuk-kararlari-gozdagi-verme-operasyonudur-1733559
1843 https://www.birgun.net/amp/haber/aksener-den-fahrettin-altun-tepkisi-296929?__twitter_impression=true
1844 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/isine-gelmeyince-teror-1733313
1845 https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1251035381614678018
1837
1838
1839
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ve ayrımcılık ifadeleri için özür dilemesini istiyoruz” tepkisini gösterdi. Açıklamada, “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin söyledi, LGBTI+'ya yaptığı saldırılarla tanınan Yeni Akit gazetesi, ‘Onları takip ediyoruz.
RTÜK yönetimi olarak toplumumuzu rahatsız edecek hiçbir yayın içeriğine yol vermemeye kararlıyız’.
RTÜK yönetimi olarak toplumumuzu rahatsız edecek hiçbir yayın içeriğine yol vermemeye kararlıyız’ demiştir. Hiç kimsenin eşcinsellerin varlığından ‘rahatsız olma’ hakkı yoktur” denildi.1846
18 Nisan 2020

● TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Cumhuriyet muhabiri Hazal Ocak’ın “Damat İşi Biliyor”1847 haberi nedeniyle hakkında açılan davaya tepki gösterdi. Açıklamada, “AKP iktidarı boyunca, benzerlerine sık rastladığımız bu baskılar sonucu yüzlerce gazeteci cezaevinde bulunuyor. Birçok gazeteci eleştirel haber veya yazı yazdıkları için işini kaybetti. İnfaz yasasından bile ayrımcılığa maruz bırakılan
gazeteciler, Türkiye’de çok zor şartlar altında görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporu incelendiğinde, birinci gelir kalemi olarak ulaştırma ile bağlantılı kanal kullanım, kiralama
ve işletme gelirleri olması beklenirken, birinci sırada gayrimenkul gelirleri yer almaktadır. Tam da bu nedenle, 2011 yılından beri bölgedeki arazi spekülasyonları, tapu değişimleri, Kanal Güzergahı üzerindeki
inşaat projeleri ve son dönemde gündeme gelen arazi satın alımlarıyla ilgili çıkan tüm haberler, projenin
gerçek amacı olan arazi rantını deşifre eden ve iktidarı bu yüzden rahatsız eden haberlerdir. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak yaşamsal bir yıkım ve rant projesiyle ilgili doğruları yazdığı için yargılanan Hazal Ocak’ın yanında olduğumuzu belirtiyoruz” denildi.1848
● CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Türkiye’nin internet karnesi yıllık raporunu
“İnternetin 27’nci yılını ne yazık ki dijital özgürlüklerde yaşanan daralmanın gölgesinde kutluyoruz” sözleriyle açıkladı. Türkiye’nin güncel dijital verilerini sunan Adıgüzel, “We Are Social ve Hootsuite’in 2020
raporlarına göre, Türkiye’nin internet kullanımında dünya ortalamasının üstünde olduğunu belirtirken; Türkiye’de kullanıcıların yüzde 63’ünün internette bulunan haberlerin doğruluğundan endişeli olduğunu söyledi. Freedom House İnternet Özgürlüğü Raporunda da Türkiye’nin interneti özgür olmayan ülkeler arasında bulunduğunu belirtti. Erişim engellemelerinde yaşanan artışa da değinen Adıgüzel, “Erişime
engellenmiş web site sayısının 400 bine, URL sayısının ise 150 bine ulaştığı ifade edilmektedir. Örneğin;
Mart ayında Oda TV’ye yönelik getirilen erişim engellemesi son dönemdeki medya kuruluşlarına yönelik
sansür uygulamasının en somut örneğidir” ifadelerini kullandı.1849 İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) verilerine göre; Ekim 2019 itibariyle Türkiye’de 2015 yılında erişime engellenen internet sitesi sayısı 80.553
iken, Ekim 2019 itibarıyla bu sayı 288.310’a yükselmiştir. Buna göre, son dört yılda erişime engellenen
internet sitesi sayısında yüzde 258 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Kaldı ki bugün itibariyle erişime engellenmiş web site sayısının 400 bine, URL sayısının ise 150 bine ulaştığı ifade edilmektedir. AKP iktidarında, Twitter, Facebook ve YouTube başta olmak üzere sosyal medyaya yönelik ‘bant genişliğini daraltma’
yöntemi rutin bir sansür uygulamasına dönüşmüştür. Türkiye’de özellikle siyasi iktidarın, terör olaylarının
ardından ‘bant genişliğini daraltma’ yöntemiyle internete erişimi yavaşlatma yoluna başvurduğu bilinmektedir” bilgilerine yer verildi.1850
● Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan, Covid-19 salgınında yerel gazetelerin ve
televizyonların yaşadığı ekonomik sıkıntının ortadan kaldırılması ve desteklenmesi için taleplerini yazılı
açıklamayla duyurdu. Karahan, “Yerel medya şirketlerinde en az dört işçi çalıştıranlar KOBİ kapsamında
ve KOSGEB’den kredilendirilmeli, BİK’in ilanlardan ve ilan faturalarına yansıyan KDV oranından aldığı
pay yüzde 5’e düşürülmeli, yerel radyo televizyon kuruluşlarının telif bedelleri başta olmak üzere RTÜK
payı ile frekans bedelleri bir süre alınmamalı, TÜRKSAT uydu bedeli ödemeleri döviz üzerinden değil Türk
lirası üzerinden ve indirimli olmak üzere ertelenmeli, dernekler, kulüpler ve partilerin duyuru, tüzük değişikliği ve genel kurul ilanları yeniden yerel gazetelerde yayınlanmalı, medya sektörü çalışanlarının tamamına, işsiz kalanlara BİK vasıtasıyla bir defalığına nakdi yardım yapılmalı, belediye meclisi veya encümen
kararları ile il genel meclisi ve hizmet birlikleri karar ve duyuruları resmi ilan olarak her şehirde yerel gazetelerde yayımlanmalı, yerel medyaya dijital dönüşümde teknolojik altyapı için düşük faizli kredi imkanı
sağlanmalı, kamu kurumlarının resmi ilan statüsünde olmayan reklamlarına ayrılan bütçenin asgari yüzde
30’u yerel medyaya ayrılmalı, kağıt, kalıp, mürekkep gibi ithal malzeme maliyetlerinin kur artışlarından
etkilenmemesi için gümrük vergileri ve KDV’si tamamen sıfırlanmalı” dedi.1851
19 Nisan 2020
https://www.kaosgl.org/en/single-news/34-we-re-asking-rtuk-on-what-grounds-are-you-censoring-homosexual-characters-34
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1715256/damat-isi-biliyor.html
1848 https://www.evrensel.net/haber/402527/albayrakin-kanal-istanbul-guzergahinda-arazi-aldigini-haberlestiren-gazeteciye-dava
1849 https://www.evrensel.net/haber/402520/turkiyede-internetin-27-yasi-erisim-engellerinin-golgesinde-kutlaniyor
1850 https://www.evrensel.net/haber/402520/turkiyede-internetin-27-yasi-erisim-engellerinin-golgesinde-kutlaniyor
1851 http://www.bomba32.com/haber/isparta/yerel-basin-ve-medya-kuruluslari-icin-acil-duzenleme-istiyoruz/33770.html
1846
1847
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● TGS, yaptığı yazılı açıklamayla, son dönemde gazeteciler hakkında açılan davalara tepki gösterdi.
Açıklamada, Cumhuriyet Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça ve muhabirleri Alican Uludağ,
Hazal Ocak’a açılan davalar ile Rize Nabız Gazetesi İmtiyaz Sahibi Gençağa Karafazlı hakkında beş ayrı
soruşturma açıldığı anımsatılarak, “Gazetecilerin araştıran, sorgulayan, eleştiren haber ve yorumları nedeniyle açılan bu soruşturmalar ve verilen cezalar koşulsuz bir biat istendiğini gösteriyor. Kamu yararı dışında
hiçbir amaca hizmet etmeyen bu haberlerin cezalandırılması değil ödüllendirilmesi gerekiyor. İktidarı gazeteciler üzerindeki baskılarına son vermeye çağırıyoruz. Baskılar gerçeklerin üstünü örtemeyecek” denildi.1852
● Balkan Günlüğü gazetesi imtiyaz sahibi ve 24. Dönem AKP İzmir Milletvekili Rifat Sait, Covid19 salgınında gazetelere dijital yayıncılık, diğer gazetelerle ortak çalışmalar ve kooperatif yardımlaşma
yapma hakları tanınması gerektiğini belirterek, BİK’e seslendi. Sait, “Yerel medya için belediyeler, reklam
veren şirketler ve BİK sıkıntı çeken değil sıkıntı gideren can simitleri olmalıdır. BİK yerel gazetelere eleman
çıkartmamak şartıyla hibe desteği veya elemanların SGK ödemeleri için maddi destek verebilir, yerel medya
KOBİ kapsamında Kredi Garanti Fonu’ndan veya KOSGEB’den uygun şartlarda kredilendirilebilir veya
küçük hibe destekleri verilebilir, gazeteler için hijyen nedeniyle kullanılması gereken poşetlerin maliyetleri
karşılanabilir, BİK ile resmi ilanların bir kısmı bir süreliğine yerel basına verilebilir, kamu kurumlarının
resmi ilan statüsünde olmayan reklamlarına ayrılan bütçenin bir kısmı yerel medyaya ayrılabilir, son günlerde Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ilanları yerel basına da verilebilir, marketler el
ilanı ve broşürler basıp ev ve apartmanların posta kutularını çöp haline çevireceklerine yerel gazetelere tam
sayfa reklamı daha uygun fiyatlara basabilirler, yerel medyanın dijital dönüşümünde kullanılacak teknolojik
altyapılarına destek verilebilir” şeklinde sıraladı.1853
20 Nisan 2020
● İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, kiraladığı vakıf arazisine kaçak yapı yaptırmasıyla ile ilgili Cumhuriyet’in “Boğaz’da kaçak var”
haberine “terör” soruşturması başlatılmasına tepki gösterdi. Çıray, “Eğer bir kaçak bina yapımını yazdığı
için bir gazete terörle suçlanacak hale gelmişse vah o iktidarın haline. Başarısızlık arttıkça çareyi medya
üzerinde baskı yapmakta buluyorlar. Milletin haber alma hakkının, özgürlüğünün önünü kesiyorlar” dedi.
Çıray, gazeteciler Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel’ın halen tutuklu olmasıyla
ilgili “Bunların hepsi vatansever gazeteciler. Bunlar tutuklamalar FETÖ kopyalamaları. Bu tutuklamaları
yapanlara seslenmek istiyorum, devirler gelir geçer, iktidardakilerin birçoğu paçasını kurtarır, hesap vermek
size düşer” diye konuştu.1854
● Tutuklu gazeteciler Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Sorumlu Haber Müdürü
Barış Terkoğlu’nun avukatları, “tarafsızlığını kaybetmiş soruşturma makamlarından bu saatten sonra iddianameyi hazırlamaları dışında hiçbir beklentileri kalmadığını” açıkladı.1855 Avukat Serkan Günel, “Bu saatten sonra soruşturma makamlarına gazeteciler için tahliye talebi vermekten vazgeçiyoruz. Genel geçer
nedenlerle taleplerimiz reddediliyor. Biz artık şuna kanaat getirdik, soruşturma makamları, ne savcılık ne
Sulh Ceza Hakimliği bizim dilekçelerimizi okumuyor. İşlemeyen bir sistemi sanki işliyormuş gibi sürece
bir şekilde hukuki olarak dahil etmeye çalışıyoruz” dedi.1856
21 Nisan 2020
● Karar yazarı Akif Beki, “RTÜK ‘devlet’ dersinde çakmıştır”1857 yazısında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in cezalara ilişkin açıklamasını talimatnameye benzeterek dikte ettiğini belirterek, tepki gösterdi.
Beki, “Direktife uymayacakları cezalandırma tehditlerini de ihmal etmeyerek. Fox TV, Halk TV ve Tele 1’e
karşı son icraatlarını, ‘şakamız yok elimiz ağır’ anlamında, kararlılıklarına örnek gösteriyor. ‘Devletimizin
milletimizle beraberliğini güçlendirmesi yayıncılarımızın en önemli vicdani sorumluluğudur’ buyuruyor.
İçeriklerde vicdan denetimi, siyasi ve partizan olmayan hangi somut kriterlerle yapılacak acaba? Televizyonlara vicdan polisliği yapma görevini hangi kanundan alıyor RTÜK? Şimdiye dek ölçülü olma çabasında
görmüştüm Başkan’ı. Müdahalenin ucunu bu kadar ölçüsüzce kaçırmaya ne zorladı” diye yazdı.1858
24 Nisan 2020
● İsveç Gazeteciler Federasyonu’nun yayın organı Journalisten’de yayımlanan bir makalede, AKP
hükümetinin dünyayı saran Covid-19 salgınını fırsat olarak gördüğünü ve gazetecilere yönelik baskılarını
https://tgs.org.tr/gazeteciler-biat-etmeyecek-2/
https://www.medyaege.com.tr/rifat-sait-4-bin-kadar-yerel-basin-calisani-var-139920h.htm
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tmmob-istanbul-il-koordinasyon-kurulu-ve-tgsden-cumhuriyete-destek-cagrisi-haber-hakkini-savunalim-1734006
1855 https://www.youtube.com/watch?v=mX7fOX0D1CI&t=44s
1856 https://twitter.com/TvCumhuriyet/status/1252330635953344513?s=08
1857 https://www.karar.com/rtuk-devlet-dersinde-cakmistir-1557940
1858 https://t24.com.tr/haber/karar-yazari-akif-beki-tv-lere-vicdan-polisligi-yapma-gorevini-hangi-kanundan-aliyor-rtuk,873974
1852
1853
1854

219

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2020 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

artırdığına yer verdi. Makale, baskıları, “Dünyada tüm medyanın Covid-19’a projektörlerini çevirdiği koşullarda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere yönelik cadı avını artırdı. Türk devletinin Covid19’a karşı mücadelesini sorgulayan sıradan vatandaşlar da hukuki baskılara uğradı. Son haftalarda sosyal
medyada eleştirel paylaşımlar yapan yüzlerce vatandaş tutuklandı ve hakkında soruşturma başlatıldı. Covid19 pandemisi Türkiye cezaevlerinde yaygınlaştığında Erdoğan ‘salgının yayılmasını engellemek için’ 90
bin mahkuma af çıkardı. Ama af cezaevlerindeki gazetecileri, akademisyenleri, kamuoyu oluşturanları, belediye başkanları, HDP eski genel başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş gibi politikacıları
kapsamadı. Erdoğan’ın affından hırsızlar, uyuşturucu satıcıları ve katiller yararlandı” şeklinde eleştirdi.1859
● Freedom House’un Avrupa ve Avrasya programları direktörü Marc Behrendt, gazeteci ve insan
hakları savunucusu Nurcan Baysal hakkında yürütülen birden fazla ceza soruşturmasına, “Baysal’ın cezai
suçlama riski olmadan ifade özgürlüğünü temel hakkını kullanmasına izin verin” tepkisini gösterdi. 1860
26 Nisan 2020
● Afyonkarahisar Cezaevi’nde tutuklu KHK ile kapatılan Cihan Haber Ajansı muhabiri Mevlüt Öztaş’ın pankreas kanserine yakalandığı belirtildi.1861 Şubat 2018’den beri tutuklu Öztaş’ın kızı Elif Öztaş,
Twitter aracılığıyla “Benim babam gazeteci. Katil değil, tecavüzcü değil, hırsız değil. Yapmış olduğu haberle soruşturması başladı, tutuklu yargılanıyor ve cezaevinde kanser oldu. Mevlüt Öztaş Yaşamalı” paylaşımında bulundu.1862 Gazeteci Mehmet Ali Birand’ın eşi Cemre Birand’da Öztaş’ın tahliye edilmesi çağırısına katılarak, “Hastalarını hapiste tutup uğursuzları salan bir devlet nasıl bir devlettir? Af kapsamına
alınamazlar mıydı? Mevlüt Öztaş’ı bırakın, kimse kızmaz, korkmayın” ifadelerini kullandı.1863
27 Nisan 2020
● Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun, gazeteciler hakkında tutuklu yargılamaya neden olan
Libya’da ölen MİT mensubuyla ilgili haberlere “Şehit olduktan sonra bu kişiyle ilgili cenazenin haberleştirilmesinde suç unsurları yoktur” sözleriyle tepki gösterdi. Uzun, “Bir MİT mensubu görevini yaparken ailesinin ve kendisinin kimliğinin gizli kalacağını bilerek bu görevi yapmaktan çekinmeyecek ve böylelikle
de koruma altında olacaktır. Çok doğru yapılması gereken bir düzenleme ve bu yapıldı. İfşa kavramı yapılan
görevle ilgili açıklamalardır. İfşa edilme kavramının içinde yapılan görevin ya da görevi yapanın bilinmesiyle ilgili ortaya koymaktadır. Oysa şehit olduktan sonra bu kişiyle ilgili cenazenin haberleştirilmesinde bu
suçun unsurları yoktur. Bu, hukuki boyutu. Yarın bu hukuki boyut elbette ülkenin değerli hukukçuları açısından ortaya konulacaktır. Suç unsuru bulunup bulunmadığı yapılan yargılamanın sonunda ortaya çıkacaktır” dedi.1864
● Prof. Dr. Haluk Savaş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında “Diyanet İşleri Başkanı bundan
sonra ne yapmalı?” anketi şeklinde anket paylaşımı yapması “kişilik haklarına saldırı” olarak değerlendirilerek, engellemesi kararını ifade özgürlüğü ihlali olarak değerlendirdi. Savaş, “Kararı kesinlikle kabul etmiyorum. Erbaş’ın istifasına yönelik seçeneğe aynen katılıyorum. Böyle bir Cuma namazı düzenlenmesini
bilimin, tıbbın ve dinin örneklerine uygun olmadığını düşünüyorum. Kendi fikrimi ifade etseydim çok daha
sert bir mesaj paylaşırdım ama sadece anket yaptım. Bunun engellenmesi de kesinlikle ifade özgürlüğü
ihlalidir” dedi.1865
● Cumhuriyet, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evine bitişik Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde kiraladığı arazi ile ilgili haber hakkında terör soruşturması başlatılmasına “Susmayacağız” manşetiyle tepki gösterdi. Yazıda Cumhuriyet’in hiçbir parti ve hükümet gazetesi olmadığı belirtilerek,
“Cumhuriyet haberleri sansürlemez, kamuoyuna vermekten vazgeçmez” ifadeleri kullanıldı.1866
● Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Cuma hutbesinde dile getirdiği “tüm kötülük ve salgın hastalıkların eşcinsellikten kaynaklandığı, İslam dininin zinayı en büyük haramlardan kabul ettiği, lutiliği ve
eşcinselliği lanetlediği” ifadelerine Ankara Barosu tepki gösterdi. Ankara Barosu’nun açıklamasında, “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmayı şaşkınlıkla ve ibretle izledik. Şaşkınlığımız; sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın, bir devlet kurumunun başında oturup söylemini kutsal sayılan değerler üzerine inşa ederek halkı kin ve düşmanlığa tahrik
etmesindeki kan kokan cüreti sebebiyledir” denildi. Diyanet İşleri Başkanlığı ise Baro hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu’nun “Diyanet İşleri Başkanı Ali
https://www.evrensel.net/haber/403054/isvec-gazeteciler-federasyonu-turkiyede-gazetecilere-yonelik-cadi-avi-artti
https://freedomhouse.org/article/turkey-stop-judicial-harassment-human-rights-defender-nurcan-baysal
https://www.evrensel.net/haber/403147/tutuklu-gazeteci-mevlut-oztas-kansere-yakalandi
1862 https://twitter.com/ElifOztasss/status/1254136819924402176
1863 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/04/26/cemre-birand-gazeteci-mevlut-oztasi-birakin-kimse-kizmaz-korkmayin/
1864 https://www.birgun.net/haber/mugla-barosu-baskani-uzun-mit-kanunu-sehit-haberi-yapmayi-kapsamiyor-298443
1865 https://www.birgun.net/haber/diyanet-ten-40-paylasima-erisim-engeli-298378
1866 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cumhuriyet-yolundan-donmez-1735337
1859
1860
1861
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Erbaş’ın ‘İnsanlığın Bir Kesimini Nefretle Aşağılayıp Kitlelere Hedef Gösterdiği Konuşmasıyla İlgili Basın
Açıklaması” başlığıyla açıklama yaptığı belirtilerek, açıklama nedeniyle baro yöneticileri hakkında ‘halkın
bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama’ suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ankara
Barosu ise, söz konusu basın açıklamasıyla dini değerleri aşağılamadığını, avukatlık mesleğinin gereği Anayasa ile güvence altına alınan din ve vicdan hürriyetinin savunucusu olduklarını ifade etti. Lambdaistanbul
LGBTİ Dayanışma Derneği, “Bu söylemler halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekte ve aşağılamaktadır.
Ayrıca HIV statüsü üzerinden kişilerin suçlanmasını ve HIV fobik söylemleri nedeniyle Erbaş’ı kınıyoruz.
İnsan Hakları Derneği (İHD) ise, Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunarak, nefret suçlarını, ayrımcılığı,
toplumsal cinsiyet eşitsizliğini önlemenin devletin görevi olduğunu ifade etti.1867
28 Nisan 2020
● Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB), “İsveç’te Tedavi Edilmeyen Türk” haberiyle ilgili
TELE1 kanalında açıklamalarda bulunduğu için gazeteci Seda Şanlıer’e ölüm tehdidi ve hakaret edilmesine
yazılı bir açıklama yaparak tepki gösterdi. Şanlıer, İsveç’te Covid-19 virüsü tedavi sürecinde herkese aynı
şekilde davranıldığını, kronik rahatsızlığı bulunduğu gerekçesiyle özel jetle Ankara’ya getirilmiş olan Emrullah Gülüşken’in AKP’ye yakınlığı ile bilindiğini belirtmişti. ATGB’nin açıklamasında, “AKP basınının
hedef gösterdiği Seda Şanlıer, gazeteci olarak görevini yapmıştır, İsveç sağlık sistemine yönelik itham ve
iddiaların perde arkasını ve sistemle ilgili gerçeği, mesleği gereği halka anlatmıştır. Meslektaşımızın açık
adresi sosyal medyada aleni bir şekilde paylaşılmış ve hedef gösterilmiştir. Gerçeğin ve özgürlüklerin peşindeki gazetecileri cezaevlerine kapatan, basın ve ifade özgürlüğü, demokrasi, insan hakları ihlalleri ile
dünya gündemine sık sık gelen AKP iktidarı, bu kez de güdümündeki medya kuruluşları aracılığıyla yurtdışında görevini yapan gazetecileri susturmaya çalışıyor” denildi.1868
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ile Murat
Ağırel hakkında yedi yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istenmesiyle ilgili “Hukuk sınıfta kaldı. Hukukun
değil de öç alma duygusunun öne çıktığı bir yerde eşitlik olmaz. Her şeye rağmen Anayasa Mahkemesi’nden
tüm baskılara direnmesini, hukuktan, adaletten yana bir karar vermesini bekliyoruz. Bu isimler gerçek gazeteciler… Haberin peşinde koşan gazeteciler. Türkiye’nin sarayı rahatsız eden haberlerini -toplumu doğru
bilgilendirmek için- araştıran, yazan gazeteciler. Her bir gazeteci arkadaşın siyasete ilişkin bakışları farklı
olabilir ama yaşanan olayın gerçekliği üzerine düşünen, araştıran ve toplumu doğru bilgilendiren her gazeteciye saygı duymamız lazım” dedi.1869
1 Mayıs 2020
● TGS, 1 Mayıs mesajında “İşçi sınıfının önemli bir parçası olan ve tüm toplum için bir kamu görevi
yapan medya çalışanlarının özellikle bu salgın döneminde yeterince korunmadığı ortadadır. Gazetecilerin
sağlığı için tedbirler bir an önce en üst seviyeye çıkarılmalı” çağrısı yaptı. Mesajda, ayrıca “Türkiye’de
medyayı, ‘işsizlik, sansür, baskı, kovulma, tutuklama, mobbing, yalan, iktidar medyası, muhalif medya’
ifadeleriyle anılmaktan kurtarmalıyız” denildi. DİSK Basın İş Sendikası’nın görüntülü 1 Mayıs mesajını
gazeteciler seslendirdi ve “Emeği hala değer görenlere, korona günlerinde hala çalıştırılmak zorunda bırakılanlara, cezaevindeki gazetecilere, hapishanelerde rehin tutulanlara, sevgiler. Umut hiç ölmez, çünkü biliriz bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler.” denildi. DİSK Basın İş
Sendikası Genel Başkanı Faruk Eren, gazetecilerin yaptığı haberler yüzünden cezaevlerine atılmadığı, yargılanmadığı, işçilerin onurlu ücret ve insanca koşullarda çalıştığı, demokratik ve özgür bir ülkede barış
içinde 1 Mayıs’ın kutlanması temennisinde bulundu. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye
Temsilcisi Erol Önderoğlu ise, “Gazeteci tutuklamanın kamuoyunu sindirmenin özel bir aracı haline getirildiği bu süreçte dayanışma daha önemli. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, özlük hakları çiğnenen,
susturulmaya çalışılan, işsiz bırakılan tüm meslektaşlarımıza selam gönderiyoruz!” açıklamasında bulundu.
● Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan 1 Mayıs mesajında, “Gözaltılar, cezaevleri, iddianameler geçer. Aslolan bedeli ne olursa olsun halka doğruyu söylemektir. En sonunda kazanan basın özgürlüğü ve bu yolda emek verenler olacaktır” mesajını paylaştı. Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu, “Gazeteci, aklıyla, kanıyla, sinirleriyle, kamunun çıkarlarını savunan bir emekçidir. Onun çıkarı da
özgürlüğü de toplumun emeğiyle geçinen insanların kuracağı eşitlik düzenindedir. 1 Mayıs sınıfını bilen
tüm gazetecilere de kutlu olsun” dedi. Oda TV muhabiri Hülya Kılınç ise, “Cezaevinde tutuklu bir fikir işçisi
olarak herkesin 1 Mayıs bayramını kutluyorum. Fiziki olarak bugün tutuklu olsak da düşüncelerimiz hala
özgür ve yarınlara dair umutludur” ifadelerini kullandı.1870
https://tr.euronews.com/2020/04/27/diyanet-in-hutbesinin-ard-ndan-2-suc-duyurusu-1-sorusturma-ihd-ve-ankara-barosu
https://www.birgun.net/haber/atgb-gazeteci-seda-sanlier-e-sahip-cikti-298661
1869 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kilicdaroglu-tutuklu-gazeteciler-icin-bu-cagriyi-yapti-hukuktan-adaletten-yana-karar-verilmeli-5778625/
1870 https://www.evrensel.net/haber/403651/meslek-orgutlerinden-1-mayis-mesaji-gazeteciler-sansur-baski-issizlik-kiskacinda
1867
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● TİP Milletvekili Barış Atay, Fox TV’deki “Çalar Saat” programında DİSK yöneticileriyle ilgili
gözaltı işlemine “Bu faşizmdir” tepkisini gösterdi. Sunucu İsmail Küçükkaya ise “Ben bunu reddediyorum.
Fox TV’ye ceza vermek için böyle bekliyorlar. Fox TV Türkiye'nin nefes alma kanalı. Burayı da korumak
istiyorum” dedi.1871
● Ağrı Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi’nde Covid-19 virüs salgınıyla ilgili önlem alınmadığı iddiaları
nedeniyle “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçlamasıyla ev hapsi, adli kontrol ve
yurt dışı yasağına çarptırılan Hülya Oruç, çocuklarıyla yalnız kaldığını ve korktuğunu açıkladı. Oruç, “Biri
iki, biri de üç yaşında olan iki çocuğum var. Büyük çocuklar değiller, altlarında bez var ve her an onlarla
ilgilenmem gerekiyor. Adliyeye iki çocuğumla gitmek zorunda kaldım. Tutuklanmaktan gerçekten çok korkuyorum. Paylaşımlarımı insani değerleri savunmak için, hiçbir art niyet olmadan yaptım. Kimseyi paniğe
ya da galeyana sürükleyecek tweetler attığımı düşünmüyorum” dedi. Oruç, yaşadıklarından sonra ilgili paylaşımları sildiğini ifade etti.1872
● Tunceli Belediyesi’nden valilikçe 1 Mayıs pankartına yapılan müdahaleyle ilgili “Gerekçe olarak
da pankartın asılı olduğu yerin pankart yeri olmadığını iddia ediyorlar. Bu yaklaşımı keyfi bir durum olarak
değerlendiriyor ve 1 Mayıs’a yönelik tahammülsüzlük olarak görüyoruz” bilgisi verildi.1873
● Gazeteci ve insan hakları savunucusu Nurcan Baysal, Covid-19 salgını sürecinde baskıların beraberinde otosansürü de getirdiğini ifade ederek, “İnfazda eşitlik olsun, cezaevleri boşaltılsın’ etiketini kullandığım gerekçesiyle hakkımda ‘terörist’ suçlaması yapıldı, Covid-19 virüsü salgını günlerinde hastane,
emniyet, savcılık kapılarında iki gün boyunca bekletildim” dedi. Baysal, son bir yıl içerisinde, sosyal medya
paylaşımları ve yazılarından dolayı, yedi soruşturma açıldığını, iki defa gözaltına alındığını, bir defa da
evine baskın yapıldığını, 2020 yılının ilk dört ayında ise hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle ifade vermesi için üç defa emniyete çağrıldığını, bir kere de gözaltına alındığını anlattı.1874
2 Mayıs 2020
● Press In Arrest Türkiye’nin Nisan 2020 basın özgürlüğü raporu yayınlandı. Yeşim Yavuzer’in
derlediği raporda, Nisan ayında muhabirler “terör suçlaması” ile ifade vermeye, savunma yapmaya zorlandı.
Gazeteciler, iddianame olmaksızın hapiste tutularak peşinen cezalandırıldı. Mahkemelerce kabul edilmeden
önce gazeteciler hakkında hazırlanmış iddianamelerin haberleştirilmesiyle de peşinen “suçlu” ilan edildi.
Ayrıca raporda ay içinde 12 gazeteci hakkında soruşturma başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğu, iki
gazetecinin gözaltına alınarak bir gazetecinin tutuklandığı bildirildi. 17 davada 23 gazetecinin 171 sene 11
aydan, 408 sene 10 ay 15 güne kadar hapis istemiyle yargılandığı, duruşmaların Covid-19 virüsü sebebiyle
görülmeden ertelendiği, altı gazeteci hakkında dava açıldığı ve “MİT görevlisinin cenaze töreni” haberi
sebebiyle yedi gazeteci hakkında iddianame hazırlandığı belirtildi. İnfaz düzenlemesi kapsamına hapisteki
100’e yakın gazetecinin en az 54’ünün alınmadığı ifade edildi. Raporda Türkiye’nin 180 ülkenin bulunduğu
2020 Dünya Basın Özgürlüğü sıralamasında 154. sıraya ilerlediği de anımsatıldı.1875
● TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, yaptığı açıklamada gazetecilik mesleğine ilişkin kaygılarını
dile getirdi. Güneş, “İnfaz yasası kapsamında gazeteciler bilinçli ve tercihli bir şekilde yasa kapsamı dışında
tutuldular ne yazık ki. Bu konudaki talepleri iktidar dikkate alınmadı. Son 10 yıldır, 11 bin 117 gazeteci
işsiz bırakıldı. Bu ülkenin gazetecilik hafızasını bu hükümet, kırmaya ve yok etmeye çalışıyor. Yirmi yıldır
gazetecilik damarını kurutmaya yönelik bu kadar sistemli çabaya rağmen bu ülkenin onurlu ve nitelikli
gazetecileri, sosyal medya hesaplarından, Instagram hesaplarından, internet sitelerinden sistematik olarak
bilgi aktarmaya çalışıyor” dedi. Güneş, “Basın İlan Kurumu, sansür heyeti gibi görev yapar durumda. En
ufak bir eleştiriyi gazetelerin resmi ilanlarının kesilmesiyle sonlandırıyor. Bunun içinde de BirGün, Cumhuriyet, Evrensel, Sözcü gibi gazeteler başta olmak üzere vatandaşın haber alacağı birkaç kanalın da Basın
İlan Kurumu tarafından tıkanmaya çalışıldığını görüyoruz. Basın İlan Kurumu’nun elindeki ilan gücünü
sansür amaçlı kullanması gibi RTÜK de iktidar aygıtı olarak yol almaya devam ediyor. RTÜK aldığı kararlarda çok uzun zamandır iktidardan yana bir yaklaşım sergiliyor. İktidar kanallarındaki gerçekten ceza gerektirebilecek hak ihlalleri konusunda ceza vermemek için direnç gösteriyor. Son olarak Halk TV, TELE1,
Fox TV, Habertürk gibi halkın, kendince daha çok izlediği bu kanallara yönelik ticari faaliyeti sonlandıracak
kadar sert para cezaları ve yayın durdurmaları söz konusu” ifadelerini kullandı. DİSK Basın İş Sendikası
Genel Başkanı Faruk Eren, “Türkiye’de çok uzun bir süredir basın ve ifade özgürlüğü ayaklar altında. Gazetecilere yönelik baskının ivmesi sürekli artıyor. Covid-19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan
halka yardım çağrısında bulundu, IBAN numarası verdi. Bununla ilgili esprili tweet atan gazeteciler apar
https://www.birgun.net/haber/ismail-kucukkaya-ve-baris-atay-arasinda-fasizm-diyalogu-fox-a-ceza-vermek-icin-boyle-bekliyorlar-299092
https://www.mlsaturkey.com/tr/tutuklu-gazeteci-aziz-orucun-esi-hulya-oruca-ev-hapsi/
1873 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/05/01/valilik-dersim-belediyesinin-1-mayis-pankartini-indirtti/
1874 https://www.mlsaturkey.com/tr/nurcan-baysal-bu-sessizlik-olmasaydi-benim-gibi-insanlar-bu-kadar-dikkat-cekmeyecekti/
1875 https://www.evrensel.net/haber/403754/press-in-arrest-nisan-ayi-raporunu-acikladi-gazeteciler-pesinen-suclu-ilan-edildi
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topar gözaltına alındı. Hakan Gülseven’in attığı tweet şu; ‘zırnık yok’, yani para vermem ya da param yok
diyor. Sabahın köründe Terörle Mücadele polisleri evine geliyor, alıyor götürüyorlar. Başka bir örnek de
Hakan Aygün. O da esprili bir tweet attı. Apar topar onu da aldılar’’ dedi. Eren, “Basın İlan Kurumu gibi
devletin resmi ilanlarını gazetelere dağıtmakla, bunu organize etmekle görevli bir kurum kendini bir mahkeme yerine koyabiliyor, gazetecilere cezalar verebiliyor. Türkiye’de medyanın büyük ezici bölümü iktidarın kontrolünde. Bu baskıların tümü, iktidarın kontrolü dışındaki basın organlarına, televizyonlara ve gazetelere uygulanıyor. RTÜK aracılığı ile Halk TV, TELE1, Fox TV gibi iktidarın istediği türde yayın yapmayan
kanallara yayın durdurma ve para cezaları veriliyor” dedi.1876
● Uluslararası Af Örgütü’nün, Dünya Basın Özgürlüğü Günü açıklamasına göre, Türkiye’de 2016
yılındaki Darbe Girişimi’nden sonra en az 180 medya kuruluşu kapatıldı ve 2.500 civarında medya çalışanı
işten çıkarıldı. Nisan ayında ise en az 18 haber sitesi ve birçok haberin erişime engellendi. Gazeteciler haberleri ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek terörle bağlantılı suçlamalarla karşı karşıya kaldı.
Mart ayında altı gazeteci, MİT mensubu iki kişinin Libya’da şehit olmasına ilişkin daha önce kamuya açık
hale gelmiş bilgilerle haber yaptıkları için gözaltına alındı ve tutuklandı. Halen cezaevinde olan gazetecilerin avukatları, iddianamenin hazırlandığını yargı kanallarından öğrenmeleri gerekirken bu hafta devlet medyasında yayınlanan bir haberden öğrendi. Gazeteci Hakan Aygün ve Fox TV sunucusu Fatih Portakal, Erdoğan’ın başlattığı bağış kampanyasıyla ilgili sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle soruşturma konusu
yapıldı. Ses Kocaeli’deki bir hastanede iki kişinin Covid-19 virüsü nedeniyle öldüğü haberi nedeniyle genel
yayın yönetmeni İsmet Çiğit gözaltına alındı. Haberi kendisinin yaptığını belirten gazetenin yöneticisi Güngör Aslan gözaltına alındı ve ifadesi alınınca serbest bırakıldı.1877
● TGC, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde, “Covid-19 virüsü salgını ile mücadele edilirken
gazeteciler de bu dönemde halkın haber alma kanallarını açık tutmak için çalışıyorlar. Sahada görev yapan
muhabir, kameraman ve foto muhabirleri salgından korunmak için medya patronları ve devletten yeterli
destek görmüyor. Yeni İnfaz Yasası’ndan yararlanamayan, tutuklu ve hükümlü bulunan gazeteciler salgın
karşısında korunmasız durumdalar. Halkın haber alma, bilgilenme hakkı örselenmemeli, düşünceyi ifade
özgürlüğünün önüne engeller koyulmamalıdır. Son haftalarda yaşananlar gazeteciler üzerinde nasıl bir baskı
uygulandığını gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un İstanbul Üsküdar Kuzguncuk’ta kiraladığı araziye yaptırdığı çardağın İBB tarafından yıkılmasına ilişkin haber nedeniyle Cumhuriyet’e başlatılan soruşturmada dört haberci ifade verdi. Fox TV haber sunucusu Fatih Portakal hakkında sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Biz Bize Yeteriz” bağış kampanyası ile ilgili yaptığı
paylaşım gerekçesiyle üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. RTÜK, Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın sunduğu Medya Mahallesi programına beş kez yayın durdurma cezası ve yüzde beş idari para cezası verdi.
BİK, Sözcü’ye 22 gün, Korkusuz’a 19 gün ilan kesme cezası verdi. Editoryal bağımsızlık işlemiyor. Siyasetçiler nefret söylemleriyle toplumu bölünmeye itiyor” açıklaması yaptı.1878
● CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne izinsiz girerek işyeri
dokunulmazlığını ihlal ettiği iddiasıyla ev hapsi verilen Ferhat Akgün ilgili, “Aslında hapsedilen, gözdağı
verilen Ferhat’ın şahsında gerçek gazeteciliktir. Haksızlıkları, yalanı, talanı, gerçeği haber yapmanın, eleştirmenin cezasıdır. Gazetecilik suç değildir” tepkisini dile getirdi.1879
3 Mayıs 2020
● İzmir’in tek ulusal kanalı TV35’in Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Umutoğulları, Covid-19 sürecinde yerel medya olarak ilan gelirleri sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. Umutoğulları, “İlan veren firmalar
reklam bütçelerini düşürdü. Mahkemelerin kapalı olmasından dolayı icra ilanlarından kaynaklı gelirler
düştü. Bir yerel gazeteye ayda 100-120 bin lira gelir geliyorsa, bu rakam 30-40 bin liraya geriledi. TV35’te
30’a yakın arkadaş çalışıyor. Bir gün bir grup arkadaş işe geliyor, sonraki gün diğer grup çalışıyor. Bu da
performansımızı etkiliyor. Bizim günde altı haber kuşağımız var. Her haber kuşağına haber yetiştirmek zorundayız. Dolayısıyla personele zorunlu izin vermek ya da çalıştırmamak gibi bir durumumuz söz konusu
değil” dedi. İzmir’de yayımlanan Ege Postası’nın da imtiyaz sahibi Umutoğulları, “Yerel medya senin sesindir, sahip çık” başlığıyla yayınladıkları videoyla özellikle yerel medyayı ayakta tutan kent dinamiklerini
harekete geçirmeyi amaçladıklarını söyleyerek. “Ama açık yüreklilikle söylemek gerekir ki birkaç belediye
dışında ne iş dünyası ne sivil toplum kuruluşları ne de belediyeler yerel medyaya destek veriyor” şeklinde
ekledi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, “Yerel medyanın en önemli gelir kalemlerinden
biri olan resmi ilanlarda çok ciddi düşüş yaşandı. Dövizdeki inanılmaz artış nedeniyle tamamen dövize bağlı
https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiye-gazeteci-issiz-tutuklu-cemiyet-basin-ozgurlugu-infaz-mayis/5402226.html
https://t24.com.tr/haber/uluslararasi-af-orgutu-covid-19-pandemisi-gazeteciler-icin-korku-iklimini-siddetlendiriyor,876271
1878https://www.tgc.org.tr/aciklamalar/2549-tgc-3-may%C4%B1s-d%C3%BCnya-bas%C4%B1n-%C3%B6zg%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BCg%C3%BCn%C3%BC-dolay%C4%B1s%C4%B1yla-bir-a%C3%A7%C4%B1klama-yapt%C4%B1-%E2%80%9Cgazeteciler-bedel-%C3%B6deseler-dehalk%C4%B1-ayd%C4%B1nlatmaya-devam-edecekler%E2%80%9D.html
1879 http://bianet.org/bianet/print/223722-tekirdag-da-yerel-gazeteciye-ev-hapsi-verilmesine-tepki
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olan kağıt, baskı maliyetleri de arttı. İzmir’de matbaalar karantina günleri başlamadan önce baskı fiyatlarına
yüzde 10 zam yapmıştı zaten. Tirajlarda çok ciddi düşüşler yaşadık. Biz yüzde 25 oranında bir tiraj düşüşü
öngörüyorduk. Birinci haftanın sonunda yüzde 25 tiraj düşüşü yaşadık. İkinci hafta biterken tirajlardaki
düşüş yüzde 40’lara gelmişti. Şimdi, yüzde 60’lar civarında” dedi. Dikmen, ithal kağıda olan bağımlılığını
aşmasını ve SGK primlerinde de uzlaşmayla varılabilecek makul bir indirim talebinde bulundu.1880
● DİSK’in basın biriminde görevli gazeteci Can Kaya, 1 Mayıs’ta fiziksel mesafe kurallarına uyarak
Taksim’e yürüyerek anıta çelenk bırakmak üzere sendika binasından ayrıldıklarında DİSK yöneticilerine
yapılan sert polis müdahalesini görüntülediği fotoğrafı sendika aleyhine kullanan gazetelere dava açacağını
açıkladı. Kaya, Aydınlık’ın “DİSK gözaltı için uğraştı” başlığıyla ve Türkiye ise “Karantinada bile olay
çıkarmayı başardılar” başlığıyla kendisine ait fotoğrafları kullandığını kaydetti. Kaya, “Dün çektiğim Taksim gözaltı fotoğraflarını kullanan Aydınlık ve Türkiye gazetelerine telif davası açıyorum. Hem emeğimi
çalıp hem işçilere küfür edemezsiniz. Tazminat alırsak gözaltında 3180 lira ceza kesilen işsiz arkadaşların
cezasını öder, bir de ‘yardım yataklık’ davası açarız”1881 dedi.1882
● Barış Terkoğlu’nun eşi Özge İzdeş Terkoğlu, 4 Mart’tan bu yana tutuklu eşi Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç’ın haksız yere cezaevinde bulunduğunu belirterek tepki gösterdi. ÖzgeTerkoğlu, “Yapılan haberde hiçbir şekilde suç içeriği olduğunu düşünmüyorum. Hatta bunun bir soruşturma konusu olması
bile doğru gelmiyor. Özellikle haberle ilişkisinin olmadığı tespit edilen Barış’ın durumuna baktığımda tutuklamaların son derece keyfi bir uygulama olduğu görülüyor. Bu hepimiz için güvensizlik ve güvencesizlik. Herkesin hepimizin başına her an her şey gelebilir ve keyfi bir şekilde tutuklu kalabiliriz duygusu yaratıyor. Üstelik hayati tehlikenin kol gezdiği bir salgın ortamında cezaevi gibi kendi adınıza karar
veremeyeceğiniz bir yerde hayatınız tehlikeye atılarak alıkonabiliriz demek oluyor” dedi. Terkoğlu, “İddianame ortaya çıktı, onun öncesinde yaratılan gizem tablosu ortadan kalkacak. Neyle suçlandıkları artık iddianamede de görülecek. Meselenin başı sonu iyice belli olacak. Düşmanca bakış açısıyla bile baksam ve
düşmanımın aklından düşünmeye çalışsam bile şu aşamada rasyonel olan gerçekten onları tahliye etmek
olur. Dolayısıyla Barış’ın kesinlikle tahliye edilmesi gerekiyor. Şu anda tutuklu olmasının yasal dayanağı
yok. Belli dönüm noktalarında belli beklentiler oluşuyor. Ama bu duyguya kendimizi kaptırmıyoruz. Zira
olana kadar ümit etmemek gerektiğini yaşayarak öğrendik. Bütün bunların artık bitmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bitmeyebilir. Şaşırır mıyım? Şaşırmam” ifadelerini kullandı.1883
● DW Türkçe’nin haberine göre, RTÜK Türkiye’de son 10 yılda kamuoyunu ilgilendiren olaylarda
600’ü aşkın yayın yasağı getirdi. Yayın yasağı getirilen haber konuları arasında terör saldırıları, patlamalar,
şehit haberleri, iş cinayetleri, yolsuzluk iddiaları, kadına şiddet davaları ile tecavüz davaları gibi farklı kamusal olaylar bulunuyor. Bu kapsamda mahkemeler aracılığıyla alınan yayın yasakları 2010’da dört iken
2015’te 37’ye, 2018’de ise rekor kırarak 164’e ulaşıyor. Sadece 2020’nin ilk dört ayında alınan ve RTÜK’ün
internet sitesinde belirtilen yasaklar ise 40’a yakın durumda. RSF Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu, “Türkiye’de gazetecilik alanı, savcılıkların yayın yasağı kararı dışında, RTÜK’ün telkinlerle habercileri gerekli
gereksiz şekilde sorumluluğa davet etmesi ve hizaya gelmeyen gazetecilerin basın kartı veya akreditasyondan mahrum bırakılmasıyla oldukça daraltılmış durumda” yorumunda bulundu. Türkiye’de haber içeriklerine erişimi engelleyen diğer yasak da 5651 sayılı internet kanunu üzerinden uygulanmakta. NetBlocks’un
araştırma direktörü Işık Mater, “2015-2016 yılları arasında her patlamadan, politik olaydan, tutuklamadan
sonra engelleme vardı” ifadelerini kullandı.1884
● TGS, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde yayınladığı raporda, Covid-19 salgınında baskılara rağmen kamu yararı için yerel medyada haber yapan sekiz gazeteci bir ay içinde haber ve yorumları
nedeniyle gözaltına alındı.1885 Raporda, cezaevindeki gazetecilerin iddianameleri incelendiğinde “Anayasal
Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” ve “terör propagandası” suçlamaları öne çıktı. Van, Diyarbakır, İzmir ve Elazığ’da ziyaret edilen gazetecilerin uzun süredir ziyaretçilerinin gelmediğini belirtti. Avukatları aracılığıyla bilgi alınan gazetecilerin sohbet hakkı “spor saatlerinde kullanılıyor” denilerek kaldırıldı.
Gazetecilerin, revire çıkarılma konusunda zorluk yaşadığı, kitaplarının sayısında sınırlama getirildiği, hangi
televizyon kanalını izleyeceklerine cezaevi yönetiminin karar verdiği kaydedildi. Nisan 2019- Nisan 2020
arasında, toplam 103 gazetecinin gözaltına alındığı, “terör örgütü üyeliği, halkı kin ve düşmanlığa tahrik
etme, propaganda, örgüt adına faaliyet yürütme, halkı korku ve paniğe sevk etme, Cumhurbaşkanına hakaret, MİT kanununa muhalefet, askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri kanununa muhalefet” suçlamalarından en az 76 soruşturma açıldığı kaydedildi. Bu zaman aralığında, 154’ü ceza davası, 12’si tazminat
1880 https://www.amerikaninsesi.com/a/corona-salg%C4%B1n%C4%B1-yerel-bas%C4%B1n%C4%B1n-sorunlar%C4%B1n%C4%B1-daha-daart%C4%B1rd%C4%B1/5403061.html
1881 https://twitter.com/cnkyche/status/1256639858010984454
1882 https://halktv.com.tr/gundem/gazeteci-can-kayadan-aydinlik-ve-turkiye-gazetelerine-1-mayis-davasi-424405h
1883 https://www.amerikaninsesi.com/a/yasananlar-hepimiz-icin-guvensizlik-ve-guvencesizlik/5403006.html
1884 https://www.dw.com/tr/verilerle-t%C3%BCrkiyede-yay%C4%B1n-ve-eri%C5%9Fim-yasaklar%C4%B1/a-53307444
1885 https://journo.com.tr/yerelde-sansur-koronavirus
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davası olmak üzere en az 166 yargılama yapıldı. Toplamda 305 gazeteci ceza mahkemelerinde yargılandı,
48 gazeteci beraat etti, dört dosya hakkında ise düşme kararı verildi. Geçtiğimiz yıl gazeteciler toplamda
178 yıl altı ay dokuz gün hapis cezası ve en az 148 bin lira para cezası aldılar. Geçtiğimiz yıl RTÜK, basın
yayın kuruluşlarına toplamda bir milyon lira idari para cezası ve 16 defa yayın durdurma cezası verdi. AYM,
Basın İş Kanunu’nda belirtilen gazetecilerin ödenmeyen ücret ve fazla mesailerini güvence altına alan hükümleri ve yıpranma payı düzenlemesini iptal etti. Ekim 2019’da Hürriyet’ten sendika üye ve yöneticisi 45
çalışan tazminatsız şekilde işten çıkarıldı. TGS’nin online olarak düzenlediği “Gazetecilerin Sansür ve Otosansür Kişisel Deneyim Anketi” ne göre katılımcıların yüzde 80,8’i sansüre uğradığını, yüzde 78,7’si otosansür yaptığını düşündüğü belirtildi.1886
● Türkiye’de mahkemelerce alınmış yayın yasağı kararı sayısı 2010’da dört iken 2018 ve 2019 yıllarında 150’ye yükseldiği belirtildi. RTÜK verilerine göre, 2010’dan beri mahkemeler tarafından 600’ü aşkın yayın yasağı söz konusu oldu. Bu yasaklar kapsamında 17-25 Aralık sürecinde rüşvet ve yolsuzluk
iddiaları soruşturması, 2015’te terör örgütü IŞİD’in Ankara saldırısı, Kırıkkale’de Emine Bulut cinayeti ve
Suriye’deki gruplara silah taşıdığı ileri sürülen MİT tırları gibi konular var. RSF Türkiye Temsilcisi Erol
Önderoğlu, “Türkiye gazetecilik alanı, savcılıkları yayın yasağı kararı dışında, RTÜK’ün telkinlerle habercileri gerekli gereksiz şekilde sorumluluğa davet etmesi ve hizaya gelmeyen gazetecilerin basın kartı veya
akreditasyondan mahrum bırakılmasıyla oldukça daraltıldı” dedi. Bu arada Türkiye’de haber içeriklerini
yasaklama 5651 Sayılı İnternet Kanunu üzerinden uygulanıyor. Bu kapsamda erişime engelleme yetkisi
2007’de sadece Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ve mahkemelerde iken, 2015’ten itibaren Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun (BTK), sulh ceza hakimlikleri, RTÜK, Din İşleri Yüksek Kurulu ile
Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı gibi farklı idari kurumca yasak talep edilebiliyor.1887
● Dünya Basın Özgürlüğü dolayısıyla Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu Sözcüsü Ayşe
Güney, Kürt medyasının her zaman baskı ve engelleme ile karşı karşıya kaldığını belirterek, “Kadın gazeteciler olarak Sokakta sürekli fiziksel, psikolojik şiddetle karşı karşıyayız. Özellikle kolluk kuvvetleri tarafından sürekli tehdit ediliyoruz” ifadelerini kullandı. Dicle Fırat Gazetecileri Derneği Eş Başkanı Serdar
Altan da, “Cezaevinde çok sayıda gazeteci var, bunların önemli bir bölümünü Kürt medyasında çalışan
gazeteciler oluşturuyor. Sansür, yasaklamalar, açılan soruşturmalar, davalar. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda hiç iç açıcı olmayan bir tabloyla karşı karşıyayız” dedi.1888
5 Mayıs 2020
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın meslek örgütlerinin seçim yöntemlerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili düzenleme hakkında yaptığı açıklama sonrasında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
Başkanı Emin Koramaz, “Meslek örgütleri yönetimleri karar alamaz hale getirilecektir. TMMOB yanı sıra
TTB, ‘Sağlık bir haktır, herkese eşit sunulmalı’ dediği için; barolar ise anayasal bir düzen istedikleri için
hedef alınıyor. Laikliğe bağlı, anayasal meslek kuruluşları ele geçirilmek isteniyor” dedi. Türk Tabipleri
Birliği’nin (TTB) hukuk danışmanı Avukat Mustafa Güler ise “Meslek örgütleri anlamını yitir, temsil güçleri zayıflar. Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik bir ülke olması isteniyorsa bu durumla çelişir” ifadelerini
kullandı.1889
● Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ), 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nün ertesinde
hapishanelerdeki gazetecilerin serbest bırakılması için başlattığı kampanya 105 ülke ve 191 örgütten destek
gördü. Gazetecilerin, Covid-19 virüsü salgını süresince hapishanelerde tutulmasının zulüm olduğunu belirten CPJ başkanı Joel Simon, “Covid-19 virüsü salgını ile mücadelede haberlerin özgürce yapılması gerekir”
dedi. “#FreePress (ÖzgürBasın)” kampanyası kapsamında hükümet ve ülke başkanlarına mektup kaleme
alan CPJ, “Tüm dünya liderlerinden bu kritik zamanlarda özgür basını ve bilginin serbestçe dolaşımını korumalarını istiyoruz. Hapishanelerde tutuklu veya hükümlü bulunan, kendini izole edemeyen 250’nin üzerinde gazeteci adına yetkililere serbest bırakma çağrısı yapıyoruz” dedi. CPJ, BM ve AB dış ilişkiler servisine de hapishanedeki gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.1890
● Cumhuriyet, kurumun kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasıyla ilgili yanlış bilgi ve yorumların
paylaşıldığını, herhangi bir usulsüzlük ya da eksiklik bulunmadığını açıkladı. Gazete açıklamasında, “Gazetemiz, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Yasası ile ‘Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik’ hükümleri çerçevesinde yasal başvuru hakkını kullandı. Kısa çalışma uygulaması, genel ekonomik,
sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az
üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen
https://tgs.org.tr/tgs-basin-ozgurlugu-raporu-2019-2020/
https://www.dw.com/tr/verilerle-t%C3%BCrkiyede-yay%C4%B1n-ve-eri%C5%9Fim-yasaklar%C4%B1/a-53307444
1888 https://www.amerikaninsesi.com/a/basin-uzerindeki-baskilar-en-cok-kurt-medyasini-etkiliyor/5397479.html
1889 https://www.amerikaninsesi.com/a/meslek-orgutleri-yonetilemez-hale-getirilecek/5406442.html
1890 https://www.amerikaninsesi.com/a/hapisteki-gazeteciler-corona-salgini-nedeniyle-serbest-birakilmali/5406606.html
1886
1887
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en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. İlgili kurum yaptığımız başvuruyu uygun bulmuştur.
Çünkü gazetemiz, Covid-19 virüsü salgını sürecinde, beklenen gelirin ciddi bir kısmını yitirdi. Salgından
en çok etkilenen sektörlerin başında Türk basını gelmektedir. Ayrıca gazetemiz işgücü kaybı ve ekonomik
nedenlerle sayfa sayısını azalttı, ücretsiz eklerinden bazılarının yayınına ise ara verdi” denildi.1891
● AGİT Medya Temsil Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Désir, RTÜK’ün medya kuruluşlarına çeşitli
yasaklar getirdiğini ifade etti. Açıklamasında, “Son zamanlarda Türkiye’deki televizyon kanalları üzerinde
ciddi baskılar fark ettik. RTÜK’ün Fox TV, Halk TV ve TELE1 gibi medya kuruluşlarına para cezası ve
yaptırımları kararı alması endişe verici. Bu durumlar gazeteciler üzerinde fazladan baskı oluşturuyor, çoğulcu medya ve kamu yararı için gazetecilerin haber yapabilmesine ciddi derecede zarar veriyor. RTÜK’ün
itibarını önemli ölçüde, düzenleyici bir ajans, bağımsız ve tarafsız olması, herhangi bir politik etkiden bağımsız çalışması gibi uluslararası kabulleri uygulayarak sağlar. Kuruluş, Fatih Portakal’a açılan davayı
takip ettiklerini ekledi. Medya raporlarına göre, RTÜK, Fox TV’ye para cezası kesti, sonra Fatih Portakal’ın
iddialara göre terör örgütü üyesi olduğu şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca RTÜK 15 Nisan’da
Fatih Portakal’ın 30 ve 31 Mart’taki ana haber bülteninde Covid-19 virüsü salgını sürecindeki yetkilileri
haksız yere hedef alarak yayıncılık kurallarını ihlal ettiğine karar verdi. RTÜK’e göre bu durum kin ve
düşmanlıkta bulunmaktı. RTÜK, yayına para cezası ve üç kez durdurma cezası verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BDDK tarafından öncelikle Portakal’a “sosyal medyada asılsız iddialar yaymak” ve “bankaların
itibarına zarar vermek” iddialarıyla dava açıldı. Ek olarak RTÜK oy çoğunluğuyla Halk TV’de gazeteci
Ayşenur Aslan’ın sunduğu “Medya Mahallesi” programına beş defa yayın yasağı getirdi. TELE1’de gazeteci Can Ataklı’nın sabahları sunduğu programa üç kez yayın yasağı verdi.1892
● İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) 2019 yılı Türkiye’deki İnsan Hakları İhlalleri Raporu’na göre,
yıl içinde 440 yaşam hakkı ihlali, 1447 işkence ve kötü muamele olayı yaşandı. Gözaltı süreleri yaygın
olarak 12 gün boyunca uygulandı, valiler OHAL yetkileriyle defalarca basın açıklamaları ile toplantı ve
gösterileri yasakladı, kamu görevlilerini ihraç işlemleri sürdü. 2019’da, kolluk kuvvetleri dur ihtarına uyulmadığı gerekçesiyle veya rastgele ateş açmasıyla dokuz kişi hayatını kaybetti ve 16 kişi yaralandı. Son
yıllarda işkence ve diğer kötü muamele uygulamalarında artış gözlendiği belirtilen raporda, 2019’da gözaltında ve gözaltı dışındaki yerlerde işkence ve diğer kötü muameleye uğradığını iddia eden 1.447 kişi oldu.
Bunun yanı sıra geçen yıl 1344 toplantı ve gösteriye müdahale edildi ve bu müdahalelerde 3.935 kişi kötü
muamele gördüğünü iddia etti. Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ise, 16 Ağustos 2015’ten 1 Ocak
2020’ye değin 11 il ve 51 ilçede resmi olarak tespit edilebilen en az 381 sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini
bildirdi.1893
7 Mayıs 2020

● TELE1’de “Gün Başlıyor” programı sunucusu Can Ataklı, programında sabah gazeteleri sessiz
yorumlayarak, RTÜK’ü protesto etti. Ataklı, yorumları nedeniyle programına yönelik durdurma ve para
cezalarına sabah 07.00’de beş dakika boyunca gazeteleri sessiz yorumlayarak tepki gösterdi. Ataklı, iktidara
yakın gazeteleri gösterirken, “Güzel, şahane” gibi anlamlara gelen el hareketleri kullanırken muhalif gazeteleri gösterirken ise “Kötü, fena, korkunç” gibi anlamlara gelecek işaretler kullandı.1894
8 Mayıs 2020
● Avrupa Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yazdıkları
mektupta 24 Nisan günkü hutbede LGBTİ+’ları ve HIV’le yaşayanları hedef gösteren sözlerden duyulan
endişelerini iletti. Mektupta, “Üst düzey yetkililer tarafından LGBTİ’lere yönelik yapılan nefret söyleminin
sonuçları düşünülmemiştir. Bunun sonucu olarak Lezbiyen Görünürlüğü Günü’nde ve sonrasında
LGBTİ’lere yönelik nefret söylemi artmıştır” denildi. Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin
imzacısı olduğunu vurgulayan mektupta, “Bu yorumların kamuya açık şekilde geri çekilmesinde ve LGBTİ
toplumuna yönelik ayrımcılığa dinin alet edilmemesinde ısrar ediyoruz” ifadeleri kullanıldı. Mektupta, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı kınayan açıklamalar yapan barolara yönelik soruşturmalara da son verilmesi
çağrısı yapıldı.1895
12 Mayıs 2020
● MLSA (Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği) ve Press in Arrest, 2016 yılında Hakkari Yüksekova’daki bir şantiyede, özel harekat polislerince bir grup işçiye ters kelepçe takılarak müdahale edilmesiyle
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cumhuriyetten-zorunlu-aciklama-1737033
https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/451513
1893 https://www.evrensel.net/haber/403974/ihdden-2019-raporu-440-yasam-hakki-ihlali-1447-iskence-olayi-yasandi
1894 https://www.birgun.net/haber/can-atakli-dan-rtuk-e-sessiz-protesto-299969
1895 http://susma24.com/avrupa-parlamentosundan-erdogan-ve-erbasa-mektup/
1891
1892
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ilgili görüntüleri haberleştirdiği için “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla sekiz yıl dokuz
ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Nedim Türfent için ortak kampanya düzenledi.1896 Türfent’in serbest
bırakılması çağrısı yapılan kampanya metninde, “İddianamesi hazırlandığında 300 gündür, yargılanmaya
başlandığında ise 399 gündür tutuklu bulunuyordu. İddianamede suçlamalara dayanak gösterilmiş tanıklar,
duruşmalarda Nedim Türfent ismini ilk kez duyduklarını, ifadelerini işkence altındayken imzaladıklarını
söylediler. Türfent, Hakkari’deki yargılama sürecine Van’da tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Türfent’e, 583 gündür tutuklu bulunduğu 15 Aralık 2017’de görülen duruşmada, “silahlı
terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla sekiz yıl dokuz ay hapis cezası verildi. Yargıtay’ın cezayı onadığı 21
Mayıs 2019’da ise tutukluluğunun 1105. Günüydü” bilgisi verildi, Metinde, “Meclis ‘Yargı Reformu’nu
kabul etti. ‘Haber ve eleştirinin suç olmadığı’ yönündeki düzenleme, Türfent’in suçlandığı maddelerden
birine eklendi. Ceza infaz kanunlarında düzenleme yapıldı. Pek çok tutuklu ve hükümlü cezaevinden çıktı.
Ancak Türfent ve tüm gazeteciler cezaevinde kaldı. Covid-19 virüsü salgını bile gazeteciliğe yönelik suçlama ve cezalandırmayı bitirmedi” ifadeleri kullanıldı.1897
13 Mayıs 2020
● KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde, Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın Covid-19 virüsü salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacağına ilişkin vaatleri yerine getirmemesini protesto etti. Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, tüm sağlık çalışanlarına üç ay boyunca tavandan ek ödeme verileceğini açıklamış ve 24 Mart’ta Resmi
Gazete’de ilgili mevzuat değişikliği yayımlanmıştı. Ancak söz konusu ek ödeme üniversite hastanelerinde
görevli sağlık çalışanlarına yapılmadı.1898
15 Mayıs 2020
● Gazeteci Fatih Portakal, Twitter paylaşımında Yeni Asır’ın “Fatih Portakal kaçakçı çıktı” manşetiyle çıktığı sayısında arazisinin drone ile çekilmiş fotoğrafına yer vermesine tepki gösterdi. Paylaşımda,
“Drone kaldırıp evimin üstünde uçuruyorlar. Yeni Asır’ı, DHA’sı özel mülkümü yukardan dikizleme hukuksuzluğunu gerçekleştiriyorlar. AA bile oraya geliyor. Evimin adresini paylaşıp bizimle yaşayanları, eşimi
hedef gösterme sorumsuzluğunu yapıyorlar. Eğer başlarına bir şey gelecek olursa sorumlusu sizlersiniz.
İtibar celladı olarak hakkınızda emniyette şikayette bulunuldu. Umarım kötü bir durum yaşanmaz”1899 tepkisini gösterdi.1900
● T24 yazarı Aydın Engin, “Fahrettin Altun’a Açık Dilekçe” yazısında, Temmuz 2019 itibariyle
basın kartlarını yenileme kararıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın vereceği turkuaz renkli sürekli
basın kartı için başvuruda bulunduğunu ancak halen “Yenileme başvurunuz inceleniyor” cevabını aldığını
aktardı. Engin yazısına, “18 yıl kesintisiz olarak çalışan gazetecilere “sürekli basın kartı” verilir. Daha önce
Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün (BYGEM) verdiği basın kartlarımız,
“Cumhurbaşkanlığı Sistemi” getirildiğinden, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından veriliyor.
İletişim Başkanlığı sarı basın kartlarımızı, turkuaz renkli basın kartları ile değiştirileceğini açıkladı. Yenileme başvurumun neyi inceleniyor? Mesela sahiden gazeteci olup olmadığımı filan mı? Sayın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, dilekçeme tarafınızdan bir cevap verileceğini bir yurttaş ve bir gazeteci olarak
ummak istiyorum. En azından kazanılmış bir hakkım olan sürekli basın kartımın yenilenmesi için ne yapmam gerektiğini bana bildirmenizi diliyorum. Aslında basın kartı yenilenmeyen tek gazeteci ben değilim.
Pek çok kıdemli, genç ama yasal olarak bu hakkı kazanmış meslektaşımın da kartlarının yenilenmedi” sözleriyle devam etti.1901
● Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), izinsiz foreks işlemi yapan 54 internet sitesi hakkında erişimin
engellemesi için hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı.1902
● Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) Türkiye gözlemcileri Thomas Hammarberg,
John Howell ve Avrupa Konseyi raportörü Alexandra Louis, AİHM kararı sonrası Osman Kavala’nın tahliye edilmemesine tepki gösterdi. AKPM, Covid-19 virüsü salgınına vurgu yaparak, Kavala’nın sağlık durumu için endişe duyduklarını dile getirdi. Açıklamada, “Türkiye makamlarını, 18 Ekim 2017’de özgürlüğünden mahrum bırakılan Osman Kavala’yı derhal serbest bırakmaya ve AİHM kararını uygulamaya

https://www.freewebturkey.com/sansur-gundemi-9-15-mayis/
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-nedim-turfent-4-yildir-cezaevinde/
https://sendika63.org/2020/05/saglik-emekcilerinden-hacettepede-eylem-yonetememenizden-ve-adaletsiz-uygulamalarinizdan-biz-utandik-ya-siz-587337/
1899 https://twitter.com/fatihportakal/status/1261312158975098882
1900 https://www.evrensel.net/haber/404861/fatih-portakal-evimin-ustunde-drone-ucurup-ailemi-hedef-gosteriyorlar
1901 https://t24.com.tr/yazarlar/aydin-engin/fahrettin-altun-a-acik-dilekce,26625
1902 https://ekonomi.haber7.com/ekonomi/haber/2974874-54-internet-sitesi-kapatiliyor-iste-tam-liste/?detay=2
1896
1897
1898
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çağırıyoruz. Mahkemenin kararının sadece Gezi Davası’na değil, aynı zamanda Kavala hakkında yürütülen
diğer soruşturmalara da atıfta bulunduğunu belirtiriz” ifadelerini kullandı.1903
16 Mayıs 2020
● Gazeteci Nevşin Mengü, kendisine hakaret eden elmeru_baba adlı Twitter kullanıcısı hakkında
“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gerekçesiyle suç duyurusunda
bulundu. Dilekçede, “Şüpheli, Twitter paylaşımında, son günlerde medyada sıkça yer alan ‘darbe dedikodusuna’ binaen ‘Darbeye yeltenirlerse Nevşin benim’ ifadelerini kullanmış, böylece müvekkilin hiçbir dayanağı olmamasına rağmen ‘darbeye yelteneceği' iftirasında bulunmuş ve ‘Nevşin benim’ ifadesi ile müvekkili hedef alarak açık şekilde can güvenliği ve vücut dokunulmazlığına ilişkin ‘cinsel saldırı' imalı bir
tehditte bulunmuştur” denildi. Dilekçede, “Şüphelinin ilgili paylaşımının planlı ve organize şekilde gündemde tutularak ve devam ettirilerek infial yaratılmaya gayret edildiği de hesaba katıldığında şüpheli ve
kimliği belirlenemeyen diğer şüpheli Twitter kullanıcıları tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu
ve müvekkil ile sair mağdurların örgütlü bir saldırının mağduru oldukları açıkça görülebilmektedir” ifadeleri kullanıldı.1904
● CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in haber spikerlerine
yorum yasağı getirebilecekleri açıklamasına “Asıl dertleri Fox TV Ana Haber Bülteni’ni sunan Fatih Portakal’dır. Portakal haber sunarken yorum yapamasın. Böyle bir karar alınsın. Ancak ‘Ver mehteri’ diyerek
muhalefete hakaret yağdıran gazeteci kılıklı yandaşlar bu yasaktan muaf tutulsun” tepkisini gösterdi.1905
17 Mayıs 2020
● Kaos GL Derneği, 2019 yılına ait LGBTİ+ İnsan Hakları Raporu’nu yayımladı. Rapor kapsamında, yargıya veya basına yansıyan ya da doğrudan Kaos GL Derneği’ne ulaşan başvuru ve bilgiler doğrultusunda 2019 yılında LGBTİ+’ların insan hakları alanında toplam 72 vaka ve 134 incelenen toplam ihlalin olduğu belirtildi. Rapora göre beş nefret cinayeti, 13 nefret suçu, altı nefret söylemi, iki cinsel şiddet
vakası, işkence ve kötü muamele yasağı ihlali ile ilgili 10; kişi özgürlüğü ve güvenliğinin ihlali konusunda
34; özel hayatın gizliliğinin ihlali anlamında iki; ifade özgürlüğünün ihlali anlamında 16; toplantı ve gösteri
yürüyüşü düzenleme haklarının ihlali anlamında 13; çalışma yaşamında ayrımcılıkla ilgili beş; eğitim alanında ayrımcılıkla ilgili dört; seyahat ve yerleşme özgürlüğü ve miras hakları alanında 13; sağlık alanında
ayrımcılıkla ilgili üç; mal ve hizmetlere erişim konusunda ayrımcılıkla ilgili dört; cezaevindeki
LGBTİ+’lara yönelik hak ihlalleri ile ilgili üç ve mültecilere yönelik hak ihlalleri ile ilgili bir vaka. Raporda,
“Nefret cinayetleri, nefret suçları, nefret söylemi, cinsel şiddet suçları, özel hayatın gizliliğinin ihlali, çalışma yaşamı, eğitim, sağlık, mal ve hizmetlere erişim, mülteciler ve cezaevindeki LGBTİ+’ların durumu
alanlarında ihlal sayıları benzer. İşkence ve kötü muamele yasağı, ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü ile barınma-seyahat ve miras hakkı alanlarındaysa ihlal sayısı arttı. Kişi özgürlüğü ve güvenliği alanında ihlal sayısında ise yoğun bir artış var. 2019 yılı ile 2018 yılında gerçekleşen ihlalleri karşılaştırdığımızda kamu uygulamalarındaki yaklaşımların LGBTİ+’lar aleyhine bir seyirde olduğunun göstergesidir”
denildi.1906
20 Mayıs 2020
● Aralarında Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ), Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası (Haber-Sen) ve Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin (ÇGD) bulunduğu G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu,
AYM’ye gazetecilerin kapsam dışı bırakıldığı infaz düzenlemesine yönelik Anayasa ve eşitlik ilkelerine
uyulması konusunda çağrıda bulundu. Açıklamada, söz konusu yasa ile gazetecilerin kapsam dışı bırakılmasının “Kanun önünde eşitlik ilkesi”ne aykırı olduğuna işaret edilerek, “Meslektaşlarımızın mesleklerini
yaparken yargılandıkları Türk Ceza Kanunu’nun örgüt üyeliği ve propagandası, Terörle Mücadele Kanunu
ya da MİT Kanunu’na muhalefet gibi suçlamalar kapsam dışına çıkartılırken, ölümcül Covid-19 riski gerekçesiyle cezaevlerinden çıkmaları da engellenmiştir. Buna karşın hırsızlık, gasp, rüşvet, yaralama, kadına
şiddet, cinsel dokunulmazlıklara karşı işlenen suçlar ve çeşitli uyuşturucu suçlarından ceza alanlar ya affedilmiş ya da geçici olarak cezaevinden salıverilmiştir. AYM’nin, bu haliyle toplumsal vicdanda ciddi yaralar
açan düzenlemeyi, sadece haber yazdığı, halkın haber alma hakkı doğrultusunda görev yaptığı için cezaevinde bulunan meslektaşlarımız açısından ‘eşitlik ilkesi’ni esas alıp, tahliyelerin yolunu açmasını

1903 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/224345-avrupa-konseyi-osman-kavala-derhal-serbest-birakilmali?bia_source=mailchimp&ct=t%28RSS_EMAIL_CAMPAIGN+-+Bianet+T%C3%BCrk%C3%A7e+G%C3%BCnl%C3%BCk%29&mc_cid=5d1e546efc&mc_eid=%5BUNIQID%5D
1904 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/nevsin-mengu-suc-duyurusunda-bulundu-trollere-orgut-davasi-5818782/
1905 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/chpli-tanaldan-rtuk-baskaninin-sozlerine-tepki-5818386/
1906 https://www.amerikaninsesi.com/a/lgbti-insan-haklari-raporu-kamu-otoritelerinin-ihlallerinde-artis-var/5423302.html
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beklemekteyiz. AYM, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde evrensel hukuk ilkelerine uygun bir karar alarak
ülkeyi bu utançtan kurtarmalıdır” denildi.1907
21 Mayıs 2020
● İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun Twitter’dan, CNN Türk’ün, İstanbul’da 30
yıl sonra yeniden 23 tarihi çeşmeye içilebilir su bağlantısının yapılması ile 55 tarihi çeşmeye de su bağlantısı
yapılacağına yönelik haberde belediyenin adına yer vermemesine tepki gösterdi. Ongun ilgili haberi paylaşarak, “Peki kim yaptı, CNN Türk”1908 mesajına yer verdi.1909
22 Mayıs 2020
● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, BİK tarafından Cumhuriyet’e verilen 35 günlük ilan
kesme cezasına ilişkin, devlet gücü ve kurumlarının üst düzey kamu görevlilerinin hasım gördüklerine karşı
intikam aracı olarak kullanmamaları gerektiğini söyleyerek, cezayı kınadı. Bilgin, 35 günlük ilan kesme
cezasının bir rekor olduğu kadar büyük bir acımasızlık örneği olduğunu kaydederek, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’ta vakıflardan kiraladığı araziye yaptırdığı şömine ve çardağın
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince yıkılmasına ilişkin haberin intikamını almak için Saraydaki gücünü kullandığının “esef verici şekilde açık” olduğunu söyledi. Bilgin, “BİK’in kuruluş felsefesinden hızla uzaklaşarak muhalifleri ve her ne şekilde olursa olsun güç sahiplerinin yanlışlarını haberleştiren
medya kuruluşlarını cezalandırma organına dönüşmesinin” yanlış olduğunu vurguladı. Bilgin, “Eğer bir üst
kurul gücünü muhalifleri susturma amacıyla yapıyorsa ve açık hükümlere rağmen ekranlarını nefret suçunun
işlenmesine, ölüm listelerinden bahsedilmesine tamamıyla duyarsız kalabiliyorsa, çok daha ciddi gelişmelerin bizi beklediğinden endişe etmek herhalde abartı olmayacaktır” dedi.1910
23 Mart 2020
● Avrupa Konseyi, basın özgürlüğü konusunda kriterleri yerine getirmeyen Türkiye ve Azerbaycan
için “gazetecilere yönelik saldırı ve hukuksuzluklara son vermesi” çağrısında bulundu. Avrupa Konseyi
Parlamenterler Meclisi (AKPM) basın özgürlüğü ve gazetecilerin güvenliği alanındaki genel raportörü Stefan Schennach, Türkiye ve Azerbaycan’da gazetecilere yönelik tutuklamaların “korkunç bir fenomen” olduğunu belirterek, “Bu gazeteciler keyfi bir biçimde tutuklanıyor; bazen davaları mahkeme önüne gelmeden
aylarca ve hatta yıllarca tutuklu kalıyorlar. Bu durum ifade özgürlüğü ve gazetelerin özgürlük ve güvenlik
haklarının açıkça ihlaldir” tepkisinde bulundu. Schennach, Covid-19 nedeniyle Türkiye’de mafya elebaşları
dahil adli suçlardan yargılanan veya ceza alan 90 bini geçen tutuklu ve hükümlüyü serbest bırakan af yasasına da işaret ederek bu affın haksız suçlamalarla ve kanıt olmadan “terörizm suçlamalarıyla” tutulan gazeteciler için geçerli olmadığını belirtti.1911
24 Mayıs 2020
● Uluslararası Af Örgütü, Covid-19 virüsü salgını sırasında cezaevlerinde tutuklu eski HDP’nin eski
eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, iş insanı Osman Kavala ve yazar Ahmet Altan’ın aralarında olduğu
birçok siyasetçi, gazeteci ve insan hakları savunucusu için “Acil Eylem Org”1912 sitesinden imza kampanyası
başlattı. Açıklamada, Demirtaş’ın sağlık sorunları ve Altan’ın 60 yaşın üstünde olması nedeniyle Covid-19
virüsü salgınının risk grubunda oldukları ifade edilerek, BM’nin “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara
İlişkin Uluslararası Sözleşmesi”ndeki “sağlık hakkı” maddesine dikkat çekildi.1913
27 Mayıs 2020
● Türkiye’nin gayrimüslim toplumlarının sesi olarak bilinen Apoyevmatini, Agos, Şalom, Jamanak
ve Sabro’nun genel yayın yönetmenleri Covid-19 virüs salgınından olumsuz yönde etkilendiklerini belirterek, BİK’ten alınacak destek fonunun öne çekilmesi konusunda ortak talepte bulundular. Rumca Apoyevmatini Genel Yayın Yönetmeni Mihailis Vasiliadis, 2014’te ofisini kapatmak zorunda kaldıklarını belirterek, “Hedefimiz, gazetenin, Türkiye’deki her Rum evine girmesidir. Bugün, Google’dan PDF formatında
paylaşıyoruz. Ancak dağıtıma çıkarınca pandemi tehlikesiyle karşılaşıyoruz. Dağıtıma çıkanlar 65 yaşın
üzerinde oldukları için gazeteleri teslim ettikleri evlerden aldıkları bahşişlerle çalışıyorlardı. Bu yaş grubuna
yasak getirilince, gazeteler sadece yakında olanlara götürülüyor” dedi. Agos Genel Yayın Yönetmeni
https://www.birgun.net/haber/anayasa-yi-esas-alin-301751
https://twitter.com/Mrt_Ongun/status/1263355479306240000
https://tele1.com.tr/cnn-turkten-ibbye-sansur-167022/
1910 http://www.gazetecilercemiyeti.org.tr/gazeteciler-cemiyetinden-cumhuriyete-rekor-cezaya-elestiri/
1907
1908
1909

https://www.evrensel.net/haber/405449/avrupa-konseyinden-turkiyeye-gazetecilere-saldirmayi-kesin
https://acileylem.org.tr/eylem/mahpuslarin-tahliyesini-ongoren-yasa-ayrim-gozetmemeli
1913 https://t24.com.tr/haber/af-orgutu-nden-haksiz-yere-cezaevinde-tutulan-ve-yuksek-risk-altinda-olan-mahpuslarin-serbest-birakilmasi-icin-imza-kamyanyasi,880379
1911
1912
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Yetvart Danzikyan da sokağa çıkma yasaklarının, gazetelerin okura ulaşmasını engellediğini, diğer gelir
kaynaklarının Patrikhane ve cenaze ilanları olduğu ve bu dönemde durdurulduğu için BİK’ten aldıkları desteğin öne çekilmesi gerektiğini ifade etti. Ermenice Jamanak’ın Genel Yayın Yönetmeni Ara Koçunyan da,
“Eve kapanmak, iletişim ihtiyacını ortadan kaldırmadığı gibi aksine sosyal dayanışma hareketi oluşturdu.
Patrikhane nezdinde sosyal dayanışma girişimleri başladı. Ermeni cemaatinin vakıf hastanesi diğer azınlık
hastaneleri arasında pandemi hastanesi olarak hizmet veren tek sağlık kurumu oldu. Haber kaynağımızda
resmi bilgi akışı açısından yaşadığımız sıkıntı, virüsü kapan Ermeni vatandaşlarından yalnızca Ermeni cemaatinin vakıf hastanesinde olanları öğrenebildik. Cenazeler için Patrikhane devredeydi ama o süreç de
belli bir ketumlukla yürütüldü. Burada hasta haklarından tutun ailelerin derin sarsıntısına ve de başka alt
kimliksel olarak toplumsal bir panikleme adına kullanılmış tercihler olabilir. Yine de yayınımızı aksatmadan
sürdürebildik” ifadelerini kullanarak BİK’ten gelen maddi desteğin artırılmasını da talepleri arasında sıraladı. Yahudi toplumuna haftalık yayın yapan Şalom’un Genel Yayın Yönetmeni İvo Molinas, yayına abonelik sistemiyle devam ettiklerini belirterek, “Pandemi nedeniyle reklam verenlerin haklı olarak bütçelerini
kısmalarından dolayı reklamlarda kısıtlama oldu. Ofisi dağıtım için sadece iki gün açık tutarak evden çalışıyoruz. BİK’ten destek alamıyoruz, yardımın erken olması için talepte bulunduk ama henüz bir geri dönüş
olmadı” dedi. Türkiye’nin Süryanice yayın yapan tek gazetesi Sabro’nun sahibi Evgil Türker de dağıtım
sorunu yaşadıklarını söyleyerek, “Abonelerimize posta yoluyla ulaşıyor, elden teslim edileceklere ve kargo
uçakları durdurulduğu için yurt dışındaki abonelerimize gönderim yapamıyoruz. BİK’ten yalnızca geçen yıl
yardım geldi” açıklamasını yaparak BİK’in maddi desteği öne çekmesini talep etti.1914
29 Mayıs 2020
● Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Kimya Mühendisleri Odası (KMO), meslek odalarının yapısını değiştirmeye yönelik yasa hazırlığına, ‘‘Üyelerinin haklarını ve meslek alanlarını
koruduğu kadar kuruluş yasası gereği kamucu bir anlayışla toplum yararına hizmet eden TMMOB, yasası
değiştirilerek susturulmak istenmektedir. TMMOB emektir, memlekettir. İktidarların isteği doğrultusunda
değil bilimin ve tekniğin ışığında kamu yararını düşünerek çalışmalar yapar’’ açıklamasıyla tepki gösterdi.1915
1 Haziran 2020
● Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), ABD’nin
Minneapolis kentinde, siyahi vatandaş George Floyd’un ölümüne neden olan polis şiddetini protesto gösterilerinde gazetecilere yönelik şiddet ve gözaltı uygulamalarına tepki gösterdi. AGİT Medya Özgürlüğü
Temsilcisi Harlem Desir, “Yetkilileri, protestolar sırasında gazetecilere yönelik baskının azaltılması ve görevlerini güvenli bir şekilde yapabilmelerinin sağlanması çağrısında bulunuyorum. Gazeteciler şiddet, tutuklama veya baskı ile karşılaşmadan haber vermekte özgür olmalılar” ifadelerini kullandı. IPI Genel Müdür
Yardımcısı Scott Griffen ise, “Gazeteciler, görevlerini polis ya da göstericilerin şiddetine maruz kalmadan
ve tutuklanma kaygısı olmadan yapabilmelidir. Polise gazetecileri hedef almamasını ve işlerini yapmalarına
izin vermesi çağrısında bulunuyoruz” dedi. ABD’deki gösterilerde Anadolu Ajansı muhabirleri de polis
şiddetine maruz kalmıştı.1916
● Çağdaş Gazeteciler Derneği, RTÜK ve BİK’in verdiği cezalara, “RTÜK, geçtiğimiz yıllarda radyo
ve televizyonlara yönelik tam bir sansür kurumu olduğunu ispatlarken, BİK de gazeteler açısından aynı
işlevi görmeye başlamıştır” sözleriyle tepki gösterdi. Açıklamada, “Nisan ayında Halk TV, Fox TV ve
TELE1’e üst limitten idari para cezaları ile birden fazla program durdurma cezaları veren, KKTC merkezli
Diyalog TV’nin yayınını durduran, Kafa Radyo’ya ve Radyo Spor’a ceza veren RTÜK, geçen ay da Halk
TV’ye beş kez program durdurma, Habertürk TV’ye üst sınırdan para cezası verdi. Bu iki cezanın nedeni ise
muhalefet parti temsilcilerinin konuk olarak katıldığı programlardaki değerlendirmeleriydi. Kararların siyasi nitelikli, hukuki dayanaktan yoksun olduğu mahkeme kayıtlarına da geçti, Kurul’un başkanı tarafından
da bizzat itiraf edildi. Gazetelerin temel gelir kaynaklarından biri olan resmi ilan ve reklamların dağıtımını
yapan BİK ise, çeşitli bahanelerle BirGün, Cumhuriyet, Evrensel ve Sözcü’ye ilan kesme cezası yoluna
başvuruyor, hak ettikleri ücretlerin ödemesini yapmıyor” denildi.1917
2 Haziran 2020

● Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Temsilcisi Erol Önderoğlu, “Adalet bakanı Sayın Abdülhamit Gül’ün adaletsiz şekilde tutuklanmış veya ağır hasta gazetecilerin durumuyla ilgili harekete
https://www.mlsaturkey.com/tr/azinlik-gazetelerinde-pandemi-sarsintisi-metelige-kursun-atiyoruz/
https://www.evrensel.net/haber/405945/kimya-muhendisleri-odasi-tmmob-iktidarin-istegi-degil-bilimin-isiginda-calisir
1916 https://www.haberler.com/agit-ve-ipi-dan-abd-deki-gosterilerde-gazetecilere-13280655-haberi/
1917 https://www.gercekgundem.com/medya/185596/cagdas-gazeteciler-dernegiden-rtuk-ve-basin-ilan-kurumu-cikisi-amaclarina-donmeli
1914
1915
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geçmesini bekliyoruz. Geç olmadan adalet ve sağlık adına uyarılarımızın karşılık bulmasını istiyoruz” çağrısında bulundu.1918
● Anadolu Yayıncılar Derneği yaptığı açıklamada, son günlerde medyada yer alan yalan haberlerin
yargı tarafından tekzip yoluyla düzeltilmesini eleştirerek, medya çalışanlarını doğru ve şeffaf haber yazımı
konusunda uyardı. Açıklamada, “Son günlerde yalan ve manipülatif haberler yargı tarafından düzeltilmektedir. Yalan haberler, medyaya duyulan güveni derinden sarsmaktadır. Kişi ve kurumların itibarına suikast
düzenlemek maksadıyla yapılan manipülatif haberler, medyanın zaten darbe almış itibarına daha çok zarar
vermektedir. Yalan haber yapan, itibar suikasti yapan, toplumu kandıran medya kuruluşlarının kendisine
çekidüzen vermesi gerekir. Anadolu Yayıncılar Derneği olarak, bu tür haber yapan medya kuruluşlarını
takip edip, topluma şikayet edeceğiz” denildi.1919
● İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Kültürpark’ta fotoğraf çekerken güvenlik ekipleri tarafından müdahaleye uğrayan gazeteci Mustafa Oğuz’a ilişkin, “Yaşananlar kabul edilemez. Belediye tarafından bu işgüzarlığa karşı gerekli uyarıların yapacağına inanmaktayız” açıklamasında bulundu. Açıklamada ayrıca, “Gazetecilik mesleğini icra eden meslektaşlarımız münferit olaylarla karşılaşmakta ve kimi zaman
yetkili/yetkisiz kişiler tarafından mesleklerini yerine getirmeleri, çeşitli gerekçelerle engellenmeye çalışılmaktadır. Ancak asıl vurgulamak istediğimiz, basın özgürlüğüne yönelik bu üst bakışlara, tahakkümlere yol
açacak, fotoğrafı çektiririm/çektirmem, haberi yaptırmam/yayınlatmam deme cüretini gösterecek algılara
yol açılmasıdır. Hiçbir güç, halkın objektif haber alma hakkının üzerinde değildir. Meslektaşlarımızın haber
yapma özgürlüğüne karşı baskıcı her tutumun karşısında olacağımızı bir kez daha beyan ederiz” denildi.1920
3 Haziran 2020
● Basın Konseyi, medyaya yönelik baskıların son dönemde giderek tırmandığını, halkın haber alma
hakkı ve eleştirel gazeteciliğin yok edilmek istendiğini bildirdi. Konsey’in açıklamasında, “RTÜK’ün televizyonlar, BİK’in gazeteler üzerinde ‘iktidar sopası’ gibi kullanılması yetmiyormuş gibi, son olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı devreye girdi. Öte yandan ‘tekzip’ eleştirel habercilikte adeta kaba sansüre
dönüştürüldü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’la ilgili haber yapan Cumhuriyet’e ve
habercilerine ‘terör’ suçlamasıyla dava açılıp mahkemeden üç tekzip kararı birden çıkartılarak gazetenin
birinci sayfası dahil, iç sayfalarına da aynı tekzip metni yayınlattırılmış, sayfalar karartılmıştır” denildi.1921
4 Haziran 2020
● Halk TV’de Levent Gültekin ve Murat Sabuncu ile “Sözüm Var” programını sunucusu Şirin Payzın, RTÜK’ün verdiği beş yayın durdurma cezasını, Twitter’dan yayınladığı bir video konuşması ile kınadı.
RTÜK’ün cezasına karşın haklarını hukuk yoluyla arama yoluna gittiklerini fakat başarılı olamadıkları için
üç hafta boyunca programlarının yayınlanmayacağını söyleyen Payzın, “Bu akşam Halk TV’de 21.00’de
yayınlanan Levent Gültekin ve Murat Sabuncu ile hazırladığım ‘Sözüm Var’ programımızı RTÜK yine durdurdu…Kararı kınıyoruz”1922 dedi.1923
● CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, ABD’de TRT ekibine yapılan müdahaleyle ilgili açıklamalarına ilişkin “Altun, Türkiye’de basın
özgürlüğünü ortadan kaldıran politikaların merkezindeyken ABD’ye basın özgürlüğü tavrı yapacak bir pozisyonda değil” dedi. Açıkel, “Her beş yurttaşımızdan üçünün ülkemizde basın özgürlüğünün olmadığını
düşündüğü ve Türkiye’nin haberlere güvenmeme açısından dünyada ikinci sırada bulunduğu bir durum ortadayken AKP rejiminin bu gerçekleri görmezden gelmesi, milletimizin aklıyla dalga geçmektir. İstanbul’da
kendi eviyle ilgili kamu yararı ilkesini gözeterek yapılan haberlere yayın yasağı kararı aldıran ve bu yasaklar
üzerinden darbe dönemlerinde olduğu gibi gazeteleri tekzip ve düzeltme kararlarıyla adeta boğan, basın
özgürlüğü ve demokrasi ilişkisi üzerinden değerlendirmeleri sadece söylemde kalmaktadır. BİK aracılığıyla,
uzun süreli ilan yasakları uygulayarak gazeteleri adeta cezalandıran, RTÜK’ü bağımsız medya üzerinde siyasi bir sopa olarak kullanan, Türkiye’yi tutuklu gazeteciler ülkesine dönüştüren AKP rejimi, basın özgürlüğü konusunda eleştiri yapacak bir durumda değildir” diye konuştu.1924
● Aralarında English PEN, European Federation of Journalists (EFJ), International Press Institute
(IPI), Committee to Protect Journalists (CPJ), PEN Turkey ve PEN Canada’nın yer aldığı 20 uluslararası ve
yerel basın örgütü ile ifade özgürlüğü kuruluşu BİK Başkanı Rıdvan Duran’a BİK’in gazetelere verilen ilan
durdurma cezalarına dikkat çeken bir mektup yazdı. Mektupta, BİK’in Türkiye’de 1054 gazeteye kamu ilan
https://twitter.com/RSF_tr/status/1267750033358827521
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/anadolu-yayincilar-derneginden-yalan-haber-yapilmasin-cagrisi/1862001
https://www.birgun.net/haber/kulturpark-in-guvenlikcileri-gazeteciyi-engelledi-303065
1921 https://www.evrensel.net/haber/406308/basin-konseyi-gercek-habere-getirilen-tekzip-ile-elestirel-gazetecilik-karartilmakta?a=10ab5
1922 https://twitter.com/siring/status/1268163001967837186
1923 http://susma24.com/sirin-payzindan-rtuk-cezasina-tepki/
1924 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpli-baskana-altun-incelemesi-1742850
1918
1919
1920
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gelirlerini dağıtımından sorumlu olduğunu, şeffaflık ilkesi uyarınca bu bilgileri halkın erişimine açmanın
BİK’in yükümlülüğünde olduğunu ve reklam ve ilan gelirlerinin dağılımı hakkındaki raporlara erişimin,
BİK’in basılı yayınlara eşit ve adil bir dağıtım yaptığını kanıtlamak açısından önemli bir etken olduğunu
yazıldı. BİK’in Evrensel, BirGün, Cumhuriyet ve Sözcü’ye son zamanlarda “basın ahlak esasları ihlali”
verdiği ilan ve reklam cezalarına vurgu yapılarak tüm ilan kesme cezalarının, kriterlerinin ve bu cezalara
mahal veren detaylı kararların açıklanması gerektiği söylendi. BİK ve Genel Kurulun bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda endişe edildiği de belirtilerek, BİK’in 2018’de İletişim Başkanlığına bağlandığını ve BİK
Genel Kurulu’nun, “Basın Grubu”, “Hükümet Grubu” ve “Bağımsız Grup” olmak üzere 12’şer üyeden oluşan üç gruptan oluştuğu ifade edildi. Meslek örgütleri BİK’in internet sitesinde bulunan bilgiye göre, 10
Ocak-1 Haziran 2020 arasında gerçekleşen 11 Genel Kurul toplantısında “basın ahlak esaslarını ihlalden”
toplam 39 ulusal ve yerel gazeteye 316 günlük ceza verildiği aktarıldı.1925
6 Haziran 2020
● Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, “Anadolu basınının yaşadığı sorunları her platformda dile getiriyoruz, ilgili kurumlara girişimlerde bulunuyoruz ancak ne yazık ki
sesimizi duyan yok. Salgında Anadolu basını çok daha zor bir dönem yaşıyor. TGF olarak hükümetten destek paketi açıklamasını istedik. Yazılı basın, televizyon, radyolar büyük sıkıntılar içinde. İnternet gazeteciliğiyle ilgili yasa henüz çıkmadı. Tüm bunların yanında ekonomik zorluklar da sektörü iyice zora soktu”
diye konuştu.1926
8 Haziran 2020
● CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'in “siyasal ve askeri
casusluk” iddiasıyla gözaltına alınmasına “Bu baskıcı rejimin hedefinde sadece millet iradesi yok, özgür
basın da hedefte. Bu iktidar hoşuna gitmeyen herkese casus damgası vuruyor. Müyesser Yıldız daha önce
Ergenekon sürecinde de FETÖ savcıları tarafından içeri alınmıştı. Anlaşılan FETÖ’nün taktikleri, aynen
uygulanmaya devam ediyor” dedi. Öztrak, ayrıca iktidar tarafından bağımsız medya, yargı, barolar ve Merkez Bankası’ndan nefret edildiğini belirterek, “Oysa bunlar nitelikli bir demokrasinin vazgeçilmez unsurları.
Ülkede suni krizler çıkararak beceriksizliklerinin üstünü kapatmaya uğraşıyorlar” diye konuştu.1927
● CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye’de Mayıs Ayı Hak İhlalleri Raporu’nu açıkladı. Rapora göre, Mayıs ayında dur ihtarı, rastgele ateş açma olaylarında bir, silahlı çatışlarda 20, kuşkulu
asker ölümlerinde bir, sivil çatışmalarda bir, cezaevlerinde üç, kadın cinayetlerinde 21, iş cinayetlerinde 156
toplam 203 yaşam hakkı ihlal edildi. Covid-19 salgınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle 7.127
hesap incelendi, 496 kişi gözaltına alındı, 10 kişi tutuklandı.1928
● İzmir Gazeteciler Cemiyeti, OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve TELE1 Ankara
Temsilcisi İsmail Dükel’in gözaltına alınması sürecinde yaşananlara tepki gösterdi. Açıklamada, “Meslektaşlarımız, savcılığa çağrılarak ifadeleri alınabilecekken, kendilerine yönelik suçlamaların ne olduğu, hangi
delillere dayandırıldığı açıklanmadan, sabahın erken saatlerinde, suçlu muamelesi yapılarak alındılar. Üstelik Müyesser Yıldız’ın avukatını araması, ona haber vermesi engellenerek. Kaçma ihtimali olmayan, başka
bir davadan mahkeme süreci devam eden, göz önündeki gazetecileri yeni bir dosya açarak gözaltına almak
OdaTV ve TELE1 özelinde basına yönelik baskıların bir sonucudur. Ülkemizdeki süreç tam tersi işliyor.
Bağımsız medyaya yönelik baskılar her geçen gün artarak, gazetecileri mesleklerini yapamaz hale getiriyor.
Gazetecilik suç değildir. Her zaman olduğu gibi meslektaşlarımızın yanındayız ve iktidar sahiplerinin basının önündeki engelleri kaldırarak halkın haber alma hakkına saygılı olması gerektiğini bir kez daha belirtiyoruz” denildi.1929
● TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel’in “askeri casusluk” suçlamasıyla gözaltında olması nedeniyle “Kulis” programı sunuculuğunu üstlenen gazeteci Mustafa Balbay, “Baskılara rağmen medyanın
susmayacağını, TELE1’in yükselen bir kanal olarak halka gerçekleri anlatmaya devam edeceğini kanıtlamak
üzere buradayız” dedi. Dükel’in oğlu Baturalp Dükel, “Babam, hiçbir gerekçe söylenmeden dört günlük bir
gözaltına alındı. Çantasını hazırladık, pandemi sürecinde olduğumuz için kolonya koymak istedik ama müsaade etmediler. Orada gerekli şeyler temin edilecektir dediler” açıklaması yaptı. TGC Genel Sekreteri Sibel
Güneş de, “İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız savcılığa davet edilebilirlerdi. Gazetecilik suç değildir, iktidara
değil halkın haber almasına hizmet eden saygın ve onurlu bir meslektir. Meslektaşlarımız görevlerini yapmaya çalışıyorlar ve bunun için de bir bedel ödüyorlar” tepkisini paylaştı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku
Çakırözer, “Gerek Müyesser gerekse Dükel ve tüm gazeteciler çağrıldıklarında istenen bilgiyi vermeye
https://www.evrensel.net/haber/406352/uluslararasi-basin-orgutlerinden-bike-mektup-ambargoyu-kaldirin-cezalari-durdurun
https://www.gazeteipekyol.com/gundem/tgf_genel_baskani_medyanin_sorunlarina_cozum_yok-h54224.html
1927 https://www.birgun.net/haber/chp-li-oztrak-feto-nun-taktikleri-uygulanmaya-devam-ediyor-303798
1928 https://www.birgun.net/haber/chp-li-tanrikulu-ndan-mayis-ayi-hak-ihlalleri-raporu-203-kisinin-yasam-hakki-ihlal-edildi-303790
1929 https://www.evrensel.net/haber/406618/izmir-gazeteciler-cemiyeti-gazeteciler-gorevlerini-yapamaz-hale-getiriliyor
1925
1926
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1930

hazır insanlar” tepkisini gösterdi.
Oda TV Editörü Fethi Yılmaz ise, “Müyesser hakkında yazmadığı bir
haberden dolayı neden yazmadığı konusunda bir soruşturma yürütülüyor” diyerek, rutin bir gazetecilik faaliyetinden ortaya çıktığını ve gazetecilerin her gün onlarca telefon görüşmesi yaptığını işaret etti.1931
● Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, “Silivri’den bildiriyorum!” yazısında, cezaevindeki koşulları, “İnfaz
memurları görevlerine gelmeden önce 15 gün karantinaya giriyorlar. 15 gün görev yapıyorlar. Görev süreleri bitince tekrar 15 gün karantinaya giriyorlar, sonra evlerine gidiyorlar. Gazeteler bir gün gecikmeli geliyor. Berber, kapalı veya açık görüş yasak. Avukatlarımız ile cam arkasından görüşebiliyoruz. Avukatlarımızın verdiği savunma evrakları 24-48 saat sonra bizlere ulaşıyor. Acil bir konuda görüş alma şansı yok.
Görüşler kapalı görüş odalarında tek kişi olacak şekilde yapılıyor. Avukatlar sabah erken saatte cezaevine
geliyorlar ve sıraya giriyorlar. Sabah erkenden gelen bir avukat en iyi ihtimal dört beş saat bekliyor. Ben
avukatım ile dört dakika görüşme yaptığımı biliyorum” ifadelerini kullandı.1932
9 Haziran 2020
● Sabah yazarı Hıncal Uluç, “Benim gazetem ‘Mükemmel’ olmalı” yazısında gazetesindeki okur
temsilciliği eksikliğini vurgulayarak haberlerdeki tek yanlılığı eleştirdi. Uluç, “65 yıllık bir gazeteci olarak,
kıdemim ve deneyimlerim bana bu hakkı vermekle kalmıyor, bir Sabah mensubu olarak görevlendiriyor da.
Benim eleştirilerim haberlerimize. Bu gazete iktidar eğilimli ama mesele o değil. Mesele, gazetenin temeli,
esas işi haberciliğe gelince, taraf tutulması. Haberde bu kadar açık taraf tuttun mu, gazete inandırıcılığını
yitirir, saygınlığına gölge düşer. Bu gazetede, okumaya doyamadığım bir okur temsilcisi/ ombudsman İbrahim Altay vardı. Yerine başkasını koymadık. Hürriyet de Faruk Bildirici’nin yerine kimseyi koymadı.
Peki o yüz binlerle okuru kim temsil edecek bu büyük gazetelerde? İşte ben, bu sebeple kendi kendimi
görevlendirdim” tepkisini dile getirdi.1933
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsmail Dükel ile Müyesser Yıldız’ın gözaltına alınmasına, “Ülkede özgür gazeteciler varsa, kalemini satmayan, vatandaşın derdini özgürce dile getiren gazeteciler varsa, özgürlükler varsa huzura öyle erişeceğiz. Özgür gazeteciler ellerinde kalemleriyle bizi bilgilendirmek istiyorlar. Ama bir haber geliyor. İki gazeteci arkadaşımız gözaltına alınıyor” dedi. Kılıçdaroğlu,
ayrıca “Üç milletvekili arkadaşlarımızın milletvekillikleri düşürüldü. Yapılan yanlıştır. Anayasaya aykırıdır. Enis Berberoğlu'nun durumu biraz daha farklı. Diğer iki milletvekiline yapılan da haksızlıktır, hukuksuzluktur” diye konuştu.1934
● Bianet Medya Gözlem Raportörü Erol Önderoğlu, Temmuz ayında çıkacak Medya Gözlem Raporu’na ilişkin açıklamasında, RTÜK ve BİK’i eleştirdi. Önderoğlu, “Son yıllarda özellikle gazeteciler ve
sosyal medya kullanıcılarına yönelik polisiye ve yargısal işlemler, bir toplumsal dönüşümün tehlikeli zorlamasıyla birlikte, ideolojik ve politik ayrışma kaynaklı çoklu kamuoyunun gerilmesini de beraberinde getirdi. Bu döneme özgün görebileceğimiz bir yön ise, RTÜK ve Cumhurbaşkanlık İletişim Başkanlığı yöneticilerinin, çoğulcu toplum değerleriyle dalga geçecek nitelikteki beyanları oldu. Diğer benzer bir kurum
olan BİK ise, Cumhuriyet, Evrensel, BirGün gibi gazetelere ilişkin tartışmalı kararlarıyla, yerel ve ulusal
gazeteler için kamu ilan dağıtımını ‘Demokles’in Kılıcı’ mantığıyla idare ettiğini gösteriyor. Son yıllarda
medyaya yönelik kamu denetimi, eleştirel söylemin silinmesi ve yerine ‘millilik ve yerlilik’ adına resmi
söylemin yerleştirilmesi amacına yönelik olarak, hazır içeriklerin dayatılması gibi yollarla da, ağırlığını ve
baskısını giderek artırdı. Denetleyici kurumlar, merkezi otoritenin bir parçası olarak, bağımsız ve özerk
kimliklerini de yitirdiler” dedi.1935
10 Haziran 2020
● Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile TELE1
Ankara Temsilcisi İsmail Dükel’in serbest bırakılmalarını talep etti. IPI Direktör Yardımcısı Scott Griffen,
Türk yetkililere, “Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel’in göz altına alınmasını kınıyoruz. Bir soruşturma kapsamında olsa dahi gazetecileri göz altında tutmanın hiçbir sebebi olamaz, uzatılmış göz altı süresi ise masumiyet karinesi ihlalidir. Eğer hukuk devletinden son kalan kırıntıların varlığını kanıtlamak istiyorsa, Türkiye, gazetecileri derhal serbest bırakmalıdır” çağrısında bulundu.1936
● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız’ın “askeri casusluk” suçlamasıyla gözaltına alınmasına ilişkin “Arkadaşlarımızın kısa sürede salıverilmelerini ve eğer haklarında gerçekten ciddi bir iddia varsa tutuksuz olarak yargılanmalarını talep ediyoruz” dedi. Bilgin, ayrıca
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/chpli-agbaba-gune-yine-akp-fasizmi-ile-uyandik-5862241/
https://www.birgun.net/haber/ismail-dukel-ve-muyesser-yildiz-in-gozaltina-alinmasina-tepki-boyun-egmeyecegiz-303797
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/silivriden-bildiriyorum-55950yy.htm
1933 https://www.sabah.com.tr/yazarlar/uluc/2020/06/09/benim-gazetem-mukemmel-olmali
1934 https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-ulkede-casus-araniyorsa-kozmik-oda-yi-acanlardir-303923
1935 m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/225441-medyayi-denetlemiyor-hizaya-getiriyorlar
1936 https://freeturkeyjournalists.ipi.media/tr/ipidan-turkiyeye-askeri-casusluk-iddiasiyla-goz-altina-alinan-gazetecileri-serbest-birakma-cagrisi/
1930
1931
1932
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üç milletvekili hakkında teamüllere aykırı ve Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurular sonuçlanmadan
yapılan işlemle siyasi tansiyondaki artışın devamı niteliğinde gördüğü gazetecilerin gözaltına alınmasını
endişe verici bulduğunu kaydetti. Bilgin, Dükel’in Türk medyasında saygın bir yeri olduğunu belirterek,
“Arkadaşımıza ‘Gel ifade ver’ dense idi, gelmeyecek miydi ki gözaltına alınıyor, dört gün gözaltında kalacağı ilan ediliyor? Savcılığa çağrılsa gitmeyecek miydi ki sabahın erken saatinde evinden alınıyor” tepkisini
gösterdi. Bilgin, Yıldız’a ilişkinse “Bir dönem Ergenekon kumpası sırasında acı çektirilen bu arkadaşımız
da şimdi siyasal ve askeri casusluk iddiasıyla gözaltına alınmış. Sanki birileri yine bir korku hikayesi yazıyor
bir yerlerde. Korkmuyoruz, yılmayacağız” diye konuştu.1937
● TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın
“askeri casusluk” suçlamasıyla gözaltına alınması Ankara Adliyesi önünde protesto edildi. Ankara Barosu
Başkanı Erinç Sağkan, CHP’li Utku Çakırözer, Balyoz davasında yargılanan emekli askerler Atilla Kezek,
Mustafa Önsel, şehit yarbay Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar gibi pek çok isim açıklamaya katıldı. Protestocular adına Avukat Mustafa Güler, avukatlarca ulaşılamayan bilgileri yandaş medya haberleriyle öğrendiklerini belirterek, “casusluk” suçlaması gerekçesi olarak astsubay Erhan B.’nin telefon görüşmelerinde
gazetecilerle paylaştığı öne sürülen Libya ve İdlib’teki askeri harekat planları1938 konusuna tepki gösterdi.
Güler, “İstanbul’da görevli değil bir astsubayda, bir generalde dahi bu planların olmayacağını bilecek kadar
tecrübe sahibiyiz. Yıldız ve Dükel’in gözaltına alınması, vatandaşın haber alma özgürlüğüne saldırıdır. Manidar bulduğumuz husus ise tıpkı FETÖ yargısının yaptığı gibi bugün de susturulması ve tasfiye edilmesi
düşünülen kişilere casusluk yaftasının yapıştırılmasıdır” dedi.1939
● Journo Editörü Emre Kızılkaya, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın “Dijitalde
öncüyüz: İşte süper rakamlar” başlıklı yazısında yer verdiği, “Aylık ortalama 96 milyon ziyaretçi ile Türkiye’nin en çok ziyaret edilen haber sitesiyiz. Ayda 1.7 milyar sayfa görüntüleniyor. Geçen yılın son aylarına göre tam yüzde 70’lik bir büyüme demek bu” ifadelerini eleştirdi.1940 Kızılkaya, Hakan’ın bu ifadeleriyle ilgili olarak, “Demirören’in gazeteyi satın almasından sonra kâğıtta tirajların nasıl dibe vurduğu,
‘şişirilmiş’ olmakla suçlanan resmi verilerde bile kabak gibi ortada. Bu süreçte dijitalde de erişimin hızla
düştüğü, üçüncü parti platformlardan görülebiliyor. Hürriyet’in dijital performansına dair detaylı sayıları
ise bilmiyoruz. Çünkü satın almadan sonra Demirören yönetiminin ilk icraatlarından biri, dijital verileri
bağımsız olarak denetleyen Gemius platformundan çıkmak olmuştu. ‘Öncüyüz’ diyorsanız verilerinizi tarafsız bir denetçinin izleyip açıklaması gerekir, yoksa kendi kendine yaptığınız sayımı işi bilen kimse ciddiye almaz” dedi. Kızılkaya ayrıca Hakan’ın sözlerini bir siyasetçi gibi seçerek algı yönetimi yaptığını öne
sürdü.1941
● BirGün Yayın Kurulu Üyesi Berkant Gültekin, Türkiye’deki basın özgürlüğü ve ahlakıyla ilgili
açıklamasında, BİK’i eleştirdi. Gültekin, “AKP’liler gazetelerde kendi aleyhlerine yayımlanan her haberi,
‘terör faaliyeti’ diyerek hedef alıyor. Bu iktidarın aklı modern anlamda ‘siyaset’ kavramına uygun olarak
çalışmıyor. Muhalefet partilerinin hepsi ‘düşman, hain ya da ‘bölücü’ olarak addediliyor. Haberlere tekzip
geliyor, tekzip metni haberi doğruluyor. Dünyada eşi benzeri olmayan bir komedi bu. Haberi yapan gazetenin ‘Algı yaratmaya çalıştığından’ bahsediyorlar. Algı yaratmak neden suç olsun ki? İktidar aleyhine algı
oluşmadan ülkede demokratik şekilde yönetim nasıl değişecek? Anayasal olarak değil ama AKP’nin mantığı açısından suç. BİK, bağımsız gazeteleri cezalandıran bir kurum görüntüsünden uzaklaşmalı. Bir kamu
kuruluşu olarak tüm medya organlarına eşit mesafede olmalı ve adil kararlar vermeli. Öte yandan biz de
ülkede çalışan gazeteciler olarak, basın kartları konusunda engellemelerle karşılaşıyoruz. Benim basın kartı
yenileme başvurumun üzerinden bir buçuk sene geçti ama dönüş alamadım” dedi.1942
11 Haziran 2020
● Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Birileri
15 Temmuz’un perde arkasının sorgulanmasından çok korkuyor ve bunu engellemeye çalışıyor” dedi. Yıldız açıklamasında özetle, “Olmayan evrakların, yazılmayan haberlerin hesabı sorulmak isteniyor. Elimde
ne tür bilgi ve belgeler olduğunu ve bir kitap çalışmam olup olmadığını merak ediyorlar. Onun için bir kez
daha çeyiz sandığı gibi hem de imajını almadan bilgisayarıma el koydurdular. Bugün gözaltında dördüncü
günüm. Tarafıma ya da avukatıma hiçbir bilgi ve belge verilmedi. Biz öyle bir örgütüz ki benim suç ortağım
olduğu iddia edilen İsmail Dükel’i, bu sabah nezarethane işlemleri sırasında 10 yıl sonra ilk kez gördüm.
En önemlisi, halen ne ile suçlandığımı resmen bilmiyorum ama savcılığı ve hakimliği üstlenmiş olan
http://www.24saatgazetesi.com/bilgin-yine-korku-hikayesi-yazilmaya-calisiliyor-korkmuyoruz-yilmayacagiz/
https://www.milliyet.com.tr/gundem/muyesser-yildizin-tutuklandigi-sorusturmanin-carpici-detaylari-6233460
1939 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yildiz-ve-dukelin-gozalti-karari-ve-arama-tutanaklari-dahi-avukatlar-ile-paylasilmadi-1744091
1940 https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/hurriyetin-arka-kosesi/dijitalde-de-oncuyuz-iste-super-rakamlar-41537720
1941 https://journo.com.tr/ahmet-hakan-super-rakamlar
1942 https://www.evrensel.net/haber/406677/berkant-gultekin-butun-ulkeler-ayni-anda-geriliyordu-birinciligi-turkiyeye-verdiler
1937
1938
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Abdurrahman Şimşek sayesinde Sabah’tan bir şeyler öğreniyoruz. İnsanların telefon konuşmalarını masumiyet karinesini ve mahremiyeti çiğneyerek sızdıranlar, eninde sonunda bunun hesabını yargıya verecekler.
Devlet gömleği giydirilmiş ‘tetikçiler ve muhterisler’ benimle hesaplarını arkadan dolanarak ya da devlet
gücünü kullanarak değil, hayatlarında bir kez mertçe yapsınlar” dedi.1943
● Gazetecilerce tutuklu meslektaşlarıyla dayanışma amaçlı “Haberin Var Mı?” platformunca paylaşılan videoda, “Geçmişteki kumpas davalarındaki yöntemlerle gazeteciler susturulmaya, hakikat yok edilmeye çalışılıyor. Basın, ifade ve düşünce özgürlüğüne yönelik bu saldırılara karşı sessiz kalmayacağız. İstiyorlar ki, herkes onları alkışlasın, tüm gazeteciler yandaş olsun, kimse soru sormasın, herkes sussun.
Yolsuzluklar, haksızlıklar ve gerçekler yazılmasın. Susmayan gazetecileri hapsediyorlar. Haber alma hakkını, haber yapma hakkını gasp ediyorlar. Düşünce özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü yok ediyorlar. Sadece
onlar değil, hepimiz hapisteyiz, gözaltındayız. Susmadık, susmayacağız, yazacağız” tepkisi gösterildi.1944
● Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın yazdığı “Dijitalde de öncüyüz: İşte süper rakamlar” yazısına “Hiç utanma da kalmamış” başlıklı yazısıyla tepki gösterdi.
Altaylı yazısında, “Kağıda basılı gazete olduğumuz dönemde yıllarca yalvardım ‘gazetelerin tirajları uluslararası denetime tabi olsun’ diye. O dönem başta FETÖ’cü Zaman ve Hürriyet buna yanaşmadı. Denetimsiz, palavra satış rakamları ile reklam vereni kandırdılar, hala da kandırıyorlar. Dijitalde ise bir denetim ve
bir ölçüm vardı. Global bir organizasyon olan IAB’nin Türkiye ayağı internet gazetelerinin verilerini ölçümlüyor ve Deloitte da bunu denetliyordu. Hürriyet’in gerçek verilerini artık kimse denetlemiyor. Burada
acı olan ise bir gazetenin tepesine oturtulmuş birinin bu kadar açık bir yalanı bu kadar fütursuzca söyleyebiliyor olması” ifadelerine yer verdi.1945
● TGS İstanbul Şube Başkanı Banu Tuna, gazeteciler üzerindeki baskıların artışına dikkat çekerek,
duruma “Türkiye’de hiçbir evrensel gazetecilik normu geçerli değil” sözleriyle tepki gösterdi. “Cezaevleri
gazeteci dolu, hakkında soruşturma açılan veya gözaltına alınan gazetecilerin sayısı yüzlerle ifade ediliyor.
Basının yüzde 90’ı hükümet yanlısı iş insanlarının elinde. Diğerlerinin üzerinde ilan, basın kartı, dava, soruşturma, ceza baskısı var. Dijital platformlarda faaliyet gösteren bağımsız medya organları büyük kitlelere
ulaşamıyor. Sosyal medyada kadın gazetecilere yönelik tecavüz dili de başka bir sorun. Türkiye’de bu dilde
bir artış, bu dili kullananlarda da cezasızlıktan cesaret alan bir pervasızlık var. Salgın döneminde ise, gerçek
vaka ve ölüm sayıları bilinmezken, açıklama yapan hekimler susturulurken, ekonomi kötüye giderken, sokağa çıkma yasaklarında polis şiddeti yaşanırken televizyon kanallarında haftalarca maskeden başka bir şey
tartışılmadı. Sansür, oto sansür hükümete yakın basın kuruluşlarında rutin haline geldi. Gazeteciler sistematik olarak itibarsızlaştırıldı. Bugün basın kartı makbul gazeteci tespit aracına dönüştü. Soruşturma ve davalarla susturulamayan yayınlar, ilan kesme cezaları üzerinden ekonomik olarak susturulmaya çalışılıyor”
dedi.1946
13 Haziran 2020
● Cumhuriyet Yazı İşleri Müdürü İpek Özbey, Türkiye’deki basın özgürlüğünün son bir yılda geldiği durumu ifade ettiği açıklamasında, “2019’daki Yerel Seçimlerle birlikte iktidar, medya üzerindeki baskısını görünür şekilde arttırdı. Önceleri bazı gazeteler ‘söz hakkı’ vermiş gibi olsun diye muhalefeti birinci
sayfasında gösterebiliyorken, sözüm ona merkez medyada patron marifetiyle bu yasaklandı. Yerel seçimden
önce çok rahatlıkla söyleşi yaptığımız kişinin, seçim atmosferiyle yasaklılar listesine alınması da buna bir
örnek” dedi.1947
14 Haziran 2020
● Çanakkale’deki Çan’ın Sesi, birinci sayfadan aleyhlerinde eleştirel yazı yayımlanmasına tahammül edemeyen yerel yöneticilere ve siyasetçilere yönelik “Halk için iyi ve güzel şeyler yapın, aksi halde
bizi susturamazsın” uyarısında bulundu. Çan’ın Sesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Bayyar, en çok yerel
yöneticiler ve yandaş gruplardan baskı gördüklerine dikkat çekti. Mantık dışı eleştirilere maruz kaldıklarını
söyleyen Bayyar, “AKP adına yazarsanız AKP’li, CHP adına yazarsanız CHP’li oluyorsunuz. Eğer bir gruba
sempati besliyorsanız ve mali destek alıyorsanız sürekli o grubu yazarsınız gibi düşünülüyor. Biz bu sayfayı
yaptığımızda bile ‘HDP’yi neden almadınız ya da neden iki tane AKP’li var’ şeklinde tepki aldık” ifadelerini
kullandı. Mersin Güney’in İmtiyaz Sahibi Ali Adalıoğlu ise BirGün’e yaptığı açıklamada, resmi bir baskı
olmadığının ancak BİK’in kılıcının gazetelerin üzerinde sallandığının altını çizdi. Yerel yönetimlerin medyayı kullandığına dikkat çeken Adalıoğlu, “CHP’li yönetimler de ne yazık ki ufak tefek ilanlarla ya da ilan
vermeyerek kendi çizgilerine çekmeye çalışıyorlar. Hiçbir yerel yönetici aleyhine haber yapılsın
https://odatv4.com/muyesser-yildiz-gozaltindan-yeni-aciklama-yapti-11062046.html
https://twitter.com/HVMinisiyatifi/status/1271057184797974531?s=08
1945 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/06/11/fatih-altaylidan-ahmet-hakana-at-yalani-sevsinler-inanani/
1946 https://www.evrensel.net/haber/406821/banu-tuna-turkiyede-hicbir-evrensel-gazetecilik-normu-gecerli-degil
1947 https://www.evrensel.net/haber/407006/ipek-ozbey-kaybedecekleri-sey-gazete-tirajindan-daha-fazlasiydi
1943
1944
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istemiyorlar. Yerel yönetimlere verdikleri üç-beş ilanla gazeteleri kendi basın bültenlerine dönüştürmek istiyorlar” diye konuştu.1948
● Ses Kocaeli Genel Yayın Yönetmeni İsmet Çiğit, daha önce sahibi olduğu Özgür Kocaeli’ni
AKP’li yerel yönetim baskıları nedeniyle satmak zorunda kaldığını açıkladı. Çiğit, “Kocaeli’yi sanki bir
pilot bölge seçtiler ve 2002’den beri genlerini değiştirdiler” ifadesini kullandı. Çiğit, 19 Mart’ta Covid-19
virüsü salgınına ilişkin haberler nedeniyle gözaltına alındığını, “Gözaltına alındığım gün, hem maliyet hem
de salgın nedeniyle baskıya ara verdik. AKP tüm bu baskıları yaparken muhalefet cephesi de bizi desteklemedi. Destek vermek isteyenler de ilanların gözükmesini istemedi. Yaptığımız haberler yalanlamaya çalışıldı. Postacı her gün mahkeme belgesi getiriyor. Mahkeme kararlarıyla haberlerimizin kaldırılması isteniyor” dedi.1949
● Demirören Medya Grubu’nda çalışan bir gazeteci, son beş yılda gazete tirajlarının toplamda yüzde
elliye varan düşüşler yaşadığını iddia ederek, gazetelerin bayilerden değil çeşitli sponsor anlaşmaları ile
hastanelerde, benzin istasyonlarında bedava dağıtıldığını ve bu dağıtımların da tiraj içinde gösterildiğini öne
sürdü. Habertürk yazarı Fatih Altaylı ise, “Gerçek tiraj rakamlarını ölçmek ise bu konuda bir şeffaflık olmadığı için mümkün değil” diyerek, Habertürk’ün kağıda basılı gazete dönemindeyken, gazetelerin tirajlarının uluslararası denetime tabi olmasını istediğini ancak Zaman ve Hürriyet ve diğerlerinin bunu desteklemediğini dile getirdi. T24 yazarı Mehmet Y. Yılmaz da Türkiye’de gazete tirajlarındaki düşüşün dijitaldeki
gelişmeden bağımsız olarak “astronomik” olduğunu, temel nedeninin ise gazetelerin kendi geleneksel okuyucularını yok sayması olduğunu ifade etti. Gazeteci Faruk Bildirici de, “Okuyucu kapısının önündeki hizmet eksikliğini gazetesinde görmek ister. Yerel anlamda insanların kendi sorunlarını orada görememesinden
tutun da, ülkenin ücra köşelerindeki insanlara hitap edememesine kadar, futbolda belirli takımları öne çıkarmasına kadar. Gazetecilikteki problemler sadece siyasi tabloda değil” dedi. Bildirici dünyada dijital alandaki gelişmelere rağmen tiraj artıran gazeteler de olduğunu söyleyerek Türkiye’de Sözcü ve bazı haftalık
dergilerin ulaştıkları ciddi tirajları örnek verdi. Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat da, “Evrensel,
YAY-SAT tarafından dağıtılırken satılan gazete sayısı üzerinden yüzde 25 ve ayrıca yüzde üç katkı payı
ödüyorduk. Turkuvaz Medya Grubu’nda satılan gazetenin yüzde 25’ine ek olarak tirajı 10 binin altında olan
gazeteler için her ay 20 bin artı KDV ödeme zorunluluğu var. Bunun da Evrensel açısından anlamı, YAYSAT’a her ay 10 bin liradan daha fazla bir ödeme yapmak. İşleyiş bakımından başka teknik sorunlar da
çıkıyor” dedi.1950
● TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, “İktidar bir olayın duyulmasını engellemek istiyorsa gazetecileri tutukluyor” dedi. BİK ve RTÜK tarafından gazete ve kanallara uygulanan cezalara işaret eden Durmuş, “Basın özgürlüğü konusunda son bir yıl da, yine tutuklamalar, gözaltılar ve yargılamalarla geçti. Yargı
paketi sayesinde serbest bırakılan gazeteciler olsa da toplam tutuklu gazetecisi sayısında bir değişim olmadı.
Medyadaki tekelleşme, dağıtım sistemindeki tekelleşme en çok halkın haber alma hakkına darbe vurdu.
Pandemi süreci ile birlikte bunu daha yakıcı bir şekilde gördük. Türkiye, Dünya Basın Özgürlüğü ve tutuklu
gazeteciler konusunda ilk sırada yer alıyor. Türkiye’de medyaya yönelik baskılar, sahipliğini ele geçirerek
istediğini söyletmek, dava ve gözaltılar ile gözdağı vermek, tutuklamalarla gazetecileri mesleği bırakmak
noktasına getirmek, bunlarla susturamadığı medya kuruluşlarını RTÜK ve BİK cezaları ile yayın hayatını
sürdüremez hale getirmek şeklinde uygulanıyor. RTÜK, bir kanalda iktidar karşıtı insanları öldürmekle tehdit edenlere yönelik yaptırımı ile yayında bira kelimesine yönelik yaptırımı arasında bile katbekat fark var.
Para ile baskı kurmasın diye kurulmuş yapısının özerk olması gereken BİK hükümeti eleştiren haberler
nedeniyle gazetelere cezalar yağdırıyor. Böyle bir ülkede basın özgürlüğünden bahsedemiyoruz” dedi.1951
15 Haziran 2020
● Aralarında Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) ve
Uluslararası PEN’in de yer aldığı 43 kurum, gazeteci Nedim Türfent’in cezaevinde geçirdiği 1500 güne
dikkat çekmek amacıyla ortak bir kampanya düzenledi ve Türfent’in serbest kalması çağrısında bulundu.
Uluslararası PEN Tutuklu Yazarlar Komitesi Başkanı Salil Tripathi, “Nedim Türfent en başta hiç tutuklanmamalıydı ancak bugün bu büyük adaletsizliğin gölgesinde parmaklıklar ardındaki 1500. gününe vurgu
yapıyoruz. Nedim besbelli bir gazeteci olarak işini yaptığı için tutuklu ve koşulsuz ve ertelenmeden salıverilmeli” dedi. IPI Direktör Yardımcısı Scott Griffen, “Türfent, ‘gazetecilik suçundan’ tam 1500 gündür tutuklu. Tüm bu süreç boyunca taciz, hedef gösterme, tehdide maruz kaldı ve özgürlüğünden mahrum bırakıldı. Türkiye bu adaletsizliğe bir son vererek Nedim ve işini yaptığı için tutuklanan tüm diğer gazetecileri
derhal serbest bırakmalı” açıklamasında bulundu. MLSA Eş Direktörü ve Nedim’in avukatlığını üstlenen
https://www.birgun.net/haber/yerel-basin-siyasi-baskiya-karsi-ayakta-304548
https://www.birgun.net/haber/yerel-basin-siyasi-baskiya-karsi-ayakta-304548
1950 https://www.bizgazeteciyiz.com/2020/06/14/gazete-tirajlari-hizla-dusuyor-sorun-dijital-medya-mi-yandaslik-mi/
1951 https://www.evrensel.net/haber/407033/iktidar-bir-olayin-duyulmasini-engellemek-istiyorsa-gazetecileri-tutukluyor
1948
1949
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Veysel Ok ise, “Türfent, Kürt toplumunun uğradığı baskıyı haberleştirdiği ve bunu görünür kıldığı için
işkence edilerek gözaltına alındı ve tutuklandı. Nedim, yaptığı haber nedeniyle ödüllendirilmesi gerekirken
1500 gündür cezaevinde tutuluyor” dedi. Türfent, Nisan 2016’da Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Özel
Harekat Timleri tarafından 40’ın üzerinde Türk ve Kürt işçinin ters kelepçelenerek yere yatırıldığı görüntüleri paylaştıktan sonra 12 Mayıs 2016’da gözaltına alınmış,13 Mayıs’ta ise “terör örgütüne üye olmak” gerekçesiyle tutuklanmıştı.1952
● Basın özgürlüğü savunucusu avukat Fikret İlkiz, “Gazeteci tutuklamak çürümektir” yazısında,
“gazeteciler ve diğer medya mensuplarına yönelik tehdit ve yıldırma girişimlerinin, toplumda ifade özgürlüğüne karşı daha geniş veya şiddetlenen tehditlerin işaretçisi olduğunu bu nedenle insan hakları, demokrasi
ve hukukun üstünlüğünde genel bir çürümenin göstergesi olmalarının mümkün olabileceğini” söyledi.1953
● Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Türkiye Temsilcisi Özgür Öğret, basın özgürlüğü ve halkın
haber alma hakkının gerilemeye devam ettiğini belirtti. Öğret, “İktidarın tek sesli bir Türkiye özlemi sayesinde neredeyse norma dönüşen sansür ve oto sansür de medya ortamını işlevsizleştiren başlıca tehdit. Türkiye’nin RTÜK ve BİK gibi kurumların statüleri ve işlevleri gibi, basın kartlarının devlet tarafından veriliyor
olması gibi, güvenlik güçlerinin saha muhabirlerine muamelesi gibi pek çok basın özgürlüğü probleminin
yanı sıra, Türkiye’deki basın özgürlüğü hapisteki gazeteciler veya internet sansürü de yapılan uygulamalarla
dünya gündeminde yer ediniyor” dedi.1954
17 Haziran 2020
● Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) Türkiye Temsilcisi Mustafa Kuleli, “Türkiye’de 79 gazeteci ve medya çalışanı halen cezaevinde. Bu durum dışardaki gazetecileri de baskı altına alıyor. Tabii mesele
sadece tutukluluk değil. Erdoğan rejimi gazetecilere topyekun savaş açmış durumda. Medya sahipliğinin
yandaşlaştırıldığını, gazetecilerin davalar ile yıldırılmak istendiğini, fiziki saldırıların arttığını görüyoruz.
Basın kartları üzerindeki Saray hakimiyeti, muhalif yayınlara yönelik ilan kesme cezaları, RTÜK’ün taraflı
yapısı ve verdiği partizanca cezaların her biri çok ciddi basın özgürlüğü ihlalleri. Dehşetengiz bir manzara
ile karşı karşıyayız: Türkiye’de son bir yılda 103 gazeteci gözaltına alındı. 37 meslektaşımız fiziki saldırıya
uğradı. Gazeteciler toplamda 178 yıl hapis cezasına çarptırıldılar” dedi.1955
18 Haziran 2020
● Uluslararası Af Örgütü, Covid-19 salgın döneminde Türkiye’de ifade özgürlüğüne dönük baskılarda “ciddi” artış olduğunu bildirdi. Açıklamada, “Bu durum, ilerleyen dönemde korkuya ve oto-sansüre
yol açtı. Ancak muhalif görüşlerini ifade eden sosyal medya kullanıcıları, gazeteciler, doktorlar ve diğer
kişiler, virüsle mücadeleye zarar vermiyor tam tersine, bu mücadeleyi güçlendiriyor. Virüsle mücadele etmenin ve hayat kurtarmanın en iyi yöntemi bilgi paylaşımı, kamu yararını ilgilendiren kararların incelenmesi ve kamusal tartışmaların yürütülmesidir” denildi. Salgında bireysel olarak doktorları ve Türk Tabipleri
Birliği’nin (TTB) sağlık politikalarına karşı çıktıkları için hedef alındığı kaydedildi. Açıklamada, “Ölümcül
bir virüs olan Covid-19 Türkiye’de hızla yayılması, kamusal yararı yakından ilgilendirmektedir ve bu durum, insanların cezalandırılma endişesi taşımaksızın bilgi alış-verişinde bulunmasını ve muhalif görüşlerini
ifade etmesini çok önemli hale getirmektedir. Hükümet ise ifade özgürlüğü hakkına saygı göstermek yerine,
her türlü eleştiriyi bastırmakta ve kendi mesajı dışında hiçbir mesajın insanlara iletilmesine izin vermemektedir” ifadeleri kullanıldı.1956
● IPI Türkiye Program Koordinatörü Renan Akyavaş, BİK tarafından gazetelere ‘Gözünün üzerinde
kaşı var’ yazıldığı için ceza verildiğini söyledi. Akyavaş, Türkiye’nin dünya genelinde basın özgürlüğü
ihlallerinde başı çektiğini vurgulayarak, “Ancak global ölçüde de basın özgürlüğünde bir gerileme söz konusu. Macaristan, Filipinler gibi ülkeler Türkiye ile beraber çeşitli yasalar ve gazetecilere cezalarla basının
eleştiri alanını daraltmaya çalışıyorlar. Türkiye’de ise, en başta medyayı korumak ve sorunsuz çalışmasını
düzenlemek için kurulan denetim kurumları, siyasi baskı ve kontrol altında tamamen bir görüşteki medya
kuruluşlarının ürettiği her türlü basın etik ve ahlakını ihlal eden içeriğe ve programa göz yumarken, bu
görüşün dışında kalan her basın kuruluşuna “Gözünün üzerinde kaşı var” yazıldığı için ceza verir oldu.
RTÜK, BİK gibi kurumların şeffaflıkları ve idari yönetimleri ciddi şekilde sorgulanırken, eleştirel yayın
yapan kuruluşlara art arda verilen cezalar bağımsız, özerk işleyen kurumlar olduğu argümanını tamamen
çürütmüş durumda” ifadelerinde bulundu.1957

https://freeturkeyjournalists.ipi.media/tr/parmakliklar-arkasinda-1500-gun-kurt-gazeteci-nedim-turfent-icin-kuresel-kampanya/
http://m.bianet.org/bianet/medya/225678-gazeteci-tutuklamak-curumektir
1954 https://www.evrensel.net/haber/407053/cpj-turkiye-temsilcisi-ozgur-ogret-iktidarin-tek-sesli-turkiye-ozlemi-var
1955 https://www.evrensel.net/haber/407289/efj-yoneticisi-mustafa-kuleli-toplum-haber-alma-hakkini-kaybediyor
1956 http://susma24.com/af-orgutu/
1957 https://www.evrensel.net/haber/407309/renan-akyavas-gozunun-uzerinde-kasi-var-yazildigi-icin-ceza-veriliyor
1952
1953
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19 Haziran 2020
● Sanatçı Ferhat Tunç, kendisine “örgüt propagandası”, “örgüt üyeliği”, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlamalarıyla yedi dava açıldığını ve çoğunluğunun Twitter’dan yaptığı açıklamalardan dolayı olduğunu söyledi. Tunç, 25 Eylül 2018’de bu davalardan birinde hakkında bir yıl 11 ay 12 gün hapis cezası verildiğini belirterek, 14 Ocak 2019’da Almanya’dan dönüşte
havalimanında gözaltına alındığı ve sonrasında yeniden 5 Mart 2019’da Almanya’ya döndüğünü açıkladı.
Tunç, yaşadığı süreci anlatırken “Hakkımdaki iki dava birleşti, bir tanesi de iki yıllık hapis cezasıyla sonuçlandı. 2012’de Malatya Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir başka davada verilmiş ve ertelenmiş iki yıllık
cezam da bozulduğu için toplamda dört yıl hapis yatacaktım. Ancak bu davaların hiçbirinde somut delil
olmadığı gibi, barış söylemlerim, IŞİD’e karşı söylemlerim bile iddianamelerde yer buldu. Mevcut iktidar,
kendisine biat etmeyen sanatçıların hedef alınması için davalar, hapis cezaları, sürgünler, açık açık hedef
göstermeler kullandı ve genel olarak ülkeyi kutuplaştırdı” diye konuştu.1958
● TGC Başkanı Turgay Olcayto, Evrensel’deki yazısında, “Günümüzde tek adamın tek partinin egemen olduğu bir ortamda nesnel gazetecilik yapmanın önü kapanmış görünmektedir. 2019’dan bu yana medyanın görünümüne baktığımızda iktidar erkinin yazılı ve görsel medyanın neredeyse tamamına egemen olduğunu görüyoruz. 2019’dan bu yana asgarisine sahip olduğu bazı haklarını da kaybeden basın çalışanları,
geçen bir yıl içinde iş güvencelerini de büsbütün yitirmiştir” ifadelerini kullandı.1959
● Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, çocuğa şiddet haberini takip eden İHA
muhabirlerinin üç yunus polisinin gözü önünde saldırıya uğramasına, “Orada polislerin seyirci kalması çok
yanlış. Saldırıya müdahale etmek kolluk güçlerinin görevi. Eğer sahip çıkılmazsa yakında herkes gazetecilere saldırmaya başlar” sözleriyle tepki gösterdi. Esendemir, “Doğru haber elde etmek istiyorsak gazetecilerin doğru ortamlarda çalışmasını sağlamak devletimizin görevi. Sadece gazetecilerin değil halkın da güvenliğini sağlamak polisin görevi. Gazeteci görevini yaparken saldırıya uğramasını gördüğü halde müdahale
etmemek, dikkate almadan saldırıya seyirci kalmak yanlış, bu suça ortam hazırlamaktır” dedi.1960
● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Sözcü Ankara temsilcisi Saygı Öztürk’ün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından eleştirilmesine, “gazeteci arkadaşımız hakkında ‘namussuz’ ifadesinin kullanılması çok yakışıksız olmuştur” sözleriyle tepki gösterdi. Bilgin, “Bakanın kullandığı ifadelerin sadece
medya mensupları arasında değil, Öztürk arkadaşımızın okurları arasında da infial yarattığını görmesini ve
düzeltici adımlar atmasını bekliyoruz” dedi.1961
● Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan “İsimsizler Hareketi” kurucusu ve aktivist Taylan
Kulaçoğlu için İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesince düzenlenen toplantıda, tutuklanma sürecindeki hukuksuz uygulamalar eleştirildi. Kulaçoğlu‘nun avukatı Tamer Doğan, Kulaçoğlu’nun sağlık durumu
ile ilgili son durumu hakkında bilgi vererek, sağlık durumu nedeniyle yeniden tahliye talebinde bulunacaklarını söyledi. İHD İstanbul Şube Başkanı Avukat Gülseren Yoleri de son dönemde sosyal medya paylaşımları nedeniyle çok sayıda vatandaşa soruşturma açıldığını söyleyerek, Kulaçoğlu’nun “gözdağı vermek” için
tutuklandığını belirtti.1962
22 Haziran 2020
● Haberin Var Mı İnisiyatifi, “MİT Kanununa muhalefet etmek” iddiasıyla tutuklanan gazetecilere
ilişkin dava dosyasıyla ilgili İstanbul Barosu’nda basın toplantısı düzenledi. İnisiyatif, İdlib’de şehit olan
MİT mensubunun kimliğini ifşa ettikleri gerekçesiyle tutuklu bulunan altı gazetecinin 24 Haziran’da görülecek duruşmasına ilişkin, “Altı gazeteci haber yaptıkları için hapisteler. Görevini yerine getiren halkı aydınlatan gazeteci hangi gerekçeyle hapse atılır? Hepimizin gözü o mahkemede olacak. Hiçbir zaman, hiçbir
güç, gerçekleri engelleyemez” açıklamasını paylaştı.1963 DİSK/Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Faruk
Eren, “Nasıl bir hukuk sistemi ile yaşadığımızı adil yargılanma talebiyle açlık grevinde olan avukatlar ile
yargı bağımsızlığı için Ankara’ya yürüyen avukatların mücadelesinde gördük” dedi. Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın avukatı Serkan Günel, “İddianamede bir suçlu aranıyor. Yayınlanan haberler birçok yerde
yayınlamasına rağmen gazetecilerin tutuklanmasına gerekçe oluyor. Gazetecilerin neden yargılandıkları ve
ceza aldıklarını bilmiyoruz” diye konuştu. Ağırel’in avukatı Celal Ülgen, “Ülkede korku efekti yaratmak ve
toplumu susturmak için gazetecilere komplo kuruluyor. Türkiye’de hukuk varsa görülecek davalarda tahliyeleri görmemiz gerekir” ifadelerini kullandı. Ferhat Çelik ve Aydın Keser’in avukatı Özcan Kılıç da,
https://www.mlsaturkey.com/tr/ferhat-tunc-iktidarin-zihniyetiyle-ters-dusmeyen-nasil-sanatci-olur-ki/
https://www.evrensel.net/haber/407413/tgc-baskani-turgay-olcayto-pandemi-golgesinde-medya
http://www.bursahaber.com/asayis/cgc-baskani-esendemir-gazetecilere-saldiriya-polisin-seyirci-kalmasi-cok-yanlis-h1790757.html
1961 http://www.gazetecilercemiyeti.org.tr/nazmi-bilgin-gazetecilerin-namus-bekcisine-ihtiyaci-yoktur/
1962 https://medyascope.tv/2020/06/19/sosyal-medya-paylasimlari-nedeniyle-tutuklanan-aktivist-taylan-kulacoglu-icin-basin-toplantisi-duzenlendi-kulacoglu-gozdagi-vermek-icin-tutuklandi/
1963 https://twitter.com/HVMinisiyatifi/status/1275129231002001409?s=08
1958
1959
1960
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“Basın hiçbir zaman özgür değildi. İktidar halkın bilmesini istemediği haberleri casusluk ve ifşa olarak gösteriyor. İktidar halkın haber alma hakkının önüne geçmesi için gazetecileri tutukluyor” dedi.1964
23 Haziran 2020
● BİK’in Ragıp Zarakolu’nun “Makus Kaderden Kaçış Yok” yazısı gerekçesiyle Evrensel’e verdiği
45 günlük ilan kesme cezası tepkilere yol açtı. Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Direktör Yardımcısı Scott
Griffen, “BİK, Türkiye'deki medya için önemli bir finansman kaynağı olan kamu reklamlarını alıkoymak
suretiyle eleştirel medyayı cezalandırmak için gücünü kullanmaya devam ediyor. IPI araştırması, BİK’in
sadece 2020’nin ilk beş ayında, toplam 316 güne ait 39 ulusal ve yerel gazeteye yasak uyguladığını gösterdi.
Ocak-Eylül 2019 döneminde BİK, toplamda dokuz gün olmak üzere sadece altı gazeteye yasaklama uyguladı. Bu ayın başlarında IPI, 20 uluslararası kuruluş tarafından imzalanan ve BİK Direktörü Rıdvan Duran’a
yasaklara son verilmesi ve kamu reklamlarının gazetelere dağıtımında daha fazla şeffaflık isteyen ortak bir
mektup gönderdi” dedi. TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş ise, “BİK, kamudaki ihale ve ilanları gazetelere ücret karşılığında dağıtımını gerçekleştiren bir kuruluş olduğu ve amacı hükümetlerin para yoluyla gazeteler üzerinde baskı kurmasını engellemek, basın özgürlüğünü desteklemek ve adil dağıtılmasını sağlamak iken, bizzat kendisi bir baskı aracına dönüştü” diye konuştu.1965
● Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya, Covid-19 salgınıyla birlikte artan ekonomik
zorluklar içinde olduklarını belirterek, “Safranbolu’da üç, Karabük’ün merkezinde ise yedi günlük gazete
var. Bu gazeteler vasıflı gazeteler, yani BİK’ten ilan alan gazeteler. Anadolu’daki kırk-elli yıllık basın kuruluşları kapanma aşamasına geldi. Devlet yatırımlarının son yıllarda azalmasından dolayı resmi ilan alınamıyor” dedi. Safranbolu Ekspres İmtiyaz Sahibi Serap Karaoğlu da, BİK’in ilanlardaki KDV oranını düşürmesi gerektiğini söyledi. Karabük Postası Editörü Nimet Soylu da, yerel basının yaşadığı zorlukları BİK’e
ve diğer yetkililere ilettiklerini, ama bir sonuç alamadıklarını ve son iki aydır bu nedenle Karabük’teki yedi
gazete dönüşümlü olarak çıkmaya başladığını açıkladı.1966
● Yeni Yaşam Okur Temsilcisi Hüseyin Aykol, “Erdoğan öksürse, canlı yayına geçecek 40 televizyon var” ifadelerini kullandı. Son bir yılda medyaya yönelik askıların daha da arttığını belirten Aykol, “Böylesi baskılar, daha önceleri gazetecileri uyduruk gerekçelerle hapse atarak ve gazeteler kapatılarak yapılıyordu. Bu yöntemden halen tamamen vazgeçilmiş olmasa da, son yılda iktidarı desteklemeyen medyaya
yönelik baskılarda RTÜK ve BİK devreye sokulmuşa benziyor. Muhalif televizyon kanallara ve gazetelere
RTÜK ve BİK tarafından verilen para ya da ilan kesme cezaları, onların yayın yapması önünde oldukça
büyük engeller haline geldi. Bu gidişle, para cezalarını ödeyemez hale gelen kimi kanallar, yayınını kesmek
zorunda kalabilir. Günlük gazetelerin ilan geliri tamamen sıfırlanabilirse, sadece gönüllülerce yayımlanabilecek gazetelerin yayın kalitesi epeyce düşecek ve okur kaybedecektir. İktidarın muhalif/alternatif medyaya
saldırısını yoğunlaştırmasının ardında iki neden var, Öncelikle kendi medyasına okur-izleyici ilgisi giderek
düşüyor. Muhalif/alternatif medya tamamen yok edilirse, okur-izleyici sadece kendi medyasına mecbur kalacak ve böylece seçmeninin aklının karışmasına müsaade edilmemiş olacak” dedi.1967
24 Haziran 2020
● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Ankara girişinde çeşitli illerden gelen baro başkanlarına abluka uygulanmasını ve gazetecilerin de gelişmeyi izlemelerine İçişleri Bakanlığı ve Valilik talimatıyla engel olunmaya çalışılmasını “Türkiye’ye yakışmayan görüntüler” ifadeleriyle kınadı. “Savunma Yürüyor” diyerek kendi illerinden yola çıkmış baro başkanlarının başkentte polis bariyerleriyle karşılaşmasının
anayasal demokrasiyle bağdaşmadığını belirten Bilgin, “Ankara kapılarında barolar hukukun özgürlüğü için
direnme zorunda bırakıldı. Talimatla durduruldular. Gazeteciler bu direnişi takip etmeye çalıştı. Talimatla
görev yapmaları engellendi. Devlet ve kurumlarının varlıkları ve işlevlerinin meşruiyeti ferdi kararlardan
değil, Anayasa ve kanunlardan kaynaklanmaktadır” dedi.1968
25 Haziran 2020
● Antalya Baro Başkanı Polat Balkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin
ve alanda görevli kolluk görevlileri hakkında “kişiyi hürriyetinden yoksun bıraktıkları, işkence ve kötü muamelede bulundukları” gerekçeleriyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Balkan, “Biz anayasal ve demokratik hakkımızı kullanmak istedik. Şiddet içermeyen, barışçıl toplantı ve yürüyüş hakkımızı kullanmak istedik. Ama fiilen engellendiğimiz gibi en temel insani gereksinmelerimizi
https://yeni1mecra.com/tutuklu-6-gazetecinin-avukatindan-ortak-aciklama-bir-an-once-tahliye-edilmeli/
https://www.evrensel.net/haber/407763/basin-ilan-kurumunun-evrensele-verdigi-45-gunluk-rekor-ceza-tepki-topladi
1966 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/06/23/korona-virusu-yerel-basini-vurdu/
1967 https://www.evrensel.net/haber/407752/huseyin-aykol-erdogan-oksurse-canli-yayina-gececek-40-televizyon-var
1968 http://www.24saatgazetesi.com/bilgin-baro-baskanlari-hak-aramaktan-gazeteciler-haberden-men-edilemez/
1964
1965
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karşılamaktan uzak bir ortamla karşılaştık. Bizi dış dünyadan izole ettiler. Hiçbir şekilde, hiçbir hakkımızı
kullanmamıza izin vermediler. Fiilen gözaltına aldılar. ‘Ya yolu açın ya da bizi gözaltına alın’ dedik, yolu
açmadılar” dedi.1969
● Gaziantep Barosu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve kolluk
görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Gaziantep Barosu’nun suç duyurusu dilekçesinde, “22 Haziran günü Ankara’da kolluk kuvvetlerince baro başkanları ve avukatlara karşı yapılan bütün haksız eylemler temel anayasal haklar olan kişinin dokunulmazlığı, kişi hürriyeti ve güvenliği, kişi hürriyeti ve güvenliği,
düşünce özgürlüğü, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı,
seyahat hürriyeti, hak arama hürriyeti gibi temel haklar zorbaca, cebir ile baro başkanları darp edilerek ve
TCK madde 109, TCK madde 94, TCK madde 125, TCK madde 106 ve TCK madde 86’da tanımlanan
suçlar işlenerek ihlal edilmiştir. Tüm bu hususlar sebebiyle 22 Haziran tarihinde Baro Başkanları ve Avukatlara karşı belirttiğimiz ihlalleri ve suçları işleyen şüpheliler ve iştirak edenler hakkında kamu davası
açılmasını, şüphelilerin cezalandırılması için taleplerimiz ve resen gözetilen soruşturma işlemlerin yapılmasını sayın savcılık makamından talep ederiz” ifadeleri kullanıldı.1970
● Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Can Güleryüzlü, “Bu dönem, düşünce ve ifade özgürlüğünün katledildiği bir dönem olmanın yanı sıra aynı zamanda katledenlerin korunduğu, ‘kamu görevi’ adı
altında işlenen suçlara dokunulmazlıkların sağlandığı bir dönemdir” dedi. Güleryüzlü, “Düşünce ve ifade
özgürlüğünü esas alması gerekirken güvenlik bürokrasisi anlayışıyla istediklerine ‘terörist’ muamelesi -üstüne bunu gazetecilik adı altında savunarak -yapan gazeteci görünümlü kişilerden, kamu güvenliği sorumluluğunu üstlendiğinin farkında olmadan gazetecilere hakaret ve tehditler savuran bakanlara; basına yönelik
çifte standartlı sansür kurumlarından (RTÜK, BİK), devletin en tepesindeki kurumda yetkilendirilmiş (Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı) kişilerin, yasal hiçbir dayanağı ve hukuki izahı olmayan keyfi kararlarla
meslektaşlarımızın kazanılmış haklarına el koyması ve daha fazla sıralayacağımız o kadar baskı aracı üretilmiş durumda ki tam anlamıyla hiçbir hukuki ve etik kural tanımayan, iktidarın güdümünde büyük bir
yalan ve propaganda aygıtıyla karşı karşıyayız” ifadesinde bulundu.1971
26 Haziran 2020
● Habertürk’te Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu “Türkiye’nin Nabzı” programında HDP’lilere ekranda yer verilmemesiyle ilgili “Burası bir kamu televizyonu değil. Özel sektörüz. Bu bir tercihtir” sözleri
tartışma yarattı. Veyis Ateş ile Mehmet Akif Ersoy, benzer beyanlarında, “PKK’nın eylemlerini kınamayan
kişileri evrensel yayıncılık ilkeleri gereğince davet etmiyoruz” demişlerdi. Gazeteci Faruk Bildirici, “İktidar
kontrolündeki tüm kanallar barış sürecinde HDP’li vekilleri ekrana çıkarıyor, Abdullah Öcalan’ın mektubu
Diyarbakır’da okunurken yayınlıyorlardı. Hükümet çözüm sürecini yeniden başlatsa tavırları anında değişir.
Bir gazetecinin programa katılacak kişileri kendisiyle aynı görüşlere sahip olmak konusunda testten geçirmesi, yargılaması söz konusu olamaz. Milyonlarca insanın oyunu almış, hakkında herhangi bir yargı kararı
olmayan siyasi bir partiden bahsediyoruz. Bu kitle desteklediği partinin temsilcilerini ekranda görmeyince
güven ilişkisi zedeleniyor. Gazetecinin görevi yargılamak yerine seçmeni doğru bilgilendirmektir. Evrensel
yayıncılık ilkelerine uygun yayın yapan, yaygın bir haber kanalıyım diyorsanız, istediğim görüşü veririm
diyemezsiniz” tepkisini gösterdi.1972
● Gazete İstasyon Editörü Faruk Balıkçı, bağımsız gazeteciler üzerindeki baskılara ilişkin, “Hiçbir
dönem basın özgürlüğü bu kadar kuşatılmadı ve basın etiği bu kadar bir çöküntü yaşanmadı” dedi. Balıkçı
Evrensel’e verdiği demeçte, “12 Eylül dönemi, 90’lı yıllarda bile gazetecilik mesleği bu kadar zor bir dönemden geçmedi. Halkın haber alma hakkını elinden alarak gerçeklikle halkın arasına duvar örülüyor. Bu
duvarı yıkmak isteyen gazeteciler ya gözaltına alınıyor ya tutuklanıyor. Gazeteciliğin biçimi de değişmeye
başladı. Bir taraftan gazeteciliği vicdanının sesini dinleyerek görülmek istemeyenleri yazanlar var, bir taraftan da gözleri görmek istemeyen, gazetecilik etiğini bir kenara bırakıp vicdanı değil cüzdanı tercih eden
bir medya grubu var. İlk kez Gazeteciliğin bu kadar vicdansızlaştığı bir dönem yaşıyoruz. Gazetecilik tarihinde kara leke olarak yerlerini alacaktır” ifadelerini kullandı.1973
28 Haziran 2020
● Press in Arrest’in verilerine göre gazeteciler, 2019 yılında 223 duruşmada, 2020 yılının sadece ilk
yarısında ise 134 duruşmada mesleğini savunmak durumunda kaldı. Ocak 2019 ile Haziran 2020 tarihleri
arasında en az 55 gazeteciye en az bir yeni dava açıldı.1974
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/antalya-baro-baskani-suleyman-soylu-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-5894518/
https://tele1.com.tr/suleyman-soylu-icin-bir-suc-duyurusu-daha-181092/
1971 https://www.evrensel.net/haber/407900/cgd-genel-baskani-can-guleryuzlu-gazetecilik-akp-iktidarlari-doneminde-isgale-ugradi
1972 https://www.mlsaturkey.com/tr/yasaklilar-listesi-evrensel-gazeteciligin-neresine-duser/
1973 https://www.evrensel.net/haber/407983/gazeteci-faruk-balikci-gerceklikle-halkin-arasina-duvar-oruluyor
1974 https://www.evrensel.net/haber/408099/haber-koprusu-her-gun-bir-ayagini-kaybediyor
1969
1970
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30 Haziran 2020
● Uluslararası Af Örgütü Almanya Temsilciliği, 3 Temmuz’da İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek ve 11 insan hakları savunucusu hakkındaki “Büyükada davası” için Türk yargısına çağrıda bulundu. Almanya’ya Türk tarafına insan haklarına saygı göstermesi konusunda baskı yapmaya çağıran
Uluslararası Af Örgütü Almanya Genel Sekreteri Markus N. Beeko, “Yıllardır Türkiye'de yargının keyfiyet
ve zulüm aracı olarak kullanıldığını gözlemliyoruz. Hükümete göre diken gibi göze battığı düşünülen hukukçular, gazeteciler, yazarlar tehdit ediliyor ve zulme uğruyor. 11 insan hakları savunucusunu beraat ettirerek Türk yargısı insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne geri dönüşü başlatabilir” dedi.1975
● CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, TBMM’ye, Basın İş Kanunu ve RTÜK Kanunu’nda değişiklik içeren iki teklif sundu. Teklifte, “Basın İş Yasası” olarak bilinen “Basın Mesleğinde
Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun” teklifiyle yasadaki “gazeteci” tanımının güncellenmesi talep edildi. TGC ve TGS olmak üzere
medya alanında faaliyet yürüten meslek örgütlerinin katkı sunduğu her iki kanun teklifiyle internet haber
sitelerinde çalışan gazetecilerin de kanun kapsamına alınarak başta basın kartı olmak üzere kanundaki tüm
haklardan yararlanmaları öngörüldü. Ayrıca gazeteciler için kıdem tazminatına hak kazanma süresinin beş
yıldan bir yıla, gazeteci ile işveren arasındaki sözleşmede deneme süresinin üç aydan iki aya indirilmesi
önerildi.1976
2 Temmuz 2020
● Gazeteciler Cemiyeti, RTÜK tarafından Halk TV ve TELE1’e beş gün yayın durdurma cezası verilmesine, “Durum tam anlamıyla caydırma, bezdirme, susturma, eleştiriye imkan bırakmama olayıdır” tepkisini gösterdi. 1977 Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın medyayı “virüslerden temizleme” sözleri arkasından tırmanmaya başlayan muhalif yayınlara tahammülsüzlüğün sadece
geçici olarak özgür ve özgün yayıncılık yapmaya çalışan basın kuruluşlarının, televizyon kanallarının sesini
kesmediğini, Türkiye’yi layık olmadığı “hür olmayan ülkeler” ligine ittiğini belirtti. Bilgin, “İktidarın sansürcüsü gibi davranan RTÜK, demokrasinin temel direklerinden biri olan ve hem anayasal hem de evrensel
koruma altına alınan basın özgürlüğüne öldürücü darbe vurdu. Kişiler ve kurumlar elbette ki eleştirilecek,
sorgulanacaktır. Bu davranış şekli kabul edilemez” dedi.1978
● Aralarında Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun yer aldığı meslek örgütleri, “Kalemi de kıdemi de vermeyiz”
başlıklı ortak açıklamada, kıdem tazminatı konusunda taleplerini sıraladı.1979 Açıklamada, “Kıdem tazminatı
çalışan ücretinin bir parçasıdır. Ödemesi sonraya bırakılmış ücrettir. Kıdem tazminatını tartışmaya açmak
yerine çalışanların haklarını, ekonomik ve sosyal refahlarını, iş güvencelerini artıracak tedbirleri gündeminize alın. Basın özgürlüğü, demokrasinin ve halkın haber alma hürriyetinin teminatıdır. Özgürlüklerin önündeki yasal engelleri kaldırın. Cezaevindeki meslektaşlarımızı serbest bırakın. Gazetecilerin mesleki güvencelerini artırın. Güçlü sendika ve meslek örgütleri sağlıklı demokrasiler için vazgeçilmezdir. Ülkemizin taraf
olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerine uyumlu bir şekilde sendikalaşma ve örgütlenme
özgürlüğü önündeki engelleri kaldırın” önerileri yer aldı.1980
● Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Diplomasi
Muhabirleri Derneği, Foto Muhabirleri Derneği, Haber Kameramanları Derneği, Parlamento Muhabirleri
Derneği ve diğer ihtisas meslek dernekleri, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a meslekle ilgili durum değerlendirmesi ve çözüm önerilerine ilişkin taleplerini iletti. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin’in imzasıyla sunulan, “Basın Hukuku Alanında Acil Çözüm Bekleyen Sorunlar, Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri” başlıklı metinde, “Covid-19 virüsü salgını nedeniyle meslek kanunlarında özellikle çalışma ve sosyal
güvenlik alanında yapılacak düzenlemeler hayati önem taşımaktadır. En başta gündeme getirmek istediğimiz husus, AYM’nin iptal kararı ile gündeme gelen yıpranma payı hakkının dokuz aylık yürürlüğe girme
süresi de dikkate alınarak Kasım 2020’den önce yasalaştırılmasıdır” denildi. Çözümlenmesi beklenen konular arasında ise “AYM’nin 5953 sayılı kanun kapsamındaki fazla mesai ve ücret alacaklarına uygulanan
faiz oranlarıyla ilgili maddelerini iptal etmesinin basın emekçilerini korumasız bıraktığı ve iptal edilen günlük yüzde 5’lik gecikme faizi yerine mevduata uygulanan en yüksek faiz oranının kanunlaşması ve basın
çalışanlarına altı ay- bir yıl ücretlere karşılık belirlenecek tazminat hakkının tanınması. AYM’nin basın ve
gazetecilik alanında faaliyet gösteren çalışanlara karşı fiili hizmet süresi düzenleyen 5510 sayılı Sosyal
1975 https://www.dw.com/tr/af-%C3%B6rg%C3%BCt%C3%BCnden-b%C3%BCy%C3%BCkada-davas%C4%B1-i%C3%A7in-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1/a53996544
1976 https://www.birgun.net/haber/chp-den-internet-medyasinda-calisanlara-basin-karti-verilmesine-iliskin-kanun-teklifi-306547
1977 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/gazeteciler-cemiyeti-halk-tv-ve-tele-1e-5-gun-yayin-durdurma-cezasi-verilmesini-kinadi-5906023/
1978 http://www.gazetecilercemiyeti.org.tr/gazeteciler-cemiyeti-halk-tv-ve-tele-1e-5-gun-yayin-durdurma-cezasi-verilmesini-kinadi/
1979 https://tgs.org.tr/kalemi-de-kidemi-de-vermeyiz/
1980 http://bianet.org/bianet/medya/226740-kalemi-de-kidemi-de-vermeyiz
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Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası’nın iptali karşısında yaşanan boşluk ve boşluğun Basın Kartı hak sahipliği ile ilişkisi ve AYM’nin ortaya koyduğu gerekçe karşısında yapılması gerekenler. Basın Kartı hak
sahipliği ile ilgili AYM kararı karşısında yasal düzenleme zorunluluğu, hukuki belirlilik ile serbest çalışan
gazeteciler ile internet gazeteciliğinin düzenlenmesi, BİK ile ilişkilendirilmesi ve son olarak da Yargıtay
16. Ceza Dairesi’nin verdiği karar karşısında internette yayımlanan haberlere karşı ceza davası açılmasında
dava açma süresinin öngörülmesi” maddeleri yer aldı. Metinde Avukat Gökhan Tekşen’in hukuki görüş
raporuna yer verildi. Türkiye Gazeteciler Sendikası, Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu tarafından yayınlanan ortak açıklamada,
“İşsizlik oranının yüzde 30’un üzerinde olduğu medya sektöründe, gazetecilerin güvencesiz ve düşük ücretli
çalışma koşullarını değiştirmek için kıdem tazminatı hakkını aşındıracak her türlü girişimin karşısındayız.
Kıdem tazminatının tartışmaya açılmasının iki temel sebebi var. Birincisi, 2020-2022 dönemini kapsayan
Resmi Yeni Ekonomi Programı’nda kıdem tazminatının, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) adı altında
deregülasyona tabi tutulması önerisidir. Bu programda TES vasıtasıyla sıcak para ihtiyacını karşılamak ve
tasarrufları artırarak sermaye piyasaları için kaynak oluşturmak hedeflenmiştir. İkinci sebep ise kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırarak çalışma hayatını daha da esnekleştirmek, çalışanların iş güvencesini yıpratmak, işten atmayı kolaylaştırmaktır” ifadeleri kullanıldı. Son olarak “Kıdem tazminatını tartışmaya açmak yerine çalışanların haklarını, ekonomik ve sosyal refahlarını, iş güvencelerini artıracak tedbirleri
gündeminize alın, Cezaevindeki meslektaşlarımızı serbest bırakın. Gazetecilerin mesleki güvencelerini artırın, Ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerine uyumlu bir şekilde sendikalaşma ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engelleri kaldırın” talepleri sıralandı.1981
3 Temmuz 2020
● HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “AKP-MHP’nin “çoklu baro” teklifine karşı TBMM
önünde nöbetteki baro başkanları ile görüşmeye çalıştığı sırada gazeteci Sibel Hürtaş’ın gözaltına alınmasıyla ilgili “Bir kadın gazetecinin darp edilerek gözaltına alınması kabul edilebilir değildir. Derhal serbest
bırakılmalıdır” dedi.1982
● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, TGS Ankara Şube Yöneticisi Sibel Hürtaş’ın gözaltına alınmasına, “Adalet sisteminde köklü etkisi olacak baroları bölmeyi öngören yasa değişikliği teklifinin
görüşüldüğü Adalet Komisyonu’na katılmaları kabul edilmeyen baro başkanlarıyla ilgili gelişmeleri takip
eden gazeteci Hürtaş’ın gözaltına alınması, kötü muameleye uğramasını kınıyoruz. Gazetecilik suç değildir.
Meslektaşımızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz” tepkisini gösterdi.1983 CHP Eskişehir Milletvekili
Utku Çakırözer, “Sibel Hürtaş gazetecidir! Baroların protestosunu izlemek gazetecilik faaliyetidir. Hukuksuzca gözaltına alınan Sibel Hürtaş derhal serbest bırakılmalıdır” dedi.1984
● İfade Özgürlüğü Derneği’nin hazırladığı “Engelli Web 2019 Raporu” Türkiye’de uygulanan internet yasaklarını açıkladı. “Buzdağının Görünmeyen Yüzü” başlıklı raporda, “2019 sonu itibarıyla” Türkiye’den 408.494 web sitesinin erişime engellendiği, 130 bin URL adresine, yedi bin Twitter hesabına, 40
bin tweet’e, 10 bin YouTube videosuna ve 6.200 Facebook içeriğine de yasa uyarınca erişim engeli getirildiği kaydedildi. Rapora göre, Türkiye’den toplam 61.049 alan adı erişime engellendi. 2019’da “en çok haberi engellenen haber sitesi” kategorisinde 336 haberle Hürriyet ilk sırada yer aldı. 226 haberi erişime engellenen Haberler.com ikinci, 222 haberi erişime engellenen Sabah ise üçüncü oldu. Raporda ayrıca,
2012’nin başı ve 2019’un birinci yarı yıl sonu itibarı ile Twitter’a dünya genelinde gönderilen yedi bin 396
mahkeme kararından toplam beş bin 487 (yüzde 74) mahkeme kararının Türkiye’den gönderildiği belirtilirken, Türkiye’nin bu kategoride açık ara birinci sırada yer aldığı vurgulandı. 1096 karar ile Rusya’nın ikinci
sırada, 336 kararla Brezilya’nın üçüncü sırada yer aldığı anlatıldı. Prof. Dr. Yaman Akdeniz de, sosyal ağların Türkiye’de ofis açmalarının tehlikeli olacağını belirterek, “Geldikleri zaman Türk hukukunun bir parçası olacaklar. Sulh ceza hakimlikleri ne karar verirse uygulamak zorunda olacaklar. Ayrıca Türkiye’deki
kullanıcıların kişisel verilerini de paylaşmak zorunda olacaklar” dedi.1985
4 Temmuz 2020
● Kimi televizyon kuruluşlarının yöneticileri Kanal V Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okan
Kaya’nın davetlisi olarak Antalya’da bulundukları illerde bağımsız basını temsil etme iddiasıyla bir araya
geldi. Kanal 3, ES TV, ER TV, Mercan TV, Olaytürk TV, Mavikaradeniz TV, Çiftçi TV, kanal 23, DEHA TV,
kanal 15, Kanal V, ARTI dijital medya temsilcileri televizyon yayıncılığında yaşananları tartıştılar.1986
1981 http://www.24saatgazetesi.com/yipranma-hakki-internet-gazetecilerinin-ozluk-haklari-yeni-basin-yasasi/
1982 https://www.birgun.net/haber/chp-li-altay-dan-meclis-kapisindaki-mudahaleye-tepki-polis-haddini-bilsin-307074
1983 https://twitter.com/meraldanis/status/1279010556461146113
1984 http://www.24saatgazetesi.com/tgs-yoneticisi-gazeteci-sibel-hurtas-baro-baskanlarinin-eyleminde-gozaltina-alindi/
1985 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ifade-ozgurlugu-derneginin-raporu-turkiyedeki-yasaklari-gozler-onune-serdi-1749094
1986 http://www.anadolugazetesi.com/yerel-televizyonlardan-guc-birligi-135537.html
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6 Temmuz 2020
● Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, RTÜK’ün Halk TV ve TELE1’e
verilen beş günlük yayın durma cezasını, “RTÜK cezaları haber alma hakkını engelliyor” sözleriyle değerlendirdi. Bunun gazetecilik mesleğine müdahale olduğunu belirten Karaca, söz konusu cezaların ağır olduğunu söyleyerek, “Basın özgürlüğü, anayasal güvence altına alınmış ve hiçbir kurumun müdahalesi olmaksızın özgür bir şekilde yayın faaliyetlerini sürdürmeyi kapsamaktadır” dedi.1987
● Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Yönetim Kurulu, gazetecilere ve basın kuruluşlarına yönelik
son yaptırımlara tepki göstererek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve BİK
Başkanı Rıdvan Duran’ın, “basın özgürlüğüne yönelik saldırılarda simge isimler haline geldiklerini” bildirdi. Soylu, Şahin ve Duran’ın istifa etmesi çağrısı yapılan açıklamada, “Hukuk devleti ilkelerini yok sayarak tehditler savuran, kendilerini yargının yerine koyarak cezalar kesen, temel insan haklarından düşünce
ve ifade özgürlüğü ile basın özgürlüğüne yönelik her geçen gün artan saldırılar, bizzat anayasal sorumluluk
üstlenmiş kişilerden kaynaklanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasını ihlal etmek, toplumsal sözleşmeyi ayakları almaktan dolayı istifa etmelidirler. Bakanlar ya da bürokratlar tehdit, hakaret ve hedef
göstermeye varan söylemleriyle gazetecileri yıldıracağını düşünüyorsa dönüp geçmişe bakmalıdır. Makamların geçici, gazeteciliğin kalıcı olduğunu göreceklerdir” denildi.1988
● Tele 1, RTÜK’ün TELE1 ve Halk TV’ye verilen beş günlük ekran karartma cezasına karşı, “Aydınlık için bir dakika karartma” duyurusuyla, tüm televizyon kanalları beş gün boyunca saat 21.00’de bir
dakikalık ekran karartmaya çağırdı. TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, çağrısını, “Anayasa
ile teminat altına alınan basın, ifade ve düşünce özgürlüğü bugün ağır bir tehdit altındadır. Türkiye’nin
içinden geçtiği ve yönünü aradığı bu tarihsel dönemeçte, RTÜK bir sansür ve baskı aygıtı olarak kullanılmaktadır. Son olarak verilen beş günlük ekran karartma cezaları, son 25 yılın en ağır yaptırımıdır. Dolayısıyla, söz konusu cezalara karşı çıkmak, gerçekte her eğilimden yurttaşın anayasal hak ve özgürlüklerini
savunmak anlamına gelecektir. Bu nedenle, TELE1 ve Halk TV ekranlarının karartılacağı beş gün boyunca,
saat 21.00’de RTÜK’ün ekran karartma cezalarını doğru bulmayan bütün televizyon kanallarını bir dakika
süreyle ekran karartmaya çağırıyoruz. Bu süre içinde, TELE1 ve Halk TV’ye uygulanan sansüre karşı çıkan
aydınların, gazetecilerin, akademisyenlerin, siyasetçilerin de davet edilecekleri hiçbir televizyon programına katılmamalarını öneriyoruz. Düşünce ve ifade özgürlüğünden yana bütün meslektaşlarımızın bu çağrıya uyacağına inanıyor, basın ve ifade özgürlüğü için bütün toplumu dayanışmaya çağırıyoruz” sözleriyle
yaptı. Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal’ın bu çağrıya ilişkin “Önemli olan zor zamanlarda inatlaşma değil, sürdürülebilirlik” paylaşımına karşılık TELE1’in sosyal medya hesabından ise “Bu bir demokrasi ve dayanışma testi. Zorlama yok. Ya varsınız ya yoksunuz. İkilem bu kadar basit” paylaşımı yapıldı.1989
7 Temmuz 2020
● Şanlıurfa Gazeteciler Derneği Başkanı Kamil Güler, Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel’in
çoklu baro düzenlemesiyle ilgili “Yürüdük, tartaklandık, meclis kapılarında sabahladık. Lahmacundaki soğan kadar Urfa mahalli basınında merak uyandırmadık. Bu utanç da sizin olsun” paylaşımına tepki gösterdi.
Güler, “Şanlıurfa’daki gazetelere abone olup takip etmeyen, yerel televizyonlara destek vermeyen, gazetecilerin oluşturduğu meslek kuruluşlarını ve gazeteleri bugüne kadar ziyaret etmeyen ve medya ilişkileri
sadece basın bülteni geçip haberlerini yayınlatmak olarak gören baronun Şanlıurfa medyasına karşı bu tavrına rağmen haber değeri taşıyan açıklamaları basın kuruluşlarında yer bulmuştur. Şanlıurfa’daki yerel basın
devamlı doğrunun, Şanlıurfa halkının ve ülkenin bölünmez bütünlüğünün yanında olmuş bundan sonra da
olmayan devam edecektir. Abdullah Öncel’i bu açıklamasından dolayı kınıyor, yerel basından özür dilemeye davet ediyoruz” dedi. Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilcisi Celal Çiftçi ise, açıklamayı kabul
edilemez bulduğunu açıkladı. Şanlıurfa İnternet Habercileri ve Gazetecileri Derneği (ŞİHA-DER) Başkanı
Ömer Dodanlı da tepki gösterdi.1990
● Yozgat’ta yayımlanan Sorgun Postası sahibi Şahin Özmen, Sorgun Selam Sahibi Durali Doğan,
Sorgun Sıla Haber Sahibi Rasim Doğan, Gerçek Haber Sahibi Halit Yılmaz bir araya gelerek matbaacılık
ve gazetecilik sektörlerinin sıkıntılarını dile getirdikleri ortak bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Bizler Sorgun’da yıllardır gazetecilik faaliyetinin yanı sıra matbaacılık sektöründe de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gazetelerimizle Sorgun kamuoyunun nabzını tutuyoruz. Ancak Sorgun’da sivil toplum kuruluşları,
okullar, kurumlar matbaacılık faaliyetini Sorgun dışında yaptırmayı alışkanlık haline getirdiler. Bizler Sorgun’dan ekmeğini kazanıp, yine Sorgun’a emek veren gazeteciler olarak bu durumu hoş karşılamadığımızı
1987 http://www.corumhaber.net/iskilip/rtuk-cezalari-haber-alma-hakkini-engelliyor-h108994.html
1988 https://www.gazeteruzgarli.com/cgdden-basin-ozgurlugune-yonelik-saldirilarin-simge-isimlerine-istifa-cagrisi/
1989 http://susma24.com/tele1den-aydinlik-icin-1-dakika-karartma-cagrisi/
1990 https://www.iha.com.tr/sanliurfa-haberleri/gazetecilerden-baro-baskanina-tepki-2646640/
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kamuoyuyla paylaşma ihtiyacı duyduk. Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası da ‘Ekonomik Bakış’ dergisinin
üçüncü sayısını da Sorgun’da hiçbir matbaadan teklif almadan, yine Yozgat’ta matbaası bile olmayan ajansa
bastırarak, buradaki matbaa ve gazeteleri yok saymıştır” denildi.1991
9 Temmuz 2020
● ÇGD, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve kurul üyesi İlhan Taşçı arasındaki tartışmaya “RTÜK’ün
basın özgürlüğünü yok eden kararlarını kurum içi bir konu olarak göstermeye çalışan Şahin’in, RTÜK üyeliği görevini, kurumun özerk yapısı ve basın özgürlüğünü koruma çerçevesinde yürüten Taşçı’ya yönelik
açıklamaları, gözdağı verme amaçlıdır” dedi. Açıklamada, “Taşçı’nın RTÜK’teki çifte standartlı, tarafgir
kararları kamuoyuna duyurması, üstlendiği sorumluluğun gereği olup, aynı sorumlulukla davranması gerekenlerin bundan rahatsızlık duyması, görevlerini yapmadıklarının açık göstergesidir” diyerek “Buradaki asıl
ayrım gazeteci kökenli olup olmamaktır ki Şahin’e tavsiyemiz, aynı çatı altında görev yaptığı deneyimli
gazeteci Taşçı’ya kulak verip, olabildiğince deneyimlerinden faydalanmasıdır. Alması gereken ilk ders de
RTÜK’ün çiftlik, kendisinin başkahya, basının ise terbiye edilecek bir meslek olmadığıdır” denildi.1992
● Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ilk duruşmada tahliye
ettiği ancak 24 saat sonra yeniden tutuklanan ÇHD ve Halkın Hukuk Bürosu üyeleri Ebru Timtik ve Aytaç
Ünsal’ın açlık grevine başladığını anımsatarak, tahliye edilmeleri çağrısı yaptı. Avukat Didem Baydar Ünsal, ÇHD adına yaptığı açıklamada, “Timtik ve Ünsal’ın adil yargılanma talebiyle başladığı ölüm orucu
eylemi devam ediyor. Bugün çalışma ve mücadele arkadaşım Ebru açlığının 189. gününde. Eşim Aytaç
açlığının 158. gününde. Neredeyse iki senedir bu meydanda adalet talebimizi haykırıyoruz. 18 avukata 159
yıl ceza verilen bu dosyadaki adaletsizliklerin son bulması. Ancak tahliye edilirlerse sağlıklı bir şekilde
savunma haklarını kullanabilecek ve adil yargılanma hakkından faydalanabilecekler” dedi. Bu arada İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kadir Alpar ve üye hakimi Serkan Baş ise İstanbul 15. Asliye Ticaret
Mahkemesi’ne sürgün edilmişti. 2017’de Halkın Hukuk Bürosu ve ÇHD üyesi 18 avukat gözaltına alınmıştı.
20 Mart 2019’da yapılan yargılama sonucu yeni mahkeme heyeti, 18 avukata “örgüt üyeliği” ve “örgüt
yöneticiliği” iddialarıyla muhtelif sürelerle hapis cezaları vermişti. Timtik’e “örgüt üyeliği” suçlamasıyla
13 yıl altı ay, Ünsal’a ise 10 yıl altı ay hapis cezası verilmişti.1993
14 Temmuz 2020
● Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu (MKGP) ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG),
Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu Sözcüsü ve Jin News editörü Ayşe Güney’in Diyarbakır’da gözaltına alınmasına, “Her siyasi operasyonda gazeteciler hedef haline getirilerek gözaltına alınıyor. Güney’in
gözaltına alınmasıyla kadın gazetecilerin hedef haline geldiğine bir kez daha tanıklık ediyoruz” dedi. Açıklamada, “Türkiye’de özgür basına yönelik baskılara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Platform sözcümüz
Güney sabah saatlerinde evine yapılan operasyonda gözaltına alındı. Gazetecilik dün suç olmadığı gibi bugün de suç değildir, yarın da suç olmayacaktır. Güney serbest bırakılsın. Yaşadığı ve çalıştığı adresi bilinmesine rağmen ve telefona ifadeye çağrılması mümkün iken sabah 04.30’da evine yapılan baskınla gözaltına
alınan Güney, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde tutuluyor”1994 denildi.1995
● Sinema eleştirmeni Tunca Arslan, TRT 2’de yayımlanan “Köprü” dizisindeki “Seks yaptığımıza
göre dışarıda da birlikte görünebiliriz” cümlesinin “Birlikte uyuduğumuza göre…” diye değiştirilmesini
eleştirdi. Arslan, “TRT 2’nin ‘Bron/Broen’de ‘Seks yaptığımıza göre dışarıda da birlikte görünebiliriz’ cümlesini ‘Birlikte uyuduğumuza göre…’ diye değiştirmesi çok zekice! Bütün ‘sakıncalı sahnelerini’ kasap bıçaklarıyla doğradıkları diziyi neden satın alıp ekrana getirdikleri ise muamma”1996 mesajını paylaştı.1997
17 Temmuz 2020
● Aralarında Edip Akbayram, Müjde Ar, Koray Ariş, Engin Ayça, Orhan Aydın, Enver Aysever,
Rutkay Aziz ve Taner Barlas’ın bulunduğu “Sanatçılar Girişimi”nden 52 aydın ve sanatçı, çoklu baro, kıdem
tazminatı ve infaz yasası gibi son dönemde ülke gündemindeki tartışmalara ilişkin ortak bildiri yayımladı.
Sanatçılar Girişimi, düşünceleriyle nedeniyle sanatçıları yargı önüne yem gibi atan bir süreç yaşandığını
ifade etti. Bildiride, “Gelmiş geçmiş en büyük deprem felaketinin beklenmekte olduğu İstanbul’umuzun
üzerinde Kanal İstanbul denilen ölümcül rant kılıcı sallanıyor. Cumhuriyetimizin değerleri alt üst edilmiş.
Monarşi hayranlığı körükleniyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun birkaç yüz yılı kapsayan aydınlanma çabaları
göz ardı edilerek en karanlık, en gerici, en baskıcı dönemleri ve kişileri baş tacı ediliyor. Barolar ayaklar
1991 http://www.sorgunpostasi.com/?p=50922
1992 https://www.gazeteruzgarli.com/cgd-ebubekir-sahin-tascidan-gazetecilik-dersi-alsin/
1993 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/07/09/iki-avukatin-olum-oruclari-kritik-esikte/
1994 http://mezopotamyaajansi22.com/tum-haberler/content/view/103682
1995 https://dokuz8haber.net/medya/basinozgurlugu/gazeteci-ayse-guneyin-gozaltina-alinmasina-tepki-boyun-egmeyecegiz/
1996 https://twitter.com/TuncaArslan/status/1282797017270452231
1997 https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/kopru-dizisinde-seks-yaptigimiza-gore-cumlesine-sansur/
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altında. Hukuk güvenirliğini yitirmiş. Büyük Millet Meclisi işlevinden uzaklaştırılarak etkisizleştirilmiş.
Emekçinin kıdem tazminatı yağmalanmakta. Korkmuyoruz. Bütün yurttaşlarımızı daha cesur daha özgüvenli, daha inançlı ve kararlı olmaya çağırıyoruz” denildi.1998
● CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, BİK’in Mart ayında ilan potansiyelini artırmaya yönelik
aldığı her ilde BİK temsilciliği açılması kararıyla yerel basında maddi kayıplara yol açacağını belirtti. Karadeniz, BİK’in büyük şehirlerde ve ilan geliri yüksek olan yerlerde halihazırda şubesi bulunduğunu ifade
ederek, “1 Ağustos’tan itibaren BİK aldığı karar ile şubesi bulunmayan yerlerde temsilcilikler açarak tüm il
ve ilçelerdeki gazeteleri şubelere bağlama kararı almıştır. BİK’in aldığı yüzde 15’lik pay görünüşte küçük
gibi görünmesine karşılık gazetelere yeni bir ortaktır. İlan sayısı, reklam payı her geçen gün düşerken, doğrudan temin ve pazarlık usulüyle alımların ihalesiz bir şekilde yapılması zaten yerel gazeteleri büyük sıkıntıya sokmaktadır. Buna bağlı olarak valiliklere bağlı olan gazetelerin BİK’e bağlanacak olması bu gazetelerin bitirilişi demektir. BİK’in, küçük illerde şubeleşme çalışmalarını anlayamıyoruz. Uygulamayla zaten zor
durumda olan yerel basın üzerinden birilerine iş ve gelir kapısı mı oluşturmak istenmektedir? Gazeteleri zor
durumda bırakacak bu uygulamayla Anadolu’da, ilimizde, ilçemizde demokrasimize katkı sunan gazetelerin
kapanmasını istemiyorsak, bu uygulamanın durdurularak, BİK’in şubesi olan illerde görevini sürdürmesini,
küçük illerde yayın yapan yerel gazetelere yeni bir yük yüklememesini bekliyoruz” dedi.1999
18 Temmuz 2020
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı Bursa-Gemlik’te yerli otomobil fabrikası Türkiye’nin
Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) temel atma töreninde Bursa medyasına akreditasyon daveti yapılmadığı belirtildi. Bunun gerekçesi olarak Covid-19 virüsü salgını olarak işaret edildi. Bursa’daki basın mensupları bu duruma tepki gösterdi.2000 Gazeteci Atilla Sağın, “Pandemi var Bursa basınına akredite yok” başlıklı yazısında “İkinci Babıali” değerlendirmesinde bulundu. Sağın, “Türkiye’nin son yıllardaki en önemli
yatırımlarından biri olan ‘Yerli Otomobil Fabrikası’ projesinin temel atma töreninde Bursa kamuoyu hafızasına ve tarihe not düşecek olan Bursa gazetecilerinin dâhil edilmemesi pandemi açısından doğru kabul
edilebilir olmakla beraber yine de bir yol bulunmalıydı” dedi.2001
20 Temmuz 2020
● Bursa Uludağ Üniversitesi’nin “halkı yanlış bilgilendirdiği” ve “paniğe yönlendirici açıklamalar
yaptığı” iddialarıyla hakkında soruşturma başlattığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Kayıhan
Pala’ya destek için 44 tabip odası ortak gazete ilanı yayımladı. İlanda, “Pala’ya açılan soruşturmayı halkın
doğru, bilimsel, gerçek bilgiye ulaşma hakkına, bilim insanının akademik özgürlüğüne, Türkiye’de hekimlerin birlikteliğinin sesi olan tabip odalarına ve TTB’ye saldırı olarak görüyoruz, kabul etmiyoruz. Belirsizlik ve yetersiz bilginin kuşattığı panik ikliminden ancak güven veren bilim insanlarının topluma seslenmesiyle çıkılır. Bu niteliklere sahip bilim insanlarının açık sözlü, içten, gerçeği salamayan paylaşımlarıyla
panik azalır” denildi. Pala, 21 Nisan’da, enBursa.com’a “Türkiye’de henüz salgının tepe noktasını görmediğimizi düşünüyoruz. Ben iki üç hafta kadar önce tepe noktasının 20-27 Nisan arasında gözlenebileceğini,
ondan sonra bir azalma olacağını ve Haziran’ın ikinci haftasına kadar da sönümleneceğini tahmin ettiğimi
yazmıştım. Bu tahminin ne kadar geçerli olacağını bu hafta hep birlikte göreceğiz” demişti. Bursa Valiliği
İl İdare Kurulu Müdürlüğü, Pala’yı Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet etmiş, savcılık ise soruşturma
sonunda “görevsizlik” kararı vermişti. Uludağ Üniversitesi yönetimi ise, Pala hakkında soruşturma başlatmıştı.2002
21 Temmuz 2020
● Türkiye’nin farklı yerlerinden 44 tabip odası başkanı ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez
Konseyi üyeleri, sendikalar, işçi temsilcileri, köylüler ve milletvekilleri, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim üyesi ve TTB Covid-19 İzleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya
destek için Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü önünde toplandı. Grup, “Pala, pandemi gerçeklerinin sözcüsü, bilimsel tutumun onurlu simgesidir”, “Bilgi varsa panik yoktur”, “Bilim insanı bağımsızdır” yazılı
dövizler taşıdı. Bu arada Dünya Tabipler Birliği ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi, ortak bir mektup
kaleme alarak, “Prof. Pala, mesleğinin gereklerini yerine getirme dışında bir iş yapmamıştır. Doktorlar olarak hepimiz, her şeyden önce insan yaşamını koruma yemini etmiş kişileriz. Bağlı olduğumuz Uluslararası
Tıbbi Etik Kuralları bir doktorun her durumda bağımsız mesleki yargısına başvurmasını ve mesleğinde en
1998 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sanatcilardan-ortak-bildiri-korkmuyoruz-yurttaslarimizi-daha-cesur-olmaya-cagiriyoruz-1752114
1999 http://www.ayancikgazetesi.com/yerel-gazeteleri-bitirebilir/52476
2000 https://www.bgazete.com.tr/haber/5011431/bursa-medyasina-togg-buyuk-ayip
2001 http://www.bursaport.com/haber/bursa-medyasi-gemlik-teki-torene-davet-edilmedi-109059.html
2002 https://t24.com.tr/haber/44-tabip-odasindan-kayihan-pala-icin-aciklama-sorusturma-odalara-ve-ttb-ye-saldiridir,891780

245

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2020 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

yüksek standartları gözetmesini öngörür. Mesleki özerklik ve klinik bağımsızlık, tüm hastalara ve toplumun
her kesimine nitelikli sağlık bakım ve hizmeti sağlanması açısından temel öğelerdir. Dile getirdiğimiz bu
hususları dikkate alacağınıza ve Prof. Pala hakkında soruşturmaya yer olmadığı kararı vereceğinize inanıyoruz” tepkisini dile getirdi. TTB Başkanı Sinan Adıyaman ise valilik, savcılık ve üniversite rektörlüğünün
tavrını eleştirerek, “Her üç kurumun tutumu, toplumun bilgilenme hakkına ve bilim insanına yöneltilmiş bir
tacizdir” dedi.2003
22 Temmuz 2020
● Gazeteciler Cemiyeti tarafından yayınlanan Özgürlük için Basın (ÖiB) Projesi Haziran dönemi
raporuna göre, Haziran ayında 49’u hükümlü ve 43’ü de gözaltında olmak üzere hapisteki gazeteci sayısının
92 olduğu belirtildi. Raporda, ay içinde baro başkanlarının başlattığı “Savunma Yürüyor” eylemi başta olmak üzere meslek ve sivil toplum örgütü temsilcilerince yapılmak istenen basın açıklaması girişimlerinin
engellendiği, Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız başta olmak üzere gazetecilerin henüz haberleştirilmediği haberler nedeniyle yargı süreçlerine maruz bırakıldığı ve “Cumhurbaşkanına hakaret” gerekçesiyle çok sayıda gazeteci ve siyasi hakkında yasal işlem yapıldığına dikkat çekildi. Rapor dolayısıyla
açıklama yapan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, “Gazetecilik yerine maalesef kutuplaştırıcı
siyaset baskısı altında haberler ve habercilik şekilleniyor. Haziran ayında meslek veya sivil toplum örgütü
temsilcilerince planlanan basın açıklaması girişimleri sıkça polis müdahalesine maruz kaldı. Baro başkanlarınca Ankara’ya sembolik giriş yürüyüşü ve basın açıklaması engellendi. Önümüzdeki günlerde sosyal
medyayı dolayısıyla hem basın hem de ifade özgürlüğünü etkileyecek nasıl bir düzenlemenin hayata geçirileceği yönündeki endişeleri arttırdı. ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ gerekçeli adli süreçler raporda sıklıkla
yer almayı sürdürdü. Meslektaşlarımız tartışmalı yargı süreçleriyle mahkum edilmenin yanı sıra haklarında
hüküm verilmeksizin hapishanelerde tutuklu yargılanma kararlarıyla cezalandırılıyorlar. Gazetecilerin mesleklerini yapmalarından dolayı hapis cezasıyla karşılaşmaları devam etse de Haziran’da hapisteki gözaltında
ve hükümlü gazeteci sayısında belirgin bir azalma yaşandı” dedi.2004
23 Temmuz 2020
● CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, iktidarın yasalaştırmayı planladığı “İnternet
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin, kullanıcılara sansür getirdiğini ve bu
yüzden teklifin yasalaşması halinde Anayasa Mahkemesi’ne yasanın iptal istemiyle başvuracaklarını aktardı.2005
● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla “Hapiste
90’dan fazla gazetecinin tutuklu veya hükümlü olarak bulunduğu, sansür, oto sansürün sıradanlaştığı, işinden ayrılan veya ayrılma zorunda bırakılan çok sayıda işsiz gazetecisiyle, erişim yasaklarıyla, karartılan
ekranlarla Türkiye basın bayramını kutlayamamaktadır” dedi.2006 Bilgin, Lozan Antlaşması’nın yıldönümüne ilişkin de “24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşmasıyla toprağıyla ve milletiyle bölünmez bir
bütün olan Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası camiada onurlu yerini almıştır. Ülkemizin birliği, beraberliği ve demokrasimizin sağlam temeller üzerinde ilerleyebilmesi hürriyet ortamının, basın özgürlüğünün,
hukukun üstünlüğünün ve herkesin hukuk önünde eşitliğinin birbirinden ayrılmayacak önemde değerlerdir.
Bu değerlere sahip çıkmak bugün her zamankinden daha anlamlı ve önemlidir” dedi.2007
● CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 24 Temmuz Basın Bayramı’nda Sincan Cezaevi’nde
ziyaret ettiği tutuklu gazeteciler Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve Rudaw muhabiri Rawin
Sterk’in 24 Temmuz mesajlarını kamuoyuna iletti. Yıldız, “Yazdığım üç haber nedeniyle burada tutukluyum. Haberlerim kamuoyuna mal olmuş konular. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisinin kamuoyuna anlattığı konular. Ama biz yazınca keyfi olarak cezaevinde tutuyorlar. Yaşadıklarımız eski FETÖ kumpaslarıyla
neredeyse bire bir aynı. İsimsiz, imzasız bir ihbar mektubuyla dosya açılıyor. Dosyanın içinde hiçbir belge
yok. O yüzden telefonumdan bilgisayarımda olmayan belge yaratmaya çalışıyorlar” dedi. Sterk, “Bizim
tutukluluğumuzun hukukla, adaletle ilgilisi yok. Türkiye’de Anayasa’yı, uluslararası sözleşmeleri, basın ve
ifade özgürlüğünü hiçe sayan, aykırı bu tutuklamalar hepimiz adına utanç vericidir. Ama gerçeğin önünü
hiçbir yalan kapatamaz. Birileri halkın haber alma hakkını savunan bizler bedel ödemek zorunda bırakılıyoruz” dedi.2008 Yıldız, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada “siyasal ve
2003 https://www.dw.com/tr/hakk%C4%B1nda-soru%C5%9Fturma-a%C3%A7%C4%B1lan-palaya-destek-b%C3%BCy%C3%BCyor/a-54256949
2004 http://www.24saatgazetesi.com/bilgin-basin-ve-ifade-ozgurlugunde-ilerleme-saglayamiyoruz/
2005 https://www.birgun.net/haber/chp-sosyal-medya-sansuru-teklifi-yasalasirsa-aym-ye-basvuracak-309391
2006 gazetecilercemiyeti.org.tr/gazeteciler-bu-yil-da-basin-bayrami-kutlamiyorlar/
2007 https://ankahaber.net/haber/detay/bilgin_gazeteciler_bu_yil_da_basin_bayrami%E2%80%9D_kutlamiyorlar_12049
2008 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tutuklu-gazeteciler-basin-bayraminda-cezaevinden-seslendi-sessiz-kalan-meslektaslarim-ya-simdi-konussunlar-ya-da1753605

246

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2020 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

askeri casusluk” suçlamasıyla 8 Haziran’da gözaltına alınmış ve 12 Haziran’da tutuklanmıştı.2009 Sterk ise,
haber takibi esnasında yapılan “askeri sınır ihlali” suçlamasıyla gözaltına alınmış ve “örgüt propagandası”
suçlamasıyla 6 Mart’ta tutuklanmıştı.2010
24 Temmuz 2020
● Gazeteci Altan Öymen, Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü’nün 112. yıldönümünde gazetecileri iddianame bile hazırlamadan tutuklayan bir süreç yaşandığını söyledi. Öymen, RTÜK ve BİK’in gazete
ve televizyonlara yönelik ceza yaptırımlarıyla ilgili “RTÜK televizyonların baskıdan uzak olarak yayınlarına
devam edebilmelerini, tarafsız davranabilmelerini garanti altına almak için kuruldu. Şimdi tam tersine taraflı
yayın yaptıklarında üstlerine gidiyorlar. BİK muhalif gazetelere ceza vermek için kullanılıyor” dedi.2011
● Haberin Var Mı İnisiyatifi, “Biz gazeteciler, Basın Bayramı’nı kutlamıyoruz. Çünkü sansür, mevcut iktidar döneminde katlanarak devam ediyor” açıklamasıyla sosyal medyadan “Sansür var bayram yok”
etiketiyle kampanya başlattı.2012
● CHP’li vekiller, Lozan Antlaşması’nın 97. yıl dönümünde Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir gibi
ilerde Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) anma törenlerine yönelik valilik yasaklamalarına tepki gösterdi. Ankara’da CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın araya girmesiyle ADD’nin Anıtkabir’e ziyaretine izin verildiği belirtildi. Kaya, “Anıtkabir’de böyle bir işlemin yapılması çok açık ve net Cumhuriyet ve Cumhuriyet
devrimleriyle hesaplaşma anlayışıdır” derken, Özel de, “Birileri Lozan’ı küçümsemeye çalışadursunlar, bağımsızlığımızı yedi cihana tescil ettiren Türkiye’nin tapu senedi Lozan Barış Antlaşması’nın 97’nci yılında
kurucu değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi. Bu arada Bursa’daki yasağa ise vatandaşlarca
“Anıtkabir’e de Covid-19 nedeniyle alım olmadı. Burada basın açıklaması yasaklandı. Ayasofya’nın açılışına neden izin var? Orada salgın yok mu? Ayrıca siz Atatürk’ün imzaladığı Lozan antlaşmasına kanuna
aykırı diyemezsiniz” tepkisi gösterildi.2013
● Ankara Bahçelievler’de 1978 yılında “Bahçelievler Katliamı” olarak bilinen yedi TİP üyesi öğrencinin öldürüldüğü olayda fail olan Haluk Kırcı’nın Haber Global’de konuk olması tartışma yarattı. Eski
RTÜK üyesi Faruk Bildirici, “Yedi genci öldüren katile söz hakkı veren de onu yayınlayan da katliama ortak
olmuştur. Katillerle aynı safta yer alır” açıklamasında bulundu.2014 Kırcı, programda “Katliamı neden gerçekleştirdiniz” sorusuna “Bahçelievler katliam değildir. Biz öldürülen iki arkadaşımızın intikamı için oraya
gittik” yanıtını verdi.2015 Kırcı, 8 Ekim 1978’de yedi TİP üyesini öldürmekten yargılanarak idam cezasına
mahkum edilmişti. İnfaz kanunundan yararlanarak şartlı tahliye edilen Kırcı, idamı için ayrı hesaplanması
gereken süre tamamlanmadığı gerekçesiyle aranmıştı. Firari iken nikah şahitliğini Erzurum Valisi Mehmet
Ağar’ın yapması tartışılmıştı. 25 Ocak 1996’ta yakalanan Kırcı aynı gün firar etmişti ve 8 Şubat 1999’da
İstanbul Devlet Mahkemesi’nde yargılanmaya başlamıştı. Ömer Lütfü Topal cinayetinden beraat eden Kırcı,
Susurluk davasından dört yıl hapis cezası almıştı. 18 Mart 2004’te ikinci kez tahliye edilmişti ve Bahçelievler davası nedeniyle yeniden aranmıştı. 4 Şubat 2005’te Kartal Cezaevi’ne gönderilmişti. 28 Mayıs
2010’da tahliye olmuştu ve 8 Şubat 2011’de tekrar tutuklanmıştı. 4 Şubat 2014’te yeniden tahliye olmuştu.2016
● ÇGD, 24 Temmuz Basın Bayramı’na ilişkin yaptığı “Geçtik Bayramı Gölge Etmeyin Başka İhsan
İstemez” açıklamasında, gazetecilere yönelik tehdit, darp, gözaltı, tutuklama, cezaevlerindeki tecrit uygulamaları ile basına, düşünce ve ifade özgürlüğüne karşı baskıcı uygulamaların arttığını ve toplumun giderek
suskunlaştırıldığını belirtti.2017 Gazetecilerin patron sansürü ve otosansür ile karşı karşıya olduğuna değinilerek, “Tüm bu gerçekler orta yerdeyken, bilhassa basına baskılara kaynaklık edenlerin bugün çıkıp, basın
özgürlüğü savunuculuğu yapmaları en tutarsız, riyakarı oluyor. O yüzden başta iktidar temsilcileri ve güdümündeki gazete köşelerinden yapılacak 24 Temmuz Basın Bayramı kutlamalarının bizler nazarında hiçbir
kıymeti olmadığını belirtiyoruz. Maskeli günlerden geçiyor olsak da herkesin gerçek yüzünü gayet iyi biliyoruz” denildi.2018
25 Temmuz 2020
2009 https://www.dw.com/tr/gazeteci-m%C3%BCyesser-y%C4%B1ld%C4%B1z-tutukland%C4%B1/a-53781571
2010 https://www.mlsaturkey.com/tr/rudaw-muhabiri-rawin-sterk-6-marttan-beri-tutuklu/
2011 https://www.birgun.net/haber/kutlayacak-gun-birakmadilar-309456
2012 https://www.birgun.net/haber/haberin-var-mi-inisiyatifi-nden-twitter-eylemi-sansurvarbayramyok-309495
2013 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/addnin-lozan-antlasmasi-kutlamalari-yasaklandi-5949559/
2014https://twitter.com/farukbildirici/status/1286500074634260480?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1286500074634260480%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.gazeteduvar.com.tr%2Fgundem%2F2020%2F07%2F24%2Ffarukbildiriciden-haluk-kirci-tepkisi-soz-hakki-veren-de-katliama-ortak-olmustur%2F
2015 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-53530840
2016 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/07/24/faruk-bildiriciden-haluk-kirci-tepkisi-soz-hakki-veren-de-katliama-ortak-olmustur/
2017 http://cgd.org.tr/index.php?Did=3871&Page=1
2018 https://www.gazeteruzgarli.com/cgd-24-temmuz-kutlanacak-bir-gun-olma-ozelligini-yitirmis-durumda/
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● İstanbul Silivri Cezaevi’nde 27 Temmuz’da bir yıldır tutuklu olacak Osman Kavala’nın avukatları
Prof. Dr. Köksal Bayraktar, Deniz Tolga Aytöre ve İlkan Koyuncu ile Kavala’nın eşi Ayşe Buğra, bunun
artık işkenceye dönüştüğü açıklaması yaptı. Kavala hakkında bazı basın organlarında karalama kampanyaları yürütüldüğünü belirtilerek, “Bu haberlerin gerçekle ilişkili olup olmaması fazla önemsenmiyor. Bizim
bu konuda yaptığımız hukuki girişimler de sonuçsuz kalıyor” denildi. Avukat Bayraktar, “Kavala’nın tutukluluğunun uzatılması için hukuki oyunlar oynandığını” öne sürdü, Aytöre ise Kavala hakkındaki casusluk suçlamasının henüz bir iddianameye dönüşmediğini, bu konuda bir delil bulunmadığı için suçlama yöneltilecek bir unsurun da olmadığını söyledi.2019
● “Bahçelievler Katliamı”nın faili olarak bilinen Haluk Kırcı’nın Haber Global’in “Jülide ile 40”
programına konuk olmasına tepki gösteren TİP İstanbul İl Örgütü protesto gerçekleştirdi. Açıklamada, “Dün
bu katillerden biri, bir ‘star’ gibi televizyona çıkarıldı. Bir soruşturma, araştırmacı gazetecilik, katliamda
bilinmeyen yönleri açığa çıkarma amacıyla değil, şov amacıyla bir televizyon programında ağırlandı. Bunun
adı gazetecilik değil, bunun adı televizyonculuk değil. Bunun adı “katilin sesi” olmak” denildi.2020
27 Temmuz 2020
● Uluslararası Af Örgütü Kadın Hakları Avrupa Araştırmacısı Anna Blus, İstanbul Sözleşmesi’nin
tam olarak uygulanmadığını anımsatarak, “Türkiye’nin sözleşmeden çekilmesi, ülkedeki milyonlarca kadın
ve kız çocuğu açısından ve ayrıca cinsel saldırı, tecavüz, dayak ve aile içi şiddet mağdurlarına hayati destek
sağlayan kuruluşlar açısından korkunç sonuçlar doğuracak” dedi.2021
● Avrupa Konseyi Sözcüsü Daniel Holtgen, “Avrupa Konseyinin en başarılı sözleşmelerinden biri
olan bu antlaşma, Türkiye başkanlığında 11 Mayıs’ta İstanbul’da imzaya açıldı. Türkiye ayrıca 2012 yılında
anlaşmayı onaylayan ilk ülke oldu. Gelecek yıl, Avrupa Konseyi, Türkiye ve diğer tüm katılımcı devletlerle
birlikte bu önemli uluslararası antlaşmanın 10. yıldönümünü kutlayacaktır. Türk Hükümeti’nden bizim tarafımıza sözleşmeden çekilmeye yönelik herhangi bir adım gelmedi. Şu aşamada başka bir açıklama yapamıyoruz” dedi.2022
28 Temmuz 2020
● İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), AKP-MHP’nin “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” hakkında, “Hükümetin sosyal medya platformlarının içeriğini engelleme
veya kaldırma taleplerine uymaya zorlama hamlesi” değerlendirmesi yaptı. HRW, “Ofisleri açan şirketler,
hükümetin içerik engelleme ve kaldırma talepleriyle birlikte çok ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.
Yasa aynı zamanda kullanıcı verilerinin yerel olarak saklanması gerektiğini de belirttiği için HRW, mahkemelerce talep edilmesi halinde bireysel kullanıcıların kişisel bilgilerinin de mahkemeye verilmesinden endişe duymaktadır” denildi. HRW Direktör Yardımcısı Tom Porteous de, “Yasanın kabul edilmesi, hükümetin sosyal medyayı kontrol etmesini, istediği zaman içerik kaldırmasını ve bireysel kullanıcılara keyfi olarak
müdahale edilmesini sağlayacak. Sosyal medya şirketleri, bu yasayı kaldırması için yüksek sesle ve açık bir
şekilde Türkiye’ye çağrı yapmalı ve Avrupa Birliği bu çağrıya kararlı bir şekilde destek vermelidir” dedi. 2023
● Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Kampanyalar ve İletişim Direktörü Tarık Beyhan, “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile Türk Hükümeti’nin internetteki
ifade özgürlüğü hakkını ihlal ederek sosyal medya şirketlerini online içerikleri sansürlemeye zorlayacağı
değerlendirmesinde bulundu. Beyhan, “Türkiye yetkililerinin internetteki içerikleri sansürlemek için halihazırda kullandığı yöntemler göz önünde bulundurulduğunda, bu zorunluluk, şirketlerin yasal temsilcilerinin yüksek miktarda para cezalarıyla, hatta cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor”
dedi.2024
● AKP-MHP’nin 21 Temmuz’da sunduğu “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi
ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi” muhalefetçe tepkiyle karşılandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel,
“İktidar partisi ve küçük ortağının alelacele bu yasa teklifini TBMM Genel Kurulu’na getirerek sosyal medyayı kontrol altına almak istediğini, asıl dertlerinin fişleme olduğunun” altını çizdi. İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, “İnterneti, kurmak istedikleri totaliter bir rejimin parçası yapmak hem ülkemize hem
de geleceğimize ihanettir. İktidar, Türkiye'de yeni bir rejim inşa etmeye çalışıyor. Copla, polisle, hapisle
2019 https://www.birgun.net/haber/kavala-icin-basin-toplantisi-bin-gunluk-tutukluluk-artik-iskenceye-donustu-309611
2020 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/haber-global-bahcelievler-katliami-failini-programa-cikardigi-icin-protesto-edildi-1753855
2021 https://www.birgun.net/haber/af-orgutu-kadin-haklari-avrupa-arastirmacisi-blus-sozlesmeden-cekilmek-korkunc-sonuclar-dogurur-309724
2022 https://www.birgun.net/haber/af-orgutu-kadin-haklari-avrupa-arastirmacisi-blus-sozlesmeden-cekilmek-korkunc-sonuclar-dogurur-309724
2023 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/228164-hrw-sosyal-medya-yasasi-sansuru-artirir
2024 https://tele1.com.tr/uluslararasi-af-orgutu-sosyal-medya-duzenlemesini-yorumladi-sansur-artacak-194805/
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korkutulan ve özgür düşüncenin kontrol altında tutulduğu bir Türkiye yaratmaya çalışıyorlar” dedi. HDP
Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, “Saray kendini korumak için bu teklifi getiriyor. Her vatandaşı
potansiyel suçlu olarak görüyor. İktidar hukuksuz geçmişini silmek istiyor. Para kasalarının sıfırlanması
gibi geçmişteki hukuksuzluklar sıfırlanacak. Bu bir sansür yasasıdır. FETÖ ile çekilen fotoğraflar, Ensar
Vakfı’ndaki olaylar gibi yüzlerce belge silinmek isteniyor. Geçmişi silmek ve yarını kontrol altına almak
için bu adım sonuç vermez. Her şey kayıt altında” dedi.2025
29 Temmuz 2020
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Gazete ve Tarımdan Haber’de yayımlanan Tarım
Kredi Kooperatifleri Birliği’yle ilgili haberlere yayın yasağı kararına “yargı vesayeti” tepkisi gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Milli Gazete’de 19, Tarımdan Haber sitesinden 65 haber yayınlanıyor. Toplam 84 haber. 7
Temmuz’da bunlar mahkemeye başvurup nasıl mahkemeyse aynı gün bütün haberlere erişim yasağı getiriliyor. Daha garip olanı ise şu erişim yasağına getirilen bir haber de Saadet Partili milletvekili var Sayın
Abdulkadir Karaduman onun bir soru önergesini de haberleştirmişler o soru önergesine de erişim yasağı
getirmişler. Bunu yapan hâkim. Şimdi siz bu kişiye hakim der misiniz arkadaşlar? Neden erişim yasağı
getiriyorsunuz? Varsa haksız yazılan bir şey açarsınız tazminat davasını ama haber okunmasın istiyorlar.
Gerçek anlamda adaleti istiyorsak yargı üzerindeki vesayeti kaldırmak zorundayız” dedi.2026
1 Ağustos 2020
● Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, “AKP’nin Papatyaları” 2027yazısında kullandığı
ifadelerden dolayı Abdurrahman Dilipak’a dava açma hazırlığındaki AKP yönetimine “Şimdilik, bunun
yanlışlığını ifade edeyim… Gelişmeler, Fatih Şahin’in açıklaması doğrultusunda seyredecek olursa, tam da
Abdurrahman abinin o yazıda kastettiği şekilde, AKP’nin değil, AKP içindeki bir avuç akepelilerin kazançlı
çıkacağını hatırlatayım” tepkisini gösterdi. Karahansanoğlu, “Şimdilik, Şahin’e bir soru ile bitireyim: AKP,
sabahtan akşama kadar kendisine küfreden kaç kişiye bugüne kadar dava açmıştır ki, o küfür edenlerin ‘yandaş’ olarak nitelendirdikleri Dilipak’a, hem de bir uyarısı sebebi ile, o uyarısı da çarpıtılarak dava açmaya
sıra gelmiştir” dedi.2028
2 Ağustos 2020
● ANKA Haber Ajansı, ANKA kaynak gösterilerek “Muharrem İnce yeni parti kuracak” haberi yayımlayan medya kuruluşları hakkında hukuki süreç başlatılacağını duyurdu. ANKA’dan yapılan açıklamada, “ANKA Haber Ajansı, Sayın Muharrem İnce’den herhangi bir demeç almamış, herhangi bir haber
yazmamış ve abonelerine/okurlarına servis etmemiştir. ANKA Haber Ajansı’nın adını kullanarak gerçek
dışı, düzmece haber üreten, abonemiz dahi olmayan internet siteleri hakkında hukuki süreç derhal başlatılacaktır” denildi.2029
● Bianet’in Nisan, Mayıs ve Haziran dönemi Medya Gözlem Raporu’nda, 88 gazeteci aleyhine Türk
Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve MİT Kanunu gibi yasal düzenlemeler çerçevesince dört ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere değişik süreli hapis cezaları verildi. Raporda, “Beş gazeteci ise toplam bir
milyon iki yüz altmış bin lira tazminat istemiyle karşı karşıya” tespiti paylaşıldı. Raporda, BİK’in Evrensel,
Cumhuriyet ve BirGün gazetelerine görülmemiş ağırlıkta ilan cezası kestiğini, RTÜK’ün Fox TV, TELE1 ve
Halk TV gibi eleştirel medya kuruluşlarına verdiği cezalar, yargının sosyal medyaya uzanmakta olduğunu
işaret edildi.2030

3 Ağustos 2020
● TGS Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral, Doğu ve Güneydoğu’daki gazetecilerin sahada karşılaştığı en temel sorunları “özlük hakları, demokratik açmazlar ve yaşamsal sorunlar” olarak sıraladı. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı Veysi İpek, Terörle Mücadele Kanunu’ndaki “makul şüpheli” sıfatının birçok gazeteciyi mağdur ettiğini belirterek, “Şu an 100’e yakın meslektaşımız tutuklu.
Terörle Mücadele Kanunu’na ‘makul şüpheli’ diye bir kavram koydu. Yani bir gazeteciyi mesleğinden dolayı değil, bu yasa kapsamında şüpheli olarak aldık diyebiliyor. Meslektaşlarımız bu nedenle uzun gözaltı,
tutukluluk ve yargılamalara maruz kalıyor. Ayrıca yıpranma hakkımız da Anayasa’ya uygun bulunmadı ve
TBMM gündemine yeniden iade edildi. Ekim sonuna kadar yasalaşmazsa kısmi olarak kazandığımız özlük
haklarımızı da kaybetmiş olacağız” dedi. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFGD) Başkanı Serdar Altan ise,

2025 https://www.kocaelibarisgazetesi.com/guncel/sansur-gorusmelerine-3-partiden-tepki-h130539.html
2026 https://www.tarimdanhaber.com/guncel/kemal-kilicdaroglu-tarim-kredi-ile-ilgili-84-habere-bir-gunde-nasil-h14741.html
2027 https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/abdurrahman-dilipak/akpnin-papatyalari-33008.html
2028 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008011042571156-yeni-akit-yazi-isleri-muduru-karahasanoglu-dilipaka-yapilan-yanlis-ak-parti-icindeki-bir-avuc/
2029 https://www.birgun.net/haber/anka-haber-ajansi-muharrem-ince-haberlerine-dava-acacak-310462
2030 http://bianet.org/bianet/medya/228254-uc-aylik-medya-ifade-ozgurlugu-ihlalleri-tam-metin
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mevcut yasalar ve çalışma şartları nedeniyle gazetecilerin görevlerini tam anlamıyla yerine getiremediğini
söyledi.2031
10 Ağustos 2020
● İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Haliç Üniversitesi’nden bir grup tarafından Türk Spor Yazarları Derneği’ne (TSYD) ait kapalı spor salonunun kapılarının kırılarak içeri girilmesini kınadı.2032 Açıklamada,
“Adının devamında ‘üniversite’ yazan bir kurumun güvenlik görevlileri dün İstanbul’un göbeğinde Türkiye
Spor Yazarları Derneği’ni basmış, meslektaşlarımıza ait spor salonuna zor kullanmak suretiyle kilidi kırarak
girmiştir. TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'in çağrısına İzmir'den cevap veriyoruz. Türkiye bir muz cumhuriyeti
değildir. İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak bu saldırgan tutumu kınıyor, Haliç Üniversitesi yetkililerini bir
an önce özür dilemeye ve hatalarını telafi etmeye çağırıyoruz” denildi.2033
● Press In Arrest’in “2020’nin İlk Yedi Ayında Türkiye’de Basın Özgürlüğü” raporuna göre, bu
dönemde 11 şehirdeki 89 basın davasında en az 152 gazeteci yargılanıyordu. Bu gazetecilerden sekizi beraat
etti, sekizi hapis, biri para cezası aldı. İki gazeteci hakkındaki dava ise düştü. Covid-19 döneminde 18 gazeteci hakkında dava açıldığı kaydedilen raporda, “Dokuz ilde 59 davada yargılanan 92 gazetecinin beş kez
ağırlaştırılmış müebbet, bir kez müebbet ve değişik süreli hapis cezaları istendi” denildi.2034 Raporda, RTÜK
ve BİK eliyle gazetecilere baskı uygulandığı belirtilirken RTÜK’ün görsel basına program durdurma, üst
sınırdan para cezası yaptırımlarıyla; BİK’in gazetelere ilan kesme cezalarıyla iktidara muhalif yayın yapan
Fox TV, TELE1, Halk TV, BirGün, Evrensel, Cumhuriyet gibi medya kuruluşları bir de ekonomik olarak zor
duruma soktuğu hatırlatıldı. Raporda sosyal medyaya ilişkin yapılan düzenlemeye ilişkin, “Muhalefet partilerinin ‘sansür yasası’ olarak tanımlayarak karşı çıktığı, birçok sivil toplum kuruluşu, hak savunucusu ve
akademisyen tarafından eleştirilen düzenleme AKP ve MHP’nin oylarıyla Meclisten geçti, Cumhurbaşkanının onayıyla da yürürlüğe girdi. Eleştiriler ve endişeler ise baki kaldı. Yasal düzenleme Türkiye’de başta
temel hak ve özgürlükler olmak üzere, basın özgürlüğü ile düşünce ve ifade özgürlüğünün daha da zora
düşeceğine işaret ediyor” denildi.2035
14 Ağustos 2020
● İstanbul Silivri Cezaevi’nde tutuklu gazeteci Murat Ağırel, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dolar açıklamasıyla ilgili “Sayın Albayrak’ı ben de destekliyorum. Normalde hayat çok ucuz.
Mesela ben tek kişilik bir tecrit koğuşunda; bir su ısıtıcı ve bir televizyon sahibi olmama rağmen 112 lira
elektrik faturası geldi. Dış güçlerin işi! Yoksa bu kadar yüksek elektrik faturası nasıl gelsin”2036 tepkisi
gösterdi.2037
● TGC Yönetim Kurulu, İstanbul Bilişim Şirketi çalışanları tarafından Kanal D Muhabiri, İbrahim
Konar ile Kameraman Volkan Kamber’e saldırmasını kınadı ve sorumluların cezalandırılmasını istedi. Açıklamada, “Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü, bu ülkede her görüşten insanın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkının teminatıdır. Türkiye’de basının demokrasinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu
anlayamayan kişi ve kurumlar, halkın haber alma hakkını engellemek için gazetecilere yönelik sözlü ve
fiziksel şiddeti tetiklemektedir. Kanal D muhabiri, üyemiz İbrahim Konar ve kameraman Volkan Kamber,
13 Ağustos’ta İstanbul Şişli Okmeydanı’ndaki İstanbul Bilişim Şirketi’nden şikayetçi olan vatandaşların
sorunlarını haberleştirirken saldırıya uğramıştır. Vatandaşların açıklamalarını takip ederken İstanbul Bilişim
Şirketi yetkilileri tarafından bina içine davet edilen meslektaşlarımıza ve Tüketici Başvuru Merkezi Onursal
Başkanı Aydın Ağaoğlu’na saldırılmıştır. Şirket çalışanları, meslektaşlarımızın cep telefonlarını almaya çalışmış, kameraya zarar vermiştir. Meslektaşlarımız Şişli Polis Merkezi Amirliği’ne giderek saldırganlardan
şikayetçi olmuş suç duyurusunda bulunmuşlardır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nü ve İstanbul Valiliği’ni
şehir zorbaları tarafından mağdur durumda bırakılan tüketicilerin şikayetini haberleştiren meslektaşlarımızın uğradığı saldırının sorumlularını bulmaya davet ediyor, meslektaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz” denildi.2038
15 Ağustos 2020
● Ankara Sincan Cezaevi’nde tutuklu gazeteci Müyesser Yıldız’ın ailesi, arkadaşları ve okurları
AYM karşısındaki Atatürk Parkı’nda bir araya gelerek AYM’ye yapılan hak ihlali başvurusunun işleme
https://www.mlsaturkey.com/tr/gercegi-yazip-iktidara-kral-ciplak-diyene-adliyenin-yolu-gosteriliyor/
https://www.dokuzeylul.com/guncel/igc-tsyd-nin-yanindayiz-h170342.html
http://igc.org.tr/igc/tsydnin-yanindayiz/
2034 https://www.t24.com.tr/haber/press-in-arrest-ten-2020-nin-ilk-7-ayinda-turkiye-de-basin-ozgurlugu-raporu-152-gazeteci-yargilandi-en-az-65-gazeteci-tutukluveya-hukumlu-olarak-hapiste,895631
2035 https://www.evrensel.net/haber/411419/turkiyede-7-ayda-152-gazeteci-yargilandi
2036 https://twitter.com/muratagirel/status/1294261507581255681
2037 https://www.birgun.net/haber/gazeteci-murat-agirel-berat-albayrak-in-dolar-aciklamasini-tiye-aldi-311988
2038 https://www.tgc.org.tr/aciklamalar/2631-tgc-kanal-d-muhabirlerine-sald%C4%B1r%C4%B1y%C4%B1-k%C4%B1n%C4%B1yoruz.html
2031
2032
2033
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alınması için “susma eylemi” yaptı. Susma eylemine Yıldız’ın Ergenekon ve Kumpas davalarında haberini
yaptığı mağdur askerler de katıldı. Ergenekon ve Balyoz davalarında mağdur edilenlerin kurduğu Kumpasder Başkanı Ahmet Tatar, “Hepimizin dert ortağı Müyesser Yıldız, maalesef iki aydır haksız hukuksuz yere
tutuklu. Bugün AYM’nin önünde bir araya geldik. Sessizce tepkimizi göstermeye çalışıyoruz. Yaptığı hak
ihlali başvurusunun bir ayı doldu. Henüz Anayasa Mahkemesi bir görüşümde bulunmadı. Biz dostları olarak
onun yanında olduğumuzu, onun sesi olduğumuzu, aynı zamanda onunla susmayı becerebileceğimiz göstermek için bir araya geldik. Onun neredeyse tek gıdası diyebileceğimiz simit ve çay ile onu düşüneceğiz”
dedi.2039
18 Ağustos 2020
● Milli Gazete yazarı Sadettin İnan, “Erişim engelleri hukuk cinayeti!” yazısında, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin, birer ay arayla toplamda 45 habere “kişilik haklarının ihlal edildiği” gerekçesiyle erişim
kararı aldırmasına tepki gösterdi. İnan, “Erişim engeli getirilen haberlerin içinde TBMM Başkanlığı’na verilmiş soru önergeleri bile bulunuyor. Tarım Kredi Kooperatifleri’nin, özel bir hukuk bürosu ile anlaşarak
hiçbir haklı gerekçeye dayanmadan erişim engeli kararı aldırması akıllara, belgeleri ile sabit bulunan Tarım
Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğüne Fahrettin Poyraz’ın hukuka aykırı bir şekilde atandığını getirdi.
Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından büyük önem verilen Tarım Kredi Marketlere atanan tağşişli genel müdür skandalında da bütün belgeler Tarım ve Orman Bakanlığı’nda mevcut iken, Milli Gazete’nin tağşişli genel müdür atamasına yönelik bütün haberlerine erişim engeli kararı veriliyor” ifadelerini
kullandı.2040
19 Ağustos 2020
● Gazeteci Deniz Zeyrek, RTÜK’ün Sözcü televizyonunun logo değişikliği talebini dokuz aydır değerlendirmemesine “girişim özgürlüğü ihlali” olarak niteledi. Zeyrek,, “Sözcü TV’nin yaşadığı durumda,
mesele bir televizyon kanalını engellemek değil, iş ortamı ve girişim özgürlüğünün korunması meselesidir”
dedi.2041
20 Ağustos 2020

● Gazeteciler Cemiyeti’nin Avrupa Birliği finansmanıyla yürüttüğü Demokrasi için Medya, Medya
için Demokrasi (M4D) Projesi kapsamında yayımladığı “Medya İzleme Raporu”nda gazetecilerin yüzde
41’nin salgın döneminde işlerinden edildiği ve güvencesiz çalışmanın yaygınlaştığı bildirildi. Raporda, 92
gazetecinin cezaevlerinde olduğu belirtildi. Raporda, Covid-19 salgınının medya sektöründeki etkileri, İnfaz
Yasası düzenlemesi, BİK ve RTÜK sırasıyla resmi ilan durdurma, idari para ve yayın durdurma cezaları ile
basına yönelik gözaltı ve tutuklama kararlarına da yer verdi. Rapora göre, Mart ayıyla birlikte tiraj ve reyting
oranlarında yüzde 30’a yakın düşüş gözlemlenirken dijital mecralarda paylaşım istatistikleri yaygın ve alternatif medya açısından her geçen gün daha da önem kazandığı dikkat çekti. Buna bağlı olarak Sözcü, Yeni
Çağ gibi basılı gazetelerin yanında Diken, T24, Gazete Duvar gibi internet mecralarının da paylaşım istatistikleri üst sıralarda bulunduğu kaydedildi.2042
24 Ağustos 2020
● CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, muzır neşriyatın kararlarını, “Bütün dünyada onlarca dile
çevrilmiş, yüz binlerce baskı yapmış olan kitaplar, hangi kriterlere göre karar verdiğini bilmediğimiz bir
Kurul tarafından ‘fikri içtimai, ilmi ve bedii’ olmadığına hükmedilerek ‘müstehcen’ bulunabiliyor” ifadeleriyle eleştirdi. Bunun AKP’nin yeni sansür icadı olduğu belirten Kadıgil, “Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi’,
‘Kız Çocuk Hakları Bildirgesi’, ‘Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler Olağanüstü 100 Hikaye’, ’Sünnetçi
Kız’ gibi toplumsal cinsiyet eşitliğini önceleyen, çocukların öngörülen geleneksel rollere göre değil kendi
niteliklerine göre var olmasını anlatan kitapların sansürlenmesi, çocuklarımızın özgür bireyler olarak yetişmesini engellemektir” dedi. Kadıgil’in soru önergesine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın
verdiği yanıtta ise, “1117 sayılı Kanunun kapsamında Kurulca tetkik edilerek küçükler için muzır olduğuna
karar verilmiş basılmış eserler bazı sınırlamalara tabi olurlar. Bu sınırlamalar yayımlama özgürlüğünü kısıtlama ile ilgili değil eserin satışına ilişkin yöntemlerle ilgilidir” denildi.2043
25 Ağustos 2020

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tutuklu-gazeteci-muyesser-yildiz-icin-sessizlik-eylemi-1758669
https://www.milligazete.com.tr/haber/5121880/erisim-engelleri-hukuk-cinayeti
2041 https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/deniz-zeyrek/rtukun-yaptigi-girisim-ozgurlugu-ihlalidir-5994537/
2042 https://yeni1mecra.com/92-gazeteci-hapiste-disaridakiler-guvencesiz/
2043 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpli-kadigil-akpnin-yeni-sansur-icadi-muzir-nesriyat-1760650
2039
2040
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● Gazeteci Gökçer Tahincioğlu ile avukat Nuray Özdoğan’ın, gazeteci Nedim Türfent’in yargılanma süreci üzerine hazırladığı raporda, “Türfent davası ve verilen karar, evrensel ve ulusal yargının basın
özgürlüğü ile ilgili belirlediği kriterlerle uyumlu gözükmemektedir” ifadeleri kullanıldı.2044 Raporda, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde kanununda yer alan düzenlemelere aykırı bir dizi uygulamanın tespit
edildiği yargı süresince, ifade alma işleminde uygulanan SEGBİS’in savunma hakkının tam, doğrudan doğruya ve etkili kullanımını zedeleyecek şekilde kullanıldığı belirtildi. Mahkeme heyetinin sıklıkla değiştiğini
vurgulayan uzman raporunda Türfent’in kötü muameleye maruz kalması da dahil olmak üzere çok sayıda
ihlal tespit edildi.2045
26 Ağustos 2020
● Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, Sincan Cezaevi’nde 11 Haziran’dan beri tutuklu Oda TV Ankara
Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın “tutukluluğuna devam” kararı vermesi üzerine avukat Erhan Tokatlı,
Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayette bulundu. Dilekçede, kararın “iftira” niteliğinde olduğu
belirtildi. Alican Uludağ’ın haberine göre dilekçede, “Sulh Ceza Hakimi, dosyadaki delillere göre elbette
delilleri ve tutukluluk halinin gerekli olup olmadığını, anayasaya ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatine
göre serbestçe değerlendirebilir. Ancak bu değerlendirmesini yaparken, dosyadaki bilgi ve belgelere dayanarak bir karar vermeli ve gerekçesini de bu bilgi ve belgeler çerçevesinde oluşturmalıdır. Müvekkil
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün hedefi olmuş ve haksız yere 15,5 ay hapiste yatmış, vatan sevgisi ve
milli değerlere bağlılığı tartışılmaz bir gazetecidir. Müvekkil, 15,5 ay haksız hapis yatmasına rağmen beraat
ettikten sonra, devlete karşı tazminat davası dahi açmamıştır. Böyle bir kişiliğe karşı, ‘salıverilmesi halinde
adaletin işleyişine zarar verecek faaliyetlerde bulunma tehlikesi’ olduğu şeklinde gerekçe yazılması hukuki
değerlendirmeyle açıklanamaz” denildi.2046
● Evrensel Diyarbakır muhabiri Cengiz Anıl Bölükbaş’ın, polis olduğunu söyleyen üç kişi tarafından bir süre alıkonulduğu ve ajanlık dayatması yapıldığını açıklandı. TGS Diyarbakır Temsilcisi Mahmut
Oral, “AKP, 2002 yılından bu yana sistematik olarak gazeteciliği terörizm, gazetecileri de terörist olarak
görüyor. Hal böyle olunca da doğal olarak da sahadaki işgüzar memurları, gazetecinin bugün yaptığı eleştirel kamu görevini, halihazırda yasal da olsa ileride kendisinin ya da aile bireylerinden herhangi birinin karşısına çıkabilecek, bir suç olarak gösterip, bunu bir korku vasıtası olarak genç bir gazeteciyi yıldırmaktan
çekinmiyor. Tıpkı 1990’ların korku cumhuriyetine dönüş arzusunun dışa vurumu” dedi.2047
31 Ağustos 2020
● ÇGD, gazetecilere yönelik saldırılar nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada özellikle yerel basında
halkın haber alma hakkını savunanlara karşı baskılar uygulandığını bildirdi. Açıklamada, “Rize’de Covid19 sürecinde halkın en doğru bilgileri almasını ve yetkililerin üstünü örtmeye çalıştığı ihmalkarlıkları ortaya
çıkaran gazeteci Gençağa Karafazlı, gazetecilik görevini yerine getirdiği için salgın döneminde defalarca
soruşturmaya uğramış, gözaltına alınmış, baskılara maruz kalmıştır. Yazdığı her haberle, duyurduğu her
gerçekle Rize’de birilerinin nasırına basan gazeteci Karafazlı, bu kez de iktidarın FETÖ ile yerel ölçekteki
ilişkilerini gündeme getirdiği için baskıyla karşı karşıya” bilgileri aktarıldı. Açıklamada, “Dim Medya temsilcisi Kocabaş’ın evi 24 Ağustos’ta sabaha karşı kurşunlandı. Bursa’da Karacabey Yörem’in imtiyaz sahibi
Şaban Önen, belediye kamyon garajındaki otoparkta, AKP’li belediye başkanının yakını otopark işletmecisinin de aralarında olduğu dört kişinin saldırısına uğradı. Batman’da tecavüz ve intihar haberini duyuran
Jiyan Haber Ajansı imtiyaz sahibi İdris Yayla hakkında soruşturma açıldı. Adıyaman’da Gerger Fırat’ın
haber müdürü Özgür Boğatekin’in, dönemin kaymakamına hakaret gerekçesiyle verilen bir yıl 15 gün hapis
cezası kesinleşti, salgın nedeniyle tahliye edildi. Nevşehir’de Gazeteciler Cemiyeti’ne ait minibüs cemiyet
binası önünde kundaklandı. Aracı yaktığı belirtilen iki kişi gözaltına alındı” denildi.2048
● İzmir Gazeteciler Cemiyeti, CHP Gençlik Kolları kongresinde yaşananlara ilişkin “Pandeminin
ağır koşullarında fedakarca çalışan basın emekçileri bu da yetmezmiş gibi fiili saldırılara maruz kalmakta,
gittikçe yaygınlaşan şiddetin öznesi haline gelmektedir. CHP İzmir İl Gençlik Kolları Kongresi’nde basın
mensuplarına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı basın özgürlüğüne bir saldırıdır” tepkisini gösterdi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Burada bir provokasyon var. Bu olayın sorumluları CHP terbiyesi almış olamaz ve partimizde barınamaz. Bu saldırılar kimsenin yanına kar kalmayacak” dedi.2049 Yücel’in açıklamasına Ege Postası muhabiri Yusuf Tomruk, “O olayda çekilen video kaydında görüntüler

https://www.mlsaturkey.com/wp-content/uploads/2020/08/uzman-rapori-nedim-turfent-davasi.pdf
https://www.mlsaturkey.com/tr/uzman-raporu-nedim-turfent-karari-ulusal-ve-evrensel-yargi-kriterlerine-uymuyor/
2046 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/skandal-gerekce-hskde-1761057
2047 https://www.evrensel.net/haber/412482/muhabirimiz-bolukbasa-ajanlik-dayatmasi-diyarbakirda-protesto-edildi
2048 https://artigercek.com/haberler/cgd-yerel-basinda-calisan-meslektaslarimiz-yalniz-degildir
2049 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/arbede-cikarip-gazetecileri-dovduler-41599249
2044
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yüzler bellidir. Görüntüyü izleyen partililer onların kim olduğunu biliyor. Bu faillerin bulunmasını ve gereğinin yapılmasını istiyoruz” yanıtını verdi.2050
4 Eylül 2020

● Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB) İkinci Başkanı Attila Azrak, RTÜK’ün TELE1’e
uyguladığı ekran karartma cezasını eleştirerek, “Anlaşılan iktidar inisiyatifin muhalefete geçtiğini
görüyor ve medyadaki özgür seslerin etkisinin büyüdüğünün de farkında. RTÜK’ün ekran karartma
cezası şimdiden tarihe karanlık bir sayfa olarak geçti. Gerçekleri aktaran basına sansür ve cezalar,
ne yazık ki, alıştığımız türden baskılardı, ancak bu son ekran karartma cezası ile RTÜK bir ilke
imza atarak Türkiye’de artık basın özgürlüğünün kalmadığını, tamamen kazındığını tüm dünyaya
ilan etmiştir” dedi.2051
● Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye tarafından AİHM’in 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın halen serbest bırakılmamış olması nedeniyle AİHM’in kararına karşı ihlal yaşandığını bildirdi. Komite, 1-3 Eylül’de
Fransa - Strazburg’da daimi temsilciler düzeyindeki toplantı sonunda, Türkiye’nin Kavala’nın 9
Mart’tan itibaren başka bir soruşturma kapsamında tutuklu olduğunu beyan etmesine rağmen, eldeki bilgilerin Kavala’nın halen AİHM’in Aralık ayındaki kararında tespit ettiği ihlallerin devamı
kapsamında tutuklu olduğu kanısı oluştuğunu açıkladı ayrıca AYM’nin Kavala’nın 4 Mayıs’ta yapılan bireysel başvurusunu AİHM kararındaki tespitler göz önünde bulundurarak sonuçlandırması
çağrısında bulundu. Komite, alınan önlemleri gözden geçirmek üzere 29 Eylül-1 Ekim tarihlerinde
yeniden toplanacak. Kavala’nın avukatlarından İlkan Koyuncu, Kavala’nın halen tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamındaki tutuklama gerekçelerinin AİHM’in ihlal kararı verdiği davayla aynı
olduğunu, aynı unsurların “yeni bir suçmuş gibi ısıtılıp” tekrar gündeme getirildiğini belirtti.2052
Komitenin çalışma usulleri çerçevesinde, Türkiye’nin bu ve benzeri durumların bir daha ortaya
çıkmaması için konuya ilişkin eylem planını ve atacağı adımları içeren dosyayı 11 Kasım’a kadar
sunması gerektiği açıklandı.2053
● Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) yayınladığı Ağustos ayında gazetecilere yönelik
hak ihlalleri raporunda, “Toplumu bilgilendirmek gibi çok kritik bir sorumluluğu bulunan basın
emekçileri halen hedef tahtasında ve saldırıların merkezinde” denildi. Rapora göre, Ağustos’ta sekiz gazeteci saldırıya uğradı ve iki gazeteci tutuklandı. Tutuklu gazeteci sayısı 95’e ulaşırken üç
gazeteci gözaltına alındı ve iki olayda gazetecilerin haber takibinin engellendiği belirtildi. DFG
açıklamasında, “Türkiye, gazeteciler için bir cezaevi olma konumunu bir an önce değiştirmelidir.
Gazetecilerin yeri cezaevi değil, haberlerin olduğu sokaklar ve meydanlardır" İfadeleri kullanıldı.2054
● CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, OdaTV’nin doğru düzgün bir yasal gerekçe olmadan kapatıldığını söyleyerek, “Saray’ın emrindeki RTÜK, Diyanet İşleri’ni ve Erdoğan’ı eleştirdiği için
TELE1’in ekranını karartırken ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, kabrine hakaret
eden müptezel kanala adeta ödül gibi idari para cezası vererek işi geçiştiriyor” dedi. Müyesser
Yıldız, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel gibi gazetecilerin haksız yere, somut bir delil
olmadan ve iddianame olmadan zindanlara atıldığını söyleyen Öztrak, diğer tarafta IŞİD terör örgütünün Türkiye Emiri olduğu söylenen şahsın “somut delil yok” denilerek 10 kere serbest bırakıldığını ifade etti. Öztrak, Türkiye’nin Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde dünyadaki 128 ülke arasında 107’nci sırada olduğunu da aktardı.2055
8 Eylül 2020

● Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şubesi, ManşetX sahibi Necmi İnce’nin, İznik’te bir iş adamı şantajla rüşvet alırken yakalanarak tutuklanması üzerine gerçek gazeteciler cezaevlerinde tutulurken, gazetecilik mesleğinin “rüşvet ve şantaj” ile anıldığına değindi. ÇGD’den
yapılan açıklamada, “Yıllardır söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz, onuruna değer biçmiş,
https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/08/31/chp-kongresinde-gazetecilere-yapilan-saldiriya-tepki
2051 https://tele1.com.tr/avrupadaki-turk-gazeteciler-rtukun-tele-1e-uyguladigi-sansuru-degerlendirdi-utanc-verici-217688/
2052 http://susma24.com/avrupa-konseyinden-osman-kavala-cagrisi/
2053 https://tr.euronews.com/2020/09/04/avrupa-konseyi-nden-turkiye-ye-kavala-y-derhal-serbest-b-rak-cagr-s2054 https://www.evrensel.net/haber/413230/dfg-agustos-ayi-raporunu-acikladi-8-gazeteci-saldiriya-ugradi-2-gazeteci-tutuklandi
2055 https://www.birgun.net/haber/chp-li-oztrak-idam-cezasina-karsiyiz-314788
2050
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kalemini teslim etmiş, parayı Kabe bellemiş olanlar bizden değildir. Ellerindekini değerli görüp
şantaj malzemesi yapanlar; arkalarına bakanları, milletvekillerini alarak kuytuya sıkıştırdıklarından
haraç toplayanlar, haraca bağlayamadıklarının boy boy fotoğraflarını yayınlayanlar bizden değildir” ifadeleri kullanıldı.2056
9 Eylül 2020

● TGC, “MİT Kanunu’na muhalefet” gerekçesiyle yargılanan gazetecilerle ilgili “Gazetecilik terör ya da casusluk faaliyeti değildir. Halkın haber alma hakkını engellemek isteyenlere ısrarla
gazetecileri hedef gösteriyor. Bugüne kadar 750 gazeteci tutuklandı. İçeride altı aydır tutuklu bulunan gazeteci Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel ile tüm meslektaşlarımızın özgür bırakılmalarını istiyoruz” açıklaması yaptı, açıklamada devamla “İktidarı Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygı göstermeye davet ediyoruz” denildi.2057 DİSK Basın İş ise,
“Meslektaşlarımız derhal tahliye edilmeli. Van’da TRT dizisiyle ilgili şaka yaptığı için bir meslektaşımız gözaltına alındı. Artık baskılar tahammül edilemez halde. Tahammül etmeyeceğiz. Basın
özgürlüğünü sağlayıncaya kadar mücadele edeceğiz” denildi.2058
● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, gazeteciler Murat Ağırel, Aydın Keser, Ferhat Çelik, Hülya Kılınç, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Eren Ekinci’nin beraat etmelerine ilişkin, “Sevindirici ve adalet varmış gibi dedirten bir karar” dedi. Bilgin, yargılamaların ve uzun tutukluluk sürelerinin ciddi hak gaspı olduğunu belirterek, “Bu arkadaşlarımız gazetecilik
yapmışlardır. Zaten aleni hale gelmiş bilgileri yayma suçunu anlamak mümkün değil” açıklamasını
yaptı.2059
11 Eylül 2020

● Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu Başkanı ve Mardin Gazeteciler Cemiyet Başkanı
Mehmet Çelik, ülke genelinde hizmet veren yerel gazetelerin ilan ve reklam alamadığı için yayınlarını durdurmak üzere olduğunu söyledi. Çelik, “Her gazete en az yedi çalışan ile iş yürütüyor.
Kağıt fiyatları ikiye katlandı. Aylık gelir 10 bin lira, gider ise 30 bin lira. Kayyum atamaları ile
birlikte Belediyeler davet üzerine ihaleleri yapıyor. Haliyle ihale ilanları da olmayınca BİK üzerinden gelir sağlanmıyor” dedi.2060
12 Eylül 2020

● Habertürk yazarı Fatih Altaylı, “Cavit Çağlar: Yorum yok, taraf tutmak yok, yorum yapanı kulağından tutar atarım, baskı olursa kapatır giderim” yazısında Çağlar’ın, Olay TV kanalına
ilişkin, “De ki, baskı yaptılar. Kolayı var. Kapatır giderim. Vururum kapıya kilidi, çekilirim. Bir
kez daha söylüyorum. Tam tarafsız, tam yorumsuz olacağız. Buna rağmen birilerinin baskısı olursa
kolayı var. Kapatırım televizyonu” dediğini belirtti.2061 Ancak Altaylı’nın yazı başlığındaki ifadeleri kullanmadığını belirten Çağlar, “Yıllardır gazeteci arkadaşlarımla birlikte yayıncılık yapan biri
olarak, ‘Gazetecileri kulağından tutar atarım’ demedim, diyemem” açıklamasında bulundu.2062
Çağlar’ın açıklamasının ardından Altaylı, “Vallahi de billahi de öyle dedi demekten başka ne diyebilirim ki. Böyle bir şey uydurmak için ne gerekçem olabilir ki. Dediği her şeyi yazdım” dedi.2063
15 Eylül 2020

● İsviçre’nin Cenevre merkezli kuruluşu Press Emblem Campaign (PEC) Mart başından bu
yana 47 ülkede en az 366 gazetecinin Covid-19 sebebiyle hayatını yitirdiğini duyurdu. PEC’in
tespitlerine göre 2020 başından beri 54 gazeteci ise öldürüldü. Covid-19 kaynaklı gazeteci ölümü
en fazla ülke 82 kişiyle Peru’da yaşandı. Suudi Arabistan, Arjantin, Avusturya, Belçika, Kanada,
Irak, İran, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Fas, Panama, Paraguay, Kongo Demokratik
2056 http://www.bursaport.com/haber/cgd-bursa-bizden-degiller-olamazlar-110169.html
2057 https://www.tgc.org.tr/aciklamalar/2649-tgc%E2%80%99den-tutuklu-gazetecilere-destek.html
2058 https://t24.com.tr/haber/tgc-den-tutuklu-gazetecilere-destek-gazetecilik-teror-ya-da-casusluk-faaliyeti-degil-halkin-haber-alma-hakkini-engellemek-isteyenlerisrarla-gazetecileri-hedef-gosteriyor,902137
2059 http://www.gazetecilercemiyeti.org.tr/gazeteciler-cemiyeti-gazeteciler-tutuksuz-yargilanmalidir/
2060 http://www.malatyasonsoz.com.tr/yerel-basin-covid-19u-yenemiyor-h340464.html
2061 https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/2801295-cavit-caglar-yorum-yok-taraf-tutmak-yok-yorum-yapani-kulagindan-tutar-atarim-baskiolursa-kapatir-gi
2062 https://twitter.com/caglarcavit/status/1305102292031623169
2063 https://www.birgun.net/haber/fatih-altayli-da-cavit-caglar-i-yalanladi-vallahi-de-billahi-de-oyle-dedi-315441
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Cumhuriyeti, Tacikistan, Togo, Venezuela ve Zimbabve’den ise birer gazeteci Covid-19 nedeniyle
öldü. Latin Amerika ülkelerinde toplam 205, Asya’da 90, Avrupa’da 28, Afrika’da 22 ve Kuzey
Amerika’da ise 21 gazeteci Covid-19’dan vefat etti.2064
17 Eylül 2020

● Gazeteci Can Dündar, hakkında verilen kaçak ve mal varlığına el koyma kararına ilişkin
“AKP, muhaliflerini mezarda veya hapiste çürütmeye kararlı. Savcıların talimatla dava açtığı, yargıçların emirle hüküm kestiği bir adalete teslim olmamı istiyor, ‘Yoksa mallarına el koyarız’ diyorlar” diye tepki gösterdi. Dündar 40 yıldır gazetecilik dışında hiçbir iş yapmadığını belirterek
“Alın terimizle kazandığımız parayla, eşimin ve benim üzerime kayıtlı bir evimizle yazlığımız var.
Bir de rahmetli babamdan kalan, halen yalnız annemin oturduğu ev. Mahkemenin dört dakikada el
koyduğu, bizim 40 yıllık emeğimiz. Halen Gezi Davası’ndan Cumhuriyet’e, MİT TIR’ları davasından Özgür Gündem’e, 17-25 Aralık dosyasından Erdoğan’a hakaret davasına kadar, süren çok
sayıda davam var; ancak hakkımda verilmiş hiçbir mahkumiyet kararı yok” ifadelerini kullandı.2065
18 Eylül 2020

● CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP üyesi ve eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu
Özdemir’in yargılanmasına, “Çav Bella çalındığını söyleyen burada, çalanlar nerede? Halkı kin ve
düşmanlığa tahrik suçundan bir kişi yargılanacaksa onun Süleyman Soylu olduğu açık. Oyları düşüyor diye dini bile siyasete alet edenleri milletimize şikayet ediyoruz!” tepkisini gösterdi. Özdemir, İzmir’de cami hoparlöründen “Çav Bella” şarkısı çalınmasını paylaştıktan sonra tutuklanmış
ardından tahliye edilmişti.2066
21 Eylül 2020

● Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Cumhuriyet eski genel yayın yönetmeni Can Dündar’a 17 Eylül günü yerel mahkemenin Türkiye’ye dönmemesi halinde “kaçak” ilan edileceği ve
mallarına el konulacağı kararına, “Dündar, hayatı risk altında olduğu için Türkiye’den ayrıldı ve
yargılamaya katılmak üzere Türkiye’ye dönmesi bu riskle yeniden yüzleşmesi anlamına geliyor.
IPI, 17 Eylül kararının sorumlu yerel mahkemece derhal yeniden değerlendirilmesi çağrısı yapıyor” diyerek tepki gösterdi. IPI Direktörü Barbara Trionfi mahkemenin geçen haftaki kararıyla
ilgili “Can Dündar’ın gazetecilik faaliyetinin bir sonucu olarak devam eden hukuki süreçten dolayı IPI olarak büyük endişe içindeyiz. Dündar’ın hakları bu süreçte defalarca ihlal edildi: en başta
hakkında dava açıldı, daha sonra uzun süre tutuklu yargılandı ve şimdi mahkemeye şahsen gelmezse mülküne el konmakla tehdit ediliyor” ifadelerinde bulundu.2067
23 Eylül 2020

● Denizli’nin yerel gazetesi Yeni Olay’ın muhabiri Mesut Güler, İletişim Başkanlığı Muğla
İl Müdürü Sezgin Sağun’un yerel medyada çalışan gazetecilere basın kartı olanağı sağlanmadığını
ifade etti.2068
● Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir, salgın nedeniyle yaklaşık dört ay BİK ilanlarında kısıtlamaya gidildiğini anımsatarak, resmi kurumlardan
doğrudan ilan verilmesinden olumsuz etkilendiklerini kaydetti. Özdemir, “Doğrudan temin etmeler
aynı zamanda devleti de olumsuz etkiliyor. Doğrudan bir kişi alacağına ihale usulü verilse belki
daha ucuza kapatılır” dedi.2069
24 Eylül 2020

● ÇGD ve TGS, gazeteci Alican Uludağ’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ı eleştirdiği sosyal medya paylaşımından dolayı ifade vermesini “gözaltı” şeklinde duyuran
Sabah ve Takvim’e tepki gösterdi.2070 ÇGD’den yapılan açıklamada, “Uludağ paylaşımı nedeniyle
dün ifadeye çağrıldı. Bu gazetecilere yönelik maalesef artık alıştığımız sindirme ve baskı
2064 https://www.gazeteruzgarli.com/covid-19-nedeniyle-7-ayda-en-az-366-gazeteci-oldu/
2065 https://dokuz8haber.net/gundem/mahkemeden-can-dundarin-mal-varligina-el-koyma-karari/
2066 https://www.birgun.net/haber/ozgur-ozel-bir-kisi-yargilanacaksa-onun-suleyman-soylu-oldugu-acik-316107
2067 https://freeturkeyjournalists.ipi.media/tr/ipi-gazeteci-can-dundarin-mal-varligina-el-koyma-kararini-kiniyor/
2068 https://www.denizliyeniolay.com/haberler/guncel/sagundan-gazetemize-ziyaret/43300/
2069 https://www.urfanatik.com/haber/5502360/ozdemir-yerel-gazeteler-kapanma-noktasina-geldi
2070 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-alican-uludag-ankara-cumhuriyet-bassavcisi-kocaman-i-elestirdigi-paylasimlari-nedeniyle-dun-ifadeye-cagrildi,905213
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uygulamalarından biridir. Uludağ’ın gözaltına alındığı yönündeki yalan haberler de gazetecileri
kriminalize etme çabasının bir parçasıdır. Kimse eleştirilmez değildir. Uludağ ve tüm gazetecilerin
görevi de aslında budur. Gazeteciler kamu adına yanlışları dile getirmekten vazgeçmeyecek” denildi.2071 TGS ise, “TGS Ankara Şube yöneticimiz Uludağ’ın gözaltına alındığı haberleri gerçeği
yansıtmamaktadır. Uludağ, paylaşımı nedeniyle savcılığın daveti üzerine dün ifade vermiştir” ifadelerini kullandı.2072
26 Eylül 2020

● Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen), TRT’de yayımlanan “Uyanış: Büyük Selçuklu”
dizisinde çalışan set emekçilerinin iş bırakmasıyla ilgili hak gaspları ve kötü koşullara vurgu yaparak, bu düzene son verilmesi çağrısında bulundu.2073 Sine-Sen açıklamasında, sigorta primlerinin
yapımcı firma tarafından gerçek ücretten yatırılmadığı, yeterli tuvalet ve giyinme odalarının bulunmadığı, Covid-19 salgınını engelleyici önlemlerin alınmadığı ve ayrıca bu hak ihlallerine karşı
direnen işçilere mobbingin yapıldığının fotoğraflarla, belgelerle kanıtlandığı ifade edildi.2074
27 Eylül 2020

● Halk müziği sanatçısı Belkıs Akkale, Halk TV yayınında “Halkın haber alma hakkına sansür konulurken ben Saray’a gidemem” sözleriyle sanatçılar ve yayınlar üzerindeki baskıya tepki
gösterdi. Akkale, “Halkın sanatçıları geniş düşünür. Halkın sanatçısıyım. Halkın sanatçıları sadece
kendi çıkarlarını düşünmezler. Sadece bir evim var şu anda. Başımı eğmeden yürüyorum, dimdik
yürüyorum. Halkın haber alma hakkına sansür konulurken ben Saray’a gidemem” diye konuştu.2075
● The Guardian’da TRT’de yayımlanan “Diriliş Ertuğrul” dizisine yönelik paylaşımı nedeniyle iki hafta önce gazeteci Oktay Candemir’in gözaltına alınması, Bethan Mckernan imzasıyla
eleştirildi. Haberde, “20 polis memurundan oluşan bir ekip bu ayın başlarında gazeteci Oktay Candemir’in dairesinde arama talebinde bulunduğunda, en kötüsünden korktu: Hükümeti eleştiren
Türk medyası üyeleri genellikle sahte terör suçlamalarıyla tutuklanıyor ve birkaç kez başı belada.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 yıllık görev süresi boyunca geleneksel medya üzerindeki
kontrolünü istikrarlı bir şekilde sağlamlaştırdı ve sosyal medya kanallarını hükümeti ve alternatif
haber kuruluşlarını eleştirenler için birincil platformlar haline getirdi” ifadeleri kullanıldı.2076
28 Eylül 2020

● Eski Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu, Haber Global’de katıldığı “Jülide Ateş ile
40” programı kaydının tüm platformlardan kaldırılması üzerine “Jülide Ateş 40 yayıncı ve yapımcılarına; Program niçin YouTube’dan ve tüm diğer mecralardan kaldırıldı? 40 sorunuza pas geçmeden yanıt verdim. Bir soruya da lütfen siz yanıt verir misiniz? Program kaydı yok oldu da…O
bakımdan”2077 sözleriyle tepki gösterdi.2078
29 Eylül 2020

● Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Aksaray İl Temsilcisi Celil Acar, Aksaray İHA muhabiri Yasin Can’ın 10 Çin vatandaşının Covid-19 şüphesiyle tedaviye alınmasını takip ettiği sırada
saldırıya uğradığını açıkladı.2079
● İzmir Gazeteciler Cemiyeti, RTÜK’ün Halk TV’ye verdiği beş günlük yayın durdurma
cezasına, “Muktedirler ve onların temsilcileri gelir geçer. Ama onurlu basın emekçisi baskı görse
de tutuklansa da her dönemde var olmaya, halkın haber alma hakkı için görevini yerine getirmeye,
dimdik ayakta durmaya devam edecektir” tepkisini gösterdi.2080
● HDP, RTÜK’ün Halk TV’ye beş gün süreyle ekran karartma cezası vermesiyle ilgili “Milyonların haber alma hakkı, RTÜK’ü kendi sansür maşası olarak kullanan iktidar tarafından gasp
2071 https://twitter.com/cgdgenelmerkez/status/1309060202289922053
2072 https://twitter.com/TGS_org_tr/status/1309081601096245251
2073 https://twitter.com/DiskSine/status/1309720684424310784
2074 https://www.gazeteruzgarli.com/trtnin-dizi-setinde-hak-ihlali-cok-onlem-yok/
2075 https://www.cumhuriyet.com.tr/video/belkis-akkalenin-sozleri-sosyal-medyada-gundem-oldu-17692
2076 https://nupel.net/gazeteci-candemirin-dirilis-ertugrul-davasi-the-guardianda-112490h.html
2077 https://twitter.com/ErkanMumcu63/status/1310297356286464013
2078 https://www.birgun.net/haber/haber-global-den-erkan-mumcu-ya-sansur-kayitlar-silindi-317184
2079 https://aksarayhaber68.com/haber/iha_muhabiri_yasin_cana_yapilan_saldiriyi_kiniyoruz-23774.html
2080 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/izmir-gazeteciler-cemiyetinden-halk-tvnin-karartilmasina-tepki-1769731
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edilmiştir” tepkisini gösterdi. Açıklamada, “İktidar, ekran karartarak, internet sitelerine erişimi engelleyerek, sosyal medyayı kısıtlayarak ömrünü uzatacağını düşünmektedir. Ancak Ortaçağa yakışır bu uygulamalar, gazeteciliği suç, gazeteciyi suçlu gören bu zihniyet ömürlerini uzatmaya yetmeyecek. Bu ülkede demokrasi isteyen milyonlar ne olduğunun farkında” denildi. Halk TV’ye bu
cezanın neden verildiğini herkesin bildiği belirtilen açıklamada, “Kaybettikçe saldırıyor, saldırdıkça kaybediyorlar. Ekran karartmayla, para cezalarıyla, tehditle Halk TV’yi ve bu ülkedeki cesur
gazetecileri durduramazlar” denildi.2081
30 Eylül 2020

● CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TRT İzmir Bölge Müdürlüğü’nde 10’dan fazla personelin öğle yemeğinden zehirlenerek, hastaneye kaldırıldığını açıkladı.2082
● Türkiye’de 59 edebiyatçı, tutuklanan ve gözaltına alınan gazeteci ve siyasetçilerin serbest
bırakılmasını talep ettikleri, bir bildiri yayımlayarak demokrasi ve adalet çağrısı yaptı. Bildiride
özetle, “Demokrasinin ilkelerinin yok sayıldığı, uluslararası hukukun ve Anayasa’nın çiğnendiği
günlerde iktidarın ülkeyi korku yayarak ve zor kullanarak yönetme politikasının sonucu olarak yeni
bir gözaltı furyasıyla karşılaştık. HDP’den belediye başkanları akademisyenler ve siyasetçiler altı
yıl önceki “Kobani protestoları” gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Buna farklı gerekçeler üretilerek gözaltına alınan birçok muhalif de eklendi. Ne Kobani’ye dönük saldırıyı protesto etmek ne
Kürt sorununu temel alan politik çalışmalar yapmak ne de düşüncelerini ifade etmek suçtur. Haksız
yere hapse atılan bütün muhalif aydınlar ve politikacılar derhal serbest bırakılmalıdır” ifadeleri
kullanıldı. Kürt Edebiyatçılar Derneği ve Mezopotamya Yazarlar Derneği de Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada yapılan gözaltıların dayanağı olmayan siyasi kararlar olduğu belirtildi.2083
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 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.2084
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.2085
● 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.2086
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
2081 https://halktv.com.tr/hdp-gercekleri-korkusuzca-anlatmaktan-vazgecmeyen-halk-tv-emekcilerinin-yanindayiz-435437h
2082 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/trt-izmir-mudurlugunde-yemek-skandali-personel-ogle-yemeginden-zehirlendi-1770007
2083 https://www.evrensel.net/haber/415330/edebiyatcilardan-cagri-aydin-ve-politikacilar-serbest-birakilsin
2084 https://www.evrensel.net/haber/415457/pen-norvec-turkiyeden-iddianameleri-inceledi-kanitlardan-yoksun
2085 https://odatv4.com/iddianame-degil-intikamname-03102009.html
2086 http://cgd.org.tr/index.php?Did=3883&Page=1
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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.2087
● 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.2088
● 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.2089
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 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.2090
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.2091
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.2092
● 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
https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1313358690171392000
https://twitter.com/cgdgenelmerkez/status/1313525710150160384
2089 https://www.karabukderinhaber.com/bati-karadeniz-sosyal-medya-platformu-bir-araya-geldi/
2090 http://www.vanbarosu.org.tr/basina-ve-kamuoyuna--h-624.html
2091 https://www.medyakoridoru.com/koridordan/felat-bozarslan-demiroren-beni-sakincali-personel-ilan-etti-21406/
2092 https://www.birgun.net/haber/uluslararasi-af-orgutu-nden-turkiye-ye-cagri-osman-kavala-yi-serbest-birakin-318564
2087
2088
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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.2093
● 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 barolar tarafından avukatlara ve nihayetinde
avukatlar tarafından kamuoyuna sağlanan hizmetlerin kalitesini nasıl iyileştireceği Venedik Komisyonu için
net değildir” açıklaması yaptı.2094
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.2095 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.2096
● 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.2097
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.2098
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.2099
● 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

https://www.mlsaturkey.com/tr/vandaki-gazeteci-ve-orgutlerden-gozaltilara-tepki/
https://tr.euronews.com/2020/10/09/venedik-komisyonu-coklu-baro-sistemi-avukatlar-n-tarafs-zl-g-n-ve-bag-ms-l-g-n-tehlikeye-s
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1314992538621804545?s=20
2096 https://www.birgun.net/haber/soylu-dan-2020-model-kargalar-guler-aciklamasi-tarikatlarin-devlete-sizdigi-yalan-318661
2097 https://twitter.com/DFGDernegi/status/1314895378182008832
2098 https://twitter.com/eczozgurozel/status/1315673147648225282
2099 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/sozcu-davasinda-skandal-karar-hukuksuzluk-devam-ediyor-6079137/
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olan’, ‘Basın Kartı Sahibi olmayan’ gazeteci ayrımı ortadan kaldırılmalıdır. En ivedi çözüm olarak 506
sayılı yasa dönemindeki düzenlemeye geri dönülmelidir” açıklamasını yaptı.2100
● 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 Anayasa’yı çiğniyor.2101 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.2102
● 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.2103 Yıldırım, tepkiler üzerine “Hukukun ışığını
kastettim, başka ışıkları değil” açıklamasını yaptı.2104 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.2105 AYM Genel Kurulu toplanarak, “Bir üyenin şahsi sosyal medya
hesabından yaptığı paylaşımlar AYM’nin kurumsal görüşünü bağlamaz” açıklamasını yaptı.2106 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AYM üyesinin böyle bir açıklama yapması adeta siyasete soyunmasıdır. Siyaset yapacaksa görevinden istifa etsin, siyasete girsin” tepkisini gösterdi.2107 İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
“AYM kararlarını beğenmeyebilirsiniz ama mutlaka uygularsınız. Engin Yıldırım istifa etmeli” açıklamasında bulundu.2108 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.2109 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.2110 CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Yargı
mensupları yargı kararlarıyla konuşur. Asla ışık yakanların değil milletin yanındayız” dedi. Bu olaylar üzerine Yıldırım, paylaşımını geri çekti.2111
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 tüm bu baskılara rağmen
gerçek gazeteciler işlerini yapmaya, yani kamuoyuna gerçekleri duyurmaya devam ediyor” dedi.2112
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
http://tgc.org.tr/18-slider/2674
https://www.aa.com.tr/tr/politika/chp-sozcusu-oztrak-anayasa-mahkemesi-kararina-bir-alt-mahkemenin-uymayi-reddetmesi-anayasayi-cignemektir/2005189
https://www.chp.org.tr/haberler/chp-sozcusu-oztrak-adalet-cururse-beka-sorunu-asil-o-zaman-baslar
2103 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-aymden-isiklar-aciklamasi-6080628/
2104 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010131043024503-anayasa-mahkemesi-uyesi-yildirimdan-isiklar-yaniyor-paylasimi/
2105 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/aym-uyesinin-tweetiyle-basladi-baskentte-isikli-kriz-41636482
2106 https://www.amerikaninsesi.com/a/aym-%C3%BCyesinin-isiklar-yaniyor-mesajina-tepkiler/5620272.html
2107 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54533720
2108 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/meral-aksener-aym-uyesi-engin-yildirim-istifa-etmeli-6084879/
2109 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ali-babacandan-aym-karari-yorumu-herkes-kendi-isini-yapsin-1774024
2110 https://twitter.com/erkanakcay45/status/1316123593475006471?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1316123593475006471%7Ctwgr%5Eshare_3%2Ccontainerclick_1&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.amerikaninsesi.com%2Fa%2FaymC3BCyesinin-isiklar-yaniyor-mesajina-tepkiler%2F5620272.html
2111 https://www.amerikaninsesi.com/a/aym-%C3%BCyesinin-isiklar-yaniyor-mesajina-tepkiler/5620272.html
2112 https://www.evrensel.net/haber/416364/basin-meslek-orgutleri-tek-suclari-yaptiklari-haberler
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helikopterden iki sivili attığını ve bunun bir kişinin ölümüne yol açtığını ortaya çıkardı”
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”2114 şeklinde açıklanıyor.2115
● 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.2116
● 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.2117 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.2118
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.2119 TTB’den yapılan yazılı açıklamada, “Yaşadığımız topraklarda sağlığımıza, emeğimize ve demokrasimize ne pahasına
olursa olsun sahip çıkacağımıza söz veriyoruz” 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.2120
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
https://go.coe.int/yQEfR
https://www.evrensel.net/haber/416542/avrupa-konseyi-vandaki-gazeteci-tutuklamalari-birinci-derecede-tehdittir
http://mezopotamyaajansi24.com/tum-haberler/content/view/112519
2116 https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/232805-sehriban-ve-nazan-in-gazeteciligine-tanigiz
2117 https://tgs.org.tr/yipranma-hakki-gazeteciler-yipraniyor-tgs/
2118 https://twitter.com/TGS_org_tr/status/1316652484576841728
2119 https://www.gazeteruzgarli.com/ttb-baskani-fincanci-erdogana-gore-hepimiz-teroristiz/
2120 https://www.gazeteruzgarli.com/ttb-her-alanda-soz-soylemeye-devam-edecegiz/
2113
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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.2121
● 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.2122
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.2123
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
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.2124
● 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.2125
● 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
https://www.birgun.net/haber/izmir-barosu-ndan-genel-kurul-protestosu-319522
https://www.haber7.com/medya/haber/3024700-gazeteciler-icin-yipranma-hakki-basin-karti-sartina-baglanmasin-talebi/?detay=2
2123 https://www.birgun.net/haber/48-isimden-feto-nun-solculari-kitabina-iliskin-aciklama-hedef-gosteriliyoruz-319727
2124 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/son-bir-ayda-100u-askin-habere-erisim-engeli-getirildi-uzmanlar-uyardi-otosansur-kacinilmaz-1774689
2125 https://www.evrensel.net/haber/416872/gazeteci-pinar-gayip-yapmak-istedikleri-meslegi-kriminalize-etmek
2121
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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.2126
● 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. 2127
● 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.2128 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
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.2129
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.2130
https://www.evrensel.net/haber/416905/sinir-tanimayan-gazeteciler-tck-299un-kaldirilmasini-istedi-kotuye-kullaniliyor
https://www.dw.com/tr/kad%C4%B1n-gazetecilere-cezaevinde-k%C3%B6t%C3%BC-muamele-iddias%C4%B1/a-55337243
2128 https://www.egetelgraf.com/gazeteci-yipraniyor/
2129 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpli-atila-sertel-gazetecilerin-yipranma-hakki-kapsaminin-genisletilmesini-istedi-1774904
2130 https://www.dw.com/tr/gazetecilerin-y%C4%B1pranma-pay%C4%B1-hakk%C4%B1na-bas%C4%B1n-kart%C4%B1-%C5%9Fart%C4%B1%C4%B1srar%C4%B1/a-55366078
2126
2127
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● 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
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.2131
● ÇGD, gazeteci Hayri Demir’in sosyal medya üzerinden ölümle tehdit edildiğini duyurdu.2132
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.2133
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.2134
● 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
https://journo.com.tr/goruldu-cemil-ugur-mektup
https://yeniyasamgazetesi.info/hdplileri-tehdit-eden-jitem-turkeyden-hayri-demire-de-tehdit/
2133 https://twitter.com/cgdgenelmerkez/status/1319221289098366976
2134 https://www.dw.com/tr/ankaraya-muhalefete-baskıyı-sonlandır-çağrısı/a-55374696
2131
2132
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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 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.2135
● 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.2136
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.2137
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.2138

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.2139
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 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.2140
● 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.
https://www.gazeteruzgarli.com/bakanin-bursada-yapacagi-koronavirus-toplantisina-iha-dha-aa-ve-trt-haricinde-bursa-yerel-basini-alinmayacak/
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/tbmm-baskani-mustafa-sentoptan-enis-berberoglu-aciklamasi-6095130/
2137 https://www.aa.com.tr/tr/politika/chp-sozcusu-oztrak-anayasa-mahkemesi-kararlarina-uymamak-anayasayi-ihlaldir/2017929
2138 http://www.halkinsesi.com.tr/m/genel/tgf-basin-calisanlarinin-yipranma-payi-sartsiz-verilmelidir-h57557.html
2139 https://www.mlsaturkey.com/tr/dha-muhabiri-felat-bozarslan-savas-muhabirligi-yapip-yapmadigimi-hakim-googlea-sorsun/
2140 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tihv-raporu-24-kisiye-cumhurbaskanina-hakaret-gozaltisi-1346-kisiye-iskenceli-gozalti-1776312s
2135
2136
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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.2141
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.2142
● 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.2143
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.2144
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.2145
31 Ekim 2020
● TGS, Hürriyet’ten sendikalı oldukları için işten çıkartılan 45 basın emekçisinin tazminatlarının
bir yıldır verilmemesine ilişkin “Demirören yeter!” başlıklı video yayınladı.2146 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.2147
● 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
2141 https://t24.com.tr/yazarlar/tolga-sirin/basin-ozgurlugunun-sosyal-hak-boyutu-karteller-centilmenlik-anlasmalari-ve-turkuaz-basin-karti-kiskacinda-gazetecilik,28491
2142 https://www.birgun.net/haber/diyarbakir-barosu-baskani-na-hakaret-eden-hakimi-haberlestirene-sorusturma-320836
2143 https://www.gazeteduvar.com.tr/gazeteci-aysegul-dogan-bu-dava-siyasi-atmosferle-ilgili-haber-1502853
2144 https://giresungazete.net/giresuna-bik-subesi-acilmasi-isteniyor/
2145 https://twitter.com/RSF_tr/status/1322211467869982720
2146 https://twitter.com/TGS_org_tr/status/1322089315841822721
2147 https://www.birgun.net/haber/demiroren-yeter-321200
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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.2148
2 Kasım 2020

● ÇGD Genel Yönetim Kurulu, 2020 Ekim Ayı Medya İzleme Raporu’nda, Türkiye’deki gazeteciler
ve basın yayın kuruluşlarına tek merkezden organize baskı yapıldığı açıklandı. Raporda, “Türkiye tarihinde;
Sabahattin Ali, Musa Anter, Uğur Mumcu ve Hrant Dink’in de aralarında olduğu ve neredeyse tamamı
siyasi nitelik taşıyan 79 gazeteci cinayeti ortadayken, meslektaşlarımıza yönelen bu tehdit ve baskılar, yapılanların ‘tek merkezden organize yürütüldüğünün açık göstergesidir” denildi. Raporda, Van’ın Çatak ilçesinde askerlerin iki köylüyü helikopterden attıklarını raporlarla ispatlayan dört gazetecinin “örgüt üyeliği”
suçlamasıyla tutuklanmasına değinildi. Gazeteci Hayri Demir ile Burcu Karakaş’ın, 90’lı yıllarda çok sayıda
faili meçhul cinayet ve yasadışı olayda adı geçen, profil fotoğrafında ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım’ın
yer aldığı ‘JİTEM’ isimli hesap üzerinden ölüm tehditleri alması anımsatıldı.2149
● Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Las Tesis dansı gerekçesiyle altı kadın hakkında
yargılama yapılmasına, “Kadınlar yaşasın diye mücadele ettiğimiz için, sorumluları işaret ettiğimiz için
yargılanacakmışız. Bugünkü dava kadın hareketine gözdağı, erkekliğe güç kuvvet davasıdır” tepkisini gösterdi. İstanbul Anadolu Adliyesi önündeki eylemde, “Kadın Cinayetlerini Durduracağız”, “Bu mücadelede
hiçbir kadın asla yalnız yürümeyecek” sloganları attı ve “Las Tesis’i Değil, Katillleri Yargıla” yazılı pankartlar açtı. Platform Genel Sekreteri Fidan Ataselim, “Eylemdeki o sözler o kadar gerçekti ki, o kadar
önemli olan sorumluları işaret ediyordu ki, Türkiye’de buna tahammül göstermediler. Bu, kadın hareketine
yönelmiş siyasi bir tavırdır. Bu adliye sarayında bizi yargılayacaklarmış, adalet sarayı! Kadınlar yaşasın
diye mücadele ettiğimiz için, sorumluları işaret ettiğimiz için yargılanacakmışız. Bugünkü dava kadın hareketine gözdağı, erkekliğe güç kuvvet davasıdır” dedi.2150
● Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Gazetecilere Karşı Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Uluslararası Günü’nde Ocak ayından beri 29 gazeteci ve üç medya çalışanının öldürüldüğünü belirterek, BM bünyesinde gazetecilerin korunmasına yönelik özel temsilcilik kurulmasını istedi.2151 RSF Genel Sekreteri
Christophe Deloire, Covid-19 pandemisi nedeniyle kriz bölgelerine giden gazeteci sayısının azalması nedeniyle öldürülen gazeteci sayısının düştüğünü kaydederek, “Daha az gazeteci öldürülmüş olmasına karşın,
gazeteciler üzerindeki baskı arttı. Tehditlerin çeşitliliği gittikçe artıyor ve bunlarla mücadele giderek zorlaşıyor. Vakaların hiçbiri gereken titizlikle soruşturulmadı” dedi.2152
● Gazeteci Ayşegül Doğan, “silahlı örgüt kurup yönetmek” suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davaya ilişkin “7/24 gazetecilik yaparken ne ara silahlı örgüt kurup yönetmişim, bilmiyorum. Hukuken izah edilebilecek bir davayla karşı karşıya değiliz” dedi.2153 Doğan, “Benim, DTK üyesi
olduğum iddia ediliyor. Bu, gerçek değil, belgeleriyle ispatlı. Nevroz kutlamasında yayınlanan mesajlar,
bunları dönemin başbakanı Erdoğan’ın yorumlaması üzerine tartışma programları yapılırken bunlar örgüt
faaliyeti olarak değerlendirilmiyordu da şimdi neden böyle değerlendiriliyor?” açıklamasında bulundu.2154
3 Kasım 2020
● Günhaber sahibi ve yazarı Dursun Gündoğdu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen
Özkan’ın Günhaber’e üniversite ilgili haber verilmesini yasaklamasına tepki göstererek, “Bu kararınızı üniversitenizdeki geleceğin gazetecileri olacak iletişim fakültesi öğrencilerine nasıl anlatacaksınız. Gazetecilik
yaşamımda Antalya’da ilk defa bir üniversitenin böyle bir karar aldığına şahit oldum” dedi.2155
4 Kasım 2020
● CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, polisin TBMM önünde DİSK’in basın açıklamasına müdahalesine ilişkin yaşananlara, “Gücümüz yettiği kadar sonuna kadar direneceğiz” diyerek tepki gösterdi.
Özel, “Bugün Dikmen Kapısı önünde bir minibüsten üç kişi iniyor. En sert müdahale. Allah’tan korkun üç
kişi. Milletvekillerine rağmen müdahale ediyorlar ve basın açıklamasını yaptırmıyorlar. Hak İş, Türk İş,
DİSK istemiyor. İmza atan vekiller, sizden bu teklifi kim istedi? Hepinizin kıdem tazminatı gidiyor, kısa

https://www.evrensel.net/haber/417786/metin-goktepe-odullu-kosk-karsiligi-temizlik-haberi-ve-odul-haberine-erisim-engeli
http://cgd.org.tr/index.php?Did=3884&Page=1
https://www.gazeteruzgarli.com/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-las-tesis-davasinda-bugunku-dava-kadin-hareketine-gozdagi-erkeklige-guc-kuvvetdavasidir/
2151 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/2020de-30dan-fazla-gazeteci-olduruldu-1787936
2152 https://www.dw.com/tr/rsf-2020de-30dan-fazla-gazeteci-%C3%B6ld%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC/a-55474058
2153 https://www.kisadalga.net/aysegul-dogan-anlatiyor/
2154 https://t24.com.tr/haber/aysegul-dogan-7-24-gazetecilik-yaparken-ne-ara-silahli-orgut-kurup-yonetmisim-bilmiyorum,912710
2155 http://www.anhaberajansi.com.tr/gazeteci-gundogdu-isyan-etti-antalya-da-rektorden-basina-ambargo-ve-sansur/6238/
2148
2149
2150
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süreli iş sözleşmesi bütün iş kollarında oluyor. Meclis’te sonuna kadar itiraz edeceğiz. İyi dedikleri iki maddeyi ayırsınlar, iki dakikada geçirmeyen ne olsun. 50 maddeyi böyle pazarlıyorlar” dedi.2156
● Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) kurultayında, EFJ üyelerine, Türkiye’de cezaevindeki gazetecilere yönelik dayanışma çabalarının artırılması, uluslararası platformlarda hükümet ve siyasetçilere durumun anlatılması, gazeteci davalarının takip edilmesi çağrısında bulunuldu. EFJ ve TGS yöneticisi Mustafa
Kuleli toplantıda, “Her bir kardeş sendikamız, var olan faaliyetini arttırmalı. Farklı görüşler karşısında dehşete kapılanlara inat ifade özgürlüğünü, çok sesliliği ve mesleğimizi savunacağız” dedi.2157
● Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, 13 Eylül’de Van’ın Çatak ilçesinde, vatandaşlar Osman
Şiban ve Servet Turgut’un helikopterden atılmasını haberleştirdikleri için tutuklanan gazetecilerle ilgili bir
rapor hazırladı.2158 Raporu, “Faillerin Yalanı Devletin Lincini Örtmek İçin Nasıl ‘Gerçeğe’ Dönüştü” başlığıyla yayınlayan gazeteci kökenli Milletvekili Şık, “Bu haber nedeniyle tutuklanan ve ardından adli kontrol
şartıyla serbest bırakılan gazeteciler, altı ay önce açılmış bir soruşturma gerekçe gösterilerek tutuklandı. Ben
bunun bir bahane olduğunu düşünüyorum. Devlet, kolluk güçlerinin suçunu örtbas etmeye çalışma telaşını
ortaya koyan habercilik pratiğini cezalandırıyor. Hiçbir hukuki güvenceleri ve can güvenlikleri olmadan
gazetecilik yapan arkadaşlarımız olmasaydı, biz bu olayı duymayacaktık” dedi. Şık, ayrıca, MA çalışanlarından Azad Altay ile Şehriban Abi ve Nazan Sala’nın ve onlardan başka iki gazete dağıtımcısının da “Helikopterden atılan köylüler” haberi dolayısıyla yapılmadığı izlenimi vermek için operasyona dahil edildiklerini öne sürdü.2159
● İzmir’de sanat emekçileri, “Sanatın saati olmaz” sloganıyla kültür-sanat etkinliklerine Covid-19
virüsü salgını gerekçesiyle yasaklama getirilmesine tepki gösterdi. Sanatçılar, özetle “Bu süreçte, şu an yanı
başımızda duran restoran-kafe-bar emekçileriyle birlikte açlıkla sınamakta olduğumuz yetmez gibi, geleceğimiz de kısıtlamaları yapanların insafına terk edilmiş durumdadır. Türkiye’de pandemi önlemlerinin bilinçli ve istikrarlı olarak kültür-sanat yaşamını kısıtlamaya yöneltilmiş olması rastlantı değildir. Sürekli
‘kültürel iktidar olamadık’ yakınması yapan iktidarın hazırladığı önlem paketleri hususi olarak belirli türden
bir yaşam tarzını hedef almaktadır” görüşlerini dile getirdi.2160
5 Kasım 2020
● Dünya Tabipler Birliği (DTB), 71. Genel Kurulu dolayısıyla binlerce üyesi olan TTB’nin “terörist” olarak nitelendirilmesini mesleğin tümüne yönelik ağır bir karalama ve hakaret olarak değerlendirdiğini
duyurdu. DTB Başkanı Dr. Miguel Jorge, “DTB, bir ulusal tabip birliğinin bağımsız işleyiş ve çalışmalarına
yönelik her tür ölçüyü aşan bu müdahalenin kesinlikle karşısındadır. Türkiyeli yetkililere, tıp mesleğinin
binlerce yıllık deneyime dayanan, hastaya ve toplum sağlığına öncelik tanımayı hedefleyen evrensel mesleki
değerlerine saygı göstermeleri çağrısında bulunuyoruz” dedi. Türk Tabipleri Birliği’nin birçok konudaki
titizliğiyle tanınan kararlı bir DTB üyesi olduğu vurgulandı ve “TTB’nin ulusal ölçekte bağımsız bir kuruluş
ve ülkedeki tüm hekimlerin başlıca temsilcisi olarak varlığının korunması ve mesleki özerkliğe zarar verecek herhangi bir yasal düzenlemenin önlenmesi, tıp mesleğinin, binlerce yıllık deneyime dayanan, hastaya
ve toplum sağlığına öncelik tanımayı hedefleyen evrensel mesleki değerlerine saygı gösterilmesi ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerine eksiksiz olarak uyması” çağrısında bulunuldu.2161
● Coalition For Women in Journalism’in 2020 raporunda, dünya genelinde kadın gazetecilere yönelik saldırı, taciz, tutuklama, gözaltı ve çevrimiçi saldırı vakalarının arttığını söyledi. Rapora göre, şimdiye
kadar 540’tan fazla kadın gazetecilere yönelik tehdit kaydedildi.2162 Bunların, üçü cinayet, 15’i cinsel taciz
vakası, 67’si yasal açıdan taciz sayılan fiiller, 47’si tutuklama, 86’sı gözaltı, 109’u fiziksel saldırı ve alandaki engelleme ve 63’ü organize trol kampanya olarak kayda geçti.2163
● Antalya Basın Cemiyeti Başkanı İbrahim Akkaya, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın gazeteci Dursun Gündoğdu ve sahibi olduğu Günhaber’e uyguladığı bilgi vermeme kararını
kınadı.2164 Akkaya, “Kimse şunu aklından çıkarmasın, gazeteci kamu yöneticilerine her yazdığını beğendirmek ya da onların istedikleri gibi yazmak zorunda değildir. Şayet gazeteci yanlış yazmışsa bunu bertaraf
etmenin tek yolu yüce yargıdır” tepkisini paylaştı.2165
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gocuk-altinda-kalan-vatandasi-sucluyor-1788459
https://journo.com.tr/efj-turkiye-onerge
https://yadi.sk/d/fan_2GmJvOj5uw
2159 https://www.mlsaturkey.com/tr/sik-vandaki-gazeteciler-helikopterden-atilan-koyluler-haberi-icin-cezalandiriliyor/
2160 https://dokuz8haber.net/kultur-sanat/sanat-emekcilerinden-sessiz-eylem-sanatin-saati-olmaz/
2161 https://ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=bd51716e-1f46-11eb-9f63-b7e1409e57db
2162 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/arastirma-dunya-genelinde-kadin-gazetecilere-yonelik-saldirilar-artti-1788734
2163 https://www.indyturk.com/node/267846/ya%C5%9Fam/yeni-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-d%C3%BCnya-genelinde-kad%C4%B1n-gazetecilere-y%C3%B6nelik-sald%C4%B1r%C4%B1lar-artt%C4%B1
2164http://www.gunhaber.com.tr/haber/Antalya-Basin-Cemiyeti-Baskani-Akkaya-dan-universiteye-KINIYORUZ/467265
2165 https://www.akdeniztelgraf.com/haber/5676667/antalya-basin-cemiyeti-baskani-akkaya-kiniyoruz
2156
2157
2158

268

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2020 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

6 Kasım 2020
● Basın Araştırmaları Derneği’nin (Press in Arrest), “Günde üç gazeteci hakim karşısındaydı” başlıklı Ekim ayı raporunda, “Türkiye’de en az yedi ilde görülen 45 basın davasında, en az 74 gazeteci yargılandı. Yargılanan 74 gazeteci ile ilgili davalarda savcılıklar, üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve
toplam 321 yıl altı aydan 916 yıl dört ay 15 güne kadar hapis cezası talep ettiler” denildi.2166 Açıklamada,
“Yargılamaların yanı sıra gazeteciler hakkında yeni soruşturmaların ve davaların açıldığı, tutuklamaların
yapıldığı Ekim’de; en az dokuz gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı ve/veya suç duyurusunda bulunuldu, gözaltına alındı veya ifadeye çağrıldı. En az iki gazeteci hakkında yeni dava açıldı. Dört gazeteci
tutuklandı” ifadeleri kullanıldı.2167
● Tutuklu gazeteci Müyesser Yıldız’ın eşi Naci Uğur, Yıldız’ın tutuklanmasının ardından hukuk
okumaya karar verdiğini belirterek, “Bizim evimizde toplam 75 tane dijitale el konuluyor. Bunların içerisinde oğlum İlim’e ve bana ait olanlar da var. Bunların alınması hakimin verdiği karara ve kanuna aykırı.
Dijital materyalleri, beş ay sonra geri aldık” dedi.2168
● Sözcü yazarı Soner Yalçın, “Bir gazeteci… Bir dava…” yazısında gazeteci Müyesser Yıldız’a
destek vererek, “Gazeteci Müyesser Yıldız, ağır ceza mahkemelerinde kaç kez daha kendini savunacak?
Yıldız’ın yargı şiddetine maruz kalması ne kadar sürecek? Kim yasa gücünü eline geçiriyorsa, Yıldız’a
kumpas kurup hapse attırıyor. Çünkü hakikatleri yazması istenmiyor” tepkisini paylaştı.2169
7 Kasım 2020
● Haberin Var Mı İnisiyatifi, altı aydır tutuklu OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın 9
Kasım’da görüşülecek davası öncesinde “Müyesser Yıldız’a Özgürlük” etiketiyle kampanya başlatarak bir
video paylaştı.2170 Videoda, “Yıldız, 15 Temmuz’un perdesini aralayan haberleri nedeniyle hedef alındı.
Soruşturma eski günlerdeki gibi sahte bir ihbar mektubuyla başladı. Kendisine hakaret eden İçişleri Bakanı’na dava açtıktan sonraki ilk iş gününde gözaltına alındı. Ve pazartesi günü tam 155 gün olacak Yıldız
tutuklanalı” denildi.2171
8 Kasım 2020
● Eski Genelkurmay Başkanı, Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Sincan Cezaevi’nde beş aydır tutuklu
OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’a gönderdiği mektupta, “Sevgili Müyesser, bu mektubu
yazdığım gün, sekiz yıl sonra sizin tekrar tutuklanarak cezaevine konulacağınızı ve size bir mektup daha
yazma durumunda kalacağımı hiç düşünmezdim. Ancak hayat maalesef beklenmedik acılarla dolu. Bugün,
sekiz yıl sonra size söyleyeceklerim, 2012’de size gönderdiğim mektuptaki düşüncelerimin sadece bir tekrarı olacak. Sizin, bugün de bir suç işlemediğinize inanıyorum” dedi.2172
● CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Sincan Cezaevi’nde tutuklu OdaTV Ankara Haber
Müdürü Müyesser Yıldız’ın “Gerçekten hukuk olsa, tarafsız yargı olsa, bu dosya ile beni değil beş ay, beş
dakika dahi yatıramazlardı” dediğini aktardı. Çakırözer, Yıldız’ın, “Benimle ilgili iddia devletin güvenliğini
tehlikeye sokma deniyor ya; asıl yargıyı bu hale düşürenlerin devletin güvenliğini falan taktığı yok. Umurlarında değil. Umurlarında olsa böyle boş bir dosya ile bir insanı tutuklayabilirler mi? Bu hukuk değil, pervasızlık! Tam da FETÖ zihniyeti bu işte. FETÖ’nün Siyasi ayağından hesap sorulmadığı için hala FETÖ
zihniyeti yargıyı etkisinde tutabiliyor. Kendimden çok hukuk adına, hukuka yapılanlara üzülüyorum” ifadelerini paylaştı.2173
● Bağımsız Gazetecilik Platformu (P24), Silivri Cezaevi’nde Covid-19 vakaları görülmesiyle ilgili
“Birçok gazetecinin de tutuklu olduğu Silivri 9 No’lu Cezaevi’nde teyitli Covid-19 vakaları olduğunu öğrendik. Yetkilileri tutukluların tedavisi ve korunması için acil önlem almaya ve açıklama yapmaya davet
ediyoruz” çağrısı yaptı.2174
● DİSK’e bağlı Basın İş Sendikası, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile istifa ettiğini haberleştirmeyen basın yayın organlarını eleştirdi. Açıklamada,
“Son dönemde türlü cezalarla yıldırılmaya çalışılan bağımsız televizyon ve internet siteleri dışında hiçbir
“ana akım” medya mecrası haberi görmedi, göremedi. Saray’ın bir aparatı haline getirilen medya kuruluşları, Bakan’ın kendi hesabından paylaştığı istifa haberini dahi veremiyordu” denildi. Bazı yabancı haber
http://pressinarrest.com/rapor/press-arrest-ekim-2020-basin-ozgurlugu-raporu/
https://www.dw.com/tr/g%C3%BCnde-3-gazeteci-hakim-kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1na-%C3%A7%C4%B1kt%C4%B1/a-55521206
https://halktv.com.tr/muyesser-yildizin-https://halktv.com.tr/muyesser-yildizin-esi-ilk-kez-konustu-438661hesi-ilk-kez-konustu-438661h
2169 https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/soner-yalcin/bir-gazeteci-bir-dava-6113710/
2170 https://twitter.com/HVMinisiyatifi/status/1325465355687497728
2171 https://t24.com.tr/haber/6-aydir-tutuklu-bulunan-muyesser-yildiz-icin-kampanya-baslatildi-gazetecilik-suc-degildir,913542
2172 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ilker-basbugdan-muyesser-yildiza-destek-mektubu-1789476
2173 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/hukuk-olsa-burada-5-dakika-dahi-yatmamam-gerekirdi-6116841/
2174 https://t24.com.tr/haber/bagimsiz-gazetecilik-platformu-bircok-gazetecinin-tutuklu-bulundugu-silivri-cezaevi-nde-covid-19-vakalari-var,913700
2166
2167
2168
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ajanslarının “bakanlık yetkililerine” dayandırarak verdiği gelişmelerin saatler sonra bazı medya kuruluşları
tarafından “iddia” şeklinde paylaşılmaya başlandığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, “İstibdat rejimlerinin karakteristiği haline gelen halkın haber alma hakkına yönelik kısıtlamalar, bu istifa sürecinde artık iyiden iyiye
gün yüzüne çıktı. İktidarın birer propaganda aygıtına dönüşen medya kuruluşlarının pulları bu istifa sürecinde bir bir dökülmüş oldu” ifadelerine yer verildi. Bu durumun, gazeteciliğin belgesinin saraydan alınan
turkuaz kartlar değil, kamuoyuna duyurulan haberler olduğunu bir kez daha gösterdiği vurgulandı. 2175
9 Kasım 2020
● Gazeteci Faruk Bildirici, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasını açıklamasıyla ana
akım medyada “AA geçti mi” ve “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan bilgi geldi mi” soruları sorulduğunu ancak böyle olmayınca istifa haberi yapılmadığını belirtti. Bildirici, “Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanlığı’ndan AA ve TRT’nin ‘Yayımlayabilirsiniz’ talimatı alamadıkları için yayımlayamadıklarını”
kaydetti. Bildirici, “Zaten son yıllarda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkındaki haberler, medya
bürolarında en titizlenilen, en riskli görülen haberlerin başında geliyordu. Onaylanmamış haber asla girilmiyordu. Hatta aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı olan Berat Albayrak’ın fotoğraflarına bile ayrı bir özen gösteriliyordu. Gülümseyen, güvenli ifadeler içeren fotoğrafları tercih ediliyordu.
Aksi halde bu nedenle bile uyarı gelebiliyordu” ifadelerini kullandı.2176
● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa
etmesini haberleştirmeyen televizyon kanallarına ve gazetelere tepki göstererek, “Türk medyasının bir bakanın istifasını saatlerce haberleştirememesi, Türk halkının gelişmeyi dış basından öğrenmesi ülkedeki haber alma krizinin göstergesidir. Albayrak olayı medyadaki krizin ilanıdır” dedi.2177 ÇGD açıklamasında,2178
“Ana akım medya kuruluşları halkın haber alma hakkına ihanet etmiştir. Konuyu kamudan saklayan medya
kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin, istifanın gizlenmesine neden ihtiyaç duydukları ve gazetecilik görevlerini neden yerine getirmedikleri konusunda bir açıklama yapmak zorundadır” denildi.2179 RSF Türkiye
Temsilcisi Erol Önderoğlu, “Çoğunluk medyasının bu sessizliği ve yurttaşı bilgilendirmekten feragati, bir
toplumu tehlikeler karşısından savunmasız bırakacak en vahim tutumlardan biridir. Bu keyfiyet, Türkiye
Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde belirtildiği üzere okura nesnel haber ulaştırma sorumluluğu
bakımından da mesleğe ihanettir” dedi.2180 TGC de, “Gazetecilik alenileşmiş bir bilgiyi ‘iktidar ne der’ kaygısıyla saklamak değildir. Tüm meslektaşlarımızı koşullar ne kadar zor olursa olsun Türkiye Gazetecileri
Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uygun habercilik yapmaya, halktan gerçekleri gizlememeye davet ediyoruz” açıklaması yaptı.2181
● İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından, Hilton Otel’in depremzedelere açılması sonrası haber takibi için otele giden Yeni Bakış muhabiri Kenan Yeşil’in güvenlik görevlilerince gözaltına alınması ve tehdit
edilmesine ilişkin2182 “Kendisine olmayan yetkileri vehmeden kifayetsiz insanlarla uğraşmak kaderimiz
olmamalı. Kimsenin bizleri itip kakmasına izin vermeyeceğiz” denildi.2183
10 Kasım 2020
● Cumhuriyet eski Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, AİHM’in Cumhuriyet davasındaki ihlal
kararını yeterli bulmadığını vurgulayarak, “AİHM sürecin siyasi nedenlerle yaşandığına dair (madde 18)
itirazı (bir karşı oy var) reddetti. Cumhuriyet davasının siyasi bir dava olmadığının görememek için ancak
AİHM olmak gerekir” tepkisini paylaştı.2184
● TRT Haber, Anıtkabir’de gerçekleşen 10 Kasım töreninde, “Devletin zirvesi Atanıtkabir’deydi”
başlığına yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalarken yaptığı konuşmada
yanlış alt başlık kullanılmasının ardından yapılan özür açıklamasında, “Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında uygulanan zorunlu çalışma yöntemleri nedeniyle bu tür hatalar maalesef sayıca artmıştır” denildi.2185
Daha öncesinde birisinde Erdoğan konuşurken diğerinde Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin olmak
üzere iki kez yanlış alt yazı girilmiş ve editör Mehmet Karaca’nın işine son verilmişti.2186
11 Kasım 2020
2175
2176

https://www.diskbasinis.org/index.php/tr/basin-aciklamalari/1190-yeni-tuerkiye-de-s-vas-doekuelen-yeni-medya
https://farukbildirici.com/blog/detay/Gece-boyu-AA-beklendi-talimat-gozlendi#

2177https://ankahaber.net/haber/detay/gazeteciler_cemiyeti_baskani_bilgin_albayrak_olayi_medyadaki_krizin_ilanidir%E2%80%9D_20654#.X6kC4OBhgUk.twit-

ter

https://twitter.com/cgdgenelmerkez/status/1325721649719746560
http://cgd.org.tr/index.php?Did=3885&Page=1
https://www.evrensel.net/haber/418423/rsf-turkiye-temsilcisi-onderoglu-medyanin-albayrak-suskunlugu-meslege-ihanettir?a=5e4
2181 https://www.tgc.org.tr/18-slider/2711-tgc-gazeteci-%C3%B6nce-halka-ve-ger%C3%A7e%C4%9Fe-kar%C5%9F%C4%B1-sorumludur.html
2182 https://www.birgun.net/haber/gazeteci-kenan-yesil-hilton-oteli-nde-gozetim-altina-alindi-tehdit-edildim-322293
2183 http://igc.org.tr/igc/herkes-haddini-bilecek/
2184 https://twitter.com/muratsabuncum/status/1326108291613724672
2185 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/trt-haberden-yine-alt-baslik-skandali-1789933
2186 https://www.gazeteduvar.com.tr/trtde-yine-altyazi-hatasi-atanitkabir-haber-1504131
2178
2179
2180
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● TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun

soru önergesine yanıtta, 2018-2020 hak ihlaliyle ilgili yapılan toplam altı bin 658 başvuru olduğu belirtildi.
Bu başvurularla ilgili “Dört bin beş başvuru tutukluların hakları, 800’ü adil yargılanma hakkı, 525 sağlık ve
hasta hakkı, 300 kötü muamele, 250 hak ihlali içermeyenler, 174 aile kurma ve ailenin korunması, 123
çalışma ve sözleşme özgürlüğü, 118 işkence yasağı, 86 sosyal güvenlik hakkı, 83 ayrımcılık yasağı, 71
yaşama hakkı, 53 çalışma hakkı, 20 çocuk hakları, 17 hak arama hürriyeti, 12 iletişim ve basın özgürlüğü,
dokuz düşünce ve ifade özgürlüğü, yedi ihraç, sınır dışı ve iade etme yasağı ve beş sığınma hakkı” bilgisi
verildi.2187
13 Kasım 2020
● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, gazetecilerin yıpranma hakkının basın kartı şartına
bağlanmasıyla ilgili, “Basın kartı olmayanlar yıpranmaz anlamına gelen bu yasa ayrımcıdır” dedi. Bilgin,
“Gazetecilik saygın ve zor bir iştir. Düzgün gazetecilik yapmak, hele bu dönemde, her zamankinden daha
da zordur. Ayrıca, gazetecilik yapmak için basın kartı gerekmediği gibi kart yokken de bu meslek yeterince
yıpratıcıdır. Bu yasa Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmelidir” diye konuştu.2188 DİSK’e bağlı Basın İş
Sendikası, AKP’nin gazetecilere “Basın kartın yoksa yıpranamazsın” dediğini belirterek, “Birçok kez söyledik, devlet tarafından verilen kart gazetecilik ehliyeti değildir. Gazetecilik yapmak için basın kartı gerekmediği gibi kart yokken de bu meslek yeterince yıpratıcıdır. Doğru olan yıpranma hakkının sadece habercilere değil, tüm basın ve matbaa çalışanlarına tanınmasıdır. Hatta bu mesleğin bu denli yıpratıcı olmaktan
çıkartılmasıdır” açıklaması yaptı.2189 TGS, yıpranma hakkından yararlanmak için basın kartı koşulu getirilmesinin gazeteciler arasında ayrımcılığa yol açacağını belirterek, karardan geri dönülmesi çağrısı yaptı.
TGS’nin açıklamasında, “Gazetecilerin tamamı çalışırken yıpranmaktadır. Mesleğin zorlukları, yıpratıcı
yanları kart koşulu aramazken yıpranma hakkı için kart koşulu aranmaktadır. Bu düzenleme Anayasaya
aykırıdır. 11 saat kamera başında yayın yapan medya çalışanını yıpratan koşullar cebindeki karta bakmamaktadır. 24 saat deprem bölgesinde, enkaz başında çalışan muhabiri, onun göndereceği haberi gazeteye ya
da televizyona aktaran meslektaşımızı yıpratan çalışma koşulları karta bakmamaktadır. Savaş bölgesinde
canı pahasına halka gerçeği ulaştırmaya çalışan foto muhabirini yıpratan çalışma koşulları karta bakmamaktadır” denildi.2190 ÇGD, basın kartı koşuluna karşı, “Türkiye’nin dört bir yanında zor koşullarda mesleklerini
icra eden ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın siyasi tercihleriyle basın kartı alma hakları ellerinden alınan meslektaşlarımızın, yıpranma hakkından da mahrum bırakılması kabul edilemez” ifadelerini
kullandı.2191 TGC, “İktidar yeni bir hak ihlali yaratıyor” diyerek gazetecilere yıpranma hakkı sağlanmasında
basın kartı taşıma şartı getirilmesine tepki gösterdi.2192
● CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve başladığı 20142019 arasında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasından 63 bin 41 kişiye dava açıldığını belirterek, “Açılan bu davalardan dokuz bin 554 kişi mahkum oldu” dedi. Başarır, “Adalet Bakanlığı’nın 2019 yılı istatistiklerine göre, TCK’nin bir yıldan dört yıla kadar hapisle cezalandırılmayı, bunun alenen işlenmesi durumunda da altıda bir oranında arttırılmasını öngören 299. maddesinden bir yılda, hakaretten, 36 bin 66 kişi
kovuşturmaya uğradı, bunlardan 12 bin 298’i de açılan davalarda yargılanırken, üç bin 831 kişi ceza aldı.
Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan verilere göre 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in döneminde ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasından 163 kişiye dava
açılırken, 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde ise 848 kişiye dava açıldı” dedi.2193
15 Kasım 2020

● KESK’e bağlı Haber-Sen, “İstanbul Haber Müdürlüğü bünyesindeki kurgu servisinde görev yapan
sekiz deneyimli montajcının, gerekçe gösterilmeden İstanbul Televizyonu’na gönderildiğini böylece
TRT’de yıllardır süren mobbing, tehditle emekliliğe zorlama ve ‘istihdam fazlası personel’ adı altında başka
kurumlara sürgün uygulamalarına bir yenisinin daha eklendiğini açıkladı. Açıklamada, “Bu sürgünler akla
‘TRT’de sık sık gündeme gelen hatalı altyazıların faturası İstanbul Haber Müdürlüğü Montaj servisine mi
kesildi?’ sorusunu getiriyor. Oysa ardı arkası kesilmeyen yayın skandallarının sorumlusu, 15 ila 25 yıldır o
birimde çalışan arkadaşlarımız değil; deneyimli personelinden ‘kurtulmak’ için taktik üzerine taktik geliştiren TRT yönetimidir” denildi.2194
https://www.birgun.net/haber/cezaevlerinden-meclis-e-5-bin-basvuru-yapildi-322449
https://ankahaber.net/haber/detay/bilgin_basin_karti_sarti_adaletsizlikte_israri_gosterir;_iptali_istenmeli_21068
https://www.gazeteruzgarli.com/disk-basin-is-akp-gazeteciye-basin-kartin-yoksa-yipranamazsin-diyor/
2190 https://www.gazeteruzgarli.com/tgsden-basin-karti-kosuluna-tepki-yeni-duzenleme-gazeteciler-arasinda-ayrimcilik-yaratacak/
2191 https://www.gazeteruzgarli.com/cagdas-gazeteciler-dernegi-yipranma-hakkindan-mahrum-birakilma-kabul-edilemez/
2192 https://www.birgun.net/haber/tgc-den-basin-karti-tepkisi-iktidar-yeni-bir-hak-ihlali-yaratiyor-322781
2193 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/erdogana-hakaretten-63-bin-41-kisiye-dava-acildi-6123830/
2194 https://tele1.com.tr/yazim-hatalariyla-gundeme-gelen-trtde-8-montajci-surgun-edildi-266760/
2187
2188
2189
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16 Kasım 2020
● İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, BİK’in Cumhuriyet’e tebliğ ettiği 28 günlük ilan
kesme cezasına ilişkin, “Yargı reformuna ilişkin açıklamaları samimi bulmuyorum. Siyasi davalarda, muhalefete yönelik davalarda ya da Cumhuriyet gazetesine yönelik ilan kesme cezalarında herhangi bir değişiklik olmadan Türkiye’de bir yargı reformundan bahsetmek mümkün değildir. Temel sorunumuz uygulamada. Uygulama sorunlarını halletmemiz gerekmektedir. Göz boyama cinsinden, ekonomiyi düzeltme
cinsinden, yabancı sermayeye güvence vermek cinsinden yapılması düşünülen değişikliklerin hiçbir anlamı
olmayacaktır. Dahası uygulamaya geçmeyecektir” tepkisini gösterdi.2195
18 Kasım 2020
● RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçeli yargılamalara
ilişkin “Bunun Türkiye’nin son altı yılda toplumun kutuplaşmasında katalizör işlevi gördüğünü bugün daha
iyi anlıyoruz. Genç bir öğrenci veya üniversitelinin, işçi veya sendikacının, siyasi parti temsilcisi veya esnafın, Cumhurbaşkanı’nı eleştirmesi nedeniyle sabahın köründe evinden gözaltına alınıp, tutuklanıp veya
yargılanmasının kamuoyundaki karşılığı uyum ve uzlaşı kültüründen uzaklaşmak oldu. Bugünkü acı şöhret,
sadece bu antidemokratik maddeye yönelik değil, bizzat Cumhurbaşkanı’nadır da… Unutulmayacaktır”
dedi. Önderoğlu, Adalet Bakanlığı’nın 2019 istatistikleri çerçevesince “TCK’nin bir yıldan dört yıla kadar
hapisle cezalandırılmayı, bunun alenen işlenmesi durumunda da altıda bir oranında arttırılmasını öngören
299’uncu maddesinden bir yılda 36 bin 66 kişi kovuşturmaya uğradı. Bunlardan 12 bin 298’i açılan davalarda yargılanırken, üç bin 831 kişi ceza aldı” ifadelerini kullandı.2196
22 Kasım 2020

● TTB Merkez Konseyi, 20 Kasım saat 05.30’da polis operasyonuyla gözaltına alındıktan sonra
nöbetçi mahkemece tutuklanmasına karar verilen TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’in
serbest bırakılmasını talep etti. TTB açıklamasında, “Ev ve işyeri adresi belli olan, hekimlik değerlerinin
savunucusu meslektaşımızın ifadeye çağrılmak yerine evi basılarak gözaltına alınması hukuk ve insan haklarıyla tamamen çelişmektedir. TTB Merkez Konseyi olarak, hukuksuzluğa son verilmesini ve Gökalp’ın
bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz” denildi.2197
25 Kasım 2020
● MA Van bürosu ve çalışanlarına yönelik son dönemde yapılan polis operasyonlarına ve tutuklamalara karşı gazeteciler “çalışamaz durumdayız” diyerek, basın meslek örgütlerine çağrıda bulundu. JinNews muhabiri Hikmet Tunç, “İşkenceye maruz kalan iki yurttaşın durumunun yazılması ve bunun ifşa
edilmesi, her gazetecinin bu koşullarda yapamayacağı işler. Halka gerçek haberi ulaştırmak gibi bir sorumluluğumuz var. Tek bir arkadaş dahi kalsak bu gerçekleri aktarma sözünü verdik. Her koşulda da bunu
sürdürmeye devam edeceğiz. Yaptığınız hiçbir işkence ve ihlal faili meçhul olmayacak” dedi. Gazeteci Arif
Aslan, “Hak ihlallerini haberleştiren gazeteciler gözaltı ve tutuklamalara maruz kalıyor. Henüz bir hafta
önce beraber bir etkinlikte haber takip ederken Dindar Karataş ile birlikte polisler tarafından engellendik.
Özellikle polisler Karataş’ı hedef alarak çekim yapmasını engelliyordu” ifadelerini kullandı. Gazeteci Oktay
Candemir, “Gazetecilerin herhangi bir durumdan ötürü ifadeye çağırılması bile hukuk adına doğru bir şey
değilken, gece yarısı evleri basılıyor, gözaltına alınıyor ve dijital malzemelerine el konuluyor. Bu baskılarla
sık sık karşılaştığımız dönemler oldu. Son bir yıldır özelikle Van’da gazetecilik faaliyetleri neredeyse yasaklı” diye konuştu. Gazeteci Ruşen Takva, “Meslek örgütlerinin acilen adım atması gerekiyor. ‘Gazetecilik
susturulamaz’ diyoruz ama maalesef sistem onu susturuyor. ‘Yargılanamaz’ diyoruz ama maalesef yargılanıyor. ‘Gazetecilik suç değil’ diyoruz ama her alanda yeni bir suç isnat ediliyor. Bu yüzden artık slogandan
öteye geçilip, el ele vererek gözle görülür bir şeyler ortaya koymamız gerekiyor” dedi. Gazeteci İdris Yılmaz
polis baskınları ve gözaltılarla psikolojik baskı uygulanmaya çalışıldığını vurguladı.2198
28 Kasım 2020
● Türkiye İnsan Hakları Davalarına Destek Projesi (TLSP) kapsamında 43 uluslararası hak örgütü
tarafından Tahir Elçi cinayeti davasına ilişkin, “Savcılığın ve bu davanın görüldüğü mahkemenin adil yargılanma hakkına saygı göstermemesinden dolayı endişeliyiz” açıklamasında bulunuldu.2199 Açıklamada,
“Türk makamlarının, Türkiye’nin uluslararası hukuk yükümlülüklerinden olan, vatandaşlarından birinin
ölümüne ilişkin hızlı, etkili, tarafsız ve bağımsız bir soruşturma yürütmek ve Tahir Elçi’yi öldürmekle
https://www.birgun.net/haber/cumhuriyet-gazetesine-28-gunluk-ilan-kesme-cezasi-323113
https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/234332-gazeteciler-cumhurbaskanina-hakaret-davalariyla-yipratiliyor
2197 https://www.gazeteruzgarli.com/ttb-evi-basilarak-gozaltina-alinan-ttb-yuksek-onur-kurulu-uyesi-dr-seyhmus-gokalpin-serbest-birakilmasini-istedi/
2198 https://tiraj.com.tr/haberler/gazetecilerden-basin-meslek-orgutlerine-cagri-acil-adim-atin
2199 https://twitter.com/TR_Litigation/status/1332253612651798528
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suçlananların tarafsız ve bağımsız bir mahkeme tarafından etkili bir şekilde yargılanmasını sağlamak yükümlülüklerini ihlal etmeye devam etmesinden de rahatsızız” denildi.2200 Türk makamlarının acil adım atması gerektiğine değinilen açıklamada, “Üç polis memurunun yargılandığı bu davada önümüzdeki duruşmalarda uygun adli güvenceler sunan bir yargı sürecinin izlenemeyeceğinden ve yargılama sırasında Sayın
Elçi ve ailesinin haklarına saygı gösterilmeyeceğinden de endişe etmekteyiz. Bu endişe, ilk duruşma sırasında meydana gelen ciddi yargı süreci ihlallerine dayanmaktadır” denildi.2201
● Uluslararası basın hakları ve ifade özgürlüğü kuruluşları, gazeteciler MA muhabirleri Adnan Bilen, Cemil Uğur, JinNews muhabiri Şehriban Abi ve gazeteci Nazan Sala’nın bir an önce serbest bırakılmasını talep ederek, MA’ya ve gazetecilere yönelik baskıyı kınadı. IPI Türkiye Program Koordinatörü Renan
Akyavaş, “AYM’nin MA muhabirlerinin tutulduğu cezaevi koşullarının salgın açısından sağlık riski oluşturmadığını belirtmesi son derece endişelendirici. Duyurulmayanı duyurmaya çalışan gazetecilerin haksız
yere tutuklanmaları yetmezmiş gibi, bir de salgının ortasında hayatlarının riske atılması kabul edilebilir bir
durum değil” dedi.2202 Uluslararası Af Örgütü Türkiye Kampanya Sorumlusu Milena Buyum, “Gazeteciler,
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilmiş basın kartları olmaması gerekçe gösterilerek basın mensubu kabul edilmemiş, not defterlerindeki notlar, telefonlarındaki fotoğraflar gazetecilik faaliyetleri
çerçevesinde değerlendirilmemiş, tutuklanma kararlarının gerekçesi olarak kullanılmıştır” ifadesini kullandı.2203
30 Kasım 2020

● Avusturyalı yazar Christine Nöstlinger’in muzır ilan edilen Evde ve Uzakta kitabının çevirmeni Suzan Geridönmez, “Son dönemde özellikle çocuk ve gençlik yayıncılığına yönelen ve
günden güne kapsamını ve boyutunu artıran sistematik bir sansür uygulaması olarak değerlendiriyorum” dedi. Geridönmez, “Düşünce ve ifade özgürlüğü demek yetişkinlerin neyi okuyacağına
kendi karar vermesi demektir. 18 yaşından küçükler söz konusu olduğunda ise seçme özgürlüğü ve
sorumluluğu ailededir. Ebeveynler, çocuklarına Türk ve İslam kültürüne uygun eserler okutmakta
serbesttir, tıpkı çocuklarına kültürler arasında köprüler kuran, eleştirel düşünceyi teşvik eden eserler okutmaya serbest oldukları gibi. Bu özgürlüğe müdahale aslında kişisel hak ve özgürlüklere
müdahaleden başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı. Geridönmez, MEB’e bağlı birçok okulda
Nöstlinger’in kaleme aldığı kitapların önerildiğini belirterek, “Tebligatta muzırın anlamı ‘edebe
aykırı’, ‘terbiyesizce’ ve ‘iğrenç’ diye tanımlanmaktadır. Ben kendi duygularımdan önce, özgür
seçimleri ‘iğrenç’ olarak değerlendirilen öğretmen ve ebeveynlerin duygularını ve gösterecekleri
tepkiyi merak ediyorum. Tabii, hala ‘Yılan bana dokunmadığı sürece…’ düşüncesiyle sessizliğini
koruyan, ama yayın programlarında her an aynı şaibeli gerekçelerle sansürlenebilecek birçok eseri
bulunan yayıncıların ne zaman hep birlikte, gür bir şekilde düşünce özgürlüğüne ve özgür sanata
sahip çıkacaklarını da…” diye konuştu.2204
1 Aralık 2020
● Türk Tabipleri Birliği (TTB), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 23 Kasım’da “terör örgütü üyesi” iddiasıyla tutuklanan TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’in
serbest bırakılmasını istedi. Ortak açıklamada, “Emek-meslek örgütleri olarak meslek etik ilkelerini ve hekimlik değerlerini ödünsüz savunan mücadele arkadaşımız Dr. Şeyhmus Gökalp’in haksız hukuksuz bu tutukluluğuna bir an önce son verilerek serbest bırakılmasını talep ediyoruz” denildi. Gökalp, 20 Kasım’da
sabaha karşı polis operasyonuyla gözaltına alınmıştı ve sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.2205
● Basın İlan Kurumu’nun (BİK) azınlık gazetelerine bu yıl maddi yardım yapmaması üzerine ilgili
gazetelerin yönetici ve editörleri, Covid-19 salgınında var olma mücadelesi verdiğini söyledi. Apoyevmatini
Genel Yayın Yönetmeni Mihail Vasiliadis, “İstediğimiz bizi sürüncemede bırakmamaları. Verilecekse, ‘Verilecek’ deyin, verilmeyecekse ‘Hayır gücümüz yok’ deyin. Biz sene başında bütçemizi ayarlarken bu paranın geleceğini göz önüne alarak planlama yapıyoruz” dedi. Agos Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan, “Nisan’dan beridir de 2011’den beri verilen desteğin bu yıl erkene çekilmesi için BİK’e çağrıda
buluyoruz. Azınlık gazeteleri zor durumda dedik ama dinlenmedik” dedi. Şalom Genel Yayın Yönetmen
https://tele1.com.tr/43-uluslararasi-orgutten-tahir-elci-cagrisi-dava-bagimsiz-ve-tarafsiz-mahkemeler-gorulmeli-276321/
https://www.gazeteruzgarli.com/uluslararasi-hak-orgutleri-tahir-elci-davasi-bagimsiz-tarafsiz-ve-yetkili-bir-mahkeme-tarafindan-gorulmelidir/
2202 https://www.evrensel.net/haber/419880/uluslararasi-meslek-orgutleri-kurt-gazetecilere-yonelik-baski-kabul-edilemez
2203 https://www.evrensel.net/haber/419880/uluslararasi-meslek-orgutleri-kurt-gazetecilere-yonelik-baski-kabul-edilemez
2204 https://www.evrensel.net/haber/419927/cocuk-ve-genclik-yayinciligina-sistematik-olarak-sansur-uygulaniyor
2205 https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=705acbe2-33ca-11eb-a453-e3d6872009d0
2200
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İvo Molinas, “Bizler maddi yardımdan çok bu tarihi ve kültürel mirasın hayatta kalması adına yapılan pozitif
ayrımcılığı takdir etmiştik. Bizleri üzen yardım alamamaktan ziyade bunun tekrarlanmamasıdır” dedi. Jamanak Editörü Ara Koçunyan, “Yaşamın felç olmasıyla doğru orantılı olarak bu dönemde ne cenaze kalkıyor ne kilisede ayin oluyor. Bütün etkinlikler, ilanlar, duyurular maddi anlamda bizim temel gelir kaynağımızdı. Gazetemizin yaşamasına olanak veren bu şeyler salgınla birlikte rafa kalktı” dedi.2206
● Almanya Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Başkanı Michael Roth, Türkiye’nin iş insanı Osman
Kavala’ya ilişkin AİHM kararına uymasını istedi.2207 Roth, Almanya’nın dönem başkanlığı AİHM'nin kararlarına kısıtlama olmaksızın saygı duyulması ve bu kararların uygulanmasını öncelik kabul ettiklerini belirterek, “Türkiye AİHS’ye uyma ve Osman Kavala’yı artık serbest bırakma çağrısı yapıyorum” dedi.2208
2 Aralık 2020
● Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Uluslararası Basın Özgürlüğü Misyonu Raporu’nda Türkiye’de
tutuklu yargılanmaya karşı açıklamalara rağmen gazetecilere yönelik keyfi gözaltı ve aylarca cezaevlerinde
tutma eğiliminin devam ettiği belirtildi. Raporda, Türkiye’de “örgüt propagandası tanımı tek cümleyle revize edilerek, gazetecilerin kriminalize edilmesi ve aleyhte dava açılması için kullanılmasına devam edildiği” vurgulandı. Son olarak İnfaz Yasası kapsamı dışında bırakılmalarıyla tutuklu gazetecilerin can güvenliğinin riske atıldığı vurgulandı. Raporda, “IPI verilerine göre, 2020 yılı Ekim ayı itibariyle parmaklıklar
ardında 77 gazeteci bulunuyordu. Bu ‘gelişmeye’ rağmen Türkiye, dünyanın en büyük gazeteci hapishanelerinden biri olmaya devam ediyor” denildi. Raporda, “Yerel bir mahkemenin bu ay verdiği, Cumhuriyet
eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’ı kaçak ilan ederek tüm mal varlığına el koyma kararı, eleştirel
seslerin bastırılmasına dönük sonu gelmez girişimleri gözler önüne seriyor. Gazetecilik faaliyetlerini cezalandırma amacıyla gazetecinin ve ailesinin mallarına el koymak, yeni bir saldırı biçimini temsil ediyor”
ifadesi kullanıldı. Raporda, “Bir yandan sosyal medyada online sansürü arttıran yeni düzenlemeyi çıkardı
ve partizan medya denetleyici kurumları harekete geçirdi. Bir yandan ise AYM hedef alarak yargı bağımsızlığına karşı yeni bir saldırı başlattı” tespitleri aktarıldı. MHP’nin ‘yeniden yapılandırma’ önerisinin,
AYM’nin bağımsızlığını ortadan kaldırmakla açıkça tehdit ettiği vurgulandı. BTK’nın online düzenlemelere
riayet edildiğini gözlemlemekle yükümlüğü olduğu ancak online içeriklerin kaldırılması ve sansürlenmesi
görevi üstlendiği belirtildi.2209
● Konya DHA muhabiri Hasan Dönmez, canlı yayında kendisine saldıran kişilerle ilgili suç duyurusu arabuluculuğa gönderildiği için söz konusu kişilerce Konya’da enkaz altında kalarak ölen üç kişinin
mezarına fidan dikilmesini ve kendisine arkadan saldıran gencin de kitap okumasını istedi.2210 Dönmez,
Konya’da Aralık 2019’da bir evin çökmesine ilişkin haberi yaparken hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından saldırıya uğramıştı ve yumruk, tekme darbeleriyle gözlüğü kırılmıştı.2211
3 Aralık 2020
● Netflix, İstanbul’da ofis açacağını duyurdu. Netflix’in Türkiye ekibine için planlanan ofis, 2021
yılının ikinci yarısında açılacak.2212 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ofis açılmasını Türkiye’nin dizi ve sinema sektörü açısından katkıda bulunacak bir gelişme olarak yorumladı. Netflix’in kurucusu ve eş CEO’su Reed Hastings ise, Türkiye’nin zengin kültürü ve köklü hikaye anlatma geleneği ile
kendileri için çok değerli bir ülke olduğunu belirterek, Türk yapımı içerikler üretme bakımından konuyu
değerlendirdi. Lisansını alan veya almak üzere olan Amazon PrimeVideo, Mubi, Spotify, Deezer gibi uluslararası diğer platformlara da ofis açma çağdışında bulunan RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, “Netflix’in Türkiye’ye duyduğu güveni gösteren bu karar, inanıyorum ki hem ülke ekonomisine hem de yayıncılık dünyasına büyük katkılar sunacaktır. Dünyada dizi film ihracatında ikinci sırada olan ülkemiz için
yerel ve küresel büyük bir rekabetin de teşvik edici unsuru olacaktır. Ülkemizin değerleriyle uyumlu, hassasiyetlerimizi ön plana alan yapımların önemine tekrar vurgu yapmak isterim” 2213 dedi.2214
● Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM kararına ve iki kez tahliye, bir kez beraat etmesine
rağmen hakkında yeni bir soruşturma açılarak halen Silivri Cezaevi’nde tutuklu Osman Kavala’nın serbest
bırakılması gerektiğine yönelik karar aldı. Komite, Türkiye’ye karşı ara karar alarak, “Başvurucunun Ekim
2017’den bu yana özgürlüğünden mahrum olmasından derin bir endişe duyuyoruz” denildi. Kararda, Kavala’nın AYM’deki başvurusunun hızla sonuçlandırılması için gerekli adımların atılması talep edildi. Eğer
https://m.bianet.org/bianet/medya/235255-azinlik-gazetelerinin-varligi-tehlikeye-girdi
https://t24.com.tr/haber/almanya-dan-turkiye-ye-kavala-kararina-uyun-cagrisi,918038
https://www.dw.com/tr/almanyadan-t%C3%BCrkiyeye-kavala-karar%C4%B1na-uyun-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1/a-55781278
2209https://www.evrensel.net/haber/420131/ipi-turkiyede-gazeteciler-baski-kiskacinda
2210 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/canli-yayin-sirasinda-darp-edilen-gazeteciden-saldirganlara-anlamli-ceza-6150433/
2211 https://www.dha.com.tr/yurt/saldiriya-ugrayan-dha-muhabiri-uzlastirmada-saldirganlarin-fidan-dikmesini-ve-kitap-okumasini-istedi/haber-1801176
2212 https://www.haberturk.com/son-dakika-netflix-turkiye-de-ofis-acacagini-acikladi-2890225-teknoloji
2213 https://twitter.com/ibrahimuslu55/status/1334786696064458752
2214 https://www.amerikaninsesi.com/a/rtuk-kararlari-tartisilirken-netflix-turkiyede-ofis-aciyor/5687510.html
2206
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Komite’nin 2021’in Mart ayındaki toplantısına kadar Kavala serbest bırakılmazsa, ihlal prosedürü başlatmak da dahil olmak üzere çabaların sürdürebileceği belirtildi.2215 Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktörü
Nils Muiznieks de, “Türkiye’nin Osman Kavala’yı serbest bırakmak ve aleyhindeki cezai soruşturmaya son
vermekten başka seçeneği yok. Bunların yapılmaması, Kavala’nın insan haklarının daha fazla ihlal edilmesi
anlamına gelecek ve Türkiye’nin işlemeyen adalet sistemi üzerinde bir başka utanç verici leke olacaktır”
dedi.2216
● İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, “İktidarın ekran bekçisi oldu. RTÜK'ün işi iktidarın
uşaklığını yapmak değil. RTÜK kendi işine baksın. Habertürk TV’ye verilen cezanın sebebi CNN Türk, A
Haber, 24 TV gibi tek sesli, parti ve tek adam propagandasından başka bir şey yayınlamayan kanallar gibi
yayın yapmamasıdır” dedi.2217
4 Aralık 2020
● Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin (DFG) Kasım ayı raporuna göre; 91 gazetecinin tutuklu bulunduğu, sekiz gazetecinin gözaltına alındığı ve ikisinin ise tutuklandığı kaydedildi.2218 Raporda, “Öyle ki,
helikopterden atılan köylülerin gördüğü işkence ortaya çıkarıldıktan sonra kentteki gazeteciler hedef tahtasına oturtuldu. Dünyanın her yerinde ‘gazetecilik başarısı’ olarak görülecek bu haber, meslektaşlarımızın
tutuklanmasına neden olmuştu. Haberi yapan Şehriban Abi, Nazan Sala, Adnan Bilen ve Cemil Uğur’un
tutuklanmasına tepkiler gelmeye devam ederken, bu kez dört meslektaşımızın çalışma arkadaşı Dindar Karataş aynı durumla karşı karşıya kaldı. MA muhabiri Karataş, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında önce gözaltına alındı, ardından da tutuklandı. Karataş’ın tutuklanma gerekçesi
çok bilindik, haber kaynaklarıyla yaptığı görüşmeler ve haberler” denildi.2219
● TMMOB Şehir Plancıları Odası, üyeleri Haknas Sadak’ın DTK soruşturması kapsamında 23 Kasım’da gözaltına alınmasına ve çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanmasına tepki gösterdi. Açıklamada,
“Ev ve işyeri adresi belli olan, kaçma ve delilleri karartma şüphesi bulunmayan Sn. Haknas Sadak`ın hukuki
süreçler işletilerek Savcılığa çağrılıp ifadesi alınabilecekken, pandemi sürecinde çok sayıda kolluk kuvveti
ile evi basılarak gözaltına alınması hiçbir hukuki gerekçe yokken tutuklanması, ülkemizde artık rutinleşen
bir insan hakkı gaspı ve hukuksuzluk örneğidir” denildi.2220
● Press In Arrest, Kasım 2020 Basın Özgürlüğü Raporu’nda sekiz ilde 30 basın davasının görüldüğü aktarılarak, bu ay sekizi kadın 40 gazetecinin hakim karşısına çıktığını, basın ve ifade özgürlüğüne
yönelik baskıların merkezinde ise MA’nın olduğunu kaydetti. Raporda, en az 40 gazetecinin yargılandığı
davalarda, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve en az 201 yıl dört aydan 497 yıl iki aya kadar hapis
cezası talep edildiği belirtildi. Raporda, üç gazeteci ve üç medya kurumuna açılan tazminat davalarında
toplamda bir milyon 470 bin liralık manevi tazminat istendiği, kadın gazetecilerin ise, toplamda 33 yıl yedi
ay 15 günden 86 yıl bir ay 15 güne kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıktığı kaydedildi. “Terörle
Mücadele Kanunu” kapsamında 22 gazeteci suçlandı ve haklarında devam eden yargılamalarda, ‘terör suçlamaları’ karşısında savunma yapmak durumunda kaldı. En az 64 kadın gazetecinin en az bir basın davasındaki yargılaması tutuksuz olarak sürüyor.2221 Covid-19 salgınının Türkiye’de görülmeye başlanmasından
bu yana görülen basın yargılamaları duruşmalarında, ‘koruma önlemleri’ adı altında duruşmalara izleyici
ve gözlemci alınması konusunda yaygın bir keyfilik olduğu tespit edildi. Mart ayından Aralık başına kadar
geçen sürede, Covid-19 salgını gerekçe gösterilerek, 73 gazetecinin yargılandığı 38 duruşmaya gözlemci
alınmadı ya da bu duruşmalara girecek gözlemci sayısına kısıtlama getirildi.”2222
● Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı kast ederek ve
“6 gün önce kurulan şirkete tek imzayla iki milyarlık iş verildi” haberini alıntılayarak, “Gevrek gevrek güler
tabii” mesajını Twitter’da paylaştı.2223 Bunun üzerine Varank, “Kendilerine gazeteci diyen ama yaptıkları
tek iş tetikçilik olan her müfteriyle mahkemede hesaplaşıyorum.2224 Yalan söylemek, iftira atmak bu kadar
kolay olmamalı” dedi.2225 Kırıkkanat ise, Varank’ın paylaşımını alıntılayarak “Hodri meydan, Sayın Varank
‘Tosyalı Filyos Endüstri Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi ne zaman kuruldu” sorusunu sordu.2226
2215
2216

https://t24.com.tr/haber/avrupa-konseyi-bakanlar-komitesi-nden-osman-kavala-karari-hemen-serbest-birakilmali,918588
https://amnesty.org.tr/icerik/turkiye-osman-kavala-ile-ilgili-son-karar-tutuklulugunun-derhal-sona-ermesi-gerektigini-acikca-ortaya-koyuyor

2217https://ankahaber.net/haber/detay/iyi_partili_turkkandan_rtuke_tepki_iktidarin_ekran_bekcisi_oldu_rtukun_isi_iktidarin_usakligini_yapmak_de-

gil_22758#.X8jw3i4FWKw.twitter
2218 https://gazetekarinca.com/2020/12/dfg-raporu-kasimda-sekiz-gazeteciye-gozalti-ikisine-tutuklama/
2219 https://www.evrensel.net/haber/420344/kasim-ayinda-2-gazeteci-tutuklandi-2-tv-kanalina-ve-1-gazeteye-ceza-verildi
2220 http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=10357&tipi=3&sube=0
2221 http://pressinarrest.com/rapor/press-arrest-kasim-2020-basin-ozgurlugu-raporu/
2222 http://www.pressinarrest.com/rapor/press-arrest-kasim-2020-basin-ozgurlugu-raporu/
2223 https://twitter.com/mkirikkanat/status/1334644722493689862
2224 https://www.indyturk.com/node/281676/haber/gazeteci-mine-k%C4%B1r%C4%B1kkanat%E2%80%99tan-kendisini-dava-a%C3%A7makla-tehdit-edenbakan-varank%E2%80%99
2225 https://twitter.com/varank/status/1334793939300331524
2226 https://twitter.com/mkirikkanat/status/1334812588077686784
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● RTÜK’ün Habertürk TV’ye CHP’li Ali Başarır’ın sözleri nedeniyle verdiği cezaya “Habertürk’e
Haksız Ceza” etiketi kullanılarak tepkiler paylaşıldı. Yazar Muharrem Sarıkaya, “Bizim sloganımız ‘Gücü
Özgürlüğünde’. Her gün ekranda döndürdüğümüz şeyi lafta mı bırakacağız? Böyle yaparak diğer kanallara
da sopa gösteriyorsunuz” ifadesini kullandı. Nagehan Alçı, “Devletine, milletine bağlı çok net bir medya
grubuyuz. Kararın döneceğinden eminim” dedi. Sevilay Yılman, “Bu Habertürk TV’ye ayar çekmedir. Tarafsız ve çok sesli yayın anlayışımızla rakiplerimize fark ettik” dedi. Kübra Par, “Ana akım medyayı Habertürk TV temsil ediyor. Operasyonel gazetecilik yapmadığımız için bunlar başımıza geliyor” dedi.2227
● CHP’nin eski RTÜK üyesi Faruk Bildirici, Habertürk TV’ye verilen ceza ile ilgili “RTÜK, Ahmet
Şık’ın ‘Medya Mahallesi’ndeki sözleri nedeniyle Halk TV’ye ceza verirken ‘sunucunun suçlamalara müdahale etmemesinin kamusal sorumluluk anlayışı ile bağdaşmadığını’ savunmuştu. Habertürk TV’te sunucunun, Başarır’ın sözlerine müdahalesine rağmen ceza vererek kendisiyle çelişti” dedi.2228
7 Aralık 2020
● İMC TV Program Koordinatörü ve Gündem Müzakere sunucusu Ayşegül Doğan, Diyarbakır 9.
Ağır Ceza Mahkemesi’nin altı yıl üç ay hapis cezasına mahkumiyet kararında, DTK’dan üyelik daveti aldığını ama gazetecilik yaptığı için reddettiğini ancak yine de DTK üyesi olduğu gerekçesiyle ceza verildiğini
kaydetti. Doğan, Mahkeme’ye, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın kendisiyle ilgili “gazeteci değil”
şeklinde bilgi ilettiğini ve bunun karara gerekçe oluşturduğunu söyledi. Doğan, “2010-2012 yıllarında 784
gün şüpheli değilken usulsüz bir şekilde dinleniyorum. Bu 784 gün yapılan dinlemelerdeki görüşmelerden
beş ya da altı tanesi suç olabilecek şekilde dosyaya konuyor. Bu bile suç teşkil eden bir kaydımın bulunamadığını gösteriyor. Ne suçlamalar ne ceza hiçbiri hukuk normları içerisinde bir anlam bulmuyor, olsa olsa
siyasi anlamı var. Bu daha önce birçok başka meslektaşıma yapıldığı gibi bugün de sıra bana geldi” dedi. 2229
● Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni ve CNN Türk programcısı Ahmet Hakan, CHP Lideri Kemal
Kılıçdaroğlu’na CNN Türk boykotunu bitirmeleri çağrısında bulundu.2230 Hakan, “Bizim CHP’ye karşı bir
ön yargımız yok, bir tutumumuz yok. Şu anlamsız yasağı lütfen sonlandırın Sayın Genel Başkan. Sizin de
temsilcileriniz, partilileriniz gelsin kendini ifade etsin. Sizinle başı hiç hoş olmayan gazetecileri bile zor
günlerinde arıyorsunuz. O yaptığınızla bu hiç örtüşmüyor”2231 CHP, 3 Şubat’taki MYK toplantısından sonra
CNN Türk’ü “gerçekleri çarpıtma” ile suçlamış ve CHP’lilerin yayınlara katılmama kararını açıklamıştı.2232
8 Aralık 2020
● İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, salgın nedeniyle duruşmalara taraflar dışında kimsenin alınmamasına karar verilmesiyle Anayasa ve İnsan Hakları Sözleşmesi’nin çiğnendiğini bildirdi. Durakoğlu, “Hakimler duruşma salonunun gerçek hakimi olsa bile böyle bir evrensel hukuk kuralının ortadan
kaldırılmasına yönelik bir hukuki dayanak yoktur. Bunun doğuracağı sonuçlar da olacaktır. Alenilik ilkesi
çiğnendiği anda neler olabileceğini düşünemezsiniz zaten” dedi. İnsan hakları hukukçusu avukat Kerem
Altıparmak, hangi duruşmanın kapatılabileceği açıkça belli olduğunu ve bunun dışındaki bir uygulama adil
yargılanma hakkına aykırı olacağını belirterek “Yasalarda açıkça çerçevesi çizilmemiş bir düzenlemeyi hakim kafasına göre yapamaz. Hakimlerin bu kadar geniş bir takdir yetkisi olamaz. Orada herhangi bir hukukçunun, vatandaşın, gazetecinin, gözlemcinin duruşmaları izlemesi gerekir. Bu adil yargılanma hakkının bir
parçası. Denetlenmesi gerekir. Yapılmadığı takdirde adil yargılanma hakkını etkiliyor” diye konuştu.2233
9 Aralık 2020

● IPI, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Türkiye’de gazetecilerin özgürce haber yapmasına izin verilmesi çağrısıyla yeni bir kampanya başlattı. IPI, “Free Turkey Journalists” kampanyasındaki
taleplerini “Hapisteki tüm gazetecilerin serbest bırakılması, eleştirileri ve kamuoyu tartışmalarını bastırmak
ve sindirmek için gazetecilerin terörle ilgili ve diğer sahte suçlamalarla yargılanmasına son verilmesi, yargı
sisteminin siyasi etkiden bağımsızlığını sağlamak için reform, çevrimiçi içeriği sansürleme çabalarına son
veri, bağımsız medyanın medya düzenleyici kurumları tarafından bastırılmasına son verin” diye sıraladı.
2234

● ÇGD, gazeteci Ayşegül Doğan’ın Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “terör örgütü” suçlamasıyla altı yıl üç ay hapis cezasına mahkum edilmesine ilişkin “Meslektaşımız Doğan’a verilen hapis
https://www.haberturk.com/haksiz-ceza-sosyal-medya-gundemine-de-damga-vurdu-2891526
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bildiriciden-rtukun-kararina-tepki-1796308
https://www.amerikaninsesi.com/a/ceza-alan-gazeteci-aysegul-dogan-784-gun-usulsuz-dinlenmisim-/5690661.html
2230 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012081043358180-ahmet-hakandan-kilicdarogluna-cagri-su-anlamsiz-yasagi-lutfen-sonlandirin/
2231 https://t24.com.tr/haber/ahmet-hakan-dan-kilicdaroglu-na-cagri-su-anlamsiz-yasagi-lutfen-sonlandirin,919308
2232 https://www.indyturk.com/node/282936/r%C3%B6portaj/ahmet-hakan%E2%80%99dan-k%C4%B1l%C4%B1%C3%A7daro%C4%9Flu%E2%80%99na%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1-chp%E2%80%99ye-kar%C5%9F%C4%B1-bir-%C3%B6nyarg%C4%B1m%C4%B1z-yok-%C5%9Fu-yasa%C4%9F%C4%B1
2233 https://www.dw.com/tr/duru%C5%9Fmalara-kimse-al%C4%B1nm%C4%B1yor-hukuk%C3%A7ular-itiraz-ediyor/a-55875902
2234 https://www.evrensel.net/haber/420700/ipi-turkiyede-gazeteciler-ozgurce-haber-yapsin
2227
2228
2229
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cezasının hukuki değil siyasi olduğunu ve kararı kınadığımızı duyuruyor; istinaf mahkemesine, ilk derece
mahkemesinin yok saydığı düşünce ve ifade özgürlüğü ile basın özgürlüğünü esas alarak kararı bozması
çağrısında bulunuyoruz” açıklaması yaptı.2235
10 Aralık 2020
● Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), 2020’de 42 gazeteci ve medya çalışanının görevleri
başındayken öldürüldüğünü, şu anda 235 gazetecinin cezaevinde olduğunu açıkladı.2236 IFJ’nin raporuna
göre, gazeteci cinayetlerinde son beş yılda liste başındaki Meksika 13 medya mensubunun öldürülmesiyle
yine ilk sıraya yerleşti ve beş cinayetle Pakistan ikinci sırada yer aldı. Afganistan, Hindistan, Irak ve Nijerya’da üçer gazeteci öldürüldü. Türkiye 67, Çin 23, Mısır 21, Eritre 16, Suudi Arabistan 14, Belarus 11,
Yemen ve Kamboçya dokuz, Kamerun altı, Fas ve Myanmar’ın ise beş gazeteci ile cezaevinde en çok gazeteci bulunan ülkeler arasında yer alıyor. IFJ Başkanı Younes Mjahed de “Bu bulgular, gazetecileri hapse
atarak ve onları yargı sürecinden men ederek hesap verebilirliğe karşı kendilerini korumaya çalışan hükümetlerin ağır tacizine ışık tutuyor. Tutuklu meslektaşlarımızla ilgili sarsıcı rakamlar, dünyanın dört bir yanındaki gazetecilerin kamu yararına hakikat arayışları için ödedikleri büyük bedelin ciddi bir hatırlatıcısıdır”
dedi. IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger, “Bunlar sadece istatistik değil. Onlar kendilerini gazetecilik
mesleğine adamış ve bu iş uğruna en ağır bedelleri ödemiş dostlarımız ve meslektaşlarımız. Onları hatırlamakla kalmıyoruz; hükümetlerin ve kanun yapıcı konumdaki yetkililerin katilleri adaletin karşısına çıkarması için bastıran her davanın takipçisi de oluyoruz” diye konuştu.2237
11 Aralık 2020
● Gazeteci Aydın Engin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı aleyhine sürekli basın kartının iki
yılı aşkın süredir verilmemesi üzerine Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Engin’in dilekçesinde,
“Açıkça hukuka aykırı ve telafisi imkansız zararlar doğuran sürekli basın kartının verilmemesi işleminin
yürütmesinin durdurulması ve yargılama sonunda dava konusu zımni red niteliğindeki ‘sürekli basın kartının verilmemesi işleminin iptaline, davacının kazanılmış hakkı gözetilerek başvurucu işleminin tamamlanması” istendi.2238
14 Aralık 2020
● RSF’nin yayımladığı rapora göre, dünyada cezaevlerinde tutuklu bulunan gazeteci sayısının
387’ye çıktığı bildirildi. Covid-19 ile ilgili haberleri nedeniyle 130’dan fazla gazeteci tutuklandı. Raporda
1 Ocak’tan 1 Aralık’a kadar olan zaman içerisinde Çin’de 117, Suudi Arabistan’da 34, Mısır’da 30, Vietnam’da 28 ve Suriye’de 27 basın mensubunun hapiste olduğu belirtildi. Raporda, dünyadaki tutuklu kadın
gazeteci sayısı, bu yıl geçen yıla oranla yüzde 35 artarak, 31’den 42’ye çıktığı belirtildi. Rapora göre,
2020’de en az 54 gazeteci Suriye, Yemen ve Irak’ta rehin olarak tutuluyor. 2020’de dünyada kayıp ilan
edilen ve kendisinden haber alınamayan gazeteci sayısı ise dört kişi olarak kayıtlara geçti.2239
● Gazeteci Şirin Payzın, CNN Türk’te çalıştığı döneme ilişkin “Demirtaş ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ dediği gün itibariyle CNN Türk’e HDP’lileri ve Demirtaş’ı çıkaramamaya başladık. Bunun mücadelesini ben çok verdim. Ne zaman biz ‘artık bu saçma yasakları bir yana bırakalım’ desek Ankara’dan birileri
vergi cezası borcu ve teröre destek suçlamasını hatırlatarak devreye giriyordu. Bir dönem genel yayın yönetmeni editörlere çağrılmayacaklara ilişkin liste veriyordu. Ona da kanal yönetiminden liste geliyordu muhtemelen.
Ama bir süre sonra farkına vardık ki esas listeler Ankara temsilcilerinden geliyormuş” dedi.2240
15 Aralık 2020
● CPJ 2020 yıllık raporuna göre, 1 Aralık’a değin yıl içerisinde en az 274 gazeteci hapse atıldı.2241
Rapora göre, Çin, salgınla ilgili haber yapan birçok kişiyi tutuklayarak, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en
fazla gazeteciyi hapse atan ülke oldu. Çin’i, gazetecileri şartlı tahliyeyle tutuksuz yargılayan ve yenilerini
tutuklayan Türkiye izledi. Raporda Türkiye’deki duruma ilişkin “Hapsedilen her gazetecinin devlet karşıtı
suçlamalarla karşı karşıya kaldığı ülkede, 2016’nın Temmuz ayındaki başarısız darbe girişimi sonrası yaşanan (cezaevine gönderilenlerin sayısındaki) artıştan bu yana hapisteki gazetecilerin sayısı azaldı. Basın kuruluşlarının kapatılması, hükümet yanlısı iş insanlarının eline geçmesi ve adli husumet, ana akım medyayı
etkili bir şekilde ortadan kaldırırken, Türkiye daha fazla gazetecinin cezaevi dışında yargılanmayı
http://cgd.org.tr/index.php?Did=3888&Page=1
https://www.gazeteruzgarli.com/gazeteci-cinayetleri-ulkesi-meksika-gazeteciler-hapishanesi-turkiye/
https://www.indyturk.com/node/284041/d%C3%BCnya/uluslararas%C4%B1-gazeteciler-federasyonu-a%C3%A7%C4%B1klad%C4%B1-t%C3%BCrkiyecezaevinde-en-%C3%A7ok-gazeteci
2238 https://bianet.org/1/10/235874-aydin-engin-den-iletisim-baskanligi-na-basin-karti-davasi
2239 https://www.dw.com/tr/bas%C4%B1n-%C3%B6zg%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BCne-korona-darbesi/a-55930971
2240 https://www.kisadalga.net/sirin-payzin-cnn-turk-gunlerini-anlatiyor-gazetecilik-inadiydi-yenildik/
2241 https://cpj.org/tr/reports/2020/12/dunya-capinda-rekor-sayida-gazeteci-hapiste/
2235
2236
2237
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beklemesine izin verdi” denildi. Bu yıl Türkiye’de 37 gazeteci hapsedildiğine değinilen raporda, “Bu sayı,
2016’daki sayının yarısından da az ancak yetkililer gazetecileri ve avukatlarını tutuklamaya devam ediyor.
Türkiye’de Covid-19 nedeniyle 2020’de adli kovuşturmalar üç ay süreyle askıya alındı, bu durum gözaltındakiler için hapis süresini ve şartlı tahliye edilerek yargılanmayı bekleyenlerin endişesini arttırdı” ifadeleri
kullanıldı.2242
● İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), yaptığı açıklamada, RTÜK’ün hükümeti eleştiren yorum ve
haberleri yayımlayan bağımsız televizyon ve radyo kanallarına cezai nitelikli orantısız yaptırımlar uyguladığını belirtti.2243 HRW, RTÜK tarafından alınan 43’ten fazla kararı, mahkeme belgeleriyle yerel ve uluslararası mevzuatı inceledi. HRW Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson, “Türkiye’nin yayın denetiminden sorumlu kurumu tarafından hükümeti eleştiren yayın organlarına uygulanan ağır yaptırımlar,
önemli bir kamu kurumunun Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetinin bir kolu haline geldiğini gösteriyor”
dedi. RTÜK Başkanı’nın, Cumhurbaşkanı’na doğrudan siyasi bağlılığını defalarca gösterdiğini belirten Williamson, “RTÜK, medyayı sansürlemek ve medya mensuplarını korkutmak için bir araç olarak hizmet etmeyi bırakmalı, uyguladığı cezaları derhal iptal etmeli, görev tanımındaki gibi tarafsızlık ve çoğulculuk için
çalışmalıdır” diye konuştu.2244
● TGC, edebiyat dünyasında taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar Hasan Ali Toptaş’a 2013 yılında verilen Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nü iptal etti.2245 TGC’nin açıklamasında, “2013 TGC Sedat Simavi Ödülleri’ni kazananlar listesinden Hasan Ali Toptaş’ın adının kaldırılarak verilen Edebiyat Ödülü’nün
iptal edilmesine karar vermiştir. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak her türlü şiddet ve tacizin karşısında
olduğumuzu bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.2246
16 Aralık 2020
● İfade Özgürlüğü Derneği kurucusu Prof. Dr. Yaman Akdeniz, YouTube’un Türkiye’de temsilcilik
açmasına ilişkin “Anlaşılan YouTube baskıcı ve sansürcü düzene boyun eğecek. YouTube sosyal medya
düzenlemeleri kapsamında iki kez ceza yedikten sonra bir temsilci atamayı uygun buldu ve açıklama yayınladı. Bu gelişme ‘gelecekler vergi verecekler’ gelişmesi değil. Vergi ile bu olayın hiçbir alakası yok. Hem
kullanıcı verilerini paylaşacaklar hem de tüm kendilerine gönderilen erişim engelleme/ içerik çıkartma/ hesap kapatma kararlarını uygulayacaklar” dedi.2247
17 Aralık 2020
● BirGün, BİK tarafından Aralık ayı için uygulanmak üzere 23 günlük yeni bir resmi ilan cezası
verildiğini belirtti. BirGün’ün açıklamasında, “Yeni diyoruz çünkü BİK nerdeyse yılın üçte birinde gazetemizde yer alan haberleri, kullanılan dili ya da fotoğrafı gerekçe göstererek resmi ilan cezası uyguluyor.
Yapılan itirazlar da yine kalıp haline gelen bildik cümlelerle reddediliyor” denildi. BirGün’ün avukatı Ali
Deniz Ceylan, “BİK tarafından verilen resmi ilan ve reklam yayınlama hakkında kesintiye gidilmesine ilişkin kararlar basın özgürlüğüne müdahale niteliğindedir. Nitekim Anayasa Mahkemesi de 16.01.2020 tarih
B.No: 2016/73997 sayılı “Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Ltd. Şti. Başvurusu (4)”
kararında BİK tarafından yapılan resmi ilan ve reklam kesintilerinin basın özgürlüğüne müdahale niteliğinde
olduğunu tespit etmiştir(para.23)” dedi.2248
18 Aralık 2020
● CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
ile ilgili haber nedeniyle BirGün’e verilen 23 günlük ilan kesme cezası hakkında, “Ülkede basın özgürlüğünü, halkın haber alma hakkını koruması gereken kurumlar iktidarın sopası, basın infaz kurumu haline
gelmiş durumda. Haberler gerekçe gösterilerek verilen ilan kesme cezaları halkın haber alma hakkına darbedir. Basın İlan Kurumu artık elindeki yetkileri cezalandırma aracı olarak kullanmaktan vazgeçmelidir”
dedi.2249
● Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (The Coalition For Women In Journalism - CFWIJ), Şırnak’ın
Cizre ilçesinde gözaltına alınan MA muhabiri Zeynep Durgut’un serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Açıklamada, “Yalnız bu yıl kaydettiğimiz saldırılar arasında dünyanın dört bir yanından 100 kadın

https://www.amerikaninsesi.com/a/salgin-ortaminda-rekor-sayida-gazeteci-hapsedildi-/5699777.html
https://www.hrw.org/news/2020/12/15/turkey-crackdown-independent-tv-channels
https://bianet.org/bianet/insan-haklari/236059-rtuk-sansur-icin-hizmet-etmeyi-birakmali
2245 https://t24.com.tr/haber/tgc-hasan-ali-toptas-a-2013-yilinda-verilen-odulu-iptal-etti,920760
2246 https://www.tgc.org.tr/18-slider/2753-tgc-her-t%C3%BCrl%C3%BC-%C5%9Fiddet-ve-tacizin-kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1nday%C4%B1z.html
2247 https://susma24.com/youtube-turkiyeye-temsilci-atayacak-baskici-ve-sansurcu-duzene-boyun-egmek/
2248 https://www.birgun.net/haber/birgun-gazetesi-yoluna-devam-edecek-326923
2249 https://www.birgun.net/haber/artik-ilan-degil-infaz-kurumu-327076
2242
2243
2244
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gazetecinin gözaltına alındığını belgeledik. Gazetecilikte Kadın Koalisyonu olarak gazetecileri susturmak
amacıyla yapılan bu girişimleri kınıyoruz. Durgut’un derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz” denildi.2250
20 Aralık 2020
● RSF Temsilcisi Erol Önderoğlu, gazeteci Özlem Gürses’e yaptığı haber nedeniyle gelen mesajlara
ilişkin “Gazeteci Özlem Gürses kendisine sövgü içeren sözlerle saldırgan sosyal medya hesaplarını tek tek
teşhir etti. Yargıdan, düşünce açıklamayla bir alakası olmayan bu çapsızlığın sorumluların tespit edilip ağır
şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.2251
● Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Yönetim Kurulu, “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi”ne ilişkin yaptığı açıklamada, teklif edilen kanunun gerekçesiyle bağlaşmayan ve temel hak ve hürriyetleri daha fazla kısıtlamayı doğuracak değişiklikler
önerildiği belirtildi. Açıklamada, “Ülkemizde sivil toplum kuruluşları dünyanın pek çok ülkesine kıyasla
daha ağır bir denetim ve kontrol kurallarına tabidir. Ülkemizin bu açıdan bir zayıflık söz konusu olmadığı
gibi, Kanun Teklifi ile 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu’nda Teklif’in
gerekçesiyle bağlaşmayan ve temel hak ve hürriyetleri daha fazla kısıtlamayı doğuracak değişiklikler önerilmektedir” denildi. Bu değişikliklerin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tavsiyeleri açısından gerekli olmadığı vurgulanan açıklamada, “Örgütlenme özgürlüğüyle ilgili temel evrensel ilkelerle de uyuşmazlık içindedir. Özellikle Dernekler Kanununa eklenmek istenen 30/A maddesi ile derneğin genel kurulu dışındaki
organlarında görevli olanlar veya ilgili personel hakkında soruşturma başlatılması halinde bu kişiler veya
bu kişilerin görev yaptığı organlar geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılabilmesinin önü açılması ülkemizde açılan soruşturmaların yıllarca sürebildiği düşünüldüğünde örgütlenme özgürlüğüne olağan bir dönemde, olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı dönemlerde izin verilen çerçeveyi dahi aşan sınırlamalar getirmektedir” denildi.2252
21 Aralık 2020
● Artvin Hopa 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, 24 Aralık’ta görülmesi planlanan Metin Lokumcu’nun öldürülmesine ilişkin davaya Lokumcu ailesi ve dostlarının katılmama kararı aldıkları bildirildi.2253 Açıklamada, “Gerek davamızın Hopa’dan kaçırılma teşebbüsünün gerekse 24 Aralık’ta duruşmanın yapılıp yapılmayacağı konusundaki belirsizliğin, tam da bu nedenle yani Metin Lokumcu’nun sadece
arkadaşları değil, Lokumcu’nun şahsında bu davanın simgeledikleriyle dayanışma göstermek isteyen tüm
dostlarımızın katkısını ve katılımını engellemek için yapıldığını elbette biliyoruz” denildi.2254 Lokumcu,
2011’de dönemin Başbakanı Erdoğan’ın Hopa’da düzenlediği mitingde çıkan olaylarda polisin sıktığı biber
gazı ve aldığı darbelerden etkilenerek kalp krizi geçirmiş ve hayatını kaybetmişti.2255
● TBMM Adalet Komisyonu’nun CHP Sözcüsü İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi”ne ilişkin “Demokrasiye ciddi
zarar verilecek. AKP bir an önce vazgeçmeli” çağrısında bulundu. CHP’li Emre, Dernekler Kanunu’nda
yapılan değişikliklerin çarpıcı olduğunu belirterek “Türkiye’de 120 binin üzerinde dernek var. Bu derneklerde denetim ya da yönetim organlarında görev yapanın herhangi biriyle ilgili herhangi bir soruşturma
açılmışsa İçişleri Bakanlığı’na o yönetimi sonlandırma ve kayyum atama yetkisi veriliyor. Bu şekilde Türkiye’de bir derneğin özgürce faaliyet yapmasını sağlayamazsınız. Çünkü bir yöneticiye dahi soruşturma
açıldıysa henüz yargı kararı olmaksızın o dernek faaliyetlerine son verebilirsiniz. Bir yandan dernek faaliyetleri özgürdür diye iddia edeceksiniz ama kanunun özüne dokunarak adım adım bunu ortadan kaldıracaksınız” dedi. Uluslararası Af Örgütü Kampanyalar ve İletişim Direktörü Tarık Beyhan da, “Öncelikle sivil
toplumla hiç görüşülmeden böyle bir yasal değişiklik yapılmaya çalışılması bütün sivil toplumu harekete
geçirdi. Şu an Türkiye’nin her yerinde bu yasayla ilgili bu kaygılarını bir şekilde ifade ediyorlar. Bu yasada
takip ettiğimiz en önemlisi masuniyet karinesini görmezden gelinmesi ve hakkında soruşturma açılan kişinin görevden alınabilmesi. Sivil topluma dair devlet otoritelerinin bu kadar keyfi şekilde istedikleri an müdahale edilmesi tabii ki kabul edilebilir değil. Hem anayasamızda hem uluslararası anlamda kısıtlanmasına
dair belli standartlar var. Bu düzenleme keyfi müdahaleleri oldukça kolaylaştırıyor” dedi. Beyhan, Anadolu
Kültür Derneği kurucusu olarak halen tutuklu olan Osman Kavala örneğini hatırlatarak, “Birçok dernek ve
vakıf yöneticisi aynı şeylere maruz kalıyor. Bu da bizde doğal olarak sivil alanın, meşru muhalefetin tamamen yok edildiği izlenimi yaratıyor. Bu yasanın amacı gerçekten kitle imha silahlarının önlenmesi ise bu
https://t24.com.tr/haber/gazetecilikte-kadin-koalisyonu-ndan-mezopotamya-ajansi-muhabiri-zeynep-durgut-icin-cagri-serbest-birakin,921450
https://twitter.com/RSF_tr/status/1340666271780712451
2252 https://www.stgm.org.tr/stgm-yonetim-kurulundan-kitle-imha-silahlarinin-yayilmasinin-finansmaninin-onlenmesine-iliskin
2253 https://www.evrensel.net/haber/421675/metin-lokumcunun-ailesi-ve-dostlari-durusmaya-gitmeme-karari-aldi
2254 https://www.gazeteduvar.com.tr/metin-lokumcu-davasini-hopa-disina-cikarma-girisimi-haber-1507892
2255 https://www.birgun.net/haber/metin-lokumcu-davasinda-hukuksuzluga-karsi-durusmaya-katilmama-cagrisi-327448
2250
2251
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tarz konularda çalışan örgütlerle bu konuda bir müzakere yapılabilirdi ve bizim katkılarımız istenebilirdi”
dedi.2256
22 Aralık 2020
● Gazeteci Can Dündar’ın avukatları, İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesi’nin tarafsız ve bağımsız
olmamasını gerekçe göstererek “MİT TIR’ları” davasının 23 Aralık’taki duruşmasına katılmayacaklarını
açıkladı. Avukatlar Bahri Bayram Belen, Abbas Yalçın ve Tora Pekin’in dilekçesinde, “Güvenimiz olmayan
taraflı bir heyet karşısında savunma yapmayı uygun bulmadığımızı beyan ediyoruz… Önceden siyasi otoritece belirlenmiş olup yargı tarafından da bir an önce tescil ve ilan edilmesi istenilen bir kararın hukuki,
vicdani ve tarihi sorumluluğuyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyetini baş başa bırakıyoruz” denildi.2257
● Türkiye’de hak savunuculuğu alanında faaliyet yürüten 694 STK, siviltoplumsusturulamaz.com
üzerinden ortak açıklama yaparak “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi”nin insan hakları sözleşmelerine ve kazanılmış haklara aykırı olduğunu belirtti. Ortak
açıklamada, “Teklifin amacı ve ismi ile hiç ilgisi olmadığı halde, Yardım Toplama ve Dernekler Kanunlarında yapılan değişiklikler ile mevcut dernek ve vakıfların yardım toplama faaliyetleri ve örgütlenme özgürlüğü ciddi şekilde kısıtlanmakta ve İçişleri Bakanlığının dernekler üzerindeki siyasi vesayetini sağlayacak yeni düzenlemeler içermektedir. Teklifin aynen yasalaşması durumunda, başta insan hakları dernekleri
olmak üzere, kadın hakları, mülteci hakları, engelli hakları, çocuk-gençlik hakları ve LGBTİ+ hakları alanında faaliyet gösteren dernek ve vakıflar, çeşitli hukuk dernekleri, sosyal mücadele yürüten dernekler ile
sosyal yardım için fon kaynakları kullanan dernekleri, hemşeri dernekleri, spor kulüpleri, farklı inanç gruplarının dernek ve vakıflarının tümü tek imza ile kapatılma riskiyle karşılaşacak, bu konuda açılacak idari
davalar yıllarca süreceği için pratikte ‘hızlı kapatma’ prosedürü yaratılmış olacaktır” denildi.2258
23 Aralık 2020
● Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, gazeteci Can Dündar hakkında verilen hapis cezasını “bağımsız gazeteciliğe vurulan sert bir darbe” olarak yorumladı.2259 Maas, “Basın özgürlüğü temel bir haktır ve
gazetecilik mesleğinin sadece yüksek kişisel riskler alındığında mümkün olması kabul edilemez. Bu, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile yükümlü bulunduğu basın özgürlüğü fikri ile bağdaşmıyor”
dedi.2260 Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Başkanı Frank Überall, “Can Dündar, araştırdı ve yazdı. Bu iyi
bir gazetecilik örneğidir ama suç değildir” diyerek, “Özgür ülkelerde bunlar için gazetecilik ödülleri verilir
ama Türkiye’de zindanlar layık görülüyor” tepkisini gösterdi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis
Grubu İnsan Hakları ve İnsani Yardım Sözcüsü Frank Schwabe de, “Can Dündar hakkında verilen karar
Türkiye’de ürkütücü bir şekilde kontrol altına alınan adaletin göstergesidir. Kavala ve Demirtaş davaları
nedeniyle Türkiye zaten Avrupa Konseyi’nden çıkarılmak üzere. Ne yazık ki Erdoğan, Türkiye’yi Avrupa’dan uzaklaştırıyor” dedi.2261 Hür Demokrat Parti’nin (FDP) lideri Christian Lindner da, “Can Dündar,
gazeteci olarak basın özgürlüğüne uygun davrandığı için 27 yıl hapis cezası aldı. Bu karar Erdoğan’ın Avrupa değerlerinden ne kadar uzak olduğunu gösteriyor” dedi.2262 Yeşiller Partili Cem Özdemir de “Araştırmacı gazeteciliği terör diye cezalandıranlar kendi suçlarını açığa çıkarıyor. Erdoğan gerçeklerden ne kadar
korktuğunu gösteriyor. Arkadaşım Can Dündar’ın Almanya’dan yazmaya devam edebilmesinden dolayı
mutluyum” diye konuştu.2263
● CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, cezaevinde çıplak arama iddialarına TBMM
Araştırma Komisyonu kurulması önergesi vererek, “Çıplak arama insan hakları ihlalidir. Bir iddia varsa
araştırılmalı, sorumlular bulunup cezalandırılmalıdır” dedi. Karaca, Türkiye'de 2020’de çoklu hak ihlalleri yaşandığını, bu ihlalleri önlemek ya da ihlali ortadan kaldırmak için iktidarın politika üretmediğini öne
sürdü.2264
● KESK’e bağlı Haber-Sen2265 tarafından TRT İstanbul Radyosu Harbiye binasının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılmasına yapılan basın açıklamasında, “TRT İstanbul Radyoevi binası defalarca başka kurumlara verilmeye çalışıldı. 2000 yılında otel yapılmak istendi, direndik. 2012 yılında BM
talip oldu. Sendikamız öncülüğünde yaptığımız basın açıklamaları ve eylemlerle karardan dönüldü. Şimdi
https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiye-de-yeni-yasa-teklifinde-sivil-topluma-baski-endisesi/5707776.html
https://www.dw.com/tr/d%C3%BCndar%C4%B1n-avukatlar%C4%B1ndan-mit-t%C4%B1rlar%C4%B1-protestosu/a-56032116
https://siviltoplumsusturulamaz.org/
2259 https://www.dw.com/tr/maas-d%C3%BCndar-karar%C4%B1-ba%C4%9F%C4%B1ms%C4%B1z-gazetecili%C4%9Fe-vurulan-bir-darbe/a-56042918
2260 https://twitter.com/HeikoMaas/status/1341725519453286400
2261 https://twitter.com/FrankSchwabe/status/1341681813740281856
2262 https://twitter.com/c_lindner/status/1341673168369577987
2263 https://twitter.com/cem_oezdemir/status/1341690305054126081
2264 https://www.dunya.com/gundem/karaca-ciplak-arama-insan-haklari-ihlalidir-haberi-604710
2265 http://habersen.org.tr/2016/
2256
2257
2258
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deprem güçlendirilmesi ile boşaltılıyor ama duyumlarımız dönüşte binanın bir bölümünün İletişim Başkanlığına devredileceği… Bina tamamen Radyoevi oluncaya kadar direnmeye devam edeceğiz” denildi.2266
● Gazeteci Can Dündar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un “Dündar’ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez” açıklamasına, “Size ‘basın danışmanı’ diyenler, bize ‘gazeteci’ dese hakaret sayarız” tepkisini gösterdi.2267
● İzmir’de STK’lar, “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi”nin TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilmesine yönelik yaptıkları basın açıklamasında,
teklifin Anayasaya, Türkiye’nin altına imza attığı uluslararası sözleşmelere, ifade ve örgütlenme özgürlüğüne aykırı olduğu vurgulandı. Basın açıklamasını okuyan Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri
Coşkun Üsterci, “Yasa teklifine göre gerek görüldüğü hallerde dernek veya vakıfların mal varlığının dondurulmasına Cumhurbaşkanı karar verebilecektir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bu karar Resmi Gazetede yayınlanır yayınlanmaz gecikmeksizin uygulanacaktır. Hiçbir yargısal denetime tabi olmaksızın dernek
faaliyetinin bu şekilde engellenebilmesi, örgütlenme özgürlüğü ile mülkiyet hakları bakımından anayasal
ve uluslararası sözleşmelerde düzenlenen güvencelerin yok edilmesi anlamına gelecektir. Yine yasa teklifinde, dernekler açısından İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Hazine Bakanlığı’nın oluşturduğu komisyonca görevlendirilen denetçilerin yanı sıra İçişleri Bakanının gerekli gördüğünde denetim yetkisi verdiği kamu görevlilerinin de her an denetleme yapma yetkisi oluşturulmaktadır. Ancak, bu kişilerin niteliklerine dair
somut kriterler getirilmemiştir. Denetimin kapsamı da tamamen belirsizdir. Halen bir şikayet üzerine yapılan bu tür denetimler böylece süreklilik arz eden işlemler haline getirilmiş olacaktır.” diye konuştu. Bunun
aslında sivil toplumun tümüyle kapatılması ve yurttaş haklarının top yekun ilgası anlamına geldiğini vurgulayan Üsterci, “İzmir’den TBMM’nin değerli üyelerine sesleniyoruz; akıl ve vicdanınızın sesini dinleyin,
demokrasiye ve temel hak ve özgürlüklere duyduğunuz saygının gereği olarak bu teklifin yasalaşmasına
izin vermeyin. Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi
Anayasaya, Türkiye’nin altına imza attığı uluslararası sözleşmelere, ifade ve örgütlenme özgürlüğüne aykırıdır. Sivil toplum susturulamaz” dedi.2268
24 Aralık 2020
● İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), sivil toplum kuruluşlarına İçişleri Bakanlığı’nın kayyım atayabilmesi yönündeki yasa teklifiyle ilgili açıklamasında, “STK’lerle ilgili hükümler derhal geri çekilmelidir” çağrısında bulundu.2269 Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yasa
Teklifi’ndeki hükümler için “terörizmin finansmanını ve silahların yayılmasını önleme amacını büyük ölçüde aşıyor” tespitinde bulunuldu. Açıklamada, “Geri kalan maddeler İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı’na bağımsız STK’ların faaliyetlerini kısıtlamak ve etkilerini azaltmak için geniş yetkiler veriyor” tepkisi gösterildi. Açıklamada, “Teklif, bunun yerine İçişleri Bakanlığı’nın STK’ların meşru ve yasal
faaliyetleri ile üyelerinin örgütlenme hakkını hedef almasını mümkün hale getirecek. Türkiye mahkemelerinin bağımsızlıktan yoksun olmalarının yanı sıra mahkemelerin kişileri yasal faaliyetlerine dayanarak, silahlı gruplarla maddi bağlantıları olduğuna dair kanıtlar ileri sürülmeksizin terör suçlarından mahkum ettiği
yaygın bir uygulama modeli söz konusudur. Bu nedenle İnsan Hakları İzleme Örgütü, İçişleri Bakanlığı’nın,
insanların STK’lara katılımını önlemek için, mahkumiyet kararı verilmesi bir yana kovuşturma safhasına
dahi ulaşmamış bir terör soruşturması bahanesini kullanma yetkisi ile donatılmasına şiddetle karşı çıkmaktadır” denildi.2270
● İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi, Rosa Kadın Derneği, Hak İnisiyatifi Derneği Diyarbakır
Temsilciliği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Diyarbakır Temsilciliği, Diyarbakır Barosu ve Diyarbakır Tabip
Odası’nın TBMM Genel Kurulu’na getirdiği ‘Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi’ne yönelik ortak açıklamasında, tasarının ‘Anayasaya ve örgütlenme özgürlüğüne aykırı’ olduğu belirtildi. Açıklamada, tasarının yasalaşması halinde sivil toplum üzerinde vesayet sağlayacağına dikkat çekildi. Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın da teklife karşı çıkarak “Bu yasada karşı
olduğumuz iki düzenleme var. Biri avukatlara yönelik müvekkilleri yetkililere ihbar etmesi yönüyle, mesleğimize yönelik bir düzenleme var. Avukatlık mesleğinin temel prensiplerine aykırıdır. Çünkü avukatların
sır saklama yükümlülüğü var. İkinci olarak da sivil topluma yönelik bir vesayet rejimi kurulmak isteniyor.
Sivil toplum örgütlerinin, derneklerin, vakıfların yöneticileri hakkında bir soruşturma açılması durumunda,
bu derneklere kayyum atanabileceği, bu mekanizmanın bir idari işlemle yapılabileceği yönünde düzenleme
var” dedi. Hak İnisiyatifi Genel Başkanı Arif Koçer, tasarıya ilişkin, “Terör finansmanının önlenmesine
http://habersen.org.tr/2016/basin-aciklamalari/radyoevimize-geri-donecegiz/
https://twitter.com/candundaradasi/status/1341767098960375811
2268 https://www.birgun.net/haber/izmir-de-stk-lerden-ortak-tepki-sivil-toplum-susturulamaz-327740
2269 https://bianet.org/1/13/236510-hrw-yasa-teklifi-sivil-toplumu-tehdit-ediyor
2270 https://www.hrw.org/tr/news/2020/12/24/377519
2266
2267
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ilişkin yasa tasarısı ama içinde hiç alakası olmayan, dernekleri sıkboğaz edecek maddeler yer alıyor. Sivil
toplum açısından hiçbir dernek STK iş yapamayacak hale gelecek, iş yapmaktan korkar hale gelecek. Kendi
emrindeki polisin talebi üzerine soruşturma açılmasına sebep olabilecek ve sonra da bunu gerekçe yapıp
derneği kapatabilecek, kayyum atayabilecek. Sivil topluma adım atacak alan kalmayacak” dedi.2271
25 Aralık 2020
● Halkevleri Derneği, “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanın Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi”ne ilişkin açıklamasında, yasalaşması durumunda sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin kısıtlanacağı, AKP-MHP ittifakı ekseni dışında olan tüm derneklerin saldırı ve tehdit altında kalacağını vurguladı. Açıklamada, “Anayasa’yı açıkça çiğneyerek tüm muhalefet şerhlerine rağmen Meclis gündemine
getirilen teklif tüm gücün Erdoğan’da toplanmasını sağlamayı hedeflemektedir. Zaten hali hazırda muhalif
görüşlere sahip kişilerin yürüttüğü dernek faaliyetleri aşırı bürokratik formaliteler, denetimler ve baskılar
altındadır. Bu durum ifade özgürlüğünün kullanımı başta olmak üzere siyasal haklara vurulan bir darbedir”
denildi.2272
● CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin hazırladığı “Cezaevi Raporu”na göre,
son 10 yılda infaz hakimliklerine hak talebi ya da koşulların kötülüğü, onur kırıcı muameleden ve fırsat
eşitsizliğinden kaynaklı şikayetlerde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı iki milyona yaklaştı. Hakkında disiplin cezası verilen tutuklu ve hükümlü sayısı ise 300 bini aştı. Raporda, Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan İnfaz Hakimliği İş Durumu verilerine işaret edilerek, “2010 ve 2019 yıllarında tam bir milyon 691 bin
131 mahpus, İnfaz Hakimliklerine başvuru yaptı. Buna göre her saat 20 mahpus, karşılaştığı kötü muameleyi
bildirdi” denildi. Resmi kayıtlara göre infaz hakimliğine yapılan başvurular rapora göre, “Devletin kendilerine tanıdığı barınma, ısınma, giyinme, beslenme, temizlik, tedavi, eğitim ve başka kuruma geçme gibi haklardan yararlanamadıklarını belirterek infaz hakimliğine başvuru yapan mahpus sayısı 2010 yılında 17 bin
280 iken 2019 sonu itibariyle 319 bin 807’ye yükseldi. Adalet Bakanlığı verileri, geride bıraktığımız 10
senede, her hafta en az üç bin 252 mahpusun hak ihlali nedeniyle şikâyette bulunduğunu gösteriyor. Yeni
Türkiye’nin yeni yönetim biçimi, kitlesel cezalandırmadan geçiyor. 2010, 2019 yılları arasında disiplin cezası alan mahkûm sayısı 301 bin 901’e ulaştı. Ceza içinde ceza sisteminin hüküm sürdüğü cezaevlerinde
son 10 senede disiplin cezası alan mahpus sayısı yüzde 365 arttı”.2273
26 Aralık 2020
● DİSK Basın-İş Sendikası, Yol TV muhabiri Özge Uyanık’ın Sağlık Bakanlığı’nın Whatsapp bilgilendirme grubundan çıkartılmasına “Gazeteciler soru sorar! Hem de sizi sıkıştıracak soruları, halk yararına
sorar” tepkisini gösterdi.2274 ÇGD ise, “Gazeteci halk adına soru sorar! Sağlık Bakanı Koca’nın basın toplantısında meslektaşımız Uyanık’ın sorularının engellenmesi ve bilgilendirme grubundan çıkarılmasını kabul etmiyoruz. Bakanlığı bu yanlıştan dönmeye ve halkın haber alma hakkına saygı göstermeye davet ediyoruz” açıklamasını yaptı.2275
● Adalet Bakanlığı’nın verileri itibariyle Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinde düzenlenen
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla 2014-2019 arasında 128 bin 872 kişi hakkında soruşturma yürütüldü ve 27 bin 717 kamu davası açıldı. Toplam 903 çocuk yargılandı ve dokuz bin 566 kişi hakkında çeşitli
mahkumiyet kararları verildi. Avukat Aslı Kazan, “299’uncu madde düzenlenirken cumhurbaşkanının partili olacağı düşünülmemişti. Ancak şu andaki sistemde söz konusu maddenin bir siyasi partinin başkanını
koruyan, siyasi partiler arasında eşitsizlik kaynağı bir düzenlemeye dönüştüğünü görüyoruz” dedi. Avukat
Yıldız İmrek, “AİHM kararlarında da çokça vurgulandığı gibi bu eleştirilerin kaba, kırıcı, sert eleştiri olması
da ifade özgürlüğünün korunması kapsamındadır” görüşünü aktardı. Avukat Özgür Urfa ise, “Sadece bu
dosyaların takibi için Emniyet’te oluşturulan özel birim 7/24 sanal devriye faaliyeti yürütüyor. Silivri Cezaevi’nde ‘cumhurbaşkanına hakaret koğuşları’ diye ayrı koğuşlar var” diye konuştu.2276
● TBMM Genel Kurulu’nda “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine
İlişkin Kanun Teklifi”nin görüşmeleri sırasında CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Bu teklifin
adı terörle mücadele ama içi demokratik hakların yok edilmesi. Teröre, kara paraya sadece dernekler mi
destek veriyor? Bu yasa sivil toplumu bitirme yasasıdır. Unutmayın sivil toplumu susturursanız tacizler,
cinayetler, hak ihlalleri gizlenir” dedi. CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da Genel Kurul’da
https://www.amerikaninsesi.com/a/tartismali-yasa-tasarisina-diyarbakirdan-stklardan-tepki/5712159.html
http://www.halkevleri.org.tr/guncel/derneklere-saldiri-orgutlenme-ozgurlugune-saldiridir
https://www.birgun.net/haber/cezaevlerinde-saatte-20-hak-ihlali-basvurusu-ceza-icinde-ceza-327914
2274https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1342881314467426307?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1342881314467426307%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.gazeteduvar.com.tr%2Fkocaya-sosyal-medyadansoru-soran-gazeteci-whatsapp-grubundan-cikarildi-haber-1508419
2275 https://www.gazeteduvar.com.tr/kocaya-sosyal-medyadan-soru-soran-gazeteci-whatsapp-grubundan-cikarildi-haber-1508419s
2276 https://www.gazeteduvar.com.tr/cumhurbaskanina-hakaret-davalari-siyasette-esitsizlik-yaratiyor-haber-1508318
2271
2272
2273
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yaptığı konuşmada, “Bu teklif derneklere yargısız infazı ve kayyum atamayı meşrulaştıran bir tekliftir. Muhalif gördüğünüz derneklerin gelirlerine, mal varlığına çökme teklifidir”2277 diye konuştu.2278
29 Aralık 2020
● Sözcü, Sözcü TV için tüm belgeleri eksiksiz tamamladıklarını ancak RTÜK’ten 10 aydır yayına
başlayabilmeleri için izin kararı çıkmadığını duyurdu. Açıklamada, uydudan yayın yapan Sivas SRT’nin 1
sene önce satın alındığı, kanalın isim ve logosunun Sözcü TV olarak değiştirilmesi için 10 ay önce RTÜK’e
başvuru yapıldığı ancak Kurul’un 6 ay boyunca başvuruyu sonuçlandırmadığı bildirildi. RTÜK’ün dosyada
eksiklik olduğunu ifade etmesi üzerine Sözcü’nün eksiklikleri tamamlayarak dosyayı yeniden teslim ettiği
ancak 2 ay geçmesine rağmen talebin halen sonuçlandırılmadığı aktarıldı. “Sözcü soruyor” başlığıyla yapılan açıklamada, “Mülkiyeti Sözcü’ye ait olan, uydu kirası dahil, her türlü masrafı Sözcü tarafından karşılanan TV kanalının, tamamen rutin ve basit bir işlem olan logo değişikliği talebi 10 aydır neden onaylanmıyor?” diye soruldu. Ayrıca “Hukukta ve ekonomide yapılacağı söylenen reformlar lafta kalmamalı.
Demokrasinin gereği yerine getirilmeli. Anayasal güvence altındaki basın özgürlüğüne ve milyonlarca vatandaşın haber alma hakkına saygı duyulmalı” denildi. Sözcü TV’nin yayına başlaması için logonun değiştirilmesine izin verilmesi çağrısında bulunuldu.2279
● CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Basın İlan Kurumu (BİK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) gibi kurumların basına ceza yaptırımı uygulama yetkisi olmamalı. RTÜK, Basın
İlan Kurumu bir usulsüzlük tespit ederse bunu yargıya intikal ettirmeli, bir ceza verilecekse yargı vermeli”
açıklaması yaptı. AİHM’nin, Türkiye’nin hukuk sisteminin bir parçası olduğunu ifaden eden Erkek, “Ne
acıdır ki devletin en tepesindeki bu ülkeyi yöneten kişiler AİHM’i yabancı bir mahkeme olarak görüyor”
derken, yerel mahkemelerce AYM’nin kararlarına da uyulmadığını anımsattı. “Basın özgür değilse toplum
özgür değildir. Basının özgür olmadığı bir ülkede hiçbir şeyi çözemezsiniz” diyen Erkek, son olarak
CHP’nin yayınlarına da yasaklar getirildiğini hatırlattı.2280
● Anadolu Kültür Derneği kurucusu Osman Kavala, AYM Genel Kurulu’nun hak ihlali olmadığı
kararı alması üzerine yazılı açıklamasında, “AYM’nin son anda icat edilmiş, yasadaki tanıma uymayan ve
hiçbir delile dayanmayan casusluk suçlamasıyla tutuklanmış olmamı hukuka uygun bulması, akıl alır gibi
değildir” dedi. AYM’deki çoğunluğun hukuk normlarına uygun olmayan bu davranışının son derece endişe
verici olduğunu belirtilen Kavala, “Yargıda en yaygın ve can yakıcı sorun siyasi mesajların ve siyasi ortamın
etkisiyle alınan, sağlam gerekçelere dayanmayan ve cezalandırmaya dönüşen tutuklama uygulamalarıdır.
Kesin olan evrensel haktır, diğeri ise sadece bir ihtimaldir. İhtimalin özgür yaşama hakkını kısıtlamaya
gerekçe olabilmesi ancak istisnai şartlarda meşru görülebilir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin de anayasamızın da uyulmasını emrettiği bağlayıcı norm budur” ifadesini kullandı.2281
● İfade Özgürlüğü Derneği’nin EngelliWeb raporuna göre, Türkiye’de internet ortamında yayınları
düzenleyen 5651 sayılı kanunun yaklaşık 13 yıl önce yürürlüğe girmesinden sonra Ekim 2020 itibariyle en
az 450 bin web sitesine, 140 bin URL’ye ve 42 bin tweet paylaşımına engelleme yapıldı. Rapora göre2282,
2019 yılı içinde 61.049 web sitesine erişim mahkeme kararıyla engellendi ve 408.494 web sitesi ise kapatıldı. Türkiye’de 2017 ile 2018 yıllarında engellemeler ciddi artış gösterdi ve her iki yılda da 90 bin üzerinde
site erişime engellendi. 2019 raporuna göre, 2019 sonu itibarı ile en az 130 bin URL adresine, yedi bin
Twitter hesabına, 40 bin tweet paylaşımına, 10 bin YouTube videosuna ve 6.200 Facebook içeriğine de
erişim engellendi. Raporda, 2006-2019 yılları arasında BTK 237 bin 086 kararla en çok web sitesi kapatan
kurum oldu. TİB, 2006 yılından 15 Ağustos 2016 kapanışına değin 129.124 web sitesi erişim yasağına imza
attı. 2006-2019 yılları arasında 32.741 site ise mahkeme kararıyla engellendi.2283
31 Aralık 2020
● TGC Yönetim Kurulu, 2020 yılını basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü açısından yaptığı değerlendirmede, “2020 yılında da halkın haber alma hakkı engellendi. İktidarın baskı yöntemlerine yenileri eklendi.
Binlerce gazeteci haber yaptıkları için mahkemelerde yargılandı, gözaltına alındı” diye vurguladı. Açıklamada, “2020 basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü açısından yine çok kötü bir yıl oldu. Halkın haber alma
hakkı engellendi. İktidarın baskı yöntemlerine yenileri eklendi. Binlerce gazeteci haber yaptıkları için mahkemelerde yargılandı, gözaltına alındı. Yılın son önemli olayı ise derneklere kayyum atanmasının önünü
açan kanun teklifinin TBMM’de kabul edilmesi oldu. Meslek örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin
https://twitter.com/GulizarBicer/status/1342824926126989313
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-55454002
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/rtukteki-sozcu-tv-logo-degisikligi-dosyasi-icin-daha-ne-bekliyorsunuz-6187403/
2280 https://www.evrensel.net/haber/422350/chpli-erkek-basin-ilan-kurumu-rtuk-gibi-kurumlarin-basina-ceza-yetkisi-olmamali
2281 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/aym-karari-sonrasi-osman-kavaladan-aciklama-1802321
2282 https://ifade.org.tr/reports/EngelliWeb_2019.pdf
2283 https://tr.euronews.com/2020/12/29/turkiye-de-2020-de-on-binlerce-icerige-erisim-engeli-getirildi
2277
2278
2279
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faaliyetleri açısından var olan baskılara yasal çerçeve desteğiyle yeni bir baskı daha eklenmiş oldu” denildi.2284 TGC Basın Müzesi Belge Bilgi Merkezi tarafından hazırlanan rapora göre, 2020 yılında gazetecilere 361 dava açıldı. Toplam 54 olayda 86 gazeteci gözaltına alındı. Olay TV’nin de kapanmasıyla 2020
yılında 306 gazeteci işsiz kaldı. 97 gazeteci baskı ve sansür nedeniyle istifa etti. RTÜK medya kuruluşlarına
67 para cezası, bir kapatma, 49 yayın durdurma, altı uyarı verdi. Yine yıl boyunca toplam 58 olayda 67
gazeteci saldırıya uğradı. Bağımsız yayıncılık yapan gazete ve dergilerin haberlerine 368 sansür uygulandı.
Birçok tiyatro oyunu, film ve kitap yasaklandı.2285
● TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, “Salgın haberleri nedeniyle onlarca gazeteci gözaltına
alındı. Birçok meslektaşımız korona virüse yakalandı. Salgın etkisiyle örgütlü olduğumuz işyerlerinde evden çalışmaya geçildi. Diğer medya kuruluşlarında da benzer kararlar alındı ama televizyon kanallarında
vardiyalı çalışma düzenine geçildi. Bu yeterli olmadı” dedi. DİSK’e bağlı Basın- İş Sendikası Genel Başkanı Faruk Eren ise, “Sosyal medya paylaşımları ve haberleri nedeniyle gazeteciler tutuklandı. Sahada çalışmak zorunda olan gazeteciler korona virüse yakalandı, hastalandı” diye konuştu.2286
● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sanatçılarla ilgili açıklamasına karşılık Mustafa Kemal Atatürk’ün “Efendiler hepiniz milletvekili olabilirsiniz. Bakan olabilirsiniz,
hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatçı olamazsınız” sözünü hatırlatarak “Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün bu sözünü hatırlatmakla yetineyim” dedi.2287 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçıların aykırı insanlar olduğunu, düşüncelerini özgürce ifade ettiklerini ve dünyanın her tarafında sanatçılara
saygı duyulduğunu hatırlatarak sanatçıların her zaman toplumun saygın bireyleri olarak görev üstlendiğini
ifade etti.2288 Sanatçı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sanatçı tarifine “Sanatçı değil şakşakçı istiyor” tepkisini gösterdi. Müzisyen Mahmut Çınar ise, “Da Vinci’den Charlie Chaplin’e, Picasso’dan Edith
Piaf’a, Van Gogh’tan Louise Bourgeois’ya, Brecht’ten Shakespeare’e liste uzar. İnsanlık tarihinin en önemli
sanatçılarının neredeyse hiçbirinin sanatçı olmadığını da öğrenmiş olduk. Oysa biz, sanat şikayetten doğar
sanıyorduk” tepkisini paylaştı.2289

Diğer Gelişmeler
1 Ocak 2020
● Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Müdürlüğü ile Güzel Sanatlar Müdürlüğü’nde süreli sözleşmeli statüdeki 150 sanatçının 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle işlerine son verildi. 2290
2 Ocak 2020
● TBMM Genel Kurulu’nda 184’e karşı 325 oyla Cumhurbaşkanlığı’nın Libya Tezkeresi kabul
edildi. CHP, HDP ve İyi Parti ‘hayır’ oyu kullanırken, AKP ve MHP’nin ‘evet’ oyuyla tezkere geçti. Saadet
Partisi ise oylamaya katılmadı. Tezkereye göre, “Türkiye’nin milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdit ve
güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almak, Libya’daki gayri meşru silahlı
gruplar ile terör örgütleri tarafından Türkiye’nin Libya’daki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları bertaraf
etmek, kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı güvenliğin idame ettirilmesini sağlamak, Libya halkının ihtiyacı olan insani yardımları ulaştırmak, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından talep edilen
desteği sağlamak, bu süreç sonrasında meydana gelebilecek gelişmeler istikametinde Türkiye’nin yüksek
menfaatlerine etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ilerine güç bir durumda
karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere” Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu ülkeye gönderilmesi yetkisi Cumhurbaşkanı’na verildi.2291
3 Ocak 2020
● İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nca düzenlenen Kanal İstanbul işbirliği protokolünü iptal ettirmek üzere 2018’de açılan davada, protokol hukuka uygun buldu.2292Mahkeme TMMOB’a bağlı dokuz
meslek odasının 2018’de açtığı davada protokolün kamu yararı ve hizmetin gereklerine uygun şekilde tesis
edildiği ve işlemde hukuka aykırılık olmadığı sonuca vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem

https://www.tgc.org.tr/18-slider/2769-tgc-2020-yine-halk%C4%B1n-haber-alma-hakk%C4%B1n%C4%B1n-engellendi%C4%9Fi-bir-y%C4%B1l-oldu.html
http://tgc.org.tr/18-slider/2769
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tgs-sosyal-medya-paylasimini-bile-tutuklama-1802804s
2287 https://www.birgun.net/haber/aksener-den-reform-sorusuna-cevap-umidimiz-yok-328686
2288 https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-ndan-erdogan-a-yanit-onlar-katar-yerlisi-328700
2289 https://www.evrensel.net/haber/422520/genco-erkaldan-erdogana-tepki-sanatci-degil-saksakci-istiyor
2290 https://www.birgun.net/haber/devlet-tiyatrolari-ndaki-emekci-kiyimi-tbmm-gundeminde-283180
2291 https://www.amerikaninsesi.com/a/libya-tezkeresi-bugun-tbmm-genel-kurulu-gundeminde/5229074.html
2292 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1712399/mahkemeden-kanal-istanbul-karari.html
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İmamoğlu 23 Aralık 2019’da Kanal İstanbul işbirliği protokolünden İBB olarak çekilme kararını aldığını
açıklamıştı.2293
4 Ocak 2020
● CNN Türk’te “Afiş” isimli kültür-sanat programını sunan Büşra Sanay’ın kanaldan ayrıldığı iddia
edildi. Sanay’ın yerine “Afiş” ve “Özel Sektör” programlarını Berat Aşıcıoğlu’nun sunacağı belirtildi.2294
17 Aralık’ta Medyaradar’ın haberine göre Sanay’ın altı aylık izne çıkarıldığı belirtilmişti.2295
5 Ocak 2020
● HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Malatya İl Teşkilatı’nın 3. Olağan Kongresi’nde,
“Partimiz büyük baskı ve engellemeler ile karşı karşıya olsa bile özellikle son bir aydır il örgütü kongrelerimizi yapıyoruz. 2019 yılında beş bin yönetici ve üyemiz gözaltına alındı, bunlardan bini tutuklandı. Şu an
itibariyle 32 belediyemize kayyum atandı. 24 belediye eş başkanımız tutuklandı. Siyaseten yönetemedikleri
için zorla, zorbalıkla, gaspla siyasi operasyonlarla sindirerek o gücü kırmak istiyorlar” dedi.2296
● Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, TCDD’ye bağlı Yüksek Hızlı Tren’de (YHT) sunulan internet
bağlantısı ile Cumhuriyet, Sözcü, BirGün ve SoL Haber’in haber sitelerine giriş yapılamadığını ancak Hürriyet, Yeni Şafak sitelerine erişim sağlandığını iddia etti.2297 Aydın, Twitter aracılığıyla “YHT adlı TCDD
trenindeki interneti kullanmaya başladığınızda AKP faşizminin duvarına çarpıyorsunuz. Tüm sol, sosyalist haber siteleri ve muhalif gazeteler erişime kapalı. Aklınız çürük, kin ve nefret dolusunuz!” dedi. 2298
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü ise, YHT’deki internet bağlantısı üzerinden BirGün, Cumhuriyet,
Sözcü, soL gibi gazete ve haber sitelerine giriş yasağı uygulandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını,
YHT’lerde verilen internet hizmetinde, gazete ve internet sitelerine erişimle ilgili herhangi bir kısıtlama
yapılması söz konusu olmadığını bildirdi.2299
● TRT’nin, bir yıllığına radyo kanallarındaki reklam zamanını kapalı teklif alma ihale usulüyle 22
Ocak’ta satacağı açıklandı.2300 TRT ise, ihaleyi 4 Ocak’ta Resmi Gazete’de duyurduklarını ve şeffaf bir şekilde kamu yararına uygun olarak yapılacağını bildirdi.2301
6 Ocak 2020
● İstanbul 91.2 frekansındaki Slowtime Radyo’nun artık Radyo 45’lik olarak 56 il ve ilçelerle beraber
119 noktada ulusal olarak yayına başlayacağı öğrenildi.2302
● Türk Medya Grubu bünyesindeki Güneş ve Star’ın basılı yayınlarını sonlandırması ardından Nuh
Albayrak, internet sitesi star.com.tr’nin genel yayın yönetmenliği görevine getirildi. Akşam.com.tr’nin genel yayın yönetmenliği görevine ise Akşam yazarı Serkan Fıçıcı getirildi. Binali Yıldırım’ın başdanışmanlığını da yapan Abdulkadir Özkan ise dijital yayınlar koordinatörü olarak görevlendirildi.2303
7 Ocak 2020
● Bursa Ticaret Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Facebook’un dünya
çapında yedi şehirde ofis açma kararı aldığını ve Türkiye’de TOBB ile Habitat işbirliğinde yapılacak çalışmalar için İstanbul merkezli ofisiyle sekiz ilde şube açacağını ifade etti. Bursa şubesinin 13 Ocak’ta açılacağı belirtildi.2304
● Türk Medya Grubu’nun basılı yayınına devam eden son gazetesi Akşam’ın tirajı altı bine yükseldi.
Diğer medya gruplarındaki Sabah altı bin, Takvim sekiz bin, Hürriyet beş bin tiraj arttırdı. Muhalif çizgideki
Sözcü de tirajını altı bin civarında yükseltti.2305
● Uluslararası İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği’nin (UİGAD) Samsun Temsilciliği’ne
Sürmanşet Haber genel yayın yönetmeni ve imtiyaz sahibi Said Çetintaş getirildi.2306
● Medyanet ve Demirören dijital mecralar reklam grup başkanı Metin Güleç görevinden ayrıldı.2307

https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/kanal-istanbul-protokolune-acilan-iptal-davasi-reddedildi-5546955/
https://www.medyaradar.com/cnn-turkte-hangi-ekran-yuzuyle-yollar-ayrildi-iste-yerine-gelen-isim-haberi-2019535
2295 https://www.medyaradar.com/bu-iznin-donusu-yok-gibiunlu-ekran-yuzu-cnn-turkten-ayrildi-mi-medyaradarozel-haberi-2018699
2296 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1712646/buldan-5-bin-hdpli--gozaltina-alindi.html
2297 https://haber.sol.org.tr/toplum/yuksek-hizli-trende-sol-birgun-cumhuriyet-ve-sozcu-okumak-yasak-277651
2298 https://twitter.com/orhanaydin6/status/1213363771563036673
2299 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/tcdd-tasimacilik-asden-yhtlerde-erisim-engeli-iddialarina-yalanlama/1692897
2300 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1712584/trtden-kapali-ihale.html
2301 https://www.trthaber.com/haber/gundem/trt-genel-mudurlugunden-ihale-iddialari-hakkinda-aciklama-451862.html
2302 http://muzikonair.com/slowtime-radyo-satildi/
2303 https://www.medyaradar.com/turkmedyada-ust-duzey-atamalar-kim-hangi-goreve-getirildi-haberi-2019601
2304 https://www.birgun.net/haber/facebook-istanbul-merkezli-8-ilde-ofis-acacak-283017
2305https://www.independentturkish.com/node/114181/medya/star-ve-g%C3%BCne%C5%9Fin-203-bin-okuru-gazete-okumaktanvazge%C3%A7ti#.XhTa5igblk9.facebook
2306 http://www.samsunkulishaber.com/said-cetintas-uigad-in-samsun-temsilcisi-oldu/306089/
2307 https://mediacat.com/demiroren-medyada-ust-duzey-ayrilik/
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9 Ocak 2020
● Türk Medya Grubu Dijital Yayınlar Koordinatörü Abdulkadir Özkan görevinden istifa etti.2308
● Yaşar Kızılbağ, Akşam gazetesi ekonomi müdürlüğü görevine getirildi. Kızılbağ daha önce Star
ekonomi müdürüydü.2309
● AYM, Mahir Kan’ın “adil yargılanma hakkı ve ifade özgürlüğü ile toplantı ve gösteri yürüyüşü
düzenleme hakkının ihlal edildiğine” yönelik başvurusunu kabul edilemez buldu. AYM, Kan’ın “terör örgütüne üye olma suçundan verilen mahkumiyet kararı” dolayısıyla hak ihlaline uğramadığına karar verdi.
Kan, Tunceli Üniversitesi’nde eğitim gördüğü dönemde kanunlara uygun gerçekleştirilen eylemlere katıldığı gerekçesiyle “terör örgütüne üye olduğu” gerekçesiyle gözaltına alınmış, 25 Mayıs 2012’de serbest
bırakılmış ancak sonrasında mahkum edilmişti.2310
10 Ocak 2020
● Anayasa Mahkemesi (AYM), 668 sayılı KHK ile kapatılan Zaman’ın yazarı Mümtazer Türköne’nin “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ile “ifade ve basın özgürlüğü hakkı” dahil olmak üzere yaptığı
hak ihlali başvurusunu üzerine hak ihlali olmadığına karar verdi.2311 Türkönö yargılanmasıyla ilgili hak ihlalleriyle ilgili başvurusu üzerine AYM, sadece “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ile “ifade ve basın özgürlüğü hakkı” ihlal edildiği yönündeki başvuruları kabul edilebilir buldu. Ancak Türköne’nin bu haklarında da ihlal yaşanmadığına karar verdi.2312
12 Ocak 2020
● Reuters Enstitüsü tarafından hazırlanan “2020’de Gazetecilik, Medya ve Teknoloji Trendleri ve
Tahminleri” başlıkla rapora göre, “Medya sektöründe güven sorunu sürecek, okur gelirine odaklananların
oranı artacak. Google dijital medyada sağladığı fonlarla üst sırada yer alırken Facebook’a güvensizlik var;
haber merkezlerinde cinsiyet eşitliği anlamında ciddi bir aşama kaydedilirken daha fazla alınacak yol var,
podcast haberciliği gündemdeki yerini koruyacak ve yapay zekanın haber merkezlerinde kullanımı artacak.2313
13 Ocak 2020
● TRT Genel Müdür Yardımcılığı’na 2018’den beri TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın
Yönetmeni olarak görev yapan Serdar Karagöz atandı.2314 Karagöz, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in ve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın mezunları arasında yer aldığı Kartal İmam
Hatip Lisesi mezunu. Ayrıca SETA’da görev yapıyor.2315
● Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmenliği yaptığı dönemde beraber çalıştığı Fulya Soybaş’ı Hürriyet’e transfer etti.2316
● Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2019 Faaliyet Raporu’nda Atatürk’ün din ile ilgili sözlerine sansür
uyguladığı belirtildi. Raporda, Atatürk’ün “Din lüzumlu bir müessesedir” cümlesi yer alırken, aynı konuşmadaki “Softa sınıfının din simsarlığına müsaade edilmemelidir. Dinden maddi menfaat temin edenler, iğrenç kimselerdir” sözleri yer almadı.2317
14 Ocak 2020
● Diyarbakır’da Sur Belediyesi’nde HDP’li altı belediye meclis üyesi haklarında “Örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla yürütülen dava ve soruşturmalar nedeniyle görevden uzaklaştırıldı.2318 Görevden uzaklaştırılanlar, Sevim Coşkun, Ruşen Tayfun, Hilmi Akyol, Mürsel Erel ve Yılmaz Eken, Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin ve HDP’nin eş başkan olarak gösterdiği Cemal Özdemir, 20 Aralık 2019’da gözaltına
alınmış ardından tutuklanmış ve belediyeye kayyum atanmıştı.2319
● Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, KGK Mardin İl Temsilciliğine
Mardin Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı, Mardin Life Yazı İşleri Müdürü Kadir Üründü’nün

https://odatv.com/ve-ilk-istifa-geldi-09012004.html
https://www.medyaradar.com/aksam-gazetesinde-ust-duzey-atama-ekonomi-mudurlugu-gorevine-kim-getirildi-medyaradarozel-haberi-2019727
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2015/20001
2311 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2017/17839
2312 https://t24.com.tr/haber/anayasa-mahkemesi-nden-mumtazer-turkone-karari,855488
2313 https://journo.com.tr/reuters-enstitusu-rapor-2020-medya-trend
2314 https://www.birgun.net/haber/trt-genel-mudurlugu-nde-yeni-atama-283798
2315https://www.independentturkish.com/node/116936/medya/genel-m%C3%BCd%C3%BCr%C3%BC-kartal-imam-hatip-mezunu-olan-trt%E2%80%99nin-genelm%C3%BCd%C3%BCr-yard%C4%B1mc%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1na-da
2316 https://www.gercekgundem.com/medya/148641/ahmet-hakandan-hurriyete-yeni-transfer
2317 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim/1714024/ataturkun-sozleri-kendisinin-kurdugu-diyanet-tarafindan-sansurlendi.html
2318 https://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2020/01/13/sur-belediyesinde-hdpli-alti-meclis-uyesi-gorevden-uzaklastirildi/
2319 http://www.diken.com.tr/sur-belediyesinde-hdpli-alti-meclis-uyesi-gorevden-uzaklastirildi/
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atandığını duyurdu. Dim, KGK Mardin’in de aralarında bulunduğu 79 vilayete KGK il temsilcisi atama
kararını açıkladı.2320
15 Ocak 2020
● Beyoğlu’ndaki HDP İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği açıklanmayan
şahsın, havaya yedi el ateş ettikten sonra karakola gidip teslim olduğu belirtildi.2321
● Mısır’da AA Kahire Ofisi’ne düzenlenen operasyonda, AA’nın birisi Türk vatandaşı dört çalışanı
gözaltına alındı. Polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatıp internet bağlantısını kesti. Sabah saatlerine
kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak,
dışarıyla irtibat kurmalarını engelledi. Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği ile AA’nın avukatları, konuya ilişkin Mısır makamlarından bilgi talep etmesine rağmen herhangi bir dönüş olmadığı bildirildi.2322AA Genel
Müdürü Şenol Kazancı, Mısır emniyet güçlerinin basına yönelik bu tutumunun kabul edilemez olduğunu
belirterek, AA çalışanlarının derhal serbest bırakmasını istedi. Dışişleri Bakanlığı AA’ya yönelik bu şiddet
eyleminin Mısır’daki yönetimin sadece basın özgürlüğüne yönelik menfi yaklaşımını değil, demokrasi ve
şeffaflık konularındaki vahim durumu da bir kere daha gözler önüne serdiğini belirtti.2323
● SGK Tunceli İl Müdürlüğü, Türkiye Komünist Partisi’nin kazandığı Tunceli Belediyesi’nin maaş,
vergi, harç hesaplarına Mayıs 2018’den beri SGK prim tutarlarının ödenmemesi ve borcun beş milyon lirayı
aşması gerekçesiyle haciz koydu.2324 Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, “Belediyemiz Mayıs 2018 tarihinden itibaren SGK prim tutarları ödenmemektedir. Bu ödeme biz yönetime gelmeden önce
de yapılmamaktaydı. Yönetime geldiğimizde kamuoyuyla da paylaştığımız gibi devrolan borçlardan kaynaklı SGK ödemesini gerçekleştirememekteyiz. Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesine göre belediyelerin
vergi, resim harç ve iller bankası payına haciz konulamayacağı açık bir şekilde belirtilmiştir. Buna rağmen
kanuna aykırı hareket edilerek belediyemizin vergi, harç ve iller bankası payına haciz konulduğu için belediyemiz personelinin maaşları ödenmemiştir” dedi.2325
● Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde Kadın ve Gençlik Daire Başkanı olan Gülizar İpek “ideolojik
veya siyasi amaçlarla kurumların huzurunu ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işi yavaşlatma ve grev gibi
etkinliklere katılmak, terör örgütleri ile eylem birliği içinde olmak ve bu örgütlere yardım etmek, kamu
imkan ve kaynaklarının bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin
propagandasını yapmak” gerekçeleriyle devlet memurluğundan çıkarıldı.2326
16 Ocak 2020
● BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Mısır’da AA Kahire ofisine baskın yapılmasıyla
ilgili “Gazetecilerin tutuklanması ve gözaltına alınmasına ilişkin haberlerden her zaman endişe duyuyoruz.2327 İfade özgürlüğü, demokratik bir siyasi sistemin etkili bir şekilde işlemesinde önemli bir role sahip.
Mısır uluslararası insan hakları anlaşmalarına üye bir ülke olarak Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’nin
19’uncu maddesi gereği basının özgürce bilgi aktarmasını koruma sorumluluğu taşıyor. AA muhabirlerinin
serbest bırakıldığını görmek istiyoruz” dedi.2328
● G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu, AA’nın Kahire’de bulunan ofisine Mısır polisi tarafından operasyon düzenlenmesine tepki gösterdi. Platform adına yapılan açıklamada, “Mısır’da çalışan gazeteciler,
ülkeler arasındaki siyasi hesaplaşmaların mağduru olma korkusuyla çalışmak zorunda kalmamalıdır. Yurt
dışındaki gazetecilik büroları mesleki amaçların dışında kullanılamaz, ev sahibi ülkeler de aralarında sorun
bile olsa bir ülkenin kendi topraklarında çalışan gazetecilerine ülkelerinin memurlarıymış gibi davranamazlar. Mısır yönetimi, halklarını aydınlatmaya çalışan gazeteci ve yayıncıların özgür çalışmalarına olanak sağlamalıdır. AA Kahire bürosunda gözaltına alınanlar serbest bırakılmalıdır” denildi.2329
● AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, Mısır’da AA Kahire ofisine düzenlenen polis operasyonu sırasında gözaltına alınan dört personelinden Türk vatandaşı gazeteci Hilmi Balcı’nın serbest bırakıldığını açıkladı.2330 Balcı, 17 Ocak günü Türkiye’ye dönüşündeki açıklamada, “Başta Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız, İletişim Başkanımız ve kurumumuzun genel müdürü Şenol (Kazancı) Bey olmak üzere yoğun bir
çaba sarf edildiğini gördük. Kısa zamanda, en güzel şekilde sonuçlandı bu iş” dedi.2331
https://www.mardinlife.com/urundu-kgk-mardin-il-temsilcisi-oldu-haberi-41149
http://mezopotamyaajansi22.com/GUNCEL/content/view/82761
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/misir-polisi-aa-kahire-ofisini-basarak-dort-calisani-gozaltina-aldi/1703410
2323 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/misir-polisi-aa-kahire-ofisini-basarak-dort-calisani-gozaltina-aldi/1703410
2324 https://t24.com.tr/haber/tunceli-belediyesi-nin-hesaplarina-haciz-konuldu,856156
2325 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/1714517/tunceli-belediyesine-haciz.html
2326 http://mezopotamyaajansi22.com/GUNCEL/content/view/82754?page=2
2327 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-51167306
2328 https://www.ntv.com.tr/turkiye/birlesmis-milletlerden-aa-calisanlarinin-misirda-gozaltina-alinmasina-tepki,KycQHju9BkaI53Je5EpDgQ
2329 https://t24.com.tr/haber/g-9-gazetecilik-orgutleri-platformu-anadolu-ajansi-kahire-burosunda-gozaltina-alinanlar-serbest-birakilmalidir,856304
2330 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/aa-genel-muduru-kazanci-misirda-gozaltina-alinan-4-calisanimizdan-hilmi-balci-serbest-birakildi/1705164
2331 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/misirda-serbest-birakilan-aa-calisani-hilmi-balci-turkiyeye-dondu/1705363
2320
2321
2322
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17 Ocak 2020
● Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi, eski CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur hakkında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na kadınları petrol ve doğalgazdan
daha değerli hazine olarak tanımlaması üzerine “Size tezek bile diyemeyeceğiz bu kıyasta” dediği için “hakaret” suçlamasıyla 1.000 lira adli para cezasına çarptırdı. Hakim Süleyman Köksaldı’nın kararı için “Tezek
yerine başka kelime de kullanabilirdiniz. ‘Bile’ demeseymişsiniz iyiydi. Ben Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasını okudum. Kadınlara yönelik bir hakaret yok, kadınları övmüş” dediği belirtildi.2332
20 Ocak 2020
● Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, JİTEM ve faili meçhuller davası olarak bilinen 1990’lı yıllarda
18 faili meçhul cinayete ilişkin 13 Aralık 2019’da 19 sanığın beraatıyla ilgili kararının gerekçesini açıkladı.2333 Kararda, “Cinayetlerin işlendiği yerler ya da maktullerin alındıkları ve infaz edildikleri yerler dikkate alındığında, cinayetlerin güvenlik güçlerine yakalanmayacağına güvenen kişi ve kişilerce işlendiği anlaşılmaktadır” denildi. TBMM, bakanlık, komisyon ve MİT raporlarının duyum ve tahmin olduğu
belirtilerek, eski Özel TİM üyesi Ayhan Çarkın’ın ifadelerinin “çelişkili ve mahkumiyete yetersiz bulunduğu” açıklandı.2334
● Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya, Fox TV sunucusu Fatih Portakal ve Tele 1 sunucusu Can
Ataklı’ya RTÜK tarafından Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin sözleri nedeniyle para cezası verileceğini
söyledi.2335
● CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2019’daki hak ihlalleri raporunda, 1474 kişinin işkence gördüğü için başvuruda bulunduğunu ifade etti. Tanrıkulu, 2019’da 31 kişinin cezaevlerinde hayatını
kaybettiğini de söyledi.2336
● Türk Telekom, 20 Ocak Pazartesi günü internet erişiminde aksaklık yaşandığını bildirdi. Açıklamada, “Erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği ‘siber saldırı’ ile
ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom’un DNS’lerine yönelik yapılmaktadır. Türk Telekom’un alanında
yetkin siber güvenlik uzmanları, saldırıları bertaraf etmek, yurt içi ve yurt dışı internet trafiğini normal seyrinde devam ettirmek için yoğun bir çalışma içerisindedir” denildi.2337
21 Ocak 2020
● Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de 59 Alman vatandaşının tutuklu olduğunu ve 74’ü hakkında da yurt dışına çıkış yasağı bulunduğunu açıkladı.2338 Bakanlık, Ağustos 2019’da Türkiye’de yurtdışına
çıkış yasağı bulunan Alman vatandaşlarının sayısını 38 ve Kasım 2019’da ise 55 olarak duyurmuştu.2339
22 Ocak 2020
● Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un telefonunun, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
tarafından hacklendiği iddia edilerek, bunun Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden beş ay önce
olmasına dikkat çekildi. Kaşıkçı’nın, Bezos’un 2013 yılında satın aldığı Washington Post’un muhabiri olduğu anımsatıldı.2340
● AKP, TBMM Başkanlığı’na bekçilerin vatandaşlardan kimlik sorabilme yetkilerini içeren 18
maddelik kanun teklifi sundu. “Bekçi kimlik sorar mı?” tartışmasıyla ilgili AKP Grup Başkanvekili Mehmet
Muş, “Yönetmelikte kimlik sormayla alakalı yetkileri vardı. Görev yapan çarşı ve mahalle bekçimize, kendi
kimliğini önce ibraz etmeleri ve makul bir sebep gördükleri anda vatandaşlarımızı durdurup kimlik sorma
yetkisini veriyoruz. Çünkü çarşı ve mahalle bekçileri, 58 bin aranan şahıs hakkında işlem yapmış. Bunlar
hep vatandaşımızın ve toplumumuzun huzur ve refahı için yapılan uygulamalardır. EYP’ler, el bombaları,
kalaşnikoflar ele geçirildi” denildi.2341
24 Ocak 2020
● Gazeteci Zehra Doğan’ın, “örgüt propagandası” gerekçesiyle iki yıl kaldığı Mardin Cezaevi’nde
KHK ile kapatılan Özgür Gündem’e destek olmak için hazırladığı “Özgür Gündem Zindan” isimli gazete
nüshaları Londra’da Tate Modern Sanat Müzesi’nde sergilendi. Doğan’ın cezaevindeki kadınlarla birlikte
https://www.mlsaturkey.com/tr/tezek-davasinda-melda-onura-bin-tl-para-cezasi/
http://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/218868-faili-mechul-cinayetlerin-susurluk-ile-ilgisi-yokmus
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1715258/celiskili-gerekce.html
2335 https://odatv.com/gokcekin-kanali-onceden-acikladi-fatih-portakal-ve-can-atakliya-agir-ceza-geliyor-20012056_m.html
2336 https://www.evrensel.net/haber/395690/bir-yilda-2-bin-634-kisi-iskence-basvurusu-yapti
2337 https://www.evrensel.net/haber/395747/turk-telekom-erisim-sorunu-siber-saldiridan-kaynaklaniyor
2338 https://t24.com.tr/amp/haber/turkiye-de-yurtdisi-yasagi-konan-alman-vatandaslarinin-sayisi-artti,857003?__twitter_impression=true
2339https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-yurtd%C4%B1%C5%9F%C4%B1-yasa%C4%9F%C4%B1-konan-alman-vatanda%C5%9Flar%C4%B1n%C4%B1n-say%C4%B1s%C4%B1-artt%C4%B1/a-52085506
2340 https://www.theguardian.com/technology/2020/jan/21/amazon-boss-jeff-bezoss-phone-hacked-by-saudi-crown-prince
2341 https://www.birgun.net/haber/bekcilere-genis-yetkiler-icin-akp-den-kanun-teklifi-285011
2332
2333
2334
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hazırladığı gazeteler, Özgür Gündem mizanpajına uygun şekilde çıkarıldı. Doğan, “Yer alan tüm haberler
gerçek. Kendimizi ifade etmemiz gereken bir alan olmalıydı ama gazetelerimiz kapanmıştı. Dışarda arkadaşlarımız hala mücadele veriyordu ve biz de böyle bir şey yaparak destek olmak istedik. Gazetede kadınların yaşadıkları hak ihlalleri ve aynı zamanda cezaevinde yaşamın nasıl olduğunu, yeni tutuklanan bir kadının neler yapması gerektiği üzerine de önerilerden oluşan gazete. Hak ihlalleri, direniş ve yasam hepsi bir
arada” dedi.2342
● Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ziyaretinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü üzerine konuştu. Toplantıya katılan isimlerden Medya ve Hukuk
Çalışmaları Derneği (MLSA) Eş Direktörü ve Avukat Veysel Ok, Türkiye’deki Alman gazetecilerin basın
kartı alamama sorunundan ve kendi baktığı davalarla ilgili olarak tutuklu Almanların durumundan konuştuklarını belirtti. RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Merkel’e gazeteci dosyalarının terörle mücadele
yasası, cumhurbaşkanlığına hakaret ve diğer yasal temellerden çok boyutlu olduğunu ve gazetecilerin mesaisinin büyük bir kısmını adliyelerde geçirdiğini aktardığını söyledi.2343
● Karar, öğretim görevlisi ve yazar Ali Bayramoğlu ile İskender Öksüz’ü kadrosuna dahil ettiğini
duyurdu.2344
25 Ocak 2020
● Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Takvim yazarı Zafer Şahin hakkında
50.000 liralık tazminat davası açtığı duyuruldu. Şahin, “CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bana tazminat davası açmış. 50 bin lira istiyor! Bir başka gazeteci arkadaşa da 100 bin liralık
dava açmış. Güzel iş. Kendisini eleştiren, hakkında haber yapan her gazeteciye bu meblağlarda dava açsa
kısa sürede hatırı sayılır bir servete kavuşur. Sonra açtığınız davada beni ‘Adınızı terör örgütü üyeleriyle
birlikte anmak ve algı oluşturmakla’ suçluyorsunuz. Fena halde yanılıyor ve alınganlık gösteriyorsunuz.
Sizi CHP’den aday olmaya ikna edenin firari bir FETÖ’cü olduğunu isim vererek iddia eden ben değilim.
Aynı partide siyaset yaptığınız Sinan Aygün. Ben sadece bu iddiayı sordum. Gazetecilik yaptım. Biraz CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kendinize örnek alın. Hakkında yapılan onca eleştiriye rağmen bildiğim kadarıyla bugüne kadar hiçbir gazeteciye dava açmamıştır”2345 diye yazdı.2346
27 Ocak 2020
● Elazığ’daki depremde Elazığ’da günlük yayın yapan Günışığı’nın Nailbey Mahallesi’ndeki ofisi
zarar gördü. Gazeteciler, hasar gören ofise giremedikleri gerekçesiyle minibüs kiralayarak yayın yapmayı
sürdürdü. Yazı İşleri Müdürü Şahismail Gezici, “Depremde çok sayıda can kaybımız oldu. Gazetemizin
bulunduğu çalışma ofisimiz de büyük hasar gördü. Zaten psikolojimiz bozuk, artçı depremler de devam
ediyor. O hasarı da görünce çalışma imkanımız olmadı. Ama gazetenin çıkması lazım. Şu an bir minibüsün
içinde gazetemizi çıkartıyoruz. Artık dışarıda dizgi ve haber işlerini yapıyoruz. Bütün koşulları zorlayarak,
gazeteyi çıkarmaya devam ediyoruz” dedi.2347
● Habertürk TV’de Haber Müdürü olarak görev yapan Fikret Bulut2348 görevinden istifa etti.2349
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, e-devlet sisteminde sarı basın kartları sahipleriyle ilgili bilgi ekranında “iptal edilmiştir” yazısını gösteren ekran görüntülerine rağmen, “iddia kesinlikle
gerçek dışıdır” savunması yaptı ve ilgili açıklamaları “art niyetli girişim” olarak nitelendirdi. Altun, “Son
günlerde bazı medya kurumlarında çalışanların basın kartlarının iptal edildiğine yönelik iddialar gerçeği
yansıtmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı’nca basın kartına yönelik tüm işlemler, Basın
Kartı Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. İlk basın kartı veya sürekli basın kartı başvurularının
yanı sıra; genel kart değişimi, kayıp, yıpranma, kurum değişikliği ya da mesleğe geri dönme gibi nedenlerle
de yeni basın kartı başvurusu yapılmaktadır. İletişim Başkanlığı Basın Kartı Başvuru Sistemi açıktır ve
güncel olarak başvuruları almaktadır. Başvuruların ardından değerlendirme süreci, basın kartının itibarını
ve saygınlığını koruyacak şekilde titizlikle yürütülmektedir. Bu kapsamda, başvuru sahibinin Basın Kartı
Yönetmeliği’nde belirtilen ‘basın kartı verilecek kişilerde aranan şartları’ taşıyıp taşımadığını tespit etmek
üzere derinlemesine araştırmalar yapılmaktadır” açıklaması yaptı.2350
● Vicdani Ret Derneği, Türkiye’de vicdani retçilerin yaşadığı hak ihlallerini raporlamak için online
ihlal bildirim formu oluşturdu. Dernekten yapılan açıklamada, Türkiye’de bakaya ve yoklama kaçağı olan
https://m.bianet.org/bianet/sanat/219114-zehra-dogan-in-ozgur-gundem-zindan-i-tate-modern-de
https://www.dw.com/tr/merkelin-bas%C4%B1n-ve-ifade-%C3%B6zg%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC-mesaisi/a-52138536
https://www.gercekgundem.com/medya/151660/karar-gazetesinden-yazar-hamlesi-iki-yeni-isim-kadroya-katildi
2345 https://www.takvim.com.tr/yazarlar/zafer-sahin/2020/01/25/yavasin-davasi
2346 https://www.gazeteciler.com/haber/mansur-yavastan-gazetecilere-dava-zafer-sahin-kilicdaroglunu-ornek-gosterdi/402871
2347 http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/elazig/depremde-ofisi-zarar-goren-yerel-gazete-minibu-41430123
2348 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/01/28/haberturkte-yaprak-dokumu/
2349 https://www.medyaradar.com/bir-ayrilik-haberi-de-cnn-turkten-geldi-o-isimle-artik-calisilmayacak-medyaradarozel-haberi-2020582
2350 https://www.birgun.net/haber/saray-basin-karti-iptal-edilen-gazetecileri-sucladi-art-niyetli-girisim-285546
2342
2343
2344
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insanların hak ihlalleriyle karşılaştığı belirtilerek, “Vicdani ret konusunda sistematik bir çalışma yapmak
gayretinde olan tek örgüt olmamız nedeniyle, herkesi dayanışmaya çağırıyoruz. Vicdani ret hakkının hayata
geçmesi, bir diğer ifadeyle militarizmle mücadele, yalnızca vicdani retçilerin değil hepimizin sorumluluğudur” denildi.2351
28 Ocak 2020
● Hürriyet’in işten çıkardığı isimlerden birisi olan Emre Özpeynirci’nin, Ekotürk ekranlarında otomotiv sektörü ile ilgili bir program yapacağı ifade edildi.2352
● Demirören Medya Grubu, CNN Türk’te uzun süredir görev yapan görsel yönetmen Hakan Durmuş’un işine son verdi.2353
● BM’ye üye 193 ülkede insan hakları durumunun beş yılda bir gözden geçildiği Evrensel Periyodik
İnceleme’ye (UPR) dair 35. Oturumda, Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakçı, basın ve ifade özgürlüğü konusunda Avrupa Konseyi değerlerine bağlı olduklarını belirtti. Kaymakçı, “15 Temmuz 2016 darbe girişimi ve birçok örgütle mücadeleye dair zorlu süreci” özetledikten sonra,
Birinci Yargı Paketi’nin ifade ve basın özgürlüğünü geliştirmek için yürürlüğe sokulduğunu ve temel özgürlüklere ilişkin çabalarının 2023’e kadar sürmesi beklenen İnsan Hakları Eylem Planı ile devam edeceğini
ifade etti. Kaymakçı, “Birinci Yargı Paketi’nin düşünce özgürlüğüyle ilgili birçok durum Yargıtay’a taşınması olanağı ve tutuklamaya dair şikayetlerle ilgili olarak hem soruşturma hem de kovuşturma aşamasında
azami tutukluluk sınırı getiriyor” dedi. Kaymakçı, gazetecilere yönelik yasal baskılara ilişkin eleştirilere,
“yasaların hiç kimseye suç işleme ayrıcalığı tanımadığını, buna gazetecilerin de dahil olduğunu” vurguladı.2354
● HDP İzmir İl Örgütü’nce “Kanal İstanbul’a değil depreme bütçe” başlığıyla yapmak istediği basın
açıklamasına polis müdahalede bulundu. HDP’liler ise bu durumu alkış ve sloganlarla protesto etti.2355
● HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Türk Parlamenterler Birliği’nin yayın organı Parlamento Dergisi’nin Aralık 2019 sayısı için kaleme aldığı kadınların seçme ve seçilme hakkını kazanması
üzerine yazdığı yazıda, tutuklu HDP’li milletvekilleri ve belediyelere kayyum atamalarıyla ilgili bölümlerin
sansürlendiğini söyledi. Kerestecioğlu, “Dergi elimize ulaştığında, HDP’li seçilmişlerin karşılaştığı hukuksuzlukları konu ettiğim bölümlerin baskıda tümüyle çıkarıldığını fark ettik. Tarafımıza kelime sınırı koyulmadığı ve kısaltma gerektiği durumda, bunu kendimiz yapabileceğimiz halde söz konusu bölümün tümüyle
çıkarılması, açık bir sansürün göstergesiydi. Yazımın sansürlenerek ifade özgürlüğümün ve kişilerin bilgiye
erişim hakkının ihlal edilmesini hiçbir şekilde kabul etmediğimi Parlamento Dergisi Yayın Kurulu’na bir
mektupla ilettim ve yazımın sansürsüz haliyle yeniden basılmasını talep ettim. Ancak mektubuma hiçbir
şekilde yanıt alamadım” açıklaması yaptı.2356
29 Ocak 2020
● Gazeteci Hakan Tunç, “Ezber Bozan TV” isimli YouTube kanalı açtı. Tunç, kanalında birçok konuyu farklı konuklarla ele alıyor. Tunç, daha önce Kanal 6, Kanal E, ATV, Star Tv, CNN Türk, Habertürk
TV’de çalışmıştı.2357
30 Ocak 2020
● Hürriyet’in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Elazığ’da gerçekleşen depreme ilişkin vatandaşların deprem vergileri sorularına verdiği, “Hesap vermeye zamanımız yok”
yanıtını sansürlediği iddia edildi.2358
● Kurucuları arasında olduğu AKP’den 8 Temmuz 2019’da istifa eden eski başbakan yardımcısı Ali
Babacan, yeni parti kuruluşunu ertelenmelerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Parti hazırlıklarımıza
yönelik yüksek ilgi ve sabırsızlığın toplumumuzdaki ihtiyaçtan kaynaklandığının farkındayız. Çalışmalarımız, yola çıkarken ortaya koyduğumuz vizyon ve perspektif içinde, artan bir heyecanla ilerlemektedir. Hedefimiz, milletimizin karşısına alnımızın akıyla çıkıp, çocuklarımızın geleceğini teminat altına alacak, ülkemiz için umut olacak bir hazırlığı ortaya koymaktır. En kısa sürede Partimiz, kadromuz ve çözümlerimizle
vatandaşımızın huzurunda olacağız. Herkesin içi rahat olsun” denildi.2359

https://www.birgun.net/haber/vicdani-ret-dernegi-nden-hak-ihlalleri-raporu-285598
https://www.gercekgundem.com/medya/152748/hurriyetten-ayrilan-odullu-gazetecinin-yeni-adresi-belli-oldu
https://www.medyaradar.com/tasfiye-tam-gaz-suruyor-cnn-turkte-hangi-isimle-yollar-ayrildi-medyaradarozel-haberi-2020640
2354 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/219356-bm-de-turkiye-ye-ifade-ozgurlugu-elestirisi
2355 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/01/28/izmirde-hdpnin-kanal-istanbula-degil-depreme-butce-aciklamasina-polis-engeli/
2356 https://t24.com.tr/haber/hdp-li-filiz-kerestecioglu-parlamento-dergisi-icin-yazdigim-yazi-sansurlendi,858023
2357 https://odatv.com/gazeteci-tuncun-yeni-adresi-29012027.html
2358 https://www.birgun.net/haber/hurriyet-erdogan-i-erdogan-dan-korudu-vergi-aciklamasina-sansur-286005
2359 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/1717359/ali-babacan-herkesin-ici-rahat-olsun.html
2351
2352
2353
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● Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş, “Ben ‘her şeye rağmen’ haber merkezinde
nefes alan bir gazeteciyim. Biraz dinleneceğim” sözleriyle istifa edeceğini duyurdu. Aktaş’ın Azeri Yönetim
Kurulu Başkanı Mammad Gulmammadov ile fikir ayrılığı yaşadığı ve son üç ayda yaşanan gelişmelerden
dolayı ayrılacağı iddia edildi.2360
● Yeni Asya’nın kendilerine verilmemesi üzerine mahkemeye başvuran iki hükümlü tarafından İnfaz Hakimliği’ne yapılan itiraz üzerine hükümlülere gazete verilmesine karar verildiği açıklandı. Daha önce
T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Müdürlüğü Eğitim Kurulu Başkanlığı “cezaevi güvenliğini ve düzenini tehlikeye düşürdüğü” gerekçesiyle hükümlülere Yeni Asya verilmemesi kararı almıştı. Yeni Asya kararı “Keyfi
gazete yasağını mahkeme iptal etti”2361 başlıklı haberi ile okuyucularına duyurdu.2362
● Sabah’ın Ankara muhabiri Tülay Canbolat, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Yazar
Orhan Uğuroğlu, “Emine Erdoğan’ı izleyen FETÖ’cü!” başlıklı köşe yazısında, “15 Temmuz darbe girişimi
sonrasında FETÖ’cü 215 bin kişinin ByLock kullandığı açıklanmıştı. Durum böyle iken Sabah tarafından
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı izlemekle görevlendirilen Tülay Canbolat’ın güvenlik soruşturmasından nasıl geçtiği ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne nasıl akredite yapıldığı da merak konusu”
ifadelerini kullandı.2363
31 Ocak 2020
● Sermaye Piyasası Kurulu, yasa dışı işlem yaptığı tespit edilen ve Türkiye’de resmi faaliyette bulunmayan 26 internet sitesi için erişim engelleme talebinde bulundu.2364
● Sivas’taki 2 Temmuz 1993’te Madımak Oteli’nin yakılmasıyla 33 aydın ile 2 otel personeli ölümüne neden olan isimlerden birisi olan ve sonrasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Turan Kılıç’ın kalan cezası, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından affedildi. Erdoğan, Kılıç hakkında Adli
Tıp Kurumu’nun verdiği sağlık raporu doğrultusunda Anayasa’nın 104’üncü maddesinin 16’ıncı fıkrası
hükmü uyarınca af yetkisini kullandı.2365
● AYM, terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması talebiyle imza kampanyası yürüten Berrin Baran Eker ve Muzaffer Özbek hakkında Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin
5 Mayıs 2015’de verdiği 10 aylık hapis cezası hakkında “ihlal” kararı verdi. AYM, Eker ve Özbek’in yeniden yargılanmaları için dosyayı Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne geri gönderdi. AYM, hapis cezası
kararıyla Anayasa’nın 26. Maddesi’nde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.2366
● OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, veri analiz sistemi, değerlendirme kriterleri ve karar örneklerini “2019 Faaliyet Raporu” adı altında derledi. Raporda, bugüne kadar Komisyon’a 126.300 başvurunun yapıldığı ve bunlardan 100 bini aşkın başvurunun karara bağlandığı hatırlatıldı.2367
3 Şubat 2020
● Suriye’de Türkiye’nin Rusya’yla 17 Eylül 2018’deki Soçi Mutabakatı kapsamında ateşkesi sağlama amacıyla 12 askeri gözlem noktasıyla bulunduğu İdlib bölgesine takviye gönderilmiş TSK unsurlarına
Şam rejimince yapılan saldırıda sekiz şehit verildi.2368 Bölgede ilk kez Türkiye ile Şam unsurları arasında
sıcak çatışma yaşanmış oldu.
● Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), 27 Ocak- 3 Şubat tarihleri arasında televizyon
kanallarındaki tartışma programlarını değerlendirdiklerinde, çoğunluğu erkek katılımcılar program yapılması dolayısıyla ekranda eşit temsil olmadığını bildirdi. KA.DER’in açıklamasında, “Geçen hafta 14 kanalda primetime tartışma programlarını izledik. Depremden siyasete, dış politikaya pek çok önemli konu
tartışıldı. Konukların 161’i erkek, sadece 17’si kadındı. Ekranda eşit temsil, daha çok kadın” talebinde bulunuldu.2369
● BirGün, “BirGün Benim” sloganıyla dijital üyelik kampanyası başlattığını duyurdu.2370 “Bir
çağrımız var” başlıklı açıklamada, “Bundan 16 yıl önce, Nisan 2004’te ilk sayısını çıkaran BirGün, bugün
de aynı heyecan ve coşkuyla yayın hayatına devam ediyor. Şimdi başladığımız noktanın epey ilerisindeyiz.
Gerçek anlamda ‘Halkın Gazetesi’ olduk. Evet, inandık ve başardık. Yaptıklarımızla gurur duyuyoruz ancak
https://t24.com.tr/haber/haber-global-in-genel-yayin-yonetmeni-erdogan-aktas-istifa-etti,858480
https://www.yeniasya.com.tr/gundem/keyfi-gazete-yasagini-mahkeme-iptal-etti_511456
https://www.gercekgundem.com/medya/153209/yeni-asya-gazetesine-yasak-kalkti
2363 https://www.gercekgundem.com/medya/153323/sabah-muhabiri-fetoden-gozaltina-alindi-iddiasi
2364 http://www.hurriyet.com.tr/galeri-26-internet-sitesine-kapatma-talebi-41434111/1
2365 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1717488/erdogan-sivas-katliami-hukumlusu-ahmet-turan-kilicin-cezasini-kaldirdi.html
2366 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/219470-aym-ocalan-a-ozgurluk-talebiyle-imza-toplamak-ifade-ozgurlugu
2367 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/ohal-komisyonu-calismalarini-ve-kararlarini-raporlastirdi/1720276
2368 https://www.ntv.com.tr/turkiye/rejim-idlibde-saldirdi-8-sehit,yyeF-b9c9kCfXgGTmVrCWQ
2369 https://twitter.com/KA_DER_/status/1224389765899988995
2370 https://twitter.com/BirGun_Gazetesi/status/1224375249661317127
2360
2361
2362
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geldiğimiz yeri de yeterli görmüyoruz. Çünkü daha iyisini, daha güzelini yapabileceğimizi biliyoruz. İşte
bu hedefle ileriye doğru büyük bir adım daha atıyoruz. ‘BirGün Benim’ diyerek, sözümüzün etki alanını
genişletebilmek ve gazetemizin araçlarını çağın ihtiyaçlarına yanıt üreten bir noktaya taşıyabilmek için dijital üyelik kampanyamızın yeni etabını başlatıyoruz. Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk
almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e üye olabilir ve ’BirGün benim’ diyebilirsiniz” denildi.2371
4 Şubat 2020
● Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2018 Yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu’na göre, 2018 yılında
akademisyen, idareci ve öğrencilere “akademik huzuru bozmaya yönelik tavırlar” suçlamasıyla toplam 10
bin 252 soruşturma açıldı. Bu soruşturmalardan 9 bin 172’si sonuçlandı. Ancak raporda soruşturma sonuçları ve içeriğine ilişkin bilgi verilmedi. 2018’de 100’den fazla soruşturma açan üniversitelerle ilgili listede,
en çok soruşturma açan beş üniversite sırasıyla İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Karabük Üniversitesi,
Dokuz Eylül Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi oldu. 30 üniversitede ise hiç soruşturma açılmadığı tespit edildi.2372
● Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ender Coşkun’un, FETÖ’nün haberleşme sistemi olarak kullandığı ByLock uygulamasıyla ilgili soruşturma süreci kapsamında Sabah Ankara muhabiri Tülay Canbolat’ın 28 Ocak’ta gözaltına alınıp ardından tutuklanması sonrasında 3 Şubat’ta süresiz olarak izne ayrıldığı
bildirildi. Coşkun’un yerine yeni bir başsavcı vekili görevlendirileceği öne sürüldü.2373 Canbolat’ın tutuklanması sonrası Sabah yönetimi tarafından Adalet Bakanlığı’na tepki gösterdiği ve o süreçte soruşturmayı
yürüten savcılık makamının işaret edildiği belirtildi.2374 Canbolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine
Erdoğan’ı izlemekle görevliydi.2375
● Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2 Ekim 2018’de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, “dünyanın Kaşıkçı cinayetini aydınlatmada başarısız olduğunu ve
bu nedenle Suudi Krallığını her istediğini yapmaya teşvik ettiğini” söyledi.2376
5 Şubat 2020
● İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İzmir-İstanbul seferindeki Pegasus Havayolları’na ait
uçak inişten sonra duramayarak pistten çıktı ve 30-40 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Üç parçaya
ayrılan ve yanmaya başlayan uçaktaki 183 kişi arasından 3 kişi öldü.2377 Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı,
iki pilot hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçlamasıyla pilotlardan kan örneği alınmasına ve cep telefonlarının incelenmesine karar verdi. 2378
6 Şubat 2020
● Adıyaman’da 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde Saadet Parti’sinin kazandığı Kahta Belediyesi’nin taşınmaz ve araçlarına icra yoluyla satılması için el konuldu. Söz konusu taşınmaz ve araçlarla ilgili
Kahta Belediye Meclisi’nin Ocak ayındaki toplantısında AKP’li meclis üyelerince “kamu yararı kaldırılmıştır” yönünde karar alındığı için cebri icra uygulanabildiği bildirildi. Kahta Belediye Başkan Yardımcısı
Yavuz Turan, “AKP’lilerin amacı, belediyenin taşınmazlarına ve araçlarına el konulmasını istemeleriydi.
Bunu da bilinçli yaptıklarını ifade ediyorlar. Buradaki amaç belediyeyi çalıştırmamak” ifadelerini kullandı.
CHP Kahta İlçe Başkanı Zeynel Akdoğan ise, “Bir belediye başkanın önünün tıkanmaması, belediye meclis
üyelerinin başkana yardımcı olmaları lazım. Belediyenin aracına el konulması Kahta halkına yapılan bir
haksızlıktır” dedi.2379
7 Şubat 2020
● Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı
olduğu için ihraç edilen Dinçer Demirkent, 686 sayılı KHK’nın üçüncü yılında “Bir yıldönümü ne anlatır?”
başlıklı yazısında duruma tepki gösterdi. Anayasa Mahkemesi’nin ifade özgürlüğü kapsamında kabul ettiği
metnin imzacısı Demirkent, “Evet üç yıl geçti. Kolay geçmedi, geçmiyor. Ama bütün arkadaşlarımla birlikte
durduğum yerdeyim. Tel tel dökülen kadrolarınızı, hukuk, kamu yararı ve liyakatin yerine kişisel çıkarlara
dayanarak işlenen suçları, yalan söylemeye bile takati kalmayan medyanızı, çıkar birlikteliklerinizi, siyasi
ve ticari amaçlar için kullandığınız dininizi, diyanetinizi, iç işlerinizi, dış işlerinizi, algınızı, verginizi,
https://www.birgun.net/haber/bir-cagrimiz-var-286560
https://www.birgun.net/haber/akp-iktidarinin-universiteleri-getirdigi-hal-iste-bu-bir-yilda-10-bin-sorusturma-286592
https://t24.com.tr/haber/ankara-adliyesi-ni-karistiran-iddia-bylock-sorusturmasi-krize-donustu-bassavci-vekili-suresiz-izne-ayrildi,859266
2374 https://odatv.com/fetoden-gozaltina-alinan-sabah-muhabiri-hakkinda-karar-cikti-04022021.html
2375 https://www.birgun.net/haber/sabah-muhabiri-feto-den-gozaltina-alindi-iddiasi-286091
2376 https://amp.theguardian.com/world/2020/feb/04/khashoggi-fiancee-saudi-arabia-can-get-away-with-doing-whatever-it-wants?__twitter_impression=true
2377 https://www.ntv.com.tr/turkiye/sabiha-gokcende-ucak-pistten-cikti3-kisi-hayatini-kaybetti-180-kisi-yaralandi,ZncBOL-0i0usQPa-cL121g
2378 https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/02/07/iki-pilot-supheli
2379 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/spli-belediyenin-makam-aracina-el-konuldu-5609998/
2371
2372
2373
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yargınızı, ülkemin saklanmaz hale gelmiş gerçeğini söylemeye devam ediyoruz. Büyüyen birlikteliklerle…
Suçlarınıza ortak olmuyoruz. Bu da size dert olsun” diye yazdı.2380
8 Şubat 2020
● Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, The Guardian’a yaptığı açıklamada2381 iki taraf arasındaki görüş ayrılıkları kemikleştikçe bunun yeniden birleşme ihtimalini
azalttığını belirterek, “Yarım asırlık bölünmüşlükten sonra tek işler çözümün federal bir çatı altında yeniden
birleşmek. Bu başarılamazsa, Kuzey Kıbrıs’ın daha fazla bağımlı hale gelerek Ankara tarafından yutularak
‘de facto’ Türkiye iline dönüşecek” dedi.2382
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın
açıklamalarıyla ilgili “Kimsenin bir karış toprağında gözü olmayan Türkiye Cumhuriyeti, ne yüzlerce yıllık
Türk vatanı olan Kıbrıs’ın, ne de Mavi Vatan’ın kimseye peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyecektir.
Türk milleti, Akıncı’ya haddini bildirecek, bu hadsizliğin cezasını en ağır biçimde sandıkta verecektir” diye
konuştu.2383
● Diyarbakır Silvan Asliye Ceza Mahkemesi, Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sokağa çıkma
yasağı döneminde 4 Ekim 2015’te haber takibi yaptığı sırada DİHA Muhabiri Serhat Yüce’yi kafasına silah
dayayarak tehdit ettiği için polis Mustafa U. hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Yüce, iddianamedeki ifadesinde, Silvan Belediyesi önünde çekim yaptığı sırada söz konusu polis memurunca başına silah
dayandığını ifade etti. Dava, 10 Şubat’ta görülecek.2384
10 Şubat 2020
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Ulusal Siber Olaylara
Müdahale Merkezi’nin açılış töreninde, “Sosyal medya tam bir çöplük, tam bir başı boş bir mecra haline
geldi. Türkiye, insanların taciz edildiği, dolandırıldığı, onurlarının kırıldığı, her türlü haklarının ihlal edildiği
böyle bir sanal dünyaya asla teslim olmayacak. Gerçek hayatta suç olan her şeyin internet ortamında da aynı
karşılığı bulması şarttır” dedi.2385
11 Şubat 2020
● İnsan hakları savunucusu Arlet Natali Avazyan, sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle hakkındaki
yakalama kararının ardından Adana’da gözaltına alındı. Avazyan, “Annem Adanalı, babam Malatyalı dediğim için de hakkımda soruşturma açmışlar. Devletimiz attığım her tweet’i hakaret olarak görmüş” ifadelerini
kullandı. Avazyan’ın kardeşi CHP İstanbul Bakırköy İlçe Belediye Meclisi üyesi Nurhan Çetinkaya, İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu’ya, Twitter aracılığıyla “Ne yaptı bu kadın size” diye sordu.2386
● AYM, Yeni Akit tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu
hakkında asılsız iddialara dayanarak yaptığı haber sebebiyle 5.000 lira tazminat cezası ödemeye mahkum
edilmesine karşı yaptığı başvuruyu reddetti.2387 Mahkeme, “Söylentiye dayalı suç isnadı içeren haberler yaparak kişilerin şeref ve itibarlarını zedelemek ifade özgürlüğü kapsamına girmez” değerlendirmesinde bulundu.2388
● Uykusuz, Van-Bahçesaray’da gerçekleşen çığ felaketindeki gelişmelere ilişkin canlı yayınını keserek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kırıkkale mitingine bağlanan CNN Türk’ü 12 Şubat’taki kapağına taşıdığını duyurdu.2389 Kapakta, dünyaya çarpan bir göktaşı resmedilerek, “Türkiye’ye çarpmak üzere olan göktaşı”, “Derhal Kırıkkale’ye bağlanıyoruz” ve “Tam mitinge denk geldim” ifadeleri yer aldı.2390
● Avrupa Parlamentosu (AP), Ocak ayında Brüksel’de, “Yunan Adalarında İnsani Durum” başlıklı
oturumda Türk bayrağını yırttığı için Yunanlı parlamenter Loannis Lagos’a yedi günlük ödenek sağlanmaması ve dört gün parlamento faaliyetlerine katılmama cezası verdi.2391
12 Şubat 2020

https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2020/02/07/bir-yildonumu-ne-anlatir/
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/06/turkish-cypriot-leader-warns-cyprus-facing-permanent-partition-mustafa-akinci
https://tr.sputniknews.com/dogu_akdeniz/202002071041355646-guardiana-konusan-akinci-kibrista-kalici-bolunme-ikazi-yapti-turkiyeye-baglanma-ihtimalinikorkunc/
2383 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002081041360013-iletisim-baskani-altun-turk-milleti-mustafa-akinciya-haddini-bildirecektir/
2384 https://www.evrensel.net/haber/396926/gazetecinin-kafasina-silah-dayadi-4-yil-sonra-dava-acildi
2385 https://t24.com.tr/haber/erdogan-ulusal-siber-olaylara-mudahale-merkezi-nin-acilis-toreninde,860239
2386 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/02/11/natali-avazyan-ifadeye-goturuldu/
2387 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2016/12313
2388 https://www.birgun.net/haber/aym-akit-e-verilen-ceza-hak-ihlali-degil-287534
2389 https://twitter.com/UykusuzDergi/status/1227275875344883713
2390 https://www.birgun.net/haber/uykusuz-dan-cnn-turk-kapagi-287594
2391 https://tr.euronews.com/2020/02/11/ap-den-turk-bayragini-yirtan-yunan-vekile-odenek-kesintisi-ve-faaliyetlere-kat-lmama-cezas
2380
2381
2382
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● ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi’nin 16 NATO üye ülkede gerçekleştirdiği araştırmada,
Türkiye’de halkın yüzde 55’inin NATO’ya olumsuz baktığı bildirildi.2392
14 Şubat 2020
● AYM, basın kartı sahibi gazetecileri kapsayan yıpranma hakkını düzenleyen kanun hükmünü iptal
etti.2393 Gerekçede, “Bu konudaki düzenleme yetkisinin yönetmelik aracılığıyla yürütme organına verildiği
kaydedilen gerekçede, basın kartının niteliği, ne şekilde verileceği, kartın verileceği kişilerde aranacak şartları içeren temel ilkelerin hakka keyfi şekilde müdahale edilmesini önleyecek şekilde kanunla açık bir şekilde ortaya konulması gerekir” denildi. İptal kararı yeni bir yasal düzenleme yapılıncaya kadar hukuki bir
boşluk doğmaması adına dokuz ay sonra yürürlüğe girecek.2394
18 Şubat 2020
● Gazeteci Faruk Demirel Haber Global Genel Yayın Yönetmeni oldu. Demirel, kanalda Ankara
Temsilcisi olarak görev yapmaktaydı.2395
20 Şubat 2020
● İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in
öldürülmesine ilişkin Fetullah Gülen ile birlikte FETÖ bağlantılı 76 sanıklı davada, tutukluların tahliye taleplerinin reddine ve firari sanıklar hakkında çıkartılan yakalama kararının infazının beklemesine karar verildi. Mahkeme, sanık Ali Öz’ün ev hapsinin kaldırılıp adli kontrol kararına çevrilmesine de hükmetti. Dava
12-13-14 Mayıs’a ertelendi. Kocaeli 2 Nolu Cezaevinde tutuklu Kürşat Yılmaz, SEGBİS aracılığıyla duruşmada, “Mahkemeye gelmek istiyordum. Ama getirilmedim. Zamanın da ifadem alınmış olsaydı Hrant Dink
yaşıyor olacaktı. Cinayeti ile ilgi İsmail Issız, Ömer Küçükyurt ile Hüseyin Albay yanıma geldi. Tam olarak
hangisi olduğunu bilmiyorum ama bana Hrant Dink’in fotosunu gösterdiler. Ve ‘Bunu da öldür. Olayda
senin ismini geçirmeyiz. Seni koruruz’ dediler. Ben de bu işte olmayacağımı belirttim” dedi. O dönemde
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda İstihbarat Aşırı Sağ Faaliyet Tim Komutanı Üsteğmen Serkan Özel
de, SEGBİS ile ifadesinde, Dink cinayeti öncesinde kendilerine herhangi bir istihbarat ulaşmadığı söyleyerek, sorulara ‘Bilmiyorum, hatırlamıyorum’ yanıtı verdi.2396
21 Şubat 2020
● İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, pasaportlara uygulanan idari tedbir kararına ilişkin duyuruda bulundu. Duyuruda, “Pasaport Kanunu’nda yapılan son düzenlemeyle Bakanlığımızın 2019/14 sayılı Genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu 20.12.2019 tarihinde
çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında, idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular İl Nüfus Müdürlüklerince alınmakta olup, 21.02.2020 tarihi itibariyle 11.027 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır” denildi.2397
● Osman Kavala’nın tutuklandığı yeni soruşturmada darbe girişimini planlamakla suçlanan ABD
Dışişleri Bakanlığı eski çalışanı Henri Barkey, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “Kavala
ile yakınlığımız, dostluğumuz yok. Bugüne dek hiçbir proje için de bir araya gelmedik. İki sene ABD Dışişleri Bakanlığı’nda çalıştım. Memur olduğum için de CIA’in düzenlediği oturumlara katılmışlığım var.
Ancak ajanlık yaftalamaları tamamen Doğu Perinçek gibilerinin uydurduğu bir şey. Türkiye’de her şey uydurma. Herkes, herkes için bir şeyler iddia ediyor. Ben 30 yıldır profesörüm. CIA ajanı olmadığımı nasıl
ispat edebilirim ki? Bu kadar yalanın içinde ne yapabilir insan? Bu kadar yalana cevap vermek imkansız”
dedi.2398
● İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanan
HDP Şişli İlçe Eş Başkanı Mutlu Öztürk ile sekiz HDP’linin yargılandığı davada tüm sanıkların adli kontrol
şartıyla tahliyelerine karar verdi. Dava, 7 Temmuz’a ertelendi. Avukat Ramazan Demir, müvekkilleri hakkında HDP’nin yedinci kuruluş yıl dönümüne katıldıkları için suçlama yöneltildiğini söyledi.2399
22 Şubat 2020
● Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ davası sanığı Erkan Karaarslan’ın kendisine “Bazı
CHP’li belediye başkanları aleyhine ifade vermesi için uzun süre tutukluluk baskısı” yapmakla suçladığı
2392 https://tr.sputniknews.com/columnists/202002121041380332-turkiyede-nato-karsitligi-68lere-uzaniyor-ve-kibris-baris-harekati-surecinde-tavan-yapti-15temmuz/
2393 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200214-9.pdf
2394 https://www.haberturk.com/aymden-gazetecilerle-ilgili-iki-kritik-karar-haberler-2583430-ekonomi
2395 https://haberglobal.com.tr/gundem/haber-global-in-yeni-genel-yayin-yonetmeni-faruk-demirel-oldu-faruk-demirel-kimdir-29849
2396 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dink-davasi-ifadem-alinsaydi-hrant-dink-yasiyor-olacakti-1722124
2397 https://www.nvi.gov.tr/idari-tedbir-kararina-iliskin-duyuru
2398 https://www.dw.com/tr/henri-barkey-osman-kavala-ile-telefonda-bile-konu%C5%9Fmad%C4%B1k/a-52459400
2399 https://t24.com.tr/haber/hdp-sisli-es-baskani-mutlu-ozturk-un-aralarinda-bulundugu-8-hdp-uyesi-tahliye-edildi,862334

294

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2020 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

Aydın’daki yerel gazetede görevli Serhan Seyhan hakkında takipsizlik kararı verdi. Karaarslan, “Serhan
Seyhan, Ekrem İmamoğlu, Özlem Çerçioğlu veya başka herhangi bir belediye başkanına FETÖ/PDY silahlı
terör örgütü üyesi oldukları yönünde iftira atmamı istemedi. Seyhan’ın benden talebi sadece bildiğim veya
duyduğum usulsüzlük ve yolsuzlukları anlatmam yönündeydi. Bu talebi şirketimin belediyelerle çok sayıda
sözleşmesi olması nedeniyle birtakım bilgilere sahip olabileceğimi düşünmesinden dolayı yaptığını tahmin
ediyorum. Ancak ben bu talebi reddettim. Beni ‘Uzun yıllar tutuklu kalabilirsin’ diyerek tehdit ettiği için
Seyhan’dan şikayetçiyim” ifadesini verdi. Seyhan ise, “Bu ziyaretlerimde kesinlikle Ekrem İmamoğlu ve
Özlem Çerçioğlu’na veya başka herhangi bir kimseye FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları yönünde iftira atması durumunda tutuklu bulunduğu dosyadan tahliye olacağı, hatta beraat edeceği yönünde
taahhütte veya söylemde bulunmadım. Ben samimiyetimize dayanarak kendisini ziyaret ettim” ifadesini
kullandı. Cumhuriyet Savcısı Serkan Köse, Serhan Seyhan hakkında üzerine atılı adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, görevi kötüye kullanma, şantaj ve iftira suçlarından kovuşturma yapılmasına yer olmadığına
karar verdi.2400
23 Şubat 2020
● Ankara’da düzenlenen HDP 4. Olağan Kongresi’nde Pervin Buldan ve Mithat Sancar eş genel
başkanlığa seçildi.2401
● Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin, oyuncu Berna Laçin’in yer aldığı Hayal Satıcı oyununun 9
Mart’ta belediyeye ait Sanat Merkezi’nde sergilenmesini iptal ettiği açıklandı. Oyun, Atakum’daki Doğa
Koleji’nin sahnesine alındı.2402
24 Şubat 2020
● Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 5 Şubat günü pistten çıkan ve
üç kişinin hayatını yitirdiği uçak kazasıyla ilgili soruşturma kapsamında uçağın kaptan pilotu Mahmut
A.’nın ”taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.2403
26 Şubat 2020
● Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçaktaki basın mensuplarından Beyaz TV Haber Müdürü Murat Erçin’in “Osman Kavala’nın skandal bir kararla tahliyesi ve
ardından başka bir soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte Kavala’yı aklamaya çalışan ve canhıraş savunan bir medya grubu var, Oda TV internet sitesi ve sahibi Soner Yalçın. Oda
TV, gezi sürecinde kalkışmanın önemli medya ayaklarından biriydi. Darbe girişimine basın yoluyla destek
veren Oda TV, ‘katil devlet’ ve ‘katil polis’ gibi manşetler attı. Ancak iddianamede bunların hiçbiri yer
almadı. Bu konuyla ilgili ne dersiniz?” sorusu tartışma yarattı. Bu tartışmalı soru üzerine Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Bunun gündeme getirilmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Bunlar daha çok gündeme getirilmeli. Benim polisime katil demenin bedelini kim ödeyecek? O günlerin bütün çekimleri yok mu? Var. Bu
zatın bir defa o terör örgütleri ile beraber görüntüleri var. İşin içinde aktör ve bu aktör ile ilgili olanlar
bitenler ortada. Yargı bunun karşısında sessiz kalırsa teröristler o zaman elini kolunu sallayarak Selim Kiraz
kardeşimizin odasına girer ve onu orada şehit eder. Burada bizim tutarlı ve duyarlı olmamız lazım. Bu öyle
noktaya gider ki, o noktada güvenlik adeta kendisinden endişe eder hale gelir. Bence bütün medyanın bu
konuda üzerine düşen görevi yapması lazım. Ben bunun suç duyurusunu şu anda yapıyorum. Adamın çok
zengin olmasının, zengin sosyalist olmasının onu kurtarmaya yetmemesi lazım” dedi.2404
27 Şubat 2020
● CHP’li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, İçişleri Bakanlığı’nca 26 Şubat’ta Yalova Cumhuriyet Savcılığı’nca yürütülmeye başlanan yolsuzluk gibi suçlamaları içeren suçlama dosyası gerekçesiyle
görevinden alındı. Bu duruma, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yalova Belediyesi’ndeki hukuksuzluğu ortaya çıkaran, işlem yapılması için savcılığa başvuran Belediye Başkanımız Vefa Salman’ın görevden alınması, saray iktidarının hukuk anlayışının özetidir. Milletimiz nezdinde hükmü olmayan bu haksız, hukuksuz kararı asla kabul etmiyoruz!” tepkisini gösterdi. Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel
Başkan Yardımcısı Seyit Torun da, “Salman’ın görevden alınması bir saray operasyonudur. Sarayın kendi
belediye başkanlarını bile kimi zaman korkutarak, kimi zaman tehdit ederek, ağlatarak görevden aldığını
hatırlayalım. Saray tüm iktidarı ve tüm yetkiyi tek elde toplamak için milli iradeyi ve halkın oyunu yok
saymaktadır. Bir yandan muhalefet belediyelerine kayyum atıyorlar, diğer yandan belediyelere icra
https://www.yeniakit.com.tr/haber/gazeteci-serhan-seyhan-hakkinda-takipsizlik-karari-verildi-1081820.html
https://www.birgun.net/haber/hdp-de-yeni-donem-pervin-buldan-ve-mithat-sancar-es-baskan-secildi-289102
2402 https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/akpli-belediye-berna-lacine-yer-vermedi/
2403 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan ve üç kişinin hayatını yitirdiği uçak kazasıyla ilgili soruşturma kapsamında kaptan pilot Mahmut A.’nın ”taksirle
ölüme ve yaralanmaya neden olma” gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi
2404 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002261041481645-erdogandan-zirve-aciklamasi-yeri-buyuk-ihtimalle-istanbul-olacak-2li-4lu-meselesini-gorusmelerle/
2400
2401
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göndererek devletin bütün kaynaklarını onlara kapatarak, tehdit ederek bir şekilde başkanların AKP’ye geçmesi için uğraşıyorlar” açıklaması yaptı.2405
● Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib’te hava saldırısıyla TSK’nın 33 şehit verdiğini açıkladı.2406 Doğan, 32 yaralı asker bulunduğunu bildirdi.2407
28 Şubat 2020
● Gaziantep Valiliği, sosyal medya aracılığıyla Suriye-İdlib’de 33 askerin şehit olmasıyla ilgili provokasyon içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 26 kişiden dördünün gözaltına alındığını duyurdu.2408
29 Şubat 2020
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib’de 33 askerin şehit olması üzerinden iki gün geçtikten sonra yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le konuşmalarını
aktardı. Bu sırada Erdoğan, Trump ile konuşmasındaki esprilerini anlatması salonda gülüşmelere yol açtı2409
Erdoğan, konuşmasında 2013’teki Gezi Eylemlerini, CHP’yi hedef alan açıklamalar yaparken, İdlib’de yeni
göç dalgasını önlemek için bulunulduğunu söyledi.2410 Bu duruma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
ise, “Erdoğan’ın yaptığı konuşma beni derinden yaralamış durumda. Bir ülke böyle yönetilemez. Cenazeler
defnedilmeden bu nasıl bir konuşmadır? Daha cenazeler defnedilmeden, daha acılar, yaralar sarılmadan bu
nasıl kahkahadır?” tepkisini gösterdi.2411
● HDP Mardin İl Eş Başkanı Perihan Ağaoğlu’nun da aralarında bulunduğu beş kişi, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör soruşturması kapsamında “terör örgütüne destek verdikleri suçlamasıyla” gözaltına alındı. Ağaoğlu’nun yanı sıra eski il eş başkanı Musa Alkan, avukat Ali Kahraman,
Mehmet Ülger ve Mehmet Dengiz gözaltına alındı.2412
● Suriye - İdlib’de Tv100 için görevli Burak Ersemiz, Levent Albayrak ve Bilal Söyleyenoğlu, saldırıya uğradı.2413 Tv100, 6 Mayıs 2019’da 3N Medya Grubu bünyesinde haber kanalı olarak yayına başlamıştı.2414
1 Mart 2020
● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden Türkiye’yi terk eden sığınmacı sayısının 100.577 olduğunu açıkladı.2415
2 Mart 2020
● Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye- İdlib’de 27 Mart’ta TSK’nın verdiği can kayıpları
sebebiyle Bahar Kalkanı Harekatı’nın başlatıldığını açıkladı. Akar, Rusya’dan Suriye rejimi saldırılarını
sonlandırarak Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmeyi sağlaması olduğunu duyurdu.2416
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ülke içindeki sığınmacılara Avrupa sınır kapılarını açması
sonrasında AB ülkelerinden telefonlar geldiğini ancak sınırı kapatmayacaklarını ifade etti.2417
● İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi, Pazarkule Sınır Kapısı Ziyareti Raporu’nu kamuoyuyla
paylaştı. Raporda, “Pazarkule sınır kapısı ve civar arazide farklı uyruklardan kadınların, çocukların ve yaşlıların da bulunduğu iki bin civarında kişiden oluşan grup Yunanistan’a geçmek üzere üç gündür bekliyor.
Bekleyenlerin çoğunluğu Afganistan, Iran ve Pakistan vatandaşı ancak grupta Suriye, Nijerya, Kamerun’dan
gelenler de var. Yunanistan tarafında bekleyen polisler yoğun bir şekilde biber gazı, ses bombası atarak ve
tazyikli su sıkarak bekleyen gruba saldırıyor. Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu insanlar üzerlerini kapatacak bir şey olmadan nemli ve soğuk zeminde oturuyor ve uyuyor. Isınmak için etraftan topladıkları odunlar ile ateş yakıyorlar. Sivil toplum kuruluşları yiyecek dağıtımı yapmaktadır fakat alanda yeterli
gıda olmadığı tespit edilmiştir. Alana mobil tuvalet getirilmiştir fakat bu tuvalet yetersiz ve önünde uzun
kuyruklar oluşuyor” ifadeleri yer aldı. Ankara Barosu Mülteci Hakları Merkezi de, “Şişme botlar karaya
vurduğunda, gaz bombaları dağıldığında kaç bebek cesedi sayacağız? Transit ya da hedef Avrupa ülkeleri
ile resmi olarak görüşülmeden ve uluslararası hukuk kurallarına uygun bir şekilde yerleştirme garantisi alınmadan sığınmacılara sınır kapılarını açıp meçhule göndermek tarihi bir insan hakkı ihlalidir. Yetkilileri, iki
https://www.amerikaninsesi.com/a/chpli-yalova-belediye-baskani-vefa-salman-gorevden-alindi/5307097.html
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/hatay-valisi-dogan-idlibde-hava-saldirisinda-33-mehmetcigimiz-sehit-oldu/1747454
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-hatay-valisi-9-mehmetcigimiz-sehit-oldu-5650420/
2408 https://www.haberturk.com/son-dakika-haberler-sosyal-medyada-provokasyon-operasyonu-4-gozalti-var-2598940
2409 https://www.gercekgundem.com/siyaset/161346/erdoganin-36-sehit-aciklamasini-yaptigi-konusmadaki-gulusmeler-tepki-cekti
2410 https://www.ntv.com.tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan2-bin-100den-fazla-rejim-unsuru-etkisiz-hale-getirildi,vIyD8ZZ03kWMQlwdc3DYVg
2411 https://www.ntv.com.tr/turkiye/kilicdaroglumillet-ittifaki-zamaninda-sehitler-tepesi-bos-kalacak,6t2Hy134fEaAKnIZRQiA2Q
2412 https://www.haberturk.com/mardin-haberleri/75943486-hdp-mardin-il-esbaskani-agaogluna-teror-gozaltisi
2413 https://www.tv100.com/tv100-ekibinin-uzerine-bomba-yagdi-video-486324
2414 https://tr.wikipedia.org/wiki/TV100
2415 https://twitter.com/suleymansoylu/status/1234156991771226118?s=20
2416 https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiye-mesru-mudafaa-hakki-ve-gocu-onleme-aciklamasi-yapti/5311229.html
2417 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/erdogan-stklari-kabulunde-konusuyor-5655970/
2405
2406
2407
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sınır arasında silahlar, gaz bombaları ve Ege Denizi’nin soğuk sularında sıkışmış mültecilerin yaşadığı krize
müdahale etmeye ve onların birer sayı, alelade bir istatistiki veri olmadıklarını fark etmeye davet ediyoruz”
açıklaması yaptı.2418
● İçişleri Bakanı Soylu, saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden Türkiye’yi terk eden sığınmacı sayısının 117.677 olduğunu açıkladı.2419
3 Mart 2020
● Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejim güçlerine ait L-39
tipi bir uçağın düşürüldüğünü açıkladı.2420
● TBMM Genel Kurulu, saat 15.00’te İdlib’deki gelişmeleri görüşmek üzere gizli oturumla toplandı.
Gizli oturumdaki altı saati en az 10 sene boyunca devlet sırrı olarak kabul edilecek.2421
● İçişleri Bakanı Soylu, saat 09.15 itibarıyla Edirne üzerinden Türkiye’yi terk eden sığınmacı sayısının 130.469 olduğunu açıkladı.2422
4 Mart 2020
● CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP grup toplantısında, CHP
Lideri Kılıçdaroğlu’nu sert sözlerle eleştirmesi sonrasında, yaptığı basın toplantısında, “İslam aleminde
ABD’nin emperyalist çıkarlarına uygun hareket eden ve Müslümanların katledilmesini sağlayan kişiye ne
denir? Haysiyetsiz denir, onursuz denir, şerefsiz denir, hain denir. Bizim şehitlerimize ‘kelle’ diyen bir kişinin sıfatlarını sayıyorum tekrar size; haysiyetsizdir, şerefsizdir, onursuzdur, vatan hainidir. Bu kişi Türkiye
Cumhuriyeti'ni temsil edemez. Şeytan mı arıyorsun Erdoğan, şeytanın ta kendisi sensin” dedi. Bu durum
TBMM Genel Kurulu’nda AKP ile CHP’li vekiller arasında arbede yaşanmasına neden oldu. Erdoğan’ın
avukatı Hüseyin Aydın, “Bu hadsiz açıklamaların ve müptezel üslubun hesabını yargı önünde vereceksiniz”
ifadesiyle Özkoç’a dava açacaklarını ilan etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Herkesin görüşlerini ifade
etme hakkı vardır. Ancak basit, alelade, seviyesizce, alçakça ifadeler, hakaretler siyaset değildir, ifade hürriyeti de değildir. Anayasa’nın 104. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin birliğini temsil
eden Cumhurbaşkanı’na karşı Meclis çatısı altında hakarete yer yoktur. Bu zatı ben kınıyorum” dedi. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı, Özkoç hakkında TCK 289. maddesi uyarınca “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla soruşturma açtı.2423
● İçişleri Bakanı Soylu, saat 09.00 itibarıyla Edirne üzerinden Türkiye’yi terk eden sığınmacı sayısının 135.844 olduğunu açıkladı.2424
5 Mart 2020
● İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki Şehir Tiyatroları’ndan ihraç edilen ve Gezi
Olayları’na destek verdiği gerekçesiyle görevden alınan sanatçılar için işlerine geri dönüş işlemi başlatıldı.
Oyuncu Levent Üzümcü, “İBB’de ve dolayısıyla Şehir Tiyatrosu’nda demokrasiye inananların idareye gelmesiyle birlikte, Şehir Tiyatrosu sanat yönetimi benden bir oyunda yer almamı istedi, kabul ettim. Hukuksuz
yere işten atılma davam ise hala devam etmekte. Elbet çalınmış haklarımı alıp bir gün evime döneceğim”
dedi.2425
● Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesiyle Moskova Mutabakatı şeklinde Suriye’de rejim ile TSK arasında çatışmalara yol açan İdlib bölgesinde yeniden ateşkes
kararı alındı.2426
6 Mart 2020
● İçişleri Bakanı Soylu, saat 12.10 itibarıyla Edirne üzerinden Türkiye’yi terk eden sığınmacı sayısının 142.175 olduğunu açıkladı.2427
9 Mart 2020
● Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın2428 liderliğindeki Demokrasi ve Atılım Partisi’nin
(DEVA) kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı’na sunuldu. Kurucular listesinde AKP hükümetlerinde görev
https://yesilgazete.org/blog/2020/03/02/barolar-multeciler-acik-arazide-yagmur-altinda-hak-ihlali-yasaniyor/
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1234432086104301571?s=20
https://twitter.com/tcsavunma/status/1234771966877478917?s=20
2421 https://www.amerikaninsesi.com/a/idlib-gorusmeleri-en-az-10-yil-sureyle-devlet-s%C4%B1rr%C4%B1-kalacak/5313418.html
2422 https://twitter.com/suleymansoylu/status/1234730037326336003?s=20
2423 https://www.amerikaninsesi.com/a/tbmm-de-kavga-chp-milletvekiline-savcılık-soruşturması/5314976.html
2424 https://twitter.com/suleymansoylu/status/1235105963377491968?s=20
2425 birgun.net/haber/istanbul-belediye-sehir-tiyatrolari-ndan-ihrac-edilen-sanatcilar-gorevlerine-geri-dondu-290664
2426 https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiye-ve-rusya-idlibde-gece-yarisi-yeniden-ateskes-baslayacak/5316713.html
2427 https://twitter.com/suleymansoylu/status/1235857052548730880?s=20
2428 https://www.amerikaninsesi.com/a/babacan-akpden-istfa-etti/4990799.html
2418
2419
2420
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almış eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ve Devlet Bakanı Selma
Aliye Kavaf da yer aldı.2429 Eski AKP milletvekilleri Ahmet Faruk Ünsal, Mehmet Emin Ekmen, Abdürrahim Aksoy, Ali İhsan Merdanoğlu, Hasan Karal, Hatice Dudu Özkal, İdris Şahin, Kerem Altun, Mustafa
Yeneroğlu, Medeni Yılmaz, Mustafa Nuri Akbulut, Metin Kaşıkoğlu, Ahmet Edip Uğur ve Abdurrahman
Müfit Yetkin de kurucu oldu. Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Abdurrahman Bilgiç, daha önceden Tarım ve
Orman Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcılığı yapan Sedat Kadıoğlu, eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir,
Babacan’ın bakanlık döneminde birlikte çalıştığı eski Hazine Müsteşarı İbrahim Halil Çanakçı ve Eski Hazine Müsteşar Yardımcısı Cavit Dağdaş da kurucu isimler arasında yer aldı.2430
● Rusya’nın resmi kanalı Rossiya’nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Cumhurbaşkanı
Erdoğan ve heyetini Kremlin Sarayı’nda bekletilmesine ilişkin 14 dakikalık videoyu bir sayaç eşliğinde
yayınlaması tartışma yarattı.2431
10 Mart 2020
● Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklu genel başkanı Selçuk
Kozağaçlı ile üyeleri Ayhan Çiçek, Engin Gökoğlu ve Ayşegül Çağatay 3 Şubat’tan beri sürdürdükleri açlık
grevi eylemine ara verdi. Diğer tutuklu avukatlar Barkın Timtik, Ebru Timtik, Oya Arslan ve Aytaç Ünal
ise açlık grevi eylemlerine süresiz ve dönüşümsüz olarak devam etme kararı aldı.2432
11 Mart 2020
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Covid-19 salgınıyla ilgili genel güvenliği ve iç huzuru tehdit
edecek maksatta yayın, yalan haber ve provokatif sosyal medya paylaşımları yapanlar hakkında soruşturma
başlatılacağını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince
29 kullanıcı hakkında işlem yapıldığı da bildirildi.2433
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa temaslı erkek bir bireye ilk Covid-19 vakası tanısı konulduğunu açıkladı.2434 Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
Covid-19 salgınıyla mücadele için Bilim Kurulu’nun görüşlerini dinledikten sonra uygulanacak önlemleri
açıkladı.2435
● ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yıllık insan hakları raporundaki Türkiye bölümünde, İstanbul’daki
yerel seçimin yenilenmesi kararı, Türkiye’nin Suriye’deki Barış Pınarı Harekatı, SETA’nın yabancı basın
kuruluşlarında çalışan Türk gazetecilere yönelik tartışma yaratan raporu, Osman Kavala davası yer aldı.
Raporda, SETA’nın raporu için “hükümetin medyayı kontrol etme çabası” çerçevesince değerlendirme yapıldı ve otosansür atmosferine dikkat çekildi.. Raporda, “ülkede radyo ve televizyon kuruluşlarının siyasi
partilere yayınlarda eşit şekilde yer vermediği, medyanın genel olarak iktidardaki AKP’den yana tavır aldığına yönelik eleştirilerin dile getirildiği” ifade edildi. Raporda ayrıca “İnternet Özgürlüğü” başlığı altında
“Cumhurbaşkanı dahil hükümet liderlerinin interneti izlemek ve kendilerine hakaret ettiklerini düşündükleri
kişiler hakkında soruşturma başlatılmasını sağlamak amacıyla ekip oluşturduğu bildiriliyor” denildi.2436
● Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın kuruluşuna öncülük ettiği ve dünkü kapalı toplantıda
genel başkanı seçildiği DEVA2437 Partisi’nin tanıtımı gerçekleştirildi. Babacan, “Artık DEVA zamanı diyoruz. Kendini yenileyemeyen bir siyaset anlayışıyla Türkiye’nin yola devam etmesi artık mümkün değildir.
Bizim için siyaset, tüm vatandaşlarımızın özgürlüğü, güvenliğidir. Çocuklarımızın, gençlerimizin iyi bir
eğitim almasıdır, sosyal adaletin temin edilmesidir, kuvvetler ayrılığın esasına dayanan çoğulcu demokrasinin inşa edilmesidir. Bizler siyasetin sürekli olarak dışlayıcı, ötekileştirici bir dil kullanmasına karşıyız.
Siyaset aynı zamanda bir mutabakat oluşturma sanatıdır. Herkesin yaşam tarzına sonuna kadar saygılı olacağız. Dini kutsallarımızı siyasi propaganda aracı haline getirmeyeceğiz. Türkiye tek bir akla dar bir kadroya
sığdırılamayacak kadar büyük bir ülkedir. Muhalefet kurumunu ve muhalif görüşleri siyasetin vazgeçilmez
bir parçası olarak görmek durumundayız. Birleştirici kapsayıcı ve umut veren bir siyaset üreteceğimizi,
kutuplu siyasete bulaşmayacağımızı, çoğulcu siyaseti esas alacağımızı, işbirliğine açık olacağımızı ilke ve
değerlerimizden asla vazgeçmeyeceğimizi, çözüm odaklı hareket edeceğimizi milletimize şimdiden beyan
ve taahhüt ediyoruz” açıklamalarında bulundu.2438
https://www.amerikaninsesi.com/a/ali-babacan-eski-akplilerle-deva-olma-iddiasiyla-yola-cikti/5320937.html
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51801127
http://medyagunlugu.com//haber/tartisilan-video-uzerine-46711
2432https://www.independentturkish.com/node/144166/haber/a%C3%A7l%C4%B1k-grevindeki-%C3%A7hd-genel-ba%C5%9Fkan%C4%B1-sel%C3%A7ukkoza%C4%9Fa%C3%A7l%C4%B1-ve-%C3%BC%C3%A7-avukat-eyleme-ara-verdi
2433 https://www.memurlar.net/haber/891477/istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-ndan-korona-virus-sorusturmasi.html
2434 https://www.trthaber.com/haber/gundem/turkiyede-ilk-koronavirus-vakasi-tespit-edildi-466216.html
2435 https://www.amerikaninsesi.com/a/türkiye-corona-salgınıyla-mücadele-ı̇ çin-ne-önlemler-alıyor-/5324840.html
2436 https://www.amerikaninsesi.com/a/abd-insan-haklari-raporunda-turkiye-nasil-yer-aldi/5324697.html
2437 https://devapartisi.org
2438 https://www.medyafaresi.com/haber/iyi-parti-antalya-milletvekili-tuba-vural-cokal-ak-partiye-gecti/935999
2429
2430
2431
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12 Mart 2020
● Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ilk, orta ve lise ile yüksek öğretimde 16 Mart’tan itibaren tatil kararı alındığını ve uzaktan eğitime geçileceğini açıkladı. Kalın, spor müsabakaları için de Nisan
ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alındığını söyledi.2439
● Gazeteci Hrant Dink cinayetinde olay yerinde olduğu iddiasıyla tutuklanan ancak dava sürecinde
tahliye olan emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş, Düzce’de aracındayken uğradığı silahlı saldırı
sonucunda hayatını kaybetti.2440
13 Mart 2020

● AYM, Müjdat Gezen hakkında “Pezevenk’ Müjdat ve ‘Küfürbaz’ Yaşar’a tepki yağıyor” başlıklı
imzasız haberi nedeniyle Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Yeni Akit’e verdiği cezayla “ifade ve
basın özgürlüğü” ile “adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine” hükmetti. Mahkeme, “Davacı, ihtilaf konusu kelimeyi katıldığı televizyon programında birden çok kez tekrarlamış; kelimenin kaba anlamı dışında
bir anlamı daha olduğunu vurgulamıştır. Dolayısıyla dava konusu sert söylemin bir ölçüde davacının önceki
davranışından kaynaklandığı kabul edilmelidir. Başvurucu (Yeni Akit) yayınladığı haberle davacının sarf
ettiği bir ifadeyi tekrarlayarak kendisinin kullandığı üslupla yermeyi amaçlamıştır. Haberin kışkırtıcı bir
yanı olduğu kabul edilmelidir. Ancak yerme türündeki ifade biçimine karşı yapılan müdahalelerin dikkatle
incelenmesi gerekmektedir. Bu ifade türünün kullanımına karşı tazminata hükmedilmesi, demokratik toplumların olmazsa olmazı olan kamusal sorunların serbestçe tartışılmasında önemli yerme niteliğindeki ifade
biçimlerine caydırıcı etki yapabilir” değerlendirmesi yaptı. 2441 Gezen, habere yönelik üç kuruşluk tazminat
talebiyle dava açmış ve Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi de Yeni Akit’i tazminata mahkum etmişti.
Yargıtay’ın kararı onaması üzerine Yeni Akit, AYM’ye başvurmuştu.2442
● İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde çoğunlukta olan AKP’li üyelerin oylarıyla, Şehir Tiyatroları’nda 2017’de “performans yetersizliği” iddiasıyla sözleşmesi feshedilen 20 kişiye kuruma dönüş yolunu açmadı. Aralarında Yönetmen Ragıp Yavuz, oyuncular; Levent Üzümcü, Cem Baza, Elvan Boran, Ceren Hacımuratoğlu, Pervin Bağdat, Ümit Bülent Dinçer, Irmak Örnek, Ahmet Gürkan Başbuğ,
Çimen Baturalp, Özgür Efe Özyeşilpınar, Yasemin Güvenç, müzisyen Burçak Çöllü ve Aydın Yıldız, özel
efekt uzmanı Gökçe Selim’in bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları çalışanları, işe
iade davalarını kazanmış olmalarına rağmen rol ve görev verilmemişti. İBB İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün “sözleşmeli (sanatçı) personelin açıktan tekrar ataması ve vize işlemleri talebi”, İBB Meclisi’nde
görüşüldü. Ancak Meclis’te, AKP’li üyelerin çoğunlukta bulunduğu komisyonların ortak raporunda teklifi
reddederken ayrıca CHP grubu ise rapora muhalefet şerhi düştü. CHP’nin muhalefet şerhinde “Teklif yasalara uygun olup raporun reddi usule aykırıdır. Katılmıyoruz” denildi.2443
● Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Covid-19 virüsü tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt
dışına çıkışları durduruldu.2444
● İçişleri Bakanlığı, Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve
Hollanda’yla yolcu trafiğini 14 Mart itibariyle saat 08.00’dan itibaren durdurdu.2445
● Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurum ve kuruluşlarındaki
60 ve üzeri yaştakiler ile kronik rahatsızlığı olanlara Covid-19 virüsü önlemleri kapsamında 16 Mart’tan
itibaren 12 gün idari izin verildiğini açıkladı.2446
● TBMM Başkanlığı, TBMM yerleşkesine grup toplantıları da dahil 13-31 Mart tarihleri arasında
ziyaretçi kabul edilmemesi kararı aldı.2447
● BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer’i ziyaretinde yerel basında icraiflas kararları yayımlanmasına devam edileceğini kaydetti. Duran, “Bu konuda bizim temaslarımız oldu,
Adalet Bakanımız son noktayı koydu ve TBMM’ye getirmedi. Bu, gazeteler için büyük bir kayıp olacaktı.
Bunun önüne geçilmiş oldu. Yerel medya, tirajın çok çok ötesinde bir etkisi olan medya. Biz resmi ilan alan
gazetelerin internet siteleri de aktifse zaten onlara ilave bir katkı veriyoruz. Ama internet yasası henüz çıkmadı. Onların henüz gazete olarak tanımlanması oluşmadı. Dolayısıyla o çalışma yapılıyor ve biz de onu
bekliyoruz. Bu çalışmanın neticesinde mevcut gazetelerin hakkını ihlal etmeden neler yapabiliriz, onları
birlikte istişare edeceğiz. Bunu mevcut gazetelerimiz de artık orada eleman bulundurarak güncellemeleri,
https://www.birgun.net/haber/ibrahim-kalin-okullar-16-mart-itibariyla-bir-hafta-tatil-edilecek-291542
https://www.birgun.net/haber/hrant-dink-cinayetinden-yargilanan-istihbaratci-ates-olduruldu-291484
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200311-10.pdf
2442 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/aymden-mujdat-gezene-o-soze-son-soz-hakaret-degil-elestiri-41467892
2443 http://www.diken.com.tr/ibb-meclisi-tiyatrocularin-ise-donmesini-kabul-etmedi/
2444 https://www.birgun.net/haber/kamu-gorevlilerinin-yurt-disina-cikislari-durduruldu-291564
2445 https://www.birgun.net/haber/icisleri-bakanligi-9-ulkeden-turkiye-ye-yolcu-girisi-sabah-08-00-itibariyla-durduruldu-291714
2446 https://www.birgun.net/haber/bakan-selcuk-acikladi-60-yas-ve-uzerine-12-gun-idari-izin-291701
2447 https://www.birgun.net/haber/meclis-te-koronavirus-onlemleri-ziyaretci-yasagi-grup-toplantisi-iptali-291634
2439
2440
2441
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hiç olmazsa 18 saat güncelleme yapmaları gerekiyor” dedi. Vali Sezer ise, Kırıkkale’de 13 gazetenin ekonomik sıkıntıdan dolayı dört gazete olarak birleştiğini açıkladı.2448
● Gaziantep Valiliği, Covid-19 salgını gerekçesiyle 20 gün süreyle her türlü gösteri, eylem ve toplantının yasaklandığını duyurdu.2449
14 Mart 2020
● Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in telefon görüşmesi ile
Türkiye ve Azerbaycan arasında yolcu trafiği durduruldu.2450
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, New York Times, CNN International ve
BBC’ye korona virüsü haberlerinde Türkiye’yle ilgili olmayan haberlerde Türkiye’den fotoğraflar kullanılmasını eleştirdiği bir mektup gönderdi. New York Times, CNN International ve BBC söz konusu fotoğrafları
kaldırdı. New York Times’ta ABD Başkanı Donald Trump’ın Schengen vize sistemindeki Avrupa ülkelerine
yönelik seyahat yasağı haberinde İstanbul’dan bir görsel kullanılmıştı. BBC’de ise Kanada Başbakanı Justin
Trudeau ile eşinin karantina altına alınması, ABD’nin seyahat yasağı ve İtalya’da dükkanların kapatılmasıyla ilgili haberlerinde Türkiye’den görsel kullanılmıştı. CNN International’da Formula 1’in Avustralya
Melbourne’de yapılacak Grand Prix Yarışının iptali gibi içeriğine sahip haberinde İstanbul’dan görseller
yayınlanmıştı.2451
● DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, neden eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı
Ahmet Davutoğlu ile birlikte parti kuramadıklarıyla ilgili “Türkiye’deki sorunların tespiti konusunda ortak
görüşler olabilir ama nasıl bir Türkiye görmek istiyoruz ve bunu nasıl bir ekiple yapmak istiyoruz? Bu
önemli. Yine nihai hedefler çok önemli. Tarz, üslup, metot, yani oralarda ciddi bir ayrışmamız var. Onun
için bir arada olmak mümkün olmadı” dedi.2452
15 Mart 2020
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 nedeniyle 18 hasta olduğunu açıkladı.2453
● İçişleri Bakanlığı, Covid-19 virüsü salgını nedeniyle ülke genelinde pavyon, diskotek, bar ve gece
kulüplerinin faaliyetlerini 16 Mart saat 10.00’dan itibaren geçici süreliğine durdurdu.2454
● İçişleri Bakanlığı Muş’un Malazgirt ilçesindeki dört muhtarı görevden uzaklaştırma kararı aldı.
Yaramış Köyü muhtarı Mehmet Kaya, Akören Köyü muhtarı Milazım Altun, Alikalkan Köyü muhtarı Sertip Demir ve Kazgöl Köyü muhtarı Salih Söylemez, 12 Şubat’ta “silahlı terör örgütüne üye olmak”, örgüt
adına suç işlemek” ve “terör örgütüne yardım yataklık etmek” suçlamalarıyla2455 gözaltına alınmıştı.2456
● Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, “terör örgütü üyeliği”2457 suçlamasıyla Şanlıurfa’da yedi, Diyarbakır’da iki ve Şırnak’ta da bir avukat gözaltına alındı.2458
Ayrıca ikisi Diyarbakır'da biri de Şırnak’ta olmak üzere üç avukat hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.2459
Aynı soruşturma kapsamında 12 gardiyan da gözaltına alındı. Gözaltı süreleri dört gün daha uzatıldı.2460
Türkiye’deki farklı ilerdeki 26 baro başkanınca yapılan ortak açıklamada, “Arama ve gözaltı kararlarından
anlaşıldığı kadarıyla meslektaşlarımız, mesleki faaliyetleri nedeniyle bu uygulamaya maruz kaldılar. Suçu
her ne olursa olsun herkesin savunma yapma ve savunmasını yaparken bir avukattan yardım almaya hakkının olması hukuk devletinin gereğidir. Bir avukat bundan dolayı gözaltına alınamaz, tutuklanamaz, yargılanamaz” denildi.2461 Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel ise avukatlık mesleğini sindirme politikası güdüldüğünü öne sürdü.2462
16 Mart 2020
● İçişleri Bakanlığı, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, birahane,
taverna, kıraathane, kafeterya, internet salonu, çalgılı/müzikli lokanta ve kafeler, gazino, kır bahçesi, nargile
salonu, nargile kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk alanları (AVM’ler ve lokanta içindekiler
dahil), çay bahçeleri, dernek lokalleri, lunaparklar, yüzme havuzları, hamamlar, saunalar, kaplıcalar, masaj
https://www.timeturk.com/bik-genel-muduru-ridvan-duran-yerel-medyanin-tirajin-cok-cok-otesinde-etkisi-var/haber-1386078
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/valilikten-koronavirus-yasagi-1727107
2450 https://www.birgun.net/haber/turkiye-15-ulkeye-kapilarini-kapatti-291770
2451 https://www.iletisim.gov.tr/turkce/haberler/detay/iletisim-baskani-altun-new-york-times-cnn-international-ve-bbcye-koronavirus-haberlerinde-yaniltici-sekildeturkiyeden-fotograflar-kullanmalarini-elestiren-bir-mektup-gonderdi
2452 https://medyascope.tv/2020/03/13/ali-babacan-ahmet-davutoglu-ile-nihai-hedefler-tarz-metot-ve-uslup-konusunda-ciddi-bir-ayrismamiz-var/
2453 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1239302574030958593?s=20
2454 https://www.birgun.net/haber/bakanlik-tan-koronavirusle-ilgili-ek-genelge-gece-kuluplerinin-faaliyetleri-durduruldu-291867
2455 https://www.haberler.com/mus-merkezli-5-ilde-teror-operasyonu-39-gozalti-12916491-haberi/
2456 https://gazetekarinca.com/2020/03/musta-dort-koy-muhtari-gorevden-uzaklastirildi/
2457 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-51889512
2458 http://www.yeniyasamgazetesi.info/urfa-ve-diyarbakirda-operasyon-9-avukat-gozaltinda/
2459 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-51889512
2460 http://www.yeniyasamgazetesi1.com/avukatlarin-gozalti-suresi-uzatildi/
2461 https://gazetegunluk.com/24-baro-baskanindan-ortak-aciklama-meslektaslarimizi-derhal-serbest-birakin/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
2462 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-51889512
2448
2449
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salonları, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetlerini 16 Mart saat 24.00’dan itibaren geçici süreliğine durdurdu.2463
● Sağlık Bakanı, Fahrettin Koca, Covid-19 virüsü salgını vaka sayısının 47 olduğunu açıkladı.2464
18 Mart 2020
● AYM, 2016’daki darbe girişimi sonrasında FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındıktan sonra
tutuklu yargılanan İhsan Yalçın’ın “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine” ve 10.000 lira manevi tazminat cezası ödenmesine hükmetti.2465 AYM, “Tutuklama kararında başvurucunun bir dönem bu
örgütün okullarında okumuş olmasına dayanılmış ise de bu olgu Yargıtay kararları ışığında kuvvetli belirti
sayılmamıştır. Tutuklama kararında ikinci olarak başvurucunun FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında
açığa alınmış olmasına dayanılmıştır. Ancak başvurucu hakkında görevden uzaklaştırma ve/veya kamu görevinden çıkarma tedbirlerinin uygulanması -tek başına- suç işlediğine dair kuvvetli bir belirti olarak kabul
edilemez. Başvurucunun örgütün Adli Tıp Kurumu yapılanması içinde görev aldığına ilişkin ise herhangi
bir delil gösterilmemiştir. Son olarak başvurucunun ilgili bankadaki hesap hareketlerinden FETÖ’nün talimatı doğrultusunda hareket ettiğinin anlaşıldığı ileri sürülse de soruşturma makamları başvurucunun hesap
hareketlerinde olağan akışın dışında bir durumun olduğunu gösterememiştir. Nitekim Yargıtay da rutin hesap hareketlerinin örgütsel faaliyet ya da örgüte yardım etmek kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtmiştir. Bu itibarla başvurucunun savunması ve dosya kapsamına göre somut olayda tutuklama için gerekli
olan suç işlendiğine dair kuvvetli belirti yeterince ortaya konulamamıştır” değerlendirmesinde bulundu.2466
● Kırklareli Valiliği, Covid-19 salgını gerekçesiyle kent genelinde 30 gün süreyle her türlü gösteri,
eylem ve toplantının yasaklandığını duyurdu.2467
19 Mart 2020
● Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde (İGAB) görevli unsurlarına bölgedeki bazı radikal gruplar tarafından yapılan roketli saldırı sonucu Piyade Uzman Onbaşı Ramazan
Nayir ve Piyade Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş’ın şehit olduğu açıkladı.2468
20 Mart 2020

● Giresun Espiye L Tipi Cezaevi’nde siyasi tutuklulara tıbbi yardım yapılmadığı iddiasıyla Suphi

Akbaş, Aras Aslan ve Serkan Akkuş’un dönüşümlü açlık grevine başladığı bildirildi.2469
21 Mart 2020

● ABD Adalet Bakanlığı, TRT World’ün Washington’da ofis açması üzerine siyasi kimliği bulunduğu gerekçesiyle lobi faaliyetleri yapan kurumlar statüsünde kayıt yaptırmasını istedi. CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan2470, TRT World’ün altı ayda bir faaliyet raporu sunacağını ve raporda ABD’de kayıtlı
yabancı siyasi parti temsilcilikleri ve lobi şirketlerinin yaptığı gibi mali kaynaklarını, yaptığı harcamaları
yapılan temasları şeffaf biçimde belirtmek zorunda olduğunu söyledi.2471
● Sosyal medyada Covid-19 virüsü salgını nedeniyle sağlık çalışanları için saat 21.00’de balkonlardan, pencerelerden alkışlama yapılması çağrısı yapılmıştı. Buna karşın Sabah yazarı Haşmet Babaoğlu ise,
20 Mart’ta alkışlama kampanyası çağrısı yapanlar için “Pislikler” ifadesini kullanmıştı. Ancak aynı gün
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın alkışlama kampanyasına katılma çağrısı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan
ve eşi Emine Erdoğan’ın balkondan sağlık çalışanlarını alkışlandığı görüntüler paylaşılması ardından Haşmet Babaoğlu, Twitter hesabını gizledi.2472
22 Mart 2020
● Bursa’da korona virüsü salgınını nedeniyle yapılan uyarılara rağmen asker uğurlamak için vatandaşlarca otogara topluca akın edilmesi üzerine polis ekiplerince terminal girişlerinde ve içerisinde geniş
güvenlik önlemi alındı ve kalabalık gruplar dağıtıldı.2473
23 Mart 2020

https://twitter.com/TC_icisleri/status/1239573795742126080?s=20
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1239654954475884550?s=20
https://www.anayasa.gov.tr/media/6540/2017-8171.pdf
2466 https://www.dw.com/tr/aymden-fet%C3%B6-davas%C4%B1nda-hak-ihl%C3%A2l-karar%C4%B1/a-52821150
2467 https://www.gercekgundem.com/guncel/166218/kirklarelide-gosteri-eylem-ve-toplantilara-koronavirus-yasagi
2468 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-msb-acikladi-idlibde-2-asker-sehit-1-yarali-5690003/
2469 http://mezopotamyaajansi22.com/search/content/view/89848?page=1&key=58665489a43ab0cd3015ffafc90f3e46
2470 https://www.medyatava.com/haber/abd-adalet-bakanligindan-sok-trt-karari_206465
2471 https://tele1.com.tr/trt-worldden-abdye-alti-aylik-rapor-karari-143689/
2472 https://www.medyatava.com/haber/pislikler-diyen-sabah-yazari-hesabini-gizledi_206462
2473 https://www.haberturk.com/son-dakika-haberi-dinlemeyip-yine-geldiler-polis-mudahale-etti-2620825
2463
2464
2465
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● İçişleri Bakanlığı tarafından HDP’li Batman Belediyesi Başkanı Mehmet Demir ve Eş Başkanı
Songül Korkmaz, Diyarbakır’da Silvan Belediyesi Başkanı Naşide Toprak, Eğil Belediyesi Başkanı Mustafa Akkul, Diyarbakır Ergani Belediyesi Başkanı Ahmet Kaya, Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan ve
Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak, Bitlis Güroymak Belediyesi Başkanı Hikmet Taşdemir, Iğdır Halfeli Belde Belediyesi Başkanı Hasan Safa, Siirt Gökçebağ Belde Belediyesi Başkanı Serhat Çiçek gözaltına
alındı.2474 İçişleri Bakanlığı kararıyla belediyelerine kayyum atandı. Akkul, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla tutuklandı, Toprak ve Mercan ise “konutunu terk etmemek” ve “yurt dışına çıkış yasağı”
tedbiriyle serbest bırakıldı. Gözaltı ve kayyumları protesto eden HDP İl Başkanları Fatma Ablay ve Ömer
Kulplu ile birlikte yaklaşık 10 kişi gözaltına alındı.2475
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 salgınına karşı hükümete 13 önerilerde bulundu. Kılıçdaroğlu “Kamu sağlık kuruluşlarındaki eleman açığı hızla giderilmeli, KHK ile gönderilenler
ise sağlık kuruluşlarına geri çağırılmalı” dedi.2476
● Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KHK ile ihraç edilen ve beraat etmiş olan sağlık
çalışanlarını yeniden istihdam etmek gerektiğini belirtti.2477
● Mağdurlar için Adalet Topluluğu’nun OHAL döneminde KHK ile işlerinden ihraç edilen 3.305
kişiyle yaptığı görüşme sonucu hazırladığı “Üçüncü Yılında OHAL’in Toplumsal Maliyetleri” raporuna
göre, katılımcıların yüzde 91,2’si başka bir ülkede yaşamak istiyor.2478 Topluluğun geçen yıl yaptığı araştırmada bu oran 83,9 iken bu yılki araştırmada gitmek isteyen kişilerin sayısının arttığı gözlemleniyor.2479
● İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi, 6 Mayıs 2010’da Kanaltürk’teki “Ters Cephe” programında,
dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’a “Bu makamı hak etmeyen subaydır” diyerek ahlaksızlık suçlaması da yönelten Rasim Ozan Kütahyalı’ya “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”
suçundan 12.500 lira adli para cezası verdi. Mahkeme, Kütahyalı’nın çağrılara rağmen en son yakalama
kararıyla duruşmaya getirildiği için “iyi hal indirimi” uygulamadı ancak cezayı altı taksitte ödemesine kararı
aldı. Duruşma öncesinde Kütahyalı, “Bu hadise 10 sene öncesine dayanıyor. Eğer o tartışmanın sıcaklığıyla
ağzımdan öyle bir laf çıktıysa bundan çok üzüntü duyarım. Orada İlker Başbuğ’un ismi şahsen yoktur, sadece orada ben askerlerimizin canını hiçe sayan askeri vesayet zihniyetine olan genel öfkemi belirttim diye
hatırlıyorum. Gençliğin verdiği ateşlilikle sert bir üslup kullansam da sivil otoritenin askerin üzerinde olduğu fikrinden ne kadar dava edilsem de asla vazgeçmeyeceğimi ifade etmek istiyorum” savunmasında
bulundu.2480
24 Mart 2020
● TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, kurumda ilk Covid-19 vakasını 56
yaşındaki bir yayın şefi olarak açıkladı. Eren, TRT’de kısmen evde çalışma ve büroda olması gerekenler
içinse dönüşümlü çalışma sistemi uygulandığı belirtti.2481
● Yeni Yaşam, Covid-19 salgınından dolayı yazılı yayınına bir süreliğine ara vereceğini ve yayın
hayatına internet sitesi üzerinden devam edeceğini duyurdu.2482
25 Mart 2020
● CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, avukatı Hüseyin Can Güner aracılığıyla “Atatürk’e
hakaret” dolayısıyla şikayet ettiği gazeteci Fatih Tezcan’ın kendisine Twitter aracılığıyla “Çakal, alçak, namusun varsa, şerefin varsa, iftiracı” demesi üzerine suç duyurusunda bulundu. Savcılığa ifadeye çağrılmasına rağmen gelmemesi üzerine Malatya Sulh Ceza Hakimliği Tezcan hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi. Ağbaba, “Atatürk’e ve Cumhuriyet değerlerine her fırsatta hakaret eden Fatih Tezcan
hakkında şikayetimiz üzerine yakalama kararı verildi. Kendisini sokakta görmek gibi bir talihsizlik yaşarsanız, yetkililere bir Alo demenizi rica ediyorum”2483 dedi.2484
● HDP’li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ve Eş Başkanı Songül Korkmaz’ın gözaltına
alınması ve belediyeye kayyum atanmasını protesto eden 16 kişi Batman İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Yeni Yaşam dağıtımcısı Serhat Bayık ile HDP Gençlik
https://www.evrensel.net/haber/400174/hdpli-8-belediyeye-kayyum-atandi-egil-belediye-baskani-mustafa-akkul-tutuklandi
https://www.birgun.net/haber/gorevden-alinan-hdp-li-egil-belediye-baskani-akkul-tutuklandi-293076
https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202003231041662282-kilicdaroglu-khk-ile-gorevlerine-son-verilen-saglik-elemanlari-yeniden-gorevlerine-iadeedilmeli/
2477 https://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2020/03/23/davutoglu-khk-ile-ihrac-edilenler-goreve-cagrilsin/
2478 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/03/25/khklilerin-yuzde-91-2si-gitmek-istiyor/
2479 https://mezopotamyaajansi.com/tum-haberler/content/view/90436
2480 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kutahyaliya-basbuga-hakaretten-ceza-genclik-atesiyle-soylemis-1728868
2481 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/03/24/trtde-ilk-korona-vakasi/
2482 http://www.yeniyasamgazetesi1.com/bu-bir-veda-yazisi-degil/
2483 https://twitter.com/veliagbaba/status/1242751202980433920?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
2484 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/fatih-tezcana-yakalama-karari-cikarildi-1729368
2474
2475
2476
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Meclisi üyeleri Evin Can ve Semanur Can, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Özgür Kadın Hareketi
(TJA) aktivistleri Siyajin Yıldırım ve Emine Erden ise “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklandı.2485
● Gazeteci Fehim Taştekin, yaşadığı Fransa-Paris’te korona virüse yakalandığını ve 7 Mart’tan beri
evinde karantinada olduğunu duyurdu.2486
● Sözcü, yazılı baskısını Covid-19 salgını nedeniyle dört sayfalık beyaz bir kapakla yayımlayacağını
duyurdu.2487
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde 561 yeni vakayla hasta sayısını 2.433 ve 15 vefat
yaşanmasıyla can kaybını 59 olarak açıkladı.2488 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitime 30 Nisan’a kadar devam edileceğini açıkladı.2489
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, yazılı açıklamasıyla Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın evlilik belgesi almak için 2 Ekim 2018’de gittiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda
boğularak öldürülmesi ile ilgili yürütülen soruşturmayı tamamladıklarını bildirdi Açıklamada, Kaşıkçı’nın
öldürülmesi eylemini gerçekleştirmek üzere şüphelilere gerekli talimatları verdikleri için şüpheliler Ahmet
bin Muhammed El Asırı ve Saud Al Kahtanı hakkında “tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek
kasten öldürmeye azmettirme” suçundan ayrı ayrı hapis cezaları istendiği ifade edildi. İddianamede, en başından beri maktulü Suudi Arabistan’a götürmek, kabul etmediği takdirde öldürmek üzere fikir birliği ve
ortak suç işleme kararıyla hareket edildiği kaydedildi. Kaşıkçı’yı öldürdükleri belirlenen 18 şüpheli hakkında ise “tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendiği belirtildi. Şüpheliler hakkında kamu davası açıldığı aktarıldı.2490
● TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan’daki TBMM’nin 100’üncü yıldönümü etkinliklerini
ileri bir tarihe ertelediklerini açıkladı.2491
26 Mart 2020
● Doğan Medya Grubu’nun eski sahibi Aydın Doğan’ın dijital medya platformu kuracağı, başına
ise gazeteci Fikret Bila ve Erdoğan Aktaş’ın geçeceği ve bu girişimi için 700 milyon Euro bütçe ayırdığı
iddia edildi.2492
● İçişleri Bakanlığı, valilik ve kaymakamlıklardan büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli
idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerini Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarını ertelenmesi
istendi.2493
● İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Türkiye genelinde olmasa da en azından İstanbul için, hükümetten; kademeli, kontrollü bir sokağa çıkma konusunda bir çalışma bekliyoruz. Biz
de yardıma hazırız” dedi.2494
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 1.196 yeni vaka olmasıyla 3.269 hasta olduğunu ve
16 vefat yaşanmasıyla can kaybı 75’e yükseldi.2495
● YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerde bu dönemi uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkanları ile devam ettirileceklerini dile getirdi. Saraç, YÖK Genel Kurulu’nun YKS’yi 25-25 Temmuz’a ertelediğini duyurdu.2496
● YSK, hakkında “silahlı tehdit” ve “ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından yargılandığı mahkemece 20 ay hapis cezası verildiği iddiasıyla2497 CHP’li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın 31 Mart
2019 Yerel Seçimleri Sonucu mazbatasını iptal etti. Belediyeden yapılan açıklamada ise, Aydar’ın yerel
seçimleri öncesi istenen bütün evrakları YSK’ye eksiksiz olarak teslim ettiği ve seçilmesinde bir engel görülmediği belirtildi. Ceyhan’ın yeni başkanı, İlçe Belediye Meclisi’nde yapılacak seçimle belirlenecek. 2498
Aydar, hukuki olmayan şekilde iptal yapıldığını belirterek, “İstanbul seçimleri ve mühürsüz oyların mimarı
AKP’li Recep Özel’in verdiği hukuksuz dilekçeyle bugünlere geldik. 31 Mart 2019’da Adana Ceyhan tarihindeki en yüksek oyla seçildim. Türkiye’de istedikleri gibi at koşturmaya alıştılar ama şunu bilmiyorlar;
halktan uzaklaşmaya başladılar. Bu karar Ceyhan halkının iradesine yönelik siyasi karardır. Mazbatam
2485

http://mezopotamyaajansi22.com/search/content/view/90536?page=1&key=13da8f177257d5355b2c91b482c339ee

2486https://www.independentturkish.com/node/152466/r%C3%B6portaj/koronavir%C3%BCse-yakalan-gazeteci-fehim-ta%C5%9Ftekin-%C3%BC%C3%A7-

haftad%C4%B1r-yataktay%C4%B1m
2487 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/virusle-aramiza-mesafe-koyduk-kampanyamiz-gundem-oldu-dunyada-esi-yok-5700788/
2488 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1242914433325817859?s=20
2489 https://www.birgun.net/haber/evde-egitim-30-nisan-a-kadar-uzatildi-293237
2490 https://www.birgun.net/haber/cemal-kasikci-sorusturmasinda-yeni-gelisme-293149
2491 https://www.medyafaresi.com/haber/tbmmnin-100-yil-donumu-etkinlikleri-koronavirus-nedeniyle-iptal-edildi/937076
2492 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/aydin-dogan-dijital-medyayla-donuyor-272893h.htm
2493 https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-salgini-ile-mucadele-kapsaminda-toplantilarla-ilgili-ek-genelge
2494 https://www.birgun.net/haber/imamoglu-istanbul-icin-kontrollu-kisitlama-bekliyoruz-293343
2495 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1243260712899825664?s=20
2496 https://www.birgun.net/haber/yok-baskani-sarac-yks-ertelendi-293346
2497 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/chpli-belediye-baskani-gorevinden-alindi-5705227/?utm_source=szc&utm_medium=free&utm_campaign=ilgilihaber
2498 https://www.evrensel.net/haber/400528/ysk-ceyhan-belediye-baskani-kadir-aydarin-mazbatasini-iptal-etti
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olmasa da ben yine 31 Mart 2024’e kadar Ceyhan Belediye Başkanıyım” dedi. YSK’nın kararına sosyal
medyada “Kadir Aydar Yalnız Değildir” etiketiyle tepki gösterildi. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Geçmişten yargılandığı iki ayrı suçu birleştirip, mazbatayı iptal eden
YSK bu demokrasi darbesinin maşasıdır. Yaşanan bu zor günlerde bile siyasi rantlarının peşinde koşan
saraydakilere yazıklar olsun” diye konuştu.2499
● Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, Covid-19 salgını nedeniyle BİK’in aldığı
karar gereği kent merkezinde resmi ilan alan 14 gazeteyi bir süreliğine günde iki gazete şeklinde yayımlayacaklarını duyurdu. Ay, diğer 12 gazete tarafından ise dijital ortamda yayınına devam edilebileceğini ifade
ederek, “Bunun yanı sıra, 14 gazetenin haricinde, Basın İlan Kurumu’na tabi olmadan günlük yayın yapan
gazetelerimizde var elbette. Bu gazetelerimizde dijital ortama geçerek, yayın faaliyetlerini kesintisiz devam
ettiriyor. Yerel basın tarihinde belki de ilk kez böyle bir uygulama yaşanmakta ancak içinde bulunduğumuz
olağanüstü durumun örnekleri de yok denecek kadar azdır. Durum böyle olunca, hem halkımızı bilgi kaynaklarından mahrum etmeme hem de çalışanlarımızın sağlığını riske etmeme adına böyle bir karar almanın
zorunlu olduğu ortaya çıkmaktadır” dedi.2500
● Diyarbakır’da yayınlanan yerel gazeteler Covid-19 salgınına dikkat çekmek amacıyla “Evde Kal
Diyarbakır” manşetiyle çıktı. Tam sayfa çağrıda bulunan gazetelerde, “Kendimizi, sevdiklerimizi ve ülkemizi koruyalım, zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayalım” mesajına yer verildi.2501
● BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, Covid-19 küresel salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin geniş kitlelere duyurulması ve toplumda farkındalığın artırılması amacıyla yazılı basına çağrıda bulundu. Duran, “Basının bu zor günlerde işlevini yerine getirirken desteğe ihtiyacı olduğunun bilinciyle 23
Mart tarihinde Yönetim Kurulumuz bazı kararlar aldı ve bunu kamuoyu ile paylaştı. Aldığımız kararlar
yazılı basına nefes alma imkanı verdi. Farkındalık oluşturacağı için basınımıza ortak manşetlerle çıkmaları
çağrısında bulunmak istiyoruz. ‘Evde Kal, Sağlıkla Kal’, mottosu ile gazetelerimizi Covid-19’la etkin bir
mücadeleye davet ediyorum” dedi.2502
27 Mart 2020
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 salgınıyla mücadelede Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda yedi yeni tedbir alındığını açıkladı. Bu tedbirler; şehirlerarası seyahatlerin valilik iznine bağlı olması, kamuda olduğu gibi özel sektördeki personele esnek çalışma sisteminin uygulanması, toplu taşıma
araçlarında seyrek oturma düzeninin uygulanması, askerlerin 14 gün karantina kuralına uygun şekilde celp
ve terhislerinin gerçekleştirilmesi, Valiler başkanlığında illerde Pandemi Kurulu oluşturularak yeni tedbirler
alınabilmesi ve yurt dışı uçuşların tümüyle durdurulması olarak sıralandı.2503
● Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Covid-19’la bilgilendirme sitesini açtı.2504
● İçişleri Bakanlığı, saat 17.00’dan itibaren giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan
ihtiyaç maddelerinin satıldığı tüm pazar yerlerini geçici olarak kapatma kararı aldı.2505
● Sağlık Bakanı, 2.069 yeni vaka tespit edilmesi 5.569 hasta ve 17 vefat yaşanmasıyla 92 can kaybı
olduğunu açıkladı.2506
● İçişleri Bakanlığı, hafta sonlarında il ve ilçelerde sahil bantları, mesire ve ören yerleri ile piknik
alanlarında balık tutulması, yürüyüş yapılması, piknik yapılması vb. faaliyetlerde bulunmasını yasakladı.
Bunun il ve ilçelerdeki duruma göre hafta içinde de uygulanabileceği belirtildi.2507 Sokağa çıkma yasağı
kapsamındaki 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara, motorlu taşıtları için araç muayene
zamanı geldiğiyse bunu yasak kalktıktan sonra 45 gün içinde yaptırılabilecekleri kararlaştırıldı.2508
● Ciner Medya Grubu Koordinatörü Didem Ciner, Bloomberg HT Genel Müdürlüğü’ne Cem Coşkun’un görevinden ayrılması üzerine Show TV ve Bloomberg HT Ankara Temsilcisi Alican Türkoğlu’nun
getirildiğini duyurdu.2509
● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilim Kurulu’ndaki her hoca açıklama yapmamalı görüşünü
savundu2510 ve “Aziz milletimiz Bilim Kurulu’nun değerli üyelerinin hangi birisine kulak versin? Hangisine

https://www.evrensel.net/haber/400528/ysk-ceyhan-belediye-baskani-kadir-aydarin-mazbatasini-iptal-etti
https://www.haberturk.com/gaziantep-haberleri/76681858-gaziantepte-gunde-2-gazete-basilacakggc-baskani-ibrahim-ay-yerel-medya-sorumluluklarini-her
https://www.bik.gov.tr/diyarbakir-gazetelerinden-evde-kal-etiketli-manset/
2502 https://www.bik.gov.tr/bik-genel-muduru-durandan-evde-kal-saglikla-kal-ortak-manset-cagrisi/
2503 https://twitter.com/tcbestepe/status/1243622412236750848?s=20
2504 https://www.birgun.net/haber/cumhurbaskanligi-ndan-koronavirus-bilgilendirme-sitesi-293464
2505 https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-salgini-ile-mucadele-kapsaminda-pazar-satis-yerleri-ile-ilgili-ek-genelge
2506 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1243636810745511937?s=20
2507 https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-salgini-ile-mucadele-kapsaminda-park-mesire-piknik-yerleri-ile-ilgili-ek-genelge
2508 https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-kapsaminda-65-ya-ustu-sokaga-cikma-yasagi-bulunanlarin-arac-muayeneleri-ertelendi
2509 https://www.medyafaresi.com/haber/didem-ciner-bloomberg-htnin-basina-kimi-getirdi/937225
2510 https://www.ntv.com.tr/turkiye/devlet-bahceliden-bilim-kuruluna-sozcu-tayin-edilsin-onerisi,NWIJETT1rEq7vaxhJEA9tg
2499
2500
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itibar etsin? Hangisini dikkate alsın? Karşımızda bir karmaşa vardır. Bu çerçevede ihtiyaç varsa Bilim Kurulu’ndan bir sözcü tayin edilerek beyanat enflasyonun önüne geçilebilecektir” mesajını paylaştı.2511
28 Mart 2020
● TRT1, canlı yayınladığı basın toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya “Murat Sancak test
kitlerini nasıl temin etti? Bu şahıs hakkında yasal işlem yapılacak mı” yönündeki sorusu üzerine yayını
kesti. TRT’nin Koca’yı yayından alması sosyal medyada tepki topladı. TRT1 Ana Haber sunucusu Işıl Açıkkar ise, TRT1’in sansür yapmadığını savunarak, “Sansür falan yok. Yayın çıkış saatimiz her akşam 19.5519.56 Takdir edersiniz ki haber kanalı değiliz. Yayın akışımıza uymak zorundayız. Hatta yayın süremizi bir
dakika kadar da aşarak, bülteni sonlandırdık. Önce takip edin ondan sonra konuşun. İşiniz gücünüz yalan”2512 dedi.2513
● İçişleri Bakanlığı, saat 17.00’dan itibaren şehirlerarası otobüs seferlerinin sadece seyahat izin belgesi ile yapılabileceğini ilan etti.2514 Bakan Süleyman Soylu, özel araçlardaki vatandaşlara ise il giriş-çıkışlarında ateş ölçümü gibi sağlık kontrolleri yapılacağını duyurdu.2515
● Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı2516 ile görevinden alındı.2517
● Sağlık Bakanı, 1.704 yeni vaka tespit edilmesiyle 7.402 hastaya ve 16 vefat can kaybı ise 108’e
çıktı.2518
● İçişleri Bakanlığı, havayolu seferlerinde yolcuların 29 Mart saat 06.00’dan itibaren Seyahat İzin
Belgesi olmadan seyahat edemeyeceklerini bildirdi.2519
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, medya çalışanları için Covid-19’a karşı alması gereken
önlemleri yayımladı. “Medya Mensuplarının Görevleri Sırasında Kovid-19’a Karşı Dikkat Etmesi Gereken
Hususlar” başlıklı rehberde, “Basın mensuplarının, göreve gidecekleri araçların iç temizliğine dikkat edilmeli. Araçlar görev öncesi ve sonrasında mümkün olan en kapsamlı şekilde dezenfekte edilmeli. Bakterilerin çok sık görüldüğü cep telefonu, tablet ve laptop gibi elektronik cihazların temizliği sık sık ve anti bakteriyel jel ya da bezlerle yapılmalı. Mikrofon ve ses kayıt cihazları sık sık temizlenmeli. Mikrofonların
süngerleri sabunlu suyla yıkanmalı, metal yüzeyleri dezenfekte edilmeli. Bu cihazların röportaj yapılacak
kişiyle teması önlenmeli. Uzmanlar, hastalarla temas edebildiklerinden onlarla yüz yüze değil telefon ya da
video konferans yoluyla görüş alınmalı. Yüz yüze yapılması gereken röportajlarda, muhabir, fotomuhabiri
veya kameraman eldiven, maske, bone, yüz siperliği kullanmalı. Her röportaj ve görüşmede eldiven ve
maske değiştirilmeli. Mümkün oldukça bürolardan çalışma modeli yerine evden çalışma modeli uygulanmalı. Stüdyo ortamında çalışan sunucu ve diğer görevliler birbiriyle yakın temas kurmamalı, konuklu yayınlarda kişiler arasında bir metre mesafe kuralına özen gösterilmeli” gibi önlemlere yer verildi.2520
29 Mart 2020
● İçişleri Bakanlığı, 30 Mart saat 00.01’den itibaren Ankara, İstanbul ve İzmir’de kayıtlı ticari taksilere trafiğe çıkışlarında plakalarındaki son haneye göre sınırlama yapılacağını duyurdu. 2521
● Sağlık Bakanı, 1.815 yeni vaka tespit edilmesiyle vaka sayısını 9.217 ve 23 kişi vefatıyla can
kaybını 131 olarak açıkladı.2522
● Woman TV, stüdyo yayınlarına son vererek çalışanlarının güvenliğini sağlamak için İstanbul merkezinde çalışan personellerine izin verdi. 2523
● Cumhuriyet muhabiri Emine Kaplan, işinden ayrıldığını duyurdu.2524
● Sözcü TV’nin, Covid-19 salgını ardından yayına başlayacağı duyuruldu. Daha öncesinde kanal
yönetimi yayın tarihini 23 Nisan olarak belirlemişti.2525
30 Mart 2020

https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/1243557058315771908
https://twitter.com/ISILACIKKAR/status/1243719176826560513
https://www.milligazete.com.tr/video/4116752/trtden-saglik-bakani-kocaya-sansur
2514 https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-tebdirleri-kapsaminda-sehirlerarasi-otobus-yolcu-tasimaciligi-ile-ilgili-ek-genelge#
2515 https://www.birgun.net/haber/soylu-ozel-aractaki-vatandaslarin-atesleri-olculecek-293655
2516 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200328-17.pdf
2517 https://www.birgun.net/haber/ulastirma-ve-altyapi-bakani-cahit-turhan-gorevden-alindi-293590
2518 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1243942377913495552?s=20
2519 https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-koronavirus-tedbirleri-kapsaminda-ucakotobus-seferleri-genelgesi
2520 https://t24.com.tr/haber/iletisim-baskanligi-ndan-medya-calisanlarina-koronavirus-tedbirleri-rehberi,869456
2521 https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-koronavirus-tedbirleri-kapsaminda-ticari-taksilerle-ilgili-genelge
2522 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1244295237981396992?s=20
2523 https://www.gercekgundem.com/medya/169103/woman-tv-bant-yayina-dondu
2524 https://www.gercekgundem.com/medya/169121/cumhuriyet-gazetesinde-ayrilik
2525 https://www.gercekgundem.com/medya/169102/sozcu-tvnin-yayin-hayatina-baslamasina-koronavirus-engeli
2511
2512
2513
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● İçişleri Bakanlığı, saat 15.15 itibariyle 18 şehirde bir belde, altı mahalle, 28 köy ve dört mezra
olmak üzere toplam 39 yerleşim yerinde karantina uygulandığını açıkladı.2526
● Sağlık Bakanı, 1.610 yeni vakayla hasta sayısı 10.287 ve 37 vefat yaşanmasıyla can kaybı ise
168’e çıktı.2527
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferans yöntemiyle ilk kabine toplantısını gerçekleştirdi ve Milli
Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon 200 bin liralık bağışta bulunulduğu açıkladı.2528
● Türk-İş, DİSK ve Hak-İş’ten yapılan ortak açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle işten çıkarma
yasağı getirilmesi istendi. Açıklamada, “İşverenin iş sözleşmesini fesih imkanı askıya alınmalıdır, korona
virüse karşı mücadele kapsamında zorunlu ve acil mal ve hizmet üretimi hariç olmak üzere, en az 15 gün
süreyle, bütün işlerin durdurulması, işçilerin korunması ve salgının yayılma hızının önlenmesi için önem
arz etmektedir, işten çıkarılmaların ve işlerin durdurulmasının yol açacağı gelir kaybına karşı İşsizlik Sigortası Fonu kaynakları devreye sokulmalı, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için işçi
açısından gerekli olan koşullar kaldırılmalı, işten çıkarılmaların izlenmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde Üçlü Danışma Kurulu bileşimine uygun bir izleme ve denetim mekanizması kurulmalıdır” denildi.2529
31 Mart 2020
● AYM, Covid-19 salgını sebebiyle bireysel başvuru yapılmasındaki iç hukuk yolları tüketildiğinde
30 gün içerisinde başvurulması süresini 13 Mart-30 Nisan döneminde durdurulduğunu açıkladı.2530
● TBMM’de 31 Mart’a değin getirilmiş ziyaretçi yasağı 30 Nisan’a kadar uzatıldı.2531
● İçişleri Bakanlığı, Yardım Toplama Kanunu kapsamı dışındaki yardım toplama faaliyetleri hakkında kovuşturma yapılması istendi.2532 Genelgede, “Son günlerde bazı yerel yönetimler başta olmak üzere
kurum, vakıf ve derneklerin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun açık hükümlerine rağmen herhangi
bir izin almadan bazı hesapları ilan ederek yardım toplama faaliyetine giriştikleri görülmüştür” denilerek
kovuşturma işlemleri yapılması gerektiği kaydedildi.2533 Bakanlık, genelgesiyle İstanbul, Ankara İzmir ve
Antalya’nın da içinde olduğu CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanlıklarınca başlatılan yardım/bağış kampanyaları valiliklerce durduruldu.2534
● TBMM Başkanlığı’na 3. Yargı Paketi niteliğindeki infaz düzenlemesi teklifi sunuldu. AKP Grup
Başkanvekili Cahit Özkan, 70 maddelik teklife ilişkin salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta
cezaya geçecek kişilerle birlikte 90 bin kişi için tahliye öngörüldüğünü açıkladı.2535
● Sağlık Bakanı, 2.704 yeni vaka teşhisiyle 13.531 hasta ve 46 vefat yaşanmasıyla can kaybı ise
214’e yükseldiğini açıkladı.2536
● İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi gerekçesiyle Vakıfbank’ın bağış kampanyası hesabını bloke ettiği
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belediye Kanunu’nda açık hükümler olmasına karşın yapılan bloke işlemine
karşı dava açacağını duyurdu.2537
● YÖK, 2019-2020 bahar yarı yılıyla sınırlı olmak koşuluyla isteyen öğrenciler için kayıt dondurma
hakkı getirildiğini duyurdu.2538
● Haber Global’in Ankara Temsilcisi Tuba Atav görevinden ayrıldı, yerine Ankara Haber Müdürü
Ali Obuz getirildi.2539
● Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, A Haber canlı yayınında, infaz düzenlemesinin TBMM’de kanunlaşarak yürürlüğe gireceğini, düzenlemeyle ilgili AKP ve MHP’nin ortak çalışmalar yaptığını dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iradesi çerçevesinde teklifin Meclis’e gönderileceğini bildirdi. Gül, “Bizimde gözümüz kulağımız Meclis’te. Çok gecikmeden Meclis gündemine gelecek. Meclis kendi
gündemiyle bunu belirlemiş olacak” dedi.2540
1 Nisan 2020

https://www.icisleri.gov.tr/basin-aciklamasi-03-30
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1244656165482528769?s=20
https://www.birgun.net/haber/erdogan-in-yeni-onlemi-bagis-kampanyasi-293900
2529 https://www.evrensel.net/haber/400889/3-konfederasyondan-es-zamanli-aciklama-isten-atmalar-yasaklansin
2530 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/faaliyetler/bireysel-basvuruya-iliskin-surelerin-durdurulmasi/
2531 https://www.birgun.net/haber/tbmm-ye-ziyaretci-yasaginin-suresi-uzatildi-294022
2532 https://www.birgun.net/haber/icisleri-bakani-soylu-belediyelerin-bagis-calismalarina-karsi-harekete-gecti-294054
2533 https://www.icisleri.gov.tr/yardim-toplanmasi-hususuna-iliskin-kamuoyu-bilgilendirmesi
2534 https://www.amerikaninsesi.com/a/ı̇ çişleri-bakanlığı-yla-chp-li-belediyeler-arasında-bağış-tartışması/5354160.html
2535 https://www.birgun.net/haber/infaz-kanun-teklifi-meclis-te-90-bin-kisi-etkilenecek-294078
2536 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1245030998762500096?s=20
2537 https://www.birgun.net/haber/ankara-buyuksehir-belediyesi-dava-acacak-294098
2538 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/yokten-ogrenciler-icin-cok-onemli-karar-273608h.htm
2539 https://www.medyakoridoru.com/gundem/haber-globalde-yeniden-yapilanma-suruyor-yonetim-departmanina-bir-isim-daha-a-19223/
2540 https://www.cnnturk.com/turkiye/adalet-bakani-gulden-infaz-duzenlemesi-aciklamasi
2526
2527
2528
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● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 2.148 yeni vaka olmasıyla toplam hasta sayısı 15.679
ve 63 vefat olmasıyla toplam can kaybı 277’ye yükseldiğini bildirdi.2541
● CHP Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Covid-19 virüsünden olumsuz etkilenen
vatandaşlara yardım edilmesi amacıyla büyükşehir belediyelerince yürütülen bağış kampanyası kampanyalarını İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla engellenmesini “suç” olarak niteledi.2542
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 552.529.912 lira toplandığını açıkladı. 2543
● TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT 2’de yayın şefi 47 yaşında bir çalışanın Covid-19 virüsüne
yakalandığını ve onunla temas eden tüm çalışanların 14 gün boyunca karantinaya alındığını açıkladı.2544
● Milliyet yazarı Sina Koloğlu, “Ev Halinde Prime Time” yazısında, Covid-19 virüsü salgını nedeniyle dizilerin yayına ara verdiğini ancak gündüz kuşağı haber bültenleri ve tartışma programlarının salgına
rağmen yayına devam etmesini eleştirdi.2545
● Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, başyazarlığa Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’nun
getirildiğini duyurdu.2546
● Cumhuriyet, korona virüs salgınıyla mücadele için #EvdeKalGazeteOku kampanyası başlattı.
Cumhuriyet okurları e-gazeteye ve arşive yüzde 15 indirim ile ulaşabilecek.2547
2 Nisan 2020
● İçişleri Bakanlığı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında yapılacak olan
ödemeleri, yoğunluğu önlemek için PTT şubeleri üzerinden yapılmayacağını, 3 Nisan saat 10.00’dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri aracılığıyla 5 gün içinde vatandaşların ikametlerinde yapılacağını açıkladı.2548
● İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü, sosyal mesafe kuralları uygulanamayan ve sürekli yoğunluk
yaşanan iş yerlerini ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldı.2549
● HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, Ahmet Hakan’ın CNN Türk’te HDP’li belediyeler hakkında kullandığı “Yardım kampanyası ile bir HDP’li belediyenin bir terörist için yapacağı bir kampanya
aynı kefeye koyulabilir mi?” ifadelerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.2550
3 Nisan 2020
● HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir ile HDP Gençlik Meclisi üyelerinin, Şırnak-Cizre’de Covid19 salgınıyla ilgili bildiri dağıtmalarına polis tarafından “Lazım olan çalışmaları kaymakam yürütüyor. Size
gerek yok” denilerek müdahale edildiği belirtildi.2551
● İçişleri Bakanlığı, Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak il sınırlarına, hava, kara ve deniz yolu ile yapılacak tüm giriş çıkışları 3 Nisan saat 24.00’dan itibaren 15 günlüğüne
geçici olarak durdurdu. Ayrıca tüm il ve ilçelerde 1 Ocak 2000’den sonra doğmuş yani 20 yaştan küçük
olanların 3 Nisan saat 24.00’dan itibaren sokağa çıkmalarını yasakladı.2552
4 Nisan 2020
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 3.013 yeni vakayla toplam hasta sayısı 23.934 ve 76 yeni vefat ile
toplam can kaybı 501 olarak açıkladı.2553
● İçişleri Bakanlığı, Covid-19 virüsü tedbirleri kapsamında giriş ve çıkış kısıtlamasındaki 30 büyükşehir ve Zonguldak için zorunlu haller gerekçesiyle vatandaşlara seyahat izin belgesi ile seyahat istisnasına
sahip olabileceklerini açıkladı.2554
● Covid-19 virüsü salgını nedeniyle gündeme gelen Ceza İnfaz Düzenlemesi siyasi nedenlerle tutuklu bulunanları içermemesi üzerine Batman M Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutukluların “isyan” sloganları
atarak koğuşu ateşe verdikleri belirtildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ise akşam saatlerinde bazı adli
suçluların karıştığı “münferit” bir olayın meydana geldiğini, isyanın kontrol altına alındığını, olayda
https://www.birgun.net/haber/bakan-koca-virus-81-ilimize-yayildi-294279
https://www.birgun.net/haber/chp-li-torun-kampanyayi-engelleyenler-suc-isliyor-294280
https://twitter.com/fahrettinaltun/status/1245453017303875584?s=20
2544 https://www.medyatava.com/haber/trtnin-tepe-isminden-coronavirus-mektubu-maalesef-testi-pozitif-cikti_206822
2545 https://www.milliyet.com.tr/cadde/sina-kologlu/ev-halinde-prime-time-6177734
2546 https://www.medyatava.com/haber/ahmet-hakan-acikladi-hurriyet-gazetesinin-basyazari-kim-oldu_206803
2547 https://twitter.com/cumhuriyetgzt/status/1245443788014747665
2548 https://www.icisleri.gov.tr/basin-aciklamasi06
2549 https://www.birgun.net/haber/ptt-subelerini-gecici-kapatma-karari-aldi-294475
2550 https://www.birgun.net/haber/hdp-den-ahmet-hakan-hakkinda-suc-duyurusu-294466
2551 http://yeniyasamgazetesi1.com/hdpnin-koronavirus-uyarisina-talimat-yukaridan-denilerek-engellendi/
2552 https://www.icisleri.gov.tr/sehir-giriscikis-tebirleri-ve-yas-sinirlamasi
2553 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1246487664154509313?s=20
2554 https://www.icisleri.gov.tr/sehirlere-arac-giriscikis-kisitlamasi-ile-ilgili-istisnalar
2541
2542
2543
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herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığını bildirdi. Batman Barosu koğuşları boşaltmak için
mahkumların ikna edildiğini, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını açıkladı.2555
5 Nisan 2020
● İçişleri Bakanlığı, Covid-19 virüsü salgını nedeniyle 20 yaşından küçükler için uygulanan sokağa
çıkma yasağı kapsamında, 18-20 yaş arasında olup kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştığını, özel sektörde
düzenli çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle ortaya koyanlar ile mevsimlik tarım işçilerini yasaktan muaf
tutacaklarını açıkladı.2556
● Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, PTT aracılığıyla vatandaşlara ücretsiz maske
dağıtılacağını açıkladı.2557
● MLSA, “Cezaevindeki Gazeteci ve Medya Çalışanları” başlıklı bir liste yayımladı. Listeye göre,
Türkiye’de 98 gazeteci ve medya çalışanı tutuklu veya hükümlü.2558
● Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), ÇHD ve HHB üyesi 20 avukat için toplamda 159 sene hapis
cezası verilmesi üzerine açlık grevine başlayan tutuklu avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın, 5 Nisan
Avukatlar Günü itibariyle ölüm orucuna başladıklarını duyurdu.2559
7 Nisan 2020
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 3.892 yeni vakayla toplam hasta sayısını 34.109 ve 76 vefatla toplam
can kaybını 725 olarak açıkladı.2560
● CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, infaz paketini Anayasa’ya aykırı olarak
değerlendirerek, “Mevcut iyileştirmeler ötesinde kalan hapis cezası sürelerinde yeniden indirimler yapmak
suretiyle mahpusların yaklaşık yarısının kapalı cezaevinden çıkarılması, indirimden çok bir özel af olarak
nitelenebilir. Bu nedenle, öneri, şeklen olarak infaz kanunu ve diğer 11 kanunda değişiklik veya ceza indirimi olarak nitelense de maddi olarak bir af yasası sonuçlarını doğuracak. Anayasal olarak af yasası, 3/5
çoğunluğu gerekli kıldığından; eşit ve adil bir düzenleme yolunda siyasal uzlaşma sürecinin işletilmesi için,
bu sorun, İçtüzük madde 38 gereği, Adalet Komisyonu’nda öncelikle görüşülmeli ve tartışmalı idi. Yasa
önerisi, tutuklulara özgü düzenleme yapmadığından, esas olarak hükümlülere yönelik. Oysa tutuklular, hükümlülerden tamamen farklı bir hukuki statüde. Gerçek suçluları özgürlüklerine kavuşturma gayretkeşliğine
karşın, sanal suçluları, böyle bir ayrımcı düzenleme ile bir kez daha yaptırıma tabi tutan yasa, anayasanın
başta, yaşam hakkını güvence altına alan 17, eşitlik ilkesini güvenceleyen madde 10 ile düşünce, ifade ve
basın özgürlüklerini düzenleyen madde 25 ve devamı başkaca birçok maddesine aykırı” ifadelerini kullandı.2561
● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Covid-19 virüsü salgını nedeniyle Türkiye’de OHAL ilan edilmesi konusu hakkında, “Yarın bu kesinlikle olmaz dememiz elbette ki mümkün değil” dedi.2562
● ATV’de yayımlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert programı” Covid-19 salgını nedeniyle 6 Nisan’dan
itibaren bant kaydına geçtiği gerekçesiyle 50 kişilik ekibin işine tazminatsız bir şekilde son verildiği bildirildi.2563
● Anamur Gazeteciler Cemiyeti, Covid-19 virüsü salgını günlerinde kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılacak bilgi paylaşımlarında sosyal mesafeyi korumak adına dijital ortamdan paylaşım yapılmasını talep etti.2564
● Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin AİHM’in kararlarına uyumu değerlendirdiği 2019 yılı
raporuna göre, Türkiye, AİHM’in kararlarını uygulanmakta sondan ikinci sırada yer alıyor. Bu yıl 13’üncüsü yayımlanan rapora göre; 31 Aralık 2019 itibarıyla uygulanması gerekli AİHM’in toplam 5.231 kararı
söz konusu ve bunların 1.245’i ise öncü dava olduğu belirtildi. Öncü davaların 635’inin, beş yıldan uzun
süredir uygulanmayı beklediği kaydedildi. Rapora göre, 2019 yılı sonunda AİHM’in uygulanması beklemedeki kararlar listesinde, 240 kararla Rusya birinci, 184 kararla Türkiye ikinci, 111 kararla Ukrayna üçüncü
sırada yer alıyor.2565 Rapora göre; Rusya, 2019 yılında 28 milyon 547 bin 5 Euro ile en çok tazminat ödeyen
ülke. Türkiye ise 2 milyon 170 bin 693 Euro tazminat ödemeye mahkum edildi. Toplam tazminat miktarı
ise 77 milyon 244 bin 322 Euro.2566
https://www.evrensel.net/haber/401359/batman-cezaevinde-isyan-infaz-duzenlemesi-disinda-birakilanlar-koguslari-atese-verdi
https://www.icisleri.gov.tr/sokaga-cikma-yasagi-bulunan-18---20-yas-arasindaki-genclerle-ilgili-istisnalar
https://www.birgun.net/haber/ptt-ucretsiz-maske-dagitimina-basliyor-294892
2558 https://www.mlsaturkey.com/tr/cezaevindeki-gazeteciler-ve-medya-calisanlari/
2559 https://twitter.com/CHDistanbul/status/1246757022474756096?s=20
2560 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1247565540417245196?s=20
2561 http://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/olaylar-ve-gorusler/infaz-yasasindaki-degisiklik-anayasaya-aykiri-1731599
2562 https://www.birgun.net/haber/suleyman-soylu-dan-ohal-ilan-edilir-mi-sorusuna-yanit-295166
2563 https://www.medyaradar.com/muge-anli-sessiz-kaldi-atvde-50-kisilik-ekibin-ipi-bir-gunde-cekildi-haberi-2024553
2564 https://www.anamurekspres.com/haber/anamur-gazeteciler-cemiyetinden-dijital-talep-1051.html
2565 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/04/07/aihm-davalarinin-uygulanmasinda-turkiye-sondan-ikinci-oldu/
2566 https://www.dogrulukpayi.com/bulten/aihm-e-gore-hak-ihlallerinde-turkiye-ilk-sirada
2555
2556
2557

308

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2020 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

8 Nisan 2020
● DİSK’e bağlı Basın-İş Sendikası, “Gazeteciler kendilerini Covid-19 pandemisinden nasıl koruyabilir?” açıklamasında, Jéssica Cruz’un International Journalists Network’ta kaleme aldığı yazısındaki gazeteciler için Covid-19’dan korunma ipuçları paylaşıldı. Basın mensuplarına, “Eğer yapabiliyorsanız evinizden çalışın. Haber merkezlerinde çalışma alanınızı en az yüzde 70 alkollü bir çözeltiyle temizleyin.
Ellerinizi düzenli olarak 20 saniye boyunca yıkayın. Yüz yüze röportajları ancak çok gerekliyse yapın. Röportaj yaptığınız kişilerle aranıza yaklaşık iki metre mesafe koyun. İki mikrofon kullanın, alkol ve kullanat mendillerle temizleyin. Tüm ekipmanınızı alkol ile temizleyin. İki kişiden fazla olmayan ekiplerle çalışın.
Az yaya trafiğinin olduğu yerleri seçin. Sokakta rastgele röportaj yaparken ameliyat maskesi kullanın ve
ardından maskeyi hemen atın” önerileri yapıldı.2567
● Bartın Halkevleri Şube Başkanı Yonca Alemdar, Bartın’da terzi Hulusi Kaymakçı’ya diktirdiği
maskeleri Galla Pazarı esnafına ücretsiz dağıtırken kaçakçılık şube polislerince “kişilerin hayat ve sağlıklarını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma” suçlamasıyla gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Alemdar, “Bartın’da pazardaki kadınların maskeye ulaşamadığını gördüm ve onlarla dayanışmayı güçlendirmek için böyle bir girişimde bulundum. Pazardaki esnaf da Zonguldak’a yakın olan ya da
karantinaya alınan beldelere yakın köylerden geliyorlar. Hem kendilerini korumalarını hem de bizim sağlığımızı korumalarını istedim. Emniyet yolundayken bir anda döndük ve beni hastaneye götürdüler. Polisler
kendi arasında emniyete yakın olan hastaneye mi, pandemi hastanesine mi götürecekleri konusunda kararsız
kaldılar. Sağlıklı olmama rağmen beni pandemi hastanesine götürdüler. Sağlık kontrolünden sonra da ifademi verdim. Hastaneden sonra tedirginim ve Covid-19 muayenesi yaptırmayı düşünüyorum. Benim 92
yaşında bir annem var ve onu da korumak durumundayım” dedi.2568 Öte yandan Akşam gazetesinin olaya
ilişkin yaptığı haberde Alemdar’ın maskeleri sattığını iddia ettiği gelen tepkiler üzerine haberi düzeltmek
zorunda kaldığı belirtildi.2569
● İçişleri Bakanlığı, 8 Nisan saat 16.00’dan itibaren 45 şehirdeki iki ilçe merkezi, altı belde, 92 köy,
47 mahalle ve dokuz mezra olacak şekilde toplam 156 yerleşim yerinde karantina uygulaması yapıldığını
açıkladı.2570
9 Nisan 2020
● CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal paylaşım mecralarını hedef alan yasa taslağıyla ilgili
“En bilindiği WhatsApp olan çok sayıda haberleşme uygulamasının devletin denetimine alınacağı anlaşılıyor. İnsanların WhatsApp yazışmalarını izlemek ve denetlemek akla nereden geldi merak ediyoruz. Akıl alır
gibi değil. Evde kalıyorlar. Yetmez kimse ile iletişim de kurmasınlar. Bu işi (Covid-19 salgını) fırsatçılığa
dönüştürdüler” tepkisini gösterdi.2571
● Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Covid-19 virüsü salgını ile mücadele bünyesinde “Atık Su Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi” yayımladı. Genelge kapsamında sulamada kullanılan arıtılmış atık suların
dezenfekte edileceği ve akarsu deşarj bölgesinde su sporlarına ve tahıl yıkmaya izin verilmeyeceği ifade
edildi.2572
● İçişleri Bakanlığı, sahte, izinsiz, sağlıksız dezenfektan, kolonya, maske ve sağlık ürünleri üretenlere yönelik düzenlenen operasyonlar sonucunda 65 şehirdeki 288 operasyonda 462 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.2573
● İçişleri Bakanlığı, 20 yaş altında kapalı ortamda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıklarını
olumsuz yönde etkileyecek otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş çocuk ve
gençlere ikametlerinden çıkma, aynı il sınırları içinde araçla seyahat etme izni verileceğini açıkladı.2574
● Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine hizmet veren aşevinin hesaplarının İçişleri
Bakanlığı’nın genelgesi ile bloke edildiğini açıkladı.2575
● Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Covid-19 virüs salgını ile birlikte yerel basında gelir kayıplarının görüldüğünü söyleyerek, kısa çalışma ödeneğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Altınkaya, “Bütün Türkiye’deki meslektaşlarımıza hükümetin sağladığı kısa çalışma ödeneğinden yararlanması için başvurmasını istedik. Bu manada zaman zaman kamu görevlileri ‘Gazeteler, televizyonlar kapandı
mı ki hangi gerekçe ile böyle bir talepte bulunuyorsunuz’ diyebilir ama bizim sektörümüz çok ciddi miktarda
http://diskbasinis.org/index.php/tr/haberler/21-baskilar/1147-gazeteciler-kendilerini-covid-19-pandemisinden-nas-l-koruyabilir
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ucretsiz-maske-dagitirken-gozaltina-alinmisti-terzi-hulusiyle-beraber-aziz-nesinlik-olduk-1731986
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/pazarcilara-ucretsiz-maske-dagitan-halkevi-baskani-gozaltina-alindi-maskelere-el-konuldu-1731832
2570 https://www.icisleri.gov.tr/8-nisan-itibariyle-karantina-uygulamalari
2571 https://www.gazetedamga.com.tr/gundem/chp-li-ozel-ak-parti-whatsapp-yazismalarini-izleyip-denetleyecek-h33982.html
2572 https://www.birgun.net/haber/cevre-ve-sehircilik-bakanligi-ndan-atiksu-genelgesi-295650
2573 https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-firsatcilarina-gecit-verilmiyor
2574 https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-ozel-gereksinimi-olan-cocuk-ve-gencler-genelgesi
2575 https://www.birgun.net/haber/eskisehir-belediyesi-nin-asevi-hesabi-bloke-edildi-295712
2567
2568
2569
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kayıp ilan, tiraj, abone, reklam kaybı yaşıyor. Dolayısıyla kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılacak meslektaşlarımızın gazeteciler olması gerekiyor” dedi.2576
10 Nisan 2020
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 4.747 yeni vaka ile toplam hasta sayısını 47.029 ve 98 yeni vefat
olmasıyla toplam can kaybını 1.006 olarak açıkladı.2577
● İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan saat 24.00 ile 12 Nisan saat 24.00 arasında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkmayı yasakladı.2578
● Ticaret Bakanlığı, Covid-19 virüsü salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, hak kayıplarının
oluşmaması için tüketici hakem heyetlerinin faaliyetlerini 30 Nisan’a kadar erteledi.2579
11 Nisan 2020
● CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Antalya Muratpaşa Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nin aşevi hesaplarının bloke edilmesine tepki gösterdi. Torun, iktidarın “Tüm yardımları biz yaparız”
anlayışı içinde partizanlık yaptığını söyleyerek “Belediyelerimiz bir yandan koronavirüsü salgınında işini,
aşını kaybetmiş vatandaşlarımıza yardım etmenin yollarını ararken, bir yandan hükümetin korona karşısındaki ciddiyetsizliğiyle baş etmeye çalışmaktadır. Bu haldeki Saray, vatandaşın içtiği bir tas sıcak çorbaya
bile göz diker hale geldi” dedi.2580
12 Nisan 2020
● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Covid-19 salgını nedeniyle 10 Nisan Cuma günü gece yarısından
iki saat önce ilan edilmesi nedeniyle son dakika alışverişi amaçlı pek çok vatandaş tarafından sokağa çıkılmasına yol açan hafta sonunda sokağa çıkma yasağı kararı gerekçesiyle istifa ettiğini duyurdu. Soylu, “Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma
kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk
kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını bir
nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın… Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum” dedi.2581
● TBMM Milli Eğitim Komisyonu tarafından kabul edilen YÖK Kanunu’nda değişiklikler içeren
teklife göre, üniversite görevlileri “terör örgütü propagandası yapmak” gerekçesiyle kamu görevinden çıkartılabilecek. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Bu düzenleme üniversitede akademisyenler için
yeni bir kıyımın önünü açar” açıklamasında bulundu.2582
13 Nisan 2020
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 4.093 yeni vakayla toplam hasta sayısını 61.049 ve 98 yeni vefat
olmasıyla toplam can kaybını 1.296 olarak açıkladı.2583
● Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Batman M Tipi Cezaevi’nde 4 Nisan’daki isyandan sonra
“kamu malına zarar verme, hükümlü veya tutukluların ayaklanması, görevi yaptırmamak için direnme” gerekçeleriyle soruşturma başlattı. Kaç tutuklu ve hükümlü hakkında soruşturma açıldığı bilinmediği, ancak
şimdiye kadar 220 tutuklu ve hükümlüden ifade alındığı ancak dosyada gizlilik kararı bulunduğu belirtildi.
Olayın ardından 439 tutuklu ve hükümlü Diyarbakır T Tipi Cezaevi’ne sevk edildi. Batman 1. Sulh Ceza
Hakimliği’ne sevk edilen ve hakkında tutuklama talep edilen 220 tutuklu ve hükümlü hakkında “kamu malına zarar verme, hükümlü veya tutukluların ayaklanması, görevi yaptırmamak için direnme” suçlamalarıyla
tutuklama kararı verildi.2584
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasına ilişkin, “İçişleri Bakanımızın gösterdiği hassasiyeti takdirle karşıladım ancak istifasını kabul etmeyerek görevini sürdürmesini istedim” dedi.2585 Soylu, “Milletimizin ve Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir. Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarla eksikliğimizin bu iki irade tarafından insanı bir durum olarak kabul edilip
https://www.kayseriolay.com/kisa-calisma-odeneginden-oncelikle-meslektaslarimiz-yararlandirilmali-h60849.htm
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1248653319775584258?s=20
https://www.icisleri.gov.tr/duyuru1004
2579 https://www.birgun.net/haber/tuketici-hakem-heyetlerinin-faaliyetleri-ertelendi-295760
2580 https://www.birgun.net/haber/saray-vatandasin-ictigi-corbaya-goz-dikti-295937
2581 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/04/12/icisleri-bakani-suleyman-soylu-istifa-etti/
2582 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/04/12/akademisyene-propaganda-gerekcesiyle-ihracin-yolu-aciliyor/
2583 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1249733620656373760?s=20
2584 https://www.evrensel.net/haber/402053/batman-cezaevindeki-isyan-sorusturmasinda-220-tutukluya-tutuklama-karari
2585 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberi-cumhurbaskani-erdogandan-suleyman-soylu-aciklamasi-41493685
2576
2577
2578
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onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır” açıklaması yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, “Soylu’nun istifasının tek başına alınmış bir karar olduğunu düşünmüyorum. Tıpkı Sağlık
Bakanı’nın da tek başına karar alamadığı gibi… Erdoğan’ı kurtarmak için Süleyman Soylu’nun istifa etmesini anlayışla karşılıyorum” dedi.2587 MHP Genel Başkanı Bahçeli, “MHP mezkur istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur” diye konuştu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, “Hatayı ve
başarısızlığı kabullenmek, sorumluluğunu üstlenmek olgunluk gerektirir” açıklamasını yaptı.2588 HDP’nin
yaptığı açıklamada, “Aslında yapılması gereken İçişleri Bakanı’nın istifası beklenmeden görevden alınmasıydı. Bu yapılmadığı gibi, istifa kabul edilmedi” ifadeleri kullanıldı.2589 Bakan Soylu’nun, kendisine destek
veren Bahçeli ile konuştuğu ve Bahçeli’ye, “Hem nezaketi hem de ülkenin zor süreçlerden geçtiği her dönemde olduğu gibi dün akşam da kendisine yönelik devlet sorumluluğuna vurgu yapan çağrısı için teşekkür
ettiği” belirtildi.2590
14 Nisan 2020
● İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, Ekim 2019’da “FETÖ/PDY üyesi olmak” suçundan aranırken
Esenyurt’ta operasyonla yakalanan ve meslekten ihraç edilen Ergenekon Davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş’un infaz düzenlenmesi gerekçesiyle ev hapsi ve yurtdışına çıkma yasağı kararıyla tahliyesine
karar verdi.2591
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un İstanbul Kuzguncuk’ta Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait kiraladığı araziye yol, şömine ve çardak gibi peyzaj
düzenlemesi yaptırdığı iddia edildi. Düzenlemeler mahalleli şikayeti üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ekipleri tarafından yıkıldı.2592
● Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), sokağa çıkma yasağı sebebiyle gazeteler açısından basın ve
dağıtımında ortaya çıkan problemlere dikkat çekmek için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştü. TGC
açıklamasında, basılan binlerce gazetenin elde kaldığı, basın kuruluşlarının zarara uğradığı ve gazetelerin
de vatandaşlara ulaşmadığı belirtildi. Açıklamada, sorunların yeniden yaşanmaması için yasağın tekrarlanacağı sonraki tarihlerde matbaalarda gazetelerin basımında çalışacak olan işçiler için sokağa çıkma izni
verilmesi gerektiği ifade edildi.2593
● Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nisan ayında askere alınacak 53.000 yükümlünün silah altına
alınmasının ertelenmesine ve Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların da hizmet süresinin bir ay
uzatılması kararı alındığını açıkladı.2594
● İçişleri Bakanlığı’nca görevinden alındıktan sonra dokuz yıl dört ay hapis cezası alan Diyarbakır
Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’nın, Covid-19 virüsü salgını kapsamında kronik kalp
hastalığıyla risk grubuna girmesi nedeniyle tahliye edilmesi talebi reddedildi. Mızraklı’nın avukatı Muhsin
Bilal, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurmuştu.2595
15 Nisan 2020
● Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Sedat Bozkurt görevi bıraktığını açıkladı. Bozkurt, “26 Ocak’ta
küçük bir operasyon geçirdim, 31 Ocak tarihinde de Halk TV ile ilgili kararımı kanalın yeni sahibine bildirdim. Fiilen Halk TV ile ilişkimi 26 Ocak’ta, resmen raporumun bittiği gün bitirdim. Kanalın sahibi Cafer
Bey’in ricası üzerine de bunu açıklamadım. Halk TV ile herhangi bir ilişkim iki buçuk aydır söz konusu
değil. Yeni sahibi ile çalışanlara başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.2596
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un avukatı Sezgin Tunç, müvekkilinin kiraladığı arsayla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Müvekkilim evinin bitişiğindeki metruk ve mezbelelik halde atıl bulunan, sağlık ve güvenlik riski oluşturan arsayı her bir vatandaşın girmekte
serbest olduğu açık bir ihalede en yüksek teklifi vermek suretiyle kiralamıştır. Ayrıca mevzubahis taşınmaz,
her defasında belediyenin de haberdar edildiği daha önceki iki ihalede taliplisini bulamamıştır” dedi. Tunç,
ihaleye müteakip hukuki süreç doğrultusunda İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü ile müvekkili arasında
arazi kiralama sözleşmesinin 13 Nisan’da imzalandığını belirtti. Tunç, “Gerçeğe aykırı olan ve tamamen art
niyet barındıran bu haberlerin ve beyanların sözleşmenin imzalandığı gün içinde yapılmış olması, sürecin
bir habercilik faaliyeti değil, kurgu ve kumpas olduğunu göstermektedir. İBB yönetimi tarafından hiçbir
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1249627175713734660/photo/1
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-kilicdaroglundan-soylunun-istifasiyla-ilgili-ilk-aciklama-5743511/
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/istifasi-kabul-edilmedi-41493010
2589 https://www.evrensel.net/haber/402045/hdp-soylunun-istifasini-firsata-cevirmeye-calisan-iktidar-iflasi-gizleyemeyecek
2590 https://www.aa.com.tr/tr/politika/bakan-soyludan-bahceliye-tesekkur/1802965
2591 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ergenekon-savcisi-tahliye-edildi-1733051
2592 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bogazda-kacak-var-1732955
2593 https://www.birgun.net/haber/tgc-gazetelerin-basim-ve-dagitimi-icin-onlem-alinmali-296467
2594 https://twitter.com/tcsavunma/status/1250065400122966019?s=20
2595 https://www.birgun.net/haber/kalp-hastasi-selcuk-mizrakli-nin-tahliye-talebi-reddedildi-296503
2596 https://www.medyaradar.com/neden-iki-bucuk-ay-bekledi-halk-tvnin-tepe-ismi-ayriligini-duyurdu-haberi-2025033
2586
2587
2588

311

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2020 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

tebligat ve bildirim yapılmadan müvekkilin ikametgahına belediye ekipleri gönderilmiş, özel hayatın mahremiyeti hiçe sayılarak ikametgahından görüntüler alınmış, basına servis edilmiş, evine ait fotoğraflar ve
açık adresi söz konusu gazetede adeta hedef göstermek maksadıyla yayınlanmıştır” dedi. Tunç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu ise “hukuka uygun olarak gerçekleştirilen bir ihale sürecini ‘izinsiz
yapılaşmaya açma’ şeklinde vasıflandırmıştır” diye suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.2597
● TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.2598
● Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da katıldığı video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen
NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda Covid-19 virüsü salgınının bir güvenlik krizine dönüşmemesi
için alınabilecek önlemler görüşüldü.2599
● AYM, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak ve örgütün yapılanmasında yer almak suçlarından
tutuklu eski askeri hakim Yasin Akdeniz’in avukatıyla görüşmesinin kayda alınmasının “OHAL döneminde
kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını ihlal etmediğine” yönelik karar verdi. Kararda, “bireysel başvuruya konu
müdahalenin dayanağı olan KHK hükmünü kanunlaştıktan sonra norm denetimi yoluyla incelemiş ve bu
hükümde yer alan tutuklu ile müdafi arasındaki görüşmeye ve belge alışverişine yönelik sınırlamaların olağanüstü dönemin koşullarında durumun gerektirdiği ölçüde olduğu sonucuna varmıştır. Bu durumda
OHAL’in FETÖ/PDY üyeliği suçundan tutuklu olan başvurucunun avukatıyla görüşmelerinin izlenmesini
ve kayda alınmasını meşru kıldığı değerlendirilmiştir. Açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 19. maddesinde
güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verilmiştir” denildi.2600
16 Nisan 2020
● Uluslararası Af Örgütü, Avrupa’daki duruma ilişkin yıllık raporunda, bazı ülkelerde sansür uygulamak ve baskı kurmak için Covid-19 salgınından faydalanıldığı kaydedildi. Raporda, özellikle Polonya,
Macaristan ve Türkiye’de temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı vurgulandı. Uluslararası Af Örgütü Avrupa uzmanı Janine Uhlmannsiek, “Hükümetlerin aldığı önlemler uluslararası ve bölgesel insan hakları sözleşmelerine uygun olmalıdır” diyerek, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın salgın bahanesiyle sınırsız bir
güce sahip olmaya çalıştığını belirtti. Uhlmannsiek, Türkiye hakkında hapishanelerin aşırı dolu ve hijyenik
olmaması nedeniyle 90 bin kadar mahkumun serbest bırakılmasını sağlayacak infaz düzenlemesinin mantıklı bir adım olduğunu ancak cezaevindeki gazeteci, insan hakları savunucusu ve muhaliflerin bu düzenlemenin dışında tutulmasını eleştirdi.2601
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 4.901 yeni vakayla toplam hasta sayısını 74.193’e ve 125 yeni vefat
ile toplam can kaybını 1.643 olarak açıkladı.2602
● İçişleri Bakanlığı, 17 Nisan saat 24.00 ile 19 Nisan saat 24.00 arasında 30 büyükşehir ve Zonguldak il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkmalarını yasakladı.2603
● Korona virüs salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile
Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.2604 Bu kapsamda işveren her türlü iş veya hizmet sözleşmesini, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında üç ay feshedemeyecek.2605
17 Nisan 2020
● Halk TV, genel yayın yönetmenliği için Suat Toktaş ile anlaştı. Fox TV’nin eski Ankara temsilcisi Sedat Bozkurt, “26 Ocak’ta geçirdiği küçük bir operasyondan dolayı kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını” açıklamıştı.2606
● Van-Başkale Örmetaş Mahalle muhtarı Mikail Duman, Covid-19 virüsü taşıyanları sağlık ekipleri
ve güvenlik güçlerinden gizlediği gerekçesiyle görevden alındı. 7 Nisan’da İstanbul’dan gelmiş bir vatandaşta Covid-19 virüsü görülmesi üzerine İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Duman’ın karantinanın kaldırılması için yetkililere bilgi vermemesi üzerine yapılan çalışmalarla sekiz kişinin daha

tr.sputniknews.com/turkiye/202004151041830387-iletisim-baskani-altunun-avukati-tunctan-aciklama/
https://www.birgun.net/haber/infaz-duzenlemesine-iliskin-kanun-yururluge-girdi-296520
https://twitter.com/tcsavunma/status/1250499026035904513?s=20
2600 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/teror-orgutune-uye-olma-sucundan-tutuklu-kisinin-avukatiyla-gorusmesinin-kaydaalinmasinin-ohal-doneminde-kisi-hurriyeti-ve-guvenligi-hakkini-ihlal-etmedigi/
2601 https://www.yeniasya.com.tr/gundem/af-orgutu-hak-ihlalleri-konusunda-uyardi_517391
2602 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1250823838478356481?s=20
2603 https://www.icisleri.gov.tr/17-19-nisan-tarihleri-arasinda-30-buyuksehir-ve-zonguldak-il-sinirlari-icerisinde-sokaga-cikma-yasagi
2604 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/koronaviruse-karsi-ekonomik-onlemler-iceren-kanun-teklifi-yasalasti/1806663
2605 https://www.birgun.net/haber/iscileri-ucretsiz-izne-cikarma-yetkisi-veren-teklif-kabul-edildi-296668
2606 https://t24.com.tr/haber/halk-tv-nin-yeni-genel-yayin-yonetmeni-belli-oldu,873398
2597
2598
2599

312

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2020 Yıllık Raporu

Covid-19 virüsü taşıdığı tespit edildi.
tildi.2608
18 Nisan 2020

2607
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Mahallede Covid-19 virüsü taşıyanların sayısı 44’e çıktığı belir-

● İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ve Zonguldak’a yapılacak tüm giriş ve çıkış yasağını saat
24.00’den itibaren 15 gün daha uzattı.2609
19 Nisan 2020
● “Haberin Var Mı?” inisiyatifi, Covid-19 virüsü riskine rağmen halen tutuklu gazeteciler için “Gazetecilere Mektup Var” başlığıyla sosyal medyada saat 15.05’te kampanya başlattı. Kampanya, “Bu endişe
verici günlerde gazeteci arkadaşlarımız hem adalete aç, hem ailelerinden uzaklar. Görüş yasak, haksızlık ve
hukuksuzluğun boyutu her şeyden daha acı. Bu günlerde tek bir satır, tek bir ses, onlar için büyük destek.
Gazeteciler, gerçekleri yazdıkları için hapiste. Bu kez biz onlar için yazıyoruz. Dileyen, kendi mesajıyla
kampanyaya destek verebilir” diye duyuruldu. Yeni Yaşam yazı işleri müdürü Aydın Keser’e, “Sevgili Aydın, yıllardır halkın haber alma hakkını savunmaktan vazgeçmedin. Sizleri zindana attılar ama gerçeği perdeleyemeyecekler. Özgür günlere”, Yeni Yaşam genel yayın yönetmeni Ferhat Çelik’e, “Sevgili Ferhat, Hukuksuz mahpusluğun yüreğimizi kanatıyor. Ama umudumuzu yitirmedik. Özgürlüğüne bir an evvel
kavuşmanı diliyoruz”, Oda TV haber müdürü Barış Terkoğlu’na, “Sevgili Barış, Halkın haber alma hakkını
hep savundun. Gizli saklı işleri ve kirli ilişkileri ortaya çıkardın. Kalemini hiçbir zaman susturamayacaklar”,
Oda TV genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan’a, “Çıkıp yazmıştın, yine çıkıp yazacaksın. Dört duvar arasında unutulduğunu sanma. Senin gibi gazeteciler olduğu sürece hep umutlu olacağız”, Oda TV muhabiri
Hülya Kılınç’a, “Sevgili Hülya, Tek yaptığın gizli olmayan bir bilginin takibini yapıp haberleştirmekti. Ama
birileri bundan çok rahatsız oldu. Sabret, özgürlük yakındır”, Rudaw muhabiri Rawin Sterk’e, “Sevgili
Rawin, Edirne’de mültecilerin dramını haberleştirirken tutuklanman her şeyi anlatıyor. En kısa zamanda
özgürlüğüne kavuşman dileğiyle”, Yeniçağ yazarı gazeteci Murat Ağırel’e, “Sevgili Murat, İktidarın canını
sıkan yazıların nedeniyle, pek çok gazeteci gibi haksız ve mesnetsiz suçlamalarla tutuklandın. İyi gazetecilik
her zaman kazanacak” mektupları iletildi.2610
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 3.977 yeni vakayla toplam hasta sayısını 86.306 ve 127 yeni ölüm ile
toplam can kaybını 2.017 olarak duyurdu.2611
● Sağlık Bakanlığı tarafından OHAL döneminde KHK ile görevinden ihraç edilen ancak OHAL
İşlemleri İnceleme Komisyonu’nca göreve iade edilmelerine karar verilen sağlık emekçilerinin alacaklarına
faiz işletilmeyeceği, tazminat ödenmeyeceği ve açıkta geçen süreçte kazandıklarını da alacaklarından keseceği bildirildi.2612
20 Nisan 2020
● Hürriyet’in, şirketlere e-mail göndererek 30 Nisan’da yayımlanacak “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” ekinde kurumlara para karşılığında röportaj teklifi ilettiği iddia edildi. Can Yayınları’nın sahibi Can
Öz, kendisine gönderilen e-maili Twitter aracılığıyla paylaşarak, “Hürriyet’te “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” arasında anılmak için parayla satılan röportaj tarifesi. Üstelik “Bu bir ilandır” ibaresi de olmayacakmış”
dedi.2613
● Salda Gölü’ne sahip çıkma mücadelesiyle tanınan Burdur Yeşilova Belediyesi Başkanı Mümtaz
Şenel ve eşi Fatma Şenel evlerinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandılar. Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şenel çiftinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Burdur Valiliği’nin açıklamasında,
“Şu an itibarıyla iki kişi gözaltına alınmış olup olayın aydınlatılması ve failin yakalanması ile ilgili çalışmalar bütün imkanlar kullanılarak kapsamlı olarak sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi. İçişleri Bakanlığı’nın Twitter’dan yaptığı açıklamada geçmiş olsun dileklerini ilettikleri ve gelişmeleri takip ettiklerini
açıkladı.2614
21 Nisan 2020
● İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), karantina altına alınanlardan
30.808’inin tahliye edildiğini açıkladı.2615
https://www.milliyet.com.tr/gundem/muhtar-corona-viruslu-hastayi-gizleyince-gorevden-alindi-6190777
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/muhtarin-gorevden-alindigi-mahalledeki-vaka-sayisi-44e-cikti-5758826/amp/?__twitter_impression=true
https://www.icisleri.gov.tr/30-buyuksehir-ve-zonguldaka-giriscikislar-daha-once-belirlenen-usul-ve-esaslara-gore-15-gun-uzatildi
2610 https://www.avrupa-postasi.com/medya/turkiye-deki-tutuklu-gazeteciler-icin-mektup-kampanyasi-h106785.html
2611 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1251903394429763589?s=20
2612 https://www.birgun.net/haber/khk-li-saglik-emekcilerine-faiz-ve-tazminat-yok-kazanilanlari-da-kesecekler-297227
2613 https://tele1.com.tr/yandas-hurriyet-sayfasini-is-insanlarina-satti-153894/
2614 https://twitter.com/TC_icisleri/status/1252159824231567365
2615 https://www.birgun.net/haber/afad-karantinadaki-30-bin-808-kisi-tahliye-edildi-297625
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● İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta 22 Nisan saat 24.00 ile 26 Nisan saat 24.00
arasında vatandaşların sokağa çıkmalarını yasakladı.2616
● Romanya’dan yurda getirilen 89 kişi, Düzce’de Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Raziye Begüm
Sultan Öğrenci Yurdu’nda karantinaya alındı.2617
● Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında
beş kez “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla hazırlanan iddianameyi kabul etti. Demirtaş hakkında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) 2. Olağanüstü Kongresi’nde ve HDP’nin 2. Olağan Büyük Kongresi’nde yaptığı konuşmalar, 3 Eylül 2016’da Alman Süddeutsche Zeitung’a verdiği röportaj, 12 Şubat 2019
tarihinde hakkında CİMER’e yapılan şikayet ve çözüm sürecinde Kandil’de çekilen fotoğraf nedeniyle dava
açıldı. İlk duruşma 14 Temmuz tarihinde görülecek.2618
22 Nisan 2020

● Twitter, gazeteci Can Dündar’ın salgınla ilgili değerlendirmeleri konusunda yaptığı yorumlar ne-

deniyle Türkiye yazarı Süleyman Özışık’ın hesabına 12 saat erişim engeli getirdi. Özışık, “Nasılsın vatan
haini? İnşallah ölmüşsündür. MİT yakalayacak diye altına ediyorsun. Yani Can’lı cenaze gibisin. Ölmüşsün
ama haberin yok Cancık”2619 ifadelerini kullanmıştı. Twitter, Özışık’ın bu paylaşımı sonrasında hesabına 12
saat erişim engeli getirdi.2620
● CHP, TBMM’de 279 oyla kabul edilen İnfaz Yasası’nın iptali için “örtülü af” niteliğinde olup en
az 360 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesi gerektiğine ilişkin usul yönünden hazırladığı başvuru dilekçesini AYM’ye verdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP’nin ayrıca “esas” yönünden iptal başvurusu
için hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti.2621
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 3.083 yeni vakayla toplam hasta sayısını 98.674 ve 117 yeni vefat ile
toplam can kaybını 2.376 olarak açıkladı.2622
23 Nisan 2020
● İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflarını çekerken koruma polislerince tespit edildiği iddiasıyla CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla soruşturma başlattı.2623 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’un avukatı Sezgin Tunç’un CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında
“suçu ve suçluyu övme, suça teşvik” iddialarıyla yaptığı suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet
Başsavcılığı’nın yeni bir soruşturma başlattığı ifade edildi.2624
● DHA muhabiri Hilal Öztürk imzalı, “MİT şehidini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı”
haberinde, şehit MİT mensubu cenazesine ilişkin fotoğrafların Akhisar Belediyesi Basın Birimi’nde görevli
E.E. tarafından çekildiği ve fotoğrafları tutuklu Gazeteci Hülya Kılınç’a verdiği öne sürüldü. Haberde, avukatların ulaşamadığı ifade tutanağının ayrıntılarına DHA’nın yer vermesi avukatlar tarafından tepkilere neden oldu. Avukat Hüseyin Ersöz, kendilerinde olmayan bilgilerin gazetecilere verilmesine “FETÖ yöntemi”
diyerek “Kısıtlama kararı olan dosyada kimin, ne için ‘servis’ ettiğinin farkındayız. Amacın algı yaratmak
olduğunu biliyoruz. Bizi dünkü çocuk sanmayın!” dedi. Avukat Serkan Günel ise, “Bir zamanların amiral
gemisi Hürriyet, zamanın operasyon gazetesi Taraf gibi yayın yapmış! Şu dil, şu üslup!” diye konuştu.
Avukat Kazım Yiğit Akalın ise, haberi “FETÖ taktiği” olarak değerlendirerek, “Barış’lar ve Hülya Kılınç
hakkındaki tutuklama kararında yer alan; ‘bu fotoğrafları çekenlerin kaçabileceği veya baskı altına alınabileceği’ şeklindeki haksız tutuklama gerekçesi de ortadan kalkmıştır” dedi.2625
24 Nisan 2020
● Türk Tabipleri Birliği (TTB), Silifke’de aile hekimi olarak görev yapan Doktor Erdinç Şahin’in
Covid-19 nedeniyle ölüp ölmediği konusunda açıklama yapılmasını istedi. Türk Tabipleri Birliği’nin açıklamasında, “Bakan Bey tanımlamada “hiçbir sorun yok” diyor ama biz katılmıyoruz! Dr. Erdinç Şahin adına
Sayın Sağlık Bakanı’na somut olarak soruyoruz: Silifke’de Aile hekimi olarak görev yaparken üç gündür
tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybeden meslektaşımız Dr. Erdinç Şahin’in ölüm nedeni nedir?
PCR testi iki kez negatif çıkan ancak BT’si ve bütün kliniği Covid-19 ile uyumlu olduğu için Covid-19
https://www.icisleri.gov.tr/30-buyuksehir-ve-zonguldak-ilinde-23-24-25-26-nisan-tarihlerinde-uygulanacak-sokaga-cikma-kisitlamasi
https://www.birgun.net/haber/romanya-dan-gelen-89-kisi-duzce-de-karantinaya-alindi-297631
https://www.evrensel.net/haber/402745/selahattin-demirtasa-8-yil-onceki-konusmalari-ile-ilgili-yeni-dava-acildi
2619 https://twitter.com/slymnoz/status/1252448367302660096
2620 https://www.nethaber.com/gundem/twitter-can-dundara-yazdiklarindan-sonra-suleyman-ozisika-erisim-engeli-getirdi-19187
2621 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chp-infaz-duzenlemesinin-iptali-icin-aymye-basvurdu-1734492
2622 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1253003717986656257?s=20
2623 https://www.milliyet.com.tr/gundem/chp-uskudar-ilce-baskani-suat-ozcagdas-fahrettin-altunun-evinin-fotograflarini-cekerken-yakalandi-6194922
2624 https://www.birgun.net/haber/canan-kaftancioglu-na-fahrettin-altun-sorusturmasi-297930
2625 https://odatv4.com/feto-virusune-kapilan-yayin-organinin-yazdiklari-neye-hizmet-ediyor-23042031.html
2616
2617
2618
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algoritmasına göre tedavisi ve ilaç temini Bakanlığınız tarafından yapılan, Dr. Erdinç Şahin’in ölüm raporunda ölüm şekli: “Bulaşıcı Hastalık-Doğal ölüm” olarak işaretlenmiş, Ölüm nedeni kısmında ise: ‘Viral
Pnömoni’ yazılmıştır. Hem Sağlık Bakanı hem de bir hekim olarak size soruyoruz? Risk grubunda olmayan,
herhangi bir kalp ya da solunum sistemi hastalığı taşımayan, BT’si ve kliniği Covid-19 tanısıyla uyumlu 50
yaşındaki Dr. Erdinç Şahin’in ölüm nedeni sizce nedir? Tanıda ve ölüm nedeni belirlenmesinde Covid-19
ya da şüpheli Covid-19 yazılmamasının, ‘iş kazası-meslek hastalığının’ belirlenmesinde meslektaşımızda
yaratacağı hak kaybını önemsiyor musunuz?” denildi.2626
● Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Hacı Bayram Camii’nde temsili Cuma namazındaki hutbesinde, “İslam zinayı en büyük günah kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti?
Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayrı meşru
ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi ‘zina’ olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte hareket edelim” ifadelerini kullandı.2627
25 Nisan 2020
● Dışişleri Bakanlığı, 75 ülkeden 40.000’den fazla Türk vatandaşını tahliye ettiklerini ve 23-24 Nisan’da 5.038 vatandaşın daha yurda getirildiğini duyurdu.2628
● Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Covid-19 virüsü salgını kapsamında 76
ildeki yurtlarda 23.801 vatandaşın karantina altında olduğunu ve 32.668 vatandaşın ise tahliye edildiğini
açıkladı.2629
26 Nisan 2020
● CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında gerçek dışı haberler yazdığını düşündüğü Mersin-Erdemli’de gazetecilik yapan Mahmut
Dölek’i Basın Konseyi’ne şikayet etti.2630
● İçişleri Bakanlığı, dört günlük sokağa çıkma yasağında 35.422 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını açıkladı. Ayrıca 44 ildeki 177 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı.2631
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 2.357 yeni vaka ile toplam hasta sayısını 110.310 ve 99 yeni vefat ile
toplam can kaybını 2.805 olarak açıkladı.2632
27 Nisan 2020
● Adana Yüreğir’de CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nin gönderdiği üç bin ekmeği vatandaşa dağıtan
üç kişi ertesi gün karakola götürüldü. Mahalle esnafı Mevlüt Kaya haklarında tutanak tutulmadığını ifade
etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise, “Ekmek dağıtmanın terörizmle ilişkilendirilmesini anlamak mümkün değil. Ben de ekmek dağıtıyorum. ‘Parasız dağıtamazsın’ dediler, ben de beş kuruşa dağıttım” dedi.2633
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs’tan itibaren 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta üç gün süreyle sokağa çıkma yasağı uygulanacağını ve hafta sonlarında sokağa çıkma yasağı uygulamasının bayram sonuna
kadar devam ettirilmesinin planlandığını duyurdu. Ayrıca Erdoğan, CHP’yi Covid-19 virüsüyle mücadelede
gösterilen başarılara katkı vermek yerine takoz olmayı kendine misyon edinmekle suçlayarak, “CHP'nin
başını çektiği bu anlayış hep uzlaşma yerine çatışmayı birlik beraberlik yerine bölücülüğü, müsamaha yerine
kin ve nefret körüklemeyi esas almıştır" dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a yapılan saldırıların arkasında da bu zihniyet olduğunu, kendisinin görevi gereği istediği yerde ikamet etme hakkı olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı İBB’nin 23 Nisan vesilesiyle çocuklara dağıttığı kitapçığın bir sayfasında din adamları görseli içinde Alevi bir dedenin yer alması ile ilgili olarak ise “Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak
takdim eden anlayışı milletimin huzurunda telin ediyorum, kınıyorum” dedi. Konuşmasında Ankara Barosu’na da tepki gösteren Cumhurbaşkanı, “Ankara Barosu başta olmak üzere kullanılan üslup, konu ve
şahıs boyutunu aşıp kasıtlı İslam'a saldırı halini almıştır. Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırı devlete
yapılan saldırıdır” dedi.2634

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/yasamini-yitiren-aile-hekiminde-corona-virusu-suphesi-tartisma-yaratti-5769917/
https://t24.com.tr/video/diyanet-isleri-baskani-erbas-lgbti-lari-hedef-gosterdi-nesli-curutuyor,28090
https://www.birgun.net/haber/disisleri-bakanligi-75-ulkeden-40-binden-fazla-vatandas-yurda-getirildi-298160
2629 https://www.birgun.net/haber/bakan-kasapoglu-32-bin-668-kisinin-karantinadan-ciktigini-acikladi-298168
2630 https://ajansturkhaber.com/haber/chp_limonlu_kurgu_haberi_basin_konseyine_tasidi-32335.html
2631 https://www.birgun.net/haber/bakanlik-4-gunluk-sokaga-cikma-yasagina-iliskin-verileri-paylasti-298329
2632 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1254446418145808384?s=20
2633 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/04/27/adanada-ucretsiz-ekmek-dagitan-3-gonullu-gozaltina-alindi/
2634 https://www.birgun.net/haber/erdogan-duyurdu-1-mayis-ve-hafta-sonu-sokaga-cikma-yasagi-uygulanacak-298344
2626
2627
2628
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● Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Covid-19 virüsü semptomlarını göstermeyen Türk şoförlerin karantina süresi dolmadan Irak ve İran sınır kapıları dışında yeniden yurt dışına çıkış yapabileceklerini açıkladı.2635
● Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş hakkındaki sosyal medyada paylaşımlarını engelletmeye başladı. En son Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, Diyanet’in başvuru sonucunda 40 sosyal medya paylaşımı hakkında erişimin engellenmesine karar verdi. Engellenen paylaşımlar arasında Prof. Dr. Haluk Savaş’ın Erbaş’ın, Beştepe’deki camide protokole özel cuma namazı kıldırması ile ilgili takipçilerine
hazırladığı “Diyanet İşleri Başkanı bundan sonra ne yapmalı?” anketi de vardı ve “Özür dilemeli, istifa
etmeli, Cumaları iptale devam” seçeneklerinin yer aldığı ankette en çok oyu yüzde 63 ile “İstifa etmeli”
seçeneği aldı.2636
● Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Ankara Barosu yöneticileri hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, “nefret ve ayırımcılık” ve “hakaret” iddiasıyla suç
duyurusunda bulundu.2637 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama” suçundan soruşturma açtı. Başsavcılık açıklamasında, “Ankara Barosu’nun 26.04.2020
tarihli ve ‘Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmasıyla ilgili basın açıklaması’ başlıklı açıklaması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Ankara Barosu hakkında, Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan
re’sen soruşturma başlatılmıştır” denildi.2638
● AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkındaki açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, “İslami değerleri dile getirdiği için Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hakkında Ankara Barosu’nun yaptığı faşist açıklama tam bir terbiyesizliktir. Faşizmin en küstah ve terbiyesiz
hallerinden birinin bir baro adına yapılan açıklamada görülmesi ibretliktir. İnsanların inandıkları değer sistemine göre konuşması en doğal haktır. Anormal olan bunun tersini talep etmektir. Ankara Barosu’ndan
kafasını uzatan faşist zihniyet, sayın Ali Erbaş’ı en temel haktan mahrum etmeye çalışan küstahça bir saldırganlık sergilemektedir. Ali Erbaş hocamıza ‘sesi çağlar öncesinden gelen bu şahıs’ diye hitap ederek
güya değerlerin zamana bağlı olarak kıymet sahibi olacağına inanan bir kafa her şey olur ama hukukçu
olmaz. Sayın Ali Erbaş’tan bahsederken ‘anılan şahsın içinde bulunduğu takvim yılında yaşamasına rağmen
bundan sekiz-dokuz nesil önceki büyükleriyle aynı’ düşünmesi gibi eleştiri kılıfına sokulmuş terbiyesizlikler sıralamışlar. Bir baro açıklamasının bu kadar düşük bir anlayışla yapılması tarihe geçecektir. Aydınlanmadan nasibini almamış sözde bir ‘Aydınlanmış despotizm’ adına faşizmin en bilinen yargılarını sıralamış
Ankara Barosu” ifadelerini kullandı.2639
● Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkındaki
açıklamasına ilişkin “Ankara Barosu’nun ifade ettiği hususların, köklü bir hukuk kurumuna yakışmadığını
düşünüyor, açıklamayı esefle kınıyorum” dedi.2640
28 Nisan 2020
● Adana’da 17 yaşındaki Ali El Hemdan, sokağa çıkma yasağında polisin dur ihtarına uymadığı
iddiasıyla kalbinden vurularak öldürüldü. Adana Valiliği, şüpheli polisin açığa alındığı olayı “kaza” ifadesiyle duyurdu. Polis F.K., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Suriyeli El Hemdan’ın ailesinin geçimi
için bir tekstil atölyesinde çalıştığı ve 19 yaşında olduğu için polis görünce sokağa çıkma yasağı sebebiyle
korkup kaçtığını ortaya çıktı. Adana Valiliği’nin açıklamasında, “Hastaneye sevk edilen A.H. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. İlgili polis memuru, açığa alınmış olup adli ve idari tahkikat devam
etmektedir” denildi.2641
● Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dört farklı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüyü Covid-19 teşhisiyle hastanelerde tedavi altına aldıklarını açıkladı.2642
● Van’da bir öğretmen uzaktan eğitimlerin verildiği Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden Jiyan
isimli öğrencisine ders çalışma ve etkinlikler göndermek istemesi ardından “Göndermek istediğiniz metinde
uygunsuz veya yasaklı kelimeler olduğu için gönderim yapamazsınız” engellemesi ile karşılaştı.2643
● Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın LGBTİQ+
bireyleri ile ilgili yaptığı açıklamasına tepki gösterdiği için Ankara Barosu hakkında soruşturma açılmasına
https://www.birgun.net/haber/ticaret-bakani-pekcan-covid-19-semptomu-gostermeyen-turk-soforler-tekrar-yurt-disina-cikabilecek-298400
https://www.birgun.net/haber/diyanet-ten-40-paylasima-erisim-engeli-298378
https://t24.com.tr/haber/diyanet-ten-ankara-barosu-hakkinda-suc-duyurusu,875287
2638 https://t24.com.tr/haber/diyanet-baskani-ali-erbas-a-yonelik-aciklamasi-nedeniyle-ankara-barosu-na-sorusturma-baslatildi,875236
2639 https://t24.com.tr/haber/akp-sozcusu-omer-celik-ankara-barosu-nun-ali-erbas-hakkindaki-fasist-aciklama-terbiyesizliktir,875248
2640 https://t24.com.tr/haber/adalet-bakani-ankara-barosu-nun-aciklamasini-esefle-kiniyorum,875246
2641 https://www.evrensel.net/haber/403295/polis-kursunuyla-can-veren-multeci-ali-el-hemdan-20-yas-alti-isci-cikti?utm_source=anasayfa&utm_medium=manset&utm_campaign=haber&slide_order=03
2642 https://www.birgun.net/haber/abdulhamit-gul-den-cezaevlerindeki-koronavirus-vakalarina-iliskin-aciklama-298606
2643 https://www.durushaber.com.tr/egitim/eba-dan-kurtce-isme-sansur-h46685.html
2635
2636
2637
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karşın Baro yönetimini kınadı. Feyzioğlu, “Ankara Barosu tarafından yapılan bu sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değildir. Öte yandan bir diğer üzüntümüz, Ankara Barosu Başkan ve Yönetiminin
Türkiye’nin gerçek gündemini değiştirmiş olmasıdır” dedi.2644
● Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yönelik açıklamaları nedeniyle yönetimleriyle ilgili soruşturma
açılan Ankara ve Diyarbakır Barosu’nun sitelerine erişimde güçlük yaşandığı belirtildi. Siteye siber saldırı
olabileceği iddia edildi.2645
● Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Barosu yöneticileri hakkında “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Nefret Söylemi Hakkındaki Basın Açıklaması” gerekçesiyle “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama” suçundan soruşturma başlattı.2646
● Salgın döneminde Türkiye’nin yüzde 17 ile dünyada sabit internet hızının en çok düştüğü üçüncü
ülke olduğu açıklandı. Mobil internet hızının ise yüzde 9,7 düştüğü belirtildi.2647
● İçişleri Bakanlığı, büyükşehir statüsündeki 30 şehir ile Zonguldak’ta 30 Nisan ve 3 Mayıs arasında
sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.2648
● İçişleri Bakanlığı, Türkiye’de Covid-19 salgını tedbirlerinin alınmaya başlandığı 11 Mart’tan bu
zamana kadar kadın cinayetlerinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 45’lik bir azalış meydana
geldiğini açıkladı. 2019’da 11 Mart ve 27 Nisan arasında 44 kadının ve 2020’de aynı tarihler arasında 24
kadının cinayete kurban gittiğini bildirdi.2649
● AYM, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimlerin görevleri kapsamında bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının arşiv ve elektronik bilgi işlem merkezlerinden bilgi,
belge ve mahkeme kararlarını almaya yetkili oldukları kuralını Anayasaya aykırı olduğuna karar vererek,
iptal etti. Kararda iptale ilişkin nedenlerin, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında kamu
görevine girmek isteyen kişiye ait verileri elde etme, işleme ve değerlendirme imkanı verdiği, yapılan güvenlik soruşturmasının ardından söz konusu kişilerin göreve girmesinin engellenebileceği ya da görevinden
çıkarılmasının mümkün olabileceği belirtilerek, Anayasaya aykırı olabileceği ileri sürüldü. Dava konusu
kural gereği elde edilen kişisel veri niteliğindeki özel hayatı, iş ve sosyal yaşamıyla ilgili bilgilerinin alınmasına, suç işlediğine dair iddiaların değerlendirildiği kararların tutulduğu kayıtlara ulaşılmasına ve kayıtların kullanılmasına imkan tanıması nedeniyle kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sınırlama getirildiği belirtildi. Kuralda, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak kişiler hakkında inceleme
yapacak kamu makamlarına hangi koşullar ve sınırlar içinde tedbirler uygulama yetkisi verildiğinin gösterilmesi ve yeterli güvenceleri sağlanması, gerektiği, bilgilerin ne şekilde kullanılacağına, hangi mercilerin
soruşturma ve araştırmayı yapacağına, bu bilgilerin hangi koşullarla saklanacağına, ilgililerin söz konusu
bilgilere itiraz etme imkanının olup olmadığına, bilgilerin bir müddet sonra silinip silinmeyeceğine, silinecekse bu sırada izlenecek usulün ne olduğuna, yetkinin kötüye kullanımını önlemeye yönelik nasıl bir denetim yapılacağına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği kaydedildi.2650
30 Nisan 2020
● CHP’li belediye başkanlarınca yayımlanan ortak deklarasyonda, Covid-19 salgını sürecinde halkın ihtiyaçlarının karşılanması için tüm imkanların kullanıldığı ve bloke konan hesaplar ile ilgili yasal yollara başvurulduğu belirtildi. Merkezi yönetimle uyum içinde çalışılmak istendiği ancak yasalara ve halkın
vicdanına dayanılarak hareket edildiğinin de altı çizildi.2651
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 2.615 yeni vaka ile toplam hasta sayısını 120.204 ve 93 yeni ölüm ile
toplam can kaybını 3.174 olarak açıkladı.2652
● Yargıtay Başkanlar Kurulu, duruşmaları 15 Haziran ve müzakereleri ise 31 Mayıs’a ertelenmesine
kararı verdi.2653
● MHP “İnternet ortamında yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi” hakkında hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, sosyal medyadaki yalan haberler ve sahte hesapları yüzünden birçok internet kullanıcısının
mağduriyet yaşadığını belirterek, “Korona virüsü ile mücadele ettiğimiz şu dönemde sahte hesaplarda algı
yaratmaya yönelik yapılan korku salıcı haberler yüzünden endişeler yükseldi. Bu bağlamda, tüm sosyal
https://www.birgun.net/haber/tbb-baskani-feyzioglu-diyanet-e-degil-ankara-barosu-na-tepki-gosterdi-298626
https://t24.com.tr/haber/sorusturma-baslatilan-ankara-ve-diyarbakir-barosu-nun-sitelerine-erisim-sikintisi,875483
https://www.birgun.net/haber/diyarbakir-barosu-yoneticilerine-diyanet-sorusturmasi-298570
2647 http://susma24.com/pandemide-internet-hizinin-en-sert-dustugu-ulkelerden-biriyiz/
2648 https://www.icisleri.gov.tr/31-ilde-30042020-03052020-tarihlerinde-uygulanacak-sokaga-cikma-kisitlamasi
2649 https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-tedbirlerinin-alindigi-11-marttan-bu-yana-kadin-cinayetleri-gecen-yilin-ayni-donemine-gore-45-azaldi
2650 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/guvenlik-sorusturmasi-ve-arsiv-arastirmasi-yapmakla-gorevli-birimlerin-kisisel-verilere-ulasmasini-ongoren-kuralin-iptali/
2651 https://www.birgun.net/haber/chp-li-belediyelerden-ortak-deklarasyon-engelleri-halkin-vicdanina-birakiyoruz-298952
2652 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1255889662478032899?s=20
2653 https://www.birgun.net/haber/yargitay-durusma-ve-muzakereleri-erteledi-298959
2644
2645
2646
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medya mecraları için 2018’de yapılan genel bir araştırma sonucuna göre Türkiye ‘Sahte habere en çok maruz kalan ülkeler’ kategorisinde yüzde 49 ile ilk sırada yer almaktadır. Facebook’tan yapılan açıklamada,
2018’in ilk üç ayında dünya genelinde 1,2 milyar sahte hesap silinirken, 2019’un aynı döneminde 2,2 milyar
sahte hesap silindiği belirtilmiştir. Teklifimizde Türkiye’den günlük erişimi 500 binden fazla olan, yurt içi
veya yurt dışı merkezli sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye’de temsilcilik açma ve bulundurma zorunluluğu
getirilmekte, sunmuş oldukları hizmetten yararlanmak isteyenlerden T.C. kimlik numarası isteme zorunluluğu getirilerek Türkiye’de sahte hesap açılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca kimlik numaralarının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında korunması öngörülürken, yaptırımlara uymayan sosyal ağ sağlayıcılarına ağır idari para cezaları uygulanması da teklifimizde bulunmaktadır” dedi. Söz
konusu yasa teklifi, AKP’nin hazırladığı corona virüsüne karşı önlemleri içeren torba yasa taslağında yer
alıyordu. Taslakta, YouTube, Twitter ve Facebook gibi ağlar için Türkiye’de temsilci bulundurma ve kişisel
verileri Türkiye’de depolamanın aralarında bulunduğu yükümlülükleri getiren düzenlemeler planlanmıştı.
Düzenlemeler, kamuoyundaki tepkiler üzerine yasa taslağından çıkarılmıştı.2654
● Türkiye’de 23 sivil toplum örgütü, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “salgın hastalıkların eşcinsellik yüzünden yayıldığı” sözlerine ortak açıklama yaparak, “Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet Devrimiyle kurulduğunu göz ardı etmeden, sorumlulukları ve Anayasal sınırları içinde hareket etmelidir” diyerek tepki gösterdi. Açıklamada özetle, “Din ve inanç özgürlüğü, anayasal ve evrensel düzenlemelerle
güvence altına alınmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı adına özellikle son dönemde yapılan açıklamalar, din ve
inanç özgürlüğü sömürüsünü ön plana alan sınır tanımaz bir niteliğe dönüşmüş ve bir hukuk kurumu olan
Ankara Barosu’nu da hedef almıştır. Bu hedef alış, anayasanın değiştirilemez nitelikteki maddesinde de
güvence altına alınan bir hukuk devletinde kabul edilemez niteliktedir” sözleri kullanıldı.2655
● AYM, OHAL kapsamında çıkarılan 680 sayılı KHK’da yer alan MİT veya Emniyet Genel Müdürlüğünün, terör örgütleriyle bağlantısı olduğunu bildirdiği medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarının lisans
başvurularını reddedebileceği kuralının getirdiği sınırlamanın ölçülü olmadığı, bu düzenlemeyi hangi usul
ve esaslara göre yapacağının düzenlenmediği, söz konusu kuruluşlar hakkında ortaya çıkan sonucun ne kadar süreyle sınırlı olduğunun belli olmadığı ve Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürülerek ifade ve basın özgürlüğüne sınırlama getiren düzenlemelerin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verdi. Kararda, söz konusu kuralın lisans başvurularını değerlendiren idare ile bu işlemleri denetleyecek
mahkemelere değerlendirme imkanı verilmemesinin ifade ve basın özgürlüğüne yönelik orantısız bir sınırlama getirdiği, yargısal denetimi sınırlandırabileceği, idari işlem denetlenirken ilgili kolluk biriminin bildiriminin bulunup bulunmadığının tespitiyle sınırlı bir denetim yetkisi verdiği anlaşıldığı, yapılan bildirimlerin doğruluğunu denetleyip gerçek duruma göre idari işlem uygulama imkanını sınırlandırdığı, bildirimlerin
ceza soruşturmasına esas alınabilecek nitelikte bilgi ve belgelere dayanma zorunluluğu bulunmadığı ve bu
nedenle lisans başvurularının değerlendirilmesinde yargısal denetimin daha da önemli olduğu değerlendirildi. AYM’nin iptal ettiği diğer söz konusu kanun maddesi, polisin sanal ortamda işlenen suçlarda internet
abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya ve araştırma yapmaya yetkili olduğu kuralında erişim, yer ve
içerik sağlayıcılarının talep edilen bu bilgileri ilgili kolluk birimine bildireceği, diğer bir deyişle soruşturma,
araştırma ve inceleme yapma yetkisi doğrudan adli kolluk görevlilerinin olduğu ancak ceza muhakemesi
sistemine göre soruşturmayı başlatmaya ve soruşturma işlemlerini yapmaya yetkili tek kişi Cumhuriyet savcısı olduğu için Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürüldü. Kararda, internet abonelerine ait kimlik bilgilerinin
de kişisel veri niteliğinde olduğu ve kişisel verilerin korunması da özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle belirtildi.2656
1 Mayıs 2020
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 2.188 yeni vaka ile toplam hasta sayısını 122.392 ve
84 yeni vefat ile toplam can kaybını 3.258 olarak açıkladı.2657
● Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile hazırlanan ve Covid-19 virüsü
ile mücadelede kullanılacak olan ikinci parti tıbbi malzemelerin ABD’ye teslim edildiğini açıkladı.2658
● HDP İnsan Hakları Komisyonu, infaz yasası iptali istemiyle Danıştay’a dava açtıklarını ve Yeni
Şafak’ın “Kars Belediyesi’nde Tuhaf İşler: HDP’li belediye PKK’ya böyle para aktarıyor” haberi hakkında
suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Komisyon, “Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmeliği”nin, ulusal ve uluslararası bazı yasaları ihlal ettiğini ve
https://www.medyaradar.com/mhpden-sosyal-medya-icin-kanun-teklifi-kimlik-numarasi-ile-girilsin-haberi-2026022
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/23-stoden-diyanete-uyari-anayasal-sinirlar-icinde-hareket-et-1736033
2656 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/7072-sayili-olaganustu-hal-kapsaminda-bazi-duzenlemeler-yapilmasi-hakkinda-kanunhukmunde-kararnamenin-degistirilerek-kabul-edilmesine-dair-kanun-un-bazi-kurallarinin-iptali/
2657 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1256255828459487233?s=20
2658 https://twitter.com/tcsavunma/status/1256316724133036034?s=20
2654
2655
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mahpusların haklarına müdahale edildiğini belirtti. Yönetmeliğin temel insan haklarına aykırı olduğu belirtilen başvuruda, yönetmelikteki çıplak arama, açlık grevlerine müdahale, avukat görüşmelerinin kısıtlanması gibi hak ihlalleri de belirtildi.2659
2 Mayıs 2020
● CHP Sözcüsü Faik Öztrak, darbe söylentileri ile ilgili olarak “Bizim sözlerimizden darbe çıkmaz.
CHP bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep demokrasiden yana olacaktır” yanıtını verdi. Öztrak,
iktidara “Eğer sandığı kendinize darbe olarak görüyorsanız ülke çok sıkıntılı bir durumda demektir” dedi.2660
● İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, vefa gruplarında 108.673 kamu personeli yanı sıra
1204’ü motosiklet ekibi, 3.612’si Kızılay, 5.727’si diğer sivil toplum kuruluşlarından 10.543 gönüllünün
yer aldığını açıkladı. Çataklı, Vefa İletişim Merkezlerine toplam 4.652.827 talep ulaştığını, bu taleplerin
yüzde 92’si - 4.284.529’unun karşılandığını ifade etti. Ayrıca 1 Mayıs’tan itibaren 1389 belediyenin
1119’unun Vefa Sosyal Destek Gruplarına yardımda bulunduğunu belirtti.2661
● İçişleri Bakanlığı, Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet’in köşe yazısında İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu’ya atfen “Yayılım bitti. Bu sona erdi. Virüs etkisini kaybediyor” ifadesini Soylu’nun kullanmadığını
bildirildi.2662
● Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile hazırlanan ve Covid-19 virüsü
ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi malzemelerin Somali’ye teslim edildiğini açıkladı.2663
3 Mayıs 2020
● CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın kendisiyle alakalı yazısına yanıt olarak “Açtığım gazetecilik tartışmasını, yalanlarla başka yere çekmeye çalışmasını ve yandaş korkaklığını anlıyorum. Yalanları, halkı kandırmayı, haber gizlemeyi ve haysiyet cellatlığını bırak, gazetecilik yap...” dedi. Ahmet Hakan ile Engin Özkoç arasında yaşanan tartışma, Ahmet
Hakan’ın dün yayımlanan köşe yazısında CHP’li Özgür Özel’in Devlet Bahçeli ve hükümetle polemiğe
girmesiyle ilgili olarak siyasi bir analiz yapması ve CHP Grup Başkanvekili Özkoç’un bu ifadelere sert bir
tepki vermesiyle başlamıştı.2664
● İçişleri Bakanlığı, 18 Nisan-3 Mayıs arasında, 30 büyükşehir statüsündeki il ve Zonguldak’a tüm
giriş ve çıkışları kapsayan kısıtlamanın 4 Mayıs’a kadar uzatıldığını açıkladı.2665 Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 30 Nisan saat 24.00 ile 3 Mayıs 24.00 arasında 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta uygulanan
sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde, 3 Mayıs saat 20.00 itibari ile kısıtlama kararına uymayan 27.828 kişiye
adli ya da idari işlem uygulandı. Ayrıca 47 ildeki bir ilçenin tümü, dört belde, 61 mahalle, 61 köy ve altı
mezra olacak şekilde toplam 133 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulandığı ve bu yerleşimlerdeki toplam nüfusun 121.051 olduğu duyuruldu. Diğer yandan 54 ildeki 247 yerleşimdeki karantina uygulaması
kaldırıldı.2666
4 Mayıs 2020
● İçişleri Bakanlığı, 30 Mart’ta İstanbul, Ankara ve İzmir’de uygulamaya konan ticari taksilerin
plaka son hanelerine göre trafiğe çıkış kısıtlamasının 4 Mayıs saat 24.00’dan itibaren sonlandırıldığını açıkladı.2667 Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamaya göre; Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu,
Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak’a giriş ve çıkışların 15 gün kısıtlandığını; Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla’ya giriş ve çıkış kısıtlaması ise kaldırıldı.2668
● HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Şık, istifa sebebini “Eş
başkanlarımızı tenzih ederek, parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP’nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP’den istifa ettim” ifadeleriyle açıkladı. Şık’ın istifa etmesi sonrasında HDP Merkez Yürütme Kurulu adına bir açıklama yapıldı.
Açıklamada “İstifa kararı kendi takdiridir. HDP üzerine düşen siyasal ve tarihsel sorumluluğun farkında
olarak çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir” denildi.2669
https://t24.com.tr/haber/hdp-infaz-yonetmeliginin-iptali-icin-basvurdu-yeni-safak-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu,876121
https://www.birgun.net/haber/chp-li-oztrak-sandik-geldiginde-millet-ilk-firsatta-bu-rejimi-degistirecektir-299262
https://www.icisleri.gov.tr/yuzde-92si-karsilandi
2662 https://www.birgun.net/haber/icisleri-bakanligi-yandas-yeni-safak-yazarini-yalanladi-299219
2663 https://twitter.com/tcsavunma/status/1256547505732497409?s=20
2664 https://www.birgun.net/haber/engin-ozkoc-tan-ahmet-hakan-a-yanit-299362
2665 https://www.icisleri.gov.tr/30-buyuksehir-ve-zonguldaka-giriscikislarin-kisitlanmasi-04-mayis-saat-2400a-kadar-uzatildi
2666 https://www.icisleri.gov.tr/31-sehirdeki-3-gunluk-sokaga-cikma-kisitlamasi-3-mayis-saat-2400da-sona-eriyor
2667 https://www.icisleri.gov.tr/ticari-taksilerin-trafige-cikis-kisitlamasi-4-mayis-2020-saat-2400-itibariyle-sona-erecek
2668 https://www.icisleri.gov.tr/23-buyuksehir-ve-zonguldaka-giriscikislarin-kisitlanmasi-19-mayis-saat-2400a-kadar-uzatildi
2669 https://www.amerikaninsesi.com/a/hdpli-ahmet-sik-partisinden-istifa-etti/5404780.html
2659
2660
2661
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● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Mayıs-Temmuz aylarını kapsayacak normalleşme takvimini açıkladı. Erdoğan, sokağa çıkma yasağı kapsamı altındaki 20 yaş ve altı nüfus ile 65 yaş ve üzerindekiler için belirli gün ve saatlerde dışarı çıkış izni verilmesine karar verildiğin söyledi. Bu geceden itibaren
31 şehirde uygulanan giriş çıkış kısıtlamasının Antalya, Mersin, Muğla, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya
illeri için sonlandırıldığını ve diğer 24 il için giriş çıkış yasağının 14 gün uzatıldığını belirtti. Erdoğan, alışveriş merkezlerinin Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği kurallara uyulması şartıyla 11 Mayıs’tan itibaren açılacağını bildirdi. Erdoğan, artık piyasada maske satışına da izin verileceğini açıkladı.
Erdoğan’ın açıklamalarına göre; askeriyede faaliyetler 1-5 Haziran’da, bedelli askerlikler ise 20 Haziran’da
yeniden başlayacak. YKS 27-28 Haziran’da, Askeri Öğrenci Sınavı 15 Haziran’da yapılacak ve 15 Haziran’da üniversiteler akademik takvimlerine dönebilecek. Erdoğan, konuşmasında ayrıca CHP ve medya
mensuplarını da hedef aldı. Erdoğan, darbe iddiasını dillendirerek, “CHP yöneticilerinin güya siyaset diye
sergiledikleri tavırlar, dünyanın hiçbir yerinde demokrasiyle, hukukla, hatta insanlıkla bağdaşmaz. Sürekli
yalan söyleyerek siyaset yapılmaz. Siyasetin kalitesini artırmanın yolu, bu kirli zihniyeti ülkemizden tasfiye
etmekten geçiyor. CHP yöneticileri ile aynı zihniyetin medyadaki ve diğer mahfillerdeki mensuplarını buradan bir kez daha ikaz ediyorum. Beyhude yere uğraşmayın. Türk Milleti, sizi ne o sandıktan çıkartır, ne
de sırtınızı yaslamaya çalıştığınız darbecilere meydanı bırakır. Ne bu ülkeye, ne bu millete, ne insanlığa
dokunan en küçük bir faydanız olmadığı gibi, verdiğiniz zararların haddi hesabı yok. Ekonomimize saldırı
olur, insanlar ekmeğinin, geleceğinin derdine düşmüşken, siz oradan siyasi rant devşirme peşinde koşarsınız. Darbe girişimi olur, milletimiz elinde bayrağı dilinde tekbiriyle tankların karşısına dikilirken, siz balkonlardan tankları alkışlar, televizyon karşısında kahvenizi yudumlarsınız. Teröristler askerimize, polisimize, jandarmamıza saldırır, şehit sayısını yüksek göstermek için bin bir yalan uydurursunuz. Salgın olur,
tüm dünya ülkemizin gayretlerini takdirle takip ederken, siz hasta sayısının, vefat sayısının gizlendiği, malzeme-ilaç bulunamadığı yalanıyla ortada gezersiniz. Ama artık bu anlayışın miadı artık dolmuştur. İnsanlık
nasıl Covid-19 virüsünü eninde sonunda yenecekse, inşallah, Türkiye de bu bağnaz zihniyeti bir daha geri
dönmemek üzere tarihe gömecektir” dedi.2670
5 Mayıs 2020
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a eşcinsel bireylere nefret söyleminde
bulunduğu gerekçesiyle tepki gösteren Ankara Barosu ile ilgili olarak, “Geçtiğimiz günlerde Ankara Barosu’nun ve aynı zihniyetteki yapıların Diyanet İşleri Başkanımız ile onun şahsında İslam’a yönelik fütursuz
saldırılarına şahit olduk. Sadece bu örnek dahi meslek kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin
aciliyetini ve ehemmiyetini göstermiştir. Daha önceki yıllarda bu konuda bir hazırlık yapmış ve belirli bir
seviyeye getirmiştik. Bu çalışmayı derhal yeniden ele almalı, varsa eksiklerini tamamlayıp en kısa sürede
Meclisin takdirine sunmalıyız” dedi.
● CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve
Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın Twitter paylaşımında “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı” yerine yalnızca “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı” ifadelerinin kullanılmasına tepki gösterdi.
Kalkan, “Sayın Fatma Şahin bence birileri bu tarz konularla sizi ve belediyeyi sürekli gündem yapmaya
çalışıyor” dedi. Sonrasında belediyeden “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' ifadesi eksik
yazılmıştır” açıklaması yapıldı.2671
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS’nın Temmuz’un son haftası yerine bir ay öne çekilmesi ardından
gelen tepkiler üzerine “2020 YKS, ilk açıklandığı tarihten bir hafta sonrasına ertelendi. Ancak bu sınavda
müfredattaki önemli bir kısımdan muaf olacaksınız. Ayrıca sınav süresini de artırdık. Bunun yanında barajı
10 puan düşürerek 170’e çektik. Bu süreci siyasi istismara kurban etmeden, azmimizle, kararlılığımızla,
birliğimize sahip çıkarak hep birlikte atlatacağımıza inancım tamdır” dedi.2672
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski Başbakan
Adnan Menderes’in fotoğraflarını yan yana vererek, “Makus Kaderden Kaçış Yok” başlıklı yazısı nedeniyle
Ragıp Zarakolu ve Arti Media hakkında “idam tehdidi bulunduğu iddiasıyla” suç duyurusunda bulundu.
Altun’un avukatı Sezgin Tunç’un İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde,
söz konusu yazıda yayıncı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının karşısında idam edilen eski
Başbakan Adnan Menderes’in fotoğrafının yerleştirildiği vurgulanarak, dilekçede özetle, “Şüpheliler eski
Başbakan Adnan Menderes’in idam edilmesi olayı üzerinden halk oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olan
Recep Tayyip Erdoğan’a karşı darbe ve idam tehdidi yapıldı. Bu yayınlar, Covid-19 virüsü salgını sürecinde
ülkemizin yürüttüğü mücadeleyi de hedef alarak, yürütülen bu başarılı mücadeleye önderlik eden
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/tum-gozler-orada-cok-onemli-kararlar-yolda-5792672/
https://www.birgun.net/haber/akp-li-gaziantep-belediyes-inden-tepki-ceken-19-mayis-paylasimi-299734
2672 https://twitter.com/RTErdogan/status/1257474292364857344?s=20
2670
2671
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Cumhurbaşkanımız ve tüm milletimizin moral ve motivasyonunu düşürmeyi, korku ve tartışma yaratarak
kamu barışını bozmayı amaçladı” ifadeleri yer aldı. Ayrıca yazıyı kaleme alan Zarakolu, internet sitesinin
sahibi ve şüpheli vasfına uygun tespit edilecek tüm kişi ve kuruluşların, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal
düzenine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı işlenen suçlar ve re’sen tespit edilecek diğer suçlar nedeniyle
cezalandırılması için kamu davası açılması istendi.2673
● Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında
“@kacsaatolduson” isimli Twitter hesabının yöneticisi olduğu belirtilen Hüseyin Yılmaz gözaltına alındı.
Yılmaz’ın FETÖ/PDY’nin haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu, 2014-2016 yılları arasında
Bingöl’de mahrem imam olarak görev yaptığı ve örgüte ait başka sosyal medya hesaplarının da yöneticilerinden olduğu belirlendi. Yılmaz, savcılık sorgusu ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından “silahlı
terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla tutuklandı.2674
● İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, Covid-19 virüsü salgınına ilişkin
sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 7.127 hesap hakkında çalışma yapıldığını açıkladı. Çataklı, tespit ettikleri 1058 sosyal medya kullanıcısından 496’sının yakalandığını ve bunlardan 10’unun tutuklandığını
belirtti. Çataklı, ayrıca bugüne kadar ülkesine dönen Suriyeli sayısının 402 bin 11 olduğunu bildirdi.2675
6 Mayıs 2020
● İstanbul Tabip Odası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yasa değişikliğiyle meslek odalarında seçim
usullerini değiştirecekleri yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Açıklamada “Bir siyasi parti başkanının
yüzde 52,6 oyla Cumhurbaşkanı seçilip bütün ülkeyi yönetmesi ‘normal’ ise yüzde 70 oyla seçilen hekimlerin kendi meslek odalarını yönetmesinden niçin rahatsızlık duyuluyor?” denildi.2676
● İçişleri Bakanlığı, 21 Mart saat 18.00’dan itibaren durdurulan berber, güzellik salonu/merkezi,
kuaför vb. iş yerlerinin faaliyetlerinin, Covid-19 virüsü etkileri gözetilerek belirlenecek olan kurallara uyulması şartıyla 11 Mayıs’tan itibaren yeniden başlayacağını açıkladı.2677 Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara 10 Mayıs’ta saat 11.00-15.00 arasında, 14
yaş ve altı çocuklara 13 Mayıs saat 11.00-15.00 arasında, 15-20 yaş arasındaki gençlere ise 15 Mayıs saat
11.00-15.00 arasında sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkmalarına izin verilecek.2678
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalif meslek örgütleri yapısını değiştirmeye yönelik bir tasarıyı
gündeme getirecekleri açıklamasına Diyarbakır Barosu tepki gösterdi. Açıklamada “Hukukun üstünlüğü
için her daim mücadele eden Diyarbakır Barosu; Türkiye halklarının bireysel ve kolektif haklarını, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hakkını ve hukukunu bundan sonra da aynı kararlılıkla korumaya devam
edecektir. Sivil toplumu ve baroları boğmayı hedefleyen bu tasarının yasallaşmaması konusunda bağımlı
yargının, bağımsız savunucuları olarak, susmayacağız. 130.000 meslektaşımız ve dostlarımızla birlikte her
türlü çabayı ve direnişi göstereceğiz” ifadelerine yer verdi.2679
● Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Kars Cezaevi’nde 17 Şubat 2020’den beri tutuklu2680 Kürt siyasetçi
Mahmut Alınak hakkındaki müebbet hapis cezası talepli iddianameyi kabul etti. Alınak hakkında, “Devlet
topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymak, devletin birliğini
bozmak, devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmak, devletin
bağımsızlığını zayıflatmak” suçlamalarıyla müebbet hapis cezası istendi. İddianamede, teknik takip sonrası
Alınak hakkında gözaltı kararının verildiği belirtilerek, Alınak’ın iki aile arasında yaşanan kavga sonrası
aranması, yazdığı Mehmet Tunç ve Bêkes kitabının gelirini Tunç ailesine bağışlaması ve Kürtçenin resmi
dil olması için BM’ye başvurma girişimleri de “ağır suç” olarak gösterildi. İddianamede, Halkların Demokratik Kongresi ve Demokratik Toplum Kongresi illegal ilan edilerek, Alınak’ın ‘Kürdistan’ demesi suç unsuru sayıldı. Alınak’ın ilk duruşması 13 Mayıs’ta görülecek.2681
● Sözcü yazarı Saygı Öztürk, “Mermili Gösteri Yapan Kişiyi Aradım” yazısında, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Fox TV haber sunucusu Fatih Portakal’ın fotoğraflarını yan yana
koyup darbe çağrısı yaptıklarını iddia eden, tehdit ve hakaret içeren, paylaşım yapan Trabzonlu Y.U. isimli
şahsı aradığını aktardı. Öztürk, Y.U.’nun paylaşımların kendisine ait olduğunu belirterek, “Kendi ağızlarından bir şey duymadım ama sosyal medyada bu kişilerle ilgili yazılanları okuyunca yaptıkları kanıma
https://www.iletisim.gov.tr/turkce/duyurular/detay/iletisim-baskani-fahrettin-altundan-darbe-ve-idam-tehdidi-iceren-yaziya-suc-duyurusu
https://www.cnnturk.com/turkiye/fetonun-twitter-yapilanmasi-o-hesabin-yoneticisi-tutuklandi
https://www.birgun.net/haber/covid-19-paylasimi-yapan-7-bin-127-hesap-hakkinda-calisma-yapildi-299632
2676 https://www.birgun.net/haber/istanbul-tabip-odasi-ndan-erdogan-in-yeni-planina-tepki-hekimlerin-iradesine-saygi-299855
2677 https://www.icisleri.gov.tr/berberguzellik-salonukuaforlerin-acilmasi-genelgesi
2678 https://www.icisleri.gov.tr/65-yas-ve-uzeri20-yas-altikronik-rahatsizligi-bulunan-kisilerin-sokaga-cikma-kisitlamasi-istisnasi-genelgesi
2679 https://www.amerikaninsesi.com/a/diyarbakir-barosundan-cumhurbaskanina-tepki/5408084.html
2680 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/02/17/mahmut-alinak-10uncu-kez-cezaevinde/
2681 http://susma24.com/mahmut-alinaka-muebbet-hapis-istemi/
2673
2674
2675
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dokundu” dediğini belirtti. Öztürk, TBMM’ye gidip darbe girişiminde bulunanlarla ilgili hazırlanan bildiride imzaları bulunan CHP’nin darbe çağrısı yapacağı iddiasına tepki gösterdi.2682
● AYM Genel Kurulu, CHP’nin yeni infaz yasasıyla ilgili iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyla ilgili ilk incelemesini tamamladı. AYM Başkanı Zühtü Arslan başkanlığında
Covid-19 tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle toplantı yapıldığı ve başvuruda bir eksiklik
tespit edilmediği bildirildi. Yürütme durdurma talebiyle ilgili esastan inceleme aşamasında karar verileceği
duyuruldu.2683
7 Mayıs 2020
● AYM, 1137 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen gazeteci İdris Sayılğan’ın “kişi hürriyeti ve
güvenliği hakkı” ile “adil yargılanma hakkı” ihlalleri iddiasıyla yaptığı bireysel başvuruyu dayanaktan yoksun buldu. Medya Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Eş Direktörü avukat Veysel Ok, Sayılğan’ın Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) başvurusunu AYM’nin bu kararı sonrası hızlandırabileceğini açıkladı.2684
● Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, ölüm orucuna 323. günde son vermişti ancak tedavisi için
hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi.2685
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 1.977 yeni vaka ile toplam hasta sayısını 133.721 ve 57 yeni ölüm ile
toplam can kaybını 3.641 olarak açıkladı.2686
8 Mayıs 2020
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un kiraladığı arsayla ilgili Cumhuriyet’te 14 Nisan’da yayımlanan “Boğaz’da kaçak var” haberiyle ilgili sosyal
medya hesaplarında ve medyaya yaptıkları açıklamaları nedeniyle CHP grup başkanvekilleri Özgür Özel ve
Engin Özkoç hakkında soruşturma açtı. Başsavcılık, Özel ve Özkoç hakkında “hakaret” ve “iftira” suçlarından soruşturma başlatıldığını bildirdi. Açıklamada, “(Altun’a) kamu görevlisine karşı görevinden dolayı
hakaret, iftira ve re’sen tespit edilecek diğer suçlardan dolayı şüphelinin cezalandırılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur” ifadeleri kullanıldı.2687
● Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.2688 Çomaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, “Şimdi bir de bunu
alıp kızlar gibi dolandırması var” gibi ifadeleriyle kamuoyunda Rektörlük görevinde olması tepki çekmişti.2689
● CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye Futbol Federasyonu’nun
(TFF) ligleri 12 Haziran’da yeniden başlatma kararını eleştirdi. Öztrak, “Türkiye Futbol Federasyonu devlet
içinde ayrı bir devlet de bizim mi haberimiz yok?” diyerek Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu’nun neden
görev yaptığı sordu.2690
9 Mayıs 2020
● Mardin Nusaybin’de TOKİ konutlarında bir polis tarafından küçük çocukların kovalandığı ve havaya ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde polisin, kovaladığı çocuklar içerisinden altı yedi yaşlarında olduğu tahmin edilen sarı tişörtlü bir çocuğu yakaladığı ve küçük çocuğu zırhlı aracın yanına götürdüğü görülüyor.2691
● Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP parti meclisi üyesi Bülent Uyguner hakkında “örgüt üyeliği”, “örgüt propagandası”, “zincirleme olarak terör örgütü propagandası yapmak” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamalarıyla hazırladığı iddianamede “HDP’ye üyeliğini suç unsuru” olarak
ifade etti. Uyguner’in partiden kişilerle yaptığı telefon görüşmeleri ve bazı etkinliklerde yaptığı konuşmalar
suç delili olarak gösterildi. HDP’nin faaliyetleri yasadışı olarak gösterildi. Savcılık, İçişleri Bakanlığı’nın
HDP’nin Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehirlerine kayyum atama kararlarına karşı yapılan protestoları
da “PKK faaliyetleri kapsamında” değerlendirdi. İddianamede, Uyguner hakkındaki “eski suç kayıtları ve
tespitler” başlığı altında, HDP için, “Şüphelinin yazışmalardan da anlaşılacağı üzere HDP’nin Kocaeli yapılanmasında üst konumda yer aldığı, il teşkilatı yöneticilerine talimat verebilecek konumda bulunduğu,
https://odatv4.com/imamoglunu-ve-portatali-mermiyle-tehdit-eden-isim-konustu-06052019.html
https://www.birgun.net/haber/aym-af-yasasi-nin-iptali-istemini-esastan-gorusme-karari-aldi-299844
https://www.mlsaturkey.com/tr/aym-gazeteci-idris-sayilganin-tutuklugunda-ihlal-olmadigina-hukmetti/
2685 https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/grup-yorum-uyesi-ibrahim-gokcek-hayatini-kaybetti/
2686 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1258432095057252353?s=20
2687 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/chpli-ozel-ve-ozkoc-hakkinda-sorusturma/1833910
2688 https://www.ntv.com.tr/egitim/anadolu-universitesi-rektoru-safak-ertan-comakli-istifa-etti,C8Smd26XVEGeWiGB24EWWA
2689 https://www.sozcu.com.tr/2020/egitim/son-dakika-anadolu-universitesi-rektoru-istifa-etti-5801913/
2690 https://www.birgun.net/haber/chp-ugrastiniz-paramizi-pul-ettiniz-300150
2691 https://www.nusaybinim.com/nusaybin-de-cocuklari-kovalayan-polis-havaya-ates-acti_16498.html
2682
2683
2684

322

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2020 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

örgütün talimatları doğrultusunda yapılacak gösteri, eylem, direniş vb. faaliyetlerin organizasyonunu yaptığı
belirlenmiştir” ifadeleri kullanıldı.2692
● Ülke TV’de programa katılan yazar Sevda Noyan’ın “15 Temmuz kursağımızda kaldı, yapamadık
istediklerimizi boş bulunduk. Yanlış anlaşılmasın, bizim aile 50 kişiyi götürür. Maddi manevi olarak çok
donanımlıyız. Liderimizin yanındayız. Ve asla yedirmeyiz bu ülkede. Onun için ayaklarını denk alsınlar.
Bizim sitede hala var üç beş, benim listem hazır” ifadeleri tartışma yarattı.2693 Noyan’ın ifadeleri sonrasında
Ülke TV ve Kanal 7 Medya Grubu’nun yaptığı açıklamada, “3 Mayıs 2020 Pazar günü Arafta Sorular Programı’na konuk olan Sevda Noyan'ın, kamuoyunda tartışılan ‘darbe söylentileri’ üzerine yapmış olduğu maksadını aşan açıklamaları Kanal 7 Medya Grubu’nun kurumsal değerleri ve yayın ilkeleri ile hiçbir şekilde
uyuşmamaktadır” denildi.2694
10 Mayıs 2020
● Emniyet Genel Müdürlüğü, Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir polisin küçük çocukları kovaladığı
ve havaya ateş ettiği görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir site
bahçesinde meydana geldiği anlaşılan olayla ilgili olarak; polis aracına taş atan çocuklara havaya ateş̧ ederek
müdahale eden ve olayı zamanında sıralı amirlerine bildirmeyen polis memuru hakkında soruşturma başlatılmış̧ ve görevden el çektirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.2695
● Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında
17 Mart 2013’te İstanbul Zeytinburnu’ndaki Nevruz konuşmasında “terör örgütü PKK’yı ve lideri Abdullah
Öcalan’ı övdüğü” iddiasıyla “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla verilmiş dört yıl sekiz ay
hapis cezasının bozulmasını istedi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gönderilen başsavcılık tebliğnamesinde,
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hapis cezası kararı2696 bozularak yeniden yargılama yapılması gerektiği vurgulandı. Teblinağmede, “bir siyasi parti genel başkanı olarak Demirtaş’ın yaptığı konuşmanın bir
bütün olarak değerlendirilmesi halinde suça konu sözlerin düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını
ve propaganda suçunun unsurlarının oluşmadığı” belirtildi. Dosyada kolluk kuvvetlerince yapılmış konuşma dökümünde yer yer “anlaşılamadı” yazılarak Demirtaş’ın konuşmasının tümüyle yazılmadığı ifade
edilen tebliğnamede, TRT, TÜBİTAK veya Adli Tıp’tan seçilebilecek tarafsız bilirkişiler tarafından konuşmanın tamamının çözümü yaptırıldıktan ve buna göre savunması alındıktan sonra hukuki karar verilmesi
gerektiği kaydedildi. Tebliğnamede, Demirtaş’a son savunma için süre verilmemesi de bozma nedeni olarak
gösterildi.2697
11 Mayıs 2020
● Tekirdağ Saray Başsavcılığı, CHP’li Saray Belediye Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarından
sorumlu çalışanı hakkında 6 Mayıs’ta Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’la ilgili anma paylaşımı
yapılması nedeniyle soruşturma başlattı.2698 Soruşturma kapsamında Emniyet’ten ekiplerce Saray Belediye
Başkanlığı’na gidildiği ve söz konusu paylaşımın Twitter’dan kaldırılmasını talep etti. Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş’in onayı ile paylaşımı kaldırılırken, sosyal medya hesaplarından sorumlu çalışanı geçtiğimiz cuma günü Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi.2699
● AYM, Devlet Memurları Kanunu uyarınca kamu görevinde istihdam edilecek personel için bir yıl
veya daha fazla hapis cezasına mahkum olmama koşulu aranmaktayken, KHK’yla sözleşmeli personel için
ise altı aydan fazla hapis cezasıyla hükümlü bulunmama koşulu getirilmesini eşitlik ilkesiyle bağdaşma için
iptaline karar verdi. AYM, sözleşmesi personelle ilgili getirilmiş kuralı Anayasa’daki temel haklar, kişi
hakları ve ödevleri, siyasi haklar ve ödevlerin KHK’larla düzenlenemeyeceğini ilkesine aykırı bularak
KHK’yla yapılmış bu düzenlemeyi iptal etti.2700
● İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu’nun 65914
sayılı kararıyla pdfdrive.com’a, 5651 Sayılı Kanun uyarınca Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından erişim
engeli getirildi.2701

https://www.birgun.net/haber/hdp-parti-meclisi-uyesi-nin-hdp-ye-uye-olmasi-suc-unsuru-sayildi-300302
https://www.birgun.net/haber/yazar-sevda-noyan-oturdugu-sitedeki-komsularini-olumle-tehdit-etti-15-temmuz-kursagimizda-kaldi-300204
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/yazar-sevda-noyan-oturdugu-sitedeki-komsularini-olumle-tehdit-etti-5803218/
2695 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/mardinde-yasanan-olayla-ilgili-emniyet-genel-mudurlugunden-aciklama-5804830/
2696 https://www.dw.com/tr/nevruz-konuşmaları-nedeniyle-demirtaş-ve-öndere-hapis-cezası/a-45402416
2697 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yargitay-bassavciligi-demirtasin-cezasinin-bozulmasini-istedi-1737968
2698 https://www.kapakligazetesi.com.tr/saray/saray-belediyesine-deniz-gezmis-sorusturmasi-h17373.html
2699 https://www.saraygazetesi.com/saray-belediyesine-uc-fidan-sorusturmasi/
2700 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/yetki-kanunu-na-dayanmayan-ve-temel-haklar-konusunda-duzenleme-ongoren-kanunhukmunde-kararname-kuralinin-iptali/
2701 http://pdfdrive.com/
2692
2693
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● Yargıtay 16. Ceza Dairesi, “FETÖ Medya Yapılanması Davası”
ile ilgili temyiz kararında, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 8 Mart 2018’de verdiği kararı2703 değerlendirdi. Daire, oy birliğiyle
aldığı karar ile şarkıcı-yazar Atilla Taş’ın da aralarında bulunduğu yedi sanıkla ilgili verilmiş cezaları bozdu
ve 16 sanık hakkında “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasından verilmiş cezaları ise onadı. Daire, Taş’ın
eylemlerini “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ile “devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama” suçunu olarak değerlendirerek, “örgüte yardım” suçu için yeterli delil olmadığına karar verdi. Daire, Hanım Büşra
Erdal, Cuma Ulus, Mutlu Çölgeçen, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Abdullah Kılıç, Cihan Acar, Davut
Aydın, Habip Güler, Halil İbrahim Balta, Hüseyin Aydın, Muhammet Sait Kuloğlu, Mustafa Erkan Acar,
Oğuz Usluer, Seyid Kılıç ve Ufuk Şanlı’ya hapis cezalarını onadı. Kararda, altı yıl üç ay hapis cezası çarptırılmış Abdullah Kılıç ve Hanım Büşra Erdal hakkında “örgütsel konumları ve faaliyetlerinin yoğunluğu
nazara alınarak alt sınırdan daha fazla uzaklaşılması gerektiği ancak aleyhe temyiz başvurusu olmadığından
bozma nedeni yapılmadığı” kaydedildi. Dolayısıyla Daire, Kılıç ve Erdal’a yerel mahkemece verilmiş hapis
cezalarını yetersiz bulduğunu beyan etti. Daire, Taş’ın dışındaki sanıklar Ahmet Memiş, Cemal Azmi Kalyoncu, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız’a “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla verilmiş hapis cezalarını da bozdu. Daire, kararında, bu sanıklarla ilgili “suç vasfında yanılgıya
düşüldüğü, eylemlerini örgüt üyesi olarak kabul etmeye yeterli delil olmadığı” görüşünü aktardı. Ancak bu
sanıklarla ilgili “gazetecilik faaliyeti kapsamında da değerlendirilme yapılamayacağı ve eylemlerinin hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte FETÖ’ye yardım etmek suçunu oluşturduğu” ifade edildi. Dolayısıyla Daire, Taş dışında yeniden yargılanmalarına karar verdiği 6 sanık ile ilgili “terör örgütü üyeliği” değil
“FETÖ’ye yardım” suçlamasıyla karar alınması gerektiğine hükmetti.2704 Bu arada Taş’ın avukatlarından
Prof. Dr. Yaman Akdeniz ise, Twitter mesajıyla Taş’ın beraat ettirilmesi gerektiğini ancak şimdi de “hakaret” ile yargılanması talebi olduğunu belirterek, ayrıca avukat olarak Daire’nin kararını UYAP’tan değil
Yeni Şafak’tan öğrendiklerini söyledi.2705
12 Mayıs 2020
2702

● Toplum Standartları Uygulama Raporu’na göre, 2020’nin ilk çeyreğinde Facebook’ta nefret söylemi içeriğine sahip 9,6 milyon paylaşım silindi. Facebook bir önceki çeyrek dönemde ise toplam 5,7 milyon
paylaşımı silmişti. Paylaşılan içerikler üzerinde denetim kurduğu için eleştirilen Facebook, “proaktif tespit
teknolojisi” ile zararlı içerikleri tespit ettiğini savunuyor. Facebook’un bu yapay zeka teknolojisi, bir içerik
paylaşıldığında diğer kullanıcılar onu görmeden bu içeriğin kuralları ihlal edip etmediğini tespit ediyor.
Facebook, ayrıca Covid-19 virüsüyle ilgili yaklaşık 50 milyon içeriğe uyarı etiketi yerleştirdiklerini duyurdu. Twitter da Covid-19 virüsüyle ilgili tartışmalı veya yanıltıcı iddialarda bulunduğunda kullanıcılara
uyarı bildirimi göndermeye başladı. Twitter’ın küresel politika stratejisti Nick Pickles, tweetleri “yalan”
olarak sınıflandırmadıklarını sadece içerik uyarısında bulunduklarını söyledi.2706
● CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Saray hükümetinin açıkladığı normalleşme stratejisi kafaları
karıştırıyor. AVM’ler açılıyor. Yakın zamanda spor müsabakalarının da yeniden başlatılacağı anlaşılıyor.
Bilim Kurulu üyeleri tüm bunlar hakkında endişelerini dile getiren açıklamalar yapıyorlar. Park, bahçe gibi
açık alanlar açılmazken, TBMM kapalıyken, AVM’ler neden açılıyor?” dedi.2707
13 Mayıs 2020
● Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Şubat 2020’den bu yana tutuklu Mahmut Alınak’ın tutuksuz
yargılanmasına karar verdi.2708
● İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin 25’i ihale, ikisi imar olmak üzere 27 konuda soruşturma izni verdi.2709
● İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, “örgüt propagandası”, “örgüt üyeliği”, “zincirleme olarak örgüt propagandası yapmak” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamalarıyla tutuklu yargılanan HDP Parti Meclisi üyesi Bülent Uyguner’in tahliye talebini reddetti ve davayı 9 Temmuz’a erteledi.
Kandıra 1’nolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu Uyguner, duruşmaya SEGBİS ile katıldı.2710
14 Mayıs 2020

https://www.dusun-think.net/haberler/yargitaydan-17-onama-6-bozma-karari/
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/fetonun-medya-yapilanmasi-davasinda-karar/1083554
https://www.yenisafak.com/gundem/kalemsorlerin-cezasina-onama-17-saniga-verilen-hapis-cezasi-onandi-bazi-isimlerin-cezasi-ise-bozuldu-3539220
2705 https://twitter.com/cyberrights/status/1260303489982398464
2706 https://www.dw.com/tr/facebookta-nefret-ve-%C5%9Fiddet-s%C3%B6ylemi-artt%C4%B1/a-53418719
2707 https://www.birgun.net/haber/infaz-icin-aym-den-vazgecmeyecegiz-300561
2708 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/224224-mahmut-alinak-tahliye-edildi
2709 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/icisleri-bakanligi-ibb-baskani-imamoglu-hakkinda-27-sorusturma-acmis-5811130/
2710 https://artigercek.com/haberler/hdp-nin-yasadisi-gosterildigi-davada-tahliye-cikmadi
2702
2703
2704
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● İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
hakkında 27 soruşturma açılmasıyla ilgili “Bakanlığımızca herhangi bir belediye ile ilgili intikal eden ihbar,
şikayet gibi başvurular olduğunda gereğinin yapılması kanuni bir zorunluluktur” ifadesini kullandı. Çataklı,
“Bu çerçevede 2019- 2020 arasında belediyelerde yapılan 389 genel teftişin, belediye başkanlarının mensubu oldukları 221’inin AK Parti, 59’unun CHP, 51’nin MHP, 33’ünün HDP, 10’nun Saadet Partisi, yedisinin İyi Parti, dördünün BBP, ikisinin DP, birinin DSP ve birinin de bağımsız olduğu görülmektedir. 31
Mart 2019 Yerel Seçimleri’nden günümüze kadar toplamda 427 belediyeye soruşturma yapılmıştır. Bunların partilere göre dağılımına baktığımızda, 190’ının AK Parti, 126’sının CHP, 51’nin MHP, 34’nün HDP
ve 26’sının diğer belediyeler olduğu görülmektedir” dedi.2711
● Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Bodrum’daki villasına yönelik iddialarla ilgili geçirdiği zor süreçte
yazılarına bir süre ara verdiğini duyurdu.2712
● TSK, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in 30 ülkenin katılım gösterdiği NATO Askeri
Komite Genelkurmay Başkanları toplantısına video konferans yöntemi ile katıldığını ve görüşmede Covid19 ile mücadele ile güvenlik konularının konuşulduğunu açıkladı.2713
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 1.635 yeni vaka ile toplam hasta sayısını 144.749 ve 55 yeni vefat ile
toplam can kaybını 4.007 olarak duyurdu.2714
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında,
hutbesinde tüm kötülük ve salgın hastalıkların eşcinsellikten kaynaklandığını söylemesi nedeniyle, “halkı
kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçu işlediği iddiasıyla yaptığı suç duyurusuyla ilgili soruşturmaya
yer olmadığına karar verdi. Başsavcılık kararında, Erbaş’ın yasaların kendisine verdiği yetkiler doğrultusunda İslam’ın emir ve yasaklarının yer aldığı Cuma hutbesini okuduğu ifade edildi.2715
● Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK’nın Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu aracına saldırı
düzenleyerek iki sivili öldürdüğünü açıkladı.2716
15 Mayıs 2020
● AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana’da Vefa Sosyal Destek Grubu’na saldırı düzenlendiği iddiasını dile getirerek, “Adanalılar eşsiz Adanalı vefası ile Vefa Sosyal Destek Grupları’na sahip çıkacaktır.
Bu vefakarlığa saldıran eşkıyalar Adanalıların gözünde asla Adanalı olamazlar” ifadesini kullandı.2717
● İnsan Hakları Derneği’nin kurucularından Avukat İsmail Sami Çakmak, LGBTİ+’ları hedef alan
açıklaması nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve tepki gösterenlere soruşturma açtığı için Ankara
Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “görevi kötüye kullanma” suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, “Diyanet İşleri Başkanı dini siyasete alet edemez. Diyanet İşleri Başkanı ahlaki ölçüler koyamaz, insanların yaşam tarzını belirleyemez, yön vermeye kalkışamaz. Aynı yasaklar ve kurallar Cumhuriyet Başsavcısı için de geçerlidir. Ama başsavcılık, Diyanet İşleri
Başkanı’nın yasa ve hukuk dışı söylem ve eylemlerine anında sahip çıkarak derhal ve res’en Ankara Barosu
hakkında soruşturma başlatmıştır. Kendisi Diyanet İşleri Başkanının hamisi midir ki hemen onu koruma
altına almaya çalışmıştır” denildi.2718
● Van Valiliği, Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek aracına saldırı nedeniyle 38 kişinin gözaltına
aldığını açıkladı.2719
● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Memleket Masası” önerisini FETÖ projesi olarak değerlendirdi. Bahçeli, “İyi Parti’nin Memleket Masası önerisi, buna
CHP’nin sıcak ve sempatik yaklaşımı, marjinal ve marazi partilerin Meclis’te grup kurabilmeleri maksadıyla milletvekili transfer sezonun tekraren açılması Türk siyasetinin esef verici talihsizliğidir” ifadelerine
yer verdi.2720 Ayrıca Bahçeli, “Siyasi Partiler Kanunu hemen değiştirilmelidir. Seçim Kanununda düzenlemeler yapılmalıdır. TBMM İç Tüzüğü mutlaka yeni baştan gözden geçirilmeli, yeniden yazılmalıdır. Milletvekili dokunulmazlığıyla ilgili beklentiler karşılanmalıdır. Siyasi Etik Kanunu çıkarılmalıdır. Kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlarla ilgili kanuni düzenlemeler süratle gerçekleştirilmelidir” dedi.2721

https://t24.com.tr/haber/icisleri-bakanligi-ndan-imamoglu-hakkinda-27-sorusturma-acildigi-haberine-iliskin-aciklama,878407
https://www.birgun.net/amp/haber/yilmaz-ozdil-yazilarina-ara-verdigini-duyurdu-300869?__twitter_impression=true
https://twitter.com/TSKGnkur/status/1260993417573732352?s=20
2714 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1260970705941934080?s=20
2715 https://www.birgun.net/haber/diyanet-isleri-baskani-erbas-icin-sorusturmaya-yer-yok-300929
2716 https://twitter.com/tcsavunma/status/1260978961720455168?s=20
2717 http://www.gazetevatan.com/chp-li-genclik-kollari-baskani-vefa-grubu-gorevlilerine-saldirdi-1318283-gundem/
2718 http://susma24.com/diyanet-isleri-baskani-ve-bassavci-hakkinda-suc-duyurusu/
2719 https://www.birgun.net/haber/vefa-sosyal-destek-aracina-saldirida-38-gozalti-301009
2720 https://www.birgun.net/haber/bahceli-siyasi-partiler-kanunu-degismeli-301091
2721 https://www.milliyet.com.tr/siyaset/bahceliden-memleket-masasi-onerisine-tepki-6213288
2711
2712
2713
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● BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, her yıl Eylül ayında ABD’nin New York şehrinde dünya
liderlerini buluşturan BM Genel Kurul Toplantısı’nın Covid-19 virüsü salgını nedeniyle düzenlenmeyebileceğini söyledi.2722
● Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 31 Mayıs’tan itibaren terhislerin, 5 Haziran’dan itibaren celplerin ve 20 Haziran’dan itibaren ise bedelli askerlik celplerinin başlayacağını açıkladı.2723
● İçişleri Bakanlığınca Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık ile Belediye Başkan Yardımcısı
Peymandara Turhan, HDP Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz, Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş ve Muş’un Korkut
ilçesi Altınova Belde Belediye Başkanı Casim Budak haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında
gözaltına alındı. Gözaltına alınan belediye başkanlarının yerine kayyum atandı.2724 Işık, Sarsılmaz, Gülmez
ve Akgül tutuklanma talebiyle sevk edildikleri mahkemece, ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.2725
16 Mayıs 2020
● TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İGDAŞ’ın TELE1 ve KRT’ye sponsor olması
üzerine haklarında karalama kampanyası başlatıldığını söyledi. Yanardağ, 2017-2019 dönemine ilişkin hükümete yakın medya kuruluşlarıyla ilgili bir liste paylaşarak, “Türk Medya’ya bağlı yayın kuruluşlarına 5
milyon 764 bin lira, Turkuaz Holding’e bağlı yayın kuruluşlarına 15 Milyon 293 bin lira, Yeni Şafak ve TV
NET’e 9 Milyon 127 bin lira, AKİT grubuna 3 Milyon 8 bin lira, Kanal7, Haber 7, Ülke TV’ye 1 Milyon
409 bin lira, Selahattin Aydoğdu’nun sahip olduğu MS Yapı ve Medya’ya ait olan İstanbul TV ve İstanbul
Ajans’a 1 Milyon 575 bin lira, Milliyet, CNN Türk, Kanal D, Hürriyet için 689 bin 647 lira, HaberTürk ve
Show TV için 493 bin 705 lira, Türkiye Gazetesi ve İhlas Haber Ajansı için 1 Milyon 189 bin lira, SETA
Vakfı’na ait olan KRİTER dergisi için 342 bin 242 lira, TÜGVA’ya ait olan Fikirname ve Özçekim için 55
bin lira, hurhaber.com için 125 bin lira, superhaber.com için 284 bin lira, internetmedya.com’a 340 bin 900
lira, Yeni Birlik’e 203 bin 40 lira, Türkiye Haber Merkezi için 60 bin lira verildiğini açıkladı.2726
● TÜİK Başkan Yardımcısı Musa Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alındı.2727
● Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Adana’da Yüreğir Kaymakamlığı’na bağlı Vefa
Sosyal Destek Grubu ekipleri ile CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım arasında yaşanan
tartışmayı kastederek, “PKK’nın Van'da uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıyı CHP'liler Adana'da hakaret ve yumrukla yapmıştır” ifadelerini kullandı. Ayrıca Erdoğan CHP’nin, hükümetin hizmetlerini
sürekli engellemeye, yalan ve iftira ile önünü kesmeye çalıştığını dile getirdi. Eren Yıldırım, Vefa Sosyal
Destek Grubu ekipleriyle ortaya çıkan tartışma neticesinde gözaltına alınmış ve sonrasında tutuksuz yargılanarak serbest kalmıştı. Ancak yapılan itiraz ardından yeniden gözaltına alınmıştı.2728
● Batman’da iki sivil polis, maskesi olmadığı gerekçesiyle ceza kesmek için GBT sorgulaması yapmak istediği vatandaşı polis kimliklerini göstermelerini talep etmesiyle yaşanan tartışmada gözaltına aldı.
Bellerinde silah taşıdıkları gözlemlenen sivil giyimli polislerce “Hayvan, polis kimlik istiyorsa vereceksin,
şerefsiz, bak nasıl kelepçe takıyoruz”2729 gibi ifadeler kullanılarak, vatandaşın boğazını sıktığı anlar cep
telefonu kamerası ile kaydedildi. Çevredeki yurttaşlar da duruma tepki gösterdi. Vatandaş ise “İnsan gibi
isteyeceksin. Kelepçe mi takacaksınız” diye tepki gösterdi.2730
17 Mayıs 2020
● CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren
Yıldırım’ın Vefa Sosyal Destek Grubu’yla tartıştığı suçlamasıyla tutuklanması üzerine “Dün gıda yardımlarının nereye gittiğini sorduğu için Kaymakam korumasının silahlı saldırısına uğrayan Yüreğir Gençlik
Kolları Başkanımız Yıldırım bugün yukarıdan gelen emir ile tutuklandı. Talimat ile karar alan yargıyı kınıyorum”2731 dedi. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, olaya ilişkin “Adana’da CHP’li belediyelerimiz Vali ve
Kaymakamların talebi üzerine VEFA gruplarında 65 araç, 195 personel görevlendirmiştir. Buna rağmen
CHP’yi düşman ilan etmek hangi akla hangi izana sığar? Yüreğir Gençlik Kolu Başkanımızın annesi, babası
ve küçük kardeşinin yanında, Kaymakam koruması tarafından silahla tehdit edildiği bir hadiseden, Ramazan
gününde, Cumhurbaşkanlığı forsu altında terör senaryosu çıkarmak korkunç bir akıl ve zihin kirlenmesidir.

https://www.birgun.net/haber/bm-genel-kurul-toplantisi-salgin-nedeniyle-duzenlenemeyebilir-300953
https://twitter.com/tcsavunma/status/1261361118536073217?s=20
https://www.ntv.com.tr/turkiye/hdpli-4-belediye-baskani-gozaltina-alindi,XUCMzmvvIUmH0CDQkM-yHg
2725 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/05/19/siirtte-esbaskanlar-ev-hapsi-sartiyla-serbest-birakildi/
2726 https://tele1.com.tr/imamoglundan-once-ibb-yandaslara-milyon-liralar-akitmis-165158/
2727 https://www.birgun.net/haber/tuik-baskan-yardimcisi-musa-yilmaz-gorevden-alindi-301139
2728 https://www.birgun.net/haber/erdogan-dan-abes-kiyas-pkk-nin-silahla-yaptigini-chp-hakaretle-yapti-301156
2729 https://twitter.com/krtkulturtv/status/1261578222183026689
2730 https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/160520209
2731 https://twitter.com/onursaladiguzel/status/1261721209957482496
2722
2723
2724
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Yaşananları istismar ederek siyaseten kullanmaya tenezzül etmek ya akıl noksanlığını ya da yönetenin içine
düştüğü çaresizliği gösterir” diye konuştu.2732
● CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve basın meslek örgütleri, Evrensel’de yayımlanan “CHP’li
Özel’den Altun’a izinsiz inşaat tepkisi” haberle ilgili tekzip kararı verilmesine tepki gösterdi. Özel, “Türkiye’ye bu utancı yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Bir saray bürokratı istedi diye Evrensel, gazetecilik
yapmaktan vazgeçmeyecektir. Bir atanmış bürokrat istedi diye CHP doğru bildiği gerçekleri açıklamaktan
geri durmayacaktır” dedi. TGS adına Avukat Ülkü Şahin, “Bir milletvekilinin sözlerinin haberleştirilmesi
nedeniyle bu kararın verilmesi kabul edilemez. Altun, Özel’in eleştirilerine cevap verebilecek bir pozisyondadır. Ancak bu vesileyle Evrensel’e gözdağı vermeye çalıştığını düşündürmektedir. Öte yandan yasama
bağışıklığı yani milletvekillinin görevini serbestçe yerine getirebilmesi amacıyla, onu hükümet tarafından
veya özel kişiler tarafından başlatılabilecek olan adli takiplerden koruyan düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda anayasasında demokratik bir hukuk devleti olduğunu ortaya koyan bir ülkede böylesine bir
karar kabul edilemez. Bu nedenle Evrensel hakkında alınan bu karar hukuka aykırıdır” ifadelerini kullandı.
TGC Başkanı Turgay Olcayto ise “Gazeteciler halka ve gerçeğe karşı sorumludur. Gazeteciler demokratik
bir toplumda dördüncü güç olarak sizin kararlarınızı eylemlerinizi, hukuka aykırı iş ve işlemelerinizi denetliyor ve haberleştiriyor. Siyasilerin açıklamasının haberleştirilmesi yasaklanamaz. Bunu söylemek bile
içinde bulunduğumuz durumun vahametini göstermektedir. İlan kesme cezası, erişim engellenmesi, idari
para cezaları yoluyla basın kuruluşlarının susturulmaya çalışılması demokratik düzende kabul edilemez.
Gazetecinin, basın kuruluşlarının görevini yaptığı için cezalandırılması basın özgürlüğüne aykırılık teşkil
etmektedir” dedi. İktidarın kendinden olmayan yayın organlarına hükmettiğini belirten DİSK Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Faruk Eren de, “Bu baskının dozu her geçen gün artıyor. Artık iktidarın politikalarına
yönelik haberler değil, bir bürokratın imar yasasını çiğnemesine yönelik iddiaların haberleştirilmesi bile suç
sayılabiliyor. Bunu yapan gazeteciler abuk sabuk iddialarla yargılanıyor” açıklamasını yaptı.2733
● İçişleri Bakanlığı’nca, 15 Mayıs’ta görevden alınarak yerinen kayyum atanan gözaltına altındaki
Muş’un Korkut ilçesi Altınova Belediyesi HDP’li Eş Başkanı Casim Budak “örgüt propagandası” yapma
iddiasıyla tutuklandı.2734
● Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı.2735 CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Savunma Komisyonu Üyesi Mehmet Ali Çelebi, ‘‘Libya antlaşmasının mimarı, Mavi Vatan konseptinin yaratıcılarından,
Fetöcülerin ve Yunanlıların hedefindeki Tümamiral Cihat Yaycı’nın atama kararı çok vahimdir, düşündürücüdür” ifadelerini kullandı.2736 Yaycı daha önce, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakata ilişkin,
‘‘Bugüne kadar Doğu Akdeniz’deki izinsiz faaliyetler engellendi. Yunanistan ve GKRY’nin savunduğu,
AB’nin de desteklediği Sevr niteliğindeki sözde Seville haritası2737 üzerinden Türkiye’yi 41 bin kilometrelik
bir deniz alanına hapsetme gayesiyle yapılan siyasi oyunlar bozuldu’’ demişti. Libya ile geçen yıl Kasım
ayında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’ndaki tezleri 10
yıl önce dillendiren Yaycı, son olarak da Doğu Akdeniz’in Paylaşım Mücadelesi ve Türkiye başlıklı kitaba
imza atmıştı.2738
● Kars Belediyesi Başkanı Ayhan Bilgen’e sosyal medya üzerinden kurşunların yer aldığı bir fotoğraf ile “Şewbaş hewal ölüm seni JİTEM. Seversiniz” notunun yer aldığı bir tehdit mesajı gönderildi.2739
Bilgen, “Demirden korkan trene binmez” yanıtını verdi.2740
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 1.368 yeni vaka ile toplam hasta sayısını 149.435 ve 44 yeni vefat ile
toplam can kaybını 4.140 olarak açıkladı.2741
● HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Siirt, Iğdır, Baykan, Kurtalan ve Altınova belediyelerine
kayyum atanmasıyla ilgili olarak “Daha önce de salgının devam ettiği dönem içerisinde sekiz belediyemize
kayyum atanmıştı. Bu bir darbe anlayışıdır, bu bir fırsatçılıktır. AKP, bu salgın döneminde fırsatçılığını
ortaya koymuştur ve bunu bir yönetim şekli haline getirmiştir. Darbeler tankla, topla, zorla, özellikle askeri
ve polis gücüyle yapılan şeyler değildir sadece. Darbeler aynı zamanda bir halkın seçmiş olduğu temsilciyi
görevden alıp yerine atama bir insanı getirerek o mekanların sahibi yapmakta bir darbedir” dedi. Buldan,
şimdiye kadar toplam 45 belediyelerine AKP hükümeti tarafından gasp politikası uygulandığını söyledi.
http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/224397-adana-da-chp-genclik-kollari-baskani-eren-yildirim-tutuklandi
https://www.evrensel.net/haber/404935/evrensele-donuk-tekzip-kararina-tepki-neyin-haber-olacagina-gazeteciler-karar-verir
https://www.birgun.net/haber/hdp-li-altinova-belediyesi-esbaskani-tutuklandi-301221
2735 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200516-6.pdf
2736 https://www.birgun.net/haber/libya-anlasmasini-imzalayan-amiral-gorevden-alindi-301213
2737 Uzmanların Türkiye’yi Antalya Körfezi’ne hapsetme girişimi olarak değerlendirdiği, Avrupa Birliği tarafından da desteklendi iddia edilen Akdeniz kaynakları
paylaşım haritası. Bu haritaya göre Türkiye 41 bin kilometrekarelik bir deniz alanına hapsedilmekteydi.
2738 https://tele1.com.tr/gece-yarisi-atama-karari-tumamiral-cihat-yayci-genelkurmay-baskanligina-atandi-164861/
2739 https://www.birgun.net/haber/kars-belediyesi-es-baskani-ayhan-bilgen-e-olum-tehdidi-301269
2740 https://twitter.com/ayhanbilgen/status/1261770374066376704?s=20
2741 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1262056775341215745?s=20
2732
2733
2734
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Buldan, “TBMM’de üçüncü büyük parti HDP’yi yok saymak, boğmak, kriminalize etmek hiç kimsenin
hakkı değildir, hiç kimsenin haddi değildir” ifadelerini kullandı.2742
18 Mayıs 2020
● TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesinin ardından Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu bankalarınca “Akşam, Güneş, Star, Akit, Yeni Şafak, Sabah ve Takvim’e” 39 günde 260 reklam verildiğini açıkladı. Buna
göre, Ziraat Bankası A.Ş. ve Ziraat Finans Grubu’na bağlı Ziraat Sigorta A.Ş., Ziraat Hayat ve Emeklilik
A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş., Ziraat Teknoloji A.Ş., Ziraat
GYO A.Ş., Ziraat GSYO A.Ş.’nin, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve bağlı ortaklık ve iştiraklerinin, Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve bağlı ortaklık ve iştiraklerinin, Vakıf Katılım Bankası A.Ş. iştiraklerinin, bazı
kamu kurum ve kuruluşları ile hisselerinin bir kısmı Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Yönetim Kurulu Başkanvekilliği’ni ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yürüttüğü Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.’ye ait olan şirketlerce 7 Mayıs-14 Haziran 2019 arasında reklam verildi.2743
● Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın dijital ortamda kutlanacağını söyledi. Kasapoğlu, “19 Mayıs
saat 19.19'da Türkiye genelindeki bütün stadyum, spor salonları ve öğrenci yurtlarımızdan İstiklal Marşımız
yükselecek” paylaşımında bulundu.2744
● KHK ile ihraç edilen kamu emekçilerine destek vermek amacıyla KESK’e bağlı Eğitim-Sen, sanatçı ve müzisyenlerin desteğiyle “Geri Döneceğiz” isimli bir klip yayınladı.2745
● AYM’nin internet sitesinden yayınladığı bireysel başvurulara yönelik istatistiğe göre, bireysel
başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012’den 31 Mart 2020’ye kadar yapılan başvuru sayısının 266.466
olduğu kaydedildi. AYM’ye en yüksek başvuru sayısının 2016 yılında 80.756 olduğu, bu sayının 2017 yılında yarı yarıya azalarak, 40.530’a düştüğü, 2018’de ise 38.186 olarak izlendiği belirtildi. Yapılan başvurulardan AYM tarafından kabul edilemez bulunanların sayısının 198.400, incelemeler sonucunda sekiz bin
659 dosyada ise hak ihlalinin tespit edildiği kaydedildi. Ayrıca bir dosyada bir veya birden fazla hakkın
ihlal edildiğine yönelik kararın verilmesi nedeniyle de bu başvurulardaki ihlal sayısının sekiz bin 875 olduğu
belirtildi. AYM’nin verdiği ihlal kararları arasında uzun yargılamalar önemli bir yer tutarken Yüksek Mahkemenin verdiği ihlal kararlarından yüzde 50,5’ini “adil yargılanma hakkının ihlali” başlığının oluşturduğu
kaydedildi.2746
19 Mayıs 2020
● İçişleri Bakanlığı, 15 Mayıs saat 24.00’da başlayan ve 19 Mayıs saat 24.00’da sona erecek olan
sokağa çıkma kısıtlaması süresince 28.256 kişiye karara uymadığı gerekçesi ile adli ya da idari işlem uygulandığını duyurdu. 31 ilde yer alan 2 belde, 25 köy, 42 mahalle ve 6 mezra olacak şekilde toplamda 75
yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığını, karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerlerindeki toplam nüfusun 58.447 olduğunu belirtti.2747 Ayrıca 22 Mayıs saat 24.00 ile 26 Mayıs saat 24.00 arasında 81
ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.2748 Bakanlık tarafından yapılan bir başka açıklamada
ise büyükşehir statüsündeki 14 şehir ile Zonguldak’a yapılacak tüm giriş çıkışların 15 gün süreyle 19 Mayıs
saat 24.00’dan 3 Haziran saat 24.00’a kadar durdurulduğu açıklandı.2749
20 Mayıs 2020
● Demokrasi ve Adalet Partisi Genel Başkanı Ali Babacan; “Gelecek seçimler için; CHP, Saadet
Partisi ve İyi Parti’nin kurduğu Millet İttifakı’na katılımınız söz konusu olabilir mi?” sorusuna yanıt olarak
“Açıkçası bugün için bizim ittifaklarla ilgili söyleyeceğimiz hiçbir şey yok. Bizim için çok erkendir bu.
Bizim amacımız, toplumumuzun geniş kesimlerinin üzerinde ittifak kuracağı bir siyasi parti olabilmektir”
dedi. HDP’ye bakış açısı sorulması üzerine Babacan, "Hukuk devleti açısından bakmamız lazım. HDP, siyasi partiler yasasına göre kurulmuş bir siyasi parti. Aynı zamanda seçim kanununa göre seçime girmiş ve
mecliste yer alan bir parti” ifadeleriyle cevap verdi.2750
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım’ın kaymakamlığın önünde dağıtılan yardım paketleri ile ilgili soru sorması sonrasında kaymakamın
https://www.birgun.net/haber/darbeler-sadece-tankla-yapilmiyor-301215
https://tele1.com.tr/merdan-yanardag-ikinci-listeyi-acikladi-6-yandas-gazeteye-39-gunde-260-reklam-165671/
https://twitter.com/kasapoglu/status/1262322054994550784?s=20
2745 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/05/18/khk-ile-ihrac-edilenler-icin-destek-klibi-geri-donecegiz/
2746 https://www.birgun.net/haber/aym-ye-266-bin-466-bireysel-basvuru-yapildi-8-bin-875-hak-ihlali-karari-verildi-301359
2747 https://www.icisleri.gov.tr/15-ilde-uygulanan-sokaga-cikma-kisitlamasi-19-mayis-2400da-sona-eriyor
2748 https://www.icisleri.gov.tr/81-ilde-22052020-saat-2400-ile-26052020-saat-2400-arasinda-uygulanacak-sokaga-cikma-kisitlamasi
2749 https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-sehir-giris-cikis-tedbirleri-genelgesi
2750 https://www.birgun.net/haber/ali-babacan-dan-millet-ittifaki-na-katilim-soz-konusu-olur-mu-sorusuna-yanit-301663
2742
2743
2744
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koruması tarafından tehdit edildiğini, savcılığa yapılan şikayet neticesinde herhangi bir işlem yapılmayarak
serbest bırakıldığını ancak Erdoğan ve Adana AKP İl Örgütü tarafından duruma müdahale edildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Ankara’dan talimat gittiğini ve Yıldırım’ın yeniden gözaltına alınıp tutuklandığını aktardı.2751
● İçişleri Bakanlığı, 22 Mart’ta yayınlanan genelge ile sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların seyahat izni almak ve gittikleri yerde en az 30 gün kalmak koşulu ile istediklerin yerleşim yerine gidebileceklerini açıkladı.2752
● CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in Ülke TV ve Sevda Noyan
hakkındaki yaklaşımını “Ölüm listelerinin öncüsü, tecavüz listelerinin müsebbibi ve aslında bir toplumsal
karışıklıkta komşularının canına kastedecek kadar şuursuzluğu ekranlarda ifade edebilen birine arka çıkan
RTÜK Başkanı’nı Türkiye, parlamento ne kadar taşıyabilir? Adalet ve Kalkınma Partisi nasıl taşıyabilir?
Haddini aşmış, yaptığı her iş kanuna aykırı bir bürokrat” diye eleştirdi. Özel, Erdoğan’a da “Siz kim oluyorsunuz da eli kanlı teröristlerin Mehmetçiğimizi şehit ettiği bir olayla, Yüreğir'deki şüpheli bir yaşanmışlığı aynı kefeye koyup da CHP'nin üyelerini, gençlik kolları başkanını PKK ile eş noktada tutuyorsunuz?
Eren, Vefa Destek Grubu'nda çalışan bir kişi. Eren'in bütün arkadaşlarının, Vefa Destek Grubu'nda yelekleriyle çektikleri fotoğrafları paylaşmasından utanç duymayıp, halen daha sadece siyaseten bir kutuplaşma,
‘CHP ile PKK’yı aynı safa koyacak bir fırsat bulup kullanalım’ aranıyor” tepkisini gösterdi.2753
● Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Suruç ilçesindeki Amara Kültür Merkezi’nde 20 Temmuz
2015’te yaşanan ve 33 can kaybına yol açan terör saldırısıyla ilgili davanın 14’üncü duruşmada, müşteki
avukatlarınca yapılan talepleri reddetti. Mahkeme, avukat Serdıl İzol’un olay anında IŞİD bayrağı ile yakalanan cami imamı Abdullah Ömer Aslan’ın tutuklanmasını ve açılacak dosyanın birleştirilmesini talebini
kabul etmedi. Duruşmada, SEGBİS’le ifadesi alınacak tutuklu sanık Yakup Şahin susma hakkını kullanmak
istediğini bildirdi. Dava, 18 Ağustos’a ertelendi.2754
● HDP’nin eski Hakkari Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Nihat Akdoğan, Twitter paylaşımında
“Şu anda gözaltına alındım. Emniyete götürüyorlar” ifadeleri ile gözaltına alındığını duyurdu.2755
● Kırklareli Valiliği, Bulgaristan’a ulaşımın gerçekleştirildiği Dereköy Sınır Kapısı’nın açıldığını
açıkladı. Kapıdan giriş yapacak vatandaşların 14 gün süreyle evlerinde izolasyona alınacakları belirtildi.2756
● İçişleri Bakanlığı’nın yerine kayyum atadığı HDP’li Iğdır Belediyesi Başkan Yardımcısı Eylem
Çelik beş gün gözaltında tutulması sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.2757
21 Mayıs 2020
● CNN Türk ve Kanal D, İyi Parti’nin, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırlattığı
30 saniyelik reklam filmini yayınlamadı. Demirören Hukuk Servisi’nin onay vermediği gerekçesiyle reklam
yayınlanmadı. Bandırma vapuru, güvertesinde Atatürk ve Atatürk’ün “Türk medeniyeti atinin ufkundan
yeni bir güneş gibi doğacaktır” sözleri yer aldığı reklam filminin yayınlanmaması üzerine İyi Parti Genel
Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, “İçinde Bandırma vapuru, Atatürk ve sonunda genel başkanımızın birlik
ve beraberlik mesajı var. ‘Aynı gemideyiz’ sözü de Cumhurbaşkanının sıkça kullandığı kelimedir. Bu reklam filminin niçin rahatsız olundu? Atatürk’ten mi, Bandırma vapurundan mı, Karadeniz’den mi, birlik ve
beraberlik çağrısından mı? Siz hangi kayığa bindiniz de aynı gemide olmaktan rahatsız oldunuz” ifadelerini
kullandı.2758
● Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Din İşleri Yüksek Kurulu, camilerde bayram namazı kılınmayacağını bildirdi.2759
● İçişleri Bakanlığı, saat 17.30 itibariyle 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258.651 kişiye
seyahat izni verildiğini açıkladı.2760
● CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yüreğir Kaymakamlığı önündeki görüntüler itibariyle CHP
Adana Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım’ın suçlu olmadığını ve kaymakam korumasıyla
ilgili işlem yapılması gerektiğini söyledi. Eren Yıldırım’ın tepeden gelen talimatla tutuklandığını söyleyen
Özel, “Recep Tayyip Erdoğan diyecek ki ‘PKK, Vefa’ya saldırdı. Sonra da CHP saldırdı. Bunlar aynı’ diyebilmek için bir yalan kurdular” dedi.2761
https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-eren-yildirim-icin-ankara-dan-talimat-gitti-301614
https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-65-yas-ve-uzeri-vatandaslarimiz-icin-seyahat-izin-belgesi-genelgesi
https://www.birgun.net/haber/chp-li-ozel-den-rtuk-baskani-sahin-e-yaptigi-her-is-kanuna-aykiri-301695
2754 https://www.birgun.net/haber/33-yurttasin-katledildigi-suruc-katliami-davasi-ertelendi-301649
2755 https://twitter.com/nihatakdagon/status/1263107900035211265?s=20
2756 https://www.birgun.net/haber/derekoy-sinir-kapisi-giris-cikislara-acildi-301711
2757 https://www.birgun.net/haber/igdir-belediyesi-es-baskani-eylem-celik-serbest-birakildi-301682
2758 https://www.haber3.com/medya/televizyon/kanal-d-ve-cnn-turkten-meral-aksenere-sansur-haberi-5466761
2759 https://www.birgun.net/haber/diyanet-salgin-nedeniyle-bayram-namazi-kilinmayacak-301781
2760 https://twitter.com/TC_icisleri/status/1263515386294738944?s=20
2761 https://www.birgun.net/haber/ozgur-ozel-eren-yildirim-tepeden-gelen-talimatla-tutuklandi-301831
2751
2752
2753
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● İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada son 65 gün içinde asılsız ve provokatif Covid-19 virüsü paylaşımlarında bulunan 10.111 sosyal medya hesabının incelendiğini, 1.105 şüpheli şahsın belirlendiğini ve 510
şahsın yakalandığını açıkladı.2762
● KHK ile kamu görevinden ihraç edilen M.İ.’nin, Kilis’te özel bir bankaya para yatırma talebi
banka tarafından kabul edilmedi. M.İ., olaya ilişkin, “Bana hiçbir gerekçe göstermediler. Katılım hesabı
açmak istedim. Fakat hiçbir gerekçe gösterilmeden hesabı açmadılar. Ben bankadan para istemedim, aksine
bu bankaya para yatırmak istedim. Çok önemli bir şey değil. Sadece KHK’nin bir zulüm olduğunu ve bu
bankaların da zulme ortak olduklarının bilinmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.2763
22 Mayıs 2020
● TRT Haber’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın, “19 Mayıs Cumhuriyet
Bayramı olarak” yazılması nedeniyle 14 personel görevden alındı. TRT Haber’deki 19 Mayıs hatası ilk
olarak 18 Mayıs’ı 19 Mayıs’a bağlayan gece saat 23.00’da yayınlanan Gece Bakışı’nda görülmeye başlanmış ve sabah 06.00’da yayımlanan Dün Bugün’de bir süre ekranda kaldıktan sonra düzeltilmişti. Bu hataya
yönelik tepkiler sonrasında TRT, bir özür mesajı yayınlayarak hatalı grafiğin ekrana yansımasına neden olan
personel hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.2764
● İçişleri Bakanlığı, 16 Mart’tan itibaren cemaatle beraber cami ve mescitlerde vakit namazları ile
Cuma namazının kılınmasına ara verildiğini hatırlatarak, 29 Mayıs’tan itibaren öğle, ikindi ve Cuma namazlarının yeniden kılınmaya başlanacağını açıkladı.2765 Ayrıca 21 Mayıs saat 08.00 ile 24.00 arasında Türkiye Güven Huzur uygulaması gerçekleştirildi. Bu uygulamada Covid-19 virüsü tedbirleri denetlenerek, 743
aranan şahıs tespit edildi ve 31 kişi gözaltına alındı. Sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 2.260
kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olan 20 yaş altı 1.384 ve 65 yaş üstü 286 kişiye idari ve adli işlem
uygulandı. 98.862 araç sahibine idari para cezası verilerek, 1.396 araç trafikten men edildi. Süresiz kapatma
kuralını ihlal eden 17, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyetlerini sürdüren 18 ve sosyal mesafe kuralını
uygulamayan 115 iş yeri sahibine idari ve adli para cezası uygulandı.2766
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’ne erken seçime
gidilmesi durumunda seçime katılma koşullarını yerine getirmeleri için gerekirse vekil desteği verilebileceği
açıklaması yapması ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bunun yasayla engellenmesini istemesi sonrasında AKP Grup Başkanı Naci Bostancı taslak hazırlandığını bildirdi. Bostancı, Siyasi Partiler ve Seçim
Yasası’nda değişiklik yapılarak milletvekili transferini önleyecek olan düzenlemeyi Haziran ayında Meclis
gündemine getirebileceklerini söyledi.2767Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İzmir’de cami hoparlöründen ‘Çav
Bella’ çalınmasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmada CHP’nin eski İzmir il başkan yardımcısı Banu Özdemir’in tutuklanmasına ilişkin “Bunların hayallerinde cami minarelerinde ezan dışında başka bir ses duymak vardır. Saygısızlar yayın yapıyor, CHP yetkilileri zevk alıyor” diyerek CHP’yi hedef alması üzerine,
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “İzmir İl Başkanımız cami minaresinden marş çalınmasını kınadı, ayrıca
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız basın toplantısı
düzenledi, provokasyona dikkat çekerek, faillerin bulunmasını istedi. Parti yönetimimiz yaşananların kabul
edilemeyeceğini söyledi. Tüm bunlara rağmen, Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zat ‘Bunların hayallerinde cami minarelerinde ezan dışında başka bir ses duymak vardır’ dedi. Faillerin bulunmamasından
birinci derecede sorumlu olan kişinin, haksız yere bir siyasal partiyi suçlaması, en hafif deyimiyle alçaklıktır! Cami minaresinden ‘Dombra’ çalınmasını da biz kınamıştık. O gün sesi çıkmayanların, bugün bize söyleyecek tek bir kelimesi dahi olamaz!” ifadelerini kullandı.2768 CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise “Daha önce de Ağrı'da cami minarelerinden sarayın seçim müziği ‘Dombra’
çalınmıştır. O zaman bu Bakanlar, bu Meclis Başkanı neredeydi? Biz bu olayları hep kınadık, bundan sonrada kınamaya ve takip etmeye devam edeceğiz. Bunlar, ülkemizi karıştırmaya yönelik ahmakça provokasyonlardır” dedi.2769 Muharrem İnce, “Yapanı henüz bulamadılar, bu rezaletlerin yaşanmaması için sistemi
yenilemediler ama trollerin hedef göstermesiyle haber sitelerinde yer alan görüntüyü paylaştığı için Banu
Özdemir tutuklandı. Devlet trol kafasıyla yönetiliyor. Yargı trol kafasıyla karar veriyor” açıklamasında bulundu.2770
● Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2 Ekim 2018’de Suudi yetkilerce öldürülmüş
olan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın ailesi, katilleri, “Allah’ın rızasını kazanmak için”
https://twitter.com/TC_icisleri/status/1263498305125978112?s=20
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/05/21/khkliye-bankaya-para-yatirmak-da-yasak/
https://www.birgun.net/haber/trt-deki-19-mayis-hatasinin-faturasi-belli-oldu-14-personel-gorevden-uzaklastirildi-301888
2765 https://www.icisleri.gov.tr/cami-ve-mescitlerde-cemaatle-ibadet-edilmesi-genelgesi
2766 https://www.icisleri.gov.tr/4-gunluk-sokaga-cikma-kisitlamasi-oncesi-turkiye-genelinde-103785-is-yeri-kontrol-edildi
2767 https://www.birgun.net/haber/mhp-nin-milletvekili-transferini-engelleme-talebine-iliskin-akp-den-farkli-aciklamalar-301981
2768 https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-ndan-erdogan-a-cami-provokasyonu-yaniti-301956
2769 https://www.birgun.net/haber/oztrak-cami-minarelerinde-dombra-calinirken-neredeydiniz-301947
2770 https://www.birgun.net/haber/muharrem-ince-den-banu-ozdemir-tepkisi-yargi-trol-kafasiyla-karar-veriyor-301975
2762
2763
2764
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bağışladıklarını açıkladı. Cemal Kaşıkçı’nın oğlu Salah Kaşıkçı, daha önce Suudi yargı sistemine güveninin
tam olduğunu ve kraliyete muhalif isimler tarafından cinayetin suistimal edildiğini söylemişti.2771
23 Mayıs 2020
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, “Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu” yayımladı. Kılavuzda
sosyal medya kullanıcılarına paylaşımların doğurabileceği hukuki sonuçlardan ve sosyal medya kullanırken
nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatıldı.2772
● Ankara Etimesgut’ta çöp dökmeye inen bir gencin bekçiler tarafından coplarla dövüldüğünü,
olaya müdahale etmek isteyen aileye biber gazı sıkıldığını, astım hastası gencin babasının göğsüne bekçilerin ayakları ile bastıklarını Twitter hesabından aktaran İyi Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk2773, İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu’yu da etiketleyerek, “Bekçi zulmüne bir son verilsin” dedi.2774 Ankara Emniyet
Müdürlüğü’nün konu ile ilgili açıklamasında “Gerçekleştirilen saldırının şiddet ve yoğunluğunun artması
üzerine takviye personel talep edilmiş, kişiler göz yaşartıcı gaz dahil olmak üzere kademeli ve orantılı güç
kullanılarak etkisiz hale getirilmiştir. Cumhuriyet savcısının talimatıyla doktor raporları alındıktan sonra
polis merkezine getirilen kişilerin barodan görevlendirilen müdafi huzurunda ‘Görevi Yaptırmamak için
Direnme, Görevli Memura Mukavemet ve Hakaret’ suçlarından ifadeleri alınmıştır. ‘Basit tıbbi müdahale
ile giderilebilir’ şeklinde doktor raporu verilen kişilerden Ü.K, Z.K. ve S.K. ifadelerinin ardından polis merkezinden salıverilmiş, görevli memura fiziki saldırıda bulunan H.K. ise 18 Mayıs 2020 tarihinde mevcutlu
olarak çıkarıldığı adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Gerçeği yansıtmayan bu tür paylaşımlara itibar edilmemelidir” denildi.2775
24 Mayıs 2020
● Diyarbakır’da eski DBP eş genel başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek’in aralarında
bulunduğu 12 kişi “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında
gözaltına alınan eski HDP Milletvekili Ayla Akat Ata’nın da aralarında yer aldığı altı şüpheli ise nöbetçi
hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.2776
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 1.141 yeni vaka ile toplam hasta sayısını 156.827 ve 32 yeni can
kaybı ile toplam vefat sayısını 4.340 olarak duyurdu.2777
● Adana’da gazetecilik yapan Zeki Kızılkaya, katıldığı bir radyo programında, Adana Büyükşehir
Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın görevden alınarak yerine kayyum atanabileceğini öne sürdü. Kızılkaya,
Karalar için “Ayağını denk al, bunu bir ön sezi, ön uyarı olarak kabul edin. Terörle iç içe olan kişilerle
birlikte olmanız sizi iyi bir yere götürmez. Sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı görevden alındı yerine kayyum atandı denilmesin” ifadelerini kullandı.2778
25 Mayıs 2020
● Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Silahtarağa mahallesinde, evlerinin bahçesinde oturan vatandaşlara,
sokağa çıkma yasağından dolayı polisler tarafından müdahale edildi. Ekiplerin, mahalledeki devriyeleri sırasında evlerinin bahçesinde oturan Gültaş Ailesi’ni sert bir dille uyarmaları sonucu, polisler ile aile fertleri
arasında arbede yaşandığı ve polislerin bazı aile fertlerine cop ile müdahale ettiği belirtildi.2779
● Edirne Keşan’da, polisler, sokağa çıkma kısıtlaması esnasında, evlerinin önünde kurdukları masada içki içen vatandaşlara müdahale ederek bir kişiyi gözaltına aldı, toplanan kalabalığa ise biber gazı sıkıp,
havaya ateş açtı. Edirne Valiliği olaya ilişkin açıklamasında, “Uyarılara rağmen kalabalığın dağılmaması ve
taşkınlık çıkarması üzerine kademeli olarak müdahale edildi. Olayla ilgili olarak şüpheli S.H. isimli şahıs
gözaltına alınmış, ‘görevli memura mukavemet’ suçundan tahkikata başlanmış, ayrıca meydana gelen olaylarla ilgili genel tahkikat yürütülmektedir” ifadesini kullandı.2780
26 Mayıs 2020
● Çorum’un Kargı ilçesinde AKP’li Belediye Meclis Üyesi İbrahim Eken, CHP’li Belediye Meclis
üyesi Sonay Ergül’ün aracını kurşunladı. Ergül, belediyedeki usulsüzlüklere karşı çıktığı için susturulmak

https://www.birgun.net/haber/cemal-kasikci-nin-ailesi-katilleri-affettiklerini-duyurdu-301892
https://www.iskenderunhaber.com/2020/05/24/cumhurbaskanligi-iletisim-baskanligi-sosyal-medya-kullanim-kilavuzu-yayinladi/
https://twitter.com/yetkinozturk06/status/1263895317805772800
2774 https://twitter.com/yetkinozturk06/status/1263895331139354626
2775 https://www.evrensel.net/haber/405450/ankarada-bekci-siddeti-cop-dokmeye-cikan-genc-darbedildi-ailesine-gaz-sikildi
2776 https://www.birgun.net/haber/eski-dbp-es-genel-baskanlari-tutuklandi-302101
2777 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1264603700024270855?s=20
2778 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/zeydan-karalara-kayyim-tehdidi-1740828
2779 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005251042112287-corluda-polis-evlerinin-onunde-oturan-vatandaslara-sert-mudahalede-bulundu/
2780 https://www.evrensel.net/haber/405580/kesanda-sokakta-icki-icenlere-mudahale-eden-polis-vatandasa-gaz-sikti
2771
2772
2773
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istediğini söyledi ve “Olayda kullanıldığı tahmin edilen bir tabanca İbrahim Eken’in aracında bulundu”
dedi.2781
● İçişleri Bakanlığı, 22 Mayıs saat 24.00 ile 26 Mayıs saat 24.00 arasında uygulanan sokağa çıkma
kısıtlaması kapsamında 47.831 kişiye ihlalde bulunduğu gerekçesiyle adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı.
25 ildeki iki belge, 17 köy, 45 mahalle ve iki mezra olacak şekilde toplam 66 yerleşim yerinde karantina
tedbirlerinin uygulandığını ve bu yerleşim yerlerindeki nüfusun 61.559 olduğunu, 63 ildeki 395 yerleşim
yerinde karantina tedbirinin kaldırıldığını bildirdi.2782 Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamaya göre: Bu
senenin dört aylık sürecinde yaşanan kadın cinayetlerinin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 36 düştüğünü bildirdi. Türkiye’de Covid-19 virüsü görülmeye başlandığı 11 Mart’tan önceki ve sonraki 70 günlük
süreçler kıyaslandığında aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet olayı sayısında yüzde yedilik, hayatını kaybeden kadın sayısında ise yüzde 31’lik azalma olduğunu açıkladı. 2783
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili transferi tartışmasıyla daha önceden İyi
Parti’ye kurulmak istenen kumpasın bu defa DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi
Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na kurulmak istendiğini söyledi. Kılıçdaroğlu erken seçim konusuna da
değinerek, “Buna iki kişi karar verir. Biri Erdoğan, diğeri de Bahçeli’dir. Erken seçime Erdoğan karar verir.
Sayın Bahçeli de ‘Ben bunlardan bıktım, ekonominin hali ortada’ der erken seçim ister” şeklinde konuştu.2784
● Milli Savunma Bakanlığı, Covid-19 virüsü ile mücadele kullanılmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile hazırlanan tıbbi malzemelerin Çad’a ulaştırıldığını açıkladı.2785
● Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yüksek Hızlı Tren seferlerini 28 Mayıs saat
07.00’dan itibaren başlatacaklarını açıkladı.2786
27 Mayıs 2020

● TRT 1’de yayınlanan “Doğrusu Ne” programında LGBTİ+’lar hakkında “Her türlü gayri meşru
cinsel ilişki” denilerek hedef gösterildi. 25 Mayıs’ta yayınlanan programda Diyanet’in LGBTİ+’lar ve
HIV’le yaşayanlara yönelik hutbesinin ardından yaşananlar konu alınırken yayında Din İşleri Yüksek Kurulu’nun ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun ayrımcı sözleri de meşrulaştırıldı. Ayrımcılığa tepki gösterenlerin “son derece haksız ve sorumsuz tutum” içinde olduğu iddia edilirken yaptıkları
açıklamalar “çirkin” sayıldı.2787
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile birlikte Yassı Ada’da “Demokrasi ve
Özgürlükler Müzesi”nin açılış törenini gerçekleştirdi.2788
● Gazeteci Dursun Boran, Anayasa, Avrupa İnsan Hakları, Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna aykırı
karar veren Yargıtay 20. Hukuk Dairesi başkanı Rıza Sarıtaş, üyeler Murtaza Dolu, Ulvi Yüksel, Mehmet
Boran, Ümran Görmez, Ahmet Kar, Mehmet Erdoğan, Yakup Ata haklarında “görevi kötüye kullanmak”
tan suç duyurusunda bulundu. Boran, “19 senede 250 milyon dolarlık aidat vurgunu yapan çeteyi ortaya
çıkararak, mahalleyi site gibi gösteren aidat çetesine, hukuka ters kararlarıyla cesaret veren, kamu düzenini
bozan, mülkiyet hakkını gasp eden Yargıtay 20. Hukuk Dairesi başkan ve üyeleri ile bazı tetkik hakimlerini”
Adalet Bakanlığına, Yargıtay Başkanlığına, Hakimler Savcılar Kuruluna ve bakanlık teftiş kuruluna şikayet
etti.2789
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hükümeti döneminde insan hakları, demokratikleşme ve evrensel hukuk anlayışının doruk noktasına ulaştığına
ilişkin paylaşımda bulundu. Altun, “Erdoğan döneminde insan hakları, demokratikleşme ve evrensel hukuk
anlayışının hayata geçirilmesi bağlamında hayata konan yenilikler ve yaşanan dönüşüm, bu milletin on yıllardır verdiği mücadelenin doruk noktasını teşkil etmiştir. Devletimiz ‘basın özgürlüğü’ adı altında hiçbir
kişi ya da kurumun terör örgütlerinin propagandasını yapmasına, kin ve düşmanlık üreterek halkımızı kışkırtmasına, terörü ve şiddeti övüp desteklemesine, darbecileri koruyup kollamasına izin vermeyecektir.
Devletimiz basın özgürlüğü adı altında hiçbir kişi ya da kurumun terör örgütlerinin propagandasını yapmasına, kin ve düşmanlık üreterek halkımızı kışkırtmasına, terörü ve şiddeti övüp desteklemesine, darbecileri
koruyup kollamasına izin vermeyecektir” dedi. 2790
https://www.evrensel.net/haber/405623/kargida-akpli-meclis-uyesi-chpli-uyenin-aracini-kursunladi
https://www.icisleri.gov.tr/81-ildeki-4-gunluk-sokaga-cikma-kisitlamasi-26-mayis-saat-2400da-sona-eriyor
https://www.icisleri.gov.tr/aile-ici-ve-kadina-yonelik-siddet-olaylarinda-azalma-goruldu
2784 https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-bahceli-bunlardan-biktim-deyip-erken-secim-ister-302229
2785 https://twitter.com/tcsavunma/status/1265316357765242880?s=20
2786 https://www.evrensel.net/haber/405678/kovid-19-tedbirleri-nedeniyle-ara-verilen-hizli-tren-seferleri-yeniden-basliyor
2787 https://www.kaosgl.org/haber/trt-1-de-lgbti-lar-hedef-gosterildi
2788 https://www.birgun.net/haber/erdogan-menderes-e-hangi-inancla-saldirdilarsa-cumhur-ittifaki-na-da-ayni-nefretle-yoneldiler-302403
2789 https://www.agrimanset.com/gazeteciden-8-yargitay-uyesine-suc-duyurusu/
2790 https://www.evrensel.net/haber/405727/fahrettin-altun-basin-ozgurlugune-teror-dedi
2781
2782
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● AİHM, Newruz ve anadilde eğitim eylemine katıldığı için hapse mahkum edilen Hakim Aydın ve
Newruz eylemine katıldığı gerekçesiyle cezalandırılan Kemal Çetin hakkında Türkiye’yi, “toplantı ve gösteri hakkının ihlal edildiği” gerekçesiyle toplam 8.500 Euro tazminata hükmetti. Mahkeme, 15 Ekim
2008’de, Nevruz ve anadilinde eğitim eylemine katılan Diyarbakır Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencisi
Aydın’ın son bir yılda katıldığı tüm eylemlerin sorgulandığını ardından tutuklandığını belirterek, iddianamede “terör örgütü propagandası” ile suçlanan Aydın’ın, 2009’da görülen ilk duruşmada tahliye edilirken,
2010’daki son duruşmada ise aynı suçlamayla 10 ay hapis cezası aldığını ve bu cezanın ertelendiğini hatırlattı. AİHM, Aydın’ın başvurusuna ilişkin Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5. maddesindeki
“özgürlük ve güvenlik hakkı” ile 11. maddesindeki “toplantı ve gösteri hakkını” ihlal etmekten mahkum
edildiğine ve Aydın’a 1.000 Euro manevi, 2.000 Euro maddi tazminat ödeneceğine karar verdi. Mahkeme,
2007 yılında Muş’un Malazgirt ilçesindeki Nevruz etkinliği düzenlemek ve eylemin izin verilen saatin dışına taşmasıyla suçlanan Çetin hakkında ise “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefetten” iddianame hazırlandığını 2008’deki duruşmada da yasadışı eyleme katılmaktan birer yıl üçer ay hapis cezası
aldığını, Mayıs 2012’de ise Yargıtay’ın cezayı onamasıyla AİHM’e bireysel başvuru yaptığını belirtti.
AİHM bu doğrultuda Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11. maddesindeki toplantı ve göster
hakkını ihlal ettiğine ve Çetin’e 1.500 Euro manevi tazminat ödenmesine karar verdi.2791
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine hakaret ettiği iddia edilen dört CHP’li isim hakkında İzmir
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bu isimler arasında CHP İzmir il başkan yardımcısı
Yasin Ergül, CHP gençlik örgütleri İzmir il sekreteri ve Karabağlar belediye meclis üyesi Dila Koyurga,
CHP’li Gaziemir belediye başkanı Halil Arda ve CHP İzmir il teşkilatı üyesi Caner Gül yer alıyor. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Koyurga, ifadesini vererek savcılığa sevk edildikten sonra
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Koyurga’nın 2013 yılında, Erdoğan hakkında hakaret içerikli sosyal
medya mesajları olduğu öne sürülmüştü.2792
28 Mayıs 2020
● İçişleri Bakanlığı, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak’ta 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00
arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.2793
● CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, ülkenin birçok bölgesinde yaşanan polis müdahalesinin, cezasızlık kültürünün polis şiddetini artırdığını belirtti. Ülkede yaşanan polis şiddetinin araştırılmasına
ilişkin TBMM’de Araştırma Komisyonu kurulmasını talep eden Aydoğan, bu tür olayların ardından savcılık
soruşturmalarının çok yavaş ilerlediğini ve sıklıkla kovuşturmaya gerek olmadığı kararıyla sonuçlandığını
belirtti. 2794
● Siirt Valiliği, 25 Mayıs ile 23 Haziran arasında geçerli olmak üzere 30 gün içinde, Merkez, Kurtalan ve Baykan ilçelerinin belediyelerine uygulanan kayyumlara karşı protestoları engellemek amacıyla
eylem ve gösteri yasağı ilan edildiğini duyurdu. Valilik, yasakların gerekçeleri arasında, Covid-19 virüsü
salgınının yayılma tehlikesini de vurguladı. 2795
29 Mayıs 2020
● Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), yargıda normale dönüş eylem planı kapsamında, adli ve idari
yargı ilk derece mahkemelerinde duruşma ve keşiflere 16 Haziran’da başlanmasına karar verdi. Ayrıca
bölge adliye mahkemeleri ve başsavcılıkları ile bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin tüm yargısal faaliyetlerinin 1 Haziran’dan itibaren başlayacağı bildirildi.2796
● İçişleri Bakanlığı, 65 yaşın üstünde olan işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek
sahipleri ile çalışanların sigortalılık durumlarını ispatlamaları halinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf
olacaklarını ve 18 ile 20 yaş arasındaki gençler için sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığını duyurdu.
Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olan çocuk ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyükleri, kreş ya
da gündüz bakım evlerine gidebilecekleri ve velileri ile yolculuk yapabileceklerini açıkladı. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların 31 Mayıs saat 14:00 ile 20:00 arasında, 0-18 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin ise 3
ve 5 Haziran saat 14:00 ile 20:00 arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olarak dışarı çıkabileceklerini bildirdi.2797

http://bianet.org/bianet/insan-haklari/224825-aihm-den-turkiye-ye-iki-newroz-mahkumiyeti
https://tr.sputniknews.com/haberler/202005271042126609-erdogandan-4-chpli-hakkinda-suc-duyurusu/
https://www.icisleri.gov.tr/15-ilde-29052020-saat-2400-ile-31052020-saat-2400-arasinda-uygulanacak-olan-sokaga-cikma-kisitlamasi
2794 https://www.bizgazeteciyiz.com/2020/05/28/cezasizlik-polis-siddetini-artiriyor/
2795 http://susma24.com/siirt-valiliginden-kayyim-protestolarina-yasaklama/
2796 https://www.birgun.net/haber/adli-ve-idari-yargi-mahkemelerinde-durusmalar-16-haziran-da-basliyor-302615
2797 https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-18-yas-alti-ile-65-yas-ve-uzeri-kisilerin-sokaga-cikma-kisitlamasi-genelgesi
2791
2792
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● Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, İçişleri Bakanlığı’nın kadına şiddetin azaldığı yönünde yaptığı
açıklamalarının gerçeği yansıtmaktan uzak olduğunu bildirdi. Açıklamada, “Mor Çatı’ya başvuran kadınların deneyimleri var olan mekanizmaların salgın bahane gösterilerek uygulanmadığını gösterdi. Kadınlar sık
sık 155 Polis İmdat hattına ulaşamadıklarını, KADES uygulaması ile yardım istediklerinde polisin gelmediğini paylaştılar. 155’e ulaşamayan, polis tarafından şikayeti alınmayan kadınların bilgileri sisteme girilmediğine göre İçişleri Bakanlığı’nın veri toplama biçiminin başlı başına sorunlu olduğu göz önünde bulundurularak paylaştığı verilerin gerçeği yansıtmadığı görülmelidir” dendi.2798
● Cumhurbaşkanlığı, 13 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımladığı “Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına
Çıkış İzni” ile 22 Mart tarihli “Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler” genelgelerini 1 Haziran’dan itibaren yürürlükten kaldırdığını duyurdu.2799
● Diyarbakır’da KHK ile öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen N.K.’ya, yurt dışından gönderilen
paranın kamu bankası tarafından ödenmediği belirtildi. KESK’e bağlı Eğitim- Sen Diyarbakır 1 Nolu Şube
Eş Başkanı Sadrettin Kaya, Diyarbakır’da yaşamını yitiren bir öğretmenin çocukları için N.K.’nin hesabına
yurtdışından para gönderildiğini belirterek, “N.K. parayı alıp aileye ulaştırmak için ilgili bankaya gitmiş
ancak ihraçsınız, sakıncalılar listesindesiniz denilerek uzun süre bekletilmiş ve sonrasında mesai bitti denilerek ödeme yapılmamıştır. Bu durum insani olmadığı kadar Anayasaya da aykırıdır. Bu yaşananları kınıyoruz. Bir daha böyle bir durumun yaşanmaması için hükümetin bir an önce KHK’lilerle ilgili gerekli adımları atması çağrısında bulunuyoruz” dedi.2800
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Ankara
19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki savunma yaparken kullandığı ifadeleri gerekçe göstererek hakkında “terör”
soruşturması başlattığı iddia edildi. Söz konusu soruşturmayı sosyal medya hesabından duyuran Demirtaş’ın
avukatı Mahsuni Karaman, “Demirtaş’ın mahkemedeki şu savunmasına da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
‘terör’ soruşturması açmış. ‘Yargı önünde hesap vereceksiniz’ beyanına terör soruşturması açıldığını da
gördük, şükür! Tekrar edelim o vakit: Bu soruşturma için de yargı önünde hesap verecekler”2801 mesajını
paylaştı. Demirtaş savunmasında, “Benimle ilgili operasyonun yürütücüsü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. İki tutuklamayı bizzat örgütleyerek. İkinci tutuklamamın nasıl yapıldığının bütün detaylarını biliyorum.
Başsavcı Yüksel Kocaman ve yardımcısı. Haklarında suç duyurusu yaptık. Senin o güvendiğin Saray’dan
büyük Allah var Yüksel Kocaman. Devran dönüyor, halk var. Sandık kurulduğunda güvendiğin dağlara kar
yağacak. Bunların hepsinin hesabını yargı önünde vereceksiniz…” ifadelerini kullanmıştı.2802
● CHP’nin eski Yalova milletvekili ve eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Haber Global’de
katıldığı programdaki konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’un fethinin yıl dönümü için
düzenlenen programa bağlanılması ve yayının kesilmesine programı terk ederek, tepki gösterdi. Haber Global, İnce’nin yayını terk etmesinin ardından, “İnce’ye bu akşamki yayın öncesi Cumhurbaşkanı’nın fetih
kutlamaları nedeniyle yapacağı konuşmaya bağlanacağımızı söyledik. Kendisi de bize ‘Ama böyle yaparsanız ben sizi eleştiririm’ dedi. Biz de kendisine bu eleştirisini saygıyla karşılayacağımızı ifade ettik. Ancak
İnce, Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının ardından stüdyoya dönüldüğünde sözlü olarak tepkisini göstermek
yerine yayını terk etti” açıklamasında bulundu.2803 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise,
Twitter’da, “İnce’nin, özel bir televizyon kanalının tamamen kendi hür iradesiyle belirlediği yayın tercihleri
üzerinden Cumhurbaşkanımız hakkında haksız, mesnetsiz ve ağır ithamlarda bulunarak takındığı suçlayıcı
tavır kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren her bir medya kuruluşu özgürce görüşlerini
ve yayın tercihlerini yansıtmakta, yasal çerçeve içerisinde faaliyetlerine bir kısıtlama olmaksızın devam
edebilmektedir. Sayın İnce’nin bu tavrı medya camiamıza da iftira mahiyeti taşımaktadır” paylaşımda bulundu.2804
● CHP, İnfaz Kanunu aleyhine Anayasa Mahkemesi’ne sunduğu 100 sayfalık usul/şekil yönünden
iptali talepli itiraz dilekçesinde, 69 maddeden 17’sinin Anayasa’ya aykırı olduğunu öne sürdü. Başvuruda,
İnfaz Kanunu’nun Covid-19 virüsü salgınına karşı bir önlem amacıyla hazırlanmış olup, indirimden çok
“özel af kanunu” niteliği taşıdığı, TBMM’nin af yetkisini düzenleyen “üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu
kararı”na karşın teklifin kabulünde nitelikli çoğunluk aranmadığı işaret edildi. Covid-19 virüsü salgınının
tüm mahpusların hayatlarını tehdit ettiği ve hükümlüler arasında ayrım yapılmaması gerektiği belirtilerek,
suçların infaz hesaplamasındaki eşitsizliğin eşitlik ilkesine aykırı olduğu hususları yer aldı. Ayrıca 105 bin
hükümlü tahliye edilirken, suçluluğu henüz tespit edilmemiş 80 bini aşkın tutuklunun cezaevinde kalması,
https://www.evrensel.net/haber/405931/mor-cati-icisleri-bakanliginin-siddet-azaldi-aciklamasi-gercegi-yansitmiyor
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200529M1-1.pdf
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/khklinin-hesabina-yatan-parayi-vermediler-olen-arkadaslarinin-cocuklarina-ulastiracakti-1741894
2801 https://twitter.com/av_mkaraman/status/1266073475212619776
2802 http://bianet.org/bianet/siyaset/224925-demirtas-in-savunmasina-da-teror-sorusturmasi?bia_source=rss
2803 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/muharrem-ince-erdoganin-araya-girmesi-sonrasi-canli-yayini-terk-etti-5844384/
2804 https://www.iletisim.gov.tr/turkce/haberler/detay/altun-turkiye-cumhuriyetinde-faaliyet-gosteren-her-bir-medya-kurulusu-ozgurce-goruslerini-ve-yayin-tercihlerini-yansitmaktadir
2798
2799
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tutukluların mevcut sağlık şartlarına göre kapalı ceza infaz kurumlarında tutulmaya devam edilmesinin “ölçülülük” ve “ayrımcılık yasağı” ilkesine aykırı olduğu öne sürüldü. Manisa Soma ve Adana Aladağ’da yaşanan iş kazasındaki failler indirimden yararlanırken, Osman Kavala gibi düşünce suçlularının cezaevinde
kaldığına dikkat çekildi. İnfaz Kanunu’nun siyasi suçlar ve adli suçlular ayrımını daha da derinleştirerek,
gerçek suçluları özgürlüklerine kavuşturmak yerine “sanal suçlular”ı, ayrımcı bir düzenleme ile bir kez daha
“yaptırıma tabi” tuttuğu vurgusu yapıldı. Dosya hakkında karar verici hakimlerce verilen tutukluluğun devamı, denetimli serbestlik gibi kararları alma yetkisini infaz hakimlerine devreden düzenlemeye de itiraz
edildi. BirGün ve Evrensel’in mahkumlara ulaştırılmamasını, ifade özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirildi.2805
● Grup Yorum üyeleri, 9 Ağustos’ta İstanbul Yenikapı’da konser vermek için izin başvurusunda
bulunduklarını belirtti. Grubun üyeleri Dilan Ekin ve Tuğçe Tayyar hakkında da İbrahim Gökçek’in cenazesine katıldıkları için tutuklama kararı çıkarıldığına yer verilen açıklamalarında, 17 Mayıs 2019’da “konser
yasaklarının kaldırılması, İdil Kültür Merkezinin basılmaması, üyelerinin terör listelerinden çıkarılması ve
tutuklu üyelerinin serbest bırakılması” gibi talepler ile açlık grevine başlandığı hatırlatıldı.2806
30 Mayıs 2020
● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hrant Dink Vakfı’na ölüm tehdidi gönderilmesi ile ilgili “Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte, Hrant Dink Vakfı’na tehdit maili atan provokatör
hemen yakalandı. Provokasyona izin vermeyiz. Türk polisine güvenin” dedi.2807
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 983 yeni vaka ile toplam hasta sayısını 163.103 ve 26 yeni vefat ile
toplam can kaybını 4.515 olarak açıkladı.2808
● İçişleri Bakanlığı, faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile
doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak
üzere) 1 Haziran’dan itibaren belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlayacaklarını, aynı zamanda yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmelerin 1 Haziran’dan
itibaren belirlenen kurallar kapsamında saat 22.00'a kadar; spor merkezleri/tesislerinin 24.00'a kadar hizmet
vermeye başlayacaklarını duyurdu. Park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri
ile sahil bantlarında piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere belirlenen kurallar ve mesafe
şartlarına uyularak 1 Haziran’dan itibaren yeniden başlanacağını açıkladı. Ayrıca giyim pazarları, oyuncak,
süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlarda belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran’dan itibaren faaliyetlere başlamasına karar verildi.2809 Bakanlık’tan yayınlanan bir başka duyuruya göre: büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak’ta uygulanan seyahat kısıtlamasının 31 Mayıs saat 24.00’dan sonra sonlandırılacağı bildirildi.2810
31 Mayıs 2020
● CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, İçişleri Bakanı Soylu’nun Hrant Dink
Vakfı’nı tehdit maili gönderen kişinin yakalandığını belirttiği konuşmasındaki “Provokasyona izin vermeyiz” ifadelerine tepki gösterdi. Çelik Soylu’ya, Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıları hatırlattı ve “Bulunması
ve yakalanması işinize gelmiyorsa hiçbir provokatörü yakalamıyorsunuz” dedi.2811
● İçişleri Bakanlığı 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında 15 ilde uygulanan sokağa
çıkma kısıtlaması kapsamında karara uymayan 9.877 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı. Saat
20.00 itibarıyla 24 şehirdeki iki belde, 20 köy, 34 mahalle ve iki mezra olacak şekilde 58 yerleşim yerinde
karantina tedbiri uygulandığını, buradaki toplam nüfusun 51.669 olduğunu duyurdu. 64 şehirdeki 428 yerleşim yerinde karantina uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.2812
● RTÜK eski üyesi, gazeteci Faruk Bildirici, “AKP’nin Etik Kurulu’ndan Etik İhlal!” başlıklı yazısında,2813 sosyal medyada, “Etik Kurul” ismiyle açılan hesabın kim tarafından yönetildiği ve nasıl bir yapı
olduğunun ilan edilmediğini, şeffaf olmayan bu hesabın etik ilkelerle ters düştüğünü kaleme aldı. Söz konusu hesaba mesaj attığını ve cevap alamadığını belirten Bildirici, hesabın ilk paylaşımlarda “daha temiz,
daha ahlaklı, daha doğru bir sosyal medyaya erişimin her internet kullanıcısı için hak olduğu” ifadelerine
yer verdiğini, açıklamalarıyla partiye olan yakınlığını ilan ettiğini söyledi. Bildirici, hesaptan genellikle,
https://www.mlsaturkey.com/tr/chp-aymye-basvuruyor-siyasi-suclular-icin-salgina-karsi-acil-tahliye-talebi/
http://susma24.com/grup-yorumdan-konser-basvurusu/
https://www.milliyet.com.tr/gundem/son-dakika-dink-vakfina-tehdit-iddialari-hakkinda-ak-partiden-aciklama-6222933
2808 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1266786573414252544?s=20
2809 https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-lokanta-restoran-kafe-vb-isyerleri-park-piknik-alanlari-mesire-yerleri-ve-giyim-pazarlari-genelgesi
2810 https://www.icisleri.gov.tr/15-ildeki-seyahat-kisitlamasi-31-mayis-saat-2400-itibariyle-sonlandirilacak
2811 https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-nun-avukatindan-soylu-ya-isinize-gelmiyorsa-hicbir-provokatoru-yakalamiyorsunuz-302847
2812 https://www.icisleri.gov.tr/15-ilde-uygulanan-sokaga-cikma-kisitlamasi-31-mayis-saat-2400-itibariyle-sona-eriyor
2813 https://farukbildirici.com/blog/detay/AKP-nin--Etik-Kurulu-ndan-etik-ihlal--1
2805
2806
2807
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AKP’ye muhalif olan isimlerin hedef gösterildiğini, paylaşımlarının yalan, hakaret ve nefret söylemi gibi
ifadeler kullanıldığını aktardı. Bildirici, bu hesabın, AKP genel başkan yardımcısı Mahir Ünal’ın açıkladığı
Sosyal Medya Etik Kuralları’ndan sonra açıldığını, ancak Ünal’ın “#MilliHesaplarBurada” şeklinde duyuru
yaparak sosyal medyadaki hesaplara yeşil ikon konulması çağrısının ardından etik kuralları uygulamaya
geçirmek olmadığını belirtti. 2814
1 Haziran 2020
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Siyesi Partiler Yasası’nda değişiklik hazırlığına yönelik,
“İktidar partisi, yeni partilerce seçime girilmesini engelleyecek arayışlara girerse, bu demokrasiye darbedir,
kumpastır” dedi. Kılıçdaroğlu, “İktidar partisi içinden çıkan iki yeni parti var. İktidar partisi ve ona destek
veren MHP seçimlere girmelerini engellemek için arayışa giriyor. Yeni kurulan partilerin seçime girmesi
engellenirse, kumpası bozmak da boynumuzun borcudur. Bir iktidar, gidici olduğunu görüp gitmemenin
yollarını hukukun, demokrasinin dışına çıkarma arayışına başladıysa, bu demokrasiye zarar verir. Erdoğan,
demokrasi, ekonomi, siyasal ahlak, israf açılarından ülkemize bir yüktür” dedi.2815
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 827 yeni vaka ile toplam virüs tespit edilen 164.769 sayısının ve
23 yeni vefat ile toplam can kaybının 4.563 olduğunu açıkladı.2816
2 Haziran 2020
● Adana Yüreğir Kaymakamı ve korumasıyla yaşadığı tartışmadan sonra “görevli memura mukavemet” ve “hakaret” gerekçesiyle 17 Mayıs’ta tutuklanan CHP Adana Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren
Yıldırım tahliye edildi. Yıldırım, tutuklanması talebiyle çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ilk önce serbest bırakılmış, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yıldırım’ı “terör” unsurlarına benzettiği konuşması üzerine savcılık itirazıyla yeniden tutuklanmıştı.2817
● İçişleri Bakanlığı, kadına yönelik şiddet olaylarında bu yılın ilk beş aylık döneminde 91 can kaybı
yaşandığını ve geçen yılın aynı döneminde 140 can kaybı olması dolayısıyla yüzde 35’lik azalma olduğunu
açıkladı. Ayrıca Ocak-Mayıs 2020 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 59’luk artışla şiddet
uygulayanlara yönelik 256.460 önleyici tedbir kararı verildiği bildirildi.2818
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD’nin Minneapolis eyaletinde George
Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili protestolarda TRT World ekibine yapılan saldırı
gerekçesiyle Twitter’da İngilizce ve Türkçe bir mesaj yayınlayarak, basın özgürlüğünün demokrasinin bel
kemiği olduğunu belirtti. Altun, “Bugün George Floyd protestoları sırasında TRT World yapımcısı Lionel
Donovan’a düzenlenen saldırıyı en sert biçimde kınıyorum. Endişelerimi en kısa zamanda ilgili ABD makamlarıyla paylaşacağım” dedi.2819
● Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tüm belediye birimleri, bağlı şirketler ile
ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğü’ne sosyal medya kullanımı konusunda personelin uyması gereken kurallar
hakkında bir genelge gönderdi. Genelgede, “Bütün personelimiz görevlerini yürütürken tarafsızlık ilkesine
riayet ederek, tarafsızlık algısına zarar getirecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmalıdır. Sosyal medya
kullananlar görev ve unvanlarını kullanarak veya isimleriyle siyasi ve benzeri mesajlar vermeyecek, gerçek
ve tüzel kişi ve kurumları hedef alan mesajlar yayınlamayacaklar ve karşılıklı gereksiz siyasi tartışmalara
girmeyeceklerdir. Paylaşımlarda ve kullanılan görsellerde bir siyasi partiye mensubiyeti açıkça işaret eden
ifade, sembol, amblem, simge ve benzerlerinin doğrudan kullanılmasından ve belediye başkanı ve diğer üst
düzey yöneticilere karşı övücü ifadelerden kaçınacaklardır. Bu hususlara aykırı hareket eden personel hakkında gerekli idari ve cezai işlemler yetkili amirleri tarafından yerine getirilecektir” denildi.2820
3 Haziran 2020
● Hrant Dink Vakfı’na e-posta yoluyla tehdit mesajları göndermesi ardından şüpheli Ersin Başkan,
“tehdit” ve “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamalarıyla tutuklandı. Vakfa, e-posta yoluyla ölüm tehdidinde
bulunan Hüseyin Ateş de 31 Mayıs’ta “tehdit” suçundan tutuklanmıştı.2821
● Ateizm Derneği, Yeni Akit’in internet sitesinde 11 Şubat’ta yayımlanan “Ateizmin evreleri nelerdir? Ateistler herkese saygılı mıdır?” haberi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, “Haber içeriğinde yer alan İfadelerden ve yazının bir bütün halinde bağlamından
açıkça görüleceği üzere, sanki bilimsel bir gerçeklikten bahsediliyor gibi ateist olan vatandaşlarımızın hiçbir
https://www.medyaradar.com/sosyal-medyadaki-etik-kurul-hesabini-kim-yonetiyor-gizemli-bir-kutu-haberi-2027689
https://www.birgun.net/haber/akp-ve-mhp-yeni-partilerin-secime-girmemesi-icin-arayisa-giriyor-302914
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1267500412384534532?s=20
2817 https://www.birgun.net/haber/erdogan-in-hedef-gostermesi-ardindan-tutuklanan-chp-li-eren-yildirim-serbest-birakildi-303110
2818 https://www.icisleri.gov.tr/aile-ici-ve-kadina-yonelik-siddet-olaylarina-iliskin-alinan-tedbirler-sonuc-verdi
2819 https://bianet.org/bianet/siyaset/225143-fahrettin-altun-dan-abd-ye-basin-ozgurlugu-demokrasinin-bel-kemigidir
2820 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/06/02/mansur-yavastan-sosyal-medya-genelgesi/
2821 https://www.milliyet.com.tr/gundem/hrant-dink-vakfina-tehdide-2-tutuklama-6225801
2814
2815
2816
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ahlaki değerinin bulunmadığı, cinayet işleyebilecekleri gibi ithamlarda bulunulmuş ve hakaretler edilmiştir.
Yine içeriğin bir bütün halinde değerlendirilmesinde, Anayasadan ve modern hukuk normlarından doğan
herhangi bir inanca sahip olmama özgürlüğündeki vatandaşların aşağılandığı ve topluma tehlikeli oldukları
belirtilerek halkın bir kesimi olan bu vatandaşlarımızın din farklılığına dayanılarak alenen aşağılandığı görülmektedir” denildi.2822
● Vakıflar Genel Müdürlüğü, Hrant Dink Vakfı’na e-postalar aracılığıyla yapılan tehditlerle ilgili
“Hrant Dink Vakfı’na yapılan tehditler, birlik ve beraberliğimize yapılmış, kardeşliğimiz hedef alınmıştır.
Vakfımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kötülükle hep birlikte ve sağduyu ile mücadele edeceğiz”
açıklamasında bulundu.2823
● Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Covid-19 salgını gerekçesiyle ertelenmiş siyasi parti kongreleri ile
oda ve sendika seçimleri yapılabileceğine karar verdi.2824
● HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, cezaevinden eşi tarafından gönderilen mektuplara sansür uygulandığını açıkladı. Başak Demirtaş, Adalet Bakanlığı ve Adalet
Bakanı Abdülhamit Gül’ü etiketleyerek, “Yüz yüze görüş kaldırıldı. Görüntülü görüşme imkanı sağlanmadı.
Şimdi de sansür. Sırada ne var?” diye sordu. Demirtaş’ın paylaştığı mektup fotoğraflarında sansürlenmiş
sayfaların üzerinde “2020/208 Disiplin Kurulu” ibaresi görüldü.2825
● Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası2826 (MÜZİK-SEN), Covid-19 virüsü salgınının müzik sektörüne etkilerini değerlendirerek, devlet desteği sağlanması konusunda çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanlığı’na gönderilen yazıda, “Düğün ve eğlence mekanlarının açılması normalleşme adımları çerçevesinde de
ileri tarihe ertelendiği için kayıt dışı çalışan müzik ve sahne sanatçılarının mağduriyetleri giderek ağırlaştı.
Kayıt dışı çalışan müzik ve sahne sanatçılarına devletin gerekli desteği sağlaması gereklidir” ifadeleri yer
aldı.2827
4 Haziran 2020
● AKP’nin hazırladığı “Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi”, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Yargı üzerindeki iş yükünün azaltılmasının hedeflendiği 63 maddeden oluşan teklifle, yargıdaki bazı müesseselerin revize edilmesi, tüketici
davalarına arabuluculuk şartının getirilmesi ile yargıda elektronik duruşma yapılmasının önünü açılıyor.2828
● CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, HDP İstanbul
Milletvekili Musa Farisoğulları’nın haklarında kesinleşmiş yargı kararları olduğu gerekçesiyle milletvekillikleri düşürüldü. Vekiller hakkında Anayasa’nın 84’üncü maddesine göre kesin hüküm giyindiğine dair
kesinleşen mahkeme kararı içerikli tezkereler TBMM Genel Kurulu’nda okundu. Böylece vekilliği düşürülen isimlerden CHP’li Berberoğlu, geriye kalan 18 aylık cezası için teslim olacağını söyleyerek, “Bu karar
bana hiçbir şekilde sürpriz olmadı. Çünkü Türkiye’de demokrasi koşullarında düzelme yok. Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi demokrasi için bedel ödenecekse önce CHP'liler öder” dedi. HDP’li Güven ise,
“Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik siyaset yürüten Kürtlere karşı sürekli bir darbe halinde, darbenin
ille de silahlı olması gerekmiyor. Evet, muhalif olana da var, CHP'li bir milletvekili de var ama CHP'nin
bunda sorumluluğu da var. 2016'da dokunulmazlıklar kaldırıldığında güçlü bir sesle HDP ile hareket etmiş
olsalardı belki bugün bunları yaşamayacaktık” diye konuştu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Berberoğlu’nun Yargıtay’da onaylanan cezası ile ilgili AYM’ye başvurusu var. AYM daha üç gün önce Berberoğlu’ndan belge istedi. Daha süreç bitmedi. Yapılan şey hukuksuzdur” tepkisini dile getirdi. HDP Grup
Başkanvekili Merak Danış Beştaş, “Hukuksuzluğu meşrulaştırma derdindeler. Daha dün FETÖ’yü savunanlar bugün hukuksuzluğu meşrulaştırmak istiyor. Milletvekillerimize bu hapis cezasını verenler şu an
FETÖ’den içerdeler. Ceza verenlerin hapiste olduğu bir davada yeniden yargılanma talebini kabul etmediniz
ve milletvekilliklerini düşürüyorsunuz” tepkisini gösterdi. AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise, fezlekeleri TBMM Başkanlığı’nın okutmasının usule uygun olduğunu, AYM ve AİHM’deki başvurulara rağmen
yargı kararının kesinleştiğini söyleyerek2829, “AYM, Meclis’in bu kararı almasını engelleyemez. Meclis
Başkanı bu kararları okumazsa İçtüzüğü çiğner” dedi.2830 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise, “Berberoğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz Sivil Darbe sürecinin bir

http://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2020/06/03/yeni-akit-gazetesi-hakkinda-suc-duyurusu/
https://www.birgun.net/haber/vakiflar-genel-mudurlugu-nden-hrant-dink-vakfi-na-yonelik-tehditlerle-ilgili-aciklama-303280
https://www.aa.com.tr/tr/politika/ysk-siyasi-parti-kongreleriyle-oda-ve-sendika-secimlerinin-yapilabilecegine-hukmetti/1864038
2825 http://bianet.org/bianet/siyaset/225185-basak-demirtas-selahattin-demirtas-in-mektuplarinin-sansurlendigini-acikladi
2826 http://www.muziksen.org.tr
2827 http://susma24.com/muzik-senden-destek-cagrisi/
2828 https://www.birgun.net/haber/ikinci-yargi-paketi-adalet-komisyonu-nda-kabul-edildi-303360
2829 https://www.birgun.net/haber/chp-li-ve-hdp-li-uc-ismin-milletvekilligi-dusuruldu-303373
2830 https://www.birgun.net/haber/tbmm-nin-sitesi-uc-ismin-vekilliginin-dusurulmesi-ardindan-jet-hiziyla-guncellendi-303380
2822
2823
2824
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sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.2831
● Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İran’a Gürbulak ve Irak’a Habur gümrük kapılarını uluslararası
yük taşımacılığına tekrar açtıklarını açıkladı.2832
● İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Turkuvaz Medya Grubu’ndaki “CHP'li
Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB çevre katliamı yapıyor! Riva’ya zehir akıtıyorlar” haberindeki Paşaköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ndeki atık suyun arıtılmadan Riva Deresi’ne akıtıldığı iddialarına yanıt
verdi. İmamoğlu, “16 milyon İstanbullu için çalışan bu kurumumuza yönelik karalamalar, gerçekler karşısında kadük kalmaya mahkumdur” dedi.2833
● Hakkari milletvekilliği düşürülen HDP’li Leyla Güven, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin
KCK ana davası kapsamında verdiği altı yıl üç ay hapis cezasından kalan iki aylık ceza nedeniyle Diyarbakır
Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Diyarbakır milletvekilliği düşürülen HDP’li Musa Farisoğulları, Diyarbakır’dan Ankara’ya giderken gözaltına alındı ve Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Farisoğulları’na Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan dokuz
yıl hapis cezası verilmişti. Farisoğulları ve Güven’in cezaları, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı. Güven’in avukatı Leyla Yalçındağ, “Güven’in, mevcut infaz yasasına göre dahi cezaevine girmemesi
gerekiyor, çünkü infazın bitimi için sadece iki ay kalmış. Bu sebeple denetimli serbestlik hükümlerinden
yararlandırılması gerektiği için yazılı ve sözlü taleplerimizi Başsavcılığa sunduk” dedi.2834
● Almanya Devlet Bakanı Michael Roth, Silivri Cezaevi’nde tutuklu iş adamı Osman Kavala’yı
serbest bırakması konusunda çağrıda bulunarak, AİHM kararına rağmen uluslararası yükümlülüklerin ihlal
edildiğini belirtti. Roth, Almanya’nın tüm Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin istisnasız olarak AİHM kararlarına saygı göstermesi ve uymasını sağlamak için kararlılık sergileyeceğini kaydetti. Almanya’nın Kasım
ayında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin dönem başkanlığını üstlenmeye hazırlandığını hatırlatan
Roth, “Almanya, Kavala davasını dönem başkanlığı sırasında da çok büyük bir dikkatle izlemeye devam
edecek” dedi.2835
● AA foto muhabiri Mustafa Yalçın, Paris’te 5 Aralık 2019’da emeklilik reformuna karşı Republique
Meydanı’ndaki eylemi izlerken yüzüne isabet eden plastik mermi sebebiyle sol gözünü kaybettiği olay yerinde izlenimlerini aktardı. Yalçın, “Benim yaralandığım anda, caddenin bir tarafında polisler, diğer tarafında göstericiler vardı. Karşısı boştu, diğer foto muhabirleri de oradaydı. Karşıya geçeyim dedim. Saklandığım kapının önünden ayrıldım, birkaç saniye sonra bir acı hissettim. Sağlık ekipleri müdahale etti, benim
o halde görüntülerim olduğunu sonradan hakkımda çıkan haberleri izlediğimde anladım” diye yaşadıklarını
anlattı. Sol gözünde görme yetisini yeniden kazanamayacağını kaydeden Yalçın’ın yaralanmasına ilişkin
hem Paris Savcılığı, hem de Ulusal Polis Müfettişleri Müdürlüğü (IGPN) kapsamında iki ayrı soruşturma
devam ediyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün (RSF) olaylarda yaralanan 13 gazeteci adına açtığı
toplu dava kapsamında Yalçın da yargı sürecini bekliyor.2836
● Yazar Gülfer Akkaya, Instagram’da “Jitem” adlı bir hesabın kendisini ölümle tehdit ettiğini açıklayarak, hesapla ilgili suç duyurusunda bulundu. Akkaya, “31 Mayıs’dan itibaren düzenli bir şekilde insan
nişan alan videolar gönderiyor. Hesabından paylaşıyor. Kendisini devletle alakalı gibi gösteriyor. Onlarca
insan şikayetçi olmuş ben de oldum. Bodrum Kadın Derneği’ni de hedef almışlar” dedi. Avukat Meriç Eyüboğlu, “Söz konusu hesabın kullandığı fotoğraf ve isimle topluma verilmek istenen mesaj, ‘Ölüm tehdidimi
ciddiye alın, benim devletle bağlantım var. Ben derin devletin bir parçasıyım’ diyor” dedi. Hülya Osmanağaoğlu, Akkaya’nın değil aslında kadın hareketi ve feminist mücadeleye tehditte bulunulduğunu söyledi.2837
5 Haziran 2020
● Spor ürünleri zincir mağazası Decathlon, “Decathlon’da her renge yer var? Cinsel kimlik ve yönelimden bağımsız olarak, herkes için eşit bir çalışma ortamında, çeşitlilik ve kapsayıcılığı destekliyoruz”
paylaşımına tepki gelmesi üzerine bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Onur ayı kapsamında, Decathlon
Türkiye Linkedin ve Instagram hesaplarımızdan, çalışma ortamımızın çeşitliliği ve kapsayıcılığı ile ilgili
yapmış olduğumuz paylaşıma gelen tepki ve yorumlar bizi çok şaşırttı ve üzdü. Hiçbir şirket, birey, hatta

https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-ndan-milletvekilligi-dusurulen-enis-berberoglu-hakkinda-aciklama-303377
https://www.birgun.net/haber/iki-ulkeye-gumruk-kapilari-acildi-303325
https://www.birgun.net/haber/imamoglu-ndan-turkuaz-medya-ya-videolu-yanit-303286
2834 https://www.evrensel.net/haber/406399/leyla-guven-ve-musa-farisogullari-cezaevine-gonderildi
2835 https://t24.com.tr/haber/almanya-dan-turkiye-ye-kavala-nin-tutukluluguna-son-ver-cagrisi,882390
2836 https://www.amerikaninsesi.com/a/pariste-gozunu-kaybeden-foto-muhabiri-olay-yerinde/5449214.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=dlvr.it
2837 https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/225253-tehdit-edilen-feminist-yazar-gulfer-akkaya-tutuklanmasi-icin-birinin-mi-olmesi-gerek
2831
2832
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hiçbir kuvvet, bu hakkı kişilerin elinden alamaz. Ayrımcılığın farklı şekillerde dünyayı nasıl bir kaosa sürüklediğini gördüğümüz bu günlerde herkesi daha duyarlı ve kapsayıcı olmaya davet ediyoruz” denildi.2838
● HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, Leyla Güven ile Musa Farisoğulları’na yapılan işlem için HDP’li vekillerle birlikte TBMM’de basın açıklaması yaptıktan sonra Kızılay
Güvenpark’a doğru yürüyüşe geçti. Güvenpark’a yaklaşıldığı noktada, polis barikatı önüne gelen vekillere polis tarafından müdahalede bulunuldu.2839 Vekillerle polis arasında itiş kakış yaşanması ardından Ankara Valiliği’nce Güvenpark’a yürünmesine ve burada açıklama yapılmasına izin verilmediği bilgisi
HDP’ye iletildi. HDP’liler, valilikçe yazılı bir talimat olmadığı halde sözlü talimat iddiasıyla polis müdahalesi yapıldığını açıkladı.2840
● İstanbul Milletvekilliği düşürüldükten sonra Maltepe Açık Cezaevi’ne gönderilen Enis Berberoğlu, 14 Nisan’da yasalaşan İnfaz Kanunu kapsamında Covid-19 virüsü tedbirleri kapsamında2841 evine
izne gönderildi.2842
6 Haziran 2020
● Sağlık Bakanı, 878 yeni vaka ile toplam vaka sayısını 169.218 ve 21 yeni can kaybı ile toplam can
kaybını 4.669 olarak duyurdu.2843
8 Haziran 2020
● HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, olası seçimler ile ilgili “Kazandıran ve kaybettiren bir
pozisyonda olan milyonlarca insanın oy verdiği bir parti, başkalarına gitmek yerine, diğer partilere kapısını
açacak şeffaf ve demokratik bir ittifakın önünü açacak. Artık kimse kapalı kapılar ardında HDP ile ittifak
görüşmeleri yapmayacak, yapamayacak. Halkımız, şeffaf, açık bir ittifak istiyor. Bunun için kapımız bütün
muhalefet partilerine açıktır” açıklamasında bulundu.2844
9 Haziran 2020
● DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, belediyelere kayyum atanması, baro ve oda seçimlerine müdahale edilmesi yönünde yapılan yasa hazırlıklarına karşı “Hukuksuzluğa Alışmayacağız” başlığıyla ortak bir
açıklama yaptı. Açıklamada, “Görevdeki belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanması, belediyelerin başlattığı dayanışma kampanyalarının paralel devlet olarak adlandırılarak sonlandırılması, anayasal meslek kuruluşlarının yasalarına müdahale edilerek etkisizleştirilmeye çalışılması, halkın
oylarıyla parlamentoya seçilmiş kişilerin milletvekillerinin düşürülerek tutuklanması ve muhalif gazetecilerin tutuklanması gibi uygulamalar ülkemiz demokrasisi adına utanç verici boyutlara ulaşmıştır. Halk egemenliği anlayışını ortadan kaldıran, seçme ve seçilme hakkını yok sayan, basın özgürlüğünü ayaklar altına
alan tüm bu girişimlerin karşısındayız! Ülkeyi yönetenleri, bu ülkenin gerçek sorunlarıyla yüzleşmeye, anayasaya, hukuka ve halk iradesine saygı duymaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.2845
● HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, olası seçim süreciyle ilgili “Her türlü ittifak görüşmesine
açığız ama bu görüşmeleri açık yürüteceğiz ve eşit muhataplık prensibinin mutlaka uygulanmasını isteyeceğiz. Kim kiminle hangi çerçevede ittifak görüşmesi yapacaksa herkes birbirini eşit muhatap olarak kabul
edecektir” dedi. Sancar, vekillerle ilgili gelişme ve belediyelere kayyım atamalarına karşı HDP olarak “Demokrasi Yürüyüşü” başlatacaklarını açıklayarak, “İki noktadan başlatacağız biri Edirne, biri Hakkari, son
nokta Ankara'da buluşacağız. Ben Hakkari’de başlangıçta bulunacağım. Pervin Buldan da Edirne'de başlangıcı yapacak” bilgisini aktardı.2846
● İyi Parti’nin Ayasofya’nın toplu ibadete açılması için Meclis’e verdiği önerge AKP’nin ret ve
MHP ile HDP’nin çekimser oylarıyla reddedildi. AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Ayasofya’nın
ibadete açılması önerisine şimdi ret veriyoruz ama Temmuz’da gerekli adımlar atılacak” dedi.2847 İyi Parti
Genel Başkanı Meral Akşener, önergenin AKP’nin oylarıyla reddedilmesi sonrasında “Hayırdır Sayın Recep Tayyip Erdoğan?” diyerek İyi Parti’nin “Siyasette Geri Vites’in ne olduğuna ve nasıl yapıldığına dair
bu öğretici nitelikteki tutumundan ötürü AK Parti’ye teşekkür ederiz” paylaşımını alıntıladı.2848
● TBMM Genel Kurulu’nda CHP’li vekiller Enis Berberoğlu’nun vekilliğinin düşürülmesini protesto etmek için yavaş oy kullanma eylemi yaptığında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e MHP Mersin
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/onur-ayi-paylasimi-nedeniyle-hedef-gosterildi-decathlon-turkiyeden-aciklama-1743246
https://www.birgun.net/haber/meclis-ten-kizilay-a-yuruyen-hdp-li-vekillere-polis-mudahalesi-303451
https://www.amerikaninsesi.com/a/hdp-darbe-var-sloganiyla-meclisten-kizilay-ayurmeye-calisti/5450529.html
2841 https://www.amerikaninsesi.com/a/berberoglu-31-temmuza-kadar-ev-izninde-olacak/5451317.html
2842 https://www.birgun.net/haber/enis-berberoglu-tahliye-edildi-303502
2843 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1269329017615851526?s=20
2844 https://www.birgun.net/haber/hdp-es-genel-baskani-pervin-buldan-dan-ittifak-cikisi-303770
2845 https://www.a3haber.com/2020/06/09/disk-kesk-tmmob-ve-ttbden-ortak-aciklama-hukuksuzluga-alismayacagiz/
2846 https://www.birgun.net/haber/hdp-li-sancar-her-turlu-ittifak-gorusmesine-acigiz-303927
2847 https://www.birgun.net/haber/ayasofya-nin-ibadete-acilmasi-icin-verilen-onerge-akp-nin-oylariyla-reddedildi-303955
2848 https://www.birgun.net/haber/aksener-den-ayasofya-onergesinin-reddedilmesine-iliskin-aciklama-hayirdir-sayin-erdogan-303973
2838
2839
2840
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Milletvekili Olcay Kılavuz’un yumruk attığı görüldü. Özel, Kılavuz’un yumruklu saldırısına uğramasıyla
ilgili “Bir milletvekilinin, bir başka kişiye arkadan saldırması, şiddete başvurması utanç vericidir. Meclis
konuşulan yerdir, bizi yenecek varsa sözüyle yenebilir. Sözümüzü sözle yenecek, aklımızı aklıyla bastıracak, bilgimizden daha çok bilgiyi tutanağa getirecek bir rekabeti özlüyoruz. Kılavuzunuz kim olursa olsun
CHP sizden korkmayacak, asla yılmayacaktır, asla bir adım geriye atmayacaktır” dedi.2849
10 Haziran 2020
● Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada, siyasetçiler ve sivil toplum örgütü temsilcileri gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, HDP Bağlar Belediye Meclisi üyesi Vahit Doğru,
Tutuklu Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (TUAY-DER) Eş Başkanı Mehmet Emin Güzel, yöneticisi Şafii
Hayme ile üyeleri Leyla Ayaz, Abdulmenaf Kur ve Müşeher Ülker gözaltına alındı. TUAY-DER’in binasına da polis operasyonu düzenlendi. TUAY-DER yöneticisi Hayme’nin eşi Şadiye Hayme, polisin, kendisini, eşini ve kızını darp ettiğini söyledi. Bitlis’te HDP Parti Meclisi (PM) Üyesi Avukat Diyar Orak, HDP
eski İl Eşbaşkanı Orhan Bezirganoğlu, HDP eski yöneticisi Günay Karabaş, Bitlis Belediyesi’nin önceki
dönem HDP’li Meclis Üyesi Ferda Avkan ile Elif Orman Erez’in gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada gerekçesiyle de HDP Mersin İl Yöneticisi Ali Bilen ile Akdeniz Sanat
Atölyesi çalışanları Hebun Yüksekbağ, Dilan Demir ve Cejna Saruhan gözaltına alındı. Sanatçı Kadir Çat’ın
ise evinde bulunamadığı için gözaltına alınamadığı belirtildi. Soruşturmalarda dosya gerekçesi açıklanmadı.2850
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Dijital Farkındalık” etiketiyle yaptığı paylaşımda, “dünyada ve Türkiye’de sosyal medya kullanımı” ile ilgili görüşlerini aktardı. Altun, “Teknolojinin
hayatımızın her alanında var olduğu, bireysel ve kurumsal iletişim ağlarının dijital mecralardan sürdürüldüğü günümüz dünyasında kara-deniz-hava sınır sahalarımıza siber sınırlarımızı da ekliyoruz. Dijital mecralarda yaptığımız paylaşımlardan hukuki, vicdani ve insani açılardan sorumluyuz. Günümüzde diplomasi
kanalları ve devlet yönetimleri de hızla değişiyor. Değişen dünyada devlet-vatandaş ve devlet-devlet ilişkileri de dijitalleşiyor. Dijital dünyada ne yazık ki her şey göründüğü gibi olmuyor. Dijital dünyanın en başında getirdiği tedirginlik, kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği. Dijital dünyadaki yerimizi sağlamlaştırırken teknolojiyi de yakından takip etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.2851
● Ankara Sincan Cezaevi’nde hükümlü Bugün muhabiri Çetin Çiftçi’ye 12 Mayıs’ta Covid-19 virüsü tanısı konulduğu ve ardından Ankara Dışkapı Hastanesi’nden taburcu edilerek tekrar cezaevine gönderildiği öğrenildi. Çiftçi, 30 Eylül 2019’da “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklanmıştı ve Ankara 32. Ağır
Ceza Mahkemesi’nce Şubat 2020’de “örgüt üyeliği” suçlamasıyla altı yıl üç ay hapis cezasına mahkum
edilmişti.2852
● CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de yaşananlara ilişkin, “Eleştiriye tahammül
edemeyen, demokrasiyi içine sindiremeyen, eleştiriye karşı düşüncesini açıklamaktan aciz ama kaba kuvvet
kullanarak rakibini susturmaya çalışan bir sürecin içine girdik. CHP’ye yönelik saldırılar, baskılar artacaktır
ama onların da bilmesi gereken bir şey var, hangi baskı gelirse gelsin CHP’nin geri adım atacak gibi bir
yapısı zaten yoktur” dedi.2853
● HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekilliklerinin düşürülmesinin Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu belirterek, bunun
iptali ve milletvekili sıfatının iadesi için AYM’ye başvuruda bulunduklarını söyledi.2854
● CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı tarafından yapılan ortak açıklamada, pandemi sürecinde
ortaya çıkan kaynak daralmasına rağmen yerel yönetimlere şimdiye kadar bir liralık destek verilmediği belirtilerek, gerekli adımları atması için iktidara seslenildi. Ayrıca 30 Nisan’da yapılan toplantı sonrasında
Türkiye Belediyeler Birliği’den Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’nun katıldığı bir toplantı yapılması
talebinde bulunulduğu ancak bu talebe de herhangi bir dönüş alınmadığı belirtildi.2855
● Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, müze statüsündeki Ayasofya’nın cami olarak
açılıp açılmaması tartışmaları hakkında, “Burası ibadete açılıyorsa açılması icap eder, konuşulması değil,
yıllardır konuşuyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han’ın da vasiyetini yerine getirecek bir tarzda ibadete açılmasının doğru olduğu kanaatindeyiz” dedi. Karamollaoğlu üç milletvekilinin milletvekilliklerinin düşürülmesi
ile ilgili olarak ise “Normalde dönem sonuna kadar bekletilmesi icap eden bu karar aniden, baskın tarzında

https://www.birgun.net/haber/meclis-te-yumruklu-saldiriya-ugrayan-chp-li-ozel-chp-sizden-korkmayacak-304081
http://susma24.com/uc-ilde-ev-baskinlar/
https://www.iletisim.gov.tr/turkce/haberler/detay/iletisim-baskani-fahrettin-altundan-dijital-farkindalik-cagrisi
2852 https://expressioninterrupted.com/tr/covid-19-tedavisi-goren-tutuklu-gazeteci-cetin-ciftci-taburcu-oldu/
2853 https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-ndan-ozgur-ozel-e-yapilan-yumruklu-saldiriya-iliskin-ilk-aciklama-304063
2854 https://www.birgun.net/haber/hdp-guven-ve-farisogullari-icin-anayasa-mahkemesi-ne-basvurdu-304077
2855 https://www.birgun.net/haber/chp-li-11-belediye-baskani-yerel-yonetimlere-su-ana-kadar-bir-liralik-katki-saglanmadi-304086
2849
2850
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geldi kabul edildi ve milletvekilleri tutuklandı. Bu bir başarı değil, bu gündeme değil herkes bundan bahsediyor, diğer önemli problemler unutuldu” ifadelerini kullandı.2856
11 Haziran 2020
● Kocaeli Gebze Gençlik Merkezi’nde 20 yaşındaki M.U. isimli genç bir kadına kıyafeti nedeniyle
“Bir daha böyle gelme” denildiği açıklandı. M.U. merkeze şortla gittiği için Gençlik ve Spor Bakanlığı’na
bağlı merkez müdürünce “Hatların belli oluyor ve uygun değil, hoş olmuyor. İnsanların bakışları değişiyor
bir daha böyle gelme” denildiğini söyledi. Kocaeli Gebze Gençlik Merkezi Müdürü Köksal Turan ise, güvenlik görevlisi ve edebiyat öğretmeni olan iki çalışan tarafından M.U.’nun uyarıldığını ve yaşananlardan
haberi olmadığını öne sürdü. Turan, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kocaeli Valiliği’nin konuyla ilgili gerekli
incelemeyi başlattığını belirtti.2857
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, “İstanbul Yeditepe Konserleri’nin 30 milyon liraya mal
olduğu” yönündeki haberlerle ilgili hukuki yollara başvurulacağını bildirdi. Açıklamada, “Devletimizin sanatın ve sanatçının her zaman yanında olduğunu bir kez daha gösterdiği bu konserler sayesinde, müzisyeninden ses ve ışık teknisyenine, sahne amirinden teknik personele kadar binlerce sektör çalışanı için üç ay
sonra yeniden istihdam imkanı doğmuştur. Ne yazık ki bazı sosyal medya hesapları ve haberlerde ‘İstanbul
Yeditepe Konserleri’nin 30 milyon liraya mal olduğu’ şeklindeki bir yalanla etkinlikler karalanmaya çalışılmaktadır. Bu gerçek dışı söylentilerle konserlerin arkasındaki binlerce müzisyen, sektör çalışanı ve onların emekleri de yok sayılmaktadır” denildi.2858
● AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, CNN Türk canlı yayınındaki
“Darbeci Kemalist zihniyeti ortadan kaldırmak için FETÖ ile ittifak yaptık” ifadelerinin ardından istifa ettiğini açıkladı. Ayvalı, canlı yayındaki konuşmasında, “Eğer ki AK Parti FETÖ’yle bürokraside geçmişte
kol kolaydı diyorsanız… Bunu farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı. Çünkü eski devlet düzeninde atama
düzeni şöyleydi: 2002’de ben iktidara gelmişim, sene 2007-2008. Benim bir müsteşar atamam için bu adamın genel müdür olarak 12 yılı doldurması lazım. Ben sanki kendi kadrolarımla geldim de, çok muktedirdim
de böyle bir fanteziye mi girdim? Bir tarafta darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı. Bunları
birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldım. Mesele budur. Bunu ancak Recep Tayyip
Erdoğan gibi bir lider yapabilirdi” ifadelerini kullanmıştı.2859
● Gezi eylemlerinde Erdal Sarıkaya’nın polis müdahalesi sonucu gözünü kaybetmesi nedeniyle
AYM’ye yaptığı bireysel başvuruya ilişkin Adalet Bakanlığınca yapılan yazılı savunmada, “Bakanlığımız
başvurucunun da katılmış olduğu eylemlerin yasa dışı ve barışçıl nitelikten çıkmış şiddet olayları olduğu,
kolluk ekiplerinin yukarıda bahsedilen kriterler doğrultusunda olayın durum ve gereklerine orantılı olacak
şekilde müdahalede bulunduğunu, dolayısıyla kötü muamele yasağının ihlal edilmemiş olduğunu düşünmektedir” ifadelerini kullandı. Bakanlık, ayrıca tespit edilen yedi polis hakkında işlem yapılmamasını da
“Delil yok, şahit yok, soruşturmaya yer yok” ifadesi kullanıldı.2860
● Batman’da yerel bir gazetede köşe yazarlığı yapan gazeteci Hayrettin Önen, evine giderken bıçaklı
ve silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan Önen sağlık ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne
kaldırıldı. Saldırıyla ilgili O.Ö. ve S.Ö. adlı kişiler gözaltına alındı. Önen’e yapılan saldırının aile arasındaki
bir husumetten kaynaklandığı öne sürüldü.2861
12 Haziran 2020
● Twitter, devlet bağlantılı enformasyon operasyonları kapsamında faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle 32.242 “troll” niteliğindeki hesabı kapattığını açıkladı. Buna ilişkin verileri de Avustralya Stratejik
Politika Enstitüsü (ASPI) ve Stanford İnternet Gözlemevi (SIO) ile paylaştığını duyurdu. Twitter’dan yapılan açıklamaya göre; sosyal paylaşım mecrasındaki manipülasyon politikalarını ihlal ettikleri için kapatılan
hesaplar Türkiye, Rusya ile Çin kaynaklı idi. Türkiye’deki hesap ağları 2020’nin başında tespit edildi. Pek
çoğu partili gençlerle bağlantılı bu hesaplar, AKP lehine siyasi söylemi kuvvetlendirmek amacıyla kullanılıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güçlü destek ifade ediliyordu. Bu kapsamda 7.340 hesap ifşa edilerek
arşive alındı. Bu hesap ağı, aynı zamanda kripto para birimi bağlantılı spam gibi ticari faaliyetler için de
kullanılıyordu.2862
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’ın Türkiye’de kapattığı hesaplarla ilgili yaptığı açıklamayı reddederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek amacıyla açılan sahte hesaplar olduğu
https://www.birgun.net/haber/karamollaoglu-ndan-hukumete-ayasofya-tepkisi-304060
https://www.birgun.net/haber/genclik-merkezi-nde-sortla-gelme-baskisina-ugrayan-kadin-birgun-e-konustu-304225
https://halktv.com.tr/gundem/saray-unlulerinin-konseri-hakkindaki-paylasimlarda-hukuki-yola-basvurulaca-426952h
2859 https://www.birgun.net/haber/feto-ile-ittifak-yaptik-diyen-akp-li-ayvali-istifa-etti-304212
2860 https://www.birgun.net/haber/adalet-bakanligi-gezi-deki-polis-mudahalesi-orantili-304039
2861 https://www.evrensel.net/haber/406877/batmanda-bir-gazeteci-silahli-saldiriya-ugradi
2862 https://www.amerikaninsesi.com/a/twitterdan-turkiye-dahil-uc-ulkede-troll-operasyonu/5459416.html
2856
2857
2858
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ve tek bir merkezden yönetildikleri iddiasının gerçek dışı olduğunu söyledi. Altun, hesapların kapatılması
kararına dayanak olarak öne sürülen birtakım dokümanların da bilimsellikten uzak, taraflı ve siyasi saiklerle
oluşturulduğunu dile getirdi. Durumu “skandal” olarak yorumlayan Altun, “Şeffaflık ve ifade hürriyeti kılıfına saklanmış bu yaklaşım bir kez daha göstermiştir ki, Twitter bir ticari sosyal medya kuruluşu olmanın
ötesinde belirli bir siyasi ve ideolojik yaklaşımı benimseyen, bu yaklaşımına uymadığını düşündüğü
tüm kullanıcılara ve aktörlere çamur atmaktan çekinmeyen bir ideolojik kara propaganda makinesine dönüşmüştür” dedi.2863
● Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi” adıyla kıdem tazminatı hakkında değişiklik öngörülen düzenlemeyi tanıtmak amacıyla aralarında Türk-İş ile Hak-İş’in olduğu işçi sendikaları ve TOBB ile TİSK gibi işveren örgütleri ile yaptığı toplantıya Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) davet edilmedi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise, “Kıdem tazminatı
bizim en önemli iş güvencesi dayanaklarımızdan birisidir. Çalışanların geleceğe dair en önemli güvencesidir. Biz bu hakkın gasp edilmesine karşı bütün gücümüzle, sendikalı sendikasız bütün işçi arkadaşlarımızla
mücadele edeceğiz” dedi. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2019 yılı verilerine göre, Türkiye’de 22
milyon sigortalı çalışan, 13 milyon da emekli bulunduğu belirtildi.2864
● Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, derneğin 36. yaşının kutlanmasına ilişkin
yazısında, yıpranma payı talep ettiklerini belirtti. Özel, “Geçtiğimiz aylarda AYM, basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanlara yıpranma payını sarı basın kartı sahibi olma şartına bağlayan düzenlemeyi iptal etti.
Gazetecilerin yıpranma haklarının tekrar geri verilebilmesi için AYM uyarıları doğrultusunda Meclis’ten
yeni düzenleme çıkarması gerekiyor. Eğer yasal düzenleme gerçekleşmezse, savaşta, depremde, selde,
afette, kazada, 15 Temmuz’da, Covid-19 virüsü salgınında her türlü riski alıp canlarını hiçe sayarak görev
yapan gazeteciler yıpranma hakkını kaybedecek. Yapılması gereken yalnızca AYM’nin iptal ettiği yasadaki
‘basın kartı sahibi olma koşulu’ yerine, ‘212 sayılı Kanunla değiştirilen 5953 sayılı Kanuna tabi olarak
çalışan sigortalı’ ifadesinin getirilmesi” dedi.2865
13 Haziran 2020
● Sağlık Bakanı 1.459 yeni vaka ile toplam vaka sayısını 176.677 ve 14 yeni ölüm ile toplam can
kaybını 4.792 olarak açıkladı.2866
● İçişleri Bakanlığı, nikah ve düğün salonlarınca 15 Haziran’dan itibaren hizmet verilmeye başlanabileceğini duyurdu.2867
● İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun CHP’li belediyelere sürekli müfettiş görevlendirildiğini belirttiği ve bazı iddialarla ilgili AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesine soruşturma açılıp açılmayacağıyla ilgili sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Çataklı, İçişleri Bakanı
Soylu’nun onayı ile 14 Nisan’da soruşturma açıldığını ve halen devam ettiğini, belediyelerle ilgili herhangi
bir ihbar, başvuru ya da şikayet olması halinde siyasi parti aidiyetine bakılmadan gereken inceleme ve soruşturmaların yapıldığını söyledi.2868
14 Haziran 2020
● HDP’li Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş hakkında Twitter’dan hakaret içerikli paylaşımlar yapan Vedat Yazıcı isimli şahıs Sakarya’da gözaltına alındı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, “Bir
kısım basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş
aleyhine yapılan paylaşıma dair yer alan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunu aydınlatma zarureti hasıl olmuştu. Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş
olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir” açıklaması yaptı. Adalet Bakanı Abdülhamit
Gül, “Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır” dedi. Twitter, “@vedatmuti7” hesabını askıya aldı. Sosyal medyada “Başak
Demirtaş Seninleyiz” etiketiyle duruma farklı kesimlerce tepki gösterildi.2869 Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanı Fahrettin Altun ise, “Bugün adı sanı belli olmayan bir müptezelin terbiyesizliğini bir kesime mal
etmeye çalışıyorlar. Oysaki terör örgütlerine sırtını dayayanları mağdur pozisyona iten bu ahlaksızların kimler oldukları ve neye hizmet ettikleri milletimizin malumudur. Bu noktada kimsenin kendine ahlaki üstünlük
2863 https://www.iletisim.gov.tr/turkce/haberler/detay/altun-twitterin-yaptigi-aciklamada-kapatilan-hesaplarin-sayin-cumhurbaskanimiza-destek-amaciyla-acilansahte-hesaplar-oldugu-iddiasi-gercek-disidir
2864 https://www.dw.com/tr/%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fanlar-k%C4%B1dem-tazminat%C4%B1nda-60-ya%C5%9F-s%C4%B1n%C4%B1r%C4%B1na-tepkili/a-53789994
2865 https://www.facebook.com/notes/r%C4%B1za-%C3%B6zel/tfmd-36-ya%C5%9F%C4%B1nda/10157817952062862/
2866 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1271856166495232000?s=20
2867 https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-nikah-merasimlerinde-uygulanacak-tedbirler-genelgesi
2868 https://www.icisleri.gov.tr/bakan-yardimcimiz-ve-bakanligimizin-sozcusu-sn-cataklidan-belediyelere-sorusturma-aciklamasi
2869 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-53040559
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atfetmesinin ya da aşağılık kompleksine girmesinin bir anlamı yoktur. Kimse hakaret etmesin, kimsenin
izzeti hedef alınmasın diye en çok mücadele eden de biziz. Çünkü adı, sanı ve makamı belli olan kimi
muhalefet partililerin küfür ve hakaretlerine yıllardır en çok maruz kalmış olan da biziz” dedi.2870
15 Haziran 2020
● HDP’li Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a Twitter’da hakaretlerde bulunduğu için gözaltına alınan Vedat Yazıcı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.2871
16 Haziran 2020
● VOA Kürtçe Servisi Van muhabiri Arif Aslan, hırsızlık suçundan kesinleşmiş üç yıl bir ay hapis
cezası bulunduğu için tutuklanarak Van T Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Aslan’ın avukatı Cihat Durmaz, “Soruşturma esas itibarıyla müvekkilimizin 2017’de üzerinde kuzenine ait kimlik belgesi çıkmasından dolayı
‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan açıldı. Akabinde kimlik belgesini kuzeninden izin almadan kullandığı
iddiasıyla ‘hırsızlık’ suçundan da soruşturma açıldı. Aslan hakkında ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan bir
yıl sekiz ay, ‘hırsızlık’ suçundan ise bir yıl dört ay hapis cezası verildi. İtirazlarımız göz ardı edildi ve ceza
bu haliyle kesinleşti” dedi.2872
18 Haziran 2020
● Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu (TİHEK), haşema ile havuza girilmesine izin vermeyen site
yönetimi hakkında ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine karar vererek 5.000 lira idari para cezası uygulanmasını
kararlaştırdı. TİHEK verdiği kararda, “Başvuru konusu olayda tipik bir ‘doğrudan ayrımcılık’ vakası yaşandığı anlaşılmıştır” dedi.2873
● Washington’daki düşünce kuruluşu Amerikan İlerleme Merkezi (Center for American ProgressCAP), tarafından “Türkiye’nin Değişen Medya Manzarası” başlıklı bir rapor yayınlandı. Rapora göre, Türkiye’de iktidarın medya üzerinde uyguladığı yoğun sansür ve baskı kampanyasına rağmen, son yıllarda daha
belirgin hale gelen iki kilit eğilim, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın medyayı denetimi altına alma çabalarını engellediği” belirtildi. “Birincisi ülkede medyaya duyulan güvensizliğin derin boyutlarda artması, ikincisi de
Türk halkının haberleri edinme şekillerinde görülen ayrışma” ifadesinin yer aldığı raporda, “Türk halkının
medyaya karşı derin bir güvensizlik beslediği” iddia edildi. Rapor da ayrıca dünya genelinde yerel medyada
ciddi kayıplar yaşarken, Türkiye’de ise sürpriz şekilde yükselişe geçildiği, 2005-2018 yılları arasında yerel
gazetelerin sayısının yüzde 31 artış gösterdiği kaydedildi.2874
19 Haziran 2020
● Kanal D, 18 Haziran’da yayınlanan “Kocan Kadar Konuş” filmindeki bir sahnede “gay” ve “o
aileye içgeysi giderim” ifadelerini sansürledi.2875
● AYM, HDP’li Selahattin Demirtaş’ın başvurusuyla ilgili tutukluluk halinin makul süreyi aştığını
ve Anayasa’nın 19. maddesinin ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme, Demirtaş’a 50.000 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Karar, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ve Adalet Bakanlığı’na gönderildi.
AYM, Demirtaş’ın AİHM’in serbest bırakılması için verdiği karara rağmen bu sefer başka suçlama dosyası
gerekçesiyle, 20 Eylül 2019’dan itibaren yeniden tutuklu olmasını değerlendirmedi. Dolayısıyla Demirtaş’ın
halen Edirne Cezaevi’nde tutuklu kalması aleyhine yani özgürlüğü lehine bir karar almadı. AYM, sadece 4
Kasım 2016’dan Eylül 2019’a dek olan ilk tutukluluk halini değerlendirerek, Demirtaş için “iki yıl bir ay
üç gün tutuklu kalmıştır” tespitiyle karar aldı. Avukat Mahsuni Karaman, “Demirtaş’ın tutukluğuyla ilgili
ihlal kararı olduğunu değerlendirdiğimizde, AYM’nin makul olmayan süre tutuklu kaldığına karar verdiği
dosyadaki suçlamalarla sonrasında yeniden tutukluluk kararı gerekçesi yapılan suçlamalar aynı içerikli. Dolayısıyla halen tutuklu kalması makul olmadığından, bugünkü AYM kararı uyarınca Demirtaş’ın tutukluluğuna itiraz başvurumuzu hazırlıyoruz ve tahliye talebinde bulunacağız” dedi.2876
● AYM, CHP’li Milletvekili Eren Erdem’in cezaevinde kötü muameleyle karşılaştığı başvurusunu
kabul etmedi, ancak “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ihlali” olduğuna karar verdi. AYM, Erdem’e 30.000
lira tazminat ödenmesine hükmetti.2877
● Fatih Altaylı, HDP’nin Habertürk’e çıkarılmamasına, “HDP’yi konuşuyoruz, HDP’liler niye
yok?’ sorusuna Didem Arslan Yılmaz’ın verdiği ‘Biz özel sektörüz’ yanıtı zaten yeterince manasızdı. Bir
https://www.haberturk.com/son-dakika-basak-demirtas-a-yonelik-cirkin-ifadelere-sorusturma-haberler-2712059
https://tele1.com.tr/basak-demirtasa-cinsiyetci-saldirida-bulundugu-iddia-edilen-zanlilardan-biri-serbest-birakildi-176666/
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-arif-aslanin-avukati-van-emniyeti-aslani-itibarsizlastirmaya-calisiyor/
2873 https://tele1.com.tr/havuzda-hasemaya-izin-vermeyen-site-yonetimine-ceza-178012/
2874 https://www.amerikaninsesi.com/a/amerikan-dusunce-kurulusundan-turk-medyasi-raporu/5468390.html
2875 http://susma24.com/kanal-dde-gay-sansuru/
2876 https://www.amerikaninsesi.com/a/anayasa-mahkemesinin-demirtas-karari-ne-anlama-geliyor/5469134.html
2877 http://susma24.com/aym-demirtas-ve-erdem-icin-hak-ihlali-karari-verdi/
2870
2871
2872
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de üzerine Veyis Ateş ile Mehmet Akif Ersoy’un ‘Terörle aralarına mesafe koymadıkları için onları konuk
etmiyoruz’ sözleri gelince sanki HDP’lilere sansür uygulayan tek Kanal Habertürk’müş gibi bir hava yaratıldı. Bana göre bunların tamamı basın özgürlüğü kapsamındadır. Ama kendini merkezde, herkese eşit mesafede, tarafsız olarak gören bir yayın organı iseniz, böyle kısıtlamalarınız olmaz. Gazetecinin ucunda kamu
yararı, toplumun bilgilendirilmesi gibi yararlar var ise şeytanla bile görüşebileceğini düşünürüm” ifadelerini
kullandı.2878
● İçişleri Bakanlığı, 19 Haziran saat 13.00 itibariyle 28 şehirdeki iki belge, 28 köy, 40 mahalle ve
altı mezra olacak şekilde toplam 76 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulandığını ve bu bölgelerdeki
toplam nüfusun 48.170 olduğunu açıkladı. Ayrıca 66 şehirdeki 502 yerleşim yerinde karantina tedbirlerinin
kaldırıldığını, Covid-19 virüsü salgını sürecinde 66 ilde, beş ilçe, 17 belde, 259 köy, 257 mahalle ve 40
mezra olacak şekilde toplam 578 yerleşim yerinde 508.678 kişinin karantinaya alındığını duyurdu.2879
● Voice of America’nın (VOA) bağlı bulunduğu ABD Küresel Basın Dairesi (USAGM) genel müdürlüğü görevine başlayan Michael Pack, USAGM çatısı altındaki diğer basın kuruluşları Middle East Broadcasting Networks (Ortadoğu Yayın Ağları), Radio Free Asia (Özgür Asya Radyosu) ve Radio Free Europe/Free Liberty’nin (Özgür Avrupa Radyosu) genel müdürlerini görevden aldı. Pack, bir gerekçe
sunmayarak, USAGM CEO’su olarak yetkisi dahilinde hareket ettiğini belirtti. Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun kıdemli üyesi, Demokrat Senatör Bob Menendez, Pack’i eleştirerek, “Pack’in bu kuruluşların
başındaki isimleri görevden alarak, yönetim kurullarını lağvederek toptan bir işten çıkarma çılgınlığına girmesi, bu kurumun görevini ve çalışmasını baltalıyor. Beyaz Saray’ın Pack’i neden bu kadar istediği artık
ortada. Böylelikle bu kurumu, kendi sözcüleri haline getirmek istiyorlar. Bu, ardından toparlanması mümkün olmayabilecek bir darbedir. Güvenilirlik ortadan kalktığında artık kimse Radio Free Europe, Radio
Martí’nin haberlerine ya da Açık Teknoloji Fonu’nun araçlarına güvenmeyecektir” dedi. Middle East Broadcasting Networks’ün başındaki isim Alberto Fernandez, üç yıllık görev süresi boyunca yaptıkları işlerden
gurur duyduklarını ve USAGM’e bağlı basın kuruluşlarının okurlara, dinleyenlere ve seyircilere haber ulaştırmada yaşadıkları zorluklara dikkat çekti. Michael Pack, işten çıkarmaları açıklamasından önce VOA çalışanlarına da ilk mesajını e-posta ile gönderdi ve bütçesini ABD hükümetinden alan bir kurum olsa da
VOA’in dünya çapında bağımsız habercilik yükümlülüğünü savunacağı sözü verdi.2880
22 Haziran 2020
● Sağlık Bakanı 1.212 yeni vaka ile toplam vaka sayısını 188.897 ve 24 yeni vefat ile toplam can
kaybını 4.974 olarak açıkladı.2881
23 Haziran 2020
● Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in önergesine yanıtında
AYM’ye yapılan bireysel başvurular nedeniyle bugüne kadar başvuruculara 67 milyon lira tutarında tazminat ödemesine karar verildiğini açıkladı. AYM’ye bireysel başvuru hakkı tanınan 23 Eylül 2012’den 2019
yılı sonuna kadar 253.120 başvuru yapıldı. 44.065 başvuru halen görüşülmeyi bekliyor. AYM, 8.361 kişinin
hakkının ihlal edildiğine, 200.694 başvuru hakkında ise ihlal olmadığı kararı verildi. İhlal tespiti yapılan
başvurulardan 2.299’unda tazminata hükmedildi. 39 milyon 265.836 lira manevi ve 27 milyon 735.754 lira
maddi olmak üzere toplam 67 milyon 1.591 lira tazminata hükmedildi. Bu tutarın 65 milyon 790.140 lirası
ödendi. Ayrıca bu başvurular nedeniyle 7.622.822,65 lira tutarında da yargılama gideri ödendiğini ekledi.2882
24 Haziran 2020
● BİK Genel Müdürü, Rıdvan Duran, Kütahya Valisi Ali Çelik’i ziyaretinde, “Yerelde gazetelerin
internet üzerinden yayın yapmalarını gerektiğini düşünüyoruz. Malum, internet medyasındaki haber akışı
en hızlı haberciliktir. Bu hızın beraberinde yanlış habercilik de oluyor ama gazetelerde bu gazetenin baskıya
kadar kontrol edebilme olanağı da var. İstiyoruz ki biz gazetelerimizin internet sayfaları da güncellensin,
takip edilsin. İleride yaşanabilecek dönüşüm için gazeteler hazırlıklı olsun. Bu konuda eğitim çalışmalarımız var. Yerel medya yerel demokrasinin kılcal damarlarıdır. Bizim her zaman göz bebeğimizdir” dedi.2883
● AİHM, Gezi Direnişi’nde polisin attığı biber gazı fişeğinin başına isabet etmesi sonucu 269 gün
boyunca yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan “öncelikli dosya” olarak işleme
aldı. Elvan’ın yaşam hakkı ve iç hukukta devam etmekte olan davayla ilgili olarak Türk hükümetine bir dizi
soru yöneltildi ve Türkiye’den Elvan’ın yaşam hakkının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) kriterleri
https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/2717590-hdp-meselesi
https://www.icisleri.gov.tr/karantina-tedbiri-uygulanan-yerlesim-yerleri
2880 https://www.amerikaninsesi.com/a/yeni-ceo-uc-federal-basin-kurumunun-yoneticilerini-isten-cikardi/5468481.html
2881 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1275116163991830533?s=20
2882 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/hak-ihlali-hazineye-67-milyona-patladi-5889382/
2883 https://www.haberler.com/bik-genel-muduru-duran-yerel-gazeteler-dijital-13358199-haberi/
2878
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temelinde ihlal edilmediğini kanıtlamasını istedi. AİHM, Elvan’ın hayatını yitirmesinin “mutlak surette gerekli güç kullanımından” kaynaklandığını açıklamasını ve gaz fişeği kullanımında yaşam hakkına yönelik
riskleri en aza indirgemek için ne gibi önlemler alındığını sordu. Toplumsal eylemlerde bu tür silahların
kullanımıyla ilgili yasal düzenlemeler hakkında da bilgi isteyen AİHM gaz fişeği kullanımı konusunda polis
memurlarına verilen eğitimi de sorguladı. Soruşturma sürecinde hükümet yetkilileri hakkında kovuşturma
talebinin reddedilmesiyle ilgili ayrıntılı bilgi istedi. Türkiye’nin AİHM’ye savunma göndermek için 24 hafta
süresi bulunuyor.2884
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, Covid-19 salgını nedeniyle ertelenmiş CHP 37. Olağan Kurultayı’nın 25-26 Temmuz’da gerçekleştirilmesi kararı alındı.2885
● Elazığ’da düzenlenen operasyonda HDP’li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat “terör örgütü üyesi olmak” nedeniyle gözaltına alındı ve görevinden geçici olarak uzaklaştırıldı.2886
● Danıştay, belediyelerin bağış toplamasına ‘yetkili makamdan izin alma zorunluluğu’ nedeniyle
engel olan İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ilgili Danıştay’da açılan davada yürütmeyi durdurma talebi reddetti. CHP’li belediyeler karantina sürecinde maddi desteğe ihtiyacı olan vatandaşlar için bağış kampanyası
başlatmış ancak Cumhurbaşkanı’nın “devlet içinde devlet olmaz” açıklaması sonrasında İçişleri Bakanlığı
bir genelge yayınlayarak belediyelerin yardım toplamasını engellemişti.2887
25 Haziran 2020
● Sakarya 1. Sulh Ceza Hakimliği, HDP’li Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş hakkında
Twitter’dan cinsiyetçi söylemlerde ve tehditlerde bulunan Vedat M.’nin tahliyesine ve evden ayrılmama
şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Vedat M., 16 Haziran’da Sakarya 3. Sulh Ceza
Hakimliği’nce tutuklanmıştı.2888
● AA, Londra’da açık artırmada Fatih Sultan Mehmet’in portresinin satın alındığını yazdı ancak haberde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) satın aldığını yazmadı. Konuyla ilgili yaptığı ikinci haberde
ise, İBB’nin tabloyu satın aldığını belirtildi ve “Fatih Sultan Mehmet’in portresi İstanbul’a dönüyor” 2889
başlığı atıldı.2890
● TGS İstanbul Şubesi’nin Covid-19 salgın sürecinde medya kuruluşlarında yaşanan sorunlarla ilgili
Mayıs ayında gerçekleştirdiği anketi sonuçlarına göre; İstanbullu gazetecilerin yüzde 41,5’i Covid-19 sürecinde kendini risk altında hissediyor. Kurumların yüzde 40’ının çalışanlarına gidiş-gelişlerde özel araç tahsis ettiği görülürken, yeterli miktarda maske dağıtan ve çalışma alanını düzenli dezenfekte ettiren kurumların oranı da yüzde 38,5 olarak ölçüldü. Kurumdaki pozitif vakalar hakkında düzenli-şeffaf bilgilendirme
oranı ise yüzde 27,7 ve risk altındaki çalışanlara ücretsiz test oranın ise yüzde 10,8 olduğu belirlendi. Hak
kaybına uğradığını beyan eden medya çalışanlarının oranı yüzde 36,9. Çalışma saatlerinin uzamasına rağmen fazla mesai ödenmemesi, yüzde 34,4 ile en sık dile getirilen hak kaybı olarak gözlemlenirken, ardından
yüzde 28,1 ile yemek, yol gibi yan ödemelerin kesilmesi geliyor. Maaşların geç ödenmesi ile ücretli izinlerin
zorla kullandırılması yüzde 18,8 oranında yaşanan hak kayıpları arasında. Salgın sürecinde işini kaybedenlerin oranı yüzde 12,5 olarak ölçülürken, maaşında kesinti veya eksik ödeme yapılanlar ile yıllık izin sırasında çalıştırılanların oranı yüzde 9,4. Salgın sürecinde ücretsiz izne gönderildiğini belirtenlerin oranı ise
yüzde 6,3. Ankete göre, ankete katılan gazetecilerin yüzde 9,2’si salgınla ilgili yaptığı habere sansür uygulandığını, yüzde 16,9’u ise oto-sansür yaptığını ifade ediyor.2891
26 Haziran 2020
● Aralarında Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Kaos GL, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, Punto 24 Bağımsız Gazetecilik Derneği, Türkiye
İnsan Hakları Vakfı ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nin yer aldığı 19 düşünce kuruluşu örgütü
tarafından AKP’nin hazırladığı baro düzenlemesine karşı ortak bildiri yayımlandı. Bildiride, “Avukatlar ve
barolar, hem savunma hakkının kullanılabilmesinde hem de temel hak ve özgürlüklerine müdahale edilenlerin hak aramalarında son derece önemli bir rol oynamaktadır. BM İnsan Hakları Savunucuları Bildirgesi,
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Avrupa Konseyi’ne Üye Ülkelerde İnsan Hakları Savunucularının
Korunması Kararı ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı İnsan Hakları Savunucularının Korunmasına
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/aihm-berkin-elvan-dosyasini-isleme-koydu-1747043
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/chpde-kurultay-tarihi-belli-oldu-5-5890473/
https://www.birgun.net/haber/hdp-li-sarican-belediye-baskani-bekir-polat-gorevden-uzaklastirildi-305807
2887 https://www.birgun.net/haber/danistay-dan-chp-li-belediyelerin-bagis-kampanyasi-hakkinda-karar-305829
2888 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/06/25/basak-demirtasa-cinsiyetci-saldirida-bulunan-kisi-bir-gun-sonra-serbest-birakilmis/
2889 https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/fatih-sultan-mehmetin-portresi-istanbula-donuyor/1889913
2890 https://www.medyafaresi.com/haber/aa-fatih-sultan-mehmet-portresi-haberini-yapti-ama-ibbnin-satin-aldigini-yazmadi/943473
2891 https://t24.com.tr/haber/anket-istanbullu-gazetecilerin-yuzde-41-5-i-covid-19-surecinde-kendini-risk-altinda-hissediyor,886569
2884
2885
2886
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İlişkin Kılavuz İlkeler gibi belgeler ile somut olarak dile getirilen güvenceler arasında da, hak savunucularının, savunuculuk faaliyetlerini özgürce sürdürmeleri için elverişli bir ortamın tesis edilmesi, hak savunucularının faaliyetlerini kısıtlamaya yönelen keyfi müdahalelerden kaçınılması ve hak savunucularının faaliyetlerinin etkili bir şekilde korunması gibi yükümlülükler sıralanmaktadır. Avukatlar ve barolar,
haklarımızın en kuvvetli güvenceleri arasındadır. Yasa yapıcıları, baroların özgürlük ve özerkliğini zedeleyecek tüm çalışmalara son vermeye, barolara ilişkin bir mevzuat düzenlemesi yapılacaksa bu süreci, baroların etkin katılımı ile yürütmeye çağırıyoruz” denildi.2892
● Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Demokratik Toplum
Kongresi (DTK) ile J&J Yayınevi’ne baskın yapılarak, aramalar gerçekleştirildi. J&J Yayınevi’nin sahibi
Azad Zal’ın (Mehmet Güngörmüş) gözaltına alındı. Zal’ın avukatı Abdullah Çağer, “Kararlardan biri yayınevi hakkında arama ve el koyma kararı idi. Diğeri ise 2018 yılında DTK’daki aramalarda elde edilen fiziki
ve dijital materyallere dayandırılan bir gözaltı kararı idi” ifadelerinde bulundu.2893
● Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Akit TV
sunucusu Fatih Dağıstanlı hakkında “Manşetlerin Dili” programında Cumhuriyet’te yayınlanan “Şeriat Çalıştayı” haberine yönelik “Hadi gidelim. Hep birlikte toplanıp Cumhuriyet gazetesi önüne bir el bombası
atalım” ifadeleri sebebiyle altı aydan beş yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianameyi kabul
etti. İlk duruşma tarihi ise 14 Ocak 2021 olarak belirlendi. İddianamede, Dağıstanlı hakkında “Sözlerin suç
işlemeye tahrik etme suçunun unsuru olan etkili bir şiddet çağrısı olarak anlaşılabileceği, şüphelinin suç
işleme kastı olmadığına dair savunmaları doğrultusunda suç işleme kastının gerçekleşip gerçekleşmediği
hususunun mahkemenizce takdir edilmesi gerektiği, şüpheli hakkında atılı suçtan kamu davası açmaya yeter
delil ve şüphe oluştuğu anlaşılmaktır” denildi.2894
● İçişleri Bakanlığı, ilk oturumu 27 Haziran’da ve ikinci ve üçüncü oturumu 28 Haziran’da gerçekleştirilecek olan YKS nedeniyle 27 Haziran saat 09.30 ile 15.00 arasında, 28 Haziran’da ise saat 09.30 ile
18.30 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.2895 Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada, internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin 1 Temmuz’dan itibaren faaliyetlerine başlayabilecekleri bildirildi.2896 Ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib kampanyası bünyesinde 13
Ocak’tan bu yana 717.063.102 lira toplandığını ifade etti.2897
27 Haziran 2020
● Diyarbakır’da, Demokratik Toplum Kongresine (DTK) yönelik soruşturma kapsamında Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu üyesi Sevil Rojbin Çetin’in evine polisler tarafından baskın yapıldığı ve
işkenceye maruz bırakıldığı iddia edildi. HDP Adana Milletvekili ve Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral
Danış Beştaş ve HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Çetin’in işkenceye uğradığına ilişkin fotoğraflarını basınla paylaşarak, duruma, “İşkenceciler yargı önüne çıkarılmalı” sözleriyle tepki gösterdiler.
DTK’ye yönelik soruşturma kapsamında çeşitli ev baskınları yapılmış, aralarında yerine kayyum atanan
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinin Belediye Eş Başkanı Naşide Toprak, gazeteci Ayşe Kara, Rosa Kadın Derneği
üyeleri ve avukatların da bulunduğu 44 kişi gözaltına alınmıştı.2898
28 Haziran 2020
● CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek
hakkında 11 Haziran’da sosyal medya hesabından kendisiyle ilgili “Erdoğan Libya petrollerinin peşinde.
Buna izin vermeyiz” ifadesini söylemiş gibi göstermesi ve bunun üzerinden hakaret etmesi gerekçesiyle
30.000 liralık manevi tazminat talebiyle şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde, Yenişafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül’ün bu konu üzerinden Altay’a “vatan haini” dediği ifadesinde bulunuldu.2899
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın YKS’den önce gençlerle
yaptığı canlı yayın sırasında yorum bölümünü kapatması ardından, “Sevgili Gençler, ‘yorumlarınızı engelleyerek’ haklılığınızı bastırmak isteyenler oldu. Sizi susturabileceğini zannedenler çok yanılıyor. Zira bir
dislike (beğenmeme) bile çok şey ifade ediyor. Sesinizi duyacağımıza ve daima sesinizi duyuracağımıza
söz veriyorum” açıklamasında bulundu.2900
● MHP Genel Başkanı Bahçeli, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan ve yaklaşık dört
yıldır cezaevinde bulunan kapatılan Zaman gazetesi yazarı Mümtaz’er Türköne için yaptığı “yeniden
https://www.mlsaturkey.com/tr/ortak-aciklama-barolar-haklarimizin-en-kuvvetli-guvenceleri-arasindadir/
http://susma24.com/jj-yayinevi-sahibi-azad-zal-gozaltina-alindi/
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/akit-tv-sunucusuna-cumhuriyete-bomba-atalim-sozleri-nedeniyle-dava-acildi-5895938/
2895 https://www.icisleri.gov.tr/yks-tedbirleri-kapsaminda-81-ilde-uygulanacak-olan-sokaga-cikma-kisitlamasi
2896 https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-internet-kafeleri-salonlari-ve-elektronik-oyun-yerleri-genelgesi
2897 https://www.icisleri.gov.tr/idlibe-yonelik-yardim-kampanyasinda-bugune-kadar-717-milyon-63-bin-102-lira-toplandi
2898 https://www.evrensel.net/haber/408111/gozaltina-alinan-tja-uyesi-sevil-rojbin-cetine-iskence-edildi
2899 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpli-altaydan-gokceke-tazminat-davasi-1747945
2900 https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-ndan-dislike-gondermeli-yks-paylasimi-306298
2892
2893
2894
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yargılanma” çıkışıyla ilgili olarak yeni bir açıklamada bulundu. Bahçeli Türköne’yle ilgili, “Bizimle yolu
çok önce ayrıldı ama ülkücü şehidimizin kardeşi. Biz suçsuz demedik, beraatını istemedik. Dikkatlice yeniden yargılansın dedik” dedi.2901
29 Haziran 2020
● Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Gelecek Partisi Genel Başkanı
Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a Cumhur İttifakı’na katılmaları için çağrıda bulundu. Yalçın DEVA Partisi ve Gelecek Partisi hakkında, “Bunlar naylon parti… En küçük darbede
delinebilecek, örselenecek yapıdalar. Seyircisi olmayan bir futbol takımı gibiler. Bunlar tabansız… Seçmen
kitleleri yok. Üstelik çaplarına bakmadan kemikleşmiş siyasi parti oylarına talipler. Bıkkın ve küskün seçmenlerin tuzaklarına düşmesini bekliyorlar. Oysa yıllardır oy verdiği partiye bir şekilde tepkili olan Türk
seçmeni bile öylesine bilinçli ki bunları ancak mizah malzemesi yapar. Politikanın yeni dinamiklerine göre
bunların halk nezdinde itibar kazanma şansları yok. Yapacakları en iyi iş, bir an evvel Cumhur İttifakına
iltica ve iltihak etmek olur” dedi.2902
● Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, Twitter’dan AKP ve MHP’nin yeni düzenlemeyle getirmek
istediği “çoklu baro” sistemine karşı 78 baro başkanlığının gazetelere ilan verdiği destek çağrısının Hürriyet’te yer almamasına, “Bunu da kenara not alalım. Hürriyet bu ilanı dahi yayınlayamayarak tarihteki yerini
aldı. Basın özgürlüğünde geldiğimiz nokta” paylaşımıyla tepki gösterdi.2903
30 Haziran 2020
● Sağlık Bakanı 1.293 yeni vaka ile toplam vaka sayısını 199.906 ve 16 yeni vefat ile toplam can
kaybını 5.131 olarak açıkladı.2904
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, baroların yapısının değiştirilmesine yönelik kanun teklifini bugün
TBMM’ye sunacaklarını açıkladı. Erdoğan’ın bu açıklaması sonrasında düzenlemeye karşı gelen İstanbul,
Mersin ve Antep baroları bugün saat 12.30’da adliye binaları önünde ‘Adalet Mitingi’ gerçekleştireceklerini
bildirdiler. Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, “Biz, bu taslağın geri çekilmesini istiyoruz ve çoklu
baronun bir faydası olmayacağını dile getiriyoruz. Herkesin mücadelesi bu yasa taslağının TBMM’ye gelmemesi için. Taslak TBMM’ye gelirse de demokratik haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz” dedi. Diğer yandan Türkiye Barolar Birliği Ankara’ya yürüyen avukatların şehir girişinde engellenmesini kınadı ve
yürüyüşün hukuka aykırı şekilde engellendiği belirtildi. TBB Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamaya Başkan Metin Feyzioğlu imza atmadı.2905
1 Temmuz 2020
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1.192 yeni vaka ile toplam vaka sayısını 201.098 ve 19 yeni vefat
ile toplam can kaybını 5.150 olarak açıkladı.2906
2 Temmuz 2020
● Genç Parti’nin 5. Olağan Kongresi’nde yeni genel başkan Cem Uzan’ın kardeşi Murat Hakan
Uzan oldu.2907
● İçişleri Bakanlığı, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla mücadele bünyesinde yürütülen
çalışmalar ile 2020’nin ilk altı ayında, kadın cinayetlerinde geçen yılki aynı dönemine göre yüzde 34 oranında düşüş yaşandığını duyurdu. Bakanlık açıklamasına göre; bu yılın ilk altı aylık döneminde 115 kadın,
geçen sene aynı dönemde ise 173 kadın hayatını kaybetti.2908
● Ankara Valiliği, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun, 15 gün süreyle insanların toplu olarak
bir araya gelmelerine neden olabilecek her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü gibi faaliyetlerin yasaklanması
kararını duyurdu.2909 Açıklamada, “Pandemiden korunmak ve salgının yayılımını engellemek amacıyla vatandaşlarımızın çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığı bulaştırma riski bulunduğu değerlendirilen
taziye evleri, asker uğurlamaları gibi faaliyetlerin durdurulmasına rağmen, zaman zaman bu kısıtlamaların
ihlal edildiği anlaşıldığından, bu kapsamda alınan tedbirlerin gözden geçirilerek gerekiyorsa ilgili kurumlarca önleyici ek tedbirlerin alınmasına karar verildi” denildi. Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan ise, çoklu
baro teklifine karşı avukatların Ankara’da gerçekleştireceği Büyük Savunma Mitingi öncesi yasak kararı
alınmasına, “Pandemi koşullarının gerekçe edilmesi inandırıcı değil. Bu kararın açıkça yapılacak olan hak
https://www.birgun.net/haber/bahceli-den-yeni-turkone-aciklamasi-sucsuz-demedik-ama-sehidimizin-kardesi-306296
https://www.birgun.net/haber/mhp-li-yalcin-dan-davutoglu-ve-babacan-a-cagri-cumhur-ittifaki-na-katilin-306499
https://t24.com.tr/haber/hurriyet-gazetesi-barolarin-ilanini-yayimlamadi,887520
2904 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1277997841244356613?s=20
2905 https://www.birgun.net/haber/barolari-bolecek-duzenleme-meclis-te-avukatlardan-savunma-mitingi-306533
2906 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1278372949280657413?s=20
2907 https://www.birgun.net/haber/genc-parti-nin-yeni-genel-baskani-murat-hakan-uzan-oldu-306942
2908 https://www.icisleri.gov.tr/tedbirlerle-birlikte-kadin-cinayetlerinde-ciddi-dusus-yasandi
2909 http://www.ankara.gov.tr/ankara-valiligi-il-umumi-hifzissihha-kurulunun-02072020-tarih-ve-202057-sayili-karari
2901
2902
2903
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arama hürriyetimizin engellenmesine dönük bir bahaneyle üretildiğini düşünüyorum. Yargı bağımsızlığının
olmadığı bir ülkede hıfzıssıhha kurulu ve valilik kararlarıyla tamamen anayasaya aykırı hukukun evrensel
ve temel prensibine aykırı kararlar çıkarabilirsiniz. Çünkü bu kararları denetleyecek ve fren mekanizması
olacak bir yargı sistemimiz kaldırılmıştır” tepkisini gösterdi.2910
3 Temmuz 2020
● CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan’ın gençlerle yapılan video görüşmesinde “dislike” yorumlarına maruz kaldığını anımsatarak, “Erdoğan sosyal medyada gençlerden çalımı yiyince bak topu patlatırım diyen mızıkçı çocuklara dönüverdi. Bir densizin alçakça hakaretlerini bahane ederek sosyal medyayı
topyekûn kapatacağını söyledi” dedi. Esra Albayrak’la ilgili yapılan hakaret içerikli paylaşımları kınayan
Öztrak, “Meral Akşener, Canan Kaftancıoğlu, Başak Demirtaş ve toplum önündeki daha pek çok kadın için
yeşil benekli troller sosyal medyada itibar suikastları düzenlerken siz neden bu kadar öfkelenmediniz, had
bildirmeye kalkmadınız Erdoğan? Aklı başında hiçbir iktidar ülkesinin geleceği olan gençlerle kavga etmez.
Gençlerle ve teknolojiyle kavga eden iktidarlar sandıkta kendi tabutlarına çiviyi çakarlar” diye konuştu.2911
4 Temmuz 2020
● Cumhuriyet, Manisa’da AKP’li Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi’nin danışmanı Mehmet Emin Sofuoğlu’nun, habervakti sitesinde yayımlanan “Yeni yüzyılın defteri açıldı” yazısıyla cumhuriyeti hedef aldığını iddia etti.2912 Sofuoğlu’nun “Kimin kötü olduğunun anlaşılamadığı bir dönemin, ya kahramanları olacağız ya da hainleri! Herkes tarafını iyi seçsin! Çünkü bu sürecin sonunda yüz yıllık bir defter
kapanacak! Yeni yüzyılın defteri ise çoktan açıldı. Adı konulmamış bir savaşın içindeyiz. Bu topraklara ve
akabinde tüm mazlum coğrafyalara, Malazgirt’ten sonra Müslümanlar, ikinci bir imza atacaklar! O imza,
Liderimiz Sayın Erdoğan ile beraber atılacak” ifadeleriyle cumhuriyete açıkça savaş ilan ettiği kaydedildi.2913
● İçişleri Bakanlığı, Covid-19 virüsü salgınında normalleşme kararı çerçevesince lunapark ve tematik parklarda 6 Temmuz’dan itibaren faaliyet gösterilebileceğini açıkladı.2914
5 Temmuz 2020
● Sağlık Bakanı, 1.148 yeni vaka ile toplam vaka sayısını 205.758 ve 19 yeni ölüm ile toplam can
kaybını 5.225 olarak açıkladı.2915
6 Temmuz 2020
● AKP ve MHP’nin TBMM’ye sunduğu baroların yapısı ve seçim usullerini değiştirilmesi içeren
“çoklu baro” teklifi herhangi bir değişikliğe uğramaksızın Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Teklife göre,
üye sayısı beş binin üstünde olan illerde iki bin üye ayrı baro kurabilecek. Her baro, baro başkanı dâhil en
az dört delegeyle ve 5.000’den fazla üyesi olan barolar ayrıca her 5.000 üye için ilave bir delegeyle Türkiye
Barolar Birliği (TBB) Genel Kurulu’nda temsil edilecek.2916
● TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, “herhangi bir içerik üretmeyen ve bireysel
abonelik üzerinden işleyen platformların mesai saatleri içinde yoğun kullanıldığının tespit edilmesinden
dolayı mesai saatleri içerisinde erişim kısıtlamasının uygulandığını” açıkladı.2917 Meclis’in internet kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik olan çalışmaların sosyal medyayla ilgili düzenleme tartışmaları ile ilgisi
olmadığı ve 26 Haziran’dan itibaren kurumun genelinde uygulandığı ifade edildi.2918
● Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP’li Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini, tutukluluğundan bu yana mevcut delil durumunda bir değişiklik olmadığı gerekçesiyle reddetti. Mahkeme, yargılamaya
konu suç ve fiiller ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Demirtaş hakkında yürüttüğü fiil ve suçların
tamamen ayrı olduğunu belirtti.2919 AYM, 9 Haziran’da Demirtaş ile ilgili yapılan “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği” başvurusunu değerlendirerek, “ihlal” kararı vermişti. İhlal kararının ardından
avukatları Demirtaş’ın tahliyesi için başvuruda bulunmuştu.2920
7 Temmuz 2020

2910 evrensel.net/haber/408474/savunma-mitingi-oncesi-ankarada-15-gun-sureyle-tum-eylemler-yasaklandi
2911 https://www.birgun.net/haber/chp-li-oztrak-erdogan-dislike-tsunamisinden-kurtulamadi-307065
2912 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/akpli-baskanin-danismani-cumhuriyeti-hedef-aldi-adi-konulmamis-bir-savasin-icindeyiz-1749450
2913 https://www.birgun.net/haber/akp-li-belediye-baskaninin-danismanindan-cumhuriyet-yazisi-yuz-yillik-defter-kapanacak-307130
2914 https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-lunapark-ve-tematik-parklarla-ilgili-alinmasi-gereken-onlemler-genelgesi
2915 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1279813840562249729?s=20
2916 https://www.birgun.net/haber/barolarin-yapisini-bozan-teklif-komisyonda-kabul-edildi-307273
2917 https://www.aa.com.tr/tr/politika/tbmmden-internete-erisim-kisitlamasi-aciklamasi/1897932
2918 https://www.cnnturk.com/teknoloji/tbmm-netflix-erisim-engeli-hakkinda-aciklama-yapti
2919 https://www.birgun.net/haber/aym-nin-hakkinda-hak-ihlali-karari-verdigi-demirtas-icin-yapilan-tahliye-basvurusu-reddedildi-307378
2920 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2017/38610
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● TBMM Başkanlığı seçimlerinde 557 milletvekili katılımıyla üçüncü tur oylamada 328 oy ile AKP
Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi.2921
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, RTÜK’ün Halk TV ile Tele1’e cumhuriyet tarihinin en
büyük cezasını verdiğini ifade ederek, ATV hakkında da binlerce şikayet geldiğini ancak bir dosyanın bile
görüşülmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin hakkında ise, “görevlendirilmiş eleman” ifadesini kullandı.2922
● Hatay’ın Dörtyol ilçesinde ulusal ve yerel basın mensupları tarafından Dörtyol Gazeteciler Cemiyeti Derneği kuruluşuyla ilgili Dörtyol Kaymakamlığı Dernekler Masasına resmi başvuru yapıldı. Yerel
gazeteciliği ve yerel dillerde yayın yapan kitle iletişim organlarında çalışan gazetecilerin mesleki eğitimlerini yapabilmelerine destek sunmak gibi mesleki çalışmaları amaçlayan Dörtyol Gazeteciler Cemiyeti Derneği’nin Kurucu Başkanlığını İlk Kurşun İmtiyaz Sahibi ve Demirören Haber Ajansı (DHA) Temsilcisi Sedat İskenderoğlu üstelendi. Marka Şehir İmtiyaz Sahibi Rıdvan Kaya Başkan Yardımcılığı, Yeni Doğuş
İmtiyaz Sahibi Esma Kural Kuruluş Sekretaryasını, deneyimli gazeteci Fatih Şeker Muhasipliği ve İhlas
Haber Ajansı Dörtyol Temsilcisi Necati İvgin ve Halil Çağlar Arıkan ise asil üyelik görevlerini yürütecek.2923
9 Temmuz 2020
● AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Netflix’te yayınlanan “Aşk 101” dizisinde karakterin
eşcinsel olduğu fakat sansür nedeniyle dizide değişiklik yapıldığı iddialarına ilişkin “Ülkenin bütün değerlerine, inançlarına karşı bir mücadele biçimine eşcinsel ya da başka eğilimleri dönüştürseniz ya da LGBT’yi
bir siyasi parti gibi, siyasal bir retorik üzerinden konuşan bir yapıya dönüştürürseniz kaçınılmaz olarak bir
ahlak tartışmasını ve kültürel tartışmayı gündeme getirirsiniz” dedi.2924
● “Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”yle ilgili
TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeler, HDP’li milletvekillerinin protestosuyla başladı. HDP’li milletvekilleri, hep birlikte filozof Molier’in “Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar tarih boyu köle
kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı’” sözlerini okudu. MHP’li TBMM Başkanvekili Celal
Adan’ın mikrofonları kapatması ardından oturuma ara vererek, Meclis TV’nin yayınını sonlandırması, tepkilere yol açtı. Görüşmeler sırasında Türk Hukuk Kurumu, milletvekillerine “Baroların güçsüzleştirilmesi
ve ‘yandaş’ barolar türetilmesi amacıyla, yasama eliyle bölünüp parçalanmasının hukuk devletlerinde ve
demokratik ülkelerde bir örneği yoktur. Bu gerçekleştiği takdirde, Anayasa ve avukatlık mesleğinin özgürlüğü ve baroların bağımsızlığı ile ilgili uluslararası ilkelere aykırılık kaçınılmaz olacaktır” mesajını gönderdi. CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Kandırıldık, dememek için teklifi geri çekin” çağrısında bulundu. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise bu teklifin
hukuka ivme kazandıracağını söyledi.2925
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Basın Enstitüsü’nün (IPI) açıklamalarına, “IPI, yaptığı bir paylaşımda Cumhuriyet’e 14 Nisan’da eşim ve dört çocuğumla birlikte oturduğum evin fotoğraflarını yayımladığı haberden dolayı açtığım davayı çarpıtarak bu davanın Türkiye’de medyaya yapılan sözde baskının bir parçası olduğunu öne sürmüştür. Bu müdahaleler, ironik biçimde, basın
özgürlüğü kisvesi altında yapılmaktadır. Basın özgürlüğü, özel hayatın ihlali veya itibarsızlaştırma değil,
kamu adına meşru inceleme yapılmasıyla ilgilidir. Bu iddiayı kategorik olarak reddediyorum” dedi.2926

10 Temmuz 2020
● Sağlık Bakanı, 1.003 yeni vaka ile toplam vaka sayısını 210.965 ve 23 yeni vefat ile toplam can
kaybını 5.323 olarak duyurdu.2927
● Danıştay’ın, Ayasofya Müzesi’ni camiye dönüştürülmesi kararı siyasi cephede eleştirilere neden
oldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop “Bizim gibi birçok kuşağın hayallerinde cami olarak açılması yer
almıştı. ‘Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın’ bizim gençliğimizin, bizden önceki kuşağın gençliğinin en
önemli sloganlarından biriydi” derken, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, “Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararıyla, ülkemizdeki Hristiyanlar, Avrupa’daki Müslümanlar için hayat daha da zorlaşacaktır. Ayasofya, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki gerginliği azaltan bir mabetti” yorumunu
2921 https://www.birgun.net/haber/mustafa-sentop-yeniden-meclis-baskani-secildi-307508
2922 https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-ndan-musiad-yemegine-tepki-bir-de-utanmadan-sikilmadan-ziyafeti-paylasiyorlar-sizin-yediginiz-insan-eti-307477
2923 https://www.korfezgazete.com/hatayin-dortyol-ilcesinde-gazeteciler-cemiyeti-kurulus-calismalarina-baslandi/
2924 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/07/07/unal-sansuru-dogruladi-ask-101deki-osman-escinseldi/
2925 https://www.birgun.net/haber/kandirildik-demeyin-teklifi-geri-cekin-307667
2926 https://dogruhaber.com.tr/haber/678053-iletisim-baskani-altun-basin-ozgurlugu-ozel-hayatin-ihlali-veya-itibarsizlastirma-degil/
2927 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1281634136265031682?s=20
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yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “1934’te Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesi, milletimizin içini
acıtan bir karardı. Ayasofya’nın tekrar asli hüviyetine kavuşturulması gerekiyordu. Danıştay, yapılan başvuru sonucu nihai kararı verdi. Danıştay’ın kararını hukuk devleti adına, maşeri vicdanı rahatlatma adına
müspet bir adım olarak görüyoruz. Dava sürecinde içerden ve yurt dışından çıkan çatlak seslerin ise hiçbir
kıymeti harbiyesi yoktur.2928 Herkesi, ülkemizin yargı ve yürütme organları tarafından alınan Ayasofya kararına saygılı olmaya davet ediyorum. Uluslararası alanda bu konuda ortaya konan her türlü görüşü elbette
anlayışla karşılarız. Ancak, Ayasofya’nın hangi amaçla kullanılacağı konusu, Türkiye'nin egemenlik haklarıyla ilgilidir. Diyanet İşleri Başkanlığımız dini yönüyle ilgili çalışmalara başladı. Müze statüsünden çıkmasıyla birlikte Ayasofya Camii’ne ücretli giriş uygulamasını kaldırıyoruz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya’nın kapıları yerli ve yabancı, müslim ve gayrimüslim herkese kapıları sonuna kadar açık olacaktır. 24
Temmuz Cuma günü Ayasofya’yı ibadete açmayı planlıyoruz” dedi.2929 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bunu siyasi rant alanına dönüştürmek yanlış. Bizim reddedeceğimizi düşündüler. Hayır, yaparsan
yap. Bu bir yönetim anlayışıdır. İsteyen gitsin namazını kılsın’’ dedi.2930 Gelecek Partisi Genel Başkanı
Ahmet Davutoğlu, “Ayasofya’nın ibadete açılması, on yıllardır beklenen özlemin gerçeğe dönüşmesidir.
İktidar ve muhalefetin takındıkları sorumlu tavır takdire şayandır” ifadesine yer verdi. İyi Parti Sözcüsü
Yavuz Ağıralioğlu, “Bu karara vesile olanlara gönülden müteşekkiriz. İstanbul’da fethin tek sembolüne,
Fatih'e ve fethin şerefli askerlerine borcumuzu ödedik” dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Bu, milletimizin uzun yıllardır var olan arzusu yönünde alınmış bir karardır. Burada, Ayasofya
konusunu bu milletin gündeminde tutan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız ve yarım asırdır bu mücadeleyi veren Milli Görüş hareketi mensupları başta olmak üzere, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum”
değerlendirmesinde bulundu. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Danıştay’ın Ayasofya kararı, 86 yıllık
tarihi bir ayıbı ortadan kaldırmıştır. Kendi topraklarımızda, Ayasofya’nın mahzun kalması hep yüreklerde
yaraydı. Mülkiyeti Türkiye'de olan bir yapının aslından uzaklaştırılması, egemenliğimize de ters düşen bir
durumdu” dedi.2931
● Ayasofya Camii’nin müzeye çevrilmesi hakkındaki 24 Kasım 1934 tarihli ve 2/1589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, Danıştay Onuncu Dairesi tarafından iptal edilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter’da paylaştığı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ayasofya Camii’nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek ibadete açılmasına karar verildiğini duyurdu.2932
● AKP ve MHP’nin “çoklu baro” teklifi TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldüğü sırada, baro başkanları ve avukatlar Türkiye’nin farklı bölgelerinde protesto girişiminde bulundu. Ankara Kuğulu Park’ta
avukatlarca buluşulmasına ise valilik kararı gerekçesiyle parkın girişine barikat çekildi. Avukatlar ise İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde toplanarak, söz konusu düzenlemeyi alkış ve sloganlar ile protesto etti. İzmir
Gündoğdu Meydanı’ndaki oturma eyleminde ise, İzmir Baro Başkanı Av. Özkan Yücel, “AKP iktidarının
baroları bölüp parçalamak ve ‘ak barolar’ yaratmak için yola çıktığını” iddia etti. CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu ise “Düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandığı gün biz AYM’ye başvuracağız. Bu çoklu baro
Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter yapısına ihanettir” açıklaması yaptı.2933
● CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İBB Genel Sekreterliği’ne atadığı Ziraat Bankası eski Genel Müdürü Can Akın Çağlar
hakkında, 2012’de Ziraat Bankası’nı denetleyen KIT Komisyonu üyesiyken kendisine kapsamlı bir rapor
ulaştığını ve raporda Çağlar’ın bazı kredilerde usulsüzlük yaparak bankayı sıkıntıya soktuğunun iddia edildiğini söyledi. “Raporda yer alan iddiaların belgeli ve ciddi olduğunu düşündüğü için dosyayı açıkladığını”
belirten Erdoğdu, sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, BDDK, Sayıştay ve Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun konu hakkında soruşturma başlattığını öğrendiğini söyledi. Bu durumun, çalışmalarının AKP tarafından kötüye kullanıldığı hissine kapılmasına neden olduğunu söyleyen Erdoğdu, Çağlar’ın belediyedeki
pozisyonuna ilişkin partiye gönül ve hizmet vermiş bürokratlardan bir atama yapılmasının daha uygun olacağını söyledi.2934 Çağlar ise kendisine yönelik iddialara “Bahsedilen konuların tamamı, devletin tüm denetim birimleri tarafından incelenmiş, denetlenmiş ve bugüne kadar hakkımda soruşturma açılmamıştır” yanıtını verdi. İmamoğlu ise, “Can Akın Bey’in bir parti mensubu olmadığını biliyorum. Bürokratlık yapmış.
Başarılı, hesap veremeyeceği bir husus olmadığına inandığım, o konuda bilgi ve belgeleri topladığım, dinlediğim bir kişi olarak aramıza katılmasından onur duydum” dedi.2935

2928 https://www.birgun.net/haber/erdogan-dan-ayasofya-aciklamasi-yurt-disindan-cikan-catlak-seslerin-hicbir-kiymeti-harbiyesi-yok-308003
2929 https://www.birgun.net/haber/ayasofya-24-temmuz-da-ibadete-aciliyor-307877
2930 https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-bizi-bir-araya-getiren-erdogan-in-yaptigi-yanlislar-307839
2931 https://www.birgun.net/haber/siyasiler-ayasofya-nin-ibadete-acilmasini-nasil-yorumladi-307869
2932 https://twitter.com/RTErdogan/status/1281589428469760000/photo/1
2933 https://www.birgun.net/haber/savunma-teslim-olmayacak-307788
2934 https://www.birgun.net/haber/aykut-erdogdu-dan-can-akin-caglar-aciklamasi-kendisi-meslektasim-ve-ustadimdir-307838
2935 https://www.birgun.net/haber/ibb-genel-sekreteri-can-akin-caglar-dan-yolsuzluk-iddialarina-cevap-307640
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● Türkiye’de illerde birden fazla baro kurulmasına yol açacağı için “çoklu baro” yapısı öngördüğü
vurgulanan ve AKP-MHP’nin sunduğu “Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi”, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Avukat sayısı beş binden fazla olan illerde en
az iki bin avukatın imzasıyla yeni bir baro kurulabilecek. Bu şartlara göre bugün itibarıyla barolara kayıtlı
avukat sayısı dikkate alındığında birden fazla baro, sadece Ankara, İstanbul ve İzmir'de kurulabilecek.2936
Çoklu baro olan yerlerde barolar, noterler gibi numaralandırılacak. Türkiye Barolar Birliği’nin yapısı ve
seçim koşulları da değişti. Eskiden avukat sayısı yüzden fazla olan barolar, yüzden sonraki her 300 üye için
ayrıca birer delege seçiyordu. TBB’nin 477 delegesinden 138’i İstanbul, 53’ü Ankara, 30’u İzmir Barosu
seçimlerinde belirleniyordu. Şimdi ise İstanbul’un delege sayısının 14, Ankara’nın yedi, İzmir’in ise 5 beşe
düşeceği hesaplanıyor.2937
12 Temmuz 2020
● HDP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, “çoklu baro” yasasını iptal ettirmek için AYM’ye başvuracaklarını açıkladı. AYM’nin daha önceden iptal ettiği, aykırılık tespit ettiği benzer durumlar olduğunu
ifade eden Antmen, “Kamu kurumları bölünemez, birden çok kamu kurumu olmaz. Aynı ilçede iki kaymakam, bir ilde iki vali olamaz. Böyle bir uygulama baroların kamu kurumu olması hasebiyle dünyada da
bulunmamaktadır” dedi.2938
● Danıştay’ın 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya’nın
camiye dönüştürülmesine yurtiçi ve yurtdışından tepkiler geldi.2939 CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç,
“Erdoğan, bir yıl önce, ‘Önce Sultanahmet’i doldurun sonra bakarız bu işlere. Biz, bu oyuna gelmeyiz’
demiştir. Bu söylediklerini unutup, şimdi caminin ibadete açılmasını Müslümanlığın şahlanışı olduğunu
söylüyor” şeklinde konuştu. Konuyla ilgili yurt dışından gelen tepkiler arasında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel’in açıklamaları da yer aldı. Borrel kararın “esef verici” olduğunu belirterek, “Danıştay’ın modern Türkiye’nin emsal kararlarından birini geri çevirmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarihi eserin yönetimini Diyanet İşleri Başkanlığı’na vermesi üzücü” dedi. ABD Dışişleri
Bakanlığı ise karardan dolayı “hayal kırıklığına uğradıklarını” belirtti. New York Times ise Ayasofya’nın
müze olarak son 80 yıldır uyum ve Türkiye’nin kuruluş ilkelerinden biri olan laikliğin sembolü olduğunu
yazdı. Yunan Ekathimerini ise Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in kınama mesajını yayımladı.
2940
Almanya Dışişleri Bakanlığı da Ankara’nın kararı almadan önce UNESCO ile görüşmüş olması gerektiğini ifade edildi.2941
13 Temmuz 2020

● Halk TV, 13 Temmuz’da Ankara yayın merkezindeki teknik sorun oluştuğunu ve çözüldüğünü
ancak Ankara ile İstanbul yayın merkezi arasında irtibat kurulamadığını, dolayısıyla Özlem Gürses’in sunduğu “Gündem Özel” programını iptal etmek zorunda kaldıklarını duyurdu.2942
● HDP’li Ağrı Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, “silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör
örgütü propagandası yapmak” suçundan gözaltına alındı. Aynı soruşturmada Mesut Arslan, Mustafa Alparslan ve Zeyney Abidin Bozkurt’un da gözaltına alındığı aktarıldı.2943
● Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi, Kayseri 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz
Kurumu’nda tutuklu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Selçuk Mızraklı hakkında Diyarbakır
9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği dokuz yıl dört ay 15 gün hapis cezasını onadı. Mızraklı, 31 Mart 2019
Yerel Seçimleri’nde göreve geldikten sonra 19 Ağustos 2019’da İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınarak
yerine kayyum atanmıştı. Mızraklı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma
kapsamında 21 Ekim’de gözaltına alınarak, gizli tanık beyanları gerekçesiyle “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt
propagandası yapmak” iddialarıyla tutuklanmıştı. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Mızraklı’nın Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Sağlık Komisyonu Üyesi olmasını gerekçesiyle 9 Mart’ta dokuz yıl dört
ay 15 gün hapis cezası vermişti.2944 Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi ise, duruşmalı
değerlendirme yapılmasını reddederek, hapis cezasını onadı. Mızraklı’nın avukatları, temyiz için Yargıtay’a
başvuracak.2945

2936 https://www.hukukihaber.net/mesleki-hukuk/avukatlik-kanunu-degisiklik-teklifi-karsilastirmali-tablo-h437211.html
2937 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-53371906
2938 https://www.birgun.net/haber/savunmaya-darbe-vuran-yasa-aym-ye-tasinacak-emsal-kararlar-var-307969
2939 http://www.mimarlarodasi.org.tr/index.cfm?sayfa=belge&sub=detail&bid=44&mid=44&tip=0&Recid=15355
2940 https://www.birgun.net/haber/cumhuriyetin-degerlerini-savunacagiz-307991
2941 https://www.birgun.net/haber/alman-disisleri-nden-ayasofya-aciklamasi-unesco-ile-istisare-edilmeliydi-308149
2942 https://twitter.com/halktvcomtr/status/1282743807570780163?s=08
2943 http://susma24.com/diyadin-belediyesi-es-baskani-betul-yasar-gozaltina-alindi/
2944 http://bianet.org/bianet/yasam/227474-selcuk-mizrakli-ya-verilen-ceza-onandi
2945 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/07/15/selcuk-mizraklinin-hapis-cezasi-onandi/
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● Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarınca Man Adası’na para transferi yapıldığına ilişkin açıklamaları konusundaki davada, reddi hakim talebi reddetti. Mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun, Erdoğan’a 110.000 lira, Erdoğan’ın oğlu
Ahmet Burak Erdoğan’a 15.000 lira, eniştesi Ziya İlgen’e 17.000 lira, kardeşi Mustafa Erdoğan’a 25.000
lira, dünürü Osman Ketenci’ye 20.000 lira, iş adamı arkadaşı Mustafa Gündoğan’a ise 10.000 lira olacak
şekilde toplamda 197.000 lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.2946 Kılıçdaroğlu, 21 Kasım 2017’de
Erdoğan’ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski özel kalem müdürünün vergi cenneti olarak nitelenen Man
Adası’ndaki off-shore şirketine 2011 yılında 18 milyon dolar gönderdiğine ilişkin swift mesajları ve dekontlar göstermişti. Kılıçdaroğlu, bu açıklamaları nedeniyle Erdoğan ve yakınlarınca yapılan şikayetler üzerine açılan davada 698.000 lira tazminata mahkum edilmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk
Dairesi ise, 8 Kasım 2019’da bu kararı bozmuş, davanın yeniden görülmesine karar vermişti.2947
14 Temmuz 2020
● HDP’nin Ankara - Ulucanlar Cezaevi Müzesi önünde yapmak istediği “Demokrasi Buluşmaları”
eylemine polis müdahale etti ve HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Veli Saçılık’ı darp ederek
gözaltına aldı. Saçılık, “Gösteri Yürüyüş Kanunu’na muhalefetten işlem yaptılar. Serbestim. Elli kişinin
içinden seçip gözaltına almaları eski hınçları sebebiyle. Onlar saldıracak, biz direneceğiz”2948 mesajıyla serbest bırakıldığını duyurdu. Eylemde basın mensuplarınca görüntü alınmasını engelleme yapıldığı ileri sürüldü.2949
● Diyarbakır ve Gaziantep’te katıldıkları eylemler nedeniyle kadın hakları savunucuları, gazeteciler
ve HDP yöneticileri 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Med Tutuklu ve Hükümlü
Aileleri Hukuki ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu (MED TUHAD-FED) Başkanı Elif Haran, Tutuklu
Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (TUAY-DER) üyesi Rabia Ataş, Diyarbakır Bağlar Belediyesi Meclis
üyeleri Panayır Çelik ve Halime Bayram, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır
Şubesi Yöneticisi Rozerin Çatak, Zekiye Güler, Figen Ekti, Emine Kaya, Dilan Yakut, Diyarbakır Yenişehir
Belediyesi Meclis üyeleri Gülşen Güneş ve Ronda Bat, HDP Yenişehir eski İlçe Başkanı Demet Özkaran,
Zeynep Suncak, Selma Metin, Tekoşin Tekin ve Ruken Şehir ile 70 yaşındaki Hayriye Türkekul yer alıyor.
TUAY-DER yöneticisi Bahar Akyapı ve HDP Diyarbakır Sur Belediye Başkanı Hatun Yıldız’ın da evlerinde bulunamadıkları için gözaltına alınmadığı belirtildi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, gözaltılara, “Kadınlara ve demokratik siyasete yönelik yapılan bu operasyonlar, hukuk dışıdır, kadın düşmanlığıdır” tepkisini gösterdi. HDP Kadın Meclisi, HDK Kadın Meclisi, DBP Kadın Komisyonu, DTK Kadın
Meclisi, Kadınların Kurtuluşu, Sosyalist Dayanışma Platformu Üyesi Kadınlar, Sosyalist Kadın Meclisleri,
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Kadın Meclisi ile Yeşil Sol Kadınlar yaptıkları ortak açıklama ile “AKPMHP’nin saldırgan erkek anlayışına karşı geri adım atmayacağız” ifadesini kullandı.2950
● Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca PKK/KCK’ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında
aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Musa Aydın ile Şahinbey ve Şehitkamil ilçe başkanları, Demokratik
Bölgeler Partisi (DBP) yöneticileri ile iki mahalle muhtarı ve bir avukatın da bulunduğu toplam 33 kişi
gözaltına alındı. HDP’nin açıklamada, “İktidar hemen her gün partimize, üye ve yöneticilerimize, hak ve
özgürlük talebinde bulunanlara karşı sistematik saldırılar gerçekleştirmektedir. Toplumun iradesine karşı
her türlü saldırı yöntemini devreye koyan iktidarın uygulamalarını, hukukla, gözaltı işlemleriyle tanımlamak
mümkün değildir” denildi.2951
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” töreni için
Cumhurbaşkanlığı’nın isteği üzerine, TBMM Genel Sekreterliği’nce siyasi parti üyelerinden, milletvekillerinden ve gazetecilerden Covid-19 testi yaptırması istendi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in test
yaptırdığı kaydedildi. Törene katılma kararı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi partilere
darbe girişimiyle ilgili söz hakkı tanınmadığı için törene katılmadığını belirterek, “Meclis’te daha önce özel
oturum yapılıyordu. Partiler konuşuluyordu. Bunun olmaması için şimdi oturum yapmıyorlar. Bu doğru
değil” açıklaması yaptı.2952 Tören, Meclis yerleşkesi içinde ilk bombanın düştüğü 15 Temmuz Şehitler
Anıtı’nda düzenlendi. Beştepe’de Fatih Atakoğlu, CSO ve Kültür Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel
Müdürlüğü Devlet Çoksesli Korosu üyelerine de test yapıldığı belirtildi.2953
2946 https://www.birgun.net/haber/yeniden-gorulen-man-adasi-davasinda-kilicdaroglu-tazminata-mahkum-edildi-308303
2947 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/142-bin-liralik-man-adasi-karari-bozuldu-5438962/
2948 https://twitter.com/velisacilik/status/1283063691051704330
2949 https://dokuz8haber.net/gundem/gozaltina-alinan-veli-sacilik-serbest-birakildi/
2950 https://gazetekarinca.com/2020/07/diyarbakir-ve-antepte-ev-baskinlari-gozaltilar-aciklamalar-tepkiler/
2951 https://www.dw.com/tr/diyarbak%C4%B1r-ve-antepte-polis-bask%C4%B1nlar%C4%B1/a-54167022
2952 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007141042453327-cumhurbaskanligi-erdoganin-katilacagi-15-temmuz-toreni-oncesi-tum-vekillerden-kovi-19-testiistedi/
2953 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/erdogan-tbmmye-gelecek-diye-5930164/
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● Resmi Gazete’de yayımlanan daire başkanlığı, genel müdürlük, vali yardımcılığı ve kaymakamlıklara ilişkin Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile toplamda 427 mülki idare amirinin görev yerlerinde değişiklik yapıldı.2954
● Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın davasında tutukluluğun devamına oy çokluğuyla karar verdi. Yüksekdağ, “terör örgütü yöneticiliği”, “terör örgütü propagandası yapmak”, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “suç işlemeye tahrik” ve “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum
ve organlarını aşağılamak” iddialarıyla yargılanıyor. Yüksekdağ, savunmasında, siyasi darbe ürünü olarak
tutuklandığını belirterek, ve hukuk düzeni mağduru olduğunu söyledi. Dava 28 Eylül’e ertelendi.2955
● Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi sonrasında “İnşallah cemaati bol olsun, ziyaretçisi bol olsun içinde sadece ibadet etmekle kalınmasın ve bir mektep bir medrese
olsun” açıklamasında bulundu. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ise Erbaş’ın bu açıklamasına “Bu beyan,
Tevhid-i Tedrisat ve Anayasal ilkelere aykırıdır. Hukuk Müşavirliğimiz, Diyanet İşleri Başkanı hakkında,
bu nedenlerle, suç duyurusunda bulunmuştur” tepkisini gösterdi.2956
● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesiyle ilgili “Sultan
Mehmet’in mekanı Ayasofya yeniden ibadete açıldı. Açıldı, hayırlı olsun ama en başta yaptığım uyarıyı
yeniden yapmak istiyorum, ibadete açılsın ama siyasete kapatılsın. Erdoğan bir açıklama yaptı. Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’ün aldığı kararı hata olarak niteledi. Yeni Türk devletinin kayıtlarına cami olarak
tescil ettiren ikinci kişi o beğenmediğin Mustafa Kemal Atatürk’tür. Utanmadan tarihe ihanet yakıştırması
yapmak makamı ne olursa olsun haddi değildir” dedi.2957
● Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar 20.077 terörist içimizden temizlenmiş, ihraç edilmiştir. Emekli olanların dahi peşleri bırakılmamış 1.243 kişinin rütbesi
geri alınmıştır. Haklarında idari işlemler devam edenlerle birlikte toplam 24.060 kişi hakkında işlem yapılmıştır. OHAL sonrası Bakan kararıyla ihraç edilenlerin sayısı 5.071 olup, geri dönenlerin sayısı ise 478'’dir”
dedi.2958
● Artı Gerçek yazarı ve avukat Nurcan Kaya, örgüt propagandası yapmaktan hakkında soruşturma
açıldığını duyurdu. Kaya, “Dosyada, Cumartesi anneleri eylemine, Gezi anmasındaki polis şiddetine, sivil
toplum çalışanı Yiğit Aksakoğlu ile görüşmeme dair paylaşımlarım, profil fotoğraflarım var” dedi.2959
15 Temmuz 2020
● Sağlık Bakanı 947 yeni vaka ile toplam vaka sayısını 215.940 ve 17 ölüm ile toplam can kaybını
5.419 olarak açıkladı.2960
● HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede ve Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu’nun
“Salgın döneminde Kürt düşmanlığı” raporunda, 14 HDP belediyesine kayyum atandığı ve belediye eş başkanlarından birinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. Raporda, “Covid-19 virüsü salgınının ortaya çıktığı günden Haziran ayının sonuna kadar 387 HDP’li siyasetçi, aktivist, gazeteci ve sağlık çalışanı
ile destekçi yurttaşlar gözaltına alındı, 93’si tutuklandı. Meclis’e dokunulmazlık fezlekesi gönderildi. 84’ü
HDP’li milletvekilleri için hazırlanan fezleke sonucunda toplamda üç ismin milletvekilliği düşürüldü” denildi.2961
● Ağrı’nın Diyadin ilçesi HDP’li Belediye Başkanı Betül Yaşar, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
HDP’li Mustafa Alpaslan, Mesut Arslan ve Zeynel Abidin Bozkurt ise, yurt dışına çıkış yasağı konularak
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.2962
● TBMM’ye sunulan, Gıda, Tarım ve Ormancılık Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında
34 maddelik kanun teklifinde, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Gıda Bilim Kurulu kurulmasını ve
reklamları istisna tutarak, bilimsel olmadığını iddia ettiği her türlü yayın organındaki haber, makale ve görüş
beyanını suç sayacağı ve 20 ila 50 bin lira arasında para cezası keseceği öngörüldüğü bildirildi.2963
16 Temmuz 2020
● ABD-Washington merkezli düşünce kuruluşu Center for American Progress, “Türkiye’nin Değişen Medya Ortamı” raporunda, ABD’nin fon sağladığı Gazete Duvar, Medyascope, T24 ve Bianet gibi
2954 https://www.birgun.net/haber/resmi-gazete-de-yayimlandi-200-den-fazla-ilcenin-kaymakami-degisti-308217
2955 https://www.birgun.net/haber/figen-yuksekdag-in-tutukluluguna-devam-karari-verildi-308248
2956 https://www.birgun.net/haber/add-diyanet-isleri-baskani-hakkinda-ayasofya-aciklamasi-nedeniyle-suc-duyurusunda-bulundu-308298
2957 https://www.birgun.net/haber/aksener-ayasofya-siyasete-kapatilsin-308232
2958 https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/1472020-15881
2959 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/227430-nurcan-kaya-ya-orgut-propagandasindan-sorusturma
2960 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1283457635963015169?s=20
2961 https://www.birgun.net/haber/hdp-den-salgin-doneminde-kurt-dusmanligi-raporu-308436
2962 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/hdpli-diyadin-belediye-baskani-betul-yasar-tutuklandi-41564874
2963 http://www.krttv.com.tr/gundem/gida-ve-beslenme-konusundaki-haber-ve-paylasimlara-ceza-duzenlemesi-h40696.html
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medya sitelerinin desteklenmeye devam edilmesi gerektiği ve yerel gazetelerin önemli bir fırsat alanı olduğunu kaydedildi. Raporda, 2016-2019 yılları arasında Ulusal Demokrasi Vakfı’nın (NED) Türkiye’de gazeteciliğin desteklenmesi için sağladığı finansmanını altı kat arttırdığı belirtilerek, bu finansman seviyesinin
muhafaza edilmesinin önemli olduğuna yer verildi. Raporda, T24 gibi medya kuruluşlarında genellikle, yarı
zamanlı köşe yazarlarının istihdam edildiğini bu yüzden haber yerine eleştiri ve yorum üretildiğini belirtilerek, profesyonel gazeteciler ve yerel muhabirlerle çalışılarak daha fazla kaynağa ulaşılması gerektiğini
vurgulandı. Raporda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında “objektiflikten uzak düşmanlık öğesi içeren
birçok açıklamasının” olduğuna işaret edildi.2964
● İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, TRT ile ilgili “TRT’de 2.000 civarında yetişmiş personel emekli edildi. Emekli olmayanların bir kısmı da Devlet Personel Başkanlığı’nda havuza atıldı. Akabinde, 3.000’in üzerinde yeni eleman alındı” dedi.2965 CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ise 2.000’e yakın
personelin çeşitli gerekçelerle emekli edildiği ve 169 personelin de istihdam fazlası denilerek farklı kurumlara gönderildiği TRT’nin 3.149 kişiyi işe aldığını ifade etti. Sertel, “TRT’nin 2017’de 7.133 personeli vardı.
KHK ile ihraç edilenler ve 1.774 kişi emekli olunca personel sayısı 5.303’e düştü. Ancak 3.149 kişi sınavsız
olarak işe alındı ve şimdi 8.452 oldu” dedi.2966
● Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), basın özgürlüğünün önemini vurgulamak amacıyla
1989’dan beri verdiği Basın Özgürlüğü Ödülleri’nin kişi dalındaki sahibi Evrensel Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Polat oldu. Kurum dalındaki sahibi ise, “Türkiye’de halkın haber alma hakkının engellenmesi ve toplumsal belleği zedelemek için egemenler eliyle gazetecilik mesleğinden uzaklaştırılan meslektaşlarımızla
dayanışma amacı” belirtilerek işsiz gazeteciler oldu.2967
17 Temmuz 2020
● AYM Genel Kurulu, “7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un usul/şekil bakımından iptali” ve “yürürlüğünün durdurulmasına” ilişkin CHP’nin 2 Nisan’da yaptığı başvuruyu2968 reddetti.2969 CHP, Cezaevlerinde hükümlü binlerce kişiye tahliye yolunu açtığı için “af” sonucu doğurduğu gerekçesiyle “Anayasa’nın beşte üç çoğunluğa
ilişkin usul şartı yerine getirilmediği için düzenlemenin şekil yönünden iptalini istemişti. AYM üyelerinden
yedisi “af kapsamında” ve dokuz üye ise “af değil, infaz düzenlemesi” yönündeki oyu ile CHP’nin talebi oy
çokluğuyla reddedildi. AYM, CHP’nin esastan yaptığı ikinci başvuru daha sonra görüşecek.2970 Düzenleme
15 Nisan’da TBMM’de kabul edilmiş, 100 bine yakın mahkum Covid-19 salgını nedeniyle cezaevlerinden
erken tahliye ya da izin ile salıverilmişti.2971
● TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda “Dijital Mecralar” isminde yeni bir ihtisas komisyonu kurulması gündeme getirildi. Komisyonda, “İnternet Ortamında yapılan Yayınların Düzenlenmesi” ve “Bu
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun”a madde ihdas edildi. Buna göre,
TBMM’de kurulacak ve 17 üyesi olacak Dijital Mecralar İhtisas Komisyonu’nda, bireylerin kişilik haklarına özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı veya çocukların fiziksel ve psikolojik
gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amaçlanacak.2972
18 Temmuz 2020
● Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Çakır, internet haber
sitelerini Basın Kanunu kapsamına almayı öneren kanun taslağıyla ilgili “Basın Kanunu’nda yapılacak yeni
düzenlemelerle yazılı, görsel ve internet medyasında yaşanan başta işsizlik olmak üzere birçok sorunun sona
ermesi en büyük dileğimiz ve beklentimizdir” dedi. Çakır, internet ortamında basın özgürlüğünün sağlanması, telif hakları, reklam payları, bu kuruluşlarda çalışanların haklarının verilmesinin kişisel hak ve özgürlüklerin korunmasının söz konusu taslağın yasalaşmasına bağlı olduğunu belirtti.2973
19 Temmuz 2020
● Twitter’ın, son dönemde kapattığı ve kısıtladığı trol hesapları arasına gununyalanlari, DogrusuNeTRT ve Bosphorus Global’in (Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi) resmi sosyal medya hesabı olan
2964 https://www.yenisafak.com/gundem/abd-raporunda-bati-fonlariyla-finanse-edilen-gazete-duvar-medyascope-t24-ve-bianete-sitem-sputnik-kadar-olamadinizhaber-degil-yorum-uretiyorsunuz-3549751
2965 https://www.birgun.net/haber/tasarruf-gerekcesiyle-2-bine-yakin-personeli-emekli-eden-trt-de-kadro-yeniden-8-bini-asti-308528
2966 https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/2-bin-kisi-gitti-3-bin-kisi-geldi-5933738/
2967 https://www.tgc.org.tr/aciklamalar/2600-2020-tgc-bas%C4%B1n-%C3%B6zg%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC-%C3%B6d%C3%BClleria%C3%A7%C4%B1kland%C4%B1.html
2968 https://www.amerikaninsesi.com/a/aym-gazetecileri-kapsamayan-infaz-yasasini-degerlendirecek/5459272.html
2969 https://www.trthaber.com/haber/gundem/aym-chpnin-infaz-yasasi-basvurusunu-reddetti-502456.html
2970 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200415-16.htm
2971 https://www.milliyet.com.tr/gundem/100-bin-mahk-ma-tahliye-yolu-aciliyor-6169735
2972 https://www.aa.com.tr/tr/politika/tbmmde-dijital-mecralar-komisyonu-kuruluyor/1913187
2973 https://www.iha.com.tr/samsun-haberleri/vali-daglidan-internet-yasasi-vurgusu-2654829/
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BosphorusGlobal de eklendi. Söz konusu sayfalara girildiğinde, “Dikkat: Bu hesap geçici olarak kısıtlandı.
Bu hesapta olağan dışı etkinlikler tespit ettiğimiz için bu uyarıyı alıyorsun. Yine de görüntülemek istiyor
musun” notuyla karşılaşılıyor.2974
20 Temmuz 2020
● Sağlık Bakanı, 931 yeni vaka ile toplam vaka sayısını 220.572 ve 17 ölüm ile toplam can kaybını
5.508 olarak açıkladı.2975
● İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın
süt kutularındaki gökkuşağı ve belediye binası sütunlarının farklı renklere boyatılmasını pedofili ve ensest
ilişkiye bağlamasına, “Renklerle kavga edildiğini siyasette ilk kez görüyor ve yaşıyorum. Renk hayattır.
Ruhu rahatlatır. Her halde bu arkadaşlar bunun farkında değil” yanıtını verdi.2976 Dağ, İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin dağıttığı süt kutularının üzerindeki gökkuşağı için “LGBT renkleriyle subliminal mesaj” demişti. Dağ, belediye binasında kolonlarındaki renklendirme için “İzmir’de bu sapkın zihniyetin ve onu meşrulaştırmaya çalışan her türlü faaliyetlerin karşısında olacağız. Özelikle kamu zararına sebep olunarak ve
197 bin lira ödenerek bu şehrin en önemli kamu kurumlarından birinin LGBT‘yi çağrıştıracak şekilde boyanmasına sessiz kalamayız” demişti.2977
● TÜİK’in Yazılı Medya İstatistikleri verilerine göre2978, 2019’da gazete ve dergi sayısı yüzde 8.0
azalarak 5.485’e geriledi, söz konusu yayınların yüzde 57.4’ünü ise dergiler oluşturdu. Aynı dönemde gazete ve dergilerin toplam tirajı da yüzde 8.0 azalarak, 1 milyar 259 milyona geriledi, bunun yüzde 94.2’sini
ise gazeteler oluşturdu. Türkiye’de 2019 yılında yayımlanan gazetelerin yüzde 90.8’i yerel, yüzde 7.3’ü
yaygın (ulusal), yüzde 1.9’u ise bölgesel yayın yaptı. Dergilerin ise, yüzde 65.9’u yaygın, yüzde 29.5’i yerel,
yüzde 4.5’i bölgesel yayın yaptı. Gazetelerin toplam tirajının yüzde 83.6’sı yaygın, yüzde 15.7’si yerel ve
yüzde 0.8’ini bölgesel yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yüzde 83.7’si yaygın, yüzde 12.9’u yerel ve
yüzde 3.5’ini bölgesel yayımlanan dergiler oluşturdu. Gazetelerin yüzde 29.7’si haftalık, yüzde 28.5’i haftada iki-altı gün arası, yüzde 17.8’i aylık olarak yayımlandı. Dergilerin ise yüzde 23.4’ü aylık, yüzde 21.9’u
üç aylık, yüzde 16.7’si altı aylık olarak yayımlandı. Yayınlanan gazetelerin, yüzde 89.3’ü siyasi/haber/güncel, yüzde 2.1’i sektörel/mesleki, yüzde 1.7’si yerel yönetim içerikli oldu. Yayınlanan dergilerin, yüzde
17.9’u sektörel/mesleki, yüzde 14.1’i akademik, yüzde 9.5’i eğitim/sınav içerikli yayımlandı. BİK’in idari
kayıtlarından elde edilen bilgilere göre, 2019’da resmi ilan ve reklam bedelleri yüzde 2.8 artarak 467 milyon
liraya yükseldi.2979
● Ankara Barosu’nun 11 yöneticisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Diyanet İşleri Başkanı Ali
Erbaş’ın 26 Nisan’daki Cuma hutbesinde, eşcinselliğe karşı mücadele edileceğine yönelik açıklamaları üzerine “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla başlatılmış soruşturmada yazılı savunma verdi. Savunmada, “Erbaş’ın hutbesinde cinsel yönelimi ve nikahsız yaşama tercihi nedeniyle
hastalık taşıyıcısı olarak nitelendirdiği toplumun bir kesimine karşı ötekileştirici ve ayrıştırıcı söylemi ile
mücadele çağrısında bulunması Anayasanın 14 ve 136. maddelerinin yanı sıra İstanbul Sözleşmesi ile Türk
Ceza Kanunu’nun 216/2. maddesini ihlal etmiştir. Yani herhangi bir dini değer kesinlikle hedef alınmamıştır” denildi.2980
● Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı’na Okan Geçgel seçildi. Kurucu Başkan Üstün Tuncer görevi Geçgel’e devrederken, “Zor şartlarda, cesur yürekli bir grup arkadaşımla birlikte kurduğumuz cemiyetin, dört yıl boyunca demokrasi, basın özgürlüğü, insan hakları, temel hak ve hürriyetler,
gazetecilik meslek ilkeleri, gazetecilerin hak ve sorumlulukları konusunda çok önemli çalışmalar yürüttüğü
inancındayım. Kimi arkadaşımız bize yürekten destek verirken, haklarını korumak, sorunlarını dile getirmek
için mücadele verdiğimiz arkadaşlarımızın büyük bölümü, bizim bu mücadelemizin farkına bile varmadılar.
Kayseri basını, şu günlerde yeniden yapılanmaktadır. Umarım, arkadaşlarımız gelişmeleri takip ediyor, gazete sahipleri ve çalışan gazetecilerin ne gibi sorunlarla karşı karşıya kalabileceklerini öngörebiliyorlardır.
Örgütlü olamadığımız takdirde, kimlerin neler yaşayacağını ve ne gibi sorunlarla karşı karşıya kalacağımızı
çok iyi bilmemiz gerekmektedir” dedi.2981
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni gazeteci Cengiz Er, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ali Köse’ye TRT Haber’in 15 Temmuz özel yayınında, “Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor” sözleri nedeniyle destek verdiği mesajının ardından kendi mahallelisi tarafından hedef alındığını
2974 https://tele1.com.tr/twitter-bu-defa-pelikancilari-vurdu-hesaplar-kapatildi-191103/
2975 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1285263476311687171?s=20
2976 https://www.birgun.net/haber/tunc-soyer-den-hamza-dag-aciklamasi-renklerle-savasildigini-ilk-kez-goruyorum-309045
2977 https://www.birgun.net/haber/akp-li-hamza-dag-in-renk-korkusu-buyuyor-pedofili-ensest-iliski-308985
2978 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do;jsessionid=0sKjfVcSMmn9zGr3y6kMDHH3J45h8jW1QV2rSz464J7RyZ0pWfJh!1743027360?id=33620
2979 https://www.evrensel.net/haber/409757/tuik-gazete-dergi-sayi-ve-tirajlari-yuzde-8-0-azaldi
2980 https://www.birgun.net/haber/ankara-barosu-na-yonelik-baslatilan-sorusturmada-11-yonetici-savunma-verdi-309067
2981 kayseriolay.com/ustun-tuncer-gorevi-okan-gecgel-e-devretti-h64163.htm
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duyurdu. Mesajını silmek durumunda kaldığını belirten Er, “Köse’nin TRT Haber’de FETÖ ile ilgili ses
getiren sözlerine destek verdiğim için açıktan ve özelden isimlerini verdiğim gruplarca yoğun saldırıya maruz kaldım. O tweetimi kaldırdım. Allah bu mahalleye de medyasına da akıl fikir versin” ifadelerini kullandı.
Köse, söz konusu yayında, “Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor” demişti.2982
21 Temmuz 2020
● Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Demokratik Toplum Kongresi’ne (DTK) yönelik yürüttüğü
soruşturma kapsamında Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır eski Şube Başkanı
Recep Oruç’u ifadeye çağırdı. Oruç, DTK çalışmaları gerekçe gösterilerek, “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklanarak, Diyarbakır D Tipi Cezaevi’ne gönderildi.2983
● İçişleri Bakanlığı, Covid-19 salgını gerekçesiyle yürürlükteki lokanta, restoran, kafe, kafeterya,
çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali vb. işletmelerin çalışma
saatlerine yönelik kısıtlamaları kaldırdığını bildirdi.2984
22 Temmuz 2020
● İçişleri Bakanlığı’nın yerine kayyum atadığı HDP Batman Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Demir
emniyet güçlerince gözaltına alındı.2985 Demir, Diyarbakır’da nöbetçi mahkeme kararıyla tutuklandı.2986
23 Temmuz 2020
● İçişleri Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan “FETÖ itirafçısı olan üç vali yardımcısı,
iki kaymakam görevlerine iade edildi” haberlerini reddetti. Haberlerde adı geçen dört mülki idare amirinin,
yapılan adli soruşturmalarının sona erdiği, haklarında “beraat”, “kovuşturmaya yer olmadığı” ve “ceza verilmesine yer olmadığına” dair kararlar verildiği, idari olarak ise soruşturmalarına son verildiği belirtildi.
Ayrıca 15 Temmuz 2016’dan sonra FETÖ ile mücadelede bakanlık bünyesinde toplam 39.850 kişinin ihraç
edilerek, 5.642 kişinin açığa alındığı bildirildi.2987
● AYM, “Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 21 maddesi ile “Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu”nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulmasını
talepli başvurulara ilişkin ilk incelemede yürürlüklerinin durdurulması istemlerini reddetti.2988
● AYM, “Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 21 maddesi ile “Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu”nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulmasını
talepli başvurulara ilişkin ilk incelemede yürürlüklerinin durdurulması istemlerini reddetti.2989 Kamuoyunda
“çoklu baro yapılanması” olarak adlandırılan düzenlemeye ilişkin iptal başvurusunu, CHP 16 Temmuz’da
yapmıştı.2990 CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kabaoğlu, bekçilere verilen yetkilerin Anayasa’ya aykırı
olduğunu belirterek, AYM’ye iptal başvurusunda bulunacaklarını duyurmuştu.2991
24 Temmuz 2020
● Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi ardından kılınan ilk Cuma
namazı hutbesinde sol elinde kılıçla çıkarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün de imzasının yer aldığı Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararına gönderme yaparak, “Fatih Sultan
Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar” dedi.2992
● Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesiyle ilgili “Tek parti döneminde alınan bu karar, tarihe ihanet olmanın yanında hukuka da aykırıydı” sözleri
hakkında suç duyurusunda bulundu. HKP, Erdoğan’ın konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’ü Cumhurbaşkanı ve İsmet İnönü’yü hedef aldığını belirterek, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında
Kanun’a Aykırılık ve TCK’nin 257’inci maddesi “görevi kötüye kullanma” suçlamalarında bulundu.2993
● AYM, HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekilliklerinin düşürülmesiyle ilgili
yapılan başvuruları “yetkisizlik” gerekçesiyle reddetti. AYM, Anayasa’nın 84’ncü maddesinde “kesin hüküm giyme veya kısıtlanma” gerekçelerini içeren ikinci fıkrasına göre vekillikler düşürüldüğü için oy
2982 https://t24.com.tr/haber/erdogan-in-kuzeni-gazeteci-cengiz-er-o-tweetimi-kaldirdim-allah-bu-mahalleye-de-medyasina-da-akil-fikir-versin,891785
2983 https://yeniyasamgazetesi1.com/dtk-sorusturmasinda-bir-tutuklama-daha/
2984 https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-lokanta-restoran-kafe-kiraathane-vb-is-yerlerinin-calisma-saatleri-hakkinda-genelge-gonderildi
2985 https://www.birgun.net/haber/hdp-li-batman-belediyesi-esbaskani-gozaltina-alindi-309185
2986 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/gorevden-uzaklastirilan-hdpli-batman-belediye-baskani-mehmet-demir-tutuklandi-5946648/
2987 https://www.icisleri.gov.tr/bugune-kadar-hicbir-itirafci-gorevine-iade-edilmemistir
2988 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/aym-cumhurbaskanligi-kararnamesini-iptal-etti-1753496
2989 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/aymden-chpnin-baro-duzenlemesinin-yurutmesinin-durdurulmasi-istemine-ret/1919848
2990 https://www.evrensel.net/haber/409510/chp-coklu-baro-duzenlemesinin-iptali-icin-aymye-basvurdu
2991 https://www.milliyet.com.tr/siyaset/bekci-kanunu-aymye-gidiyor-6233972
2992 https://www.birgun.net/haber/diyanet-isleri-baskani-erbas-kilicla-hutbe-okudu-vakfedileni-cigneyen-lanete-ugrar-309506
2993 https://www.birgun.net/haber/erdogan-a-ayasofya-sozlerinden-suc-duyurusu-309534
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2994

birliğiyle yetkisizlik kararı verdi.
HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Farisoğulları için ve HDP
Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy ise Güven için Anayasa’nın yedinci maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle 10 Haziran’da AYM’ye başvurmuştu.2995
25 Temmuz 2020
● Sağlık Bakanı, 921 yeni vaka ile toplam vaka sayısını 225.173 ve 16 yeni ölüm ile toplam can
kaybını 5.596 olarak açıkladı.2996
● İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ayasofya’daki Cuma
hutbesinde kullandığı ifadeler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Erbaş, Ayasofya’daki
Cuma hutbesinde, “Bizim inancımızda vakıf malı kutsaldır. Dokunanı yakar. Vakfedenin şartını çiğneyen
lanete uğrar” demişti.2997
● CHP 37. Olağan Kurultayı’nda, genel başkanlık için gerekli delege imzalarını diğer aday adayları
toplayamadığı için tek aday olan Kemal Kılıçdaroğlu, 1356 delegeden 1251’sinin oyunu alarak altıncı kez
CHP Genel Başkanı seçildi. Kılıçdaroğlu, “Bu kurultay TBMM’nin 100. yılında yaptığımız bir kurultaydır,
tarihi bir kurultaydır. Bu kurultay bizi 2023’e taşıyacak kurultaydır, cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırma
kararlılığımızı gösterecek olan kurultaydır. Türkiye, cumhuriyet tarihinin en ağır buhranını yaşıyor. Bu buhran yönetim, demokrasi, ekonomi buhranıdır. 21. yüzyılın Türkiye’sinde yasama, yargı ve medya bir kişinin
vesayeti altındadır. Saray talimat veriyor, Osman Kavala içeride kalacak diye, Selahattin Demirtaş içeride
kalacak diye, yargı gereğini yapıyor” dedi.2998
26 Temmuz 2020
● İstanbul Silivri Cezaevi’nde tutuklu Osman Kavala, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’le
görüşmesinde, “Hakkımda peş peşe açılan üç soruşturmanın hiçbiri hukuken beni burada tutmaya yetmiyor.
1000 gündür belgesiz, dayanaksız zorla özgürlüğüm elimden alındı. Türkiye’de adaletsizlik, hukuksuzluk
girdiğim günden çok daha yaygınlaşmış durumda. Hiçbir iyileşme gözükmüyor” dedi. Bunu Türkiye’nin
geleceği açısından ümit kırıcı bulduğunu söyleyen Kavala, “Sadece kendi yargı sürecime baktığımda ülkede
hukukun niteliğinin ne kadar kötüleştiğini görmek çok üzücü. İlk iki dosyadan beraat ve tahliye çıkınca
AİHM’in ihlal kararlarını dolanmak, gereğini yapmamak için üçüncü dosyayı yarattılar. Orada da ortada
iddianame yok. Casuslukla suçlanıyorum. Ama bunun için bir bilgi edinme ve bu bilgiyi aktarmam gerekiyor. Ama ortada ne bilgi var ne de belge var” diye konuştu.2999
● Çanakkale Valiliği, Covid-19 tedbirleri kapsamında, kentte gerçekleştirilmesi planlanan gösteri,
yürüyüş ve mitingleri bir haftalığına yasakladığını duyurdu. Açıklamada, “Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere Çanakkale il sınırları içinde 25-31 Temmuz tarihlerinde
yedi gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları,
gösteri yürüyüşleri, protesto eylemi, basın açıklamaları, stant kurma, bildiri dağıtımı, toplu karşılama ve
uğurlama etkinlikleri gibi türdeki her türlü eylem ve etkinliklerin düzenlenmesi yasaklanmıştır” denildi.3000
27 Temmuz 2020
● MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, sosyal medyayla ilgili teklifi savunarak, “Sosyal medyada
sahte hesaplar üzerinden insan haysiyetine, namusuna ve şerefine yönelik itibar suikastları yapılmaktadır.
Başta FETÖ olmak üzere bazı terör örgütleri tarafından organize bir şekilde linç kampanyaları yapılmaktadır. 2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye sahte habere maruz kalma sıralamasında yüzde 49
ile ilk sırada yer almaktadır. Bu araştırma bile sosyal medya ile ilgili bir düzenlemenin acilen yapılması
gerektiğini göstermektedir” dedi. Başta İngiltere, Almanya, Fransa olmak üzere birçok ülkenin sosyal
medya platformlarını sorumlu tutan, şiddet içeren, terör bağlantılı siber zorbalık ve çocuk istismarı gibi
kategorilere girebilecek içeriklerin hızlı bir şekilde kaldırılmasını öngören düzenlemeler yaptığına değinen
Akçay, “Almanya’da sosyal ağ sağlayıcıları ülkede temsilcilik açmak zorundadır. Sosyal ağlarda şikayet
edilen içeriklerin yasaları ihlal edip etmediği incelenebilmekte, ihlal tespit edilir ve 24 saat içinde silinmezse
sosyal ağlara 50 milyon Avroya kadar para cezası verilebilmektedir. Mahkeme kararı olması halinde suç
içerikli paylaşım yapan kişilerin bilgileri şikayetçiyle paylaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.3001

2994 https://www.birgun.net/haber/aym-den-guven-ve-farisogullari-karari-yetkimiz-yok-309553
2995 https://www.evrensel.net/haber/410161/aymden-leyla-guven-ve-musa-farisogullari-karari-yetkimiz-yok
2996 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1287070958029811712?s=20
2997 https://www.birgun.net/haber/iyi-partili-aytun-ciray-ali-erbas-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunacagim-309605
2998 https://www.birgun.net/haber/kemal-kilicdaroglu-yeniden-chp-genel-baskani-secildi-309592
2999 https://t24.com.tr/haber/osman-kavala-tutuklulugunun-1000-gununde-silivri-den-konustu-hukuksuzlugun-yayginlasmasi-turkiye-nin-gelecegi-acisindan-umitkirici,893132
3000 http://beyazgazete.com/haber/2020/7/26/canakkale-de-toplanti-ve-gosteri-yuruyuslerine-gecici-yasak-5664298.html
3001 https://www.aa.com.tr/tr/politika/mhp-grup-baskanvekili-akcay-sosyal-medyaya-iliskin-duzenlemeler-bir-sansur-yasasi-degil/1923775
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● Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin imzasını geri çekmesi görüşüne karşı çıkılmasına tepki göstererek, “AKP’nin papatyaları” yazısıyla iktidar partisi içerisindeki kadın hakları savunucularına yönelik hakaret ifadeleri kullandı. Dilipak, yazısında AKP’li eski bakan
şimdiki Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye
Erdoğan Bayraktar’ın yönetim kurulu başkan yardımcılığını üstlendiği Kadın ve Demokrasi Derneği’ni
(KADEM) “felaketin sorumluları” olarak suçladı.3002
● Atatürkçü Düşünce Derneği, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinden sonra ilk Cuma namazı
hutbesinde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile son dönemde gündeme gelen hilafet ve alfabe konuları hakkında, “Laik cumhuriyet için toparlanın!” yazısı yayımladı. Yazıda, “Ayasofya’nın ibadete açılması sırasında, Erbaş’ın Atatürk’e yönelik, hadsiz ifadeleri sıcaklığını korumaktadır. Atatürk’ü hutbelerden
çıkaran, anmayan ve bir kez bile rahmet dilemeyen Erbaş’ın ‘Atatürk’e dua edilir’ ifadeleri aldatmacadır.
Aynı gün, ‘hilafet isteriz’ diye haykırarak, bağıranların ve İstanbul sokaklarında özgürce yürüyüş düzenleyerek, Atatürk’e ve Cumhuriyet’e karşı kin kusanların, ‘biz bugün onun kemiklerini sokağa attık’ nidalarıyla
sevinç çığlığı atanların, kimlerden cesaret aldığı Milletimizce çok iyi tespit edilmiştir. Anayasal düzene
bağlılık üzerine ‘namus sözü’ verenlerden, bugüne kadar hiçbir tepkinin gelmemiş olmasına şaşırmıyoruz.
İktidar mensubu aileden, Albayrak Medya Grubu’nun dergisi, Gerçek Hayat’ın 27 Temmuz’daki sayısında
hilafet çağrısı yapılarak, ‘şimdi değilse ne zaman, sen değilsen kim? hilafet için toparlanın’ ifadelerine yer
verilmiştir. Bu açıkça kalkışma çağrısıdır, suçtur. Bu konuda hukuki süreci başlattık. Bilal Erdoğan’ın katıldığı bir televizyon programında, aleni bir şekilde Harf Devrimi’ni hedef alması, dini kadroları övmesi,
kurgulanmaya çalışılan devlet sistemini gözler önüne sermektedir” denildi.3003
28 Temmuz 2020
● 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7252 sayılı Kanun3004 ile kanunlara,
bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla alınan
tedbirler ile yapılan iş ve işlemler hakkında inceleme, görüşme, raporlama, tavsiye ve görüş bildirme işlemlerini yürütmek ve aşağıda detaylıca açıklanan diğer görevleri yerine getirmek amaçları ile TBMM bünyesinde Dijital Mecralar Komisyonu kuruldu.3005 17 kişiden oluşan komisyonun görevi, internet kullanımının
kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı
gerçekleşmesinin önlenmesi konularında görüş ve öneriler sunmak.3006
29 Temmuz 2020
● Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Türkiye’de yerleşik kişilere yurt dışından kaldıraçlı işlem yaptığı
tespit edilen 27 internet sitesinin kapatılması talebinde bulundu.3007
● TBMM’nin 27’nci dönem üçüncü yasama dönemi 29 Temmuz 2020’de “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi”nin Genel Kurul’da kabul edilmesinin ardından sona erdi. Kanun, ifade özgürlüğünü kısıtladığı,
haber alma hakkını engellediği ve kişisel verileren korunması ile özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçeleriyle eleştirildi. Üçüncü yasama döneminde en çok tartışılan konulardan biri, “7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”
oldu. Covid-19 virüsü salgını gerekçesiyle hazırlanan “infaz yasası” olarak bilinen kanun, Meclis’te 86 saat
görüşülerek kabul edildi. Covid-19 virüsü nedeniyle Meclis’in çalışmalarına ara verilmesinin ardından
“7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu” kabul edildi. Kanun, “polis devleti” eleştirilerini aldı.
“Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” Türkiye’nin pek çok yerinde baro başkanları ve avukatların tepkisini toplayarak “Savunma Yürüyüşü”ne neden oldu. Teklif, Meclis’te 52 saat görüşüldü ve TTB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun görüşmeleri locada tek başına izlemesi tartışma konusu oldu. Covid- 19 virüsü salgını nedeniyle çıkartılan “Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik
ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunu” ise ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere 39,24 lira verilmesi muhalefet tarafından “sefalet ücreti” olarak
tanımlandı. 1 Ekim 2019 ile 28 Temmuz 2020 arasında Meclis’e 401 dokunulmazlık tezkeresi gelirken; en
çok fezlekenin 354 ile HDP milletvekilleri hakkında hazırlandığı belirtildi. 4 Haziran’da bir AKP’li, bir
CHP’li ve iki HDP’li milletvekilinin vekillikleri düşürüldü. Verilen 31.264 soru önergesinden 3.128’i
3002 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/07/27/halk-tv-ekran-karartma-cezasini-yargiya-tasidi/
3003 https://www.birgun.net/haber/add-den-ayasofya-icin-iktidara-sert-tepki-muhalefete-laiklik-elestirisi-309776
3004 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/dijital-mecralar-komisyonu-kurulmasina-iliskin-kanun-resmi-gazetede-/1924724
3005 https://www.kesikli.com/tr/dijital-mecralar-komisyonu-kuruldu/
3006 http://yeniyasamgazetesi1.com/mecliste-dijital-mecralar-komisyonu-kuruluyor/
3007 https://www.yenisafak.com/foto-galeri/ekonomi/27-site-icin-erisim-engeli-talebi-iste-kapatilmasi-istenen-siteler-2040263?page=10
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yanıtlanmadı. En çok soru önergesi 6.550 ile Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı’na verildi. Önergelerin 3.998’i
yanıtlanırken, 2.721’i süresi bittikten sonra yayınlandı. En çok soru önergesini veren parti 21.905 ile CHP
oldu ve önergelerin 5.905’i cevaplanmadı. HDP tarafından verilen 6.334 soru önergesinin 3.881’i cevaplanmazken bin 785’i süresi geçtikten sonra olmak üzere toplam 2.328’i yanıtlandı. Böylelikle muhalefet partileri içinde soru önergelerine en çok cevap alamayan siyasi parti HDP oldu. MHP 858 soru önergesi verirken
bunların 558’i cevaplandı. AKP ise yalnızca iki soru önergesi verirken, önergelerin biri yanıtlanmadı.3008
30 Temmuz 2020
● KHK TV birinci yılını doldurduğunu “KHK TV bir yaşında” başlıklı video ile duyuruldu.3009 1
Ağustos 2019 yılında yayın hayatına başlayan kanal, beş buçuk milyon kez görüntülendiğini ve 500 bin saat
izlendiğini kaydederek, KHK’lıların sesi olmaya devam edeceğini duyurdu. Açıklamada, “Bu süreçte sesimiz de kesilmeye çalışıldı. Hiçbir gerekçe gösterilmeden kanalımız Türkiye’den erişime kapatıldı. Erişim
yasağı ile ilgili itirazlarımızı yaptık. Mahkeme süreci devam ediyor. Engellemelere rağmen yayın hayatımıza devam ediyoruz” tepkisi verildi.3010 KHK ile işinden ihraç edilenlerin hikayelerine yer veren Youtube
kanalı KHK TV, 27 Şubat 2020’de mahkeme kararı olmadan erişime engellenmişti.3011
● MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt3012, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin tarım
özellikle fındık politikası üzerinden AKP’yi eleştirdiği açıklaması üzerine MHP yönetimince ihraç
edildi.3013
● Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İstanbul Sözleşmesi’nin yararlarını vurgulayan bir açıklama yaptı.3014
1 Ağustos 2020
● TGS Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu, İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin “Eğer İstanbul Sözleşmesi
uygulansaydı; gazete sayfalarında, köşelerinde kadınları aşağılayan, ikincilleştiren, şiddeti hak etmiş gösteren, meşrulaştıran ifadeler ‘bunlar devletin korumakla yükümlü olduğu eşitlik ilkesine aykırı’ denilerek incelenecekti. Kadınların hayatlarının nasıl karartılacağına ilişkin manşetler atan gazete bile diyemeyeceğimiz
gazetelere ‘bunu yapamazsınız’ denilecekti” açıklaması yaptı.3015 TGS, “İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz sözünü sahipleniyor, bu sözü büyütmek için tüm meslektaşlarımıza çağrı yapıyoruz” sözleriyle
gazetecilere de seslendi.3016
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 996 yeni vaka ile toplam vaka sayısını 231.869 ve 19
can kaybı ile toplam can kaybını 5.710 olarak açıkladı.3017
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesiyle ilgili “Ayasofya’nın yeniden
ibadete açılmasını gölgelemek için başlatılan kimi tartışmaları art niyetli bulduğumu da belirtmek istiyorum” dedi. AKP’nin yapacağı kongreyle ilgili olarak ise, “Kendini milletin üstünde gören, hizmete yönelmek yerine dar kadroculuk yapan kişiden AK Parti teşkilat mensubu olamaz” ifadelerini kullandı.3018
2 Ağustos 2020
● Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), 2020 yılının ilk 6 ayı içerisinde yaşanan hayvan hakları ihlallerine ilişkin raporunda verilere göre; en az 522 milyon 349 bin 599 hayvan öldürüldü. Rapor, HAKİM’den Fatma Biltekin, Yunuslara Özgürlük Platformu’ndan Öykü Yağcı, Hayvanlara Adalet Derneği’nden Avukat Melike Özdemir Ballı, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği’nden Ezgi Akdağ ile HDP
Mersin Milletvekili Rıdvan Turan’ın katılımıyla açıklandı.3019
3 Ağustos 2020
● Timur Soykan, BirGün’deki “Sansürün magazini” yazısında, “İktidarın kontrolü altında olan Türkiye’deki medyanın yüzde 95’inde ‘yasaklılar listesi’ var” diyerek Murat Boz, Athena grubundan Gökhan
Özoğuz, Bergüzar Korel, Cem Yılmaz’ın artık magazin sayfalarında yer bulamadığını ifade etti. Soykan,
“Yasaklılar listesi çok uzun anlatmaya sayfalar yetmez. Zaten hepimiz mangal gibi yürekleriyle yıllardır
Silivri’nin soğuğunu göze alıp hiç susmayan bazı sanatçıların şahidiyiz” diye yazdı. Soykan, iktidara destek
veren sanatçılara ilişkin ise, “Saray müdavimi şarkıcıların bol yağlı methiye rüzgarı kolay dineceğe
3008 https://www.evrensel.net/haber/410522/tbmmnin-bir-yili-halk-yararina-yasa-cikmadi
3009 https://www.youtube.com/watch?v=acgGrMy5TQU
3010 https://www.youtube.com/watch?v=acgGrMy5TQU
3011 https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/220671-khk-tv-ye-erisim-engeli
3012 https://www.birgun.net/haber/mhp-li-cemal-enginyurt-a-kesin-ihrac-talebi-309043
3013 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-cemal-enginyurt-mhpden-ihrac-edildi-41576455
3014 https://kadem.org.tr/istanbul-sozlesmesi-hakkinda/
3015 http://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/228381-tgs-istanbul-sozlesmesi-nden-vazgecmiyoruz
3016 https://tgs.org.tr/evrensel-haklarin-yerli-ve-millisi-olmaz-istanbul-sozlesmesinden-vazgecmiyoruz/
3017 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1289618505483137029?s=20
3018 https://www.birgun.net/haber/erdogan-dan-buyuk-kongre-mesaji-310358
3019 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/hakim-hayvan-haklari-ihlalleri-raporunu-acikladi-1755794
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benzemiyor. Her gün biri sahneye çıkıyor. Ne de olsa salgında halk işsiz, gelirsiz kalmışken Cumhurbaşkanlığı onlara destek için milyonlarca lira dağıttı” ifadelerini kullandı.3020
● DHA’nın eski genel müdürü Salih Zeki Sarıdanişment, ajans haberciliğini konuştuğu Journo’nun
“J Raporu”nda gazetecilerin maaşlarında yıllara göre yaşanan azalmayı, “25 yıl önce muhabirken valinin üç
katı maaş alıyordum. Banka şubesi bana tek seferde maaş ödeyemiyordu, iki üç günde çekebiliyordum.
Şimdi emekli olurken valinin beşte birini bile almıyorumdur herhalde” sözleriyle ifade etti. Sarıdanişment,
“DHA muhabirleri arasındaki arkadaşlar eskiden ancak belediye başkanlığına, milletvekilliğine aday olmak
için gazeteyi bırakırlardı. Şimdi size gazeteciliği bırakma nedeni olarak üç meslek söyleyeyim: Birisi korucu
oldu, birisi bekçi oldu, birisi imam oldu” dedi.3021
4 Ağustos 2020
● BİK, 81 ilde resmi ilan yayınlama hakkını sahip süreli yayınların sayılarını, asgari kadrolarında
yer alan fikir işçilerinin cinsiyet, eğitim durumu, basın kartı sahipliği durumunu ve İŞKUR kapsamında
çalışan sayılarını içeren verileri paylaştı. Temmuz 2020 sonu itibariyle yayımlanan verilere göre, resmi ilan
yayınlama hakkına sahip gazete sayısı 1.051 oldu. Çalışanların 4.863’ü erkek 2.341’i kadın, bunlardan
1.177’si iletişim fakültesi ya da iletişimle ilgili ön lisans mezunu. İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı kapsamında en fazla istihdamın Gaziantep ve Konya’da olduğu belirtildi ve toplam 3.108 basın kartı sahibi gazetecinin istihdam edildiği bildirildi. BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, Covid-19 salgınında basın sektörüne
ilişkin değerlendirmede bulunarak, “Gazetecilik faaliyetlerinin kesintisiz olarak sürdürülebilmesi yönünde
adımlar attık. 13 Mayıs 2020'de gerçekleştirdiğimiz genel kurul toplantısında süreli yayınların, korona virüs
salgınından asgari düzeyde etkilenmesi ve mağdur olmamaları için alınan kararlardan en önemlilerinden
biri de 421 gazeteye dönüşümlü yayın hakkı tanınması oldu. Bu anlamda gazetelerden ve meslek örgütlerinden olumlu geri dönüşler aldık” dedi.3022
● ÇGD Medya İzleme Komisyonu’nun Temmuz ayına ilişkin Medya Raporu’nda bir gazeteci silahlı
saldırıya uğradı, iki gazeteci darp edildi, iki gazeteci ölümle tehdit edildi, baro eylemlerinde gazetecilere
zor kullanıldı, iki gazeteci gözaltına alındı, beş gazeteciye soruşturma açıldı, iki gazeteciye toplam 22 yıl üç
ay hapis cezası verildiği belirtildi.3023 Raporda, “Türkiye’de son dönemde adeta kesintisiz yaşanan, bir yandan değerlerin kirletilmesi diğer yandan baskının artırılmasının devam edeceği gözükmektedir. İktidar bloğunun ve bu blok etrafından örülmüş çıkar gruplarının, düşüncelerin özgürce açıklanması ve bu yolla gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemek için ellerinden geleni yapacağı ortadadır. Buna karşın bizler, faşizmin
sıradanlaştırılmak istendiğini herkese göstermeye, ‘kral çıplak’ demeye devam edeceğiz” denildi. 3024
● Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, ölüm orucundaki tutuklu avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç
Ünsal’ın “adil yargılanma” talebinin karşılanmasını isteyerek, Adalet Bakanlığı’na, “Ebru Timtik ve Aytaç
Ünsal’ın adil yargılanma talepleri dikkate alınmalı, ölüm oruçlarının yaşanmayacağı bir ortam tesis edilmeli” çağrısında bulundu. Açıklamada, “Açlık grevi veya ölüm orucuna katılan kişinin bilincinin açık olduğu durumlarda, kişinin sözlü ve yazılı beyanına aykırı bir müdahalede bulunulamayacağı, hukuken tartışılamayacak açıklıkta olup hayati tehlikenin varlığı öne sürülerek, hükümlülerin kendi istemi dışında, zorla
beslenmesi ya da tedavi edilmesi ‘insanlık dışı veya onur kırıcı nitelikte muamele’ anlamına gelecektir.
İşkence, insanlık dışı ve onur kırıcı muameleye tabi olmama hakkı mutlak bir haktır ve hiçbir koşulda ihlal
edilemez. Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın hekimlerini bir kez daha Türk Tabipleri Birliği Etik Kurul görüşleri çerçevesinde tutum almaya, Adalet Bakanlığı’nı ise sorunun esasını çözecek adımlar atmaya davet ediyoruz” denildi.3025 “Adil yargılanma” talebiyle avukat Ünsal ölüm orucunun 182. günündeyken, avukat Ebru
Timtik ise 213. gününde bulunuyor.3026
● Tiyatro sanatçıları Cenk Dost Verdi, Deniz Elmas ve Ulaş Kaya, Covid-19 salgını öncesi ve sonrası artan sorunlarının çözüme kavuşturulmaması karşısında her sabah saat 10:00 ile akşam 20:00 arasında,
İstanbul Kadıköy’deki Moda Sahnesi’nin önünde oturarak susma eylemi yapmaya başladı. Tiyatro sanatçıları, tiyatro yasası istediklerini belirterek, “Tiyatro yasasının çıkması, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bizlerin varlığını kabul etmesi ve de koruması her şeyden önce bir vatandaşlık hakkı talebimizdir” açıklaması
yaptı. Cenk Dost Verdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın KDV indiriminin bir kazanım olarak görülmemesi
gerektiğini belirterek, “Bunun bir yandan yine tiyatrolara birer ticari işletme mantığıyla yaklaşılarak atılan

https://www.birgun.net/haber/sansurun-magazini-310510
https://journo.com.tr/salih-zeki-j-raporu
https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/bik-2020-basin-calisanlari-istatistiklerini-acikladi-6274522
3023 http://www.cgd.org.tr/index.php?Did=3874&Page=1
3024 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/228453-gazetecilikten-etik-degerleri-cikardiginizda-koca-bir-hic-kalir
3025 https://gazetekarinca.com/2020/08/ttbden-adalet-bakanligina-timtik-ve-unsal-cagrisi/
3026 https://gazetekarinca.com/2020/08/aytac-unsalin-babasindan-adalet-bakanligina-oglumu-oldurmek-mi-istiyorsunuz/
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geçici bir adım oluşu, devletin bu konuyu geçiştirme, bir kültür sanat politikası çerçevesinde değerlendirmeme niyetinin devamı olmuştur” dedi.3027
5 Ağustos 2020
● Sağlık Bakanı, 1.178 yeni vaka ile toplam vaka sayısını 236.112 ve 19 vefat ile toplam can kaybını
5.784 olarak duyurdu.3028
● CHP’li Muharrem İnce, yeni parti çalışmaları hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “partiyi bölüyor” eleştirilerine tepki gösterdi. İnce, Kılıçdaroğlu’nun parti kongresindeki “dostlarımızla iktidar olacağız” sözlerine gönderme yaparak, “Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye
Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?” dedi.3029
● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı “Evine
dön” açıklamasının “siyasi magazin” olduğunu ifade etti. Akşener, “Sayın Bahçeli'nin en önemli özelliği,
kendisinin altını ısrarla çizdiği nezaketidir ama ekonomik problemler olduğu dönemde, salgın yaşadığımız
bir dönemde, esnafımızın, işsiz gencimizin, tarımımızın pek çok sorunu varken, milletin sesini duymak yerine, o sese cevap vermek yerine siyasi magazinle meşgul olmasını hiç hoş bulmadığımı ifade etmek isterim”
dedi.
● MHP Genel Başkanı Bahçeli, 4 Ağustos’ta gündeme dair yapmış olduğu açıklamaları sırasında,
“Sayın Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü
görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır” ifadelerine yer
vermişti.3030
6 Ağustos 2020
● Sosyal medya platformu Twitter, belirli resmi devlet temsilcileri, devlete bağlı medya kuruluşları
ve bu kuruluşlarla yakından ilişkili kişiler tarafından kontrol edilen hesaplarda devlet bağlantılı kuruluş ya
da kişi olduklarına dair etiketler kullanmaya başladı.3031 Sputnik Türkiye, CRI Türkiye etiketlenen hesaplar
arasında yer aldı. Twitter’in açıklamasına göre; bu etiketleme işleminin şu an Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi daimi üyesi ülkelerine ait hesaplarda uygulanmaya başlandı ve zamanla kapsamı genişleyecek.3032
Fransa’ya ait RFI, AFP, TV5 Monde, France 24; Birleşik Krallığa ait, BBC ve Amerika Birleşik Devletleri’ne ait RFA, VOA, Radio Free Europe/ Radio Liberty etiketlenmeyen kuruluşlar arasında yer aldı.
Rusya’ya ait RUPTLY, Russia Today, Redfish ve Çin’e ait Pd China, New China, CCTV, The Ecns, GT
kuruluşları etiketlendi.3033
7 Ağustos 2020
● CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, AKP’li milletvekilleri Fatma Betül Sayan Kaya
ve Yusuf Başer’in Twitter üzerinden ekonomiye ilişkin aynı paylaşımı yaptığını örnek göstererek Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı’nca ortak paylaşım metinleri hazırlandığını savundu.3034 Adıgüzel,
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Konya Yolu’ndaki yeni binasına ait fotoğrafı paylaşarak, “Koca
binayı ne yapacaklar diye merak ediyorduk ya hani, kendine ait tek bir fikri olmayan milletvekillerine tweet
hazırlamak için kullanıyorlarmış. En azından zahmet edip cümle yapılarını değiştirseydiniz” dedi.3035
● AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Abdurrahman Dilipak hakkında
başta genel merkez olmak üzere 81 il kadın kolu başkanlığınca suç duyurusunda bulunacağını belirterek
“Bu saldırganlığınız, ahlaksız sözleriniz ve iftiraya varan yakıştırmalarınızla kendinizi küçültmeyin. Edebe
mugayir yazarak kaybettiğiniz itibarı, yazdığınız bu üsluptaki yazılarınızla kamuoyunun dikkatini çekseniz
bile geri kazanamazsınız” dedi. Çam, İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik tartışmalara ilişkin ise “Her türlü ahlaksızlığın, azgınlığın, sapkınlığın ve ailenin selametine zarar verecek yanlışlığın karşısında herkes hemfikirken tüm bu olumsuzluklardan kurtulmanın yolu ancak bu sözleşmeden kurtulmaktan geçecekse, buna
kim karşı çıkabilir ki? Şayet tüm dertler sona erecekse bence de kaldıralım. Kaldıralım ki değişen bir şeyin
olmadığını herkes görsün” dedi.3036

https://www.gazeteduvar.com.tr/kultur-sanat/2020/08/04/tiyatrocular-sozun-bittigi-yerde-susuyor/
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1291059427148288000?s=20
https://www.birgun.net/haber/muharrem-ince-den-kilicdaroglu-na-gonderme-bolucu-olan-kim-310859
3030 https://www.birgun.net/haber/aksener-den-bahceli-nin-evine-don-aciklamasina-yanit-310836
3031 https://help.twitter.com/tr/rules-and-policies/state-affiliated
3032 https://dokuz8haber.net/medya/sosyalmedya/twitter-devlet-destekli-medya-kuruluslarini-etiketlemeye-basladi/
3033 https://twitter.com/redfishstream/status/1291722137829548032
3034 https://tele1.com.tr/iletisim-baskanligi-saray-tweet-merkezi-gibi-calisiyor-200709/
3035https://twitter.com/onursaladiguzel/status/1291629524153663488?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1291629524153663488%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Ftele1.com.tr%2Filetisim-baskanligi-saray-tweet-merkezi-gibi-calisiyor200709%2F
3036 https://tr.sputniknews.com/politika/202008071042608247-ak-partili-kadinlar-dilipak-hakkinda-81-ilde-suc-duyurusunda-bulunacak/
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● Uluslararası Af Örgütü, 5 Ağustos’ta İzmir’de, “İstanbul Sözleşmesi Uygulansın” talebiyle düzenledikleri eylemde polisin 16 kadını darp ederek gözaltına almasına “Türkiye, Polis şiddeti de dâhil olmak
üzere kadınlara yönelik her türlü şiddetin durdurulması için derhal harekete geçmelidir” açıklaması yaptı.
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü Ece Ünver, “Temmuz ayında ise Pınar Gültekin için yapılan yürüyüşte en az 12 kişi aşırı güç kullanan kolluk görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı. Yine benzer
bir şekilde 2019 Aralık ayında yapılan Las Tesis eylemleri sonrasında 25 kişinin ifadesi alındı, 24’üne dava
açıldı. Barışçıl toplanma ve gösteri yürüyüşü hakkı Anayasa ve uluslararası hukukta güvence altına alınmış
bir haktır. Barışçıl toplanma ile gösteri yürüyüşü hakkının kullanılmasını garanti altına almak kolluk görevlileri de dahil olmak üzere devletin yükümlülüğüdür” ifadelerini kullandı. Yalnızca Temmuz ayında en az
36 kadın erkekler tarafından öldürüldüğü ve en az 11 kadının ölümünün ise şüpheli olduğunu hatırlatan
Ünver, “Türkiye’deki kadın hakları aktivistleri böyle bir tablo karşısında, uygulandığı takdirde etkili olacak,
binlerce kadının ve kız çocuğun hayatını kurtaracak bir sözleşmeye sahip çıkmak için, her türlü riski göze
alıp, taleplerini güçlü bir şekilde seslendirebilmek için uzun zamandır mücadele ediyor. ‘Kadına şiddete
hayır’ dedikleri bir anda tekrar şiddete uğramaları İstanbul Sözleşmesi’nin önemi ve aciliyetini daha da ciddi
bir şekilde vurguluyor” ifadelerindi bulundu.3037
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, İyi Parti Genel Başkanı Akşener için
“evine dön” çağrısında bulunmasına ise “Makul bir davettir” dedi. Erdoğan, “Birlik beraberliğin tesisine
yönelik bir adım olabilir. HDP’yle beraber olmak, milli ve yerli olarak düşündüğümüz İyi Parti’ye uygun
düşmeyebilir” ifadesini kullandı. Erdoğan, Muharrem İnce ile ilgili “Bu tür şeylere yabancı değiliz. Bizden
de birileri ayrıldı gitti. Muharrem Bey’in en doğal hakkıdır. Eski bir siyasetçidir, yeni değildir” diye konuştu.3038
● İçişleri Bakanlığı, Covid-19 salgını nedeniyle 32 şehirde dört belde, 37 köy, 39 mahalle ve üç
mezra olacak şekilde toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulandığını ve bu bölgelerdeki toplam
nüfusun 54.053 olduğunu duyurdu. Ayrıca salgın sürecinde bugün itibarıyla 68 şehirde beş ilçe, 24 belde,
354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde, 623.766 kişinin karantinaya
alındığı aktarıldı.3039
● İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Meral Akşener’e yönelik “evine dön” çağrısıyla ilgili
“Uzun zamandır yerli ve milli olmadığımızı söyleyen Cumhur İttifakı'nın partimizin yerli ve milli olduğunu
itiraf etmiş olmaları bizim için kıymetli. Kaldı ki üstü kapalı olarak özür dilemek de bir erdemdir” açıklaması yaptı.3040
8 Ağustos 2020
● Özgür Gündem Bitlis muhabiriyken 19 yaşında kaçırılıp öldürülen Ferhat Tepe’nin ölümünün
27’inci yılında İHD İzmir Şubesi anma töreni düzenledi. Açıklamada, Tepe’nin nasıl kaçırıldığı ve ailesinden fidye istenmesi anlatıldı. Açıklamayı yapan İzmir Şube Yöneticisi Ahmet Çiçek, “Tepe Ailesi Bitlis
Asayiş Şube Başkanlığı’na, Emniyet Müdürlüğü’ne, Valiliğe, Savcılığa, Başbakan’a, İçişleri Bakanı’na ve
OHAL Valisi’ne başvurarak oğullarının bulunmasını istedi. Ancak Ferhat’ın gözaltına alındığı inkar edildi.
Gözaltına alındığı inkâr edilen Ferhat'ın bedenine 13 gün sonra ‘meçhul kişi’ olarak gömüldüğü Elazığ
Kimsesizler Mezarlığı’nda ulaşıldı. Mezarın açılmasının ardından İshak Tepe, oğlunu teşhis etti. Ferhat Tepe'nin vücudunda derin işkence izleri vardı. Bu izlerden üzerinde sigara söndürüldüğü, el ve ayak bileklerinin bağlandığı anlaşılıyordu. Bu izlerin hiçbiri ölüm raporuna yansımamıştı” dedi. Tepe’nin cesedi 8 Ağustos 1993’te Hazar Gölü kıyısında balıkçılar tarafından bulunmuştu.3041
● TFF ve beIN Sports Türkiye, beIN Sports spikeri Melih Şendil’in “Maç Sonu” programındaki
“Kadınlar futbolda olmamalı. Başkan olsam asla pembe forma yaptırmam. Futbol o kadar ataerkil bir oyun
ki mesela kadınlara voleybol oynamak çok yakışıyor ama benim şahsi düşüncem kadınlar futbolda olmamalı. Basketbol da bence erkek oyunu” sözlerini kınadı.3042 Tepkiler üzerine Şendil, “Cinsiyet ayrımcılığına
her zaman kati bir şekilde karşı çıkan beIN SPORTS ailesinin yani sıra, başta tüm kadınlardan ve izleyicilerimizden dün akşamki ‘Maç Sonu’ programında yaptığım niyetimi aşan yorumlar nedeniyle kırgın olan
saygın halkımızdan içtenlikle özür dilerim” dedi.3043
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son 20 yılda Türkiye’de medyada çoğulculuk
ve çeşitliliğin arttığını söyledi.3044 Altun, “Bunu birileri çok büyük sorun olarak görüyor. Çünkü birilerinin
http://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/228620-af-orgutu-nden-turkiye-ye-polis-siddetine-son-verin-cagrisi?bia_source=rss
https://www.birgun.net/haber/erdogan-turkiye-ekonomisi-firlayista-adeta-ucusta-311104
https://www.icisleri.gov.tr/koronavirusle-mucadele
3040 https://www.birgun.net/haber/iyi-parti-den-erdogan-a-yanit-itiraf-etmis-olmalari-bizim-icin-kiymetli-311136
3041 https://www.birgun.net/haber/gazeteci-ferhat-tepe-izmir-de-anildi-311208
3042 https://www.birgun.net/haber/bein-sports-spikeri-melih-sendil-cinsiyetci-sozlerinin-ardindan-ozur-diledi-311209
3043 https://www.birgun.net/haber/bein-sports-spikeri-melih-sendil-cinsiyetci-sozlerinin-ardindan-ozur-diledi-311209
3044 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008081042613788-iletisim-baskani-altun-medyada-cogulculuk-artti-cunku-birilerinin-tekeli-kirildi/
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tekeli kırıldı. Tekelin ortadan kalktığı bir ortamda elbette o tekelin sahipleri eski düzene ağıt yakmaya, eski
düzene olan özlemlerini dile getirmeye devam ederler. Yeni düzende ortaya çıkan bu çoğullaşmayı, bu genişlemeyi bir sorun olarak addederler. Bugün birilerinin yeni dönemin medya sistemine yönelik olarak yaptıkları eleştiriler, esasında böylesi bir geçmişe yönelik yakılan, o monopol düzenine yakılan ağıttan ibarettir” dedi.3045
● Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak’ın, “AKP’nin Papatyaları’’ yazısında kullandığı hakaret
nedeniyle Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Kadın-Çocuk Komitesi Edirne Cumhuriyet Savcılığı’nda Dilipak
hakkında suç duyurusunda bulundu.3046
● AKP Kadın Kolları'nın 81 ilde Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunmasının
ardından Dilipak Instagram’dan yayınladığı bir fotoğrafla beraber “28 Şubat günleri... Daha sonra gelinim
olan Sezin Dilipak ile Beşiktaş DGM’de yargılandığımız mahkeme salonundan bir kare. Şimdi bana dava
açacaklarını açıklayan kadınların haklarını savunduğum günler... Haklı olanın hakkını her zaman ve her
koşulda savunacağım” mesajını paylaştı.3047 3048
● Cumartesi Anneleri, 802. hafta basın açıklamasını Covid-19 virüsü salgını sebebiyle sosyal medya
aracılığıyla yaptı ve 28 Temmuz 1993’te gözaltına alındıktan sonra ölen Özgür Gündem’in Bitlis muhabiri
Ferhat Tepe için adalet çağrısında bulundu. Anne Zübeyde Tepe, oğlunun katilinin Zaman yazarı Korkmaz
Tağma olduğunu ifade ederek, “Bizim çocuklarımızı o kaçırtıp öldürmüştür. Zaman Gazetesi yazarıydı, hâlâ
da mahkemeye çıkarılmamış ve ifadesi alınmamıştır. Galatasaray bizim çocuklarımızın mekanıdır, oradan
vazgeçmeyeceğiz, mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. İHD yöneticisi Sevil Turgut ise, “Özgür Gündem çalışanlarının infaz edildiği günlerde bölgede işlenen insanlığa karşı suçları haberleriyle kamuoyuna taşıyordu.3049
● Marmara Tutuklu Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (MAYUHAY DER), Marmara Bölgesi cezaevleri hak hallerini raporuna3050 göre, Covid-19 salgını da bahane edilerek sağlık hakkına erişim
engelleniyor ve tutuklulara ‘tecrit’ ortamı yaşatılıyor.3051
● CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin
Tanrıkulu, Edirne Cezaevi’nde tutuklu HDP’li Selahattin Demirtaş’ın buzdolabı alma talebinin cezaevi idaresi tarafından reddedildiğini söyledi.3052
● Mardin Valiliği, terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için 8 Ağustos 2020 Cumartesi
günü saat 21.30’dan itibaren Mazıdağı ilçesi Konur Mahallesi ile mezralarında ve Derik ilçesi Çayköy Mahallesi, mezraları ile kırsal alanlarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.3053
9 Ağustos 2020
● BİK, BirGün’ün imtiyaz sahibi İbrahim Aydın’ın 7 Ağustos’ta sosyal medyadan, “Haber doğru
kabul edilmekle birlikte haberin unsurları yeterli değil diyerek BirGün’e BİK tarafından ilan kesme cezası
verildi. Bu kadarına da pes” paylaşımının gerçeği yansıtmadığını savundu. BİK’ten yapılan açıklamada,
İmtiyaz Sahibi Aydın’ın gazeteye verilen resmi ilan ve reklam kesme müeyyideleri uygulanmasına ilişkin
Yönetim Kurulu kararında, müeyyideye yol açan haberin aslında Kurum tarafından doğru olduğunun kabul
edildiğini belirtti. Açıklamada, aksine Yönetim Kurulunun 14 ve 29 Temmuz’da yaptığı toplantılarında,
gazeteye uygulanması kararlaştırılan resmi ilan ve reklam kesme müeyyideleri, gazete tarafından yayınlanan haberlerin doğru olmaması üzerine, gazetenin Basın Ahlak Esaslarını ihlal etmesi nedeniyle verildiği
ifade edildi.3054
10 Ağustos 2020
● Osmancık Gazeteciler Cemiyeti’nin 2. Olağan Genel Kurulu sonucunda Özkan Özçelik yeni başkan oldu. Cemiyet’in eski başkanı Bilal Çevrim, gençlere fırsat verilmesi gerektiğini belirterek görevini
Özçelik’e devretti.3055
● Yunanistan’ın başkenti Atina’da polisin bir kişiyi darp ederek gözaltına almasını görüntüleyen
Yeni Yaşam editörü Çağdaş Kaplan ve gazeteci Berçem Mordeniz, darp edilerek gözaltına alındı. Basın
https://t24.com.tr/haber/iletisim-baskani-fahrettin-altun-son-20-yilda-medyada-cogulculuk-ve-cesitlilik-artti,895534
https://www.habervakti.com/gundem/ak-parti-kadin-kollari-ilk-davayi-acti-peki-ilk-olarak-hangi-il-h119074.html
https://www.instagram.com/p/CDmW9cSp2YN/?utm_source=ig_embed
3048 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008081042612856-ak-partinin-81-ilde-dava-actigi-dilipaktan-yanit-birileri-ismim-uzerinden-guc-gosterisi-yapiyor/
3049 birgun.net/haber/gazeteci-ferhat-tepe-nin-annesi-cocugumdan-da-galatasaray-meydani-ndan-da-vazgecmeyecegim-311282
3050 https://www.evrensel.net/haber/411266/marmara-cezaevleri-hak-ihlalleri-raporu-aciklandi
3051 https://gazetekarinca.com/2020/08/marmara-cezaevleri-hak-ihlalleri-saglik-hakkina-erisim-engelleniyor/
3052 https://tele1.com.tr/erdoganin-ovundugu-buzdolabini-selahattin-demirtasa-cok-gormusler-201205/
3053 http://www.mardin.gov.tr/08082020-basin-duyurusu
3054 https://www.bik.gov.tr/birgun-gazetesinin-iddialarina-cevap/
3055 https://www.haberturk.com/corum-haberleri/80004475-osmancik-gazeteciler-cemiyetinde-celik-donemi
3045
3046
3047
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kartlarını göstermelerine rağmen ters kelepçe ile gözaltına alındıklarını belirten gazeteciler, uluslararası basın örgütlerine seslenerek avukat talebinde bulundu. Kaplan, “Polis şiddetine tanık olanların, karakola girmesine izin verilmedi. Yurttaşlar şahitlik etmek istedi ama izin verilmedi” dedi. Mordeniz’in astım hastası
olduğunu belirten Kaplan, “Berçem’in ilaçları, hatta su dahi verilmiyor. Akropolis Karakolu’nda salgına
ilişkin hiçbir önlem yok. 30-40 kişi içeride. İşkence uygulaması devam ediyor. Virüse yakalanırsak sorumlusu Yunanistan polisidir. Yunanistan polisi, Akropolis Karakolu’nda şu an iki gazeteciye işkence yapıyor” ifadelerini kullandı.3056
● Sağlık Bakanı, 1.193 yeni vaka ile toplam vaka sayısını 241.997 ve 14 can kaybı ile toplam can
kaybını 5.858 olarak açıkladı.3057
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 37. Olağan Kurultayı ardından 16 kişilik Merkez
Yönetim Kurulu’nu (MYK) belirledi. Yeni isimler Ali Öztunç, Ahmet Akın, Taşkın Yüksel, Selin Sayek
Böke oldu.3058 Kurultayda Parti Meclisi’ne seçilemeyen Ünal Çeviköz dış politikadan sorumlu başdanışman
ve Tuncay Özkan ise medya ve kurumsal iletişimden sorumlu başdanışman olarak görevlendirildi.3059
11 Ağustos 2020
● Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yeni CHP yönetimine seslenerek, CHP’lilerin
CNN Türk yayınlarına katılmaması ve izlememesi yasağını kaldırmalarını istedi.3060 Hakan, “Gelin kaldırın
şu CNN Türk’e karşı konulan anlamsız, saçma ve haksız yasağı. Size uzatılan mikrofonlara konuşarak
partinizi aktif bir şekilde tanıtın. Tartışma platformlarına katılarak partinizin görüşlerinin kamuoyuna
yansımasını sağlayın. Mikrofonlarla kavga edilmez, platformlarla mücadele edilmez. Tuncay Özkan’ın
kurultayda iki delegeden fazla oy almak için gerçekleştirdiği son derece lüzumsuz bir atraksiyondu bu.
Nitekim kendisine de beklediği faydayı sağlamamıştır. Lütfen bu lüzumsuz yasağa son verin. Hatta ilk
icraatınız bu olsun” ifadelerini kullandı.3061
● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden
yana olduklarını belirterek, AKP, CHP ve İyi Parti’nin katılımıyla bir çalışma yapılması gerektiğini söyledi
Akşener, “2021 Haziran'da seçim bekleniyor. Diyelim ki 2023'te oldu, bakın iddia ediyorum Sayın Erdoğan
bu matematikle seçilemez” dedi.3062
● HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP’li belediyelere yapılan kayyum atamaları hakkında
“31 Mart’ta kazandığımız 65 belediyenin altısı Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 46’sı kayyım ataması olmak
üzere toplam 52’si hukuk dışı yollarla gasp edildi. 21 belediye eş başkanımız şu an tutuklu. Görevinden
uzaklaştırılan belediye ve il meclis üyemiz 76’dır. 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde kaybetmelerinin
siyasi intikamını alıyorlar” bilgisini verdi.3063
● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in avukatı Uğur Poyraz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yerli
ve milli” açıklaması ardından Akşener hakkında dört senedir yürütülen FETÖ soruşturmasındaki gizlilik
kararının kaldırılmasını talebini yineledi. Poyraz, “Gizlilik kararının kaldırılarak, kamuoyu ile dosya içerinin paylaşılmasına karar verilmesi gerektiği kanaatindeyiz” dedi.3064
● AKP ile MHP, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan konuşmaların süresini yarı yarıya azaltmak için
TBMM İç Tüzüğü’nün yenilenmesi hazırlıklarına başladı. AKP ve MHP’nin planı uygulamaya geçerse bu
konuşmalar sırasıyla on, beş ve üç dakikaya düşecek. Hazırlığa tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Parlamento, ‘konuşulan yer’ demektir. Bir iktidar düşünün, adı bile konuşmaktan gelen, müzakereden gelen Yasama Meclisi’nde daha az konuşulsun diye içtüzükte değişiklik hazırlıyor” dedi. HDP’li
Mehmet Rüştü Tiryaki de “Bu değişiklik, tek adam diktatörlüğüne gidişin kaldırım taşlarından olacaktır.
Böyle bir durum olursa direneceğiz. Muhalefetin olanakları zaten yetersizdi. Söz söylememizden bile rahatsızlarsa bu duydukları korkuyu ve kaygıyı da gösteriyor. Yaptıkları düzenlemelerin meşruiyeti yok. Halk
muhalefetin sözlerini daha haklı görüyor. Kısıtlamak muhalefetin sesini kesmek demektir. Sayısal çoğunlukları tutsa da biz her şekilde direneceğiz” diyerek tepki gösterdi.3065
12 Ağustos 2020

http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/228722-turkiyeli-iki-gazeteciye-atina-da-gozalti?bia_source=rss
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1292882465267253248?s=20
https://www.birgun.net/haber/chp-nin-yeni-a-takimi-belli-oldu-311394
3059 https://www.amerikaninsesi.com/a/chp-de-parti-ici-hareketlilik-suruyor/5538987.html
3060 https://t24.com.tr/haber/ahmet-hakan-dan-chp-nin-yeni-yonetimine-gelin-kaldirin-su-cnn-turk-e-karsi-konulan-anlamsiz-sacma-ve-haksiz-yasagi,895981
3061 https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/hakan-bayrakcinin-son-anketinin-sonuclari-41584079
3062 https://www.birgun.net/haber/aksener-den-erdogan-a-mesaj-bu-matematikle-secilemez-311551
3063 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/hdp-es-genel-baskani-buldan-partilerinin-gundeminde-ittifak-olmadigini-soyledi-onceligimiz-demokrasi-1757498
3064 https://www.birgun.net/haber/aksener-in-avukati-basvuru-yapti-feto-sorusturmasinda-ifademiz-alinsin-311549
3065 https://www.birgun.net/haber/iktidardan-meclis-e-sansur-hazirligi-konusma-suresi-kisalacak-311494
3056
3057
3058
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● Yunanistan’ın başkenti Atina’da gözaltına alınan Yeni Yaşam editörü Çağdaş Kaplan ve gazeteci
Berçem Mordeniz, Akropolis Karakolu’nda işlemleri tamamlandıktan sonra nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.3066
● İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı bileşenleri, Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerine
gönderdiği mektupta, son dönemde Türkiye’de LGBTİ+ haklarına yönelik artan tehdit ve uygulamalara
karşı gerekli önlemlerin alınması çağrı yaptı. Mektup, BM Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliğine Dayalı
Şiddet ve Ayrımcılığa Karşı Korunma Bağımsız Uzmanı, Barışçıl Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü
Özel Raportörü, İfade Özgürlüğünün Korunması ve Geliştirilmesi Özel Raportörü ve Terörle Mücadele
Ederken İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Özel Raportörüne gönderildi. Mektuba imza atan
kurumlar sırasıyla Turkey Human Rights Litigation Support Project, Civil Rights Defenders, Eşit Haklar
İçin İzleme Derneği, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, Kaos GL, London Legal Group, Medya ve Hukuk
Çalışmaları Derneği, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, P24 Bağımsız Gazetecilik Derneği, Research Institute on Turkey, Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, Türkiye İnsan
Hakları Vakfı, Yaşam Bellek Özgürlük Derneği, ve Yurttaşlık Derneği oldu.3067
13 Ağustos 2020
● AYM, “FETÖ medya yapılanması” davası sanıklarından Zaman muhabiri Hanım Büşra Erdal’ın
“gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, tutukluluğun makul süreyi aşması, tahliye taleplerini
inceleyen mahkeme ile hakimliklerin bağımsız ve tarafsız olmadığı” şikayetleriyle yaptığı bireysel başvuruyu kabul edilemez buldu. Erdal, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nce FETÖ'nün medya yapılanması
davasında “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı ve bu cezası
Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nce onandıktan sonra AYM’ye başvurmuştu. AYM, başvuruyu reddetme gerekçesinde, “Kamu makamlarının FETÖ/PDY’ye yönelik olarak bu yapılanmanın hem kamudaki hem de sivil
alandaki etkinliğini önlemeye yönelik tedbirler aldıkları dönemde başvurucunun sosyal medya hesabından
yaptığı paylaşımların ve daha sonra FETÖ/PDY ile bağlantılı olması dolayısıyla kapatılan Zaman ve Yeni
Hayat gazetelerindeki yazılarının bu yapılanmayı övücü, bu yapılanmanın faaliyetlerini meşru göstermeyi
ve yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturmaları sonuçsuz bırakmayı hedefleyici nitelikte görülmesinin ve
bu hususların başvurucu ile FETÖ/PDY arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir olgu olarak değerlendirilmesinin keyfi olduğu söylenemeyecektir” denildi.3068
14 Ağustos 2020
● İçişleri Bakanlığı, terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/KCK, DAEŞ ve DHKP-C terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 6.743 sosyal medya hesabı kullanıcısı haklarında adli işlem başlatıldığı açıkladı.
Açıklamada, “Sosyal mecrada gelişen gündem ve konular, çeşitli illegal örgüt ve gruplara müzahir sosyal
medya hesapları/siteleri yakından takip edilmekte olup 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren terör örgütü propagandası yapan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılayan, toplumu korku ve paniğe sürükleyen, yalan
belge yayınlayarak algı operasyonu ve provokatif paylaşımı yapan toplam 14 bin 186 hesap hakkında çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda; FETÖ/PDY terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten üç bin 948 adet,
PKK/KCK terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten iki bin 552 adet, DAEŞ terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 157 adet, DHKP-C terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 86 adet olmak üzere altı bin 743
sosyal medya hesabı kullanıcısı tespit edilerek adli işlem başlatılmıştır” denildi.3069
● Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir soruşturmada 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde yapılan ev aramalarında gözaltına alınan üçü çocuk 10 kişi, ifade işlemlerinin tamamlanması üzerine Adana
Adliyesi’ne çıkarıldı. Savcılık, dosya üzerinden inceleme yaparak, üçü çocuk altı kişi adli kontrol tedbirlerinin uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etmesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest
bırakıldı. Savcılık, HDP Parti Meclisi (PM) ve Gençlik Meclisi üyesi Ferhat Kalkan, Serdal Aslan, Hasan
Aslan ve İbrahim Önen’i “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk
etti.3070
● AYM, biri üniversitede alt işverene bağlı tıbbi sekreter ve diğeri belediye kreşinde temizlik işçisi
olarak çalışan ancak 15 Temmuz 2016’daki darbe teşebbüsü gerekçeli KHK kapsamında işten çıkartılmış
başvurucular tarafından yapılan dava başvurularına idari yargıda ret yanıtı verilmesini hak ihlali olarak değerlendirdi. AYM, başvurular için “esasları incelenmeden reddedilmesi nedeniyle” yargılanma hakkı ihlali
oluştuğuna karar verdi. Kararda, “Bireylerin yargısal koruma taleplerine cevap vermek, bu bağlamda dava
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/08/10/yunanistanda-gazeteciler-cagdas-kaplan-ve-bercem-mordeniz-gozaltina-alindi/
http://bianet.org/bianet/print/228884-bm-ye-cagri-lgbti-haklari-icin-acil-onlem-alin
3068 https://www.memurlar.net/haber/921273/aym-zaman-gazetesi-yazari-busra-erdal-in-basvurusunu-reddetti.html
3069 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/icisleri-bakanligi-6-bin-743-sosyal-medya-hesabi-kullanicisi-hakkinda-adli-islem-baslatildi-41587342
3070 http://mezopotamyaajansi22.com/tum-haberler/content/view/106670
3066
3067
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konusu uyuşmazlığın esasını inceleyerek iddia ve savunmaları değerlendirdikten sonra davayı karara bağlamak yargı mercilerinin anayasal yükümlülüğüdür. Mahkemeler davayı reddederken başvurucuların iş sözleşmesinin söz konusu KHK hükümlerine dayalı olarak feshedildiğini, bu durumda yargı merciinin kamu
kurumu tarafından yapılan değerlendirme ve tespitin yerindeliğini denetlemesinin mümkün olmadığını ifade
etmiştir. Mahkemelerin kamu kurumu tarafından yapılan değerlendirme ve tespitin yerindeliğinin yargı merciince araştırılmasının mümkün olmadığını belirterek davayı reddettiği gözetildiğinde uyuşmazlığın esasını
karara bağlamadığı açıktır” denildi.3071
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimle ilgili olarak AB Konseyi Başkanı
Charles Michel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüştüğünü belirtti. Bölgede sivil gemilere yapılabilecek en ufak saldırının bile cevapsız bırakılmayacağını söyleyen Erdoğan, Mısır, İsrail ve Yunanistan’ın dayanışma içinde olduğunu, Arabistan’ın da yanlış adımlar attığını aktardı. Filistin’e yönelik baskılara dikkat çeken Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin askıya alınabileceğini, büyükelçinin de
geri çekilebileceğini ifade etti.3072
15 Ağustos 2020
● Sağlık Bakanı, 1.256 yeni vaka ile toplam vaka sayısını 248.117 ve 21 can kaybı ile toplam can
kaybını 5.955 olarak açıkladı.3073
16 Ağustos 2020
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yedi ay evvel ABD başkan adayı Joe Biden’ın New York
Times’a verdiği röportajın yeniden gündeme getirilmesi hakkında, “yedi ay önce yapılan açıklama ortada
dururken bu ülkenin Cumhurbaşkanı kimdi? Dışişleri Bakanı kimdi? Perguleci Fahrettin neredeydi? yedi
aydır tepki vermediler. Neden şimdi tepki veriyorlar?” sorularını yönelterek tepki gösterdi. CHP’nin Türkiye’nin bağımsızlığı için mücadele eden bir gelenekten geldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Acaba yine birileri
‘bunu kullanın deliğe süpürmeyin’ mi dedi?” diye sordu. Joe Biden Aralık ayında verdiği röportajda, “Muhalefetin liderlerini desteklediğimizi açık şekilde belirtmeliyiz. Ama hala geçmişte yaptığım gibi, onlarla
(muhalefet) doğrudan iletişimde olup, hala var olan unsurlarını destekleyip onları Erdoğan'ı mağlup etmeleri
için cesaretlendirebiliriz.” ifadelerine yer vermişti.3074
17 Ağustos 2020
● Hakkari Sulh Ceza Mahkemesi, 14 Ağustos’ta gözaltına alınan 11 kişiden 10’u hakkında “örgüte
üye olmak” suçlamasıyla tutuklama kararı verdi. Eski Hakkari Belediye Başkanı Şükrü Çallı, İHD Şemdinli
yöneticisi Pınar Yılmaz, Nihat Turgut, Ramazan Erik, Mehmet Emin Seven, Mesut Kıratlı, Reşit Güneç,
Mehmet Çapraz, Ömer Faruk Tekin ve Felem Aker’in tutuklandığı, HDP’nin 2019 yerel seçimlerindeki
Çukurca Belediyesi Başkan Adayı Hividar Ertunç’un ise serbest bırakıldığı kaydedildi.3075
19 Ağustos 2020
● Google, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un kabul edilmesi ile ilgili 2016’dan beri İstanbul’da
ofislerinin olduğunu açıkladı. “Google’ın Türkiye’deki operasyonlarında değişikliğe gitmeye karar verdiği
yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır” bilgisi verildi.3076 Açıklamada, “Söz konusu haberler, Google’ın reklam hizmetlerinin sunumuyla ilgili olarak 2021 yılında yapmayı planladığı bazı yapısal değişikliklerin yanlış anlaşılarak yayılmasına dayanmaktadır. Konunun 5651 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikler
ve sosyal medya düzenlemeleriyle bir ilgisi bulunmamaktadır” denildi.3077
● Tunceli Emek’in sahibi ve genel yayın yönetmeni Hüsniye Karakoyun, Covid-19 virüsünden
olumsuz etkilendiklerini belirterek, biri 25.000 lira diğeri 47.000 lira olmak üzere iki kez banka kredisi
çektiğini söyledi. Karakoyun, “Gazete dağıtımının kolaylaşması için de bir araç almıştım. Sonra bir iç mimarla anlaşarak, gazete binasının içini yeniledik. O yüzden çok hazırlıksız yakalandık. Hep yatırım yaptığımız için hiç birikmiş paramız yoktu. Her şeyden önce aylık zorunlu 42 bin lira giderimiz var. Basın işkolu
olduğu için sigorta primlerimiz de yüksek. Ayrıca biz çalışanlarımıza kâr payı dağıtan da bir gazeteyiz. Altı
çalışanımız var, kar yaptığımız zaman yüzde 10’unu personelle paylaşıyoruz. Bir de pandemiden hemen
önce üç kişiyi işe almıştım. Hiç kimseyi işten çıkartmak istemedim. Banka kredisi tek seçeneğimdi” dedi.3078
3071 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/ise-iade-davalarinin-esaslari-incelenmeden-reddedilmesi-nedeniyle-mahkeme-hakkinin-ihlal-edilmesi/
3072 https://www.birgun.net/haber/erdogan-birlesik-arap-emirlikleri-ile-iliskilerimizi-askiya-alabiliriz-311957
3073 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1294691106609922053?s=20
3074 https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-ndan-biden-tepkisi-7-ay-once-fahrettin-neredeydi-312156
3075 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/08/17/hakkaride-gozaltina-alinan-10-kisi-tutuklandi/
3076 https://t24.com.tr/haber/google-dan-turkiye-de-ofis-acacak-haberlerine-iliskin-aciklama,897856
3077 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/googledan-turkiye-ofisi-aciklamasi-1759718
3078 https://journo.com.tr/husniye-karakoyun-tunceli-emek
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● Gazeteci Mevlüt Öztaş yaşamını yitirdi. KHK ile kapatılan Cihan Haber Ajansı’nın (CİHAN)
Uşak Muhabiri olarak sekiz yıl çalışan Mevlüt Öztaş, Şubat 2018’de “örgüt üyesi” olduğu iddiasıyla tutuklanmış ve Uşak E Tipi Kapalı Cezaevi’nde hastalanmasına rağmen geç tahliye edilmesi yüzünden kanserden
hayatını kaybetti.3079

20 Ağustos 2020

● Antalya Korkuteli Sulh Ceza Hakimliği, milli güreşçi Recep Çakır’ın 10 yıl önce cinsel saldırı
suçundan 22 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldığına ilişkin haberlere “unutulma hakkı” gerekçesiyle erişim
engeli getirdi.3080 Çakır, vasisi aracılığıyla “kişilik haklarının ihlal edildiği” gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Kararda, “Devletin bireye geçmişte yaşadıklarının başkaları tarafından öğrenilmesini engelleyerek
‘yeni bir sayfa’ olanağı verme hususunda bir sorumluluğu olduğu açıktır” denildi. Hürriyet, Posta, Yeni
Şafak, Takvim ve Sabah gibi internet sitelerinde habere erişim engeli geldi.3081
● Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, bir kadına cinsel saldırı suçlamasından hüküm giyen güreşçi Recep Çakır hakkındaki haberlere erişim engeli getirilmesiyle başlayan ‘unutulma hakkı’ tartışmasına
ilişkin “Unutulma hakkı’ dayanak gösterilerek engellenmesi Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararlarına
aykırı bir karar” diyerek tepki gösterdi. Bildirici, “Unutulma hakkı kapsamında olduğu gerekçesiyle erişim
engellemesi kararı verilirken Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararlarına dayanılması gerekiyor. Ama erişim engellemelerinde ‘unutulma hakkı’ gelişigüzel ve yanlış biçimde kullanılıyor. Korkuteli Sulh Ceza Hakimliği’nin Recep Çakır hakkındaki kararı yanlışlıklardan biri.”3082 ifadelerini kullandı.3083
● TRT Yayın Denetleme Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’na ilahiyatçı Adem Özkan getirildi.3084
Özkan, TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı’nda yardımcı yönetmen olarak görev yapıyordu. Daha önce
TRT’nin Din ve Ahlak Programları Müdürü olarak da çalışmıştı.3085
● Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi, Covid-19 virüsü salgınıyla geçen son beş ayda yaşananları kronolojik bir şekilde sıralayıp, verilen vaatlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini ve projelerin zor şartlarda tamamlanıp teslim edilmesine rağmen ilan edilen dijital gösterim ödemesinin hala yapılmadığını açıkladı.
İnisiyatif, Tiyatro Kooperatifi ve Oyuncular Sendikası’nın katılımı ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy’la “Covid-19 Salgını Sebebiyle Özel Tiyatroların Yaşadığı Sorunlar” konulu toplantı yapıldığını
hatırlattı. İnisiyatif, 31 Temmuz’da tiyatrolar için geçici KDV ve kira stopajı düzenlemesi yapıldığını, 12
Ağustos’ta Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un yaptığı “Özel tiyatrolara verilen
devlet desteği iki kat arttı, 446 özel tiyatroya 8 milyon 795 bin lira kaynak sağladık” açıklamasını hatırlatarak, şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.3086
● Sağlık Bakanı, 1.412 yeni vaka ile toplam vaka sayısını 254.520 ve 19 vefat ile toplam can kaybını
6.058 olarak açıkladı.3087
● Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Osman Hakan Kılıç, beraberinde yedi ilçe başkanı ve mahalle
temsilcisiyle parti üyeliğinden istifa ettiklerini açıkladı. Kılıç, “Gelecek Partisi’nin siyasetinin ehliyet, liyakat, adalet ve ahlak üzerine inşa edildiğini düşünerek görevi kabul etmiştim. Ancak görev yaptığım sekiz
aylık süreç içerisinde az önce bahsettiğim ilkelerden uzaklaşıldığını gördüm” dedi.3088
● Yunanistan ve Güney Kıbrıs Cumhuriyeti, Avrupa Birliği’nden (AB) Doğu Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde petrol ve doğalgaz arayışındaki Türkiye’ye karşı daha sert bir tutum sergilemesi için çağrıda bulundu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve
Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüştükten sonra Türkiye’nin saldırganlık ile AB’yi hedeflediğini
ve AB’nin de buna karşı tepki dozunu artırmasını gerektiğini söyledi. Ayrıca Dendias Türkiye’nin Doğu
Akdeniz’deki faaliyetlerini, “kendi seçimlerinin çözümsüz doğasına ihanet eden bir tırmanma ve kabul edilemez bir askerileşme” olarak niteledi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep
Borrell’in bu ay içerisinde AB’nin 27 üyesinin dışişleri bakanlarına Türkiye’ye yönelik bir dizi muhtemel
yaptırımlar listesi göndereceğini ifade etti. Hristodulidis ise AB üye devletlerinin, Türkiye ile AB arasındaki
ilişkinin geleceğinin Doğu Akdeniz’de yaşananlara bağlı olduğu düşündüğünü aktardı. İki ülkenin dışişleri
bakanı da Doğu Akdeniz’deki gerginliğin azaltılması için Türkiye ile diyaloğa açık olduklarını belirttiler.

https://kronos34.news/tr/tutuklu-gazeteci-mevlut-oztasin-cinayet-sonucu-olumu/
https://t24.com.tr/haber/tecavuzden-hukum-giyen-milli-guresci-recep-cakir-basvurdu-hakkindaki-haberlere-unutulma-hakki-gerekcesiyle-erisim-engellendi,897725
3081 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-53852467
3082 https://farukbildirici.com/blog/detay/Tecavuz-suclusuna-unutulma-hakki-hukuksuz
3083 https://t24.com.tr/haber/medya-ombudsmani-bildirici-tecavuz-suclusu-hakkinda-haberlere-erisim-engeli-karari-yeni-degil-unutulma-hakkindan-faydalanilmasihukuksuz,898004
3084 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/trtnin-yayinlarini-ilahiyatci-denetleyecek-5996733/
3085 https://www.birgun.net/haber/trt-nin-tum-yayinlarini-eski-din-ve-ahlak-programlari-muduru-ilahiyatci-denetleyecek-312688
3086 http://susma24.com/tiyatromuz-yasasin-insiyatifinden-ikinci-dalga-uyarisi/
3087 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1296500549613912064?s=20
3088 https://www.birgun.net/haber/gelecek-partisi-nde-toplu-istifalar-312675
3079
3080
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Yunan Bakan Dendias, “Her zaman diyalogdan yanayız ancak diyalog uluslararası hukuk, denizler hukuku
ve iyi komşuluk ilişkileri ile uyumlu olmazsa gerçekleşemez” şeklinde konuştu.3089
21 Ağustos 2020
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum” diyerek Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı. Fatih sondaj gemisinin
keşfettiği doğalgaz kuyusundan elde edilen verilere göre aynı sahada daha geniş rezervler olduğunun düşünüldüğünü bildirdi. Doğalgazın çıkarılması için çalışmaların hemen başlayacağını aktaran Erdoğan gazın
2023’ten itibaren kullanıma açılmasını hedeflediklerini dile getirdi. Ayrıca AB hakkında ise, “AB, Yunanistan'ı şımarıp üzerimize salarken kendi ilkelerine ihanet ettiğini görmelidir. Ortada dolaşan ve hiçbir geçerliliği olmayan saçma sapan haritaların en büyük zararı AB'ye vereceği unutulmamalıdır” şeklinde konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise “Tam bağımsızlık yolunda çok büyük bir adım atıldı.
Cari açık konusunu ülkemizin gündeminden çıkaracağız. Türkiye artık yeni bir döneme giriyor” dedi.3090
22 Temmuz 2020
● 28 Şubat Davası’nın ilk müdahil gazetecisi Cüneyt Alphan, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nde İçişleri Bakanlığı aleyhine dava açarak maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Alphan daha de önce 28
Şubat dahil olduğu ve fişlendiği için mağduriyet yaşadığını belirtmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi
21. Ceza Dairesi, 28 Şubat Davası’nda Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen hükmü hukuka uygun
bulmuştu. 13 Nisan 2018’den sonra ölen ve yargılama sonucunda müebbet hapse mahkum edilen sanıklar
dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ile Çetin Dizdar ve Hikmet Köksal, yargılama sonucunda beraat eden sanıklar Ahmet Atalay Efeer, İzzettin Gürdal ve Hamza Özaltın yönünden
hükmü düzelterek, bu sanıklar hakkındaki kamu davasını ölüm nedeniyle düşürdü. Bu karar sonrası gazeteci
Alphan ile pek çok müştekinin de tazminat davası açma hakkı doğmuştu.3091
23 Ağustos 2020
● KESK İstanbul Şubeler Platformu, Eğitim Sen Merkez Kadın Sekreteri Derya Yulcu ve bazı üyeleri hakkındaki tutuklama kararını protesto ederek, “Yaşama dair en güzel, en gerçek olan her şeyin, mücadelenin, dayanışmanın arkadaşlarımıza ‘suç’ olarak ithaf edildiği bir gerçekliği yaşadık” açıklaması
yaptı.3092
● Türk Telekom hattının kullanıma kapatılmasını isteyen ve Kürtçe dışında dil bilmeyen Batman’da
yaşayan Fevziye Başaran’ın talebi, Türkçe veya Arapça beyanda bulunmadığı gerekçesiyle iptal talebi reddedildi. Başaran’ın İstanbul’da yaşayan oğlu Ömer Başaran, “müşterinin kendisi talepte bulunmadan hattı
kapatamayacaklarının” bildirildiğini bunun üzerine 21 Ağustos’ta Batman’da ikamet eden annesinin yanına
amcasının oğlunu gönderdiğini ancak temsilcinin, annesinin “hür iradesiyle konuşmadığını” belirttiğini anlattı. Türk Telekom, olayın Twitter’dan duyurulması üzerine, Ömer Başaran’ı arayıp özür diledi. HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz ise yaşananları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması
için sorular sorarak, “Sağlık, seyahat, telekomünikasyon hizmetleri sunan şirketlerde Türkçenin dışında
farklı dil ve lehçelerle hizmet verilirken Kürtçeye yer verilmemesi durumu hükümetlerin politikasından bağımsız olmamakla birlikte ayırımcılık ve inkarın ifşa halidir” dedi.3093
24 Ağustos 2020
● Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, işinden ayrıldığını duyurdu.3094 Portakal, “10 yıldır
gurur duyarak çalışıp, birlikte keyif aldığım Fox Haber’den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece ‘Ne yapmak istiyorum?’ sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi” dedi.3095
● TGC tarafından dağıtılan 2019 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’nde fotoğraf ödülüne değer
görüldüğü açıklanan Reşat Yiğiz’in başkasının fotoğrafı ile yarışmaya katıldığının anlaşılması üzerine ödül
geri alındı ve Yiğiz’in cemiyetten ihraç edilmesine karar verildiği duyuruldu. Batman Çağdaş’tan Reşat
Yiğiz’in “Define Avcılığı” fotoğrafının AFP muhabiri Bülent Kılıç’a ait olduğu ortaya çıktı. TGC, ödül
sahibini Kılıç olarak değiştirdiğini duyururken, “TGC üyesi olan Reşat Yiğiz hakkında disiplin soruşturması
açılmasına karar verilmiştir” açıklamasında bulundu.3096
https://www.birgun.net/haber/diyalog-sinyali-312612
https://www.birgun.net/haber/erdogan-mujde-yi-acikladi-karadeniz-de-320-milyar-metrekup-dogalgaz-bulundu-312805
https://www.ocakmedya.com/28-subat-magduru-gazeteci-icisleri-bakanligi-aleyhine-maddi-ve-manevi-tazminat-davasi-acti/
3092 https://yeniyasamgazetesi1.com/kesk-tutuklamalara-tepki-gosterdi/
3093 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/08/23/turk-telekomun-sadece-kurtce-bilen-anneye-yaniti-ya-turkce-ya-arapca-anlat/
3094 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/fox-tvden-fatih-portakal-aciklamasi-41594213
3095 https://twitter.com/fatihportakal/status/1297825323011248134
3096 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/08/24/tgc-fotograf-odulunun-sahibi-degisti/
3089
3090
3091
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● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’ın Navtex ilanı hakkında “Bu açıklama, bölgede bulunan
tüm gemilerin kıyı ve seyir emniyetini tehlikeye atan bir şımarıklıktır. Bundan sonra bölgede yaşanabilecek
her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan, tek zarar gören de yine bu ülkenin kendisi olacaktır” dedi.
Erdoğan, ayrıca ABD’de başkan adayı Joe Biden’ın kendisi ve Türkiye hakkındaki değerlendirmelerine
tepki göstererek, “Demokratik hukuk devleti yerine terör örgütleri ile hareket etmeyi tercih eden hastalıklı
zihniyet, Amerikan siyasetini esir almıştır. Türkiye'de darbe ile yapamadıklarını muhalefeti destekleyerek
gerçekleştireceklerini kameralar önünde söylemekten çekinmiyorlar. Bu hezeyana cevap vermesi gereken
bizden önce muhalefet olmalıdır. Ülkemiz muhalefeti bu ağır ithama tepkisini tüm şiddetiyle ortaya koymak
yerine konunun bir süre sonra gündeme geldiğine dair bir zırvanın arkasına sığınmıştı” şeklinde konuştu.3097
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’ın Oruç Reis Gemisi’nin faaliyet alanıyla kısmen örtüşen
bir noktada saha ilan etmek suretiyle tatbikat yapacağını açıklamasını, “denizcilik kurallarıyla bağdaşmayan, seyir emniyetini tehlikeye atan ve gerginliği artıran bir faaliyet” olarak yorumladı.3098
25 Ağustos 2020
● İçişleri Bakanlığı 26 Ağustos’tan itibaren Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 14 ilde sünnet
düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyeceğini açıkladı. Bu şehirlerde düğün salonlarında dans/oyunlara izin verilmeyeceği, gelin ve damadım birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve
üzeri vatandaşlar ile 15 yaşından küçük çocukların düğün ve nikah merasimlerine katılmasının yasaklanacağı belirtildi. Ülke genelinde ise kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri dışında yapılacak
her türlü yiyecek ve içecek ikramları durduruldu.3099
● Sağlık Bakanı, 1.502 yeni vaka ile toplam vaka sayısını 261.194 ve 24 yeni can kaybı ile toplam
can kaybını 6.163 olarak açıkladı.3100
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına yasaklama kararıyla ilgili “30 Ağustos, yani Lozan'a başı dik gitmenin en önemli adımıdır. Düşmanın Anadolu'dan kovulmasıdır. Bu tarih için bırakın pandemiyi, bugün milyonlarca insan hayatını vermeye hazırdır. Türkiye'yi
bilmeyen bir ekiple karşı karşıyayız. Bu savaşın nasıl verildiğini okusunlar. Türkiye'yi yeniden saygın bir
ülke haline getirmemiz lazım” şeklinde konuştu.3101
28 Ağustos 2020
● Agos’un Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i 2007 yılında öldüren Ogün Samast cezaevinden
tahliyesi gündemdeyken iki yıl önce gardiyanlarla kavga etmesi nedeniyle serbest bırakılmadı. Samast, gardiyanlara bıçak çektiği iddiasıyla açılan davada dört buçuk yıl hapis cezası aldı. Dink davası avukatlarından
Hakan Bakırcıoğlu, “Şu anda Ogün Samast’ın örgüt üyeliğinden dolayı Yargıtay’da bekleyen iki buçuk yıl
hapis cezası var. Ayrıca cezaevinde gardiyanlara saldırmaktan dolayı dört buçuk yıllık bir ceza almış vaziyette. Bu cezadan dolayı hakkında verilmiş bir tutuklama kararı var. Eğer bu konuda tutuklamaya istinaf
mahkemesine itiraz yapılmış ise ve karar onanırsa tahliyesi söz konusu değil” açıklaması yaptı.3102
● İstanbul Barosu, İstanbul’da doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı “Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü” (THK) kurulmasına dair kararın iptali için dava açtı. Dilekçede, “İçeriği, amacı, teşkilat
yapısı, kime bağlı ve sorumlu olacağı, personel sayısı, unvan ve rütbeleri gibi hiçbir unsuru belli olmayacak
şekilde İstanbul’da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulması işlemi sebep, konu ve amaç yönünden hukuka aykırı olduğu gibi hukuki belirlilik ilkesine de aykırıdır” denildi. Resmi Gazete ’de 21 Ağustos’ta
yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul’da Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı
taşra teşkilatı olarak “Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü” kurulmasına karar verilmişti.3103
● Aydın Didim Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, Gül ve Düşün
isimli çocuk kitabındaki “çocuk, hayvan, ölmüş insan bedeniyle ilgili üretilen müstehcen yayınları yayınlamakla” suçlanan Musa Dinç tutuklandı. Kitabı basan Arı Sanat Yayınevi, “Bahsi geçen kitap yazarının
editörlüğünde çıkan bir yayın olup 2019’da bu kitap satışa ve dağıtıma kapatılmıştı” açıklamasını yaptı.
Kitabın yazarı Dinç ise, kitabın satış dışı tutulduğunu ve hem kendi hem de yayınevinin elindeki nüshaların
da imha edildiğini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı kitabın bakanlık onaylı olmadığını duyurmuştu.3104
29 Ağustos 2020
https://www.birgun.net/haber/erdogan-dan-yunanistan-in-navtex-ilanina-tepki-simariklik-313050
https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/2482020-16032
https://www.icisleri.gov.tr/14-ile-dugun-kina-gecesi-nisan-vb-etkinlikler-ile-ilgili-genelge
3100 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1298298437117640704?s=20
3101 https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-turkiye-yi-bilmeyen-bir-ekiple-karsi-karsiyayiz-313483
3102 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/08/28/ogun-samast-gardiyanlara-saldirinca-tahliye-edilmedi/
3103 https://meydan.org/2020/08/28/istanbul-barosundan-takviye-hazir-kuvvete-iptal-davasi/
3104 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/gul-ve-dusun-kitabinin-yazari-musa-dinc-tutuklandi-6011914/
3097
3098
3099
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● Türkiye’deki Covid-19 salgınıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,
“Şu anda neredeyse İstanbul eşittir Türkiye” derken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
“Sadece Ankara’da 563 kişi öldü” açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine ilişkin İmamoğlu artık
e-devlet üzerinden resmi tabloyu göremediklerini sadece Bakan Fahrettin Koca’nın açıkladığı günlük tabloyu gördüklerini kaydetti. Yavaş, “Ankara’da toplam 563 kişi öldü. Meclis’te bir araştırma komisyonu
kurulsun. Adana, İstanbul, İzmir, Ankara belediye başkanlarından bir günlük rakamları istesinler. Sonra
açıklanan rakamlara baksınlar. Rakamları az açıklamanın kime ne faydası var. Bence tam tersi olmalı. 30
vefat varsa 100 demeli. Yoksa vatandaşlarımız ne düğünden ne sünnetten vazgeçer. Biraz ikna ile biraz
korkutarak, biraz zorlamayla bu tedbirlere ağırlık vermek zorundayız yoksa gerçekten altından kalkamayacağız” dedi.3105
● Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’deki gerilimle ilgili “Biz ne zaman sondaj
çalışmalarına başladık, Yunanistan o zaman gürültüyü kopardı. Daha sonra da Rum kesimi. Bu iki ülke de
arkasına Avrupa’dan destekler aldı. Doğu Akdeniz'deki gerilimi Türkiye’nin üstüne yıkmak isteyenler var.
Avrupa Birliği'nin yaptırım tehditleri karşısında birçok Avrupa ülkesi ile görüştük. Bizim haklılığımızı kabul ediyorlar” dedi. Yunanistan’ın kendi hakları olan yerde istediği gibi çalışabileceğini aktaran Çavuşoğlu,
“Ancak Ege’de sınırlarını 12 mile çıkartamazlar. Yunanistan'ın karasuları sınırını 6 milden 12 mile çıkarmasına müsaade etmeyiz. Bunu da çok açık bir şekilde söylüyorum. Meclisimizin yıllar önce aldığı karar
geçerlidir, bu savaş nedenidir” dedi.3106
30 Ağustos 2020
● Sağlık Bakanı, 1.482 yeni vaka ile toplam vaka sayısını 268.546 ve 42 yeni can kaybı ile toplam
can kaybını 6.326 olarak açıkladı.3107
● Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Yunanistan’ın Meis Adası’na askeri sevkiyatında bulunması hakkında “Yunanistan’ın Meis Adası'na askeri yığınak yaptıklarına dair haberler basında yer almıştır.
Meis, 1947 Paris Barış Anlaşması ile silahsızlandırılmış statüdedir. Basında yer alan haberler doğruysa bu,
Yunanistan'ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz'deki gerçek niyetinin yeni bir göstergesidir. Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumada kararlıdır”
dedi.3108
● CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “1980-2000’li yıllar arasında Türkiye’de Zorla Kaybedilenler Raporu”nda toplam 1.388 kişinin zorla kaybedildiğini açıkladı. Raporda, 2000’li senelerde azalan
zorla kaybetmelerin, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden sonra yeniden başladığı belirtildi.3109
● TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 30 Ağustos Zafer Bayramı özel yayınında yüksek sıcaklık nedeniyle canlı yayında baygınlık geçirdi. Gazeteci Cüneyt Özdemir, Balkaç’ın yayın esnasında üç kez rejiden
su istediğini belirterek, “Sunucu arkadaşımız tam üç defa canlı yayında su istiyor, görüntü girsin istiyor,
durumu çok kötü ama reji uyuyor. Umursamıyor, görmüyor.3110 Okullarda ders olarak gösterilecek bir durum. Çok geçmiş olsun. Reji otur sıfır” diye tepki gösterdi.3111
31 Ağustos 2020
● CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Küçükçekmece Başsavcılığı’na Akit TV’nin yetkilileri
hakkında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümünde Anıtkabir’de tören sırasında ekranda “Devletin
zirvesi Anırkabir’de” yazılması nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Başarır, “Atatürk’ün Hatırasına Alenen Hakaret, Sövme” suçunun işlendiğini belirterek, “Bu yayın bir hata değil, hainlik olduğu açıktır. Kanal
tarafından yapılan açıklamalarda her ne kadar bu durumun klavye hatası olduğu dile getirilmişse de söz
konusu kanalın daha önce de benzer nitelikte eylemlerinden işbu açıklamalarının yetersiz ve inandırıcı olmadığı açıktır. Atatürk’e yönelik ahlaksızlık konusunda sicilinin hayli kabarık olduğu ve hata olarak geçiştirilemeyecek nitelikte olduğu apaçık ortadadır” ifadelerini kullandı.3112
● CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Türkiye yazarı Süleyman Özışık’a, kendisiyle ilgili bir
asansör firması ortaklığı bulunduğuyla ilgili iddiaları nedeniyle tepki gösterdi. Özkan, “Avukatlarım gerekli
davaları açacaktır. Bir tek iddiası dahi doğru çıkarsa derhal bütün görevlerimden istifa edeceğim. İddialarını
ispat edemezse kendisine yalancı, ahlak yoksunu, tetikçi, iftiracı, namert diyeceğim” dedi. 3113 Özışık,
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/imamoglu-ve-yavas-saglik-bakanliginin-rakamlari-gercekleri-yansitmiyor-6013030/
https://www.birgun.net/haber/disisleri-bakani-cavusoglu-yunan-kara-sularini-ege-de-12-mile-cikaramazlar-bu-savas-nedenidir-313745
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1300102579691630592?s=20
3108 https://www.birgun.net/haber/disisleri-bakanligi-ndan-meis-adasi-aciklamasi-313853
3109 https://www.birgun.net/haber/insanligin-utanci-zorla-kaybetme-313768
3110 https://twitter.com/cuneytozdemir/status/1300162986217271297
3111 https://www.youtube.com/watch?v=KKku8mjdBaA
3112 https://www.gazeteruzgarli.com/chpli-basarirdan-akit-tvye-suc-duyurusu-kanalin-ataturke-yonelik-ahlaksizlik-konusunda-sicili-hayli-kabarik/
3113 https://twitter.com/ATuncayOzkan/status/1300398352572481536
3105
3106
3107
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Türkiye’de yayımlanan yazısında, AND isimli asansör firmasının Özkan ile Engin Özkoç’a ait olduğunu
ileri sürerek, firma ile Esenyurt Belediyesi arasında anlaşma yapıldığını iddia etti. Özışık, “Tuncay Özkan
adına kayıtlı olmayan ama bir yıl öncesine kadar Tuncay Özkan’ın kullandığı Audi marka milyonluk araç
belediyenin otoparkına çekiliyor” iddiasında da bulundu. CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili
Engin Özkoç’un avukatı Emrah Köksal, Özışık’a tekzip göndererek köşe yazısında yer alan asılsız beyanlarla ilgili ceza ve tazminat davalarına ilişkin yargı süreci yürütüldüğünü belirtti. Tekzipte, “31.08.2020
tarihli Türkiye’de Süleyman Özışık’ a ait köşe yazısında, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un AND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti’ ne ortak olduğu yönündeki beyanları içeren köşe
yazısı yazılmış olsa dahi, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ile AND Uluslararası Denetim ve Gözetim
Hizmetleri Tic. Ltd. Şti’nin ticari ve hukuki anlamda bir bağının olmadığı Ticaret Sicil Gazetesi ve diğer
resmi belgelerle tespit edilmiş olup bu nedenle Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’tan habercilik ve halkın
haber alma hürriyetinin sınırlarını aşan, hiçbir maddi gerçekliğe dayanmayan, kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olan haberlerden dolayı işbu tekzip metnini yayınlayarak kendisinden özür dileriz”3114 ifadeleri
kullanıldı.3115
● Antalya Valiliği3116, yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, çelenk koyma, barış zinciri adı
altında el ele, yan yana veya ip, kurdele, pankart ve benzeri bir materyal etrafında veya çevresinde toplanmak suretiyle oluşturulabilecek tüm eylem ve etkinliklerin bugünden geçerli olmak üzere yedi gün süreyle
yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, düzenlenmek istenen basın açıklamalarının ise sosyal mesafe, maske
ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesine karar verildiği kaydedildi.3117
1 Eylül 2020

● Kanal D’de yayımlanan “Harry Potter ve Melez Prens” filminde, ‘büyü’, ‘büyücü’ ve
benzeri kelimeler sansürlendi. Twitter’dan paylaşım yapan sosyal medya kullanıcıları, söz konusu
kelimelerin geçtiği sahnelerde sesin kapatıldığını belirterek tepki gösterdiler.3118
● MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Selami Şişman, T24 yazarı ve programcısı Şirin Payzın’ı, babası Nizam Payzın’ın vefat ilanını paylaşarak, “Bülbül yuvasının, kapana kısılmış, suyun
öbür yakasının köksüz, lağımcıları, Türk vatanında yaptıklarınız, yapacaklarınız için anlayacağınız
dilden the end, Türk’ün kökleri sizleri sardıkça kuduracaksınız, nefes alamayacaksınız” sözleriyle
tehdit etti. Payzın’ın, Bahçeli’nin Twitter’daki “Boyalı medyanın, köksüz bazı siyasetçilerin ‘Malazgirt’i kutladılar, 30 Ağustos’u yasakladılar’ iftiraları yalnızca ecdada hakaret değil vatana ve
millete ihanettir” sözlerini alıntılayarak, “Köksüz siyasetçi? Üslup gerçekten inanılmaz” paylaşımını yapmıştı. Şişman’ın tweetini alıntılayan Payzın, “Vefat etmiş babamın ölüm ilanını kullanarak
beni tehdit eden, etmeye cesaret eden bu adam siyasi parti yönetiminde. Cesaret ediyor çünkü etmemesi için neden yok. Rakip siyasetçilere ‘Soysuz’ de, milletvekili, gazetecileri tehdit et” tepkisini gösterdi.3119
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 1.572 yeni hasta ile toplam hasta sayısını
271.705 ve 47 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 6.417 olarak açıkladı.3120
● Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Kaş’a iki kilometre mesafedeki Yunanistan’ın Meis Adası’na, “Blue Star” isimli feribotla asker taşınmasıyla ilgili “Son zamanlarda özellikle Yunanistan'ın tek taraflı attığı adımlar, esasen Türkiye'yi dışlamaya yönelik adımlardır. Limiti
aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur” dedi.3121
● Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal’ın beraberinde bir heyetle,
Rus mevkidaşlarıyla 31 Ağustos-1 Eylül 2020 tarihlerinde başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel konularda Moskova’da istişarelerde bulunduğunu bildirdi.3122
● Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Avusturya’da Türkiye’deki hükümet karşıtı
kişilerle ilgili bilgileri Türkiye’ye sızdıran bir casus yakaladıklarını açıkladı. Nehammer, “Türkiye
casusluğunun Avusturya’da yeri yoktur. Bu faaliyet biçimine müsamaha göstermeyeceğimiz bilinmelidir” dedi. Nehammer, geçmişte Türkiye’de tutuklanmış şahsın daha sonra MİT tarafından
http://www.krttv.com.tr/gundem/yandas-yazarin-iftirasina-tokat-gibi-bir-yanit-da-engin-ozkoc-tan-h45517.html
https://www.a3haber.com/2020/08/31/chpli-tuncay-ozkandan-ozisika-bir-iddiasi-dahi-dogru-cikarsa-istifa-edecegim-hodri-meydan/
http://www.antalya.gov.tr/basin-aciklamasi---antalyada-toplanti-ve-gosteri-yuruyuslerine-yonelik-tedbir
3117 https://t24.com.tr/haber/antalya-da-toplanti-ve-gosteri-yuruyusleri-7-gun-yasaklandi,900291
3118 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kanal-dden-harry-pottera-buyu-sansuru-1762606
3119 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/230022-mhp-li-selami-sisman-dan-sirin-payzin-a-tehdit
3120 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1300825878860107781?s=20
3121 https://www.birgun.net/haber/cavusoglu-meis-adasi-nda-kaybeden-yunanistan-olur-314027
3122 https://www.birgun.net/haber/disisleri-sdk-temsilcilerinin-rusya-da-kabul-edilmesine-tepki-gosterdik-314058
3114
3115
3116
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casusluk yapmak üzere Avusturya’ya gönderildiğini ifade etti. Avusturya Uyum Bakanı Susanne
Raab ise, Erdoğan’ın kolunun Viyana’ya kadar uzandığını, Türkiye’nin Avusturya toplumunu bölmeyi amaçladığını öne sürdü.3123
● ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Kıbrıs Cumhuriyeti Doğu Akdeniz’de kilit ortağımızdır. Güvenlik işbirliğimizi derinleştireceğimizi duyurmaktan
memnuniyet duyuyorum. Gelecek mali yılda, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne uygulanan öldürücü olmayan
savunma malzemeleri ve hizmetlerinin satışına getirilen kısıtlamaları kaldıracağız” açıklamasında
bulundu.3124
2 Eylül 2020

● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin yeniden idam cezasını uygulaması gerektiğini savunarak, “İdam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması, iğrenç ve ilkel suçların
işlenmesini caydırabilecektir” dedi. Bahçeli, ülkede yaşanan şiddet, cinsel saldırı ve taciz olaylarını, idam cezası talebine gerekçe göstererek, “MHP, idam cezası meraklısı değildir. İdam cezasının uygulanmasında ölçülülük ilkesine bağlı kalarak, verilen cezanın işlenen suç ile denge ve orantısı kurulacak, şiddet ve dehşet selinin önü alınmış olacaktır” açıklaması yaptı.3125
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı Covid-19 virüsü salgınıyla ilgili verilerin gerçeği yansıttığına inanmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu,
“Devlet yalanla yönetilmez. Devlet adamı yalan söylemez. Yalanla yönetilen devletin geleceği olmaz. Halk hem yoksullukla hem de pandemi sürecinin yalnızlığı ile baş başa bırakıldı” dedi.3126
● ABD’nin Güney Kıbrıs Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tepki gösterdi. Akıncı, ABD’nin GKRY’ye akredite
Büyükelçisi Judith Gail Garber ile telefonda görüştü. Garber, ABD'nin, savunma amaçlı silahların
Rum tarafına satış kısıtlamasını 1 Ekim 2020'den 30 Eylül 2021 tarihine kadar kaldırdığı kararını
iletti. Akıncı, Garber’e, ABD’nin almış olduğu bu kararıyla Rum tarafını Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması yönünde cesaretlendirmeyeceğini ve barışa hizmet etmeyeceğini söyledi. Başbakan Tatar ise, adada uzlaşmazlığı arttıracağını vurguladı.3127
● İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği ek genelge ile sokak/köy düğünü, sünnet
düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmemesini istedi. Bakanlık, nikah merasimi
şeklinde yapılabilecek düğünler için en fazla bir saat süre verileceğini duyurdu.3128
3 Eylül 2020

● Türkçe yayın servisi ve İstanbul’da da bürosu bulunan İngiliz kamu yayıncısı BBC Genel
Müdürü Tim Davie, çalışanlarına sosyal medyada kişisel görüşlerini paylaşmamaları uyarısında
bulundu.3129 BBC’nin tarafsız imajını geri kazanması gerektiğini söyleyen Davie, “Tarafsızlığı savunmamız ve yeniden taahhüt etmemiz gerekiyor. Sosyal medyada fikir sahibi bir köşe yazarı veya
partizan bir kampanyacı olmak isterseniz bunu anlayabilirim ancak o zaman BBC’de çalışmamalısınız” dedi.3130
● NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşmeler yapmak üzere mutabakata vardığını
açıkladı.3131 Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “NATO Genel Sekreteri Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimin azaltılması, deniz ve hava unsurları arasında istenmeyen kazaların önlenmesi için bir inisiyatif almıştır. Yunanistan’ın NATO Genel Sekreteri’nin bu inisiyatifine destek
vermesini bekliyoruz” denildi.3132

3123 https://www.birgun.net/haber/avusturya-dan-turkiye-ye-casusluk-suclamasi-314049
3124 https://twitter.com/SecPompeo/status/1300871132359335936?s=20
3125 https://www.birgun.net/haber/devlet-bahceli-den-idam-aciklamasi-314185
3126 https://www.birgun.net/haber/devlet-yalanla-yonetilmez-314091
3127 https://www.birgun.net/haber/kktc-den-abd-nin-rum-kesimine-yonelik-silah-ambargosunu-kaldirma-kararina-tepki-314084
3128 https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-dugun-kina-gecesi-nisan-vb-etkinlikler-ile-ilgili-genelge
3129 https://www.theguardian.com/media/2020/sep/03/bbc-boss-tim-davie-to-crack-down-on-staff-posting-views-on-social-media
3130 https://haberglobal.com.tr/dunya/bbc-den-calisanlarina-sosyal-medya-uyarisi-66988
3131 https://www.birgun.net/haber/nato-turkiye-ve-yunanistan-teknik-gorusme-karari-aldi-314339
3132 https://www.birgun.net/haber/disisleri-bakanligi-yunanistan-in-nato-genel-sekreteri-nin-inisiyatifine-destek-vermesini-bekliyoruz-314347
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● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron’un Lübnan’da bir Hizbullah yöneticisi ile yaptığı görüşmeyi haberleştiren Le Figaro muhabiri Georges Malbrunot’ya yönelik tavrından derin endişe duyduğunu söyledi. Altun, “Sayın
Macron kendisinin eleştirilmediği, gerçeklerden kopuk bir dünya hayal ediyor; gazetecilerin, kendisinin keyfini kaçıran haberler yapmadığı bir düzen istiyor; sırf kendisi çok arzuladığı için
Libya’da bir savaş suçlusunun galip gelmesine tamah ediyor” ifadelerini kullandı.3133
● AYM, sahte kimlik taşıdığı şüphesiyle İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra hakkında
sınır dışı etme ve idari gözetim kararı alındığı için tutulduğu Geri Gönderme Merkezi’nde (GGM)
işkence ve kötü muamele gördüğünü ileri süren Kazakistan vatandaşı başvurucu Y.K.’nin Hak ihlali yaşadığına karar verdi.3134
4 Eylül 2020

● Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs’taki gelişmeler konusunda Fransa’nın tutumuna ilişkin, “Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, hak iddia
etmeye, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunlar gelir ve geldikleri gibi giderler. Yunanistan arkasında Fransa, arkasında AB ile ‘Bana göre böyle’ diyerek, akla mantığa uymayan bir
şekilde haklı olduğunu iddia ediyor. Örneğin Fransa, garantörlük yok, anlaşma yok, sen AB’nin
temsilcisi de değilsin ne hakla geliyorsun buraya? Tek başına çıkıp ‘Ben kahramanlık yapacağım’
diyorsan, o kabadayılık zamanı geçti” dedi.3135
● TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği idam cezasıyla ilgili “Çok sınırlı olarak, belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının
bulunması gerektiği kanaatindeyim” dedi.3136
5 Eylül 2020

● Sağlık Bakanı, 1.673 yeni hasta ile toplam hasta sayısını 278.228 ve 56 yeni can kaybı ile
toplam can kaybını 6.620 olarak açıkladı.3137
● Erzurum Horasan Belediye Başkanı AKP’li Abdulkadir Aydın, seçimden önce ticaret yaptığı Ankara'da yedi yıl önce açılan bir davadan dolayı aldığı dokuz yıl hapis cezasının Yargıtay
tarafından onanması sonrasında tutuklandı.3138
● AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talep ettiği
idam cezasıyla ilgili parlamentoda gerekeni yapmak zorunda olduklarını söyledi. Özkan, “Eğer
vatandaşlarımız ülke barışını tehdit eden, huzurunu tehdit eden suçlarla ilgili idam cezası istiyorsa
biz de parlamentoda bunun gereğini yapmak zorundayız. Uluslararası hukuk da buna saygı duymak
zorunda” dedi.3139
7 Eylül 2020

● Fatih Portakal, Fox TV’de ana haber bültenine konuk olarak katıldı ve neden sunuculuk
görevinden ayrıldığına ilişkin soruları yanıtlayarak, “Bırakmam gerektiğini düşündüm. Böyle daha
mutluyum şu an. Yeri doldurulamayacak insan yok” dedi. Temmuz ayı başında ayrılma kararını
verdiğini belirten Portakal, “Doğan Şentürk inanmadı. ‘Ayın 20’sinden sonra tekrar konuşalım’
dedi. Söyleyecek bir şeyim kalmadı. Son üç yıldır reytinglerde liderdik. Son iki senedir reytinglere
bakmıyordum. Kendimi tekrar ediyordum. Bıktım yani. Rakip arıyorsunuz kendinize. En yakın
rakibine fark atmışsınız” diye konuştu. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ise,
“Güzel kilometreler koştuk. Hem ekip anlamında hem televizyona verdiği katkı anlamında çok
önemli bir isim. Bana göre medya tarihine geçmiş katılımcı demokrasiye katkıda bulunmuş bir
isim. Önce insanız sonra gazeteci. Fatih çıtayı iyi bir yere getirdi. Şimdi bize düşen görev

3133 https://www.birgun.net/haber/altun-macron-u-elestirdi-gazetecilerin-keyfini-kacirmasini-istemiyor-314326
3134 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/geri-gonderme-merkezinde-tek-kisilik-odada-uzun-sure-tutulma-nedeniyle-eziyetyasaginin-ihlal-edilmesi/
3135 https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/392020-14685
3136 https://www.birgun.net/haber/meclis-baskani-sentop-dan-idam-cezasi-aciklamasi-314456
3137 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3138 https://www.birgun.net/haber/akp-li-belediye-baskani-aydin-tutuklandi-314536
3139 https://www.birgun.net/haber/akp-grup-baskanvekili-vatandas-idam-istiyorsa-tbmm-de-geregini-yapmaliyiz-314548
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kardeşimizin getirdiği çıtayı devam ettirmek çünkü Türkiye’nin buna ihtiyacı var. İktidar para
verdi, korktu kaçtı iddiaları asılsız. Bizler kamera önünde ne isek kamera arkasında da oyuz”
dedi.3140
● CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin anayasal suçlar, terör,
kadın ve çocuklar yönelik cinsel saldırı suçları için idam istemesiyle ilgili “Biz sosyal demokrat
bir parti olarak idam cezasına karşıyız ancak bu mesele ülkenin ne zaman başı sıkıntıya girse ekonomi ile ilgili ülkeyi yönetenler tarafından gündeme getiriliyor. Bu ya gündemi değiştirme çabasıdır ya da FETÖ'nün yurt dışına kaçan örgüt elemanlarına örtülü af çıkarma çabasıdır” dedi.3141
● Diyarbakır Silvan Belediyesi kayyumu Mehmet Uslu ve Ağrı Diyadin Belediyesi kayyumu Hasan Doğan, haklarında yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevlerinden alındı. Doğan
hakkında FETÖ kapsamında soruşturma yürütüldüğü belirtildi.3142
● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “İdam sayın Bahçeli’nin de Başbakan Yardımcısı
olduğu dönemde AB uyum yasaları çerçevesinde kaldırıldı” anımsatmasıyla AB uyum yasaları
çerçevesinde kaldırılan idam cezasının neden geri getirileceğinin izah edilmesi gerektiğini söyledi.3143
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 virüsü salgınında vaka ve vefat sayılarındaki yükselişten derin üzüntü duyduklarını belirterek kafe ve restoranların daha sıkı şekilde denetleneceğini
ifade etti. Toplu taşımalarda ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyeceğini söyleyen Erdoğan,
“Maske kullanımı başta olmak üzere kurallara uymayanlara kesilen cezalar muhakkak tahsil edilecektir” dedi. Diğer yandan üretim çarklarının durmaması için gerekli tedbirleri aldıklarını söyleyerek kısa çalışma ödeneğine 31 Ekim’e kadar devam edileceğini aktardı.3144
● Ezilenlerin Sosyalist Partisi’nin (ESP) eski Parti Meclis (PM) üyesi Beren Atıcı, gözaltına
alınarak, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.3145
8 Eylül 2020

● İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği ek genelge ile ülke genelinde tüm alanlarda
vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildiğini, minibüs ve otobüslerde ayakta yolcu
alınmasına müsaade edilmeyeceğini ve restoran, otel ve kafe gibi mekanlarda saat 24.00’dan sonra
müzik yayınına izin verilmeyeceğini duyurdu.3146
● Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla video
konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı
sonunda terör örgütlerine karşı ortak operasyonlar yapılabileceği kararı alındı. Bildiride,
“PKK/PJAK ve bölgedeki tüm terör örgütlerinin Türkiye'nin ve İran'ın güvenliğine karşı ortak tehdit teşkil ettiğini dikkate alarak, ortak sınırlarda bulunan terör örgütleri unsurlarının eylemlerine
karşı mevcut işbirliği mekanizmalarından tam olarak istifade etmenin ve terörizm ile örgütlü suça
karşı sonuç odaklı işbirliği amacıyla ortak operasyonlar dahil eş güdüm içinde adım atmanın, her
iki ülkenin sorumluluğunda olduğunu vurgulamışlardır” denildi.3147
9 Eylül 2020

● MED Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuki ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu (MED
TUHAD-FED) yöneticisi avukat Yusuf Çakas, Diyarbakır Kadın Kapalı Hapishanesi’nde çift kelepçe uygulaması, koğuşlara kamera, keyfi soruşturmalar, çıplak aramalar gibi hak ihlallerinin yaşandığını açıkladı. Çakas, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun bunları görmezden
geldiğini söyledi. Çakas, “Çıplak arama dayatılan kişilerinde biri müvekkilim Eylem Oyunlu’ydu.
10 günlük bebeği ve iki yaşındaki çocuğuyla cezaevine girerken, insanlık onurunu ayaklar altına
alacak şekilde çıplak aramaya tabi tutulmuş. Hem hukuken hem de insanlık onuru açısından izah
edilemez” diye konuştu.3148
3140 https://www.youtube.com/watch?v=IK_xPA-k43I&ab_channel=FOXHaber
3141 https://www.birgun.net/haber/chp-li-oztrak-idam-cezasina-karsiyiz-314788
3142 https://www.birgun.net/haber/silvan-ve-diyadin-kayyumlari-gorevden-alindi-314742
3143 https://www.birgun.net/haber/aksener-den-idam-cikisi-314734
3144 https://www.birgun.net/haber/erdogan-toplu-tasimada-ayakta-yolcu-alinmasina-musaade-edilmeyecektir-314786
3145 http://yeniyasamgazetesi1.com/espli-atici-gozaltina-alindi/
3146 https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-koronavirus-tedbirleri-konulu-ek-genelge-gonderildi-08-09-20
3147 https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiye-ve-irandan-terore-karsi-ortak-operasyon-karari/5575520.html
3148 https://umutgazetesi17.org/arsivler/37140
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10 Eylül 2020

● Sağlık Bakanı, 1.512 yeni hasta ile toplam hasta sayısını 286.455 ve 86 yeni can kaybı ile
toplam can kaybını 6.895 olarak açıkladı.3149
● AYM, zor ve tehdit sonucu cinsel birliktelik yaşayarak gebe kalan 18 yaşından küçük
başvurucu dosyasında, gebeliği sonlandırmak istemesini, maddi ve manevi varlığının korunması
ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiği kapsamında değerlendirerek kabul etti. Başvurucu, gebeliğe
katlanmak zorunda bırakıldığını ifade ederek, yaşı ve psikolojik durumu nedeniyle bebeği doğurmak istemediğini dile getirmişti.3150
● Van 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İpekyolu İlçesi’nde, 4
Mayıs’ta kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırılarak tehdit edilen, HDP PM üyesi
ve Gençlik Yürütme Kurulu üyesi Hatice Büşra Kuyun’un kaçırılması ile ilgili basın açıklaması
yaparak “halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek” suçlamasıyla iddianameyi kabul etti. İddianamede,
Kuyun’un olay hakkında yaptığı açıklamada kullandığı “Bu zihniyeti 90’lardan gayet iyi tanıyoruz.
Değişen sadece Toroslar oldu. O günden bugüne Kürt halkı üzerinde, Kürt gençleri üzerinde, Kürt
kadınları üzerindeki fiziki ve siyasi soykırım operasyonları devam ediyor” ifadeleri suç unsuru
olarak gösterildi. Kaçıran kişiler ve kaçırılma olayı hakkında, henüz herhangi bir işlem yapılmadığı
kaydedildi. İddianamede, Kuyun’un kimliğini bilmediği şahıslar tarafından kaçırıldığı, kaçıran şahısların kamu görevlisi oldukları ve şahıslar hakkında şikayetçi olduğuna dair ifadeler dışında kaçırılma olayı ile ilgili herhangi bir detay yer almadı.3151
● Mardin Büyükşehir Belediyesi personeli, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri
Emekçileri Sendikası (Tüm-Bel-Sen) üyesi veteriner hekim İsmail Taş, iki yıl önce sosyal medyadan paylaştığı Kürtçe bir şarkı sebebiyle kayyum yönetimince memuriyetten menedildi. Taş’ın,
paylaşımlarına ilişkin daha önce hakkında açılan davada “hükmün açıklanması geriye bırakılması”
kararı verilmişti. Kararda, “Yapılan değerlendirme sonucunda adı geçenin terör örgütlerinin propagandasını yapma suçunu işlediği Mardin 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı ile bu karar
tarihinde sübuta erdiği anlaşıldığından, ‘terör örgütleri ile eylem birliği içinde olmak, bu örgütlere
yarım etmek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak’ fiiline karşılık devlet memurluğundan çıkarma
cezası ile tecziye edilmesinin kabulüne oy çokluğu ile karar verildi” denildi. Taş, Şubat 2018’de
bir ihbar üzerine gözaltına alındığını ve 10 gün gözaltında kaldığını belirtti. Serbest bırakılmasının
hemen ardından görevine devam etmek için belediyeye dilekçe verdiğini ancak hakkında idari soruşturma başlatıldığı gerekçesiyle açığa alındığını ifade eden Taş, yapılan ihbardan sonuç çıkmayınca hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı Kürtçe bir şarkı nedeniyle “örgüt propagandası” iddiasıyla dava açıldığını kaydetti. Taş, 2019’un Mayıs ayında belediyenin HDP yönetiminde
olduğu dönem verdiği dilekçe sonrası görevine iade edildiğini ancak belediyeye 19 Ağustos
2019’da kayyum atanmasının ardından yeniden açığa alındığını ifade etti.3152
● İş adamı Cavit Çağlar, 1 Ekim’de yayın hayatına başlaması planlanan Olay TV’ye ilişkin
“Bana ait değil” açıklamasını değiştirdi ve “Gelen iş taleplerini karşılayamadığım için benim değil
dedim. Ticaret gazetesine bak yüzde 100 benim. Ekrem İmamoğlu ile ne alakası var? Kanalın muhalif olacağını nerden biliyorlarmış. Yakınsam Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınım, ben onu beğenen biriyim ama AK Partili değilim. Gazeteciler kendi siyasi görüşlerini değil objektif olarak haberciliklerini ekrana taşıtacak. Yandaşlığa muhalifliğe ihtiyacım yok” diye konuştu.3153
11 Eylül 2020

● İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine göndermiş olduğu genelge kapsamında, evde izolasyon
koşullarını ihlal eden kişileri, öğrenci yurtlarından zorunlu karantinaya alacaklarını açıkladı.3154

3149 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3150 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/magdur-olunan-bir-suc-sonucu-olusan-gebeligin-sonlandirilmasi-talebinin-suruncemede-birakilmasi-nedeniyle-kisinin-madd%C3%AE-ve-manev%C3%AE-varliginin-korunmasi-hakkinin-ihlal-edilmesi/
3151 https://susma24.com/kacirildi-tehdit-edildi-yaptigi-aciklamaya-ise-dava-acildi/
3152 https://gazetekarinca.com/2020/09/kurtce-sarki-paylasti-memuriyetten-men-edildi/
3153 https://twitter.com/ctisik/status/1304047687290023937
3154 https://www.icisleri.gov.tr/izolasyondan-kacana-yurt-sarti-geliyor

375

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2020 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

Evlerinde izolasyonda olması gerekirken bu kuralı ihlal eden kişiler hakkında, ayrıca Türk Ceza
Kanunu’nun 195’nci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacak.3155
● Ankara Barosu, illerde “çoklu baro” kurulmasına olanak sağlayan yasaya karşı Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle dava açtı.3156
● Alican Uludağ, Cumhuriyet’ten ayrılarak3157 Olay TV’de muhabirliğe devam edeceğini
duyurdu.3158
● AYM, 11 Haziran’da E.2019/2 numaralı dosyada, eşe veya kardeşe karşı işlenen kasten
yaralama suçunun şikayet aranmaksızın takip edilmesini ve eşe yönelik şiddet veya şiddet tehlikesi
dolayısıyla açılan cezai davalara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın katılabilmesini
öngören kuralların Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal taleplerinin reddine karar verdi. 5237
Sayılı Kanun yönünden, itiraz konusu kuralların ülkemizde aile içi şiddet olaylarının önlenmesi ve
aile içi şiddet suçlularının etkin şekilde cezalandırılması amacıyla yapılan yasal çalışmalar kapsamında getirildiği belirtildi. 6284 Sayılı Kanun yönünden, kuralla eşe yönelik uygulanan şiddet veya
şiddet tehlikesi dolayısıyla açılan ceza davalarına Bakanlığın katılabilmesi sağlanmak suretiyle
şiddet gören eşin ve dolayısıyla ailenin korunması amaçlandığı belirtildi. Bakanlığın katıldığı ceza
davasında davaya katılan lehine vekalet ücretine hükmedilmesi, şiddet uygulayan eşin haksız olduğunun anlaşılması üzerine verilecek mahkumiyet kararına bağlı olduğu ifade edilerek bu bağlamda kuralla ulaşılmak istenen amaca ilişkin kamu yararı ile mülkiyet hakkı arasında bulunması
gereken makul dengenin gözetildiği belirtildi.3159
● Libya’da şehit olan MİT mensubunu “ifşa” ettikleri gerekçesiyle altı aydır tutuklu OdaTV
Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, “Bu davada suç yok. Bu davada bizim gazetecilik hayatımızı cezalandırma amacı var. 187 günlük tecridin sonunda tekrar hayatın olağan akışına alışmaya
çalışıyorum” dedi. Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, “Mahkemeye ilk celsede 40 tane belge sundum.
Tek tek belgelendirdim. Ama ben artırılarak dört yıl ceza aldım. Bu cezayı hak ettiğime inanmıyorum. Casusluk suçlamasından beraat ettik. Üzerimize casusluk kılıfını giydirmeye çalışanlar başaramadı” diye konuştu. OdaTV muhabiri Hülya Kılınç ise, “Haksız ve hukuksuz altı ayımızı çaldılar. Gazetecilik yaptığımız için cezalandırmaya maruz kaldık. Geçmiş dönemlerde bunun daha
ağrıları da yaşandı. Bize düşen de ustalarımızın kararlılık ve cesaretini örnek olarak üzerimize düşeni yapmak” ifadelerini kullandı.3160
12 Eylül 2020

● İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile, şehirlerarası yolcu taşımacılığı
yapan firmaların biletleme işlemleri sırasında müşterilerden HES kodu isteyeceklerini ve bu kod
olmadan bilet satışı yapılmayacağını açıkladı.3161
● Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (ZGC) Başkanı Derya Akbıyık, BİK Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı ile Zonguldak’ta resmi ilan alan gazetelerin Sakarya’ya bağlanması konusunda görüşmede bulundu. Ziyarette, Zonguldak’taki yerel basının sorunları, kaynak yaratılması,
kamu ihalelerin artması, çoğalması, bazı kamu kuruluşların ilan serbestisi, adliye, icra ve aracılık
ilanlarının yerel gazetelerde sıklıkla yayınlanması hakkında görüş alışverişi yapıldı.3162
13 Eylül 2020

● Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne (ESP) yönelik 8 Eylül’de birçok ilde yapılan operasyonda,
aralarında Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş sözcüsü Sedat Şenoğlu’nun da bulunduğu 17
siyasetçinin tutuklanmasına birçok siyasi parti “yanınızdayız” mesajı verdi. Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Sinan Tutal, “Bu baskı ve zor düzen ortadan kalkana kadar, Türkiye’de demokrasi rejimi
kurulana kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi. Devrimci Parti Genel Başkan Yardımcısı
3155 https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiye-de-salginla-mucadelede-zorunlu-izolasyon-donemi-basliyor/5579620.html
3156 https://www.birgun.net/haber/ankara-barosu-ndan-coklu-baroya-dava-315187
3157https://twitter.com/alicanuludag/status/1304349322566348801?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1304349322566348801%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.gazeteciler.com%2Fhaber%2Falican-uludag-cumhuriyettenayrildi-olay-tvye-gecti%2F407095
3158 https://tele1.com.tr/cumhuriyetten-olay-tvye-olay-transfer-221188/
3159 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/ese-veya-kardese-karsi-islenen-kasten-yaralama-sucunun-sik%C3%A2yet-aranmaksizin-takip-edilmesinin-anayasa-ya-aykiri-olmadigi/
3160 https://www.cumhuriyet.com. tr/haber/gazeteciler-pehlivan-kilinc-ve-agirel-mahkeme-kararini-cumhuriyete-degerlendirdi-1765053
3161 https://www.icisleri.gov.tr/81-ile-sehirlerarasi-otobuslerde-hes-kodu-zorunlulugu-genelgesi
3162 http://www.halkinsesi.com.tr/zonguldak/bik-ten-zgc-ye-onemli-ziyaret-h56615.html
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Burcugül Çubuk, “Faşizmi yenmenin tek çözümü; faşizmi yenmeye odaklanmış birleşik devrimci
bir mücadele hattı oluşturmaktır. Bu anlamda faşizme karşı sokaklarda direnen kadınların mücadelesi örnek alınmalıdır” diye konuştu. Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Eş Genel Başkanı Canan Yüce de “Pandemi koşullarında emekçilerin haklarını gasp edilmesine ses çıkarmayan,
emekçileri kaderine terk eden, Kürt düşmanlığı ile ülkeyi yönetmeye çalışan, çiftçinin emeğine göz
diken, kadın cinayetlerini önlemeyen iktidar, yönetememe krizini örtmek için çareyi demokrasi
mücadelesi verenlere saldırmakta bulmuş. Hukuk eliyle yapılan bu saldırıların bir an önce durması
ve arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın” dedi.3163
14 Eylül 2020

● HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, 4 Kasım 2016’dan beri tutuklu
Selahattin Demirtaş’ın yeni parti kuracağı iddialarını yalanladı. Sancar, Demirtaş’ın ise iddialarla
ilgili “Her şeyiyle siyaseti, hayatı bu parti ile öğrendim. Bu parti de mücadele ettim büyüdüm. HDP
dışında herhangi bir alanda adımın geçmesi bile beni üzer hatta öfkelendirir” dediğini aktardı.3164
● Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini sonlandıran Oruç
Reis sismik araştırma gemisi hakkında, “Bu rutin bir bakım ve ikmal çalışmasıdır” diyerek Türkiye’nin geri adım attığı eleştirilerini reddetti. Yunanistan’ın AB’yi arkasına alarak gövde gösterisi
yapmaya çalıştığını ifade eden Çavuşoğlu, “AB gerginlik yaratmak istiyor, ilişkileri başka bir boyuta götürmek istiyorsa sadece göç değil üzerinde durduğumuz tüm konuları gözden geçiririz”
şeklinde konuştu.3165
● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AYM’nin verdiği kararlara yönelik eleştirilerde bulunarak, mahkemenin 19 Şubat’ta aldığı güvenlik soruşturmalarının kaldırılması yönündeki kararının,
terör örgütü üyelerinin kamuda görev yapabilmelerine olanak sağlayacağını ifade etti.3166 Soylu
ayrıca, Somalı madenci ailelerce yapılması planlanan yürüyüşe polis müdahalesinde bulunulmasına ilişkin başvuru nedeniyle “karayollarında toplantı ve gösteri düzenlenebileceği” vurgusuyla
aksi halde Anayasa’nın ihlal edildiğini açıklayan AYM’yi ve AYM Başkanı Zühtü Arslan’ı da
hedef aldı. Soylu, Arslan’a hitaben “Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Tamamen her şey güvenlik altında, hadi git. Niye polis koruması alıyorsun, niye eskortlarla
geziyorsunuz. Ben varım sen var mısın, Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı? Biz buralardan gideriz. Ama ne olursunuz bu ülke büyük bir mücadele içerisinden geçiyor, ayağımızı topal, bizi naçar
bırakmayın, bizi zorluk içerisinde bırakmayın ne olursunuz” dedi.3167
● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2014-2019 döneminde uzaklaştırılan belediye başkanlarından 94 kişiden 63’ü hakkında ilk derece mahkemelerince toplam 628 yıl 908 ay 323 gün ceza
verildiğini açıkladı. Soylu, bir üst derece mahkemelerde kesinleşen cezalarının ise toplamda 126
yıl, 230 ay ve 62 gün olduğunu aktardı. Ayrıca 2018 senesinde 771’i kanuna aykırı olmak üzere
toplam 46.389, 2019’da 846’si kanuna aykırı olmak üzere 51.525; 2020’de 9 Eylül itibariyle 368’i
kanuna aykırı olmak üzere 21.841 toplumsal eylem ve etkinlik gerçekleştirildiğini bildirdi.3168
● Tunceli Valiliği, Covid-19 virüsü salgını nedeniyle, 14 Eylül saat 00.01 ile 28 Eylül saat
23.59 arasında, eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, resmi bayram ve kamu
kurumlarının etkinliklerine sınırlı katılım şartının getirildiği belirtildi.3169
15 Eylül 2020

● HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hakkındaki AİHM kararlarına rağmen tutuklu bulunduğuna belirterek Edirne Cezaevi’nde Financial Times’a yaptığı açıklamada,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni (AİHM) eleştirdi. Demirtaş, “AİHM’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkedeki mahkemeleri suistimal etmesini engellemekte başarısız olduğunu, kendisini ve
binlerce kişiyi cezaevinde çürümeye bıraktığını” dile getirdi. Demirtaş, “Uluslararası kurumların
Türkiye’de yargı bağımsızlığının ve hukukun üstünlüğünün ağır bir erozyona uğratıldığı’
3163 http://yeniyasamgazetesi1.com/siyasi-partiler-siyasi-soykirima-karsi-mucadele-edecegiz/
3164 https://www.birgun.net/haber/akillarindan-bile-gecirmesinler-315488
3165 https://www.birgun.net/haber/cavusoglu-ndan-oruc-reis-aciklamasi-gemi-rutin-bakima-alindi-315522
3166 https://normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/ND/2020/13?KararTarihiIlk=19%2F02%2F2020&KararTarihiSon=19%2F02%2F2020
3167 https://www.aa.com.tr/tr/politika/icisleri-bakani-soylu-anayasa-mahkemesinin-son-kararlarina-tepki-gosterdi/1972988
3168 https://www.birgun.net/haber/soylu-dan-aym-baskanina-arabamla-tek-gitmeye-varim-sen-var-misin-315534
3169 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/tuncelide-eylem-ve-etkinlikler-15-gun-yasak-6037927/
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yönündeki uyarılarına rağmen, ‘kendisinin ve birçok başka tutuklunun başvurularının AİHM’de
değerlendirilmesi için yıllarca beklemek zorunda bırakıldıklarını” belirtti.3170
● Sağlık Bakanı, 1.742 yeni hasta ile toplam hasta sayısını 294.620 ve 67 yeni can kaybı ile
toplam can kaybını 7.186 olarak açıkladı.3171
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti. Davutoğlu, “siyasi liderlerin görüşmeleri normal olan şeydir, anormal olan ve
ani kararlar beklentisi içinde olunması gereken şeyler değildir. Biz de iade-i ziyarette bulunacağız”
şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu ise Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve dış politika hakkında, “Dış
politikada Türkiye yalnızlaştı. Yunanistan neden sevinçli, Oruç Reis onların isteği üzerine çekildi
de onun için. İlk adımı attınız diyorlar, ondan sonra masaya oturacağız diyorlar. ABD Yunanistan'la tatbikat yapıyorsa sen de S-400'leri aktive edeceksin. Türkiye Doğu Akdeniz'de vazgeçemez.
Kendi çıkarlarını savunmak zorundadır. Gerçekten rol almak istiyorsa Mısır'la bir araya gelmek
zorundadır” ifadelerini kullandı.3172
● Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, “Türkiye'den somut adım gördüğümüz durumda istikşafi görüşmelere derhal başlamaya hazırız” açıklamasında bulundu.3173
● CHP’li TBMM Anayasa Komisyonu üyesi İbrahim Kaboğlu, İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu’nun Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a yönelik açıklamalarının görev suçu niteliği taşıdığı gerekçesiyle hakkında Meclis Soruşturması açılması gerektiğini ifade etti.3174
● Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraber yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş ile olay günü HTS kayıtlarına göre telefon bağlantısı kurduğu tespit edilen ve “yalan beyanda bulunmak” ile suçlanan
eski muhabir E.K.’nın tutuklanması talebini reddetti. Olay günü yanındakilere N.K., A.H. ile
B.P.’nin tanık olarak beyanlarının alınmasına ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek, davayı
26 Kasım’a erteledi.3175
● AİHM, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması devam eden Ragip Zarakolu
davasında “keyfi tutuklama” ve “ifade özgürlüğü ihlali” yaptığı gerekçeleriyle Türkiye’yi suçlu
buldu. AİHM, Zarakolu’na 6.500 Euro tazminat ödenmesine hükmetti. Zarakolu, 27 Ekim 2011’de
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Barış ve Demokrasi Partisi’nin siyaset akademisine yönelik
yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında bulunuyordu. 10 Nisan 2012’de tahliye edilen Zarakolu yargılanmaya devam ediyor. Bu davada Zarakolu hakkında yakalama kararı
alınmıştı ancak İsveç, Türkiye’nin iade talebini onaylamamıştı.3176
●
Kültür ve Turizm Bakanlığı, açık ve kapalı mekanlarda sahnelenecek tiyatro, opera ve
bale gösterilerini Covid-19 salgını gerekçeli yasak kapsamının dışına aldığını duyurdu.3177 Açıklamada, “Açık ve kapalı mekanlarda sahnelenecek tüm tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsilleri, Bakanlığımızca 23 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü
Normalleşme Süreci Genelgesi’ndeki kurallara uyulmak koşulu ile Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan
kararların kapsamı dışına alınmıştır” denildi.3178
● İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği yazı ile
“Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı isimlerle ilgili kesinleşmiş gerekçeli kararları talep
etti. Yazıda, Prof. Dr. Korur-Fincancı’nın Özgür Gündem dosyasındaki kararı Yrd. Doç. Dr. Mungan, Yrd. Doç. Dr. Kaya, Doç. Dr. Ersoy ve Yrd. Doç. Dr. Bulduk’un dosyalarındaki kararlar istendi. Avukat Özcan Kılıç, “Akademisyenlerin beraat ettiklerini bilerek bu bilgiyi istemek fişleme
anlamına gelir” dedi.3179
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İdil Kültür Merkezi’nde gözaltına alınmalarının ardından tutuklanan Grup Yorum üyesi Emel Yeşilırmak, Ümit İlter ve Caferi Sadık Eroğlu’nun, tutuklu
3170 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/09/15/demirtas-financial-timesa-konustu-aihm-turkiyeyi-hayal-kirikligina-ugratti/
3171 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3172 https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-davutoglu-nu-ziyaret-etti-ittifak-konusulmadi-315655
3173 https://www.birgun.net/haber/yunanistan-basbakani-micotakis-turkiye-ile-gorusmelere-baslamaya-haziriz-315686
3174 https://www.birgun.net/haber/ibrahim-kaboglu-suleyman-soylu-gorev-sucu-isliyor-meclis-sorusturma-acmali-315608
3175 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/merhum-gazeteci-ismail-gunesi-olay-gunu-arayan-eski-muhabire-yalan-beyan-davasi/1974076
3176 https://tr.euronews.com/2020/09/15/aihm-rag-p-zarakolu-davas-nda-turkiye-yi-suclu-buldu
3177 https://t24.com.tr/haber/bakanlik-gelen-tepkilerin-ardinan-tiyatro-opera-ve-bale-gosterileri-icin-getirilen-yasagi-iptal-etti,903468
3178 https://www.ktb.gov.tr/Eklenti/73194,kultur-genelge-12pdf.pdf?0
3179 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/230940-emniyet-akademisyenlere-fisleme-yapiyor
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kaldıkları 18 ayın sonunda 11 Eylül’de tahliye edilmeleri kararına itiraz ederek yeniden tutuklanmaları talebinde bulundu. “DHKP-C Genel Sekreteri” olmakla suçlanan Ümit İlter, “DHKP-C Türkiye Sorumlusu” olduğu iddia edilen Caferi Sadık Eroğlu ile Grup Yorum üyesi Emel Yeşilırmak,
tahliyelerine yapılan itiraz üzerine ertesi gün çıkarıldıkları mahkemece yeniden tutuklandı.3180
16 Eylül 2020

● İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi ile ilgili inceleme raporunda, Kürtçe şarkı söyledikleri için memurlar tarafından baskı yapıldığı ve mahrem alanları görecek şekilde kameraların bulunduğu vurgulandı.3181
● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Tabipler Birliği’ni (TTB) “bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir” ifadeleriyle
suçladı. Bahçeli, TTB’nin derhal kapatılması ve yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılması gerektiğini söyledi.3182 Buna karşı TTB ise, “Tıbbın kurucuları İstanköylü Hipokrates’ten, Bergama’lı Galenos’tan bu yana burada, bu topraklardayız. Bu topraklarda binlerce yıldır iyi hekimlik yaptık,
yapıyoruz, yapacağız!” açıklaması yaptı. Açıklamada, “TTB’nin salgına yönelik bilimsel verilere
dayanan uyarı ve önerileri toplumun sağlık ve yaşam hakkı için kamuoyu ile paylaşması evrensel,
yasal ve etik sorumluluğudur. Covid-19 salgınında kaybettiğimiz meslektaşlarımızı siyah kurdele
ile anmak ve başka kayıplar olmasın diye çabalamak ise kaybettiklerimize ve yakınlarına karşı vefa
borcumuzdur. TTB ve hekimler dün olduğu gibi bugün de ve yarın da bu sorumluluğun gereğini
yerine getirmeye devam edeceklerdir” ifadelerine yer verildi.3183
17 Eylül 2020

● CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İçişleri Bakanı Soylu’nun, AYM’nin son kararlarına tepki göstermesine ilişkin “İçişleri Bakanı’nın tehdit etmediği bir Anayasa Mahkemesi Başkanı kalmıştı onu da tehdit ederek, Tehdit İşleri Bakanlığı olarak görevini yapmanın derin iç huzurunu yaşıyordur herhalde. Bir ülkede bir İçişleri Bakanı, AYM kararlarına tahammül etmiyorsa iki
şey olmalı, Ya AYM’nin kapanması lazım ya İçişleri Bakanı’nın o koltukta oturmaması lazım”
dedi.3184
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ve Fransa ile yaşanan gerilim hakkında “Tehdit dilinin işe yaramadığı, Türkiye'nin şantaja ve haydutluğa boyun eğmeyeceği tüm muhataplar tarafından anlaşılmıştır. Diplomasi masasının öne çıkarılması, ülkemizin kararlı duruşunun sonucu. Karşı
tarafın kışkırtmalarına, çocuksu davranışlarına rağmen biz büyük devlet gibi hareket ettik. Bundan
sonra da gereken olgunluğu göstermeye devam edeceğiz” dedi.3185
● Fransız Temyiz Mahkemesi, TMSF temsilcilerince Cem Uzan’ın Fransa’daki evine baskın yapılarak iki milyar Euro değerindeki hisse senedine el koymasını özel hayatın mahremiyetine
aykırı bularak “yasa dışı” şeklinde değerlendirdi. Uzan, “TMSF, 2017 Ağustosu'nda Paris’teki
evime, ben Paris dışındayken, kapıları özel testereler ile kesip girdi. Alt mahkeme zaten TMSF
aleyhine karar vermişti. Şimdi ise en üst yetkili Fransız mahkemesi de TMSF’nin haneye tecavüz
ve haneye ve normal yaşama saldırmış olduğunu kesin karara bağladı. Bu kararın temyizi yok.
TMSF ve TMSF avukatları bundan sonra ceza davalarında yargılanacaklar” diye konuştu.3186
● İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Hrant Dink davasının duruşmasında ara kararda tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün’ün tutukluluk hallerinin devamına, aralarında Zekeriya Öz ve Ekrem Dumanlı’nın bulunduğu 10 sanık
ile haklarında gıyabi tutuklama kararı olan Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan ve Halil İbrahim
Koca hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesine karar verdi. Mahkeme, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine ve bir sonraki
duruşmayı 24-25-26 Kasım tarihlerine erteledi.3187
3180 https://susma24.com/grup-yorum-uyesi-tahliyeden-sonraki-gun-yine-tutuklandi/
3181 https://susma24.com/diyarbakirda-kadin-mahpuslara-kurtce-sarki-uyarisi/
3182 https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/1306276879691898883?s=20
3183 https://www.birgun.net/haber/turk-tabipleri-birligi-bu-topraklarda-binlerce-yildir-iyi-hekimlik-yaptik-yapiyoruz-yapacagiz-315827
3184 https://www.birgun.net/haber/chp-li-altay-bahceli-kac-saglikcinin-hayatini-kaybettigini-biliyor-mu-315946
3185 https://www.birgun.net/haber/erdogan-diplomasi-masasinin-one-cikarilmasi-kararli-durusumuzun-sonucu-315916
3186 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cem-uzan-turkiyeye-karsi-actigi-temyiz-davasini-kazandi-1766835
3187 https://www.milliyet.com.tr/gundem/hrant-dink-davasinda-sona-gelindi-6308283
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18 Eylül 2020

● Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan’da yayın yapan Dimokratia’nın
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 18 Eylül’de hakaret içerikli manşet atmasına, “Yunanistan'da
sözde bir gazetenin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve ne ifade özgürlüğü ne de basın etiğiyle
bağdaşmayan edepsizliği Doğu Akdeniz’de barış yerine savaşı, uzlaşma yerine kaosu hedefleyen
çarpık zihniyetin bir yansıması, bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur” tepkisini gösterdi.3188 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin’in de Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la görüştüğünü aktardı.3189
19 Eylül 2020

● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AYM’yi hedef alması ile ilgili “Geçen gün AYM ile ilgili
bir söz söyledim. Çok hoşuma gitti. Kimlerin AYM’yi savunduğunu gördüm. Bu devlete ‘katil’
diyenler ve AYM tarafından ‘siz katil deme hürriyetine sahipsiniz’ diyenler, yıllardan beri bu ülkenin değerlerini yermek isteyenler hepsi bir cephe oldular, hepsini Allah bir fotoğrafta göstermek
nasip etti” dedi.3190
20 Eylül 2020

● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 1.519 yeni hasta ile toplam hasta sayısını 302.867 ve 61 yeni
can kaybı ile toplam can kaybını 7.506 olarak açıkladı.3191
● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İyi Parti’nin 2. Olağan Kurultayı’nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Sen adaleti öldürdün. Hukukun adamına göre işlediği, soruşturmaların twitter
tabelasına göre yürütüldüğü bir ülke yarattın. Ama unutma; Gün gelir, bir gün adalet herkese lazım
olur” dedi. Kurultay sonucunda 1289 oy alan Meral Akşener yeniden İyi Parti Genel Başkanı seçildi.3192
● CHP’li TBMM Anayasa Komisyonu üyesi İbrahim Kaboğlu, AYM’nin CHP’li Enis Berberoğlu için hak ihlali kararı vermesi ardından milletvekilliğine devam etmesi gerektiğini savundu.
Kaboğlu, “TBMM Başkanlığı, AYM’nin 17 Eylül günlü kararını, 1 Ekim günü TBMM Genel Kurul bilgisine sunmak suretiyle, 4 Haziran’da yapılan bildirimin geçersizliğini teyitle, Enis Berberoğlu’nun milletvekilliği görevine devamını sağlamakla yükümlüdür” görüşünü dile getirdi.3193
● Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün, eşi Taha Ün’ün gözaltına alınmasına ilişkin, “Düzmece bir suçlamayla daha gün doğar doğmaz polisler kapımıza dayandı, evimizde arama yapılmasını da içeren bir kararla karşı karşıya kaldık. Önceki yıl da evimize, gözdağı
verme maksadıyla girdiği şüphe götürmeyen kişilerin kimler olduğu konusunu hala bir sonucu bağlamayanların, bugün de muamelesine kalmamız ve oluşan sessizlik ibretlik” tepkisini paylaştı.3194
21 Eylül 2020

● Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla, kendisi hakkında hakaret
içerikli bir manşet atan Yunan gazetesi Dimokratia’nın sahibi Manolis Kotakis, Yazı İşleri Müdürleri Andreas Kapsampelis ve Yorgos Giatroudakis ile Yayın Yönetmeni Dimitris Rizoulis hakkında
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, Dimokratia yetkilileri hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan soruşturma başlattı.3195
● Gelecek Partisi, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün ve eşi Taha
Ün’ün evine sabah saatlerinde polisin gelmesini ve savcılığın, kendisine küfreden şahsı değil Taha
Ün’ü gözaltına almasına tepki gösterdi. Gelecek Partisi’nden yapılan açıklamada, “Anayasa ve yasalara aykırı işlemlerle Taha Ün ve Sema Silkin Ün’ü mağdur eden yetkililer hakkında Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ne zaman ve hangi işlemleri yapacaktır? Hukuk devleti idealine
3188 https://www.aa.com.tr/tr/politika/fuat-oktaydan-yunan-gazetesinin-mansetine-tepki/1978366
3189 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/disisleri-bakani-cavusoglu-yunan-buyukelciyi-bakanliga-cagirdik/1978189
3190 https://www.birgun.net/haber/suleyman-soylu-anayasa-mahkemesi-ni-kimlerin-savundugunu-gordum-316150
3191 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3192 https://www.birgun.net/haber/meral-aksener-yeniden-iyi-parti-nin-genel-baskani-secildi-316241
3193 https://www.birgun.net/haber/berberoglu-tbmm-ye-donmeli-316201
3194 https://twitter.com/SemaSilkin/status/1307676704257847297
3195 https://www.haberturk.com/son-dakika-haberi-cumhurbaskani-erdogan-dan-yunan-gazetesine-suc-duyurusu-2809939
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ulaşmak için çabalarken, kanun devleti bile olamamanın acısını ve utancını bu ülke ve bu toplumun
taşıyamayacağını bu olay vesilesiyle bir kez daha ilan etmek mecburiyetindeyiz” denildi.3196
22 Eylül 2020

● İstanbul’da kiraladığı aracın içerisinde 21 Eylül’de ölü bulunan ABD’li gazeteci Andre
Vltchek olayına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. ABD ve Çekya vatandaşlığı olan gazeteci Vltchek’in, eşi Rossie Indra Vltchek ile 12 Eylül’de gittiği Samsun’dan 21
Eylül gecesi kiraladıkları iki şoförlü bir araçla İstanbul’da Karaköy’deki otelin önüne varmasının
ardından, eşi Rossie İndira Vltchek’in arabada uyuyan Vltchek’i uykusundan uyandıramaması üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Vltchek’in öldüğü kaydedildi. İndira Vltchek, eşinin şeker hastası olduğunu ve ilaç kullandığını belirttiği öğrenildi.3197
● Van Valiliği, 21 Eylül’de yaptığı duyuruyla kamuoyuna açıkladığı toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklama kararını geriye dönük olarak 20 Eylül’ü de kapsayacak şekilde 5 Ekim’e
kadar geçerli olmak üzere yasakladı.3198
● CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TTB’nin kapatılmasına yönelik açıklamalarına, “Sarayın bekçisi almış eline ipini, ‘Asalım da asalım’ diye,
TTB’yi linç etmeye uğraşıyor. Tüm dünya salgınla mücadele ediyor, bunlar ise salgınla mücadele
eden doktorlarımızla mücadele ediyor” sözleriyle tepki gösterdi. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan vaka sayılarında çelişkiler olduğunu belirten Öztrak, “Salgınla mücadelede ciddiyeti
artırmamız gerektiği çok açık. Ama bakıyoruz, ülkeyi yöneten saray koalisyonu bu ciddiyetten çok
uzak” dedi.3199
● Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin (AB) Libya’ya silah ambargosunu ihlal ettiği gerekçesiyle bir Türk firmasına yaptırım uygulama kararı alması hakkında, “Bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur” açıklamasında bulundu.3200
● Avukat Cahit Kırkazak, Edirne’de tutuklu HDP’li Selahattin Demirtaş’ın bazı savcılar
hakkında, “Bir zamanlar kimi savcılara zırhlı araçlar bile hediye edildi, yine de yargılanmaktan
kurtulamadılar. Elinize tutuşturulan hediye poşetleri sizi yargılanmaktan kurtaramayacaktır” mesajını gönderdiğini aktardı.3201
● MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun
TTB’ye gerçekleştirdiği ziyareti, “Yakasına takılan siyah kurdele, kendisini hangi kirli güçlere teslim ettiğinin utanç nişanesi olarak hafızalarda yer edecektir” ifadelerini kullandı.3202
23 Eylül 2020

● AYM Başkanvekili Hasan Tahsin, sekiz yıl önce bireysel başvuru kabul edilmeye başlandığını ve 10 binden fazla hak ihlali kararı verildiğini belirterek, “Şu anda AYM’nin önünde 42 bin
civarında başvuru bulunmaktadır. İhlal kararlarının temel hak ve özgürlüklere dağılımına bakıldığında ilk üç sırada yüzde 54 ile adil yargılanma hakkı, yüzde 26,7 ile mülkiyet hakkı ve yüzde 5,7
ile ifade özgürlüğü olduğunu görüyoruz” diye açıkladı. AYM’ye 23 Eylül 2012’den bugüne yaklaşık 285 bin başvuru yapıldığını ve bunun 243 binin sonuçlandırıldığını vurgulayan Tahsin,
“Başka bir ifadeyle bireysel başvurunun başladığı tarihten bu yana yapılan başvuruların yüzde
85,5’i karara bağlanmıştır” dedi.3203
● AYM, Viranşehir Belediyesi Başkanı iken 2009’da başlatılan KCK operasyonları kapsamındaki davadan hüküm giydiği için milletvekilliği düşürülen HDP’li Leyla Güven’in dava sürecine ilişkin yaptığı bireysel başvuruyu reddetti. AYM kararında, başvuruyla ilgili “Adil yargılanma
hakkı kapsamında tercüman yardımından yararlanma hakkının, tanık dinletme ve sorgulama hakkının, bağımsız ve tarafsız mahkemede yargılanma hakkının, hakkaniyete uygun yargılanma hakkının, örgütlenme özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün ve serbest seçim hakkının ihlal edildiği
3196 https://gelecekpartisi.net/haberler/icisleri-ve-adalet-bakanligindan-maruz-kaldigimiz-vahim-hukuksuzluga-iliskin-aciklama-bekliyoruz/
3197 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/abdli-gazeteci-andre-vltchek-arac-icinde-olu-bulundu/1981495
3198 https://susma24.com/vanda-yasaklara-ara-verilmiyor/
3199 https://www.birgun.net/haber/doktorlarla-degil-salginla-mucadele-edin-316422
3200 https://www.birgun.net/haber/disisleri-bakanligi-ndan-ab-ye-yaptirim-tepkisi-tarafli-tutumunun-acik-bir-gostergesidir-316419
3201 https://www.birgun.net/haber/demirtas-savcilara-seslendi-elinize-tutusturulan-hediye-posetleri-sizi-yargilanmaktan-kurtaramayacak-316418
3202 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009221042893564-mhpden-kilicdarogluna-yakasina-takilan-siyah-kurdele-kendisini-hangi-kirli-guclere-teslim-ettiginin/
3203 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/aym-10-binden-fazla-hak-ihlali-oldu-6050666/
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iddialarının açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez” denildi. Güven’in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yaptığı başvuru ise halen inceleniyor.3204
● Sözcü yazarı Emin Çölaşan, “Gazetelerin düzmece satış rakamları” yazısında, gazetelerin
yazılı basında satış rakamlarını hileli açıkladıklarını kaydetti. Çölaşan, “Sözcü 201 bin, Hürriyet
197 bin, Sabah 196 bin, Milliyet 123 bin, Cumhuriyet 24 bin (Açıklanan rakam hilesizdir), Aydınlık
iki bin” rakamlarını yazdı.3205
● TRT Spor tarafından “Stadyum” programı spikeri Ersin Düzen’in maaşı hakkında açıklama yapılarak, “Düzen’e yeni yayın döneminde yapılan yüzde 10 artışla aylık 27.500 lira hizmet
bedeli ödenmektedir” denildi.3206 Fatih Altaylı tarafından söylenen, TRT’den 400 bin lira maaş aldığı iddiasını yalanlayan Düzen, “Fatih Altaylı benim için ayda TRT’den 400 bin lira, TFF’den 100
bin lira maaş alıyor diye iftira attı. Yeter artık! İspatla, bir daha ekranlar benim yüzümü görmeyecek. Eğer ispatlayamazsan sen ne yapacaksın?” demişti.3207
● Yunanistan’da yayın yapan Dimokratia, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisi hakkında hakaret içeren manşet hakkında suç duyurusunda bulunması sonrasında “‘Sultan’ suç duyurusunda
bulundu. Dimokratia için büyük onur” başlığına yer verdi.3208
● İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelge ile birlikte tüm kamu kurum ve kuruluşlarında işlem yapabilmek için vatandaşlarca hastalık durumunu ortaya koyacak Hayat Eve Sığar (HES) kodu
uygulamasının bugün itibariyle başladığını bildirdi.3209
● CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TTB
ziyareti için “Kılıçdaroğlu keşke bir yalan makinesine bağlanıp bu konuşmasını yapsaydı” diyen
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi. Özel, “TTB gücünü sağlık emekçilerinin kullandığı oylardan alıyor. CHP de sağlık emekçilerinin önemli kısmından oy alıyor. Ama oy alsın
almasın hepsine birden destek veriyor. Hepsinin sonuna kadar arkasındayız. 50-60 yıldır yalan makinesi var. Bundan beş sene öncesine Bahçeli'yi bağlasak yalan makinesi çatlamazsa namussuzum”
dedi.3210
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’a yönelik sözleri nedeniyle Edirne Cezaevi'nde tutuklu Selahattin Demirtaş hakkında 3 yıla kadar hapis
istemiyle iddianame düzenledi. Demirtaş, Kocaman’ın nikahın hemen ardından Erdoğan’ı ziyaret
etmesini ve burada kendisine düğün hediyesi verilmesini eleştirmişti.3211
● Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin
TTB’nin kapatılmasına yönelik sözleri için “Sağlıkla ilgili bir problem olacak, doktorların bir araya
gelerek kurdukları bir oda bu konuda fikir beyan etmeyecek veya fikir beyan ettiğinde eksikleri,
yanlışları dile getirecek. Bu eksik ve yanlışları dile getirmek de terörist bir faaliyet gibi algılatılmaya çalışılacak. ‘Terörle mücadele ediyoruz, karşımızda teröristleri koruyan onlara kucak açan
birtakım odalar var, kapatılsın bunlar’ denilecek. Muhterem arkadaşlarım emin olun anlamakta
hakikaten zorluk çekiyoruz” dedi.3212
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun AYM Başkanı’na sokaklar güvenli değil yönünde sözler sarf etmesiyle ilgili “İçişleri Bakanlığı koltuğunda
oturup Türkiye'nin güvensiz olduğunu itiraf etmek enteresan bir şey. Tam tersine Türkiye’nin terörden temizlenmesi gerektiğini ifade edebilirdi. Anayasa Mahkemesi Başkanı’nı bir karar üzerinden hedef alıyorsa zaten demokrasiyi içselleştirmediğini gösterir bu” dedi. Kılıçrdaroğlu, Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Selahattin Demirtaş hakkında yeni iddianamesi içinse, “Selahattin
Demirtaş Bey, bu iddianameleri alacak madalya olarak takacak. Savcılar da eleştirilir. Talimatla
iddianame düzenlerseniz ya da birilerinin talimatıyla yıllarca iddianame hazırlamazsanız o ülkede
adalet kalmaz” diye konuştu.3213
3204 https://www.evrensel.net/haber/414775/aym-leyla-guvenin-adil-yargilama-yapilmadigi-yonundeki-basvurusunu-reddetti
3205 https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/emin-colasan/gazetelerin-duzmece-satis-rakamlari-6050110/
3206 https://twitter.com/trtspor/status/1308698819304009728/photo/1
3207 https://www.hurriyet.com.tr/sporarena/son-dakika-trt-ersun-duzenin-maasini-acikladi-41618700
3208 https://www.haberturk.com/yunan-gazetesi-alcak-manseti-tekrar-kullandi-2812137
3209 https://www.icisleri.gov.tr/hes-uygulamasi-hayata-gecirildi
3210 https://www.birgun.net/haber/chp-den-bahceli-ye-yalan-makinesi-yaniti-316649
3211 https://www.birgun.net/haber/selahattin-demirtas-hakkinda-yeni-iddianame-3-yila-kadar-hapsi-istendi-316638
3212 https://www.birgun.net/haber/karamollaoglu-issiz-sayisi-10-milyonun-uzerinde-316628
3213 https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-ndan-abdullah-gul-aday-gosterilecek-mi-sorusuna-yanit-316661
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● AYM Başkanı Zühtü Arslan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun AYM’ye yönelik eleştirilerine, “Yargı kararları, özellikle AYM kararları kutsal metinler değildir. Eleştirilebilir, dahası
eleştirilmelidir. Bundan en fazla kurumsal olarak kararları eleştirilen yargı kurumu faydalanır.
(Eleştirilerle ilgili) Birincisi herhangi bir metni eleştirmek için öncelikle onu okuyup anlamak gerekir. Bazı eleştirilerden görüyoruz ki, kararlarımız okunmadan, bazen de okunduğu halde yeterince anlaşılmadan eleştirilmektedir. Halbuki sağlıklı bir eleştiri, okumayı ve okunanı doğru anlamayı gerektirmektedir. Aksi takdirde kararda söylenmeyenler, söylenmiş gibi gösterilebilmektedir.
İkincisi, eleştirinin eleştirilenler bakımından etkili ve faydalı olabilmesi büyük ölçüde kullanılan
üslûba bağlıdır. Çoğu kez ‘nasıl’ söylediğiniz, ‘ne’ söylediğinizin önüne geçer. Hiç şüphesiz üslûp
ya da ifade tarzı da ifade özgürlüğünün güvencesi altındadır. Elbette herkes dilediği üslûbu tercih
etmekte serbesttir. Ancak yargı kararından ziyade kararı verenlere odaklanan ve eleştiri ötesine
geçen ifadelerin fayda getirmeyeceği, zira eleştiriyi mecrasından uzaklaştıracağı açıktır. Sonuç olarak AYM, Anayasa’nın ve kanunların kendisine verdiği görev ve yetkiler kapsamında, Türkiye
Cumhuriyeti’nin temel hak ve özgürlükleri güvenceye alan demokratik hukuk devleti niteliğini
korumaya çalışıyor. Görevini en iyi şekilde yerine getirmek için de çaba gösteriyor” dedi.3214
● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AYM’ye ilişkin “Bizim Anayasa Mahkemesi’yle kişisel
bir sorunumuzun olması mümkün değil. Elbette ki devletin tepesinde böyle bir sorunu kabul edebilmesi doğru değil. Hepimiz ülke için çalışıyoruz. Karşı karşıya kaldığımız noktayı ifade etmeliyiz. Ben de kendi üslubumla bunu ifade etmeye çalıştım” dedi. Bakan Soylu 14 Eylül’de AYM’nin
“şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez” hükmünü iptal etmesini eleştirmiş,
AYM Başkanı Zühtü Arslan’ı polis koruması almadan işe gidip gelmesini teklif etmişti.3215
24 Eylül 2020

● Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayınladığı “Özel Tiyatrolara Destek Paketi” ile ilgili şeffaflık istediklerini, yeni bir destek talep ettiklerini ve kurulda yer
almak istediklerini belirten bir bildiri yayımladı. Bildiride, özetle, “Sadece şirket ismi ve oyun ismi
şeklinde açıklanan listenin insanların zihninde soru işaretleri oluşmasına yol açıyor. Bu şirketlerin
hangi toplulukları temsilen başvuruda bulunduklarının, ne kadar destek aldıklarının, hangi kriterlerle desteğe layık görüldüklerinin, destek alamayan toplulukların hangi kriterler çerçevesinde reddedildiğinin açıkça kamuoyu ile paylaşılması gerekiyor. Vergi borcu, SGK borcu olan birçok topluluğun başvuruda bulunmuyor. Bu süreci en ağır yaşayan topluluklar, salonu olan tiyatrolar
olmasına rağmen destek programının proje merkezli olduğu ortada. Şu anda bir sanatçı ve bir akademisyen içeren yedi kişilik kurulun ağırlıklı olarak Bakanlık bürokratlarından oluşan destek kurulunun yeniden düzenlenip, genişletilip sanatçı ve akademisyen ağırlıklı bir kurul haline getirilmesini talep ediyoruz. Kendileri ile ilgili kararlarda sanatçıların söz hakkı olması birincil öneme
sahip taleplerimizdendir” denildi.3216
● Manisa Salihli’de biyogaz enerji santraline karşı direnen köylülerin arazine Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile el konuldu. Yayımlanan 24 Eylül tarihli
kararda “Ege Biyogaz Enerji Santrali’nin yapımı amacıyla' Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çapaklı Mahallesi’nde biyogaz santraline yakın olan 135 no’lu adadaki 52, 53, 54, 55, 56 no’lu
parseller acele kamulaştırılacak” denildi.3217
● İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sevda Noyan hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımı nedeniyle “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçlamasıyla yürütülen soruşturmada, kovuşturmaya yer olmadığına karar vererek takipsizlik kararı verdi.3218 Noyan, 10 Kasım
2013’te "Bugün putları kırma günü. Kendimize gelme günü. Bir ölümlü kuldan gel kurtar bizi diyenlere ibretle bakma günü. Bugün o gün..." paylaşımını yapmıştı.3219 Noyan hakkında 9 Mayıs
2020’de Ülke TV yayınında söylediği sözler nedeniyle “tehdit” suçundan iddianame hazırlanmış
ve hapis cezası ile cezalandırılması istenmişti.3220
3214 https://www.birgun.net/haber/aym-baskani-arslan-dan-bakan-soylu-ya-yanit-geldi-316613
3215 https://www.birgun.net/haber/soylu-aym-baskani-nin-aldigi-komiser-yardimcilarindan-yuzde-41-ini-feto-den-ihrac-ettim-316667
3216 https://susma24.com/tiyatromuz-yasasin-inisiyatifi-sefaflik-yeni-destek-ve-kurulda-olmak-istyoruz/
3217 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200924-19.pdf
3218 https://www.birgun.net/haber/sevda-noyan-a-ataturk-e-hakaret-ten-takipsizlik-karari-316726
3219 https://www.haberturk.com/sevda-noyan-a-ataturk-un-hatirasina-alenen-hakaret-sucundan-takipsizlik-2813458
3220 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006121042236631-sevda-noyan-icin-6-yila-kadar-hapis-istemi/
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● Yargıtay 16. Ceza Dairesi, kapatılan Zaman yazarı Prof. Dr. Mümtaz Türköne’nin hapis
cezasını “eksik inceleme” nedeniyle bozdu ve tahliyesine karar verdi.3221 İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi, “FETÖ üyeliği” gerekçesiyle Türköne’nin 10 yıl altı ay hapis cezası almasına hükmetmişti. AYM, Ocak ayında Türköne’nin bireysel başvurusunu “hak ihlali olmadığı” gerekçesiyle
reddetmişti.3222 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Haziran 2020’de abisi Mustafa Türköne’nin 41’inci ölüm yıl dönümünde Mümtaz Türköne’nin davasını hatırlatarak, “Dileğim bir
haksızlık varsa bunun acilen düzeltilmesidir. Türköne’nin davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir” demişti.3223
● Haber3.com’dan Aydın Özdalga, Aydın Doğan’ın Star TV ve NTV’yi Ferit Şahenk’ten
satın alarak medyaya döneceğini iddia etti.3224 Şahenk’in medya grubunu satmak için pek çok kişi
ile masaya oturduğunu ama istediği parayı bulamadığını belirten Özdalga, “Borsa dünyasına göre,
ön görüşmeler başladı bile. Böylece Doğan bir milyar dolara sattığı medya grubuna benzer bir
yapıyı 150 milyona satın alacak. Eski Hürriyet benzeri bir gazete çıkarmak ise, Doğan için çok
kolay. Eski kadrolar hazır, işaret bekliyor” ifadelerini kullandı.3225
● İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, İzmir’de her gün 450-600 arası pozitif test
görüldüğünü belirterek, yalnızca İzmir’de bu kadar vaka varken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın
1.500 vaka açıklamasının inandırıcı olmadığını aktardı. Çamlı, Covid-19 teşhisi konan hastaların
yüzde 14’ünün sağlık çalışanı olduğunu ifade etti.3226
● Milli Güvenlik Kurulu, “Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin görüş farklılıkları üzerinden gerginliği artırmaya tevessül eden aktörlerin faaliyetleri ele alınmış, Türk Milletinin
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin
korunması hususunda taviz vermeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir” açıklamasında bulundu.3227
● İstanbul’da iki nolu baro kuruluşu için iki binden fazla avukatın imzasını toplayan Hukukun Özgürlüğü Platformu, Türkiye Barolar Birliği’ne başvuru yaptı.3228
● Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Van Şube Başkanı Figen Çolakoğlu,
şehirde günlük ortalama 700 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve mevcut durumda toplam
pozitif vaka sayısının 20.000 olduğunu açıkladı.3229
25 Eylül 2020

● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim 2014’deki Ayn el-Arap’ın (Kobani) IŞİD işgali altında olması gerekçeli olaylara ilişkin Ankara merkezli yedi ilde başlatılan operasyonda 82
kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Gözaltına alınanlar arasında eski milletvekili ve HDP Kars
Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Altan Tan, Emine Beyza
Üstün, Emine Ayna, Nazmi Gür, Önder Altan ve MYK üyesi Alp Altınörs, RTÜK HDP üyesi Ali
Ürküt bulunuyor. 2014’teki eylemlere ilişkin soruşturmada, HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu da tutuklanmıştı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada 6,7,8
ve 9 Ekim 2014’te barikatlar kurmak suretiyle yolların kesildiği, uzun namlulu silah, molotof kokteyli gibi araçlarla kamu bina ve araçlarına zarar verildiği, 37 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, nitelikli adam öldürme, 29 adam öldürmeye teşebbüs, 3 bin 777 mala zarar verme, 25 alıkoyma, 395 hırsızlık, 15 yağma, 308 iş yeri ve konut dokunulmazlığı ve ihlali, 13 Türk bayrağını
yakma, yedi Atatürk’ü Koruma Kanunu’na muhalefet suçlarının işlendiği, 326 güvenlik görevlisi
ve 435 vatandaşın yaralandığı kaydedildi.3230
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim 2014’deki “Kobani eylemleri” soruşturması
kapsamında, olay tarihinde HDP MYK üyesi olan yedi milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının
kaldırılması talebiyle fezleke düzenleneceğini açıkladı. Olay tarihinde MYK üyesi olan milletvekilleri şu şekilde: “Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş,
3221 https://www.aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/yargitaydan-alpay-bulac-ve-turkone-hakkinda-karar/1984806
3222 https://tr.euronews.com/2020/09/24/bahceli-nin-yeniden-yarg-lanmas-icin-cagr-da-bulundugu-mumtazer-turkone-tahliye-edildi
3223 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bahcelinin-yeniden-yargilansin-dedigi-mumtazer-turkone-tahliye-edildi-1768585
3224 http://sondakika32.com/haber-aydin-dogan-ferit-sahenk-ten-star-tv-ve-ntv-yi-satin-aliyor-14635.html
3225 https://www.haber3.com/medya/aydin-dogan-ferit-sahenkten-star-tv-ve-ntvyi-satin-aliyor-haberi-5550187
3226 https://www.birgun.net/haber/izmir-tabip-odasi-baskani-lutfi-camli-izmir-de-her-gun-450-600-arasi-pozitif-test-goruyoruz-316769
3227 https://www.birgun.net/haber/mgk-toplantisinin-ardindan-dogu-akdeniz-vurgusu-316799
3228 https://twitter.com/2NoluBaro/status/1308834342953779201
3229 https://www.birgun.net/haber/ses-van-da-pozitif-vaka-sayisi-20-bin-350-saglik-emekcisi-karantinada-316795
3230 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/kobani-eylemlerine-iliskin-sorusturmada-7-ilde-82-kisi-icin-gozalti-karari/1984994
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İstanbul Milletvekilleri Pervin Buldan, Hüda Kaya ve Hakkı Saruhan Oluç ile Van Milletvekili
Sezai Temelli ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay.”3231 Fezlekeler, Adalet Bakanlığı tarafından
Cumhurbaşkanlığı’na gönderilecek. Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri Meclis’e sevk edilecek ve
TBMM’de yapılacak oylamada salt çoğunluk elde edilirse dokunulmazlıkları kaldırılacak ve böylece yargılamalara başlanacak.3232
● HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 6-8 Ekim 2014’teki olaylara ilişkin altı yıl sonra
yeniden soruşturma yürütülmesini eleştirerek, “Adalet Bakanlığına defalarca sorduk. Kobani eylemleri ile ilgili açılmış kaç soruşturma var? Bu soruşturmalardan kaçı davaya dönüştü, sonuçları
ne oldu? Tatmin edici tek bir cevap alamadık. İktidar, Kobani eylemlerinin hakikatinin ortaya çıkarılmasını istemiyor. Gerçek sorumlular adli yargı önünde hesap verecek. Katliam ve baskı girişimlerine maruz kalan partimiz bu operasyonlardan korkmamaktadır ve asla geri adım atmayacağız” açıklamasında bulundu.3233
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı arayarak, “Muhalefete yönelik bu tür saldırı ve operasyonlar iktidarın her alandaki sıkışmışlığı ile bağlantılı” dedi.3234
● Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Zaman, Cihan Haber Ajansı, Antalya ve Bizim Antalya’nın eski çalışanı olan dokuz gazetecinin “FETÖ/PYD örgüt üyeliği ve örgüte bilerek isteyerek yardım” gerekçeleriyle yargılandığı davayı 12 Ocak 2021’e erteledi. Mahkeme, sanık Fatma Ayvacı’nın yakalama emrinin infazının beklenmesine, sanık Özgür Mayda’nın
ByLock kullanımının incelenmesine, sanık Serhat Şeftali’nin mal varlığı üzerindeki tedbir şerhlerinin kaldırılmasına karar verdi.3235
● Aralarında Ankara Tabip Odası, Ankara Diş Hekimleri Odası, Ankara Eczacı Odası, Ankara Veteriner Hekimleri Odası’nın da bulunduğu sağlık meslek örgütleri, Covid-19 sürecine ilişkin ortak bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, “Sağlık emekçilerinin korunmasına
yönelik kişisel koruyucu malzeme temini sağlanmalı, düzenli bir şekilde test yapılmalı ve Covid19 tanısı meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir” çağrısı yapıldı. Ankara Eczacı Odası Başkanı
Taner Ercanlı, “Hayatları pahasına çalışan sağlık emekçilerinin çalışma koşulları ve özlük hakları
en kısa sürede iyileştirilmelidir” açıklamasında bulundu.3236
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 1.665 yeni hasta ile toplam hasta sayısını 311.455 ve 73 yeni
can kaybı ile toplam can kaybını 7.858 olarak açıkladı.3237
● ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçimleri kaybederse görevi barışçıl bir şekilde teslim edip etmeyeceğiyle ilgili sorulara cevap vermemesine, “Ama size şunu hatırlatmak isterim; Sayın Başkan Kuzey Kore'de değilsiniz, Türkiye'de
değilsiniz, Rusya'da değilsiniz, Suudi Arabistan'da değilsiniz. Burası ABD, burası bir demokrasi”
ifadelerini kullandı.3238 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, “İbretlik cehaletiyle Nancy Pelosi'nin ABD Meclisi Başkanlığı’na kadar yükselmesi kaygı vericidir” dedi.3239
26 Eylül 2020

● CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre’nin CHP adına hazırladığı “Herkes İçin Demokrasi” raporunun ilk bölümünde, dünyadaki demokrasi ve otoriterleşme eğilimleri ele alınırken,
ikinci bölümünde ise AKP döneminde Türkiye’yi demokrasiden uzaklaştıran uygulama ve gelişmeleri sıraladı. Raporda, iktidar tarafından muhalif sesleri darbecilik ya da terörizmle özdeşleştirme durumuna dikkat çekildi. Toplumun tüm bireylerinin temel hak ve özgürlüklerini önceleyen,
hukuka, adalete, eşitliğe dayalı, modern, laik, sosyal bir hukuk devleti olmanın gereklerini karşılayan bir anayasaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan rapor, “Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin ülkemizin demokrasisi ve genel idaresi adına onarılmaz yaralara sebebiyet vereceği ortadadır. Dünyadaki
3231 https://www.trthaber.com/haber/gundem/hdpli-7-milletvekili-hakkinda-fezleke-duzenlenecek-518719.html
3232 https://www.milliyet.com.tr/gundem/son-dakika-hdpli-7-milletvekili-icin-fezleke-sureci-nasil-isleyecek-6315737
3233 https://tr.euronews.com/2020/09/25/hdp-den-kobani-eylemlerine-iliskin-gozalt-lara-tepki-bu-bir-intikam-operasyonu
3234 https://www.aa.com.tr/tr/politika/kilicdaroglu-hdp-es-genel-baskani-sancari-aradi/1985695
3235 https://www.mlsaturkey.com/tr/antalya-feto-pdy-medya-yapilanmasi-davasi-ocaka-ertelendi/
3236 https://www.birgun.net/haber/saglik-meslek-orgutleri-koronavirus-meslek-hastaligi-sayilmali-316882
3237 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3238 https://www.birgun.net/haber/abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosi-den-trump-a-turkiye-de-degilsiniz-burasi-bir-demokrasi-316856
3239 https://www.birgun.net/haber/disisleri-bakani-ndan-abd-temsilciler-meclisi-baskani-na-yanit-ibretlik-cehalet-316876
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benzeri örneklerden çıkaracağımız ders açık: Otokrat lider karşısında birleşen demokrasi ittifakının
iktidarın tartışmayı ayrıştırıcı düzleme çekme hamlelerine cevap vermeden, rakibin avantajlı olduğu oyun sahasına çekilmeden ilerlemesi ve buna ek olarak söyleminin demokrasiye, çoğulculuğa, adalete ve hukukun üstünlüğüne dayanması” denildi.3240
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 6-8 Ekim 2014’teki olaylarla ilgili soruşturması
kapsamında LGBTİ+ aktivisti Cihan Erdal gözaltına alındı.3241 Erdal, iki dönem üst üste HDP Parti
Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu üyeliği yapmıştı. HDP LGBTİ komisyonlarında yer almış ve
LGBTİ Barış Girişimi’nin de kurucuları arasındaydı.3242
● CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve diğer Türkiye destekli grupların Suriye’de savaş suçu işlediğine dair oluşturduğu raporu Meclis’e taşıdı. Çeviköz, raporda bu
yapıların “esir alma, kötü muamele, işkence ve tecavüz” gibi savaş suçları işlemiş olabileceğinin
ifade edildiğini belirterek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun cevaplaması istemiyle Meclis’e
soru önergesi verdi.3243
● İçişleri Bakanlığı, izolasyona tabi tutulan kişilere yönelik gerçekleştirilen 4.600.409 denetim faaliyetinde 1.187.003 kişiden 29.692’sinin izolasyon koşullarına uymadığının tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca yurt ve pansiyonlarda toplam 2.157 kişinin zorunlu izolasyona tabi tutulduğu
belirtildi.3244
● CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Covid-19 virüsü salgını verilerine ilişkin “Sadece Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla, Eskişehir, Hatay, Tekirdağ, Aydın, Adana, Antalya ve Mersin
olmak üzere 11 büyükşehir belediyemizdeki vefat sayıları dahi, Sağlık Bakanlığı'nın tüm ülkeyi
kapsayan verilerinden fazladır” açıklamasında bulundu.3245
27 Eylül 2020

● Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) sanatçılarından Weysi Ermiş, gözaltına alındı. Ermiş, seçim dönemlerinde, Nevruz mitinglerinde ve konserlerde söylediği Kürtçe şarkıları sosyal
medya hesabında paylaşmasından kaynaklı hakkında “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla soruşturma açıldığını söyledi. Ermiş, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.3246
28 Eylül 2020

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de İstanbul’da öldürülmesine ilişkin hazırlanan ikinci iddianamede, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu çalışanı Sultan Yahya A. ve ateşe Yasir Halit
M. hakkında “tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ahmet Abdülaziz M., Khalit Yahya M., Mohammed İbrahim
A. ve Obaid Ghazi A. hakkında ise “delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlamasıyla
beş yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, delilleri yok etmek için Suudi Arabistan’dan gelen dört şüpheliden ikisinin 8 Ekim 2018’de diğer ikisinin de 9 Ekim 2018’de Türkiye’ye giriş yaptığı ve ardından Kaşıkçı cinayetinin soruşturmasında olay yeri incelemesinin bitmesinin ardından Türkiye’den ayrıldıkları belirtildi. İkinci iddianameyle birlikte bu şüphelilerle
ilgili dava açılmış oldu. İddianame, yargılanmanın yapıldığı 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne birleştirme talebiyle gönderildi.3247
● CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, FETÖ’den 10 sene hapis cezası alan ve kapatılan Zaman’ın yazarı olan Mümtazer Türköne’nin tahliye edilmesiyle ilgili MHP Lideri Bahçeli
hakkında, “Saray iktidarının büyük ortağı, siyasi ömrünü uzatmak için yargı eliyle demokrasimize
operasyonlar çekerken, küçük ortağı da kendi yakınlarını hapisten çıkarmakla meşgul” dedi. Öztrak, devamla “Sarayın bekçisinin, mahkemelere yaptığı son baskıyla tahliye edilen şahıs kim?
‘Öcalan’ı Paşa yapalı’. ‘Diyarbakır Amed olabilir’, ‘Türk ordusu lağvedilsin’ diyen biri. Peki, bu
3240 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/herkes-icin-demokrasi-raporu-hazirlayan-chpli-emreden-kapsamli-degerlendirme-millet-ittifaki-zorunluluk-1769347
3241 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/231602-lgbti-aktivisti-cihan-erdal-da-gozaltinda
3242 https://kaosgl.org/haber/hdp-ye-polis-operasyonu-lgbti-aktivisti-cihan-erdal-da-gozaltinda
3243 https://www.birgun.net/haber/oso-nun-savas-suclari-icin-ne-tur-tedbirler-aliniyor-316970
3244 https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-tedbirleri-kapsaminda-6110397-denetim-gerceklestirildi
3245 https://www.birgun.net/haber/chp-li-torun-11-buyuksehir-belediyemizdeki-vefat-sayilari-dahi-bakanligin-tum-ulkeyi-kapsayan-verilerinden-fazla-316999
3246 https://susma24.com/sanatci-ermise-kurtce-sarki-sorusturmasi/
3247 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/cemal-kasikci-davasinda-ikinci-iddianame-tamam-6057668/
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tahliye için Sarayın bekçisine kutlama ve teşekkür mesajları, nereden geliyor? Okyanus ötesinden,
Pennsylvania’dan geliyor” açıklamasında bulundu.3248
● TBMM’deki siyasi partiler CHP, AKP, İyi Parti ve MHP, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalara ilişkin ortak bir bildiri yayınladı. HDP bildiriye imza atmadı. Bildiride, “Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 28 Eylül’de Yukarı Karabağ’da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal
ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını en
güçlü şekilde kınıyoruz” denildi. Ayrıca halkını korumak ve toprak bütünlüğünü sağlamak amacıyla Azerbaycan’ın gerçekleştirdiği savunmanın desteklendiği bildirildi.3249
● CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, HDP’ye yönelik operasyon hakkında “AYM tarafından
hak ihlali kararı verilmiş, beraatlarla sonuçlanmış dava yeniden açılıyor, insanlar tutuklanıyor. Altı
yıl boyunca devletin savcısı, polisi neredeymiş? Düğünden çıkıp Saraya koşan savcının başlattığı
operasyonun amacı gayet açık. PKK-PYD’ye ABD zoruyla operasyon yapmama güvencesini gözlerden kaçırmamalı. İçeride zaten daralmış demokratik zemini daha da daraltmak, ülkeyi kutuplaştırarak yönetmek. Böylece siyaseten bitmiş ömürlerini mümkün olduğunca uzatabilmek. Ama bunları yaparken ülkenin bölünmez bütünlüğünü ciddi ölçüde tehlikeye attıklarının da farkında değiller
ya da umursamıyorlar” dedi.3250
● Gözaltındaki Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen, “Bu hafta boyunca sorgulandığım tüm dosyaların dinleme ve hazırlıkları Zekeriya Öz ve ekibine aittir” açıklamasında bulundu.3251
29 Eylül 2020

● AYM, Gezi Davası’nda beraatına karar verildikten sonra cezaevinden salıverilmeden
FETÖ/PDY terör örgütüne “casusluk” yapmak iddiasıyla yeniden tutuklanan iş adamı Osman Kavala’nın bireysel başvurusunu görüşmeyi erteledi.3252
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 6-7 Ekim 2014’teki olaylara yönelik soruşturma kapsamında altı yıl sonra gözaltına alınan 21 kişinin gözaltı süresini dört gün daha uzattı. 27
Eylül’de, emniyette hastalanan Ayhan Bilgen, İsmail Şengün ve Can Memiş hastaneye kaldırıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Toplam 181 şüpheliye aynı kumanyadan
verilmiştir. Ayhan Bilgen dahil sadece üç şüpheliden sağlık şikayetleri alınmış ve tamamı sağlık
kuruluşlarına götürülerek tedavilerine başlanmıştır” denildi. Gözaltındaki diğer isimlerin sağlık
durumunun iyi olduğu bildirildi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, operasyonların hukuksuz olduğunu ve siyasi nedenlerden yapıldığını belirterek, “İktidar, halkın temel sorunlarını,
sıkıntılarını ötelemek, görünmez kılmak, bu konudaki itirazları susturmak amacıyla bu tip operasyonları bilinçli bir şekilde yapıyor” dedi. HDP Meclis Grubu ise TBMM bahçesinde alkışlarla yürüyüş yaparak operasyonu protesto etti.3253
● HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yazarları arasında AYM Başkanı
Zühtü Arslan’ın da yer aldığı “İfade Özgürlüğü, İlkeler ve Türkiye” kitabının “sakıncalı” bulunarak, Diyarbakır Kadın Ceza İnfaz Kurumu’na alınmadığını açıkladı.3254
● Ana muhalefet CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi’ndeki verilere dayanarak Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19 virüsü salgını vaka
verilerinin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Emir, 10 Eylül’de 157.975 kişiye Covid-19 testi yapıldığını ve bu testlerden 29.377’sinin pozitif çıktığını ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın
aynı gün pozitif vaka sayısını 1.512 olarak açıkladığını belirtti. Emir, Koca’ya, “Sayın Bakan bu
belge doğru mudur? Bu belge doğru ise artık halkımıza gerçekleri söylemenin vakti gelmiştir” diye
sordu.3255
30 Eylül 2020

3248 https://www.birgun.net/haber/chp-li-oztrak-tan-mumtazer-turkone-tepkisi-sarayin-bekcisi-kimlerle-dans-ediyor-317252
3249 https://www.birgun.net/haber/meclis-te-4-partiden-ortak-azerbaycan-bildirisi-317244
3250 https://www.birgun.net/haber/chp-den-hdp-operasyonuna-tepki-ulkenin-bolunmez-butunlugu-tehlikeye-atiliyor-317237
3251 https://www.birgun.net/haber/ayhan-bilgen-yargilandigim-dosyalar-zekeriya-oz-ve-ekibine-ait-317212
3252 https://t24.com.tr/haber/anayasa-mahkemesi-osman-kavala-nin-basvurusunun-gorusulmesini-erteledi,906142
3253 https://www.birgun.net/haber/21-siyasetcinin-gozalti-suresi-4-gun-uzatildi-temel-sorunlar-gizleniyor-317296
3254 https://susma24.com/diyarbakir-kadin-ceza-infaz-kurumunda-kitap-yasagi/
3255 https://www.birgun.net/haber/chp-li-emir-belgelere-dayandirdi-koronavirus-vaka-sayisi-koca-nin-acikladiginin-20-kati-317388
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● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Anayasa Mahkemesi’nin son zamanlarda verdiği
kararlar sancılı ve sakattır” diyerek AYM’nin başkanlık sistemine göre yeniden yapılandırılmasını
istedi.3256 Yeni yasama yılı için bu konunun tartışılmasını öneren Bahçeli, “Türkiye’nin demokratikleşme sürecini hızlandıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle çelişmeyecek demokratik,
etkin, adil, tartışmaların odağı olmaktan çıkarılmış bir “Yüce Mahkeme”, deyim yerindeyse bir
“Divan-ı Ali” kurulması Türkiye’nin gücüne güç katacaktır” açıklamasında bulundu.3257
● Ankara İş Mahkemesi, Ankara Valiliği’nin şikayeti üzerine kuruluşunda eksikler olduğu
gerekçesiyle Tüm Emekli Sen hakkında kapatılmasına karar verdi. Tüm Emekli Sen Genel Sekreteri İshak Kocabıyık, valiliğin öne sürdüğü sendikal eksikliklerin neler olduğunu belirtmeyen dilekçesinin açıklanmasını istemelerine rağmen taleplerinin reddedildiğini ve mahkemenin kapatma
kararı verdiğini söyledi. Kocabıyık, yasal süreç tamamlanıncaya kadar faaliyetlerine devam edeceklerini aktardı.3258
● Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), 1 Ekim’de faaliyetlerine başlayacak TBMM’ye, kadına karşı şiddetle mücadele edilmesi, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması ve denetlenmesi konusundaki işlevini yerine getirmesi için çağrıda bulundu. İstanbul Sözleşmesi’nin denetleme organı
olan Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Uzman Eylem Grubu’nun (GREVIO) Türkiye
hakkında hazırladığı raporun yerine getirilmediğini belirten EŞİK, “İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik
karalama kampanyasına son verilmesi konusunda, TBMM Başkanlığı’nı ve TBMM’yi göreve çağırıyoruz. Bu görev aynı zamanda ‘herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa’ya sadakatten ayrılmamayı’ içeren milletvekili yemininin de bir gereğidir. İstanbul Sözleşmesi’nin bütüncül politikalar bağlamındaki 7. maddesi ve ‘İzlemede
parlamentonun rolü’ başlıklı 70. maddesi, Sözleşme’nin uygulanmasında parlamentonun önemini
ortaya koymaktadır. Ayrıca 15 Ekim 2018 tarihli GREVIO Türkiye Raporu’nun son paragrafı da
parlamentoyu Sözleşme’nin uygulanmasını denetime davet etmektedir” şeklinde konuştu. EŞİK
son olarak TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop’a çağrıda bulunarak beş talep sıraladı.3259
● İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Davası’nda beraatına karar verildikten sonra cezaevinden salıverilmeden FETÖ/PDY terör örgütüne “casusluk” yapmak iddiasıyla yeniden tutuklanan iş adamı Osman Kavala hakkında hazırlanan ikinci iddianameyi kabul etti.3260
● Manisa’nın Soma ilçesinde, Hükümet Konağı’nın önünde, sekiz yıldır hak ettikleri tazminatın ödenmesini talep ederek eylem yapan Uyar Madencilik işçileri, ödemelerin yapılmaması durumunda 12 Ekim’de Ankara’ya yürüyeceklerini belirtti. Bağımsız Maden İş Örgütlenme Sekreteri
Başaran Aksu, Uyar, Ermenek ve diğer rödovanslı ve şahıs ruhsatlı maden ocaklarında mağdur
edilmiş madencilerin tüm haklarının alınması için mücadele etmeye devam edeceklerini söyleyerek
çıkan yasanın Uyar’ı da kapsamasının devletin ve Türkiye Kömür İşletmesi tarafından sağlanabileceğini ifade etti.3261
● EngelliWeb, sosyal medya platformlarının temsilci belirleme süresi dolduğu hatırlatarak,
“Henüz temsilci belirlediklerine dair bir açıklama yapılmadı. BTK, sosyal medya platformlarına
bildirimde bulunursa; idari para, reklam ve bant genişliği daraltılması cezalarıyla ilgili süreç başlayacak” açıklaması yaptı.3262
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 1.391 yeni hasta ile toplam hasta sayısını 318.663 ve 65 yeni
can kaybı ile toplam can kaybını 8.195 olarak açıkladı.3263 Koca, CHP başta olmak üzere muhalefetçe yöneltilen “vaka sayıları doğru şekilde açıklanmıyor” eleştirilerine karşılık “Her vaka, hasta
değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var ve büyük çoğunluğu
bunlar oluşturuyor” açıklaması yaptı.3264 Koca, devamla, “Tespit ve izole edilemezlerse salgının
büyümesine yol açarlar. Bu kişilerin testleri izole edildiklerinde ortalama bir hasta sonra negatif
3256 https://www.birgun.net/haber/bahceli-aym-yi-hedef-aldi-hukumet-sistemine-gore-yeniden-yapilandirilmali-317487
3257 https://www.aa.com.tr/tr/politika/mhp-genel-baskani-bahceli-cumhurbaskanligi-hukumet-sistemi-nin-butun-kurallariyla-yerlesmesi-temel-gundem-olmalidir/1990883
3258 https://www.evrensel.net/haber/415375/ankara-valiligi-dava-acti-tum-emekli-sen-kapatildi
3259 https://www.evrensel.net/haber/415333/esikten-cagri-istanbul-sozlesmesini-uygula-meclisgoreve
3260 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/osman-kavala-icin-ikinci-iddianame-6059888/
3261 https://www.evrensel.net/haber/415378/uyar-maden-iscileri-tazminatlari-odenmezse-ankaraya-yuruyecek
3262 https://twitter.com/engelliweb/status/1311380715792203776
3263 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3264 https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/saglik-bakani-koca-her-vaka-hasta-degildir/1991187
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çıkmaktadır. Asemptomik Koronavirüs pozitifleri sürecin birinci dereceden sorunu görmek, Mart
ayında kalmış demektir. Basitçe bilmemiz gereken diğer şey, semptom gösteren kişilerin taşıyıcı
olduğu gerçeğidir” dedi.3265
● Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, 25 Eylül’den beri gözaltında bulunduğu Ankara
İl Emniyet Müdürlüğü’nden avukatları aracılığıyla paylaştığı mesajıyla gözaltı süresi bitene kadar
belediyeye kayyum ataması yapılmaması durumunda görevinden istifa edeceğini açıkladı.3266 Bilgen, “Ben demokrasicilik oynanacak yaşı geçtim. Türkiye'nin koşulları da oyun oynanacak bir ortama sahip değil. Keyfi gözaltılarla bir şehrin iradesi ile oynanmasına izin vermem. İster tutuklayın,
ister serbest bırakın, gözaltı sürem bitene kadar kayyum atanmamış olursa Belediye Başkanlığı
görevimden istifa edeceğim” dedi.
● Sağlık Bakanlığı’na bağlı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü görevine 30 Mayıs
2019’da atanan Prof. Dr. Hilmi Ataseven görevinden istifa etti.3267
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB kurumlarının başkanlarına üye ülkelerin liderlerine mektup
göndererek, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yaklaşımını ve sorunların çözümleri için önerilerini
aktardı. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Cumhuriyeti dışındaki AB üyelerine gönderilen mektupta
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Doğu Akdeniz politikamızın iki ana hedefi vardır. Birincisi, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka uygun olarak, hakça ve adil biçimde sınırlandırılması ve kıta sahanlığımızdaki egemen hak ve yetkilerimizin korunmasıdır. İkinci hedefimiz
ise Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs Adası'nın eşit ortağı olarak, Ada'nın hidrokarbon kaynakları üzerindeki eşit hak ve çıkarlarının garanti altına alınmasıdır” dedi. Ayrıca Doğu Akdeniz’deki gerginliğin
müsebbibinin Türkiye değil, Yunanistan ve Güney Kıbrıs olduğunu aktaran Erdoğan, “Bugün geldiğimiz duruma, Yunan-Rum ikilisinin Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini yok saymaları, tek yanlı
adımlar atmaları, oldubittiler yaratmaları ve AB’nin buna 2003 yılından beri seyirci kalması yol
açmıştır” ifadelerini kullandı. AB’nin aday ülke Türkiye’ye karşı takındığı yanlı tutumun AB müktesebatına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade ederek bu yanlı tutumu terk etmesini temenni ettiğini dile getirdi. Türkiye’nin AB’den beklentisinin tarafsız kalması, herkese eşit davranması, diyalog ve iş birliğini desteklemesi olduğunu söyledi.3268
● Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) soruşturması
kapsamında tutuklu DTK Divan üyesi Jiyan Taş hakkında tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Dava 18 Aralık’a ertelendi.3269
1 Ekim 2020
● İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, Grup Yorum üyeleri Bergün Varan ve Sultan Gökçek’in, adli
kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.3270 Gökçek ve Varan, 29 Kasım 2019’da “DHKP/C terör örgütüne
yönelik” yürütülen soruşturma kapsamında İdil Kültür Merkezi’nde gözaltına alındıktan sonra tutuklanmışlardı.3271
● 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.3272
● 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.3273
● 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.3274 Erdoğan, yine Bahçeli’nin, AYM’nin yapısının değiştirilmesine ilişkin açıklaması hakkında ise, “Bu da yine parlamento çalışmasıdır. Parlamento bu

3265 https://www.evrensel.net/haber/415385/saglik-bakani-koca-vaka-sayisinin-degil-hasta-sayisinin-aciklandigini-itiraf-etti
3266 https://www.birgun.net/haber/ayhan-bilgen-belediye-baskanligindan-istifa-edecegini-acikladi-317458
3267 https://www.birgun.net/haber/kamu-hastaneleri-genel-muduru-istifa-etti-317493
3268 https://www.birgun.net/haber/erdogan-dan-ab-liderlerine-mektup-iliskilerimiz-yeni-bir-sinamayla-karsi-karsiya-317427
3269 https://nupel.net/rosa-kadin-dernegi-uyesi-4-kadin-hakkinda-acilan-dava-durusmasi-goruldu-113190h.html
3270 https://www.gazeteduvar.com.tr/grup-yorum-uyeleri-bergun-varan-ve-sultan-gokcek-tahliye-edildi-haber-1500443
3271 https://susma24.com/grup-yorum-uyeleri-gokcek-ve-varana-tahliye/
3272 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3273 https://www.birgun.net/haber/ttb-den-bakan-koca-ya-sagligimiz-ve-aklimizla-oynamayin-317639
3274 https://www.birgun.net/haber/erdogan-dan-idam-cezasina-yesil-isik-317610
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konuda Anayasa Mahkemesi ile ilgili yeni bir yapılanma yaparsa, yeni bir adım atarsa seve seve ben de
buna katılırım” ifadelerini kullandı.3275
● 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.3276
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, MEBYA-DER 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.3277
● 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 YunanRum 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.3278
● 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.3279
● 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.3280
● 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.3281
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.3282
4 Ekim 2020
https://www.birgun.net/haber/erdogan-dan-bahceli-nin-aym-nin-kapatilmasi-cagrisina-destek-317606
https://www.dw.com/tr/karsta-hdplilere-y%C3%B6nelik-operasyon-19-g%C3%B6zalt%C4%B1/a-55113996
https://www.evrensel.net/haber/415502/gazeteci-hakki-boltan-ve-11-kisi-tutuklama-talebiyle-hakimlige-sevk-edildi
3278 http://www.mfa.gov.tr/no_-225_-avrupa-birligi-devlet-ve-hukumet-baskanlari-ozel-zirvesi-toplantisi-nda-ulkemize-iliskin-alinan-kararlar-hk.tr.mfa
3279 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/avrupa-birligi-turkiyeye-yonelik-cift-yonlu-strateji-izliyoruz/1992772
3280 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-54386357
3281 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-tutuklanan-kars-belediye-baskani-ayhan-bilgen-gorevinden-uzaklastirildi-41626082
3282 https://www.sesgazetesi.com.tr/haber/5535061/baro-erteleme-karari-ile-ilgili-dava-acti
3275
3276
3277
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● 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.3283
● 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.3284
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.3285
● 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.3286
● 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”3287 ifadelerini kullandı.
Facebook aynı zamanda Instagram ve WhatsApp’e de sahip olduğu için bu sosyal ağ sağlayıcıları için de
Türkiye’ye temsilci atanmayacağı düşünülüyor.3288
● 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.3289
● 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.3290
● Can Bursalı, Halk TV’den ayrıldığını duyurdu.3291
6 Ekim 2020
https://www.evrensel.net/haber/415670/kars-kayyumu-belediye-meclisini-feshetti-kurtce-sosyal-medya-hesabini-sildi
https://www.gazeteruzgarli.com/ysknin-baro-secimleri-yasagina-79-barodan-ortak-tepki-avukatlarin-iradelerine-ipotek-koyuldu/
https://susma24.com/aydinlik-mkmyi-hedef-gosterdi/
3286 https://www.gazeteruzgarli.com/barolarin-kongre-iptali-yskya-tasindi-tam-kanunsuzluk-olustu-yok-hukmundedir/
3287 https://twitter.com/cyberrights/status/1313073972377014272
3288 https://www.gazeteruzgarli.com/bilisim-hukuku-uzmani-prof-dr-akdenizden-facebook-turkiye-ile-ilgili-onemli-iddia/
3289 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3290 https://t24.com.tr/haber/akp-nin-papatyalari-baslikli-yazisi-nedeniyle-mahkeme-verilen-dilipak-ifade-verdi,907303
3291 https://www.medyaradar.com/halk-tvde-ayriliklara-bir-isim-daha-eklendi-haberi-2034440
3283
3284
3285
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● 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.3292
● 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.3293
● 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.3294
● 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.3295
● 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.3296
● 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 henüz erken aşamada olduğu, yargı bağımsızlığının bulunmamasına dair endişelerin sürdüğü ve Türkiye’nin dış politikasının ise AB öncelikleriyle zıt
düştüğü aktarıldı.3297
● 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.3298
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.3299 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

https://www.gazeteruzgarli.com/diyarbakir-barosu-baro-secimlerini-erteleyen-karara-iptal-davasi-acti/
https://www.birgun.net/haber/joe-biden-dan-erdogan-a-ayasofya-cagrisi-318203
http://www.mfa.gov.tr/no_-232_-kanada-nin-bazi-askeri-urunlerin-ulkemize-ihrac-izinlerinin-askiya-alindigina-iliskin-aciklamasi-hk.tr.mfa
3295 https://www.birgun.net/haber/aksener-turkiye-ekonomisi-damadin-minciklayacagi-oyun-hamuru-degil-318128
3296 https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-devlet-yalan-soyler-mi-318169
3297 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ab-komisyonunun-raporunda-ekonomik-kriterlerde-turkiyenin-ileri-duzeyde-oldugu-degerlendirmesi-yapildi/1997825
3298 https://www.birgun.net/haber/bahceli-yineledi-ttb-kapatilsin-318138
3299 https://www.haberturk.com/aym-nin-infaz-yasasi-nin-iptal-istemine-ret-kararinin-gerekcesi-haberler-2827403
3292
3293
3294
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olanların cezaları değiştirilecek, hafifletilebilecek veya tamamen ortadan kaldırılabilecektir. Mahkememiz
çoğunluğunun kararı maalesef bu yolu açmaktadır” ifadelerini kullandı.3300
● 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.3301
● 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.3302 Türkiye’nin gerilemeye başladığı belirtilerek, “Meslek örgütlerine göre artık Türk medyasının yüzde 90’ına hükûmet yanlısı gruplar sahip” denildi.3303
● 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 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.3304
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.3305
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.3306
● CNN Türk parlamento muhabiri Ünal Kaya,3307 yedi yıldır çalıştığı CNN Türk’ten istifa ettiğini
duyurdu.3308
● 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.3309
9 Ekim 2020
https://www.birgun.net/haber/aym-baskani-infaz-yasasi-nin-iptalini-istedi-318369
https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/ceza-ve-guvenlik-tedbirlerinin-infazi-hakkinda-kanun-da-yapilan-duzenlemenin-sekilbakimindan-anayasa-ya-aykiri-olmadigi/
3302 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/232306-hurriyet-teki-isten-cikarmalar-avrupa-komisyonu-raporunda
3303 https://journo.com.tr/ab-turkiye-raporu-hurriyet-tgs
3304 https://www.evrensel.net/haber/415870/istanbulda-esp-ve-sgdfye-operasyon-cok-sayida-gozalti-var
3305 https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-koronavirus-konulu-ek-genelge-gonderildi
3306 https://www.birgun.net/haber/yasaklama-karari-salgin-icin-degil-iktidar-icin-318371
3307 https://www.gazeteciler.com/haber/unal-kaya-cnn-turkten-istifa-etti/407501
3308 https://twitter.com/UNAL_KAYA/status/1314120137390391297
3309 https://www.evrensel.net/haber/416046/osman-kavala-hakkinda-agirlastirilmis-muebbet-istenen-ikinci-iddianame-kabul-edildi
3300
3301
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● 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.3310
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.3311
● 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 olabilir ama henüz bu aşamada cesaret edemiyorlar. Şunu açıkça görüyoruz, iktidarın kayyum politikası, kazanamadığı seçimlerde halkı cezalandırma
yöntemine dönüştü” şeklinde konuştu.3312
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.3313
● 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.3314 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.3315 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”3316 paylaşımını
yaptı.
12 Ekim 2020
● CNN Türk’ten ayrılan Ünal Kaya, Olay TV’de çalışmaya başlayacağını3317 duyurdu.3318
● 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.3319 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.3320
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
https://www.birgun.net/haber/chp-li-ozkoc-tan-meclis-baskani-sentop-a-enis-berberoglu-cagrisi-318539
https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
https://www.birgun.net/haber/babacan-baska-illere-de-kayyum-atama-niyetleri-olabilir-318658
3313 https://www.birgun.net/haber/sirnak-ta-eski-milletvekiline-silahli-saldiri-318724
3314 https://t24.com.tr/haber/yeni-akit-yazi-isleri-muduru-chp-li-vekil-tanal-a-tazminat-odeyecek,908545
3315 https://twitter.com/MTanal/status/1315237292055748611
3316 https://twitter.com/MTanal/status/1315278614162702336
3317 https://www.gazetekritik.com/medya/cnn-turk-ten-ayrilan-unal-kaya-nin-yeni-adresi-belli-oldu-h124378.html
3318 https://twitter.com/UNAL_KAYA/status/1315729673754738690
3319 https://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2020/09/10/suleyman-soyludan-gazeteciye-berdus
3320 https://medium.com/@suleymansoylu/bir-s%C3%B6z-s%C3%B6ylemi%C5%9F-isek-sebebi-var-%C3%A7%C3%BCnk%C3%BC-onu-hak-etmek-de%C3%B6nemli-30b5e499fedf
3310
3311
3312
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saldırıya uğradığını ve 11 gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret nedeniyle yargılandığını kaydetti.3321 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.3322
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.3323
● 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.3324
● 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.3325
● 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.3326
● 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.3327
● 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 kaynaklandığını belirtti. Kavala’nın söz konusu suçlamadan dolayı tutukluluğunun devamına şeklindeki kararını kaldırdı. Karar Kavala’nın müdafilerine tebliğ edildi.3328
https://journo.com.tr/bia-medya-gozlem-rapor-2020
https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/232565-hapis-sansur-el-koyma-zoruyla-yerli-ve-milli-gazetecilik
https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2020/10/14/son-dakika-haberi-bookingcom-yeniden-erisime-acilacak-vergilerini-odeyip-ofis-acacaklar
3324 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/calisanin-kurumsal-e-posta-hesabinin-incelenerek-is-akdinin-feshedilmesi-nedeniylekisisel-verilerin-korunmasini-isteme-hakkinin-ve-haberlesme-hurriyetinin-ihlal-edilmesi/
3325 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/idarenin-kisisel-verileri-ucuncu-bir-kisiyle-paylasmasi-nedeniyle-ozel-hayata-saygihakkinin-ihlal-edilmesi/
3326 https://www.birgun.net/haber/ttb-baskani-fincanci-gundemimiz-kaybettigimiz-meslektaslarimiz-319196
3327 https://www.birgun.net/haber/bu-kez-de-ttb-hedefte-barolar-gibi-yapmak-durumundayiz-319167
3328 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tahliye-oldugu-suctan-tutuklanmisti-kavala-icin-mahkemeden-yeni-karar-1773445
3321
3322
3323
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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.3329
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.3330
● 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.3331
● 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.3332 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.3333
18 Ekim 2020
● Büyük Birlik Partisi (BBP) 11. Olağan Kongresi'nde Mustafa Destici, 584 delegenin oyunu alarak
genel başkanlığa yeniden seçildi.3334
● 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 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.3335
19 Ekim 2020
● Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), 11 hakim ve savcıyı FETÖ ile irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç etti.3336 HSK tarafından ihraç edilen 11 hakim ve savcı arasında yer alan Ş.Ş. ve
G.T.K, Ankara Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı.3337
● 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
https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
https://www.birgun.net/haber/baris-atay-a-saldiranlar-icin-istenen-ceza-belli-oldu-319422
https://mersindebugun.com/alpay-antmen-trt-payitaht-mehmet-akif-ersoy-skandali-meclis-soru-onergesi-14171/
3332 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/aile-bakanligi-muzir-icerikle-mucadele-programi-baslatiyor-/2008112
3333 https://susma24.com/muzir-icerikle-mucadele-programi-geliyor/
3334 https://www.birgun.net/haber/bbp-genel-baskanligina-yeniden-mustafa-destici-secildi-319638
3335 http://www.krttv.com.tr/gundem/354-internet-sitesi-erisime-kapatildi-h50632.html
3336 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/hsk-feto-ile-irtibatli-11-hakim-ve-savciyi-meslekten-ihrac-etti/2011586
3337 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/meslekten-ihrac-edilen-iki-hakim-gozaltina-alindi-/2012251
3329
3330
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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. 3338
● 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.3339
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.3340
● 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.3341
● 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, “Bağımsız meslek örgütleri ve Şebnem
Korur Fincancılar olduğu sürece bu iktidarın ürettiği tüm yalanlar bir bir suya düşmeye devam edecektir”
açıklamasında bulundu.3342
● 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.3343
● Olay TV, Halk TV’den ayrılan Ankara Haber Müdürü Ferudun Serdar Akyön ile anlaştı.3344
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.3345
● 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
http://www.diken.com.tr/mahkemeden-soylunun-alcak-ve-usak-sozlerine-dava-acan-orana-elestiriye-acik-ol/
https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/karacaahmet-mezarliginda-klip-cekenlere-15-yil-hapis-cezasi-istendi/
https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-akin-gurlek-yeni-zekeriya-oz-dur-319876
3341 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3342 https://www.birgun.net/haber/pervin-buldan-nadira-nin-sorulmamis-hesabi-bu-ulkenin-boynundadir-319872
3343 https://www.aa.com.tr/tr/cemal-kasikci/kasikcinin-nisanlisi-abdde-suudi-veliaht-prensi-muhammed-bin-selmana-dava-acti-/2013140
3344 https://www.medyaradar.com/transferler-tam-gaz-olay-tv-bir-deneyimli-ismi-daha-kadroya-katti-medyaradarozel-haberi-2035164
3345 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/polis-tarafindan-darbedilme-iddiasiyla-yapilan-sik%C3%A2yetin-kovusturmaya-yerolmadigi-karari-ile-sonuclanmasi-nedeniyle-kotu-muamele-yasaginin-ihlal-edilmesi/
3338
3339
3340

397

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2020 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

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.3346
● 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.3347
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.3348
● 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.3349
● 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.3350
● 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.3351
● 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.3352 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.3353
● 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.3354
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

https://www.evrensel.net/haber/416998/vanda-eylem-ve-etkinlik-yasagi-bin-500-gundur-suruyor
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/tahir-elcinin-oldurulmesi-davasinda-ilk-durusma-basladi-6090957/
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201022-13.pdf
3349 https://www.birgun.net/haber/11-hdp-li-milletvekili-hakkinda-25-fezleke-meclis-te-320064
3350 https://www.icisleri.gov.tr/sokaga-cikma-yasagi-haberlerine-yonelik-aciklama
3351 https://www.birgun.net/haber/aym-esastan-inceledigi-dosyalarin-yuzde-94-unde-hak-ihlali-karari-verdi-320162
3352 https://www.ntv.com.tr/turkiye/hdp-diyarbakir-il-es-baskanlari-gozaltina-alindi,zj1IF98CNkCeVUeT8DLFvg
3353 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-54652375
3354 https://www.chp.org.tr/haberler/turkiyede-vatandasa-reva-gorulen-internet-dusuk-hiz-yuksek-ucret
3346
3347
3348
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belirtilerek dikkatli olunması istendi. Açıklamada ayrıca Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir’deki ABD misyonlarının görevlerinin de geçici olarak askıya alındığı bildirildi.3355
● 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.3356
● 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.3357
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.3358
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.3359
● 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.3360
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.3361 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.3362 Mahkeme, Cantürk’ün eşi Sevim Cantürk ve
kızları Kevser İrem Cantürk’ün ise “delil yetersizliğinden” beraatına hükmetti.3363
● 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.3364
● 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
https://www.birgun.net/haber/abd-buyukelciligi-nden-guvenlik-uyarisi-vize-islemleri-ve-hizmetler-askiya-alindi-320305
http://bagimsizmaden.org/2020/10/23/taleplerimiz-karsilanana-kadar-guneyyurt-meydanindayiz/
cumhuriyet.com.tr/haber/bes-tv-kanalina-reklam-ambargosu-1775595
3358 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/akp-basin-calisanlari-duzenlemesini-reddetti-6095889/
3359 https://www.evrensel.net/haber/417210/dogubayazitta-hdp-binasina-baskin
3360 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3361 https://www.icisleri.gov.tr/29-ekim-kutlanacak-hem-de-coskuyla
3362 https://www.amerikaninsesi.com/a/abd-baskonsolosluk-calisanina-5-yıl-hapis-cezasi/5637662.html
3363 https://www.birgun.net/haber/abd-baskonsolosluk-gorevlisine-feto-ye-yardim-sucundan-5-yil-hapis-cezasi-320772
3364 https://tele1.com.tr/iyi-parti-istanbul-il-baskani-kavuncu-hakkinda-sorusturma-baslatildi-252881/
3355
3356
3357
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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.3365 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.3366
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.3367
● 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.3368 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.3369
● 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” sözlerine3370, “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.3371
● Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Charlie Hebdo dergisindeki Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili hareket içerikli karikatür nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.3372 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.3373
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” paylaşımını yaptı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel

https://www.birgun.net/haber/saglik-bakanligi-istifa-talepleri-kabul-edilmeyecek-yillik-izinler-durduruldu-320782
https://www.birgun.net/haber/ttb-saglik-calisanlarinin-izin-ve-istifalarinin-engellenmesi-kabul-edilemez-320792
https://www.haberturk.com/btk-teror-orgutuyle-baglantili-internet-sitelerine-erisim-engelini-kaldiran-mahkeme-kararina-itiraz--2851403
3368 https://www.birgun.net/haber/iletisim-baskanligi-ndan-charlie-hebdo-tepkisi-gereken-adimlari-atacagiz-320859
3369 https://www.birgun.net/haber/chp-bu-kez-erdogan-i-savundu-kimse-cumhurbaskani-na-ayar-veremez-320902
3370 https://www.memurlar.net/haber/934917/icisleri-bakanligi-sozcusu-nden-tele1-sunucusuna-tepki.html
3371 https://twitter.com/ismailcatakli/status/1321508474136702979?s=24
3372 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/fransanin-ankara-buyukelciligi-maslahatguzari-disisleri-bakanligina-cagrilarak-siddetle-kinandi/2022661
3373 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/fransanin-ankara-buyukelciligi-maslahatguzari-disisleri-bakanligina-cagrilarak-siddetle-kinandi/2022661
3365
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Müdürlüğü, gerekli belgelerin iletilmesi durumunda sığınma talebiyle ilgili gerekli takibin yapılacağını
ifade etti.3374
30 Ekim 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.3375
● 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.3376
● 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.3377
● 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 paylaşımını3378 “yerel yasalar” gerekçesiyle Fransa’da erişime engelledi.3379
● 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.3380
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.3381
● 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.3382

● 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.3383
1 Kasım 2020
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 2.106 yeni hasta ile toplam hasta sayısını 377.473 ve
74 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 10.326 olarak açıkladı.3384
● Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin ekonomik kriz ve siyasi kriz olmak
üzere iki temel sorun yaşadığını belirterek, bu krizleri besleyici rol oynayan en önemli krizin ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu ifade etti. Davutoğlu, iktidar sahiplerince 15 Temmuz’un (2016) son
dört sene içinde demokrasiyi özgürlükçü bir perspektif ile kurumsallaştırmak yerine şahsi iktidarlarını
https://www.birgun.net/haber/fransa-da-radikal-islamci-fikirleri-yaymakla-suclanan-sihamedi-turkiye-ye-siginmak-istiyor-320997
https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
https://www.ntv.com.tr/turkiye/mit-tirlarinin-durdurulmasi-davasinda-karar,kY-BZNPDyECm5bD3HJTeWQ
3377 https://www.haberturk.com/teror-orgutuyle-baglantili-internet-sitelerine-erisim-engeli-devam-edecek-2853626
3378 https://twitter.com/serdar_cam/status/1321159571461836801
3379 https://yesilgazete.org/blog/2020/10/29/bakan-yardimcisinin-kufurlu-charlie-hebdo-paylasimina-fransadan-erisim-engeli/
3380 https://www.egm.gov.tr/30102020-tarihli-basin-aciklamasi-02
3381 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/saglik-bakani-koca-28-can-kaybimiz-var-243-kisi-halen-tedavi-goruyor/2026143
3382 https://deprem.afad.gov.tr/downloadDocument?id=2064
3383 http://www.krttv.com.tr/gundem/abdulhamit-gul-cirkin-paylasimlar-hakkinda-sorusturma-baslatildi-h52214.html
3384 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3374
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pekiştirmek için kullanıldığını söyleyerek, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi esasen bu iktidar pekiştirme çabasının ürünüdür” dedi. Davutoğlu, iktidara ilişkin “Gerçek soruları cevaplama cesaretleri yok. Muhalefet partilerinden korkuyorlar. Muhalefet liderleri ile konuşmaktan, karşı karşıya gelmekten korkuyorlar,
çünkü verecekleri cevap yok” diye konuştu.3385
2 Kasım 2020
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın da aralarında
olduğu 18 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Kılıçdaroğlu ve Buldan’ın yanı sıra AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP
Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, HDP Antalya
Milletvekili Kemal Bülbül, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar
Başaran, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay
Mengüllüoğlu, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık,
Bağımsız Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na sevk edildi.3386
● İstanbul Kültür A.Ş. bünyesindeki İstanbul Kitapçısı’nın internet sitesinde Kürtçe yayınevi
Avesta’nın da aralarında bulunduğu bazı yayınevlerine yer vermediği ve söz konusu yayınevlerinden bazılarına ise sadece Türkçe basılmış kitaplarıyla yer verildiği öne sürüldü.3387 İstanbul Kitapçısı, Kürt yayınevlerine “birtakım hassasiyetler gerekçesiyle” uyguladığı kısıtlamadan dolayı tartışma yaşanması ardından
Avesta’nın adını yayınevleri listesine ekleyerek 628 kitabını satışa sundu. Ayrıca, Lis Yayınevi’ne ait
Türkçe ve Kürtçe 88 kitabı da sitesinde satışa sundu.3388
3 Kasım 2020
● CHP’li Enis Berberoğlu’nun avukatları Yiğit Acar ve Murat Ergün, AYM kararını uygulamadıkları gerekçesiyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ile 15. Ağır Ceza Mahkeme heyetlerindeki altı hakimi
“görevlerini kötüye kullandıkları” gerekçesiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayet etti. Dilekçede, hakimlerce mevzuatta kendilerine tanınmayan bir yetkiyi kullanmaları suretiyle görevlerini kötüye
kullandıkları, Berberoğlu’nun mahkemeye erişim hakkını ve bu bağlamda adil yargılanma hakkını ihlal
ederek, Berberoğlu’nu hürriyetten yoksun kıldıkları ifade edildi.3389
4 Kasım 2020
● Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in, aşırı Türk milliyetçisi “Bozkurtlar” hareketinin yasaklanmasına yönelik önerisi bakanlar kurulunda kabul edildi. Darmanin, Fransa’da hafta sonunda gerçekleştirilen Ermeni soykırımını anma etkinliğinin saldırıya uğraması ve Lyon semtinde yer alan Ermeni anıtına
sprey boya ile “Bozkurtlar” anlamına gelen “Loups gris” yazılması ardından bu hareketi yasaklayacaklarını
açıklamıştı. Daha önce Ermenilerin çoğunlukta yaşadığı Decines’te aşırı Türk milliyetçisi gruplar sokaklarda gövde gösterisi yapmış, Ermenilere yönelik tehditkar sloganlar atılmıştı.3390
5 Kasım 2020
● Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, TRT’nin Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında gerçekleri dünyaya aktardığını söyledi. Hacıyev, TRT’deki yanlış altyazı meselesiyle ilgili “Ermenistan propagandasının TRT kanalını hedef alması onu gösterir ki, TRT ve diğer Türkiye medyası Ermenistan’ın harbi cinayetlerinin ve hakikatlerinin dünyaya iletilmesinde mühim rol oynar. TRT her zaman
Ermenistan’ın Azerbaycan sivil nüfusunu hedef aldığını vurgulamıştır” dedi.3391
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 2.311 yeni hasta ile toplam hasta sayısını 386.820 ve 81 yeni can
kaybı ile toplam can kaybını 10.639 olarak açıkladı.3392
● T.C Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın “Bozkurtlar” hareketinin yasaklanmasına yönelik aldığı kararına ilişkin, esasen böyle bir hareket olmadığını belirterek, “Hayal ürünü olan bu oluşumu ele alırken, dünyanın pek çok ülkesinde de kullanılan son derece yaygın ve kanun dışı hiçbir boyutu olmayan sembollerin
yasaklanması kabul edilemez” açıklamasında bulundu. Açıklamada, “Ne yazık ki, kendileri söz konusu
https://www.amerikaninsesi.com/a/davutoglu-turkiyenin-sorunu-cumhurbaskanlıgı-sistemidir/5644163.html
https://www.aa.com.tr/tr/politika/tbmmye-yeni-dokunulmazlik-dosyalari-sevk-edildi/2028338
https://www.gazeteduvar.com.tr/istanbul-kitapcisinda-kurtce-yayinlara-hassasiyet-engeli-haber-1503294
3388 https://www.gazeteduvar.com.tr/istanbul-kitapcisi-avesta-ve-lisi-listeye-aldi-haber-1503375
3389 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/berberoglu-hakimleri-hskya-sikayet-etti-41652566
3390 https://www.birgun.net/haber/fransa-hukumeti-bozkurtlar-hareketini-yasakladigini-acikladi-321711
3391 https://www.trthaber.com/haber/dunya/azerbaycan-cumhurbaskani-yardimcisi-haciyevden-trtye-tesekkur-528470.html
3392 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
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olduğunda ifade özgürlüğünün hiçbir şekilde sınırlanamayacağını savunanlar, başkaları söz konusu olduğunda ifade özgürlüğüne rahatça kısıtlama getirebilmektedir” denildi. Ayrıca bu kararın Fransız Hükümeti’nin artık tamamen Ermeni çevrelerin esiri haline geldiğini gösterdiği de bildirildi.3393
6 Kasım 2020
● İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü’nden “Barış için Akademisyenler” bildirisine imza attığı için KHK ile işten çıkartılan Yrd.
Doç. Dr Meral Camcı’ya tutuklu kaldığı 23 gün süre karşılığında günlük 75 lira olmak üzere toplam bin 725
lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Mahkeme, maddi zarar taleplerini reddetti. Eyüboğlu’nun
avukatı karara itiraz edeceklerini açıkladı. Camcı, “terör örgütü propagandası yapmak” gerekçesiyle 30 Mart
2016’da tutuklanmıştı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmada Camcı’nın tahliyesine karar vermişti. AYM “hak ihlali” kararıyla birlikte Camcı, Eylül 2019’da beraat etmişti.3394
7 Kasım 2020
● ABD’de 3 Kasım’da yapılan 59. başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat
aday Joe Biden’ın kazandığı bildirildi. Biden’ın Başkan seçilmesi sonrasında AB Konseyi Başkanı Charles
Michel, Biden ve Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris’i tebrik ederek, “AB bir kez daha güçlü transatlantik ortaklığına bağlılığını vurgulamaktadır ve yeni Başkan, yeni Kongre ve yönetimle çalışmaya hazırdır” açıklamasında bulundu. Avrupa Parlamento Başkanı David Sassoli, “Dünyanın özellikle bu zor zamanlarda Avrupa ile ABD arasında güçlü bir ilişkiye ihtiyacı var. Covid-19'la mücadele, iklim değişikliği
ve yükselen eşitsizlik konularında birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi. NATO Genel Sekreteri
Jens Stoltenberg ise, “Sayın Biden'ın NATO'nun ve transatlantik ilişkisinin güçlü bir destekçisi olduğunu
biliyorum” diyerek daha iddialı bir Rusya, uluslararası terörizm, siber ve füze tehditleri ile Çin'in yükselişiyle gelen küresel dengedeki değişim gibi meydan okumalara karşı bu ortak güce ihtiyaç olduğunu ifade
etti.3395 Başkan seçilen Biden’a Türkiye’den ilk tebrik mesajı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Kılıçdaroğlu tebrik mesajında, “Türkiye - ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim” dedi.3396
● Ana muhalefet CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun cezaevlerinde hak ihlallerinin belirlenerek önlem alınması için komisyon kurulması önergesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından
“Meclis Araştırması önergesi özelliği taşımadığı” gerekçesiyle işleme alınmadı.3397
8 Kasım 2020
● Türkiye Noterler Birliği, Covid-19 salgını ile “e-noterlik” uygulamasına geçtiklerini anımsatarak,
sosyal medyada hakaret, yanlış ve yanıltıcı paylaşımların silinmesine karşı tespit edilip, yargı aşamasında
hukuki delili olarak kayıt altına alan sistem ile yaklaşık 10 bin paylaşımda noter tespiti yapıldığı açıklandı.3398 “Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik” 1 Mart 2016’da yürürlüğe girmişti.3399
● Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini açıkladı.3400 Albayrak, istifa açıklamasını sadece Instagram hesabı üzerinden görsel
olarak paylaşırken, Twitter adresinin ise aynı saatlerde kapatıldığı görüldü. Öte yandan Albayrak’ın resmi
Twitter hesabında son aylara ait bütün gönderileri silindi, hesapta yalnızca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
kutlamasına ilişkin paylaşımı kaldı.3401 Albayrak, istifa paylaşımında, “Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm
bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım” dedi.3402 Albayrak, istifa
açıklamasında, “Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni
gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden
daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir. Enerjide olduğu gibi ekonomide de ektiğimiz tohumlar
çok da uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine
ulaştırdığına şahit olacağız inşallah. At izinin it izine karıştığı, Hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle
çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan Rabbim razı olsun.
Türkiye tarihindeki belki de en kritik dönemlerden sayılacak bu beş yıllık süre zarfında ülkeme ve ümmete

http://www.mfa.gov.tr/no_-276_-bozkurtlar-hareketinin-kapatilmasina-iliskin-bakanlar-kurulu-karari-hk.tr.mfa
https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/233948-devlet-camci-ya-tutuklu-kaldigi-her-gun-icin-75-tl-odeyecek
https://www.aa.com.tr/tr/abd-baskanlik-secimleri-2020/abdde-59-baskanlik-secimlerini-joe-biden-kazandi/2035657
3396 https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1325166926474092544?s=20
3397 https://www.birgun.net/haber/tanrikulu-nun-komisyon-talebi-isleme-alinmadi-322046
3398 https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/sosyal-medyada-10-bin-paylasima-noter-tespiti-6349472
3399 https://www.ntv.com.tr/turkiye/sosyal-medyada-10-bin-paylasima-noter-tespiti,b_2lF2AVgEGjTnK8wvjeMw
3400 https://www.instagram.com/p/CHVfjEnL4mL/
3401 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/berat-albayrakin-istifasi-sonrasi-twitterda-dikkat-ceken-degisiklik-6117094/
3402 https://www.haberturk.com/son-dakika-hazine-ve-maliye-bakani-berat-albayrak-tan-istifa-paylasimi-2863694-ekonomi
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hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbime sonsuz hamdolsun” ifadelerini kullandı.
Albayrak’ın istifasını
açıklaması sonrasında AKP’li pek çok isim destek mesajları yayımladı. AKP Grup Başkanvekili Mehmet
Muş, Twitter’da, “Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi. Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.3404 AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, “Yıllardır bu ülkeye, milletimize fedakarca yaptığı hizmetleri biliyor ve aynı şekilde devamını diliyoruz. Konu
her bakımdan Sn. Cumhurbaşkanımızın takdirindedir” dedi.3405 Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Hazine ve Maliye Bakanı’nın istifa açıklaması ile bu gece yaşananlar siyasetimizi ve devlet düzenimizi aşiret anlayışına çeviren sistemin değişmesini zorunlu kılıyor” dedi.3406 CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, istifayla ilgili resmi makamlarca açıklama yapılmamasına “Ülke ekonomik buhranda.
Saatlerdir Hazine ve Maliye Bakanı istifa etti mi belli değil. Aile kavgası ekonomiyi batırıyor. Milletimiz
tek adam rejiminin kaprislerini çekmek zorunda değil” tepkisini gösterdi.3407 CHP Grup Başkanvekili Engin
Özkoç ise “Türkiye iflas etti. Patron kaçtı. Erken seçim artık zorunluluktur” açıklamasında bulundu.3408
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı’nın kendisine gösterdiği “tarafsızlık”
tepkisine, “Bizim kutlu davamız; Atatürk'ün önümüze hedef olarak koyduğu muasır medeniyet seviyesidir”
diyerek yanıt verdi. Şahin, Albayrak’ın istifasını duyurması sonrasında “Bizim davamız kardeşlik davasıdır.
Ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için ailesinden fedakarlık ederek gece gündüz demeden
ter döken Berat Albayrak kutlu davamızın vazgeçilmezidir” açıklamasında bulunmuştu. Taşçı ise, Şahin’in
bu açıklaması ardından “Yasa uyarınca özerk ve tarafsız bir kurumun başkanı olduğunuzu unutup, bir siyasi
parti taraftarı gibi davranmanız; tarafsızlığınızı yitirdiğiniz anlamına gelir! RTÜK Başkanı olarak sizin
‘kutlu davanız’ değil, yasalarla belirlenmiş görev ve sorumluluklarınız vardır” dedi.3409 Şahin’in destek paylaşımına3410 RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı “tarafsızlık” tepkisi gösterdi.3411 Taşçı, Şahin’e yönelik,
“Yasa uyarınca özerk ve tarafsız bir kurumun başkanı olduğunuzu unutup, bir siyasi parti taraftarı gibi davranmanız; tarafsızlığınızı yitirdiğiniz anlamına gelir! RTÜK Başkanı olarak sizin ‘kutlu davanız’ değil, yasalarla belirlenmiş görev ve sorumluluklarınız vardır” ifadelerini kullandı.3412
● Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Amerika’da gerçekleştirilen 59. Başkanlık seçimlerini
Joe Biden’ın kazanmasının Türkiye ve Amerika arasındaki ilişkilerin değiştirmeyeceğini ifade etti. Oktay,
“İletişim kanalları önceden olduğu gibi çalışmaya devam edecek ama tabii ki bir geçiş dönemi olacak, Ankara Biden’ın dış politikasını yakından izleyecek” açıklamasında bulundu. Türkiye’nin, göreve gelecek
Amerikan yönetimine Suriye’deki Kürt militanlara desteği kesmesi ve Gülen’i iade etmesi için baskı yapacağını bildirdi. Rusya’dan satın alınan S-400 sistemlerine ilişkin yeni yönetimin yaklaşımının Türkiye’yi
etkileyeceğini belirterek “Beklentimiz tek taraflı yaklaşımlardan kaçınmaları” dedi.3413
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir’de meydana gelen deprem sonrasında ortaya çıkan manzaranın
sorumlusunun CHP olduğunu öne sürerek, “İzmir depremi CHP’nin enkaz altında kaldığı bir depremdir”
dedi. Erdoğan “İzmir'in kahir ekseriyetinde on yıllardır CHP belediyeleri yok mu? Bunların inşası ile ilgili
adımlarını müsaade etmediniz mi? Sulak arazilere inşa izni veren siz değil misiniz? Şimdi nasıl oluyor da
kalkıp buradan iktidara fatura kesmeye kalkıyorsunuz” diye sordu. Bu durumun sorumlusunun CHP olduğunu ifade ederek, “Her yerde yatay mimari diye bağıran bir Cumhurbaşkanı var ama siz dikey mimariyi
tercih ettiniz” ifadelerini kullandı.3414
9 Kasım 2020
● Türkiye vatandaşı bir grup Rum Ortodoks, Ayasofya’nın camiye çevrilmesine dair kararın iptali
için “haklarının ihlal edildiği” gerekçesiyle Danıştay’a başvurdu. Dava dosyasında, 1934 tarihli Bakanlar
Kurulu kararına karşı 86 yıl sonra açılan davanın süre aşımı nedeniyle reddinin gerektiği, bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın hukuka aykırı olduğu iddia edildi. Dosyada Ayasofya’nın ibadete açılmasının, Türkiye’nin taraf olduğu UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi ile Birleşmiş Milletler (BM) Kültürel Haklar Sözleşmesi’ne aykırı olduğu da belirtildi. Dilekçede, “Türkiye’de yaşayan Rum
Ortodoks azınlığın hakları ihlal edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı kararının iptalini talep ediyoruz” denildi.3415
http://www.krttv.com.tr/gundem/berat-albayrak-istifa-etti-h53192.html
https://twitter.com/mehmedmus/status/1325494296787750915?s=20
https://twitter.com/nacibostanci/status/1325497557510991876?s=20
3406 https://www.birgun.net/haber/davutoglu-ndan-albayrak-in-istifasina-ilk-yorum-asiret-anlayisi-322203
3407 https://www.amerikaninsesi.com/a/muhalefet-albayrakin-istifasiyla-ilgili-aciklama-bekliyor/5652964.html
3408 https://twitter.com/enginozkoc/status/1325559312958304258?s=20
3409 https://twitter.com/ebekirsahin/status/1325548305070350337?s=20
3410 https://twitter.com/ebekirsahin/status/1325491149751119873?s=20
3411 https://www.birgun.net/haber/rtuk-te-berat-albayrak-tartismasi-baskana-tarafsizlik-hatirlatildi-322200
3412 https://twitter.com/ilhantasci/status/1325533515904061441?s=20
̇̇
3413 https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiyeden-amerikayla-iliskiler-degismeyecek-aciklaması̇̇̇ /5652643.html
3414 https://www.birgun.net/haber/erdogan-izmir-depremi-chp-nin-enkaz-altinda-kaldigi-depremdir-322167
3415 https://www.haberturk.com/son-dakika-bir-grup-ortadoks-ayasofya-icin-dava-acti-haklarimiz-ihlal-edildi-haberler-2863650
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● Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa açıklaması, hükümete yakın medya kuruluşları
içerisinde yazılı baskısında sadece Türkiye’nin birinci sayfasında yer aldı. Türkiye, istifayı “Sürpriz karar”
olarak duyurdu. Haberde, “Bakanlık ve AKP kaynaklarının istifayı doğrularken, kabul edilip edilmeyeceğinin ise merak konusu olduğu ve gözlerin bugün yapılacak açıklamalara çevrildiği” belirtildi.3416
● AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin canlı yayımlanan basın toplantısında soruyu yanıtlaması üzerine
Anadolu Ajansı, Albayrak’ın istifasını haberleştirdi.3417 AA gibi ana akım medya kuruluşları da ilk kez 25
saat sonra Çelik’in basın toplantısına Albayrak’ın istifasıyla ilgili soruyu yanıtlaması üzerine kamuoyuna
Hazine ve Maliye Bakanı’nın istifa ettiğini duyurdu.3418
● İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP Parti Meclisi Üyesi Pınar Uzun’un “kamu
görevlisine hakaret” gerekçesiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik sözlerinden yargılanmasında
beraatına hükmetti.3419 Uzun, Ankara-Çubuk’ta bir şehit cenazesinde Nisan 2019’da CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı gerçekleşmesi ardından Uzun, “Bu soruşturma genel başkanımızın
bulunduğu ev için ‘Yakın!’ diyenleri kollamaktır” paylaşımını yapmıştı.3420 CHP Grup Başkanvekili Özgür
Özel, Uzun’un beraatına ilişkin, “Bu davalar; siyaset yapış biçimini sınırlamak ve siyasilere gözdağı vermek
amacıyla bir iktidar aygıtı olarak kullanılıyor. Siyasi eleştirilere alışacaksınız!” dedi.3421
10 Kasım 2020
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 2.529 yeni hasta ile toplam hasta sayısını 399.360 ve 87 yeni can
kaybı ile toplam can kaybını 11.059 olarak açıkladı.3422
● Ankara Valiliği’nden yapılan yazılı açıklama ile Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arası haricinde sokağa çıkmalarına kısıtlama
getirildiği açıklandı. İstanbul Valiliği ise, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için her gün saat 10.00-20.00 saatleri
arasında uygulanan dışarı çıkma saatlerini 12 Kasım’dan itibaren 10.00-16.00 olarak düzenlendiklerini bildirdi.3423
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasına ilişkin “görevden affı kabul edildi” açıklaması yapıldı. Açıklamada, “Türkiye’nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük yönetim reformu olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin ardından Sayın
Cumhurbaşkanımız kabinesini kurarak, milletimizin takdirine sunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabinede yer verilen bakanlarımız, 10 Temmuz 2018 tarihinde Meclis’te yemin ederek resmen görevlerine başlamışlardır. Daha önceki hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan İstanbul Milletvekili Berat Albayrak, Cumhuriyetimizin 66’ncı Hükümeti olan bu kabinede, Hazine ve Maliye Bakanı
olarak yer almıştır. Bölgesel ve küresel siyasi krizlere ilave olarak koronavirüs salgını sebebiyle gelişmiş
devletlerin dahi ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir dönemde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın gayretleriyle ülkemiz, bu kritik süreçte olabilecek en az hasarla yoluna devam etmiş, sayın bakanımızın başarıları sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilmiştir. Bilindiği gibi 8 Kasım 2020 Pazar
akşamı Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, sosyal medya hesaplarından birinde sağlık nedenleriyle görevden affını isteyen bir açıklama yayınlamıştır. Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevden af talebi kabul edilmiştir” denildi.3424
● Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrılan Berat Albayrak’ın yerine Lütfi Elvan’ın atandığı bildirildi. Kararda, “Görevden affını isteyen
ve görevden af talebi kabul edilen Albayrak’tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının 104’üncü ve 106’ıncı maddeleri gereğince atanmıştır” denildi.3425
● Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak’ın bu sıfatıyla görev aldığı
Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanvekilliği’ne ise devam ettiği belirtildi.3426 CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yönelttiği soru önergesinde
bunun açıklığa kavuşturulmasını istedi.3427
11 Kasım 2020
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/hukumet-cizgisindeki-turkiyeden-istifaya-iliskin-iddia-1789613
https://www.aa.com.tr/tr/politika/ak-parti-sozcusu-celik-gorevden-alma-istifayi-kabul-edip-etmeme-cumhurbaskanligi-makaminin-takdirindedir/2037557
https://www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-haberi-ak-parti-sozcusu-celik-konusuyor,547ifcT6eEu00Ubm5fbNZA
3419 https://www.gercekgundem.com/siyaset/228356/chp-pm-uyesi-pinar-uzun-soyluya-hakaret-davasindan-beraat-etti
3420 https://t24.com.tr/haber/chp-pm-uyesi-pinar-uzun-a-suleyman-soylu-ya-hakaret-sorusturmasi,862491
3421 https://twitter.com/eczozgurozel/status/1325765613294391297
3422 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3423 https://www.icisleri.gov.tr/istanbul-ve-ankarada-65-yas-kisitlamasi-getirildi
3424 https://www.iletisim.gov.tr/turkce/duyurular/detay/hazine-ve-maliye-bakani-berat-albayrakin-gorevden-af-talebine-iliskin-kamuoyu-aciklamasi0911
3425 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201110-7.pdf
3426 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/istifa-eden-berat-albayrakin-tvfdeki-gorevi-suruyor-1789939
3427 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/berat-albayrak-varlik-fonu-baskanvekilliginden-istifa-edecek-mi-6122268/
3416
3417
3418
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● CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa metnini yayımlatacak medya kuruluşu bulamadığı için Instagram hesabı üzerinden yayımladığını öne sürdü.
Emir, “İstifanın perde arkası Berat Albayrak, metni AA’ya verdi. Yayınlanmayınca kendi kanalı A Haber’e
gönderdi, olmadı. Havuz medyasından istifayı yayınlayacak bir kanal arandı, bulunamadı. Twitter’ı da çökertilen Albayrak, son çare Instagram’ı kullandı. O da sansürü tatmış oldu.3428 Instagram’daki istifaya kimse
inanamayınca teyit edilmesi gerekti ama A Haber dahil hiçbir medya kanalı teyit haberini de girmek istemedi. İş saatler sonra Halk TV’ye kaldı. Albayrak’ın danışmanı haberi teyit etmek için Halk TV’ye bağlanmak zorunda kaldı. Nereden nereye...”3429 paylaşımını yaptı.3430
● İçişleri Bakanlığı, salgın gerekçesiyle 81 ilin valiliğine gönderdiği ek genelge ile 12 Kasım’dan
itibaren tüm illerde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda sigara içme yasağı uygulanacağını bildirdi. İçişleri Bakanlığı genelgede, valiliklerce 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla ilgili gün içinde 10.00-16.00
saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlama kararı alacakları aktarıldı.3431
● Türkiye, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin Doğu Akdeniz’de faaliyet göstereceği alan için
23 Kasım’a kadar sürecek bir NAVTEX ilan etti. Oruç Reis’in daha önce 14 Kasım’a kadar bölgede çalışma
yapacağı ilan edilmişti.3432
● Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Güvenpark’ta 13 Mart 2016’da bomba yüklü araçla
gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin ikinci davada, sanık Suphi Akbaş’ı 37 kez ağırlaştırılmış müebbet
ve toplam 10 bin 276 yıl hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme, Akbaş’a “devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, terör saldırısında hayatını kaybeden 36 vatandaşa yönelik
“kasten öldürmek” suçundan 36 kez ağırlaştırılmış müebbet, yaralanan 342 vatandaşa yönelik “kasten öldürmeye teşebbüs suçundan toplam 10 bin 260 yıl, “izinsiz patlayıcı madde bulundurmak” suçundan ise 16
yıl hapis cezası verdi. Diğer sanıklar Ferit Ak ile Salih Şahin’in ise “üye olmamakla birlikte terör örgütüne
bilerek ve isteyerek yardım” suçundan 15’er yıl hapislerine hükmedildi.3433 Saldırıya ilişkin Ankara 4. Ağır
Ceza Mahkemesinde açılan 55 sanıklı ilk davanın görülmesine 19 Haziran 2017’de başlanmış, 21 Kasım
2018’de dosya karara bağlanmıştı. Kararda davanın bir numaralı sanığı Mehmet Veysi Dolaşan’a 37 kez
ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 10 bin 276 yıl hapis, iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Diğer 36 firari sanığın dosyalarının ayrılmasına hükmedilmiş, yedi sanık beraat etmiş, ölen üç sanık
hakkındaki dava düşürülmüştü. Davanın diğer sanıkları ise üç ile 12 yıl arasında değişen hapis cezaları
almışlardı. Saldırıyı planlayanlar arasında yer alan firari Vahit Ayçil ile irtibatlı oldukları ve Suriye’ye kaçışında yardımcı oldukları aktarılan Ferit Ak ve Salih Şahin hakkında ayrıca iddianame hazırlanarak 7 Aralık 2019’da Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci dava açılmıştı. İlk davada sekiz sene hapsine hükmedilen
Suphi Akbaş’ın dosyası İstinaf Mahkemesi tarafından bozulmuş, ikinci davayla birleştirilmesine karar verilmişti.3434
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 salgını etkisinde Türkiye’nin sağlık ve ekonomi alanlarında
attığı adımlarla süreci en az hasarla geçirdiğini ifade ederek, Berat Albayrak’a teşekkür etti. Erdoğan, damadıyla ilgili “Kendisi sağlık sorunları nedeniyle affını istedi, biz de yerine Lütfi Elvan kardeşimizi atamış
olduk” ifadesini kullandı. Erdoğan, “Ekonomi politikalarımızı, fiyat istikrarı, dengeli büyüme ve makro
ekonomik istikrar olmak üzere üç sac ayağı üzerinde inşa edeceğiz. Ekonomi yönetimindeki koordinasyonu
güçlendirerek politikalarımızın hayata geçmesini sağlayacağız. Para ve maliye politikalar ile finansal politika arasındaki istikrarı artıracağız” dedi. Türk Lirası’na ve Türk ekonomisine güvenen yatırımcılara her
türlü kolaylığı göstereceklerini söyleyen Erdoğan, yargı reformuna ilişkin ise, Türkiye’nin yatırım hukuku
standartlarına sahip olduğunu savunarak, “Önümüzdeki aylarda öngörülebilir, kolay erişilebilen yargı sistemi için yeni adımlar atacağız. Yapısal reformların içindeyiz” dedi.3435
● AYM, siviller tarafından 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin bastırılması amacıyla yapılan
eylemlerden sorumlu tutulmamasını sağlayan kanun maddesinin iptali istemini reddetti.3436 CHP’nin başvurusu üzerine bu yasayı inceleyen AYM, sivillerin yaptıkları her fiilden sorumsuz olamayacaklarını, konusu
suç oluşturan eylemlerin cezasız kalamayacağı, hakim-savcıların her olayı ayrı ayrı değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. Ancak 1 Şubat 2018’de yapılan kanuni düzenlemeyi ise iptal etmedi. Söz konusu
https://twitter.com/muratemirchp/status/1326495643393777665
https://twitter.com/muratemirchp/status/1326508498683916288
https://www.birgun.net/haber/chp-li-murat-emir-aktardi-berat-albayrak-in-istifa-metni-kanal-kanal-dolasmis-yayimlanmamis-322548
3431 https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-tedbirleri-konulu-ek-genelge
3432 https://www.birgun.net/haber/turkiye-den-dogu-akdeniz-de-yeni-navtex-ilani-322514
3433 https://www.birgun.net/haber/pkk-nin-guvenpark-saldirisi-davasinda-karar-37-kez-agirlastirilmis-muebbet-322545
3434 https://tr.euronews.com/2020/11/11/ankara-guvenpark-sald-r-s-davas-nda-karar-ac-kland
3435 https://www.haberturk.com/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-dan-ekonomi-ve-yargi-sistemi-reformu-mesajlari-haberler-2866439
3436 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/15-temmuz-darbe-tesebbusune-karsi-koyan-sivillerin-bu-eylemleri-nedeniyle-sorumluluklarinin-bulunmamasina-iliskin-kuralin-anayasa-ya-aykiri-olmadigi/
3428
3429
3430
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düzenleme uyarınca 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ile terör eylemlerinin bastırılması kapsamında hareket
eden kamu görevlileri ve sivillerin bu nedenle sorumlu tutulmayacağı öngörülüyor. CHP, bunun Anayasa’nın sekiz ayrı maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için AYM’ye dava açmıştı. CHP, başvurusunda, af niteliğinde düzenleme olduğu için yasa değişikliğinin beşte üç çoğunlukla kabul edilmesi gerektiği
halde yasanın 24 ret oyuna karşılık 200 “evet” oyuyla kabul edildiği de belirtmişti.3437
● HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve Iğdır
Milletvekili Habip Eksik ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talepli fezlekeler TBMM Başkanlığı’na sunuldu.3438
● Reuters, Berat Albayrak’a halen ulaşılamadığını duyurdu. Albayrak’ın Twitter hesabını da sildiği
ve danışmanlarınca da kendisiyle iletişim kurulamadığı ifade edildi.3439 Gazeteci Barış Yarkadaş ise “Bazı
kaynaklar Albayrak’ın ailesi ile birlikte İngiltere’ye gitmiş olabileceğini iddia ediyor. Ancak benim edindiğim bilgi ise Albayrak’ın babası Sadık Albayrak ile birlikte, çocukları ve eşini de yanına alarak Trabzon’da
yayladaki evlerinde zihni bir dinlenmeye çekildiği yönünde” dedi.3440
● Kendine Muhabir, YouTube kanalına verdiği sokak röportajında ekonominin durumunu ve
AKP’yi eleştiren İsmail Demirbaş adlı vatandaş, ev hapsi kararına itiraz etmek için gittiği nöbetçi mahkemece hakkında tutuklama kararı verilmesiyle Antalya E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.3441 Demirbaş, 24
Ekim’de evine yapılan operasyonla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ancak ikinci kez
bir sokak röportajında AKP’yi ve ekonomi politikalarını eleştirdiği için yeniden gözaltına alınmıştı. Bu
arada Demirbaş hakkındaki iddianamede, Kendine Muhabir kanalı sahibi Hasan Köksoy ve İlave TV isimli
YouTube kanalının sahibi Arif Kocabıyık’ın da sanık olarak yer alacağı belirtildi.3442
12 Kasım 2020
● Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 hava savunma sistemi konusunda “Bazı NATO üyelerinde (Yunanistan) mevcut olan S-300 sistemi NATO İttifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 sistemi de
bizde aynı şekilde kullanılacaktır” açıklamasında bulundu. Tedarik edilen sistemin kontrol ve hazırlıklarına
planlandığı gibi devam edildiğini ifade eden Akar, “ABD’nin teknik anlamda S-400 ve F-35’lerin uyumluluğu konusundaki kaygısını ele almaya hazırız. Ortak çalışma grubu teklifimiz halen masadadır” dedi.3443
● Ankara Valiliği, 11 Ekim-11 Kasım tarihleri arasında kamusal alanda maske kullanma kuralına
uymadığı tespit edilen 19 bin 236 kişiye toplam 5 milyon 717 bin 52 lira idari para cezası uygulandığını
açıkladı.3444
● Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile istihdam teşviki ve fiili hizmet süresi zammına
ilişkin düzenlemeleri de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.3445
● Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşma hakkında, “Anlaşmanın 5. maddesi gereği ortak gözlem merkezi açma konusunda Rusya
ile mutabakata vardık. Rusya ile ateşkesi izleme konusunda anlaşmaya vardık. Nihai belgeyi dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu imzaladı” dedi. Çavuşoğlu, ihtiyaç
duyulması halinde Meclis’e Karabağ Tezkeresi sunulacağını ifade etti.3446
● Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, uluslararası kuruluşların yargı bağımsızlığı ve yargıya güven konulu raporlarında Türkiye’nin en alt sıralarda yer almasına ilişkin “Benim için en büyük endeks, kalbimdir.
Yargıya güvenle, adalete güveni de ayırmak lazım. En iyi endeks insanın kendisi ve toplumun, bizim Türk
toplumunun endeksidir” dedi. Kürtçe tabelalarla ilgili gelişmelere yönelik soru üzerine Gül, “Kürtçenin
önündeki yasakları bizim hükümetimiz kaldırdı” ifadelerini kullandı. Gül, “Türkiye’nin baştan sona, ruhuyla, lafzıyla yeni ve sivil bir Anayasa’ya ihtiyacı olduğunu ben de düşünüyorum” açıklamasında bulundu.3447
● Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan Dağlık Karabağ anlaşmasıyla ilgili “Türk güçlerinin Dağlık Karabağ'da yer almayacağı konusunda Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'nın da kabul etmiş olduğu çok net hüküm var” dedi.3448 Cumhurbaşkanı Erdoğan 11
https://ankahaber.net/haber/detay/aymden_15_temmuz_yorumu_direnen_sivillerin_her_yaptigi_cezasiz_kalamaz_20883#.X6u0sgUNQAc.twitter
https://www.gazeteruzgarli.com/dokunulmazliklarin-kaldirilmasi-icin-5-yeni-fezleke/
https://www.milligazete.com.tr/haber/5687270/istifasini-aciklayan-berat-albayraka-danismanlari-ulasamiyor
3440 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/gazeteci-baris-yarkadas-berat-albayrakin-nerede-oldugunu-acikladi-314586h.htm
3441 https://www.youtube.com/watch?v=0nq9ihOXS_o
3442 https://ilerihaber.org/icerik/sokak-roportajinda-akpyi-elestiren-ismail-demirbas-tutuklandi-119366.html
3437
3438
3439

https://www.birgun.net/haber/akar-abd-ile-s-400-ve-f-35-lerin-uyumlulugu-kaygilarini-gorusmeye-haziriz-322631
https://twitter.com/AnkaraValiligi/status/1326799983119654914?s=20
3445 https://www.birgun.net/haber/kamu-borclarinin-yapilandirilmasini-iceren-kanun-teklifi-tbmm-de-kabul-edildi-322576
3446 https://www.birgun.net/haber/cavusoglu-ortak-gozlem-merkezi-icin-rusya-ile-anlasmaya-vardik-322612
3447 https://www.birgun.net/haber/adalet-bakani-yargiya-guvenin-dustugunu-kabul-etmedi-kalbine-guveniyormus-322598
3448 https://www.birgun.net/haber/lavrov-turk-gozlemciler-daglik-karabag-a-girmeyecek-322639
3443
3444
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Kasım’da yaptığı açıklamada, “Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede
kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır” demişti. Rusya Devlet Başkanı Putin’in
Sözcüsü Dmitri Peskov ise, Dağlık Karabağ'a Türk barış gücünün konuşlandırılması konusunda bir anlaşma
bulunmadığını söylemişti.3449
● Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “yargı reformu” konusunda, hukuk devletinin temel şartını, 83
milyon vatandaş tarafından “emin ve güvende” hissedilmesi olduğunu ifade etti. Gül, “Hukuk devleti niteliğinin ayrılmaz parçası yargısının 'bağımsız ve tarafsız' olmasıdır. Bu nedenle hukuk devleti niteliğinin,
hukukun üstünlüğünün daha da geliştirilmesi reform anlayışımızın temelinde yer almaktadır. Hukukun üstünlüğü kavramının ete kemiğe bürünmesi bağımsız ve tarafsız, iyi işleyen, insan hayatını kolaylaştırıcı,
erişilebilir ve güçlü bir yargı teşkilatıyla olur” dedi. Hangi reform yapılırsa yapılsın asıl önemli olanı “uygulama” olarak işaret eden Gül, “Bir dosyada verilen kararla ilgili ister kazanan, ister kaybeden 'kim olsa
aynı kararı verirdi' dedirtebiliyorsak işte orada hakikat ortaya çıkmıştır ve adalet tecelli etmiştir. İşçisi, iş
vereni, öğrencisi, memuru, çiftçisi, esnafıyla toplumun yargıdan da beklediği işte budur. Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun, bizim yargıçlardan, yargı mensuplarından beklediğimiz budur. 'Şu ne
der bu ne der, adliyeye gelen insan şöyle telkinde bulundu, şu nasıl bakar, nasıl değerlendirir, bu konjonktüre
uygun mu' Arkadaş, yargı konjonktüre bakmaz, yargı hatıra bakmaz, yargı birilerinin dediğine bakmaz.
Yargı dosyaya, vicdanına, hukuka Anayasa'ya bakar. Bizim beklentimiz budur. O yüzden adalet yerini bulsun ne olursa olsun yargı mensuplarının yanında HSK vardır, bu millet vardır. Hiç kimsenin tavsiyesine,
talimatına, telkinine bakarak değil, dosyaya bakarak vicdanınıza göre karar verin ve 83 milyon huzur içerisinde geleceğe daha güvenle baksın. Bu konuda bütün hakim ve savcıların, adalet sisteminin yanında güçlü
şekilde durmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Ekonomik güvenilirlik için hukuki güvenirlik gerektiğini
vurgulayan Gül, “İster yerli ister yabancı yatırımcı olsun, uzun vadeli yatırımlar, öngörülebilir, sonuçları
kestirilebilir bir hukuk pratiği ile yakından ilgilidir” ifadelerini kullandı.3450
● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın “HDP ve İyi
Parti’nin ortak anayasa taslağı hazırladı” iddiasına, “Hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, partiyle herhangi
bir anayasa çalışmamız yoktur” yanıtını verdi. HDP ve İyi Parti'nin ortak anayasa taslağı hazırladığını iddia
eden Özdağ, “Kulaklarıma inanamadım. Akşener, vatanseverlerin güvenine ihanet etmiştir” demişti. Özdağ,
İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ bünyesinde olduğunu iddia etmesi ardından ise
partiden ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.3451
● Konya Akşehir Kapalı Cezaevi’nde tutuklu TRT Haber eski koordinatörü Ali Ahmet Böken’in
cezaevinde bir yıl boyunca limon çekirdeğinden yetiştirdiği ağacına “yasak” olduğu gerekçesiyle el konuldu.3452 Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi, 2018’de karara bağladığı ve Böken’in “FETÖ üyeliği” gerekçesiyle yargılandığı davada dokuz yıl dokuz ay hapis cezası almasına hükmetmişti.3453
● Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında “Ankara
Kuşu” isimli Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar sebebi ile tutuklanan Oktay Yaşar’ın beraatına karar
verdi.3454 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki iddianamesinde, Yaşar’ın, Twitter hesabından 6 Nisan 2015’de, “Gülen cemaatine yakın dört isim bağımsız
olarak seçime giriyor”, 7 Şubat 2015’de, “Gülen keşke dini cemaat yerine siyasi parti kursaymış” ve 3 Şubat
2015’de ise, “Fetullah Gülen, gözyaşlarını tutamadı” paylaşımlarında bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Yaşar’ın paylaşımlarıyla, FETÖ elebaşını mağdur göstermeye çalıştığı, örgüt ile liderinin eylemlerini
meşru gösterme amacı içerdiğinin belirtildiği iddianamede, “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla bir buçuk yıldan yedi buçuk yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Yaşar, “Haber verme ve
bilgilendirme amaçlı paylaşımlar yaptım. Bu nedenle bir kısım siyasi ve o dönemde benim attığım
‘tweet’lerle aynı görüşte olduğu ortadır” dedi.3455
13 Kasım 2020
● Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifasını haberleştirmemelerini “Albayrak’ın istifasını, kamuoyu hemen anında öğrenemediği için kamu menfaati zedelenmiş midir” sorusuyla savundu. Karahasanoğlu,
“Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın görevinden affını isteyen talebinin, 26 saat birçok basın organında haberleştirilmemiş olmasını, bazı çevreler ‘Gazeteciliğin Türkiye’de öldüğü’ şeklinde yorumluyor.
Ben konuya şu açıdan bakıyorum. Albayrak’ın istifasına ilişkin paylaşımı, hemen anında
https://tr.euronews.com/2020/11/12/lavrov-turk-bar-s-gucu-askerleri-dagl-k-karabag-a-girmeyecek
https://www.aa.com.tr/tr/politika/adalet-bakani-gul-yargi-dosyaya-vicdanina-hukuka-anayasaya-bakar/2041020
https://www.aa.com.tr/tr/politika/iyi-parti-genel-baskani-aksener-hicbir-siyasi-olusum-platform-sahis-partiyle-herhangi-bir-anayasa-calismamiz-yok/2041552
3452 https://jailedjournos.com/gazeteci-ahmet-bokenin-limon-agacina-el-konuldu/
3453 https://www.aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/eski-trt-yoneticisi-bokene-fetoden-hapis-cezasi/1106801
3454 https://www.birgun.net/haber/ankara-kusu-feto-davasindan-beraat-etti-322644
3455 https://www.haberturk.com/son-dakika-ankara-kusu-beraat-etti-haberler-2867773
3449
3450
3451
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haberleştirilmemesi sayesinde, kim ne menfaat elde etmiştir? Eğer bunu haberleştirmeyen gazeteciler, bir
menfaat elde etmişlerse, ‘Gazetecilik ölmüştür’ kanısına ben de katılırım” dedi.3456
● HSK, Osman Kavala hakkında tutuklama kararı alan, tahliye taleplerini reddeden tüm hakimlerin
listesini, iddianame ve duruşma tutanaklarını istedi.3457 HSK’nın İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu’na gönderdiği yazıda, hakim ve savcıların meslekte yükselmelerinde AYM ve AİHM
ihlal kararına sebebiyet verip vermediklerinin, ihlalin niteliği ve ağırlığının dikkate alındığı hükmü hatırlatıldı.3458 Avukat Aslı Kazan, “Osman Kavala haksız tutuklandı. HSK, tutuklayan hakimlerin yükselmesinde
bu haksız tutukluğu göz önüne alınacak. Peki, Osman Kavala neden hala tutuklu? Hakim ve savcıların meslekte yükselmelerinde AYM ve AİHM ihlal kararlarının göz önüne alınması önemli ancak yetersizdir. İhlal
kararlarının tazminatı bizim vergilerimizle ödenmemelidir” dedi.3459
● HSK, Osman Kavala’nın tutuklanmasına ilişkin tutanakları talep etmesi ardından Başkanvekili ve
İkinci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz tarafından yapılan açıklamada, “Sosyal medyanın gündemini meşgul
eden evrak, tek bir olayla ve dosya ile sınırlı olmayıp, genel ve rutin bir terfi mutfak çalışmasının sonucudur
ve bu niteliği gereği Yargı Reformu çalışmaları kapsamında 2019 yılında gerçekleşen ilke kararı hükümlerinin bir gereğidir” denildi.3460
● Ana muhalefet CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HSK’nın Osman Kavala hakkındaki
tüm dosyaları talep etmesine ilişkin “rutin işlem” açıklaması yapılmasına, “Türkiye’de operasyonel olarak
kullanılan hakim ve savcıların yarattığı adaletsizlik ve hukuksuzluktan birinci derecede sorumlu olan
HSK’dır” tepkisini gösterdi.3461 Tanrıkulu, HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz’ın açıklamasına karşılık “Altan dosyasında AYM kararını uygulamayan hakimi terfi ettirerek Yargıtay üyesi yapan, Selahattin Demirtaş
ve Osman Kavala ile ilgili AİHM kararlarını uygulamayan hakimlerle ilgili işlem yapmayan sizsiniz” dedi.
Tanrıkulu, “Enis Berberoğlu ile ilgili AYM kararını uygulamayan hakimler Çağlayan Adliyesi’nde halen
adalet mi dağıtıyorlar?” diye sordu.3462
14 Kasım 2020
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan TBMM Başkanlığı’na gönderilen dokunulmazlık fezlekesinde, Kılıçdaroğlu’nun 2014’ten 2019’a kadar yaptığı çok sayıda konuşmada suç unsuru olduğu öne sürüldü. Kılıçdaroğlu’nun eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, Osman Kavala’nın ve eski
milletvekili Eren Erdem’in tutukluluğunu eleştirmesinin suç olduğu iddia edildi. Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun
Yüksek Seçim Kurulu’na “çete” dediği için de suç işlediği ileri sürüldü. Fezlekede, eski CHP Genel Başkan
Yardımcıları Yılmaz Ateş ile Öztürk Yılmaz’ın “yönetim sorunlarına ilişkin” eleştirileri de “suça delil”
olarak gösterildi. Kılıçdaroğlu, 6 Kasım’da yayınlanan bir televizyon programında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke hakkında, “Ben ‘Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Ahmet Altan,
Müyesser Yıldız’ın içeride tutulması doğru değil’ diye açıklama yapmıştım. İki MHP milletvekili beni
şikâyet ediyorlar ‘Terörü övüyor’ diye. Savcı da benim Meclis’te yaptığım konuşmayı gerekçe göstererek
dosyayı gönderiyor. Şimdi karşımıza muhbir milletvekilleri çıktı” demişti.3463
15 Kasım 2020
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 3.223 yeni hasta ile toplam hasta sayısını 414.278 ve 89 yeni can
kaybı ile toplam can kaybının 11.507 olduğunu açıkladı.3464
● İçişleri Bakanlığı, il ve ilçelerde 6 Kasım-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler
neticesinde, 991 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı ile taksinin seferden men edildiğini, 36.873 iş
yerinin tedbirlere uymadığı için uyarıldığını ve 107 iş yerinin faaliyetten men edildiğini açıkladı. Ayrıca
40.857 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 389 kişinin HES kodu olmadan seyahat ettiğini ve tedbirlere
uymadıkları tespit edilen 4.922 kişi ve işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.3465
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’de Maraş ziyaretinde, “Kuzeyi adeta mahkum etmişler, Güneyi
AB üyesi yapmışlar. Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değildir. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım. Buranın gerçek sahipleri bellidir” dedi. Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı

https://www.medyaradar.com/akitten-berat-albayraka-sansur-icin-komik-savunma-haberi-2036403
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/kavala-dosyasina-inceleme-41662328
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/hsk-kavalayi-tutuklayan-tahliyesini-reddeden-tum-hakimlerin-listesini-istedi-1790748
3459 https://twitter.com/perapea/status/1327162106676994049
3460 https://www.milliyet.com.tr/siyaset/hsk-baskanvekilinden-kavala-aciklamasi-evraklarin-istenmesi-rutin-bir-calisma-6354411
3461 https://twitter.com/MSTanrikulu/status/1327285620704768001?s=20
3462 https://twitter.com/MSTanrikulu/status/1327249792754454529?s=20
3463 https://www.birgun.net/haber/beyin-yakan-fezleke-322838
3464 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3465 https://www.icisleri.gov.tr/tum-turkiyede-koronavirus-salgini-denetimleri-gerceklestirildi
3456
3457
3458
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Nikos Anastasiades ise, “şimdiye kadar görülmemiş bir provokasyon” diyerek Erdoğan’ın bu ziyaret ile
BM’nin Kıbrıs kararını da ihlal ettiğini söyledi.3466
16 Kasım 2020
● İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinden istifa ettiğini, “İyi Parti iyi yönetilmiyor.
İyi Parti ile milletvekili ve üye olarak bir bağım kalmamıştır” diye açıkladı. 3467 İyi Parti’den ihraç edilen
Ümit Özdağ ile birlikte TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Koncuk, parti yönetimini siyasi ahlak açısından sıkıntılı olmakla suçlayarak, “Kendi arkadaşlarına kumpas, tuzak kuran, kendi emektarlarını harcamaya çalışan, kimi harcamaz?” ifadelerini kullandı.3468
● Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Suruç ilçesinde 33 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin de
yaralandığı IŞİD’in 20 Temmuz 2015’te düzenlediği canlı bomba saldırısına ilişkin davada halen dosyada
eksiklikler bulunduğuna karar verdi. Mahkeme, Yakup Şahin’in de tutukluluğuna devam edilmesine karar
verdi.3469
17 Kasım 2020
● AYM, belediye başkanınca belediye meclisinin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine 10 gün içinde
idari yargıya başvurabileceğini düzenleyen kanun hükmünün iptal istemini oy birliğiyle reddetti. Tekirdağ
2. İdare Mahkemesi, baktığı bir davada uygulama konusu olan Belediye Kanunu’nun 23. Maddesinin
üçüncü fıkrasının iptal istemiyle AYM’de başvurmuştu. Kararda, belediye meclisi tarafından ısrar edilmek
suretiyle kesinleşen kararlara karşı ne tür bir başvuru mekanizması öngörüleceği ve bu başvurunun koşullarının belirlenmesinin kanun koyucunun takdirinde olduğu belirtildi.3470
● Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi3471, TBMM Genel Kurulu’nda AKP, CHP, MHP ve İyi Parti’nin oyları ile kabul edildi.3472
● Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi, öğrenci Kemal Kurt’un polis kurşunuyla öldürüldüğü davada, “olası kastla adam öldürme” suçuyla müebbet hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan polis memuru Y.Ş.’nin beraatına hükmetti.3473 Mahkeme, sanık hakkında yeterli delil olmadığını belirterek, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na gerçek failin bulunması amacıyla etkin ve yetkin soruşturma yapılması
için suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.3474 İnönü Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencisi Kemal
Kurt, 2017’de Nevruz kutlamasına gittiği sırada polis kurşunuyla vurulmuştu.3475 Olay sonrası Diyarbakır
Valiliği, Kurt’un canlı bomba olduğuna ilişkin şüphe duyulduğunu belirtmişti.3476 Gazeteci Abdurrahman
Gök’ün olay yerinde çektiği fotoğraflarda Kurt’un üstünde kıyafet olmadığı görülmüş ve canlı bomba iddiasının gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştı.3477
● Kendine Muhabir kanalı sahibi Hasan Köksoy, sokak röportajında AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdiği için tutuklanan İsmail Demirbaş’a yeterli desteğin verilmediğini açıklayınca Türkiye İşçi
Partisi (TİP) avukatları hukuki sürece dahil olacaklarını bildirdi.3478
18 Kasım 2020
● TELE1 sunucusu Murat Taylan, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı günlük Covid-19 verilerini artık
yayınlamayacaklarını belirterek, “Herkesin eksik olduğunu bildiği ve sustuğu bir tabloyu sunarak şüpheli
bir işlemlerin parçası olmayı reddediyoruz” dedi.3479
● İçişleri Bakanlığı, 20 Kasım’dan itibaren AVM, market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerince
10.00 ile 20.00 saatleri arasında faaliyet gösterilebileceğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 salgınındaki vaka artışı nedeniyle yayımlanan genelgeyle restoranlar, kafeler gibi yeme içme mekanlarına ise
tümüyle müşteri kabul etme yasağı getirilirken, bu işletmelerce yalnızca paket servis ya da gel-al hizmet
verileceği karara bağlandı. Genelgeye göre; 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ise saat 10.00-13.00 arasında, 20
yaşından küçükler ise 13.00-16.00 arasında sokağa çıkabilecek. İkinci bir karara değin hafta sonlarında ise,

https://www.birgun.net/haber/erdogan-ve-kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatar-dan-ortak-aciklama-322990
https://www.birgun.net/haber/ismail-koncuk-iyi-parti-den-istifa-etti-323118
https://www.amerikaninsesi.com/a/chp-ve-ı̇ yi-parti-de-yol-ayrılıkları/5665042.html
3469 https://www.haberturk.com/sanliurfa-haberleri/82417192-suruc-patlamasinin-durusmasi-ertelendi
3470 https://www.birgun.net/haber/aym-belediye-baskanlari-meclis-kararlarina-dava-acabilir-323274
3471 https://www.amerikaninsesi.com/a/daglik-karabag-tezkeresi-kabul-edildi/5666383.html
3472 https://www.trthaber.com/haber/gundem/azerbaycan-tezkeresi-meclisten-gecti-531823.html
3473 https://tr.euronews.com/2020/11/17/kemal-kurkut-un-olumune-iliskin-davada-polis-memuruna-beraat-verildi
3474 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-54973918
3475 https://www.dw.com/tr/kemal-kurkut-davas%C4%B1n%C4%B1n-san%C4%B1%C4%9F%C4%B1-polis-memuruna-beraat/a-55626829
3476 https://www.gazeteduvar.com.tr/kemal-kurkut-davasinda-polis-beraat-etti-haber-1504757
3477 https://www.dw.com/tr/i%C5%9Fte-o-foto%C4%9Fraf%C4%B1n-%C3%B6yk%C3%BCs%C3%BC/a-55654773
3478 https://ilerihaber.org/icerik/erdogani-elestirdigi-icin-tutuklanan-demirbas-icin-tip-avukatlari-devrede-119604.html
3479 https://t24.com.tr/video/tele-1-den-koronavirus-verilerini-yayinlamama-karari,34117
3466
3467
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genelgede belirtilmiş istisnalar haricinde tüm vatandaşlar için hafta sonlarında Cumartesi günü 20.00’den
sabah 10.00’a ve Pazar günü akşam 20.00’den sabah 05.00’e değin sokağa çıkma yasağı uygulanacak.3480
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasına ilişkin, “Bu
görev değişiklikleri küresel düzeyde siyasi ve ekonomik değişime uygun şekilde ülkemizde hukuk ve ekonomi alanında köklü değişiklik yaptığımız zamana denk düşmüştür” açıklamasında bulundu.3481
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik tehdit ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle organize suç örgütü hükümlüsü Alaattin Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç
duyurusunda bulundu. Dilekçede, “(Çakıcı) CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu’na hadsiz, seviyesiz sözlerle hakaret ettiği gibi genel başkanı tehdit etme cüretini ortaya koymuştur” ifadeleri kullanıldı.3482
● AYM, başvurucu Manisa 1. İdare Mahkemesi’nin ileri sürdüğü, şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemeyeceğinin anayasaya aykırı olmasını kabul etti. Soma maden faciasının ardından yaşanan protesto gösterileriyle ilgili olarak Manisa Valiliği’nin getirdiği yasağın dayanağı olduğu için
söz konusu maddenin iptali talep edilmişti. Soma Maden Faciasının ardından madenlerde alınmayan önlemleri ve maden şirketini protesto etmek isteyen işçiler Ankara’ya yürümek istemiş ancak Manisa Valiliği’nin,
yasadaki “şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşü düzenlenemeyeceği” düzenlemesine dayanak göstererek yasak getirmesi üzerine kolluk kuvvetleri yürüyüşü engellemişti. İtiraz konusu kural, şehirlerarası
karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemeyeceğine ilişkindi. Başvuruda, gösteri yürüyüşünün yapılacağı yerin belirlenmesinde o yeri kullanacak diğer bireylerin hak ve özgürlüklerinin de gözetilmesi gerektiği
ancak kuralla böyle bir değerlendirme yapılmadan kategorik olarak yasak getirildiği belirtilmişti.3483
19 Kasım 2020
● AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile ilgili durumu
10-11 Aralık’ta değerlendireceklerini söyleyerek, “İlişkilerimizde dönüm noktasına doğru yaklaşıyoruz”
dedi. Borrell, AB’nin Doğu Akdeniz konusunda Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan ile dayanışma halinde
olduğunu anımsatarak, “Türkiye'nin davranışının AB ile ayrılığı artırdığını anlaması gerekli. Bizim de arzu
ettiğimiz gibi pozitif gündeme dönmek için Türkiye'nin yaklaşımını değiştirmesi gerek” diye konuştu.3484
● Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi ve eski TBMM Başkanı, AKP’li Bülent
Arınç, dört yıldır tutuklu HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve üç yıldır tutuklu işadamı
Osman Kavala’nın yargılanma süreçlerini eleştirdi. Arınç, AİHM’in Türkiye aleyhine verdiği kararları
anımsatarak, “Osman Kavala’nın halen tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmesi lazım” yorumunda bulunurken, Devran kitabını okuduğunu belirttiği Demirtaş’ın da tahliye edilebileceğini kaydetti.3485
20 Kasım 2020
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 5.103 yeni hasta ile toplam hasta sayısını 435.273 ve 141 yeni vefat
ile toplam can kaybını 12.084 olarak açıkladı.3486
● TTB, “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Kasım 2020” verileri itibariyle önceki aya kıyasla Covid19 vaka sayısında yüzde 300 artış yaşandığını belirterek, aile hekimleri verileri bakımından Türkiye genelinde günlük vaka sayısının 47.629’a ve İstanbul’da ise 12.631’e ulaştığını bildirdi. Aile sağlığı merkezlerinde Covid-19’a yakalanan sağlık çalışanı oranının ise yüzde 49’a yükseldiği açıklandı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur, günlük 87 bin vaka görüşünün abartılı görülmesine karşın aile hekimlerinden
alınan bilgilerin bunu doğruladığını ifade etti.3487
● Edirne Cezaevi’nde tutuklu HDP’li Selahattin Demirtaş’ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ı eleştirmesi nedeniyle hakkındaki “terörle mücadele eden kamu personelinin hedef gösterilmesi ve tehdit edilmesi” gerekçesiyle Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yürütülen davada avukatlarıyla
görüşemediği ortaya çıktı. Demirtaş, SEGBİS’le katıldığı duruşmada, pandemi gerekçesiyle avukatlarıyla
görüşemediğini belirterek savunma süresi ve duruşmada hazır bulunmayı talep etti. Mahkeme, Demirtaş’ın
salonda bulunma talebini reddederek davayı 5 Şubat 2021’e erteledi.3488
● Twitter, Alaattin Çakıcı’nın 17 Kasım Çarşamba günü paylaştığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tehdit mektubunu erişime engelledi. Twitter kullanıcıları, Çakıcı’nın hesabında söz
konusu tehdit mektubu paylaşımı yerine “Bu tweet, Twitter kurallarını ihlal etti” uyarısıyla karşılaşıyor.
https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-salgini-yeni-tedbirler
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/erdogandan-dikkat-ceken-berat-albayrak-aciklamasi-1791759
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/kilicdaroglundan-alaattin-cakiciya-suc-duyurusu-41665543
3483 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/sehirlerarasi-karayollarinda-gosteri-yuruyusleri-duzenlenemeyecegini-ongoren-kuraliniptali/
3484 https://www.birgun.net/haber/ab-turkiye-ile-iliskilerde-donum-noktasina-yaklasiyoruz-323543
3485 https://www.birgun.net/haber/bulent-arinc-kavala-nin-tutuklu-kalmasina-hayret-ediyorum-demirtas-da-tahliye-olabilir-323544
3486 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3487 https://www.birgun.net/haber/ttb-vaka-sayisi-yuzde-300-artti-323642
3488 https://www.birgun.net/haber/demirtas-yuksel-kocaman-davasi-nedeniyle-hakim-karsisinda-323633
3480
3481
3482
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Ancak Çakıcı’nın Twitter’dan “Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’nun basın açıklamasına cevabı”
diyerek paylaştığı ikinci açıklaması ise paylaşıma ve erişime açık halde durmaya devam ediyor.3490
● Diyarbakır, İzmir, İstanbul ve Adıyaman’da3491 eş zamanlı yürütülen operasyonla, Demokratik
Toplum Kongresi’nde (DTK) faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle 24’ü avukat 74 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma kapsamında, DTK’nin, PKK ve KCK’nın “yasama organı” olduğunu belirtti. Savcılık, “101 şüpheli şahsa yönelik başlatılan operasyonda 74 şahıs yakalandı, 26
şahıs ise henüz yakalanmadı” bilgisini verdi. Operasyonda haklarında yakalama kararı olan sekizi avukat
26 kişi ise ikametlerinde bulunamadı. Evlerdeki aramalarda pek çok kitap ile dijital materyale el konuldu.3492
İfadeleri alındıktan sonra 24 avukattan 22’si serbest bırakıldı. Avukatlara KHK ile kapatılan hukuk örgütü
ÖHD bünyesinde yaptıkları çalışmalar ve baronun 2014’te yaptığı görevlendirmeyle yerel ve genel seçimlerde gözlemci olarak katılmaları soruldu. Diyarbakır Baro başkanı Cihan Aydın, “Meslektaşlarımız Baronun seçim döneminde seçim ve sandık güvenliği için hazırlandığı görevlendirme listesinde isimleri geçtiği
için gözaltındalar” tepkisini gösterdi.3493
21 Kasım 2020
● Türkiye, Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi için daha önce
23 Kasım’a kadar ilan ettiği NAVTEX’i 29 Kasım’a kadar uzattığını duyurdu.3494
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP’nin Kütahya, Afyon, Batman ve Siirt il kongrelerine yaptığı canlı
bağlantıda, “Reformlarda yeni bir dönemi başlatıyoruz. Hukuki altyapımızı geliştirerek, ekonomimizin temellerini güçlendirerek, istihdamı artırarak salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyada kendimize iyi bir
yer edinmekte kararlıyız” dedi. Erdoğan, “AB’den ayrımcılık yapmamasını, verdiği sözleri tutmasını, en
azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını istiyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil
Avrupa’da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile kurmayı tasavvur ediyoruz” ifadelerine yer verdi.3495
● Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç’ın Osman
Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkındaki açıklamalarına ilişkin, “Cumhurbaşkanımız adına sözcü gibi konuşmuyorlar. Onlar kendi görüşlerini ifade ediyorlar” dedi. Meseleyi yalnızca Kavala ve Demirtaş davalarına indirgemek istemediğini ifade eden Kalın, “Bunlar zaten yargı reformu içerisinde konuşulan konular.
Sayın Arınç bu şekilde konuştuğunda belki hukuki bir açıdan konuşuyor ama bunu yaşanan olaylardan bağımsız ele almak mümkün değil” ifadelerini kullandı. Kalın, organize suç örgütü hükümlüsü Alaattin Çakıcı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tehdidi için “Savcılık soruşturma başlattı ve hukuki
süreç ilerliyor. Türkiye’de kimsenin kimseyi bu şekilde tehdit etmesi kabul edilebilir değil” dedi. MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Çakıcı ile eskiye giden bir dostluğu olduğunu söylemesine “belki bir
vefa duygusuyla söylediği bir şey” diyen Kalın, “Hukukun ortaya koyduğu normlarla bir çatışma olmaması
gerekir” dedi.3496
22 Kasım 2020
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç’ın yargıya yönelik eleştirilerine ilişkin “Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan, kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize
yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Teröre bulaşmış,
terörle el ele kol kola yürüyenler bizim temasta olduğumuz kişiler olamaz. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavala’larla hiçbir zaman bir arada olamayız” dedi.3497
● Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin güçlendirilmiş
parlamenter sistem taslağıyla ilgili randevu taleplerine olumsuz yanıt verildiğini belirterek, “Bizimle görüşmelerine hala ‘Serok Ahmet’ takıntısı engel oluyorsa ona da ‘Ser sera ser çava’ (başım gözüm üstüne) diye
cevap veririz” dedi. Bunun üzerine MHP Genel Başkan Yardımcı Semih Yalçın, “Mazul başbakanlardan
‘Serok Ahmet’ nam Davutoğlu hayreti mucip bir hadsizlikle MHP’ye ve Genel Başkanımız Sayın Devlet
Bahçeli’ye yine dil uzatmıştır.3498 Davutoğlu’nun görüşme davetini ‘Sadece Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi’ni konuşurum’ diyerek reddeden Genel Başkanımıza Kürtçe cevap vermesi; ‘iki dilli, etnik imtiyazlı
ve milli egemenliğin inkarı’ anlamına gelen bir yaklaşım biçimidir”3499 ifadelerini kullandı.3500
https://twitter.com/alattincakici/status/1329032717955108865
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/twitterdan-cakicinin-tehdit-mektubuna-erisim-engeli-316911h.htm
https://www.milliyet.com.tr/gundem/diyarbakirda-dtk-sorusturmasinda-24-avukata-gozalti-6359400
3492 https://www.mlsaturkey.com/tr/dtk-operasyonunda-24-avukat-gozaltina-alindi-bu-bir-suc-sorusturmasi-degil-siyasi-rovanstir/
3493 https://www.mlsaturkey.com/tr/diyarbakirda-gozaltina-alinan-avukatlardan-22si-serbest/
3494 https://t24.com.tr/haber/oruc-reis-icin-yeni-navtex-yayimlandi,916166
3495 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-dostlarimizla-ve-muttefiklerimizle-daha-guclu-is-birligi-halinde-olmak-istiyoruz/2051222
3496 https://www.birgun.net/haber/saray-dan-bulent-arinc-aciklamasi-kendi-goruslerini-ifade-ediyorlar-323775
3497 https://t24.com.tr/haber/erdogan-kisitlamalara-uyulmazsa-ilave-tedbirler-alabiliriz,916327
3498 https://twitter.com/E_SemihYalcin/status/1330451345313239040
3499 https://twitter.com/E_SemihYalcin/status/1330451440528191488
3500 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/davutoglunun-kurtce-yanitina-mhpden-sert-tepki-1792960
3489
3490
3491
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● Emek Partisi (EMEP) 9. Olağan Kongresi’nde genel başkanlık görevine Evrensel Eski Haber Müdürü ve Yazarı Ercüment Akdeniz seçildi.3501
23 Kasım 2020
● İstanbul’dan Mistrata Limanı’na insani yardım malzemeleri taşıyan Türk bandıralı “Roselina-A”
gemisi, Avrupa Birliği’nin Libya’ya yönelik ambargoyu denetleme amaçlı İrini Harekatı’nda görevli Alman
firkateyni “Hamburg” tarafından Mora Yarımadası’nın güneybatısında durdurularak askeri operasyon ile
arandı.3502 Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İrini Operasyonu kapsamında Roselina-A’ya bayrak devletinin izni olmaksızın hukuka aykırı biçimde ve zorla çıkılmış, çıkış öncesinde de Türk makamları
tarafından yapılan sözlü ve yazılı uyarılar görmezden gelinmiştir” denildi. Açıklamada, bayrak devleti olarak izni alınmayan Türkiye’nin bu eylemi protesto etmesi ve tazminat hakkını saklı tutacağını bildirdiği
kaydedildi. Ardından AB ve İtalya büyükelçileri ile Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak, ilgili ülkelere nota verildiği bildirildi.3503 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “İşin siyasi boyutunu
takip edeceğiz. Cevabımızı sahada da vereceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.3504 Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Hami Aksoy, söz konusu müdahalede kaptan da dahil olmak üzere tüm Roselina-A personeline
silah doğrultulduğunu belirterek, “Kaptanın taşınan kargonun niteliğine dair beyanlarına rağmen, muğlak
bir şüphe üzerine başlatılan ve gece yarısı sonrasına kadar devam eden bu müdahale, ancak ülkemizin ısrarlı
itirazları üzerine sonlandırılmıştır” dedi. Aksoy, İrini Operasyonu’nun taraflı bir operasyon olduğunu ve
Hafter’e gelen silah destekler denetlenmezken meşru Libya hükümetinin cezalandırılmasına yönelik bir harekat olduğunu ifade etti.3505 İrini Harekatı Komuta Merkezi’nden yapılan açıklamada ise İrini Harekatı’nın
ilgili BMGK kararları uyarınca Libya’ya silah taşıdığından şüphelenilen açık denizlerdeki gemilerin denetimlerini yapılabileceği ifade edildi. Açıklamada, BMGK kararlarına uygun olarak Türkiye’den “iyi niyetle
çaba sarf edildiği” belirtilerek, “Bayrak devletinden cevap alamayan Alman Hamburg Fırkateyni ekibi, Bingazi Limanı’nın yaklaşık 160 deniz mili kuzeyindeki uluslararası sularda gemiye çıktı. Bayrak devleti, geminin incelenmesine izin vermediğini bildirdiğinde, İrini Operasyonu, gemide hiçbir yasa dışı malzeme
izine rastlanmayan arama faaliyetini durdurdu ve gemi yoluna devam etmek üzere bırakıldı” denildi.3506
● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’deki kadın cinayetleriyle ilgili 2016’da 304, 2019’da
336, 2020’de ise 20 Kasım itibariyle 234 kadın ölümünü ifade etti. Soylu, “Geçen yılın ilk 10 ayında 308'di,
bu yıl 234. Yüzde 24 azalma var ama bizim için 1 bile fazla. Erkeklere sesleniyorum; kendinize gelin. Fiziksel olarak güçlü olabilirsiniz ama neyi tatmin ediyorsun, neyi koruyorsun, neyini sağlıyorsun, hangi duygunu yüceltiyorsun? Ayıptır” dedi.3507
● İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un
avukatı Sezgin Tunç’un itirazıyla CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Altun’un evinin
fotoğraflarının çekilmesine ilişkin soruşturmada verilen takipsizlik kararını kaldırdı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li Kaftancıoğlu hakkında 21 Nisan 2020’de Altun’un Kuzguncuk’taki evinin fotoğrafının çekilmesine ilişkin talimat verdiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı vermişti.3508
● Demokratik Toplum Kongresi (DTK) faaliyetlerine yönelik soruşturmada gözaltına alındığı açıklanan TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’in yanı sıra Diyaiddin Noyan, İrfan Kanğal,
Yılmaz Kan ve Haknaz Sadak “terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklandı.3509
● Türkiye’nin Varlık Fonu’nun internet sitesinde Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevindeki Berat Albayrak’ın özgeçmişi değiştirildi. Bakanlıktan istifası öncesinde “Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı olan Sayın Dr. Berat Albayrak, 25-26 ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili olarak Meclis’e girmiş, 64-65 ve 66. Dönem Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak
görev yapmıştır” yazılıydı. Bunun yerine “Dr. Berat Albayrak, 25-26 ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili
olarak Meclis’e girmiş, 64-65 ve 66. Dönem Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapmıştır” denildi.3510
24 Kasım 2020

https://www.evrensel.net/haber/419373/emek-partisi-9-olagan-kongresinde-genel-baskanliga-ercument-akdeniz-secildi
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/akdenizde-turk-gemisinde-hukuk-disi-arama/2052960
https://www.birgun.net/haber/ab-ve-italya-buyukelcileri-ile-almanya-maslahatguzari-disisleri-ne-cagrildi-323991
3504 https://www.birgun.net/haber/disisleri-bakanligi-ndan-akdeniz-de-turk-gemisinin-aranmasina-iliskin-aciklama-324133
3505 http://www.mfa.gov.tr/sc_-115_--turk-bayrakli-bir-ticari-geminin-irini-harekati-kapsaminda-ulkemizin-rizasi-olmadan-denetime-tabi-tutulmasi-hk-sc.tr.mfa
3506 https://www.birgun.net/haber/irini-operasyonu-denetimin-turkiye-nin-izni-olmadan-yapildigini-kabul-etti-323992
3507 https://www.aa.com.tr/tr/politika/icisleri-bakani-soylu-erkeklere-sesleniyorum-kendinize-gelin-ayiptir/2053030
3508 https://www.birgun.net/haber/canan-kaftancioglu-hakkindaki-takipsizlik-karari-kaldirildi-323967
3509 https://www.dw.com/tr/dtk-soru%C5%9Fturmas%C4%B1nda-5-tutuklama/a-55705013
3510 https://www.birgun.net/haber/albayrak-varlik-fonu-ndan-istifa-etmedi-ozgecmisi-degistirildi-323940
3501
3502
3503
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● Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın sosyal
medyadaki açıklamalarıyla ilgili “Yunanistan'ın bölgedeki maksimalist talepleri karşısında, ülkemizin ve
Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak için yürüttüğümüz kararlı faaliyetleri ‘provokatif’, hatta ‘yasa dışı’
olarak nitelemesi diyalogdan kaçmak için ileri sürdüğü bahanelerdir. Önkoşullar ileri sürmekten vazgeçmeli
ve görüşme masasına bir an evvel oturmalıdır” çağrısında bulundu.3511
● İzmir Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Menemen Belediyesi’ne yönelik yürütülen
“zimmet ve irtikap” iddialarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un da
aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden üçü savcılıktaki sorguları ardından serbest bırakıldı. Diğer 20 zanlı ise tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne
sevk edildi. Hakimlik, Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve iki belediye başkan yardımcısının da aralarında
bulunduğu 11 kişinin tutuklanmasına ve yedi kişinin adli kontrol şartıyla, iki kişinin de tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmesine karar verdi.3512 Kararın ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u kesin ihraç talebiyle 'tedbirli' olarak disipline sevk etme kararı aldı.3513
● İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de evlilik
belgesi almak üzere gittiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin dava3514
ile firari altı şüpheli hakkında hazırladığı ikinci iddianame dosyasının birleştirilmesine karar verdi. Böylece
davadaki sanık sayısı 26’ya yükseldi. Mahkeme, Adalet Bakanlığı aracılığıyla sanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar vererek davayı 4 Mart 2021’e erteledi.3515
● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Gelin en az 14 günlük bir
karantina uygulayın. Aşı umuduna kadar Türkiye rahatlasın. Ama bunu yaparken işletmeleri ve çalışanları
ayakta tutacak tedbirleri almayı ihmal etmeyin” çağrısında bulundu. İşletmelere ve çalışanlara nakit desteği
verilmesini öneren Akşener, “Biz bu konuda ısrar ettikçe, beyefendilerin ilk tepkileri işin ekonomik boyutu
oluyor. Oysa, Türkiye’nin gerekli desteği verecek gücü var” dedi. Ayrıca iktidarın yaptığı reform açıklamalarına ilişkin, “Sayın Erdoğan; ne sende bahsettiğin reformları yapacak siyasi irade var ne ekibinde bu reformları hayata geçirecek nitelik var” şeklinde konuştu.3516
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski TBMM Başkanı Bülent
Arınç’ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden istifasını kabul ettiğini duyurdu.3517
● İstanbul 31. İş Mahkemesi, NMQ Dijital Servis Hizmetleri Şirketi çalışanları hakkında, 1 Ekim
2018’de yapılan tek taraflı fesih bildirimiyle, maaşlarının sabit kur üzerinden lira olarak ödeme yapılacağına
ilişkin feshin geçersizliğine karar verdi.3518 Mahkeme, işçilerin işe iadesine, dört aylık boşta geçen süre
ücreti ödemesine ve işçilerin yasal süre içinde başvurusuna rağmen şirket tarafından işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının işçilerin kıdemi tazminatlarının ödenmesine karar verdi.
DİSK’e bağlı Basın-İş Sendikası üyesi dört işçi, işe iade talebiyle şirkete dava açarak, “İşveren, ücretin 5,4
liraya sabitleneceği teklifini kabul edip etmeme dışında hiçbir seçenek sunmamış, müvekkili ve diğer işçileri
buna kabul etmemeleri durumunda işsiz bırakmakla tehdit etmiştir. Üstelik avro üzerinden gelir elde eden
davalı şirketin ekonomik krizden olumsuz değil olumlu etkilenmesi beklenmelidir” başvurusu yapmıştı.3519
● Tunceli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Dersim Kültür ve Tarih Vakfı Girişim Grubu’nun 2020 yılı
Mart ayında vakıf senedinin tescili istemiyle yaptığı başvuruyu “Dersim” isminin resmi olarak kabul görmediği gerekçesiyle reddetti.3520
25 Kasım 2020
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Temmuz 2020’den sonra test yapılan grubun özelliği nedeniyle
yalnızca semptomlu hastaları bildirdiklerini ifade etmek için veri tablosunda hasta kavramını kullanmayı
tercih ettiklerini aktardı. Bakan Koca, “İleri sürülen iddiaların aksine verdiğimiz verinin doğru anlaşılmasını
sağladık. Hayati risk taşıyan ağır vakalarımızın sayısını paylaşmayı tercih ettik” dedi. Sağlık sistemine esas
yükü, hasta ve ağır hastaların oluşturduğunu ifade ederek Ancak görüyorum ki vatandaşımız pozitif çıkan,
evinde takip edilen, izolasyonda tutulan vakaların hepsinden haberdar olmak istiyor. Bu vakalarla ilgili her
türlü bilgi sistemimizde kayıtlı” şeklinde konuştu. Bundan sonraki süreçte açık test politikasına geçtiklerini
belirterek semptom göstermeyen pozitif vakaları da günlük tabloda vereceklerini aktardı. Bakan Koca

http://www.mfa.gov.tr/sc_-116_-yunanistan-db-ninin-sosyal-medyadaki-ulkemizle-ilgili-beyanlari-hk-sc.tr.mfa
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-chpli-belediye-baskani-tutuklandi-6138973/
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/chpden-menemen-belediye-baskanina-kesin-ihrac-istemi-6127966/
3514 https://www.birgun.net/haber/kasikci-davasinin-2-nci-durusmasi-goruldu-sanik-sayisi-26-ya-cikti-324078
3515 https://www.aa.com.tr/tr/cemal-kasikci/cemal-kasikcinin-oldurulmesine-iliskin-davada-sanik-sayisi-26-oldu/2054134
3516 https://bianet.org/bianet/siyaset/234937-aksener-en-az-14-gunluk-karantina-uygulayin
3517 https://twitter.com/iletisim/status/1331220359098621958
3518 https://www.gazeteduvar.com.tr/disk-basin-is-uyesi-dort-isci-ise-iade-davasini-kazandi-haber-1505430
3519 https://sendika.org/2020/11/ucretlerinin-dusurulmesini-kabul-etmeyince-isten-cikarilmislardi-disk-basin-is-uyesi-dort-isci-ise-iade-davasini-kazandi-602064/
3520 https://www.birgun.net/haber/mahkeme-dersim-ismini-reddetti-324134
3511
3512
3513
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açıklamalarında son 24 saatte 28.351 yeni vaka, 6.814 yeni hasta ve 168 yeni can kaybı tespit edildiğini
açıkladı. Yeni verilerle birlikte toplam hasta sayısını 467.730 ve toplam can kaybını 12.840 olarak bildirdi.3521
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, erken seçim
çağrısında bulundu. Akşener, Kılıçdaroğlu’nun Alaattin Çakıcı tarafından tehdit edilmesine ilişkin, ekonomi
ve adalet sisteminde reform yapılacağının iddia edildiği bu dönemde Kılıçdaroğlu’nun hapisten yeni tahliye
olmuş bir kişi tarafından tehdit edildiğini belirterek, “Cumhur ittifakının küçük ortağının genel başkanı tarafından da bu tehdit sahiplenildi” dedi. Bu tehdide yönelik AKP yöneticilerinin ne yapacağını beklediğini
bildiren Akşener, “Arınç konuşma yaptı, üstüne Cemil Çiçek telefonla katıldı. Sayın Arınç istifa etmek
durumunda kaldı” şeklinde konuştu. Türkiye’de liyakat ve şeffaflık olmadığını dile getirerek “Tek kişinin
iki dudağının arasında bir ülke. Hesap verebilirlik, adalet, hukukun üstünlüğü yok. Bu iktidar sistematiğinin
değişmesi için seçim istiyoruz ama bizim sayımız seçim için yetmiyor” dedi. Kılıçdaroğlu ise, “Uzun süredir
Türkiye yönetilmiyor, savruluyor. Yönetim olması için liyakat lazım, sorunların sağlıklı tespiti lazım. Rejim
değiştikten sonra sorunlar sağlıklı tespit edilmiyor” ifadelerine yer verdi. AKP içinde iyi niyetle çözüm
üretmek isteyenleri olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Küçük ortak büyük ortağı esir almış. Ne Bülent Arınç
ne de bir başkası düşüncelerini özgürce ifade edemiyor. Çünkü ifade ettiği zaman küçük ortağı tarafından
tehdit ediliyor” şeklinde konuştu.3522
● Gazetecilik faaliyetleri gerekçe gösterilerek hakkında açılan davalar ve hapis cezaları nedeniyle
2019’da Türkiye’den Romanya’ya kaçan gazeteci Nuri Akman, 13 Kasım’da Bükreş’te gözaltına alındı.
Nezarete götürülmeden önce bir polisin İngilizce, “Gönderilmeniz için talimat vardı ve bu talimat bizi aşıyordu” itirafında bulunduğunu belirtti. Beş gün gözaltında tutulduktan sonra Bükreş Havalimanı’ndan Türkiye’ye iade edilmeye çalışıldı. Ardından kendisi ile birlikte yasadışı uygulamaya direnen siyasi mülteciler
ile birlikte avukatları aracılığıyla Romanya’da iltica süreci başlattı.3523
● HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatlarından Cahit Kırkazak ile İbrahim
Korhan ve Mehmet Deniz Büyük, Bursa’da evlerine yapılan polis operasyonuyla ile gözaltına alındı.3524
Avukatlar Jandarma İl Komutanlığı’nda tutuluyor. Dört günlük gözaltı süresi verilen avukatların, “cezaevlerinde müvekkilleri ile yaptıkları görüşmeler” nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenildi.3525
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Temmuz’daki tablodan3526 sonra ilk kez günlük korona virüs
rahatsızlığına sahip kişi yani vaka sayısını duyurdu. Koca, son 24 saatte 6.814 yeni hasta olduğunu ve 28.351
yeni vaka olduğunu duyurdu. Koca, 29 Temmuz itibariyle tabloda3527 sadece “hasta sayısı” duyurulmasıyla
ilgili “Temmuz ayından sonra test yaptığımız grubun özelliği nedeniyle sadece semptomlu hastaları bildirdiğimiz için veri tablosunda gerçek mahiyetin anlaşılması adına hasta ismini kullanmayı tercih ettik. Bu
konuda haksız ithamlarla karşılaştık. Dünyadaki hasta karşılaştırmalarında uyum sağlamak, sistemi riske
eden durumu yansıtmak amacıyla ağır vakalarımızın sayısını da paylaşmayı tercih ettik” dedi.3528
26 Kasım 2020
● Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül’ün “silahlı terör
örgütüne üye olma” suçlamasıyla altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.3529
● DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ilişkin “Küçük
ortak, ne kadar siyasetçi varsa hepsine bağırarak fırça çekiyor. İktidar partisindenmiş, muhalefettenmiş hiç
fark etmiyor. Çok bağırıyorsunuz” diyerek RTÜK’e “Küçük ortağın yayınlarına 18 yaş sınırı konulsun lütfen” çağrısında bulundu.3530 MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Babacan’ın bu ifadelerine “Babacan’a tavsiyemiz ‘had sınırı’nı bilmesidir” diyerek tepki gösterdi. Büyükataman ayrıca Babacan’a ilişkin,
“Türkiye'ye kurulan tuzaklara gönüllü taşeronluk yapmak üzere yüzde 100 yabancı sermaye ile imal edilen
DEVA isimli particikte genel başkancılık oynayan Ali Babacan; emsalleri ile birlikte mekân tuttuğu çukur
seviyeden, Sayın Genel Başkanımıza dil uzatma hadsizliğinde bulunmuştur” dedi. Büyükataman açıklamasının devamında Babacan için “il başkanı bulamayan cücük bir yapılanmanın başındaki etkisiz eleman”
ifadelerini kullandı.3531

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-fahrettin-koca-gunluk-vaka-sayisini-acikladi-son-24-saatte-28-bin-351-yeni-vaka-41672072
https://www.chp.org.tr/haberler/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-ve-iyi-parti-genel-baskani-aksenerin-ortak-basin-toplantisi-25-kasim-2020
https://www.mlsaturkey.com/tr/nuri-akman-romanya-sucustu-yakalandi-bu-abnin-de-utanci/
3524 https://susma24.com/demirtasin-avukatlari-gozaltina-alindi-muvekkilleriyle-gorusmeleri-suc/
3525 https://yeniyasamgazetesi.info/avukatin-muvekkilleriyle-gorusmeleri-suc/
3526 https://www.hurriyet.com.tr/video/son-dakika-haberi-28-temmuz-korona-tablosu-ve-vaka-sayisi-saglik-bakani-fahrettin-koca-tarafindan-aciklandi-41575138
3527 https://www.hurriyet.com.tr/video/son-dakika-haberi-29-temmuz-korona-tablosu-ve-vaka-sayisi-saglik-bakani-fahrettin-koca-tarafindan-aciklandi-41576063
3528 https://www.evrensel.net/haber/419693/fahrettin-koca-uzun-zaman-sonra-gunluk-vaka-sayisini-acikladi-28-bin-351
3529 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/hdp-antalya-milletvekili-kemal-bulbul-6-yil-3-ay-hapis-cezasina-carptirildi/2056511
3530 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/babacandan-rtuke-kucuk-ortagin-yayinlarina-18-yas-siniri-konulsun-1793781
3531 https://www.birgun.net/haber/mhp-den-ali-babacan-a-cucuk-bir-yapilanmanin-basindaki-etkisiz-eleman-324363
3521
3522
3523
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● Türkiye Varlık Fonu’ndan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının Katar Yatırım Otoritesi’ne (QIA) devri için mutabakat anlaşması imzalandı. Açıklamada, “TVF CEO’su
Zafer Sönmez ile Katar Yatırım Otoritesi (QIA) CEO’su Mansoor bin Ebrahim Al-Mahmoud tarafından
bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen bir törenle imzalanan anlaşma, Borsa İstanbul’un yönetimi için iki kurumun gelecekte yapabileceği işbirliğini de kapsıyor” denildi.3532 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Her şey satılıyor, yarın öbür gün Saray’ın yarısını sattık Katarlılara derse kimse şaşırmasın. Türkiye Varlık Fonu’nu niye kurdular, kime neyi nasıl satarız, bunun arayışı içindeler” tepkisini
gösterdi.3533 CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak da, “Sakarya Tank Paleti verdiler, yetmedi Kanal İstanbul arazilerini peşkeş çektiler, yetmedi Katarlı yayıncıya 300 milyon TL kıyak çektiler, yetmedi şimdi Borsa'nın
yüzde 10’unu Katar'a veriyorlar. Oldu olacak Türkiye'nin tapusunu da Katar'ın üstüne yapın!” ifadelerini
kullandı.3534
● Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, “Türkiye'nin yasa dışı eylemleri sonrasında (Kıbrıs) Maraş’ta artan gerilim ve müzakerelerin yeniden başlamasına duyulan acil ihtiyaç” ortak
karar tasarısı kabul edildi. Tasarıda, KKTC’nin kapalı Maraş’ın halkın kullanıma açma kararı için “Türkiye'nin yasa dışı faaliyeti” nitelendirmesi yapıldı ve karar kınandı. AP, AB Konseyi’ne Türkiye’nin eylemlerine karşı birlik içinde kalınması ve Türkiye’ye yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.3535
● DİSK’e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası’na (Birleşik Metal-İş) üye oldukları için fabrikalarından tazminatsız işten atılan veya ücretsiz izne çıkarılan işçiler Kocaeli’nin Gebze ilçesinden yürüyerek
Ankara’ya geldi. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Temsilcisi Numan Özcan da “Örgütlenme
özgürlüğü en temel çalışma haklarından bir tanesi. Örgütlenme olmadan çalışma hakkını savunmak pek
mümkün değil. Bu hak salgın koşullarında da geçerli” diye konuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı yetkililerine hazırladıkları dosyayı sunan sendika heyeti, işyerlerine denetim yapılması için müfettiş talep etti.3536
27 Kasım 2020
● Van İl Emniyet Müdürlüğü’nün operasyonuyla HDP Van İl Örgütü’nün Gençlik Meclisi’nin bulunduğu katta bir bilgisayar, hard disk ve birkaç kitaba el konulduğu bildirildi. HDP Van İl Eş Başkanı
Ökkeş Kava, hukuka aykırı arama yapıldığını belirterek, “Arama ancak mahalle muhtarı, bina sorumlusu,
avukat gibilerin gözetiminde yapılır. Siyasi bir parti aranırken hukukun öngördüğü biçimde yapılması gerekir” dedi.3537
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi’yle ilgili “Yatırımlarda herhangi bir durma söz
konusu değil. Bunlar içerisinde bir numaralı proje Kanal İstanbul. Projenin mimari boyutu hazırdır, bunun
yanında teknik bütün boyutlar hazırdır. Artık işin ihale safhasına gelmiştir” dedi.3538
● CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hükümetin Covid-19 salgını yönetim sürecini eleştirerek, “Bilim kurulunun önerilerini dikkate almayan bir iktidarın bu felaketi önleme şansı zaten yoktu. TTB’nin ne
PKK’lığı kaldı, bütün suçlamalar yapıldı. TTB haklı çıktı. TTB halen verilerin eksik söylendiğini ifade
ediyor. Şu anki veriler bile eksik” dedi.3539
● İyi Parti Genel Başkanı Akşener, “Sayın Arınç, Sayın Cemil Çiçek, onların yaptığı konuşmaların
üzerine üç gün sonra Sayın Erdoğan’ın rencide olması enteresan bir durum. Böyle bir durumda iktidar partisi, bu sistemle partileri taşıyamıyor, bu sistem de Türkiye’yi taşıyamıyor. Dolayısıyla seçime gitmek mecburiyetinde kalacak” diyerek erken seçim çağrısını yineledi.3540
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, “PKK/KCK adına faaliyette bulundukları” gerekçesiyle
yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyon3541 sonrasında gözaltında olan Halkların Demokratik
Kongresi (HDK) üyesi siyasetçi Çiğdem Kılıçgün Uçar’ın Covid-19 virüsü testi pozitif çıktığı bildirildi.
Uçar’ın avukatı Meral Hanbayat, savcılıktan Uçar’ın gözaltı kararının kaldırılmasını ve tedavi koşullarının
yaratılmasını talep ettiğini aktardı.3542
● Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu Başkanvekilliği görevinden de ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu’nu Türkiye Varlık Fonu Yönetim
3532 https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/tvf-ve-katar-yatirim-otoritesi-borsa-istanbul-un-yuzde-10-luk-payinin-qia-ya-devri-icin-mutabakat-anlasmasi-imzaladi/2057041
3533 https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-ne-oluyor-bu-katar-aski-324466
3534 https://twitter.com/faikoztrak/status/1330963940784959489?s=20
3535 https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/avrupa-parlamentosundan-turkiyeye-yaptirim-cagrisi-6142841/
3536 https://medyascope.tv/2020/11/26/gebzeden-yola-cikan-metal-iscileri-ankarada-uluslararasi-calisma-orgutu-ve-calisma-bakanligi-yetkilileri-ile-gorustu/
3537 https://t24.com.tr/haber/hdp-van-il-binasina-polis-baskini,917327
3538 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/erdogan-su-anda-saglik-bakanligimizin-da-attigi-adimlarla-koronavirus-tedbirleri-almaya-mecburuz-ve-alacagiz/2057891
3539 https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-ne-oluyor-bu-katar-aski-324466
3540 https://www.birgun.net/haber/aksener-iktidar-partisi-secime-gitmek-mecburiyetinde-kalacak-324579
3541 https://www.evrensel.net/haber/419723/sisli-belediye-baskan-yardimcisi-cihan-yavuz-dahil-cok-sayida-kisi-gozaltina-alindi
3542 https://yeni1mecra.com/kovid-19-olan-ucar-gozaltinda-tutuluyor/
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Kurulu üyeliğine atadı. Bu arada Arda Ermut’un da üyelikten ayrıldığı görüldü. Erdoğan’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüttüğü 2016 yılında kurulan Türkiye Varlık Fonu’nun yönetiminde Prof. Dr. Erişah
Arıcan, Hüseyin Aydın ve Zafer Sönmez yer alıyor. Fon bünyesinde 23 şirket, iki lisans ve çeşitli gayrimenkuller bulunuyor.3543
28 Kasım 2020
● Diyarbakır’da özel bir hastanenin medya sorumlusu olarak görev yapan gazeteci Yılmaz Tarancı,
korona virüs rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.3544
29 Kasım 2020
● HDK üyesi Çiğdem Kılıçgün Uçar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.3545
● Kocaeli Kandıra 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuklu HDP’nin Diyarbakır eski
milletvekili Çağlar Demirel, Tunceli Belediyesi eski Başkan Yardımcı Nurhayat Altun, HDP’nin eski Eş
Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, DBP’nin eski Eş Genel Başkan Sebahat Tuncel, Diyarbakır Büyükşehir
Belediye eski Başkanı Gülten Kışanak’ın aralarında bulunduğu siyasetçilerin hücrelerine operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyonda, siyasetçilerin tuttuğu notlar, savunmaları, şiir ve edebiyat çalışmalarının
yanı sıra kalem ve kitaplarına da el konulduğunu aktarıldı.3546
30 Kasım 2020
● Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ekim ayındaki AB zirvesinden bu yana Türkiye ile ilişkilerde
birçok zorluklar ve engeller olduğunu ifade ederek, “Türkiye ile ilişkilerde maalesef istediğimiz gibi bir
ilerleme olmadı” dedi. Merkel, Aralık ayında yapılacak AB zirvesinde Türkiye’nin ele alınacağını bildirdi.3547
● Number One’ın sahibi Ali Karacan’ın, teknik eleman Cemal Polat’ı kendisine haber vermeden
kanalın sahibi olarak gösterdiği ortaya çıktı. Maaşını banka hesabı yerine elden ve düzensiz ödemelerle
aldığını belirten Polat, şirketten ayrıldıktan sonra Karacan’ın vergi borçlarının kendisinin üzerine kayıtlı
olduğunu öğrendi. Polat, Karacan’ın telif cezalarını ödememesi nedeniyle de meslek birliklerince açılan
davadan ceza aldı. Parayı ödeyemeyen Polat, üç buçuk yıldır denetimli serbestlik ile kamu yararına çalışıyor. Polat’ın hakkında bazıları hala sonuçlanmayan 58 dava bulunuyor. Polat, Karacan’ın kendisi yerine
sahte imza attığını kaydetti.3548 Karacan, yanında çalışan başka kişileri de daha önce şirket yetkili olarak
göstermiş ve borçlarını bu yöntem ile ödememiş.3549 DİSK’e bağlı Basın-İş Sendikası, Number One sahibi
Ali Karacan’ın borçlarını Polat’a ödetmesine ilişkin “Emek sömürüsünü de aşıp emekçinin cebine göz diken
Karacan hakkında yasal işlem başlatılmalıdır. Takipçisi olacağız” paylaşımında bulundu.3550
● Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü
PKK/KCK’nın “zindan yapılanması”na yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen, aralarında üç avukatın da bulunduğu 11 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.3551 Avukatlardan Cahit Kırkazak’ın, HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatlarından biri olduğu ve gözaltına alınmasına, 140 Journos ekibinin Demirtaş’la ilgili hazırladığı “Coğrafya
Kader” belgeselinde, Demirtaş’ın haksız yere tutuklandığını ve bu tutuklamanın siyasi saiklerle devam ettiğini söylemesinin gerekçe gösterildiği belirtildi. Kırkazak, 2016’da “Demirtaş mektubunu sızdırdığı” gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.3552
1 Aralık 2020
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 30.110 vaka tespit edildiğini3553 ve 6.101 yeni hasta
ile birlikte toplam hasta sayısını 506.966 ve 190 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 13.936 olarak açıkladı.3554
● Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Van Milletvekili Tayip
Temel’in “örgüt kurmak ve yönetmek” suçlamalarıyla yargılanmasında milletvekilliği dokunulmazlığına

https://www.dw.com/tr/albayrak-varl%C4%B1k-fonundan-da-ayr%C4%B1ld%C4%B1/a-55752055
https://www.cumhuriyet.com.tr/amp/haber/koranavirus-tedavisi-goren-gazeteci-taranci-yasamini-yitirdi-1794581?__twitter_impression=true
https://gazetekarinca.com/2020/11/gozaltinda-covid-19-testi-pozitif-cikan-kilicgun-ucar-serbest-birakildi/
3546 https://www.evrensel.net/haber/419943/aclik-grevinin-basladigi-kandira-cezaevinde-koguslara-baskin-duzenlendi
3547 https://www.trthaber.com/haber/dunya/merkelden-turkiye-itirafi-istenen-ilerleme-saglanamadi-535165.html
3548 https://www.haber3.com/medya/ali-karacan-hakkinda-olay-iddialar-haberi-5575674
3549 https://artigercek.com/haberler/medya-patronu-ali-karacan-i-kim-koruyor-1
3550 https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1333345086613106688?s=08
3551 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/bursada-pkknin-cezaevi-talimat-trafigini-yonettigi-iddia-edilen-avukatlar-sorusturmasinda-1-kisi-tutuklandi-41675414
3552 https://www.gazeteduvar.com.tr/demirtasin-avukati-cahit-kirkazak-gozaltina-alindi-haber-1505502
3553 https://www.haberturk.com/1-aralik-koronavirus-tablosu-aciklaniyor-bugun-korona-vaka-sayisi-kac-son-dakika-korona-vaka-sayisi-2888527
3554 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3543
3544
3545
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rağmen yargılamayı durdurmayı reddetti. Mahkeme, ifadesini vermediği gerekçesiyle Temel’in yurt dışı
çıkış yasağının kaldırılması talebini de reddetti. Dava 13 Nisan 2021’e ertelendi.3555
2 Aralık 2020
● Türkiye yazarı Fuat Uğur hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast düzenleneceği iddiasıyla ilgili yazısı nedeniyle “suç işlemeye tahrik” ve “hakaret” suçlamalarıyla suç duyurusunda
bulundu.3556 Suç duyurusunda, “Köşe yazısında müvekkil düşman olarak gösterilmiş ve müvekkilin düşman
gibi muamele görmesi gerektiği yönünde kamuoyuna bir nevi çağrı yapılmıştır. Aradan yalnızca kısa bir
süre geçtikten sonra müvekkil hakkında suikast hazırlığı yapıldığı emniyet müdürlüğü tarafından açıklanmıştır. Şüphelinin bu durum dan bilgisinin olup olmadığı acilen sorulmalıdır” denildi.3557 Uğur,
“FETÖ’cü kripto kamikazelerden biri tıpkı Karlov suikastındaki gibi bu kez Kemal Kılıçdaroğlu’na tetiği
doğrultacak. Yerine Ekrem İmamoğlu getirilecek” demişti.3558
● İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 ile mücadele kapsamında aldığı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kocaeli’nde yerel gazeteler hafta sonunda yayınlanmama kararı aldı.3559
3 Aralık 2020
● Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 10
Kasım’ın “Zafer Günü” olarak ilan edilmesi ve bugünün her sene kutlanması yönünde karar aldı.3560 Bu
karar Türkiye’deki sosyal medya kullanıcılarınca 10 Kasım’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü olması nedeniyle Azerbaycan’ın Zafer Günü’nün farklı bir tarihte kutlanması gerektiğini görüşünü paylaştı. Tepkiler sonrasında Cumhurbaşkanı Aliyev, 10 Kasım olarak belirlenen Zafer Günü’nü 8 Kasım olarak değiştirdi.3561
4 Aralık 2020
● İsmailağa Cemaati tarafından İstanbul merkezli, 60.000 lira sermayeyle İsmailağa Vakfı kuruldu.3562 Vakfın amacı, “Vatanın bütünlüğünü korumak, maddi manevi her türlü kalkınmasına yardımcı
olmak” olarak açıklandı.3563
● Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Macron Fransa’nın başına beladır” açıklamasına karşılık “Siyasi liderler arasındaki bu tür hakaretlerin doğru yöntem olmadığını
düşünüyorum. Biz Fransa'da ifade özgürlüğünü savunuyoruz, Erdoğan’ın Türkiye’sine karşı da ifade özgürlüğünü savunmalıyız. Ben ayrıca Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığını ve hükümetini, özgürlüğü seven, büyük
bir özgürlükçü halk olan Türkiye halkından da ayırıyorum” dedi.3564
● İHD Çocuk Hakları Komisyonu, 16 yaşındaki Özcan Erbaş’ın sınır hattından açılan ateş sonucu
yaşamını yitirmesiyle ilgili sorumluluğu olan tüm kamu görevlilerinin tespit edilerek etkili bir idari ve cezai
soruşturma süreci yürütülmesini istedi.3565
● Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), dünyada 489 ve Türkiye’de 15 gazetecinin Covid-19 virüsü
nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Türkiye’de Covid-19 sebebiyle yaşamını yitiren gazeteciler,
DHA’dan Hacı Bozkurt, Milli Gazete’den Ferhat Koç, ATV-Show TV’den Hikmet Bakan, dokuzhaber.com’dan Yılmaz Tarancı ve Akif Çelik, Amatörce Gazetesi’nden Cengiz Koncuk, Star’dan Ahmet Kekeç, TRT’den Hasan Can, Çay TV’den Süleyman Usta, Kanal Urfa TV’den İbrahim Toru, spor yazarı İlhan
Erk, Zafer Gazetesi’nden Tevfik Fazlı Doğan, Akif Çelik, Gündem Gazetesi’nden Yakup Kocabaş, Şah
Medya’dan Süleyman Şah Gökcan ve Halk Gazetesi’nden Hıdır Keleş oldu.3566 Türkiye Gazetecilik Federasyonu (TGF) da Covid-19 salgını nedeniyle 13 gazetecinin hayatını kaybettiğini söyledi. Açıklamada,
“Kamu yararına çalışan halkla, bürokrasiyle ve siyasilerle sürekli yüz yüze olmaları açısından meslektaşlarımıza, sağlıklı bir ortamda görev yapmaları için sağlık çalışanlarından hemen sonra Covid-19 aşısı yapılmalıdır” denildi.3567
5 Aralık 2020

https://www.mlsaturkey.com/tr/hdp-milletvekili-tayip-temel-icin-yargilamanin-durdurulmasi-talebi-reddedildi/
https://twitter.com/ibbhaberleri/status/1334531837176242182
https://odatv4.com/fuat-ugur-hakkinda-suc-duyurusu-02122058.html
3558 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/fuat-ugur/616413.aspx
3559 https://www.enkocaeli.com/haber/5840270/hafta-sonunda-yerel-gazeteler-de-cikmayacak
3560 https://www.veryansintv.com/azerbaycandan-tepki-ceken-10-kasim-karari
3561 https://qha.com.tr/haberler/azerbaycan-da-tepki-ceken-10-kasim-zafer-gunu-karari-8-kasim-olarak-degistirildi/282271/
3562 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201204.pdf
3563 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/resmi-gazetede-yayimlandi-ismailaga-vakfi-kuruldu-1796150
3564 https://tr.euronews.com/2020/12/04/macron-dan-erdogan-a-cevap-cumhurbaskan-ile-buyuk-ozgurlukcu-turkiye-halk-n-ay-r-yorum
3565 https://www.ihd.org.tr/cocuklarin-oldurulmesine-alismayacagiz/
3566 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/turkiyede-15-gazeteci-corona-virusu-yuzunden-hayatini-kaybetti-6157049/
3567 https://www.tgf.com.tr/haberler/turkiyede-koronavirusten-13-gazeteci-hayatini-kaybetti-h526.html
3555
3556
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● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Genel başkan olduğumdan beri benim ve parti yöneticilerimin telefonları dinleniyor zaten. Bu dinlemeler bir kişiye bilgi olarak akıyor” açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir ara kendisine “Ey Kılıçdaroğlu, senin nefes alışını bile biz takip ediyoruz”
dediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, ailesine ait telefonlara da dinleme yapıldığını belirterek, “Türkiye bir istihbarat devleti oldu. İstihbarat örgütlerinin Erdoğan’a çalıştığı bir devlet oldu” dedi.3568 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, “Kılıçdaroğlu'nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilişkisi
olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya konulan tüm mücadeleye iftiradır, büthandır” açıklaması yaptı. Soylu, “İstihbarat birimlerimiz yılda dört ayrı birim tarafından en az dört kez denetlenmektedir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun kendisinin ve ailesinin dinlendiği ya da takip edildiği yönünde bir şüphesi var ise adresi basın yayın organları değil, Cumhuriyet Başsavcılıkları olmalıdır. Savcılara yapılacak
suç duyurusu karşısında atılacak tüm adımlara hazırız” dedi.3569 CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise,
Soylu’nun açıklamaları hakkında “Bu atanmış İçişleri Bakanı’nın 2018’in Nisan ayında polislerin sehven
dinlediği ortaya çıkmıştı. Kendinin dinlendiğinden haberi olmayan bir İçişleri Bakanı ne demek istiyor anlamak mümkün değil” dedi.3570
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 31.896 vaka tespit edildiğini3571 ve 6.128 yeni hasta ile birlikte toplam
hasta sayısını 533.198 ve 196 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 14.705 olarak açıkladı.3572
6 Aralık 2020
● Ankara Sanat Tiyatrosu (AST), maddi zorluklar nedeniyle 58. Kuruluş yıldönümünde Ihlamur
Sokak’taki tarihi sahneyi kapatacaklarını ve bundan sonra oyunlarını Bilkent Sahne’de konuk olarak sergileyeceklerini duyurdu.3573 AST’tan yapılan açıklamada, “58 yıldır her türlü maddi zorluklara rağmen perdelerini açtığımız salonumuzu ayakta tutmak için her türlü fedakarlığı gösterdik. Ancak özellikle salgın
döneminin getirdiği kaldırılamaz yükler, yıllardır mahrum bırakıldığımız devlet yardımları, mülk sahibinin
bir tiyatro kurumuna dayattığı ağır koşullar ve uzlaşmaz tavrı sebebiyle, bir kentin, bir ülkenin belleğini,
tarihini, kültürünü temsil eden; sayısın sanat insanının yetişmesine vesile olmuş, oyunlarına, her türlü etkinliklere ev sahipliği yapmış evimizden ayrılmak zorunda bırakıldık. Bu süreçte salonumuzdan kopmamak
adına yaptığımız her türlü girişimlerimiz, çalışmalarımız, görüşmelerimiz, gayretlerimiz de maalesef sonuçsuz almıştır” denildi.3574 AST, son yedi yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan destek alamamıştı.3575
● Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dinlenme tartışmasında CHP Genel Başkanı
Kılıçdaroğlu’nu destekleyerek, “Bu konuda benim de bir inancım var. Telefonlarımızın ve bulunduğumuz
mekanların dinlendiğini düşünüyorum. Ancak bizim gizleyecek bir durumumuz olmadığı için bundan rahatsız da değiliz” dedi.3576
7 Aralık 2020
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu’nda bütçe eleştirisinde “İlk seçimlerde demokrasiyi getireceğiz, ilk seçimlerde adaleti getireceğiz, ilk seçimlerde liyakati getireceğiz, ilk
seçimlerde alın terinin ne kadar değerli olduğunu bütün dünyaya anlatacağız” dediği sırada AKP’li vekillerce “Aday ol” diye laf atılması üzerine “Benim aday olup-olamayacağımı size kim söyledi?” yanıtını verdi.
Bunun ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet ittifakının
cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı” dedi.3577 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aday
olacaksa, bunu düşünüyorsa partisi ve ülkemiz için isabetli olur” değerlendirmesinde bulundu.3578
● AB Dış İlişkiler Temsilcisi Josep Borrel, 10-11 Aralık’ta gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi
öncesinde “Türkiye'nin tutumunda temel bir değişim olmadığını, durumun daha da kötüleştiği” görüşünde
olduğunu ifade etti. Borrel, “Maalesef Türkiye ile ilişkilerde ilerleme veya gelişme göremedik” dedi.3579
8 Aralık 2020
● HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, HDP İstanbul İl Başkanlığı’nda dört adet dinleme cihazı
bulunduğunu açıkladı. Oluç, daha önce Van ve Diyarbakır il binalarında da dinleme cihazı bulunduğunu
hatırlatarak, il binalarına emniyet güçleri tarafından hukuksuz baskınlar yapıldığını ve bu aramalar sırasında
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kilicdaroglu-telefonlarimiz-dinleniyor-989008
https://tr.euronews.com/2020/12/05/bakan-soylu-dan-k-l-cdaroglu-na-telefon-dinleme-cevab-ac-klama-iftirad-r-buhtand-r
https://www.birgun.net/haber/oztrak-tan-soylu-ya-yanit-kendinin-dinlendiginden-haberi-olmayan-bir-icisleri-bakani-325625
3571 https://www.trthaber.com/haber/saglik/5-aralik-koronavirus-tablosu-aciklandi-bugunku-vaka-sayisi-536444.html
3572 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3573 https://t24.com.tr/haber/ankara-sanat-tiyatrosu-1963-ten-beri-kullandigi-salonu-pandemi-nedeniyle-bosaltmak-zorunda-kaldi-neyi-alaydik-ha-bir-valize-nesigar-ki,919043
3574 https://www.gazeteduvar.com.tr/ankara-sanat-tiyatrosu-salonu-58-yil-sonra-dogum-gununde-kapandi-haber-1506557
3575 https://tr.sputniknews.com/columnists/202012071043355052-ankara-sanat-tiyatrosu-son-7-yildir-kultur-ve-turizm-bakanligindan-destek-alamadik/
3576 https://www.birgun.net/haber/karamollaoglu-telefonlarimizin-ve-mekanlarimizin-dinlendigi-kanaatindeyim-325631
3577 https://www.amerikaninsesi.com/a/kilicdaroglu-aday-olamayacagimi-kim-soyledi/5690495.html
3578 https://www.birgun.net/haber/erdogan-dan-kilicdaroglu-nun-adaylik-aciklamasina-ilk-yorum-325959
3579 https://www.birgun.net/haber/ab-dis-iliskiler-temsilci-borrell-den-kritik-turkiye-cikisi-325772
3568
3569
3570
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dinleme cihazları yerleştirildiğini öne sürdü. Oluç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda
bulunacaklarını söyledi.3580
● Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yargı reformuyla ilgili “Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir kolay erişilebilen hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi yönünde yeni
adımlar atacağız. Yargı, hiçbir kişi, kurum veya merciden emir, talimat, tavsiye ya da telkin almaz ve böyle
bir şey de asla yoktur. Yargının kurumsal varlığı hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünü gerçekleştirmenin,
korumanın da güvencesidir, böyle olmaya da devam edecektir” diye konuştu.3581
● KESK’e bağlı Eğitim ve Bilim Emekçiler Sendikası’nın (Eğitim-Sen) yeni yönetim kurulu başkanı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı
olduğu için KHK’yla ihraç edilen Nejla Kurul oldu.3582
9 Aralık 2020
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un avukatı Sezgin Tunç, Cumhuriyet’in “Fahrettin Altun’un şikayet ettiği 80 yaşındaki kadının evine polis baskını yapıldı” haberinin yanıltıcı ve gerçek
dışı olduğunu söyledi. Tunç, “CHP Milletvekili Zeynel Emre’nin iddia ettiği şekilde adliyeye ‘zorla getirme’ yoluyla ve ‘baskın’ yapılarak alınmamıştır. Gerçekleri çarpıtan, toplumu yanıltma amaçlı ve yalan
beyanların kullanıldığı algı operasyonlarının önüne geçmek adına, dosyaya dair gerçeklerin paylaşılması
zarureti doğmuştur. Avukatı ile birlikte Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne 1
Temmuz 2020 tarihinde saat 11.00’de kendisi bizzat gelerek ifade vermiştir. Söz konusu ifadelerin tümü,
savcılık talimat yazısı dahil olmak üzere soruşturma dosyasında yer almaktadır. Soruşturma kamu davasına
dönüşmüş olup yargılama süreci devam etmektedir” dedi.3583
● CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı tek başıma karar vereceğim konu
değil, bir Millet İttifakı var. Aday olup olmamaya birlikte karar veririz. Şu aşamada adaylık konusu gündemde değil” açıklamasında bulundu.3584
● Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’ye ilişkin “Göçmenleri araç olarak kullanıyor, propaganda ve yalan haberler yayıyor, güvenlik sorununu tırmandırıyor, cihatçıları Libya’dan Kafkaslara taşıyor, ki buna ben ‘cihatçıların seyahat acentesi’ diyorum, bölgede barış ve istikrara tehditler oluşturuyor” dedi.3585
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden döneminde ABD ilişkiler konusunda “Siyasette çatışma olmaz. Diplomaside bu konular görüşerek anlaşarak bir yol bulunur” dedi. Erdoğan, AB Liderler Zirvesi’ne
ilişkin “Türkiye’ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı, Türkiye’yi çok fazla da ırgalamaz. Biz,
resmi olarak 1963'ten bu yana AB bize zaten sürekli yaptırım uyguluyor” dedi. Erdoğan, HDP’nin eski Eş
Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılacağı iddiasıyla ilgili “Yargının işine müdahale etmek
benim haddime değil ama Selahattin Demirtaş gibi teröristin, varsa, sözde hakkını koruyacak değiliz. İnanıyorum ki yargımız Demirtaş gibi teröriste böyle bir imkan hazırlamaz. Kaldı ki Kobani’nin, Diyarbakır’ın,
Yasin Börü’nün faili odur” diye konuştu.3586
10 Aralık 2020
● Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, AST’ın Ihlamur Sokak’taki sahnesi için mal sahibi ile
görüşmeleri neticesinde bir yıl daha kullanma hakkı sağlandığını kaydetti. Taşdelen, “AST, Ankara’nın
markasıdır, bir tarihtir. O nedenle kapatılması veya sanat hayatına son vermesi, bizim kabul edebileceğimiz
bir konu değil. AST’ın oyunlarını alarak, Çankaya Belediyesi YouTube kanalımızdan yayınlayacağız. Belediyemizin salonlarını ücretsiz olarak kullanıma açacağız. Kızılay’daki tarihi AST binası için mal sahibi ile
görüşmeler yürütülecek” dedi.3587
● AYM Genel Kurulu’nun, “çoklu baro” düzenlemesi olarak adlandırılan 7249 sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un CHP tarafından iptali isteminin reddine
ilişkin kararının gerekçesi Resmi Gazete’de yayımlandı.3588 Gerekçede, baroların aynı bölgede birden fazla
olamayacağı yönünde getirilmiş anayasal bir sınırlama olmadığına ve delege sayısının üçe çıkarılmasını
öngören kuralda demokratik hukuk devleti ilkesine aykırılık bulunmadığına yer verildi. Dava dilekçesinde,
“TBB Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılması için 10 baro yeterli iken dava konusu kuralla bu
https://hdp.org.tr/tr/oluc-iktidar-dinleme-cihazlari-yerlestirerek-paralel-yapinin-yontemlerini-uyguluyor/14890/
https://www.trthaber.com/haber/gundem/fuat-oktaydan-yargi-reformuyla-ilgili-aciklama-536846.html
https://www.gazeteduvar.com.tr/khk-ile-ihrac-edilen-nejla-kurul-egitim-sen-baskani-oldu-haber-1506711
3583 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/80-yasindaki-kadinin-evine-baskin-yapildi-haberine-fahrettin-altunun-avukatindan-aciklama-geldi-41684526
3584 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/cumhurbaskanligina-aday-mi-degil-mi-6159397/
3585 https://tr.sputniknews.com/avrupa/202012081043364590-yunan-disisleri-bakani-dendias-turkiye-huzur-bozucu-bir-ulke-ve-cihatcilarin-seyahat-acentesi/
3586 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-hamdolsun-bugun-yildiz-ve-hilal-karabag-semalarinda-gururla-dalgalaniyor/2070702
3587 https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/ankara-sanat-tiyatrosu-ihlamur-sokaktaki-salonu-bir-yil-daha-kullanabilecek/2072049
3588 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/ayni-ilde-birden-fazla-baro-kurulmasina-imk%C3%A2n-taniyan-kurallarin-anayasa-yaaykiri-olmadigi/
3580
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sayının 25’e çıkarıldığı, böylece genel kurulun toplantıya çağrılmasının zorlaştırıldığı” ileri sürülmüştü. Gerekçede bunun, “TBB’nin, Genel Kurulu sık aralıklarla toplantıya çağırarak, genel kurul delegelerini meşgul
etmemek ve yönetim kurulunun devamlı surette genel kurulun baskısı altında olmaksızın faaliyetlerini sürdürmesine imkan tanımak” amacıyla ortaya çıkarıldığı kaydedildi. Genel Kurulun olağanüstü toplantısında
seçim yapılamayacağı kuralına gerekçe olarak ise, “Kural, TBB yetkili kurullarının görev süresi bitmeden
seçim yoluyla değiştirilmesini önlemektedir” denildi.3589
● Resmi Gazete’de yayımlanan 3287 sayılı Milletlerarası Antlaşma kararında Tunus Cumhuriyeti’ne
Covid-19 virüsü salgını nedeniyle beş milyon dolar hibe verileceği bildirildi.3590 CHP Grup Başkanvekili
Engin Altay, Türkiye’de 590 bin kişinin doğal gazı ve 123 bin kişinin elektriği kesik iken Tunus’a beş
milyon dolar yardım yapılmasını eleştirdi.3591
● NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Liderler Zirvesi’nde Türkiye hakkında yapılacak
görüşmelere ilişkin “Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu ifade ederek, “Farklılıklar ve anlaşmazlıklar var ve bunları ele almalıyız ama aynı zamanda Türkiye'nin NATO'nun ve Batı ailesinin parçası
olduğu gerçeğini fark etmemiz lazım” dedi.3592
● Halkın Hukuk Bürosu (HHB), İçişleri Bakanlığı tarafından Edirne’den yurt dışına çıkmaya çalışırken gözaltına alınmış olan3593 avukat Aytaç Ünsal’ın tutuklanarak, Edirne F Tipi Cezaevi’ne gönderildiğini duyurdu. HHB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ünsal, hapishanede kalamaz raporu
olmasına rağmen hakkında verilen infaz erteleme kararı kaldırılarak, tutuklandı. Adliyeye dahi götürülmeden Edirne F Tipi Hapishanesi’ne götürülüyor” denildi. Ünsal’ın babası Nihat Ünsal ise sosyal medya hesabından oğlunun yüzünde morlukların olduğu bir fotoğrafını paylaştı.3594
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 30.424 yeni vaka tespit edildiğini3595 ve 5.198 yeni hasta ile birlikte
toplam vaka sayısını 1.748.567 ve 220 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 15.751 olarak açıkladı. 3596
11 Aralık 2020
● BTK, Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olmasına ve yasal zorunluluğa rağmen ülkeye temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, 30’ar milyon lira daha para cezası
verdi.3597 1 Ekim’de yürürlüğe giren ve “Sosyal Medya Yasası” olarak da ifade edilen 7253 sayılı “İnternet
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerinin 2 Kasım’a kadar ülkeye temsilci atamaları gerektiği belirtilmişti. Türkiye’den günlük erişimi bir
milyondan fazla olan ve yasanın gereğini yerine getirmeyenlere daha önce 10’ar milyon lira ceza verilmişti.
Ceza verilen Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube, TikTok, Pinterest, LinkedIn ve Dailymotion şirketlerine yasa gereği tanınan 30 günlük sürenin dolduğu kaydedildi. İkinci kez verilen idari para
cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde de bu yükümlülük uygulanmazsa Türkiye’de yerleşik vergi
mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal medya şirketine reklam vermesi yasaklanacak ve bu kapsamda para transferi de yapılamayacak.3598
● Karabük Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 9 Kasım’da Derin Haber sitesi imtiyaz sahibi Sait Alıcı’nın, Ergenekon Mahallesi’ndeki evinin önünde otomobiline bindiği sırada darp edilmesine ilişkin soruşturma3599 kapsamında, firari şüpheli N.B, İstanbul’da, M.Ç. ve K.Ç. de aynı gün Karabük’te gözaltına alındı. Bu kişiler, nöbetçi mahkemece tutuklandı.3600
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin Borsa İstanbul gibi pek çok yatırımda Katar’a yapılan hisse
devrine gösterdiği tepkiye karşılık “Yatırımcı Amerikalı, İngiliz olunca ses çıkarmıyor, Katarlı olunca alçakça saldırıyorlar. Bu faşizmin işareti... Yatırımcıları niyetlerinden vazgeçirmek suretiyle ülkemizin ekonomisini tümden yıkmayı hedefliyorlar. Türkiye’nin felaketi üzerinden kendilerine iktidar devşirmek için
yanıp tutuşuyorlar. Ülkemizin taraf olduğu uluslararası tartışmalarda karşı tarafta yer alarak, birlik ve beraberlik fotoğrafımızı lekelemeye çalışıyorlar” dedi.3601
● AB, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma faaliyetleriyle ilgili kişi ya da kuruluşları
halihazırda 2 TPAO yetkilisinin yer aldığı yaptırım listesine eklemeye karar verdi. “Türkiye’nin tek taraflı
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/aymnin-coklu-baro-duzenlemesinin-iptali-isteminin-reddine-iliskin-kararinin-gerekcesi-resmi-gazetede/2072263
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201210-5.pdf
http://www.krttv.com.tr/gundem/chp-li-altay-dan-tunus-a-5-milyon-dolar-gonderilmesine-h56896.html
3592 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-turkiyenin-natonun-ve-bati-ailesinin-parcasi-oldugu-gercegini-fark-etmemiz-lazim/2072266
3593 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/yurt-disina-kacarken-yakalanan-dhkp-cli-avukat-aytac-unsal-tutuklandi/2072979
3594 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/235841-avukat-aytac-unsal-tutuklandi
3595 https://www.ntv.com.tr/turkiye/10-aralik-2020-corona-virus-tablosu220-can-kaybi-30-bin-424-yenivaka,G4cquHT_FUSmXfRxWgxLaw
3596 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3597 https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyeye-temsilci-atamayan-sosyal-medya-sirketlerine-30ar-milyon-lira-daha-ceza-kesildi/2073307
3598 https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyeye-temsilci-atamayan-sosyal-medya-sirketlerine-30ar-milyon-lira-daha-ceza-kesildi/2073307
3599 https://www.brtv.com.tr/derin-haber-sahibi-sait-aliciya-kalles-alcak-saldiri/
3600 https://www.haberturk.com/karabuk-te-gazeteciyi-darbettikleri-one-surulen-3-kisi-tutuklandi-2900494
3601 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/erdogan-chpyi-hedef-aldi-teskilatlarinizi-teror-orgutuyle-doldurmanin-hesabini-vereceksiniz-1797923
3589
3590
3591
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adımlara ve provokasyonlara devam ettiği” görüşüne yer verilen karar bildirisinde, Oruç Reis Gemisi’nin
Antalya Limanı’na dönmesi ve Yunanistan ile istikşafi görüşmelerin yeniden başlaması istendi. 11 Kasım
2019’da Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki arama faaliyetlerine ilişkin alınan kısıtlayıcı tedbir kararı temelinde hazırlanmış yaptırım listesine ek yapılması için AB Konseyi’ne çağrıda bulunuldu. AB, 28 Şubat’ta
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet
Ferruh Akalın ile TPAO Arama Daire Başkanlığı Müdür Yardımcısı Ali Coşkun Namoğlu’nu “Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerini planlama, yönetme ve uygulamadan” sorumlu oldukları için 12
Kasım 2021’e kadar yaptırım listesine alma kararı almıştı.3602 Yaptırım kararı ile Akalın ve Namoğlu'na AB
ülkelerine giriş yasağı getirilmiş ve AB'deki mal varlıkları dondurulmuş, kişi ve kurumlarının iki yöneticiye
fon aktarması yasaklanmıştı.3603 Ayrıca, KKTC’nin Maraş’ın bir kısmı açmasını da kınayan bildiride BM
Güvenlik Konseyi kararlarına saygı gösterilmesi gerektiği savunuldu. Bildiride “AB, Türkiye ve Doğu Akdeniz’deki durumla ilgili konularda ABD ile koordinasyon içinde olmayı amaçlayacaktır” denildi.3604 Dışişleri Bakanlığı ise, “AB’nin büyük kesiminin benimsemediğini bildiğimiz AB Zirve Sonuçlarına konulmak zorunda kalınan hukuka aykırı tutumu reddediyoruz” tepkisini gösterdi. AB’nin bu kararında bir kez
daha Kıbrıs Adası’nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türk halkını ve iradesini görmezden geldiği ifade edildi.
Ayrıca “AB dürüst arabulucu rolünü üstlenmeli; ilkeli, stratejik ve aklıselimle davranmalıdır” çağrısında
bulunuldu.3605
● ABD Senatosu’nun kabul ettiği Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında, satın aldığı
S-400 hava savunma füze sistemleri nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmasına ilişkin bir bölüme yer
verildi. Yasada, CAATSA kapsamında Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemi satın alınması nedeniyle
yaptırım uygulanması talep edildi. CAATSA kapsamında belirtilen 12 maddeden en az beşinin uygulanması
ve yaptırımlar ithal edilen malları kapsamaması istendi. Türkiye’nin artık S-400’leri veya herhangi bir Rus
sistemini uhdesinde bulundurmadığını teyit ettikten sonra yaptırımları kaldırma kararı alınabileceği bildirildi.3606
● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “HDP’nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır. Bu
terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır. HDP isimli husumet ve hıyanet oluşumu demokrasinin ardına saklanarak, özgürlük ve insan hakları sığınığına yuvalanarak Türkiye’ye meydan okumaktadır. HDP bir terör
sorunudur, bölücülük yuvasıdır, fitne tezgahıdır, demokratik güvenliğimize doğrulmuş melun bir silahtır”
açıklamasında bulundu. Bahçeli, Edirne Cezaevi’nde tutuklu Selahattin Demirtaş’ı hatırlatarak, “Cezaevinde tutuklu bulunan bir teröristten demokrasi abidesi çıkarma çabalarına bağımsız ve tarafsız Türk mahkemeleri geldiğimiz bu aşamada bir son vermelidir” ifadelerini kullandı.3607 Buna karşı HDP’den yapılan
açıklamada, “İktidara dayanarak, sarayın konforlu gölgesine sığınarak mafyacılık yapanlar bu ülkenin gerçek düşmanlarıdır.3608 Size rağmen bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. HDP’yi kapatmak yerine ağzınızı
kapatırsanız ülkenin geleceğine büyük iyilik etmiş olacaksınız” denildi.3609 AKP Genel Başkanvekili Numan
Kurtulmuş ise, Bahçeli’nin HDP’nin kapatılmasına ilişkin çağrısına “HDP’nin eline Türkiye partisi olmak
için önemli fırsatlar geçti. Çukur eylemlerinde PKK’yı terör örgütü olarak görüyoruz diye tavır koymuş
olsalardı bambaşka bir Türkiye’yi konuşuyor olabilirdik. HDP’ye 'terörle aranıza duvar örün' diyoruz. Parti
kapatmalarının Türkiye’de olumlu sonuçları görülmedi” yorumunda bulundu.3610
12 Aralık 2020
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Libya’ya asker gönderilmesi ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin 2 Ocak 2021’den itibaren 18 ay süreliğine uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM Başkanlığı’na sunuldu.3611
13 Aralık 2020
● Yargıtay’a atanan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Bağımsız İstanbul Milletvekili
Ahmet Şık’ın “üst düzey bir yargı mensubu”na ilişkin isimsiz iddiaları hakkında “Yalan, ortaya atanlar
hakkında suç duyuru yapılıyor. Tazminat davası açacağım. AYM adaylığın öncesi FETÖ’nün itibarsızlaştırma operasyonu” dedi.3612

https://www.dw.com/tr/ab-iki-türk-vatandaşına-yaptırım-süresini-uzattı/a-55523659
https://www.dw.com/tr/abden-iki-türk-vatandaşına-yaptırım-kararı/a-52565221
https://www.birgun.net/haber/ab-den-turkiye-ye-asamali-yaptirim-karari-liste-genisletilecek-326198
3605 http://www.mfa.gov.tr/no_-319_-10-11-aralik-ab-devlet-ve-hukumet-baskanlari-zirvesi-sonuclari-hk.tr.mfa
3606 https://www.birgun.net/haber/abd-senatosu-turkiye-ye-yaptirim-ongoren-yasa-tasarisini-kabul-etti-326295
3607 https://www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-haberi-bahceliden-hdp-kapatilsin-cikisi,vD9pECswtUGkPSG6BSr1Pg
3608 https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/1337420829328597002?s=20
3609 https://twitter.com/HDPgenelmerkezi/status/1337467455262879750?s=20
3610 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/bahcelinin-hdp-kapatilsin-cagrisina-akpden-yanit-6168628/
3611 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/libyaya-asker-gonderilmesi-icin-verilen-iznin-suresinin-18-ay-uzatilmasina-dair-tezkere-tbmmye-sunuldu/2074478
3612 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/irfan-fidandan-esine-siddet-uyguladigi-yonundeki-iddialara-fetolu-yanit-1798211
3602
3603
3604
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● Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Alanyaspor ile Beşiktaş’ın karşılaştığı Süper Lig’in
12. haftasında maç sonu gerçekleştirdiği basın toplantısında, gazetecilerce soru sorulmamasına tepki gösterdi ve toplantıdan ayrıldı.3613 Atan, “Soru yok mu arkadaşlar? O zaman gelmenize ne gerek vardı” dedi.3614
14 Aralık 2020
● ABD’nin, Rusya’dan S-400 füze sistemlerini satın alması nedeniyle Türkiye’ye uygulayacağı yaptırımlara ilişkin ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’na (SSB) yönelik “ABD'nin ürün ve teknolojileri için ihracat lisansı ve yetkilerinin verilmesinin
yasaklandığını” bildirildi. Herhangi bir uluslararası finansal kuruluş tarafından SSB’ye 10 milyon dolardan
fazla kredi ve borç vermesinin kısıtlandığı aktarıldı. Yaptırım listesinde, Savunma Sanayi Başkanı İsmail
Demir, SSB yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit yer aldı.3615
● Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan tarafından son dönemde ilan edilen NAVTEX’lere ilişkin,” Üç ayda onlarca NAVTEX ilan edilmiş, bunlardan sadece ikisi kullanılmış, diğerleri
kullanılmamış. Bu tacizden başka bir şey değil” dedi. Yunanistan’a karşı birçok adım atılmasına rağmen
bunlara gerekli karşılığın alınamadığını belirten Akar, “Muhatapları olan Türkiye ile görüşerek bir yerlere
varmak yerine AB’den, başka kapılardan medet umuyorlar. Bunların çıkmaz yol olduğunu görmüş olmaları
lazım” diye konuştu.3616
15 Aralık 2020
● İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada, sanık Ercan Gün’ün
“Anayasa’yı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile “FETÖ üyeliği” suçundan yedi buçuk yıldan 15 yıla
kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan mütalaada,
sanık Ercan Gün’ün 30 Ocak 2007’de FETÖ/PDY yöneticileri firari sanıklar Ekrem Dumanlı, Adem Yavuzarslan ve Mehmet Faruk Mercan ile görüştüğü belirtildi. Mütalaada, Samsun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde 20 Ocak 2007’de gözaltına alınan cinayetin faili Ogün Samast’ın, eline Samsun İl Jandarma
Komutanlığı görevlilerince Türk bayrağı tutuşturularak görüntülerinin kayda alındığı hatırlatılarak söz konusu görüntülerin bir kısmının sanık Ercan Gün tarafından FETÖ’nün amaçları doğrultusunda medya kuruluşlarınca servis edildiği aktarıldı. Yine Gün’ün, görüntüleri Samsun İl Jandarma Komutanlığında çekildiği
algısı yaratılması için 31 Ocak 2007’de Samsun’a gittiği anlatıldı. Mütalaada, “Ercan Gün, döndükten sonra
FETÖ/PDY’nin amaçları doğrultusunda söz konusu görüntüleri 1 Şubat 2007’de yayınlayarak Hrant Dink
cinayetinin arkasında ulusalcılar olduğu algısı yaratarak Ergenekon operasyonlarına zemin oluşturdu” denildi.3617
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararına ilişkin “ABD’nin
bir NATO müttefiki olan Türkiye’nin S-400 tedariki dolayısıyla aldığı tek taraflı yaptırım kararı kınanmış;
Türkiye’nin milli güvenlik ve egemenlik haklarıyla ilgili bir konu üzerine alınan bu yanlış karara karşı atılabilecek adımlar değerlendirilmiştir” açıklamasında bulundu.3618 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise,
ABD’nin aldığı yaptırım kararına, “Bir NATO üyesi ülkeye yaptırım uygulanmasının müttefiklik ruhuna
zarar vermenin ötesinde müttefikler arasındaki güveni kökünden sarsacağı açıktır” tepkisini gösterdi.3619
● AKP, CHP, MHP ve İyi Parti grupları tarafından TBMM Genel Kurulu’nda yayımlanan ortak
bildiride, “ABD Yönetimi’nin 14 Aralık 2020 tarihinde Türkiye'ye karşı açıkladığı yaptırım kararını reddediyoruz” denildi. ABD’nin yaptırım kararının müttefik ruhuyla bağdaşmayacağının ifade edildiği bildiride
“Türkiye, dış politikasında barış ve istikrara katkıda bulunmak için üzerine düşeni yapan bir ülkedir.
NATO’nun saygın ve vazgeçilmez müttefikleri arasında yer almaktadır. Türkiye’yi dışlayan bir bakış açısının dünya barışına katkı sunması mümkün değildir. ABD’yi bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye
davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.3620
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 32.102 yeni vaka tespit edildiğini3621 ve 5.105 yeni hasta ile birlikte
toplam vaka sayısını 1.898.447 ve 235 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 16.881 olarak açıkladı. 3622
● İçişleri Bakanlığı, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat
05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.3623
https://www.cnnturk.com/spor/futbol/cagdas-atandan-gazetecilere-elestiri
https://www.haberturk.com/cagdas-atan-basin-toplantisini-terk-etti-soru-yok-mu-arkadaslar-spor-haberleri-2902410-spor
https://www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-haberi-abdden-turkiyeye-yaptirim-karari,WPDZQEX68EGv91U9JeEZDg
3616 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/milli-savunma-bakanligi-akar-yunanistan-turkiye-ile-gorusmek-yerine-baska-kapilardan-medet-umuyor/2076347
3617 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/savcilik-ercan-gun-fetonun-dink-cinayetindeki-amacini-gerceklestirmeye-calisti/2077383
3618 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskanligi-iletisim-baskani-altun-yik-toplantisinda-abdnin-yaptirim-karari-kinandi/2078075
3619 https://www.birgun.net/haber/bakan-akar-dan-abd-nin-s-400-yaptirimlarina-tepki-ittifakin-tum-degerlerini-sarsmistir-326721
3620 https://haberglobal.com.tr/gundem/ak-parti-chp-mhp-ve-iyi-partiden-ortak-bildiri-abdnin-kararini-reddediyoruz-82926
3621 https://www.haberturk.com/saglik-bakani-son-dakika-aciklama-15-aralik-koronavirus-tablosu-yayinda-son-dakika-vaka-sayisi-2904512
3622 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3623 https://www.icisleri.gov.tr/81-ile-koronavirus-salgini-yeni-tedbirler-genelgesi
3613
3614
3615
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● Yeni Yaşam trans bir kadına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Şaban İba’nın yazılarına
son verdi.3624 Yeni Yaşam’ın açıklamasında, “Özgür Basın geleneğinin parçası olan gazetemiz yayına başladığı günden bu yana kadın özgürlüğünü esas alan ve bu temelde kadına yönelik yaşamın her alanındaki
şiddet, taciz, tecavüz, katliamlara karşı duran tavrını koruyan yayın çizgisini dün olduğu gibi bugün de
sürdürmektedir. Bu temelde Yeni Yaşam olarak yazar Şaban İba’nın yazılarını durdurduğumuzu kamuoyu
ile paylaşıyoruz” denildi.3625
16 Aralık 2020
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin birlik, beraberlik ve kardeşliğini hedef alarak bozgunculuk
peşinde koşanların tek amacının ülkenin tarihi sıçrayışına engel olmak olduğunu söyleyerek “Türkiye’yi
istedikleri şekilde yönlendiremeyenlerin ülke içindeki muhalefeti ve kurumları maşa gibi kullanma gayretlerini yakından takip ediyoruz. Yedi yıldır uğradığımız her saldırıyı nasıl boşa çıkardıysak bu beşinci kol
faaliyetini de aynı şekilde hüsrana uğratacağız” açıklamasında bulundu. Açıklamalarının devamında
ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararına ilişkin de konuşan Erdoğan, “2017'den bu yana CAATSA
konusunda hiçbir ülkeye Türkiye'den başka bu yaptırım uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak
ülkemize uygulanmaktadır. Bu nasıl bir ittifaktır, bu nasıl bir müttefikliktir? Bu karar, ülkemizin egemenlik
haklarına yönelik aleni bir saldırıdır” dedi. ABD yaptırımlarının asıl amacının Türkiye’nin savunma sanayinde son dönemde başlattığı atılımların önünü keserek yeniden kendilerine bağımlı hale getirmek olduğunu
ifade etti. Sürecin başından itibaren muhataplarına ‘S-400 konusunda endişeniz varsa gelin teknik çalışma
grubu kuralım, sorunu diyalog ve diplomasi yoluyla çözelim’ teklifiyle gittiklerini aktaran Erdoğan, “Fakat
belli ki maksat üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir. Şayet S-400 konusu olmasaydı başka bir gerekçeyle
benzer yollara başvurulacağı anlaşılıyor” diye konuştu. Erdoğan ayrıca, savunma sanayisini her bakımdan
bağımsız hale getirmek için iki kat fazla çalışacaklarını belirterek “Savunma Sanayi Başkanlığımızın projelerini hızlandıracağız, savunma sanayi firmalarımıza daha çok destek olacağız, tıpkı daha evvel yaptırım
kararı alınan bakanlarımıza yaptığımız gibi Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir'e ve ekibine daha
çok sahip çıkacağız” dedi.3626
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Afganistan’a asker gönderilmesi için verilen iznin 6 Ocak
2021’den itibaren bir buçuk sene uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı’na
sunuldu.3627
● İstanbul Beyoğlu’ndaki mekanlarda sahne alan müzisyen Duran Ay, Covid-19 salgını sonrası dokuz aydır yaşadığı geçim sıkıntısı nedeniyle intihar etti. Ay’ın yakını Aydın Kara, “Duran Ay arkadaşımız
ekmeğini müzisyenlikten çıkartan biriydi. Canlı müzik yapılan yerlerde sahneye çıkar 150-200 lira kazanırdı. Emekçi kimliğiyle tanınan bir isimdi. Hepimiz için üzücü bir durum oldu. Hükümet virüsü sopa olarak
kullandı. Aşçılar, müzisyenler, garsonlar çoğu bunalımda” dedi.3628
● YouTube, Türkiye’de temsilcilik açacağını duyurdu.3629 Açıklamada, “YouTube’un Türkiye’deki
içerik üreticileri ve kullanıcılar için ne kadar önemli olduğunu biliyor, her gün on binlerce içerik üreticisinin
YouTube’da yarattığı çok sesli özgün dünyayı ilgiyle takip ediyoruz. Bunun bilinciyle ve ilkelerimize bağlı
kalarak YouTube için yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldık” denildi. 5651 sayılı
“İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele
Edilmesi Hakkında Kanun”da 1 Ekim’de yapılan değişiklik ile sosyal medya platformlarına Türkiye’de
temsilcilik açma zorunluluğu getirilmişti.3630
17 Aralık 2020
● Artvin’in Hopa ilçesinde, 31 Mayıs 2011’de yapılan gösteriler sırasında kalp krizi sonucu ölen
Metin Lokumcu’nun polislerin sıktığı biber gazının etkisiyle kalp krizi geçirdiğine dair Adli Tıp Genel Kurulu raporu hazırlandı. Raporda, “Kronik kalp damar hastalığı bulunan kişinin ölümünün kendisinde mevcut
kalp damar hastalığının olayın efor ve stresi ile aktif hale geçmesi sonucu meydana gelmiş olduğu, yakın
mesafeden yoğun olarak ortho chlorobenzalmalononitrilo CS gazına maruziyeti olduğunun kabulü halinde,
bu maruziyetin de kendisinde mevcut kalp- damar hastalığının aktif hale geçmesinde efor ve stres faktörüne,
ilave faktör olarak kabul edilmesi gerektiği kararı oy birliği ile mütalaa olunur” denildi.3631

https://tele1.com.tr/yeni-yasam-gazetesi-cinsel-istismarla-gundeme-gelen-saban-ibanin-yazilarina-son-verdi-288123/
https://m.bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/236043-yeni-yasam-saban-iba-nin-yazilarina-son-verdi
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-abdnin-caatsa-karari-egemenlik-haklarimiza-aleni-bir-saldiridir/2078759
3627 https://www.trthaber.com/haber/gundem/afganistan-tezkeresi-tbmmde-538781.html
3628 https://www.gazeteduvar.com.tr/eglence-sektorunde-intihar-duran-ay-150-liraya-calisiyordu-haber-1507502
3629 https://www.ntv.com.tr/teknoloji/son-dakika-haberi-youtubedan-turkiyeye-temsilci-atama-karari,61aCr30JS0Sd-gGOAViDXA
3630 https://www.trthaber.com/haber/gundem/sosyal-medya-yasasi-yururluge-girdi-519999.html
3631 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/236162-adli-tip-lokumcu-nun-olumunde-biber-gazinin-etkisi-var
3624
3625
3626
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● Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararına ilişkin
“ABD'nin aldığı bu yaptırım kararı hukuken de siyaseten de yanlış bir adım. Her şeyden önce hukuken
baktığımız zaman bir ülkenin tek taraflı aldığı bir karar. Türkiye’nin veya başka bir ülkenin kim olursa
olsun, egemenlik haklarına da saldırı” dedi. Çavuşoğlu, ABD’nin yaptırım kararının bir müttefike karşı
almasının son derece yanlış olduğunu belirterek Türkiye’nin S-400 füzelerini 2017’de, ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kararı çıkmadan önce, aldığını ifade etti. Türkiye’nin yaptırımlara karşı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Ben 10 sene sonra bir kanun çıkarıyorum, geçmişte başka ülkelerin yaptığı anlaşmalara yönelik yaptırım uyguluyorum.' Bu, uluslararası hukuka da
uymaz, diplomasiye de uymaz” diye konuştu.3632 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptırım kararının herhangi bir zafiyet yaratacağını düşünmediğini söyleyerek, “Bu yapılanların dostluğa, müttefikliğe sığmadığını sürekli olarak belirttik. Projelerimiz genelde savunma sanayisi şirketleri üzerinden yürür ve bunların hiçbiri yaptırım kapsamında değil” dedi. Demir, “Türkiye’ye yaptırım yerine, ‘Türkiye’de bir kuruma
ve 4 kişiye yaptırım uygulandı’ cümlesini tercih ediyorum. Gerçek boyut bu” ifadelerini kullandı.3633
● CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan’ın “beşinci kol” suçlamasıyla ilgili “Muhalefet partileri için ‘beşinci kol faaliyeti’ diyor. İlk kim söyledi bunu? İspanyol diktatör Franco. Franco’nun özelliği
36 yıl diktatörlük yaptı. Erdoğan 18. yılında, bir 18 daha yapmak için Franco denen diktatörün söylemine
sığınıyor” dedi.3634
18 Aralık 2020
● DİHA Haber Müdürü Ömer Çelik, RedHack Davası kapsamında gözaltına alındığı 25 Aralık
2016’da, polisler tarafından kötü muamele gördüğüne ilişkin soruşturma sürecinde kaybolan darp raporunu
olayın üzerinden dört yıl geçtikten sonra buldu. Çelik, polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Çelik, bürokratik engeller ve uzun uğraşlardan sonra Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi
arşivindeki adli muayene raporuna ulaştı. Rapordaki durumun adli bir vaka olarak polise ve savcılığa bildirilmesi gerekirken, Çelik’in darp raporunun bildirilmediği ortaya çıktı. RedHack tarafından sızdırılan dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın maillerine ilişkin haberleri nedeniyle gözaltına alınan Çelik 24 günlük
gözaltı süresinin ardından tutuklanmıştı. Çelik, 24 Ekim 2017’de görülen “RedHack Davası”nda tahliye
edilmişti.3635
● Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “çocukların cinsel istismarı” suçundan cezaevlerinde 12.942 hükümlü ve 2.550 tutuklu bulunduğunu açıkladı.3636
● CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, iktidarın CHP’li belediyelerin toplamda 15.250.000
lira tutarındaki bağış paralarına el konulduğunu ifade ederek, “Bu siyasi hazımsızlık hali, en büyük zararı
millete veriyor” dedi.3637
19 Aralık 2020
● HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Uşak’ta gözaltına alınan üniversiteli 30 kadının Uşak Emniyet Müdürlüğü’nde iç çamaşırları çıkarılarak üst araması yapıldığını gündeme3638 getirmişti.3639 Ardından AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “Çıplak arama olduğuna asla inanmıyorum”
sözlerine Gergeroğlu, “Türkiye’de çıplak arama sadece şimdi değil yıllardır var. Zengin’in inanmamasıyla
inanılmayacak bir şey değil bu” dedi. Araştırılması ve gerçeğin net bir şekilde görülmesi gerektiğini vurgulayan Gergerlioğlu, “Cinsel taciz ve cinsel işkenceye varacak denli devam ediyor. İki buçuk yıldır birçok
soru önergesiyle birçok çıplak arama tacizini kadınlara, erkeklere hatta çocuklara, bebeklere varana kadar
tacizleri Bakanlığa soru önergesi ile ilettim. Benim uzun süredir gündemimde ama birileri görmek istemiyor, göstermek istemiyor” dedi. Çıplak aramanın bir gerçek olduğunu savunan Gergerlioğlu, “Biz bu soruları sorduğumuz zaman Adalet Bakanlığı, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve diğer kuruluşların hepsi el birliğiyle kolektif bir şekilde bu başvuruları örtbas ediyorlar. Bize doğru dürüst bir cevap
vermiyorlar ya böyle sıradan bir cevapla ya da cevapsızlıkla geçiştirmeye çalışıyorlar” dedi.3640
● CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a yönelttiği
soru önergesinde, medya kuruluşlarına yönelik vergi cezalarıyla ilgili bilgiler paylaştı. Buna göre; 2020’nin
Ocak-Kasım döneminde Sözcü’ye 166 bin lira BİK cezası kesildi. Korkusuz’a da 373 bin lira ceza kesildi.
Tanrıkulu, “Yıl sonuna doğru BİK cezaları daha da artmış, 2020 Aralık ayı için hem Sözcü hem de
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/disisleri-bakani-cavusoglu-abdnin-yaptirim-karari-hukuken-de-siyaseten-de-yanlis-bir-adim/2079705
https://www.birgun.net/haber/abd-nin-yaptirim-listesindeki-demir-bu-yapilan-dostluga-sigmaz-326951
https://www.birgun.net/haber/chp-den-erdogan-a-besinci-kol-yaniti-327020
3635 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-omer-celik-kaybolan-darp-raporunu-4-yil-sonra-buldu/
3636 https://t24.com.tr/haber/adalet-bakani-gul-acikladi-cocuklarin-cinsel-istismari-nedeniyle-cezaevinde-12-bin-942-hukumlu-2-bin-550-tutuklu-var,921435
3637 https://www.birgun.net/haber/chp-el-konulan-bagis-miktarini-acikladi-15-milyon-250-bin-tl-327058
3638 https://twitter.com/gergerliogluof/status/1304463157612761089
3639 https://www.evrensel.net/haber/413836/usak-emniyetinde-kadinlara-ciplak-arama-iddiasi
3640 https://www.evrensel.net/haber/421592/omer-faruk-gergerlioglu-turkiyede-ciplak-arama-yillardir-var
3632
3633
3634
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Korkusuz’a 10’ar gün BİK cezası verilmiştir. Yılın ilk 11 ayında her iki gazeteye toplam 26 gün ceza kesildiği göz ardı edilmemelidir. OdaTV’ye ise 371 bin lira ceza kesilmiş, bunun 132 bin lirasının Google Reklam Faturaları için3641 olduğu belirtilmiştir” bilgilerini aktardı.3642
20 Aralık 2020
● Terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan, 23 Haziran 2019’da
yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminden önce TRT Kürdi’de Cumhur İttifakı’na oy
verilmesi yönünde demeç vermesiyle ilgili, “TRT’den teklif geldi. Türkiye basınına yaklaşımım her zaman
olumlu olmuştur.3643 Başka kanal olsaydı, yine görüşürdüm. Devlet görevlilerinden herhangi bir teklif gelmedi” dedi.3644 Gazeteci Muhammed Vefa’nın sorularını yanıtlayan Öcalan, “Kırmızı bülten ile aranıyor
musunuz” sorusuna ise, “Kırmızı bülten durumu yok. Bu zamanla giderek aşıldı. Hayatımda herhangi bir
olumsuzlukla karşılaşmıyorum” dedi.3645 Öcalan verdiği röportajda seçimlere ilişkin, “Ekrem İmamoğlu
Kürtler için ciddi bir mesaj vermedi. Kürtlerden kaçtı ve kendini onlardan bağımsız tutmaya çalıştı. Kürtler
için CHP’nin hiçbir projesi yoktur” demişti.3646
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 20.316 yeni vaka tespit edildiğini3647 ve 3.546 yeni hasta ile birlikte
toplam vaka sayısını 2.024.601 ve 246 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 18.097 olarak açıkladı. 3648
21 Aralık 2020
● Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Haziran’da Hakkari milletvekilliği düşürülen HDP’li
Leyla Güven hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve iki kez “terör örgütü propagandası yapmak”
suçlarından 22 yıl üç ay hapis cezasına hükmetti.3649
● İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü
21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 05.00’e kadar otel/konaklama tesislerinde yılbaşı kutlama programları icra edilmesine ve eğlence/balo düzenlenmesine müsaade edilmeyeceğini açıkladı. Açıklamada, “Oteller ve konaklama tesisleri, yılbaşında yemekli-müzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde
kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunamayacak” denildi.3650
● CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Katar şirketi beIN Media Group ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında futbol maçları yayınlarıyla ilgili ödeme krizini gündeme getirdi ve “Biri ‘ödedik’,
diğeri ‘almadık’ diyor. Karşılıklı fesih yapılmıyor. AKP iktidarı kurumlar arasındaki bu rezilliğe neden sessiz kalarak spor kulüplerinin zora girmesine ortak oluyor?” diye sordu.3651 Tarhan, Kulüpler Birliği’nin
(Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Birliği Vakfı) ödeme krizini sahalara 60 saniyelik protestolarıyla yansıtma kararı aldığını ifade etti. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun 17 Kasım’da
TFF ile beIN Sports arasında anlaşma sağlandığını açıkladığını hatırlatarak “Bu açıklamayı neden bağımsız
olması gereken TFF değil de bakan yapıyor. Yoksa TFF üzerinde siyasi bir baskı mı var?” sorusunu yöneltti.3652
● AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “HDP kapatılsın” açıklamasıyla ilgili “Cumhur İttifakı içerisinde farklı bir yaklaşım yok. Parti kapatmaların zorlaştırılması sivil
siyaseti güçlendirmek bakımından bizim getirdiğimiz bir düzenlemedir. Bir parti siyasi olarak terör örgütünün propagandasını yapıyor, hukukun dışına çıkıyor, hukuk devletini yok etmek için açıkça bir performans
gösteriyor ve bunu açıkça söylüyorsa bu durumda demokratik sistem çaresiz değildir” dedi. Siyasi partilerinin görevinin demokrasi ve hukuk devletini korumak olduğunu söyleyen Çelik, AKP Genel Başkanvekili
Numan Kurtulmuş’un “Parti kapatmanın Türkiye’de olumlu bir sonucu görülmedi” ifadeleri için “Numan
Bey’in söylediği, bizim daha önce parti kapatmaların siyasi hayatta sonuç doğurmaması ve bunların sürekli
olarak kendilerini yenilemesiyle ilgili” diyerek açıkladı.3653
● CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, İçişleri Bakanlığı Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Adres Daire Başkanlığı’nın hazırladığı “Dokuz rakamlı adres kodu” uygulamasına ilişkin “Seçmen kütüklerini adres ve isim bilgisiyle kontrol edilemez hale getirerek bugünden kaybedecekleri malum bir seçim
öncesi hile-sahtekârlık hazırlığıdır” iddiasında bulundu. AKP’nin “Dokuz rakamlı adres kodu” adı altında
https://odatv4.com/odatvye-verilen-ceza-yeni-bakana-soruldu-19122000.html
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/dava-yetmedi-sozcuye-mali-baski-var-6174430/
https://t24.com.tr/haber/osman-ocalan-dan-trt-de-yayinlanan-roportajiyla-ilgili-ilk-aciklama-teklif-trt-den-geldi-kirmizi-bulten-aranmiyorum,921805
3644 https://twitter.com/muhammed_vefaa/status/1340676712728817664
3645 https://tr.euronews.com/2020/12/20/osman-ocalan-dan-trt-de-yay-nlanan-roportaj-yla-ilgili-ilk-ac-klama-teklif-trt-den-geldi
3646 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/trt-teroristbasi-ocalanin-kardesi-ye-cikti-5191770/
3647 https://www.ntv.com.tr/turkiye/20-aralik-2020-corona-virus-tablosu-246-can-kaybi-20-bin-316-vaka,MqlBjD-HA0WCDLfcblTVmQ
3648 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3649 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/milletvekilligi-dusurulen-hdpli-leyla-guven-22-yil-3-ay-hapis-cezasina-carptirildi/2083747
3650 https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-otelkonaklama-tesislerinde-yilbasi-programlari-genelgesi-gonderildi
3651 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/beinsport-ben-odedim-diyor-kulupler-para-odenmedi-diyor-paralari-kim-aldiysa-geri-ge-323101h.htm
3652 https://www.fanatik.com.tr/luiz-adrianonun-bosanma-arifesindeki-esi-turk-dizilerine-sardi-video-2190163
3653 https://www.birgun.net/haber/akp-den-aihm-in-selahattin-demirtas-kararina-iliskin-ilk-aciklama-327624
3641
3642
3643
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yeni bir izleme-gözetleme düzenlemesini uygulamaya koymaya hazırlandığını söyleyen Toprak, “Bu sistemin adı dijital fişlemeli polis devletidir, seçmen kütüğünün kontrolü olanaksız hale gelecek” dedi. Toprak,
SEÇ-SİS adlı yazılımla seçmen kütüklerinin elektronik ortamda hazırlanması ile sahte seçmen kaydının
daha kolay hale geleceğini ve denetlenmesinin de olanaksız hale geleceğini ileri sürdü.3654
22 Aralık 2020
● HDP’li Leyla Güven, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in evinde dün gece gözaltına
alındı ve işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi’ne getirildi. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
hakkında verilen karar okunduktan sonra Güven, Diyarbakır Cezaevi’ne konuldu.3655
● AİHM, Selahattin Demirtaş’ın derhal serbest bırakılması yönünde çağrı yaparak Türkiye’nin
3.500 Euro maddi, 25.000 Euro manevi tazminat ve 31.900 Euro masraf ödemesine karar verdi. AHİM’in
kararında, Demirtaş’ın tutukluluğuna ilişkin alınan kararlarda terör bağlantılı suçlamalara ilişkin bir delil
bulunmadığını belirtilerek, Demirtaş’ın tutukluluğu için sunulan gerekçelerin sadece başka siyasi amaçları
gizlemek için kullanıldığı vurgulandı. Kararda, “Mahkeme ayrıca, başvuranın tutukluluğuna ilişkin olarak
yetkililer tarafından öne sürülen amaçların, yalnızca gizli bir siyasi amacı örtmekten ibaret olduğu sonucuna
varmıştır: Bu da demokratik toplumun kalbi olan çoğulculuğun örtülmesi amacıdır” değerlendirmesi yapıldı. 3656Kararda, “Tutukluluğu süresince yerel mahkemeler tarafından, dava öncesi tutuklu kalması için
gerekli olan makul şüpheyi sağlayacak hiçbir vaka ya da bilgi sunulamamıştır. Tutukluluğa konu olan suçları işlediğine dair makul bir şüphe de dolayısıyla yoktur. Aynı gözlemler sonucu, Demirtaş’ın seçilme ve
parlamentoda olma hakkının da ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır” denildi.3657
● Selahattin Demirtaş, AİHM’in “tahliye edilmesi” yönünde karar alması ardından “Bu karar, Türkiye’de hukuk ve adalet sisteminin bizzat Hükümet eliyle çökertildiğinin tescilidir” dedi. Demirtaş, “Kesin
olan şudur ki, altı yıldır benim ve arkadaşlarım hakkında yürütülen sözde yargı faaliyetlerinin tamamının
siyasi amaçlı olduğu, hukuki olmadığı, bizim suçsuz olduğumuz, bizi içeri atanların ise bize karşı siyasi
kumpas kuracak kadar ağır suçlar işledikleri kesinleşmiş oldu” kaydetti. Dört yıldır hukuk dışı bir şekilde
siyasi rehine olarak içeride tutulmasına rağmen bu kararın kendisini sevindirmediğini belirten Demirtaş,
“Aksine üzgünüm. Çünkü ortadan kaldırılan demokrasinin, yok edilen hukukun ve adaletin faturasını sadece
ben ödemiyorum, 83 milyon yurttaşımız en ağır şekilde ödüyor” dedi.3658 HDP Genel Başkanı Mithat Sancar
ve Eş Genel Başkanı Pelvin Buldan, karara ilişkin, AİHM’in artık bugünkü kararına AKP hükümetinin itiraz
yolu kalmadığına dikkat çekerek, “Bir kez daha belirtelim ki bu karar kesin ve bağlayıcıdır. İktidarın siyasi
gerekçeler ileri sürerek bu karardan kaçma seçeneği kalmamıştır. Bu kararın gereği olarak; amasız, fakatsız
bir şekilde Demirtaş ve rehin siyasetçilerimiz derhal serbest bırakılmalıdır. Aksi her türlü tutum ve davranış
uluslararası hukuka meydan okumak ve evrensel insan haklarını çiğnemek anlamına gelecektir” tespitinde
bulundu. Sancar ve Buldan, “2018 yılında verilen ‘Demirtaş tahliye edilmelidir’ kararına karşı siyasi iktidar
tarafından ‘karar kesin değil’ denilerek avukatların tahliye talepleri reddedilmişti. Bugün AİHM Büyük Dairesi tarafından açıklanan kesin ve bağlayıcı kararla bu gerekçe ortadan kalkmıştır. Kararla birlikte Demirtaş
başta olmak üzere rehin tutulan siyasetçiler hakkında yürütülen siyasi soruşturmalar boşa çıkmış, tüm davalar hukuken çökmüştür. Bu kararla dört yıldır demokratik siyasete yönelik yürütülen tüm kumpas davaları, siyasi operasyonlar ve bunların üzerine oluşturulan dosyalar hükümsüz hale gelmiştir. AİHM Büyük
Dairesi’nin de tescil ettiği gibi seçilmişlerimiz hakkında yapılan yargılamalar siyasi yargılamalardır” diye
konuştu.3659 Kararın ardından HDP’nin açıklamasında da “AİHM Büyük Daire, Demirtaş’la ilgili geçen yıl
yaptığı duruşmaya yönelik verdiği kararı açıkladı. Bu kararın gereği olarak Demirtaş ve tüm seçilmiş siyasetçiler derhal serbest bırakılmalıdır. Seçilmişleri rehin tutma suçu daha fazla sürdürülemez” denildi.3660
● A Haber’in “Seferler azaltılınca tıka basa yolculuk” haberinde İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde metro
hattı bulunmamasına rağmen metroda korona virüsü salgını koşullarına uygun olmayan şekilde yoğunluk
yaşandığı belirtildi.3661 CHP’li Kemalpaşa Belediyesi’nin sosyal medya hesabında söz konusu haber paylaşılarak, “Demek bir de metromuz olsa, işte bitti” denildi.3662
● Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İstanbul İl Örgütü’nün DTK Eş Başkanı Leyla Güven’in tutuklamasını ilişkin Aksaray Metro Meydanı’nda yapacağı basın açıklamasında polis, HDP İstanbul İl

https://t24.com.tr/haber/chp-genel-baskan-basdanismani-erdogan-toprak-9-rakamli-adres-kodu-secim-oncesi-hile-hazirligidir,921908
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/teror-davasinda-22-yil-3-ay-hapse-carptirilan-hdpli-leyla-guven-cezaevine-gonderildi/2084815
https://www.amerikaninsesi.com/a/aihm-buyuk-dairesi-demirtas-kararini-acikladi/5708949.html
3657 https://www.birgun.net/haber/aihm-selahattin-demirtas-derhal-tahliye-edilmeli-327615
3658 https://twitter.com/hdpdemirtas/status/1341399970281361410
3659 https://www.amerikaninsesi.com/a/demirtas-sozde-yargi-faaliyetlerinin-siyasi-amacli-oldugu-kesinlesti/5708995.html
3660 https://www.birgun.net/haber/aihm-selahattin-demirtas-derhal-tahliye-edilmeli-327615
3661 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/metro-hatti-olmayan-ilcede-tika-basa-yolculuk-haberi-1800499
3662 https://twitter.com/Kpasabelediye/status/1341001190373548034
3654
3655
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Başkanı Elif Bulut ve Eşbaşkanı Erdal Avcı’nın da olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada HDP
İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da tekerlekli sandalyeden itilerek düşürüldü.3663
23 Aralık 2020
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında AİHM’in HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili hak ihlali kararına ilişkin “Bu karar bizi bağlamaz. AİHM terörle ilgili Türkiye’den
giden her kararı onaylıyor. Daha kendi mahkemelerimizden bir karar çıkmadı. İç hukuk yolları tüketilmeden
bu kararı alıyorlar. Türkiye aleyhine hareket ediliyor. Kendi adamlarını koruyorlar. Bu karar bizi bağlamaz”
dediği aktarıldı.3664
24 Aralık 2020
● Almanya Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, 27 yıl altı
ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Can Dündar’ın Türkiye’ye iade edilmesini talep ettiklerine ilişkin
Almanca Twitter mesajına “siyasi yargılama” tepkisini gösterdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Altun’a
“Prensip olarak geçerli olan Almanya’nın siyasi gerekçeli mahkumiyet kararlarında iade yapmamasıdır. Alman hükümeti, dünya genelinde bağımsız medya ve bağımsız habercilik için çaba harcamaktadır” yanıtını
verdi. Açıklamada, “Hem iyi ve kalıcı ikili ilişkiler hem de iyi ve kalıcı Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri
için, demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti gibi konularda uluslararası standartlara uyulması temel şarttır” denildi. Altun, Dündar’ın “casusluk ve silahlı bir terör örgütünü desteklemekten hüküm giydiğini” ve
“eylemlerinin basın özgürlüğü kapsamında olmadığını” iddia ederek, “Muhataplarımızdan, bağımsız Türk
yargısının kararını kabul etmelerini ve Can Dündar’ı Türkiye’ye iade etmelerini bekliyoruz” demişti.3665
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 3.199 yeni hasta tespit edildiğini3666 ve 17.543 yeni vaka ile birlikte
toplam vaka sayısını 2.118.255, 190 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 19.371 olarak açıkladı.3667
● HDP Ekonomi Komisyonu üyeleri Necdet İpekyüz ve Erol Katırcıoğlu’nun açıkladığı Yoksulluk
Raporu’nda, “Türkiye’nin kronik sorunu olan işsizlik rekor seviyede artmış, reel ücretler hızla erimeye devam etmiştir. Ayrıca alım gücü düşmüş, en temel ihtiyaçlar dahi karşılanamaz hale gelmiştir” denildi. Türkiye’de 8.037.000 vatandaşın Genel Sağlık Sigortası primini ödeyemeyecek kadar yoksul olduğu ve
2015’ten sonra en az 50.000 esnafın kepenk indirdiği ifade edildi. Raporda, emeklilerin geçim derdi yaşadığı
vurgulanarak, “2002 yılında emeklilerin yüzde 37’si çalışıyor veya iş arıyorken, bu oran 2020 itibariyle
yüzde 47’ye çıkmıştır. Emekliler arası gelir dağılımı adaletsizliği ise tüm Avrupa Birliği ülkelerinden daha
yüksektir” ifadelerine yer verildi. Katırcıoğlu, ayrıca “Türkiye’de çalışan nüfusun yüzde 60’ı asgari ücrete
veya altında gelir alıyor. En azından 20 milyon insan aslında açlık sınırını altında yaşıyor. İşini kaybedenleri
de eklediğimizde 30 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor” açıklamasında bulundu.3668
● Libya’nın doğusundaki askeri güçlerin komutanı Halife Hafter, “Tüm kuvvetlerimizi Libya’daki
Türk kuvvetlerine karşı savaşa hazır olmaya çağırıyorum” açıklamasında bulundu. Türkiye’nin “işgalci bir
ülke” olduğu öne süren Hafter, “Topraklarımızda bir sömürgeci bulunduğu sürece barış olmayacak. Bu nedenle barışımızı kendi ellerimizle şekillendirmek için yeniden silaha sarılacağız. Madem Türkiye barışı reddedip savaşı tercih ediyor, işgalciyi inancımız, irademiz ve silahımızla kovmaya hazırlanıyoruz” diye konuştu.3669 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, Hafter’in açıklamalarına, “Bu savaş suçlusu, cani yani
katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde katil
Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir. Böyle bir hareketi yaptıktan sonra kaçacak yer
bulamazlar” yanıtını verdi.3670
● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AİHM Büyük Daire’nin, “Selahattin Demirtaş derhal serbest bırakılmalıdır” kararı üzerine “Demirtaş teröristtir. AİHM’in almış olduğu karar, boşlukta bir karardır. Çok
net ve açıktır” dedi. Soylu, “Avrupa’nın içinde gözlerini Türkiye, Müslüman düşmanlığı bürümüş. Dönüp
kendilerine gelmelerini elbette bekliyoruz. ‘-mış gibi’ uyguladıkları evrensel kurallara yapmalarını diliyorum. Türkiye’nin hukuk sisteminin, idari yapısının yıllardır şahit oldu bu hali Türkiye düşmanlığı üzerinden
sergileyen Avrupa temizleyemeyecektir” dedi.3671
● Yargıtay 16. Ceza Dairesi, KHK’yla kapatılan Zaman’ın Ankara Temsilcisi Mustafa Ünal’ın 10
yıl altı ay, yazar Ahmet Turan Alkan’a verilen sekiz yıl dokuz ay, gece editörü İbrahim Karayeğen’in ise
dokuz yıl şeklindeki hapis cezalarını onadı. Yargıtay, Ahmet Turan Alkan, Mustafa Ünal ve İbrahim
https://t24.com.tr/video/leyla-guven-in-tutuklanmasini-protesto-eylemine-polis-mudahalesi-hdp-li-vekil-musa-piroglu-tekerlekli-sandalyeden-dusuruldu,34886
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/erdogandan-demirtas-aciklamasi-bu-karar-bizi-baglamaz-41695902
https://www.dw.com/tr/can-dündarın-iadesi-talebine-almanyadan-cevap/a-56050652
3666 https://www.trthaber.com/haber/saglik/25-aralik-koronavirus-tablosu-aciklandi-bugunku-vaka-sayisi-541245.html
3667 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3668 https://www.birgun.net/haber/hdp-den-yoksulluk-raporu-30-milyon-kisi-aclik-sinirinin-altinda-327999
3669 https://tr.euronews.com/2020/12/25/hafter-tum-kuvvetlerimizi-libya-daki-turk-guclerini-kovmak-icin-savasa-haz-r-olmaya-cag-r3670 https://tr.euronews.com/2020/12/27/libya-da-turk-guclerine-kars-savasa-haz-rl-k-cagr-s-yapan-hafter-e-bakan-akar-dan-cevap
3671 https://ankahaber.net/haber/detay/icisleri_bakani_soylu_demirtas_teroristtir_aihm_karari_boslukta_bir_karardir%E2%80%9D_24476
3663
3664
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Karayeğen’e “FETÖ üyeliği” suçundan verilen cezaları ve davada verilen biri dışında beraat kararlarını
yerinde buldu. Daire, “FETÖ üyeliği” suçlamasından cezalandırılan Mümtaz’er Türköne, Şahin Alpay ve
Ali Bulaç’ın eylemlerinin “örgütün hiyerarşik yapısına dahil olunmaksızın yardım” suçunu oluşturduğuna
hükmetti ve kararları bozdu. Bir süre önce tahliye edilen Türköne’nin suç vasfı değiştiği için tahliyesine
karar verildiğini vurguladı.3672 Ayrıca gerekli araştırma yapılmadan beraatine karar verilmesi yerinde bulunmayan Mehmet Özdemir’in dosyası ile yazarlar Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Mümtaz’er Türköne’nin dosyaları da yeniden görülecek.3673 Daire, Lale Sarıibrahimoğlu, Nuriye Akman, İhsan Dağı ve Orhan Kemal
Cengiz hakkında verilen beraat kararlarını ise yerinde buldu. Daire, 24 Eylül 2020’de verdiği kararla Türköne’nin tahliyesine hükmederek tahliye gerekçesini “suç vasfının değişmesine” dayandırdı. Türköne, 24
Eylül akşam saatlerinde tahliye edilmişti.3674
● İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevde bulunduğu 18 aylık görev sürecini değerlendirdiği toplantıda, Halk Ekmek ve belediye otobüslerindeki doluluk oranlarına ilişkin sorusu
üzerine Akit TV muhabirine tepki gösterdi. İmamoğlu, “Şahsını tanımam ancak temsil ettiğin kurum gazete
kimliği taşımıyor. Bugün Akit’te manşetin altında yer alan haberde ‘Hayvan Ekrem’ yazıyor. Onun için ben
sizin kurumunuza cevap vermeye tenezzül dahi etmem. 16 milyonun yöneticisine ve beş milyona yakın
insanın oy verdiği insana davranış biçimini düzenlemeyen, bu konuda haber yapma biçimi ve kalemi sapkınlaşmış, dili bozuk tavırlarla hareket eden bir kuruma bu anlamda cevap vermem” dedi.3675 Akit haberinde
“Hayvan, Ekrem’in umurunda değil” başlığını kullanmıştı.3676
26 Aralık 2020
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin giderek ağırlaşan bir faturayla karşılaşmasını istemediği için erken seçim çağrısında bulunduğunu söyleyerek, “Hükümet sorun çözme kapasitesini
kaybetti. Sandığı koyalım, seçmen devam etmelerini istiyorsa etsinler ama başkasını istiyorsa onlar gelsin”
dedi. Artık “demokrasi mi totaliter yapı mı?” seçimi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Değişik görüşlerdeki partiler uzlaşma içindeyiz. Ülkemize demokrasiyi, demokratik yollardan getireceğiz, sandık yoluyla
gelecek, belki de ilk kez hiçbir grubu, partiyi dışlamadan kendi özgür irademizle anayasamızı yapacağız”
diye konuştu.3677 Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan için diktatör sözünü ilk kez Aydın’da
kullandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Bize, tek partiye gönderme yaparak ‘Diktatörsünüz, faşistsiniz’ dediler. Tepedeki talimat verdiğinde hâkim dediğini yapıyorsa ortada demokrasi yoktur. Türkiye bir diktatör
tarafından yönetiliyor, siyaset kitabını açtığınızda oradaki niteliklerle Erdoğan’ın uyuştuğu görülüyor” dedi.
AİHM’nin Selahattin Demirtaş hakkında aldığı karara ilişkin ise, “Kararın uygulanmasını zorunlu kılan
Anayasa hükümleri var. ‘Uymam’ dediğinizde kendinizi Avrupa’dan, çağdaş dünyadan tecrit etmiş, kendi
Anayasa’nıza uymamış oluyorsunuz, arkasından da ‘Bizde demokrasi var’ diyorsunuz. Uygulanmazsa faturası ağır olur, bunu ben de onlar da bütün hukukçular da biliyor” yorumunda bulundu. 3678
● Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada hakkında yurt dışına kaçma şüphesi nedeniyle ev hapsi kararı verilen dönemin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı görevlisi Ecevit Emir’in eşi Şengül
Emir intihar etti. İddiaya göre; Ecevit çifti, ev hapsi kararının yaşadıkları yerde duyulmasından rahatsız oldu
ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Şengül Emir evin bodrumunda kendini astı.3679
27 Aralık 2020
● Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya’da 26 Aralık’ta kalacak yeri olmadığı için sokakta yaşadığını
söyleyen Ali Çiftçi’ye sokağa çıkma kısıtlamasında üç bin 150 lira ceza kesilmesine ilişkin özür diledi.3680
Yapılan açıklamada, “Polis burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamamız lazım
geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi’yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik.
Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşlarımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz” denildi.3681
● CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’in
vekaletnamesi olmayan bir dosyada, karar alındıktan sonra müdahil olma dilekçesiyle vekalet ücreti kazancı
sağladığını söyledi.3682 Başarır, “Sırf dört bin 80 liralık vekaletname ücretini almak için tüm halkımızı, adaleti kandırma yoluna gitmiştir” dedi.3683
https://expressioninterrupted.com/tr/yargitay-zaman-davasinda-verilen-3-cezayi-onadi-4-hukmu-bozdu/
https://kronos34.news/tr/mustafa-unal-ahmet-turan-alkan-ve-ibrahim-karayegene-verilen-hapis-cezalari-onandi/
https://expressioninterrupted.com/tr/yargitay-zaman-davasinda-verilen-3-cezayi-onadi-4-hukmu-bozdu/
3675 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012241043457447-imamoglu-akit-muhabirinin-sorusunu-reddetti-calistiginiz-yer-bir-gazete-degil-cevap-vermeye/
3676 https://www.yeniakit.com.tr/haber/hayvan-ekremin-umurunda-degil-1487183.html
3677 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/kilicdaroglu-secim-parlamenter-sistemle-ilgili-olacak-41698724
3678 https://www.birgun.net/haber/aday-sembolik-sistem-degisecek-328047
3679 https://www.a3haber.com/2020/12/26/hrant-dink-davasinda-yargilanan-sanik-ecevit-emirin-esi-intihar-etti/
3680 https://www.cnnturk.com/turkiye/egmden-sokakta-yasayan-kisiye-kesilen-kisitlama-cezasi-icin-ozur
3681 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberler-antalyadaki-goruntuler-tepki-cekmisti-emniyetten-flas-aciklama-41699426
3682 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/erdoganin-avukati-hakkinda-sok-iddia-6185523/
3683 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chpli-ali-mahir-basarirdan-erdoganin-avukati-hakkinda-carpici-iddia-1801837
3672
3673
3674
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28 Aralık 2020
● Expression Interrupted’ın “İfade Özgürlüğü ve Türkiye” raporuna göre; Türkiye 689 uygulanmayı
bekleyen karar ile AİHM kararlarını yerine getirmeyen ikinci devlet konumunda.3684 Raporda, Osman Kavala, kapatılan sivil toplum kuruluşları, LGBTİ+ hakları derneklerinin düzenlemek istediği kitlesel etkinlikler ve Onur Yürüyüşü, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için haklarında “örgüt
propagandası yapmak” suçlamasından dava açılan 822 akademisyen de örnek gösterildi.3685
● Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sokağa çıkma kısıtlamasında idari para cezası işlemine maruz kalması kamuoyunda tepkiyle karşılandığı için özür dilediği evsiz vatandaş Ali Çiftçi, Ankara Valiliği tarafından Kimsesizler Oteli’ne yerleştirildi. Çiftçi, meslek edindirme personeliyle görüştürüldü. Çiftçi, “Daha
önce Antalya’da çalışmıştım ve iş bulurum diye gitmiştim ama bulamadım. Param da olmayınca sokakta
mağdur olarak kaldım. Sokakta olduğum için memurlar da haklı olarak ceza kestiler. Antalya Büyükşehir
Belediyesi bana çok yardımcı oldu. Ankara’ya gitmek istediğimde biletimi alıp buraya yolladılar. Şu an
Ankara’da bir otele yerleştirildim. Allah devletimizden razı olsun. Bundan sonraki planım bir iş bulup yeni
bir hayat ve yeni bir düzen kurmak. İnşaatçıyım, demirciyim ama sadece inşaat işi değil, her işi yaparım”
açıklaması yaptı.3686
● Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül 31 Aralık’ta görevini bırakacağını duyurdu.
Karagül, “Yeni Şafak’ta 25 yıllık çalışma hayatım, sekiz yıllık Yayın Yönetmenliği görevim sona eriyor.
Başka bir hayat mümkün mü deneyeceğim Yeni Şafak’ta yazmaya ve ülkemiz için mücadele etmeye devam
edeceğim” dedi.3687
● İçişleri Bakanlığı, 21-28 Aralık’ta sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmadığı için toplam 40 bin 591
kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını açıkladı.3688
● Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin 2021 yılı için brüt
3.577,50 lira ve net 2.825,90 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Bakan Selçuk, “Asgari ücret geçen yıla göre
500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir” dedi.3689 Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat,
net 3.000 lira üzerinde bir karar beklendiğini söyleyerek “Belirlenen net asgari ücret yetersizdir, işçilerin
beklentilerini karşılamaktan uzaktır” diye konuştu. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Asgari ücret
bir kez daha enflasyon karşısında, dolar-altın fiyatları karşısında gerileyen, ‘büyüyoruz, milli gelir artıyor’
diyorlar ya, milli gelirden, büyümeden hiçbir biçimde payını alamayan, işçinin ailesi ile birlikte geçinmesi
açısından son derece yetersiz bir ücret olarak açıklanmıştır” ifadelerini kullandı.3690
● İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, merdiven altı internet haber
sitelerinden siyasetten ekonomiye, bürokrasiden STK’lara kadar her kesimce rahatsızlık duyulduğunu savunarak, bu sitelerle ilgili internet yasası ile erişime engelleme yapılması gerektiğini öne sürdü. İGF Genel
Başkanı Demir, “Bugün Türkiye’de haberler artık cep telefonları ile anında okuyuculara internet medyaları
sayesinde ulaşıyor. Burada en büyük sorun sosyal medya ve merdiven altı internet haber siteleridir. Sosyal
medyada aşırı derecede bilgi kirliliği yaşanmaktadır. Bunun için kurumsal olmayan merdiven altı internet
medyalarının çıkarılacak internet yasası ile BTK tarafından erişme engellenmesi ülkemizde medyanın geleceğini kurtaracaktır” dedi.3691
29 Aralık 2020
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, vekaletnamesi olmayan bir dosyaya vekalet pulu
ve harcı yatırdığına dair açıklamalara, “CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, gülünç bir matematik
hesabıyla ciddiyetten uzak ve bütünüyle şahsını kamuoyu husumetine maruz bırakmak amacıyla ortaya attığı ve Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret davalarında vekalet sunmaksızın adına vekalet ücreti takdir
edildiği, bugüne kadar 38 milyon 980 bin lira avukatlık ücreti tahsil ettiği şeklindeki açıklamasının tümüyle
iftira ve yalandan ibaret” yanıtını verdi.3692
● İstanbul Bakırköy 4. Asliye Hukuk Ceza Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açtığı tazminat davada, Yeni Şafak ve eski Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül’ün

https://expressioninterrupted.com/tr/ifade-ozgurlugu-ve-turkiye-aihm-kararlarinin-uygulanmasi-raporumuz-yayimlandi/
https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/236840-turkiye-aihm-kararlarini-en-cok-yerine-getirmeyen-ikinci-devlet
https://www.ntv.com.tr/turkiye/cezasi-iptal-edilip-memleketine-gonderilen-ali-ciftci-ilk-kez-konustu,6sYxqgwDTE-uLDgoj6W99g
3687 https://www.yenisafak.com/hayat/ibrahim-karagul-yeni-safak-genel-yayin-yonetmenligi-gorevini-devrediyor-3591743
3688 https://www.trthaber.com/haber/gundem/kisitlamaya-uymayan-40-bin-591-kisi-hakkinda-islem-541666.html#:~:text=%C4%B0%C3%A7i%C5%9Fleri%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%2C%20d%C3%B6rd%C3%BCnc%C3%BCs%C3%BC%20uygulanan%20soka%C4%9Fa,ya%20da%20idari%20i%C5%9Flem%20yap%C4%B1ld%C4%B1.
3689 https://www.ntv.com.tr/ekonomi/2021-asgari-ucret-aciklandi-asgari-ucret-ne-kadar-oldu-bakan-selcuk-asgari-ucreti-zammini-duyurdu,ClC33sUAbUwIuSB5WXKyg
3690 https://www.birgun.net/haber/asgari-ucret-2-bin-825-lira-olarak-belirlendi-328272
3691 https://www.bursadabugun.com/haber/merdiven-alti-internet-haber-siteleri-erisime-engellenmeli-1367867.html
3692 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdoganin-avukati-ozel-vekalet-ucreti-aciklamalari-iftira-ve-yalandan-ibaret-/2091864
3684
3685
3686
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3693

“FETÖ projesi” ifadesi kullanmasını “hakaret” kabul kabul etti.
Mahkeme, söz konusu ifadeyi kullanmış
olan davalılarca 5.000 lira ve Karagül’ün 2.500 lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.3694
● Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi, “1 ve 19 Ocak 2014’te MİT tırlarının durdurulmasını organize
ettikleri belirtilen FETÖ’nün 11 sivil imamı ile bir tuğgeneral” hakkındaki davada, 11’i firari 50 sanıktan
27’sine verilen hapis cezalarıyla ilgili gerekçeli kararını duyurdu. Kararda, olayın FETÖ/PDY’nin planlı bir
örgütsel organizasyonu olduğu anlatılarak “15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı, MİT
tırlarına yapılan FETÖ/PDY operasyonu ile atılmıştır” denildi. Olayın FETÖ üyeleri tarafından Diyarbakır
ve Nevşehir’de yapılan toplantılarda planlandığı kaydedildi.3695
● İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP Kadın Meclisi Üyesi Seyhan Çiçekli ile Teğmen Öztürk,
Faruk Öztürk, Hanım Bozkurt, Heremsi Öztürk, Jiyan Öztürk, Betül Öztürk’ün “örgüt üyeliği” iddiasıyla
yargılanmasında tutukluluk hallerinin devamına ve henüz ifadesi alınmayan açık tanık Mevlüde Gündüz’in
mahkemeye getirilmesi için müzakere yazılmasına karar verdi. Dava 23 Mart 2021’e ertelendi.3696
30 Aralık 2020
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 2.612 yeni hasta tespit edildiğini3697 ve 15.692 yeni vaka ile birlikte
toplam vaka sayısını 2.194.272, 254 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 20.642 olarak açıkladı.3698
● Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Rusya’dan satın alınmış S-400 hava savunma füze
sistemleriyle ilgili ortak çalışma grubu oluşturularak teknik görüşmeler yürütüleceğini duyurdu. 2020’de
Türkiye-AB ilişkilerinde inişler, çıkışlar olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Özellikle Yunanistan ve Rum
Kesimi'nin ve daha sonra Fransa'nın katılımıyla gergin geçen bir yıl oldu. Elbette son zirvedeki sonuç bildirgesinde memnun olmadığımız hususlar var. Seneye ilişkilerin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz
hazırız” diye konuştu.3699
● Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşması 6 Temmuz 2017’de görülen FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki (KKK) eylemlerine ilişkin 132 sanıklı davada hükmünü açıkladı. Kararda, dönemin KKK Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı eski tuğgeneral Adem Boduroğlu hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Eski tuğgeneral Erhan
Caha’ya, iki kişiye yönelik “öldürmeye teşebbüsten” 34 yıl, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan
ise 69 yıl hapis cezası verildi. Başka dosyalarda daha önce hüküm giyen davanın tutuksuz sanıklarından
Gökhan Akdağ ve Fikret Yağmur da aynı suçlardan süreli hapse mahkum edildi. Aralarında dönemin KKK
Personel Başkanlığı Plan Şube Müdürü eski albay Mutlu Serkan Vurdem’in de olduğu 12 sanık hakkında
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Dönemin Kara Kuvvetleri Harbe Hazırlık ve Eğitim Daire Başkanı olan eski tuğgeneral Ali Rıza Çağlar ve Kara Kuvvetleri Plan ve Harekat Daire Başkanı olan eski
tuğgeneral İbrahim Lütfi Nuhoğlu ile birlikte 80 sanık müebbet hapis cezası aldı. 22 sanık “darbe girişimine
yardım” suçundan 12 yıl altı aydan 20 yıla kadar hapse mahkum edildi. Dokuz sanık ise, haklarındaki tüm
suçlardan beraat etti.3700
31 Aralık 2020
● Yeni Şafak’ın yeni Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu oldu. Likoğlu, Ankara Haber Müdürlüğü görevini yürütüyordu.3701
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’nin “yerli ve milli olmadığı” yönünde eleştirilerine, “Onlar Katar yerlisi, ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yerlisi ve millisi
bir vatandaşım. Kendi ülkesinde, kendi devletinde, kendi vatandaşından dolarla borç alanlar ve dolarla faiz
ödeyenler, Türk lirasına itibar etmeyenler yerli ve milli olamazlar” yanıtını verdi.3702
● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2021 için açıkladığı “reform
yılı” iddiasına ilişkin “Türkiye’de bir reform yapılmaya ihtiyaç var ama bu yapılabilir mi, buna ümidimiz
yok. Sayın Erdoğan’a tavsiyem hemen, en hızlı biçimde iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem
için tarafları bir araya toplayıp, bizim önerdiğimiz memleket masasını toplamasıdır” açıklamasında bulundu. Hızlı bir şekilde güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçiş yapılması gerektiğini ifade
eden Akşener, “‘Bundan ümidin var mıdır?’ diye sorarsanız, ümidim yoktur” dedi.3703
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekrem-imamogu-ibrahim-karagule-actigi-davayi-kazandi-1802252
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012291043480265-ibb-baskani-imamoglu-yeni-safak-ve-gazeteci-karagule-actigi-davayi-kazandi/
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-mit-tirlarinin-durdurulmasi-davasinda-gerekceli-karar-aciklandi-15-temmuzun-ilk-uluslararasi-adimi41701545
3696 https://ozgurmanset.net/gazeteci-yilmazoglu-tahliye-edilmedi/
3697 https://www.haberturk.com/30-aralik-koronavirus-tablosu-aciklandi-son-dakika-korona-vaka-sayisi-2921410
3698 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
3699 https://www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-haberi-cavusoglus-400ler-icin-abd-ile-ortak-calisma-grubu-olusturuldu,AJa_bGpXdESDAl0gmqi7-Q
3700 https://www.trthaber.com/haber/gundem/kara-kuvvetleri-davasinda-karar-aciklandi-542487.html
3701 https://www.yenisafak.com/hayat/yeni-safakin-yeni-genel-yayin-yonetmeni-kim-3592174
3702 https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-ndan-erdogan-a-yanit-onlar-katar-yerlisi-328700
3703 https://www.aa.com.tr/tr/politika/iyi-parti-genel-baskani-aksenerden-reform-cagrisi/2094857
3693
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● İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile salgın gerekçesiyle 31 Aralık itibariyle
sona erecek olan sinema salonlarıyla ilgili kapalı kalmaları yönündeki kararın1 Mart’a kadar uzatıldığını
duyurdu.3704
● Covid-19 tedavisi gören OrtaDoğu’nun eski yayın yönetmeni Kenan Akın, organ yetmezliği sebebiyle hastanede yaşamını yitirdi. Akın, Tercüman, Güneş, Günaydın, Sabah ve Türkiye’de genel yayın
müdürlüğü ve üst düzey yöneticiliği görevlerinde bulunmuştu. TGRT’nin kurucuları arasında yer alan Akın
TV 8’de de Yönetim Kurulu Başkanvekili sıfatıyla uzun yıllar çalıştı.3705

Olumlu Gelişmeler
3 Ocak 2020
● AYM, yazar Hayko Bağdat’ın, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in şikayeti üzerine 1160 lira para cezasına çarptırılmasını ifade özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirdi.3706
AYM’nin kararında, “Hayko Bağdat tarafından kullanılan ‘iğrenç’ kelimesi rahatsız edici niteliktedir fakat
ifadenin Melih Gökçek tarafından başlatılan ırk temelli politik bir tartışmada kullanıldığı gözden kaçırılmamalıdır. Unutulmamalıdır ki ifade özgürlüğünde yalnızca düşünce ve bilginin özünün korunması değil düşünce ve bilginin sunuluş şekli de önemlidir. Rahatsız edici de olsa siyasilere yönelik eleştirilerin cezalandırılması caydırıcı etki doğurarak cezalandırılma korkusuyla kamuoyundaki farklı seslerin susmasına yol
açabilir. Bu durum da çoğulcu toplumun sürdürülebilmesine engeldir. Somut olayda başvurucuya adli para
cezası verilmesi, başvurucunun yazarlık ve gazetecilik faaliyetlerini baskı altına alacaktır. Bu durum demokratik toplumun vazgeçilmez unsuru olan siyasilerin söylem ve faaliyetlerine yönelik eleştiri ve bilgilendirme ortamına da zarar verebilir. Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan
ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir” denildi. Mahkeme, yeniden yargılanması yapılmak
üzere Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine ve başvurucuya net 9.150 lira manevi tazminat
ödenmesine hükmetti.3707
● İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nden “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı olduğu için KHK ile ihraç edilen Prof. Dr. Nesrin Sungur Çakmak hakkında
“terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği bir yıl üç
aylık hapis cezasını bozdu.3708
9 Ocak 2020
● AYM, Halk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç’in, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif
Çağatay Kılıç’a “saray soytarısı” dediği için cezalandırılmasını ifade özgürlüğü hakkı ihlali olarak yorumladı.3709 Resmi Gazete’de yayımlanan AYM kararına göre, “Başvurucu tarafından kullanılan ‘saray soytarısı’ kelimesinin saldırgan ve rahatsız edici nitelikte bulunmadığı söylenemese de ifadenin müştekinin ifadeleri ile katkı sağladığı politik bir tartışmada kullanıldığı dikkate alınmalıdır. Nitekim ilk derece
mahkemesi, müştekinin ifadelerini haksız tahrik nedeni olarak kabul ederek başvurucunun cezasında belirli
oranda indirime gitmiştir. Yukarıda açıklanan sebeplerle başvuru konusu ifadenin kabul edilebilir eleştiri
sınırları içinde kaldığı değerlendirilmiştir. AYM’nin kanaatine göre mevcut olayda başvurucunun ifade özgürlüğü ile müştekinin itibarını koruma hak ve menfaati arasında derece mahkemesi tarafından adil bir dengenin kurulmasına çalışılmamış başvurucunun adli bir ceza ile cezalandırılmasının demokratik bir toplumda
zorlayıcı toplumsal ihtiyaca karşılık geldiği ilgili yeterli bir gerekçe ile ortaya konulmamıştır. Bu nedenle
başvurucunun ifade özgürlüğüne yapılan müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır” denildi. Mahkeme yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 30. Asliye Ceza
Mahkemesi’ne gönderilmesine ve 239,50 lira harç ve 2.475 vekalet ücretinden oluşan toplam 2.714,50 lira
yargılama giderinin başvurucuya ödenmesine karar verdi.3710
13 Ocak 2020

https://www.icisleri.gov.tr/sinema-salonlari-icin-sure-1-marta-uzadi
https://www.ntv.com.tr/turkiye/gazeteci-kenan-akin-corona-virus-nedeniyle-hayatini-kaybetti,i8twdsj9YESHUM1eHgilpw
https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/gazetecinin-sosyal-medyada-bir-siyasetciye-yonelik-paylasimlarindan-dolayi-cezalandirilmasi-nedeniyle-ifade-ozgurlugunun-ihlal-edilmesi/
3707 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/218045-melih-gokcek-e-hakaret-davasinda-aym-hayko-bagdat-i-hakli-buldu
3708 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/218042-baris-akademisyenine-verilen-ertelemesiz-hapis-cezasi-istinaftan-dondu
3709 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2016/36782
3710 https://www.birgun.net/haber/anayasa-mahkemesi-saray-soytarisi-demek-suc-degil-283316
3704
3705
3706
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● TRT’nin Almanca haber platformu TRT Deutsch dijital test yayınına başladı.
TRT’den yapılan
açıklamaya göre, yeni kanal ile Almanya başta olmak üzere Almanca’nın hakim olduğu ülkelerde tercih
edilen, güvenilir ve referans gösterilen bir haber kaynağı olunması hedefleniyor.3712
14 Ocak 2020
● Mardin’in Nusaybin ilçesinde 9 Ocak’ta “terör örgütü üyesi olmak” gerekçesiyle evinde gözaltına
alınan Mor Yakup Manastırı Rahibi Sefer Bileçen, bir gün sonra tahliye edildi. Bileçen, “pişmanlık yasasından” yararlanmak isteyen Müjdat S. Adlı itirafçının hakkında verdiği beyanların gerçeği yansıtmadığını,
sadece inancı gereği insanlara yemek verdiğini ifade etti.3713
15 Ocak 2020
3711

● İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Sözcü sahibi Burak Akbay’ın hakkındaki yakalama kararının
kaldırılmasına ve kırmızı bülten ile ilgili işlemlerin durdurulmasına karar verdi. Karara gerekçe olarak “Akbay’ın babasının cenazesine gelemeyerek dini görevini yerine getiremediği ve mağduriyet yaşadığı” belirtildi.3714
● Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, ansiklopedik bilgi sitesi Wikipedia’ya erişim yasağı kararını kaldırdı. Wikipedia, Türkiye’de saat 22.30 itibarıyla erişime açıldı. Daha önce BTK tarafından 29 Nisan
2017’de sabah saat 08.00’de, wikipedia.org alan adına, Türkiye üzerinden erişilmesine engel getirilerek
idari tedbir kararı alınmıştı.3715 İfade Özgürlüğü Derneği kurucusu Prof. Dr. Yaman Akdeniz, “Biz hep Wikipedia’yı konuşuyoruz ama Wikipedia’nın erişimi engellemeye dayanak olan 8/A maddesi, işleyişte milli
güvenlik, kamu düzeninin korunması için kullanılan bu madde dayanak gösterilerek çok sayıda muhalif ve
özellikle de Kürt haber siteleri erişime engelleniyor” dedi. Yargı üzerindeki siyaset gölgesine işaret eden
Akdeniz, “Wikipedia’nın engellenmesini kim talep etti diye baktığınızda, talebin Başbakanlık’tan (dönemin)
geldiğini görüyorsunuz. Çünkü 8/A maddesi buna izin veriyor. Ve son seçimler sonrası Başbakanlık kapatılana kadar tüm talepler neredeyse hep Başbakanlık’tan geldi. 24 Haziran 2018 seçimleri sonrasında da
talepler Cumhurbaşkanlığı’ndan gönderiliyor” açıklamasında bulundu.3716
● Cumhuriyet ve Le Monde diplomatique işbirliği sözleşmesini, Paris’te Cumhuriyet Genel Yayın
Yönetmeni Aykut Küçükkaya ile Le Monde diplomatique Genel Müdürü Serge Halimi imzaladı. Küçükkaya, “Şubat, ayıyla birlikte her ayın ilk pazartesi günü Le Monde diplomatique’i Cumhuriyet ile birlikte
ücretsiz olarak vereceğiz. İlk sayımız 3 Şubat Pazartesi günü okurlarımızla buluşacak. Okurlarımız ve Türkiye, dünyanın saygın gazetelerinden Le Monde diplomatique’de yer alan analiz ve makaleleri Türkçe olarak
okuyacaklar. Okuyucularımız böylece dünyada yaşanan gelişmelere detaylı ve farklı analizlerle ulaşma
şansı yakalayacaklar” dedi. Halimi ise, “Le Monde diplomatique uluslararası bir yayın organı. Şimdi Cumhuriyet’le birlikte 31 ülkede 21 dilde yayın yapıyor olacağız. Türkiye’nin köklü ve bağımsız gazetesi olan
Cumhuriyet’in vermiş olduğu demokrasi mücadelesinin her zaman yanında duracağız” diye konuştu.3717
16 Ocak 2020
● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet’in eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve
eski sorumlu müdürü Abbas Yalçın hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçesiyle yürütülen davada,
Basın Kanunu’ndaki hak düşümü süresi dolduktan sonra dava açıldığı için düşürülmesine karar verdi. Dündar hakkındaki yakalama kararı da “savunmasının dosyaya katkı sağlamayacağı” gerekçesiyle kaldırıldı.
Dündar ve Yalçın, 11 Ağustos 2015 tarihli Cumhuriyet’te yayımlanan “Bayık: Operasyonlar durursa savaşı
bırakırız” başlıklı haberden dolayı yargılanıyordu.3718
● AYM, Soma’da 13 Mayıs 2014’te, 301 can kaybı yaşanan maden kazasını protesto amaçlı 2014
yılında Ankara Güvenpark’taki gösteride yaralanan Betül Öztürk Gülhan ve Sıla Koç’un Anayasa’nın 17.
maddesinde güvence altındaki “insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı” ile Anayasa’nın 34. maddesindeki “toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının” ihlal edildiğine karar verdi. Gülhan ve Koç
biber gazı sıkılması şikayetiyle hastaneden rapor almış ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç ihbarında
bulunması üzerine kolluk görevlileri hakkında başlatılan soruşturma sonunda kovuşturmaya yer olmadığına
karar verilmişti. Bu karara yapılan itiraz sulh ceza hakimliğince reddedilmişti.3719
https://www.trthaber.com/haber/dunya/trt-deutsch-test-yayinina-basladi-453770.html
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/almanca-dijital-haber-platformu-trt-deutsch-test-yayininda-/1701213
https://www.evrensel.net/haber/395336/urfa-barosu-suryani-rahip-bilecenin-tutuklanmasini-gerektirecek-bir-durum-yok
3714 https://www.iha.com.tr/haber-sozcu-gazetesi-sahibi-burak-akbayin-yakalama-karari-kaldirildi-822809/
3715 https://www.ntv.com.tr/teknoloji/son-dakika-wikipedia-turkiyede-erisime-acildi-biz-yokken-wikipediada-neler-degisti,2fSOyQyaD0y4HzqQsCY2Lw
3716 https://www.dw.com/tr/arad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1z-%C3%B6zg%C3%BCrl%C3%BCk-sayfas%C4%B1-bulunamad%C4%B1/a-52015669
3717 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1714416/cumhuriyet-ile-le-monde-diplomatique-isbirligi.html
3718 https://www.mlsaturkey.com/tr/can-dundar-ile-abbas-yalcinin-yargilandiklari-dava-dustu/
3719 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/gostericilere-biber-gazi-sikan-kolluk-gorevlileri-hakkinda-kovusturmaya-yer-olmadigi-karari-verilmesi-nedeniyle-insan-haysiyetiyle-bagdasmayan-muamele-yasaginin-ihlal-edilmesi/
3711
3712
3713
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17 Ocak 2020

● Yayın kurulunda Çağla Çinili, Gökhan Arslan ve Tunca Çaylant’ın yer aldığı Ecinniler yayın ha-

yatına başladı. Derginin yayınlanan ilk sayısında birçok ismin şiirlerine, hikayelerine ve inceleme yazılarına
yer verildi.3720
● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet muhabiri Seyhan Avşar’ın “FETÖ Borsası mı?”
başlıklı haberinde3721 savcılar İsmet Bozkurt ve Lütfü Karabacak’ı “rüşvet karşılığında işlem yapan savcılar
olarak lanse ettiği” öne sürülerek “kamu görevlisine hakaret” iddiasıyla yargılandığı davayı düşürdü. Mahkeme, savunma tarafınca yapılan itiraz üzerine Basın Kanunu’nun 26. maddesindeki dört aylık süre geçildikten sonra dava açılmış olduğu için zamanaşımı süresi dolduğu için dosyayı düşürdü.3722
19 Ocak 2020
● AYM, Baran Tursun Vakfı’nın polis ve devlet şiddeti ile ilgili olarak hazırlamış olduğu raporlara
açılan davalar için “hak ihlali ve kabul edilebilirlik” kararı verdi. Bu karar ile Baran Tursun Vakfı aleyhinde
açılmış olan idari ve ceza davalarının hepsi vakıf lehine sonuçlanmış oldu. Vakıf Başkanı Mehmet Tursun,
açıklamasında, “Bu raporlarda annesini öldüren polis, Nevruz kutlamasında öldürülen Kemal Kurkut, Gezi
eylemlerinde öldürülen Ethem Sarısülük gibi 399 kişinin yaşam hakkının ihlal edildiği olaylar var. Dernekler masasından da vakfımız için rapor istemişler. Yani asıl amaç bir açık yakalayıp vakfı kapatmaktı. AYM
aleyhimize karar alsaydı vakfımızı kapatacaklardı” dedi.3723
20 Ocak 2020
● Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, T24 yazarı Tolga Şardan’ın “FETÖ’nün sınav kopyacısını sorgulayan polislere ne oldu?”3724 başlıklı yazısına uygulanan erişim engeli kararını ifade özgürlüğü ihlali olarak
değerlendirdi. Hakimlik, erişim engelini kaldırdı. Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, 3 Ocak’ta “eski ÖSYM
Başkanı Ali Demir hakkında hazırlanan iddianamede FETÖ’nün sınavlarda yaptığı usulsüzlüklerin bir örneğinin anlatıldığı” yazı için erişim engeli kararı almıştı.3725
21 Ocak 2020
● Adıyaman Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi, “terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklu
DİHA muhabiri Hacı Yusuf Topaloğlu’nun tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Topaloğlu hakkındaki suçlamalara dayanak gösterilen şahsı tanımadığını ve şahsın ifadesinde çelişkiler bulunduğunu söyledi.3726
● TGS, cezaevindeki gazeteciler için kitap bağışı kampanyası başlattıklarını duyurdu.3727
24 Ocak 2020
● Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı Doç. Dr. Tuna
Altınel hakkında Fransa’daki “Cizre: Bir katliamın hikayesi” başlıklı konferansa katılımı gerekçe gösterilerek “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandığı davada beraat kararı verdi.3728 Lyon-1
Üniversitesi öğretim üyesi Altınel, 11 Mayıs’ta gözaltına alınmıştı ve 81 gün tutuklu olarak yargılandıktan
sonra 24 Ocak 2020 ‘de serbest bırakıldı.3729
29 Ocak 2020
● Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla3730 kurulduğu açıklanan Ankara WEB TV, “www.ankara.com.tr” adresinde canlı izlenebilecek. Meclis oturumları, ihaleler, kültür ve
sanat programları ile pek çok hizmetin yanı sıra Başkan Mansur Yavaş’ın önemli açıklamaları yayınlanacak.3731
30 Ocak 2020
● AYM Genel Kurulu, darbe girişimi ardından YARSAV (Yargıçlar ve Savcılar Birliği) üyesi olduğu için “FETÖ üyeliği” suçlamasıyla tutuklanan ancak yargılama sonunda beraat eden eski hakim Mustafa Özterzi’nin “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının” ihlal edildiğine karar verdi. Kararda Özterzi’nin, görevden uzaklaştırma ve/veya kamu görevinden çıkarma tedbirlerinin uygulanması tek başına suç işlediğine
https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2020/01/17/ecinniler-yayin-hayatina-basladi/
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1703093/feto-borsasini-kamuoyuna-duyuran-muhabirimiz-hakkinda-dava-acildi.html
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-seyhan-avsara-acilan-kamu-gorevlisine-hakaret-davasi-dustu/
3723 https://www.evrensel.net/haber/395680/baran-tursun-vakfina-acilan-davalara-aym-hak-ihlali-karari-verdi
3724 https://t24.com.tr/yazarlar/tolga-sardan-buyutec/feto-nun-sinav-kopyacisini-sorgulayan-polislere-ne-oldu,25147
3725https://t24.com.tr/haber/tolga-sardan-in-feto-nun-sinav-kopyacisini-sorgulayan-polislere-ne-oldu-yazisina-getirilen-erisim-engeli-itiraz-uzerine-kaldirildi,856825
3726 https://www.evrensel.net/haber/395835/gazeteci-haci-yusuf-topaloglu-tahliye-oldu
3727 https://www.evrensel.net/haber/395821/tgsden-kampanya-tutuklu-kadin-gazetecilere-kitap-yolluyoruz
3728 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/219117-baris-akademisyeni-doc-dr-tuna-altinel-beraat-etti
3729 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/01/24/tuna-altinel-beraat-etti/
3730 https://www.cnnturk.com/yerel-haberler/ankara/ankara-web-tv-test-yayinina-basladi-1479921
3731 https://www.gercekgundem.com/medya/153031/mansur-yavasin-duyurdugu-web-tv-test-yayinina-basladi
3720
3721
3722
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dair kuvvetli bir belirti sayılamayacağı, YARSAV üyeliğinin örgütsel bir faaliyet olarak değerlendirilmesinin ancak bunun terör örgütünden alınan bir talimat uyarınca gerçekleşmesi halinde mümkün olduğu belirtildi.3732
31 Ocak 2020
● Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi, Alp İnşaat Şirketi’nin “Danıştay’ın iptal kararına rağmen
Hasankeyf’te taşıma”3733 başlıklı haberi nedeniyle Cumhuriyet muhabiri Mehmet Kızmaz’a açtığı 100.000
liralık manevi tazminat davasını reddetti. Söz konusu haberde, “Ilısu Barajı’nın sular altında kalacak olan
Batman’ın 12 bin yıllık tarihi ilçesi Hasankeyf’teki bazı tarihi eserlerin taşınmasına ilişkin ihaleyi Danıştay
iptal etmesine rağmen inşaat şirketi, işlemleri hızlandırılarak bazı tarihi mekanları üç gün önce akşam saatlerinde taşıdığı ortaya çıktı” ifadeleri yer alıyordu.3734
1 Şubat 2020
● Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu bir grup genç gazeteci tarafından kurulan Gazete
Rüzgarlı internet haber sitesi yayın hayatına başladı. Gazeteciler Cemiyeti’nin yürüttüğü Medya için Demokrasi (M4D) Projesi kapsamında destek alan Gazete Rüzgarlı’yla ilgili açıklamada, “Tümü iletişim fakültesi mezunu olan genç gazeteciler olarak çeşitli kurumlarda çalıştıktan sonra Gazete Rüzgarlı’da bir araya
geldik. Ekibimiz şimdilik 13 kişiden oluşuyor. Klasik gazeteciliğin yanı sıra sosyal medya mecralarına özgü
gazetecilik formatları oluşturmayı da hedefliyoruz. ‘Mütevazı ama ciddi bir gazetecilik’ yapmayı özgün
haberlere ağırlık vererek gerçek ve doğru haber sunmayı amaçlıyoruz” denildi.3735
● İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Alev Doğan’ın3736 ABC’de yayımlanan bir haberinde
“gerici zihniyet, gerici Nurettin Yıldız” ifadeleri nedeniyle Yıldız tarafından açılan hakaret davasında “atılı
suçun unsurlarının oluşmaması” gerekçesiyle beraat kararı verdi.3737
7 Şubat 2020
● Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi, gazeteci Hacı Boğatekin hakkında Kaymakam Murat Uz’u eleştirdiği gerekçesiyle Adıyaman 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği iki buçuk yıl
hapis cezası kararını bozdu. Boğatekin’in “Vali’nin Kıçı”, “Haramyediler”, “Bir yumruk vurdu kalbi
durdu”, “FETÖ’cü komutan şimdi Cumhuriyetçi oldu” başlıklı haberleri gerekçe gösterilerek hakkında verilmiş hapis cezaları kararları bozuldu. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Boğatekin’in beraatına hükmetti.3738
● MLSA, sansür uygulanan haber siteleri için güçlü bir tavır belirlenmesi ve internet yasaklarıyla
ilgilenen gazeteciler ve avukatlar için farkındalık oluşturulması yönünde “Free Web Turkey” platformu çalışmalarına başladı. Hollanda Başkonsolosluğu’nun Matra programı çerçevesindeki projeye, Toplumsal
Bilgi ve İletişim Derneği (TBİD) ve Alternatif Bilişim Derneği (Altbilişim), İstanbul Hackerspace ve SUB
Yayın’ın desteği alınıyor.3739
● İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanan Yeni
Yaşam yazı işleri müdürü Aydın Keser hakkında beraat kararı verdi.3740
10 Şubat 2020
● AYM, Başbakanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan’ın Mart 2014’te yerel seçim mitingi için
geldiği Edirne’de ÖDP Edirne İl Başkanlığı’nın astığı “Katil Hırsız AKP” pankartı nedeniyle parti binasına
yapılan polis müdahalesi ve binaya gaz bombası atılması ardından ÖDP’lilere dava açılmasını “hak ihlali”
olarak değerlendirdi. ÖDP üyelerinin bireysel başvurusunu değerlendiren AYM, ÖDP’lilerce yapılan bireysel başvuru üzerine pankarttaki sözler nedeniyle hakaret suçundan yargılanmalarını “ifade özgürlüğü ihlali”
olarak kabul etti. AYM, kolluk görevlilerince parti üyelerine zor kullanılması nedeniyle de “insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiğine” hükmetti.3741
● Kırklareli Demirköy Asliye Ceza Mahkemesi, Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz’ün İğneada
30 Ağustos Zafer Bayramı konserinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Cuma hutbesinde Atatürk’e yer vermemesini eleştirdiği sözleri nedeniyle “halkın bir kesimini aşağılamak” suçlamasıyla yargılandığı davada beraatına hükmetti. Güleryüz, konser sırasında, “Siz kimsiniz Mustafa Kemal’in adını söylemekten
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1717214/aymden-eski-yargica-hak-ihlali-karari.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kultur-sanat/1171579/danistayin-iptal-kararina-ragmen-hasankeyfte-%E2%80%9Ctasima%E2%80%9D.html
https://www.mlsaturkey.com/tr/cumhuriyet-muhabiri-mehmet-kizmaza-acilan-tazminat-davasi-reddedildi/
3735 https://sendika63.org/2020/02/gazete-ruzgarli-acildi-mutevazi-ama-ciddi-bir-gazetecilik-575930/
3736 https://twitter.com/alvdgn/status/1224593101588660224
3737 https://gazetemanifesto.com/2020/mahkemeden-emsal-karar-gericiye-gerici-demek-suc-sayilmadi-333156/
3738 http://www.gergerfirat.com/kalibina-tukureyim-boyle-kaymakamin-h11956.html
3739 https://www.gazeteduvar.com.tr/teknoloji/2020/02/07/internet-sansurune-karsi-free-web-turkey-platformu-kuruldu/
3740 https://www.mlsaturkey.com/tr/yeni-yasam-yazi-isleri-muduru-aydin-keser-ilk-durusmada-beraat-etti/
3741 https://www.birgun.net/haber/odp-binasina-asilan-pankart-polisin-biber-gazli-mudahalesiyle-indirilmisti-aym-hak-ihlali-dedi-287344
3732
3733
3734
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çekiniyorsunuz. Bugün Cuma. Cuma hutbesinde Atatürk’ün adı geçmiyor. Ben bundan zaten utanmıyorum
çünkü bunların zaten dedeleri savaştan kaçmış. Ben din taciriyim diyen palavracılar. Hangimiz dindar sen
mi, ben mi” ifadelerini kullanmıştı. Güleryüz’ün avukatı Görkem Gökçe “Burada suç kastı olmadığı, toplumun herhangi bir kesimine hakaret edilmediği ortada” diye konuştu.3742
● Görsel paylaşım platformu imgur.com’a 2015 yılından beri uygulanan erişim engeli kaldırıldı. Bu
kararda Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve insan hakları hukukçusu Kerem Altıparmak’ın açtığı ve halen sürmekte olan erişim engelinin kaldırılması davasının etkili olduğu bildirildi.3743
11 Şubat 2020
● AİHM “Kürt Sorunu, Çözüm Arayışları ve Sorumluluğumuz” makalesi nedeniyle 2008’de “örgüt
propagandası yapmak” suçundan 15 ay hapis cezasına mahkum edilen Yeni Dünya İçin Çağrı gazetesi sahibi
Aziz Özer’in başvurusu üzerine Türkiye’yi 2.000 Euro tazminata mahkum etti.3744
12 Şubat 2020
● Samsun 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Samsun Özel Haber Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Soy hakkında AKP Samsun Milletvekili Fuat Köktaş’ın şikayeti üzerine açılan davada beraat kararı verdi. Samsun
5. Asliye Ceza Mahkemesi de, Samsun Etik Haber Genel Yayın Yönetmeni Berat Gonca ile Genel Koordinatörü Sezer Sezer ve Haber Deprem Genel Yayın Yönetmeni Talat Tosun’un da beraatlarına karar verdi.
AKP Samsun Milletvekili Köktaş, Samsun’daki yerel gazeteciler aleyhine peş peşe açtığı davalarda Hakim
ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) incelemesi sonrasında beraat kararları verilmeye başlandığı öne sürüldü.3745
14 Şubat 2020
● İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, ETHA çevirmeni Adil Demirci’nin “terör örgütü üyeliği” ve
“terör propagandası” suçlamalarıyla yargılandığı davada, İstanbul il sınırlarına dışına çıkmaması şartıyla
tahliye kararı verdi.3746
16 Şubat 2020
● Gaziantep 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan ve iki yerel gazeteye karşı açtığı 20.000 liralık manevi tazminat istemli dava başvurusunu, ifadeleri
eleştiri sınırları içerisinde değerlendirerek reddetti. Olay, CHP’nin, FETÖ ilişkisi nedeniyle TMSF’ye devredilen 14 şirketi inceleyerek AKP’li belediyelerle bu şirketler arasındaki ilişkileri ortaya çıkaran raporda
Şahinbey Belediyesi’nin söz konusu şirketlere 2013 yılında 92.000 liralık ihale verilmesine yönelik haber
ve eleştiriler yapılması idi.3747
● Van’da “15 Şubat günü eylem yapacaklar” şeklindeki isimsiz bir ihbar üzerine 14 Şubat’ta gözaltına alınan MA muhabiri Yunus Duman ve beraberindeki 21 kişi ifadeleri ardından serbest bırakıldı.3748
Duman, “Emniyet güçlerinin gözaltılara ilişkin bir kota belirlendiğini ve bu kotayı doldurması gerektiğini
konuştuklarını duydum” ifadelerini kullandı.3749
21 Şubat 2020
● Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi, www.haberercis.com Genel Yayın Yönetmeni Sercan Akbaş’ın
“terör örgütü propagandası” suçlamasından beraatına karar verdi. Mahkeme, platformda yayımlanan 43 habere erişim engelini de kaldırdı. Siteye 9 Nisan 2019’dan beri Van Erciş Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararıyla
BTK tarafından erişim engeli uygulanıyordu. İmtiyaz sahibi Erhan Akbaş, “haberercis.com’da yayınlanan
alternatif bilgilere ulaşma hakkının okuyucularımıza mahkeme kararı yargıya olan güvenimizi tazeledi. Yeri
geldiğinde eleştirdik, yeri geldiğinde doğruları da yazdık” dedi.3750
22 Şubat 2020
● AYM, sanal ortamlarda işlenen suçların izlenmesi gerekçesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü’nün
internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşma ve sanal ortamda araştırma yapma yetkisini Anayasa’ya
aykırı buldu. Buna ilişkin yasal düzenlemenin iptal edilmesiyle polis, herhangi bir mahkeme kararı olmadan
sosyal medyada kullanıcıların kimlik bilgilerine ulaşamayacak ve bu yönde araştırma yapamayacak. AYM

https://www.birgun.net/haber/ayna-nin-solisti-erhan-guleryuz-e-beraat-287385
https://hwp.com.tr/wikipediadan-sonra-imgur-erisim-engeli-de-kaldirildi-128027
https://mobile.twitter.com/RSF_tr/status/1227188345039675392
3745 https://www.samsunetikhaber.net/haber-hsk-basmufettisleri-geldi-4-gazeteci-beraat-etti-14482.html
3746 https://www.dw.com/tr/adil-demirci-i%C3%A7in-tahliye-karar%C4%B1/a-47520546
3747 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ihaleler-milat-tanimadi-haberine-ceza-yok-1721110
3748 https://gazetekarinca.com/2020/02/gozaltina-alinan-gazeteci-yunus-duman-serbest/
3749 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciligin-gozalti-gerekcesi-15-subat-kotasi/
3750 https://www.freewebturkey.com/haber-ercise-uygulanan-erisim-yasagi-mahkeme-karariyla-kaldirildi/
3742
3743
3744
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ayrıca sözleşmeli olarak işe alınacak personelin “Güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılmış
olması” şartının da iptaline karar verdi.3751
24 Şubat 2020
● İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, “DHKP-C yöneticiliği yapmak ya da üyesi olmak” suçlamasıyla Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi’nde tutuklu ve 251 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum üyelerinden İbrahim Gökçek’in sağlık sorunları itibariyle tahliye edilmesine karar verdi. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu’nun Gökçek’in sağlık sorunlarından dolayı “cezaevinde kalamaz” raporunu dikkate aldı. Gökçek
tahliye edildikten sonra sinir ve kas sistemlerinin eridiğini, Kılcal damar çatlamaları, ağrı-sızı ve uykusuzluk
sorunları yaşadığını belirtti.3752
25 Şubat 2020
● Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), BİK tarafından BirGün’e verilen ilan cezasının kaldırıldığını
duyurdu. IPI, “BİK’in BirGün’e uyguladığı ilan cezası bugün itibariyle kalktı ancak IPI, Evrensel gazetesine
uygulanan cezanın da bir an önce kaldırılmasını talep ediyor. Ceza altı ayı geçerse, gazetenin yayın hayatı
ciddi risk altına girecek” açıklaması yaptı.3753 BirGün, ertesi gün BİK’in Ağustos 2019’dan beri durdurduğu
ilan ve reklam yasağını sona erdirmesiyle “BİK tarafından gazetemize uygulanan ilan yasağı dün itibariyle
sona erdi. Bu süreç sonunda bir arada tüm zorlukların ve haksızlıkların üstesinden geleceğimize olan inancımız daha da arttı. Tabii buna bağlı olarak sorumluluğumuz da…” açıklaması yaptı.3754
27 Şubat 2020
● Antalya 14. Asliye Ceza Mahkemesi, “terör propagandası yaptığı” suçlamasıyla yargılanan Halkevleri Merkez Yürütme Kurulu MYK üyesi ve örgütlenme sekreteri Kutay Meriç’in beraatına hükmetti.
Meriç, 13 Şubat 2018’de ev baskınıyla gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra evindeki dijital materyallerinden çıkan Evrensel karikatüristi Sefer Selvi’nin karikatürleri “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçu delili sayılmıştı.3755
● AYM, İstanbul Valiliği tarafından yasaklandığı iddiasıyla 2015’teki 1 Mayıs eylemine yapılan
polis müdahalesiyle hak ihlali yaşandığına karar verdi.3756 Mahkeme, Anayasa’nın 34. maddesindeki toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı ile Anayasa’nın 17. maddesindeki kötü muamele yasağının ihlal
edildiğini belirterek, başvurucu Salih Şahin’e 6.000 lira manevi tazminat ödenmesi kararını aldı. Salih Şahin, 2015’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerine yapılan polis müdahalesi aleyhine AYM’ye
29 Temmuz 2016’da başvurmuştu.3757
28 Şubat 2020
● AYM, dönemin TÜRGEV yöneticisi Bilal Erdoğan’ın konuşmalarına yer verilen Cumhuriyet’in
“Bilal’den Eğitime Ayar: Kızlı-Erkekli Olmasın” haberine erişim engellemesi uygulanmasının ifade ve basın özgürlüğü ihlali olduğuna karar verdi. İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, 2014’te Erdoğan’ın talebiyle
habere erişim engeli getirmişti. AYM ise, erişim engeli nedeniyle Cumhuriyet’in ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vererek, gazete adına başvurucu Aykut Küçükkaya’ya 6.000 lira manevi tazminat
ödenmesine karar verdi. Kararda, “Başbakan’ın oğlu olması nedeniyle basın ve kamuoyunun müştekiye
olan ilgisi diğer kişilere göre daha fazladır. Halkın tanınmış kişilere ilişkin bilgileri alma hakkı da gözetildiğinde müştekinin eylemlerinin ve sözlerinin basın tarafından izleneceğini, ağır eleştirilerde bulunulabileceğini öngörmesi ve demokratik çoğulculuk açısından daha fazla tahammül etmesi gerekir” denildi.3758
● Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Mehmet Erol hakkında 2015 yılında basın danışmanı olarak çalıştığı Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) resmi Twitter hesabı ve kendi kişisel hesabındaki 2013 – 2015 yılları arasında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “terör örgütü propagandası
yapmak” suçlamasıyla yargılandığı davada beraatına hükmetti.3759
3 Mart 2020

3751
3752

http://www.ongunhaber.com/duyarlilik/aymden-sanal-takip-ve-guvenlik-sorusturmasina-iptal-h3342.html
http://mezopotamyaajansi22.com/components/88122611/content/view/86989

3753https://twitter.com/globalfreemedia/status/1232285995304964097?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem-

bed%7Ctwterm%5E1232285995304964097&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.evrensel.net%2Fhaber%2F398135%2Fbirgunun-ilan-cezasi-kaldirildi
3754 https://www.medyaradar.com/basin-ilan-kurumundan-birgune-mujdeli-haber-haberi-2022152
3755 https://sendika63.org/2020/02/cumhurbaskanina-hakaret-suclamasiyla-yargilanan-halkevleri-myk-uyesi-kutay-merice-beraat-578326/
3756 https://t24.com.tr/haber/anayasa-mahkemesi-1-mayis-a-mudahale-hak-ihlalidir,863594
3757 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2016/13964
3758 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bilal-erdogan-tazminat-odeyecek-1723895
3759 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-mehmet-erol-ilk-durusmada-beraat-etti/
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● Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, itiraz başvurusu üzerine MA muhabiri İdris
Sayılğan’ın tahliyesine karar verdi.3760
5 Mart 2020
● İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi, haber kaynaklarıyla yaptığı görüşmeler gerekçe gösterilerek “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 26 Kasım 2019’dan beri tutuklu yargılanan MA muhabiri Ruken Demir tahliye
edildi. Demir, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında açlık grevleri ve Kaz Dağları’ndaki eylemlere ilişkin yaptığı haberler gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra 16 Kasım 2019’da tutuklanmıştı. Demir, savunmasında, “İddianameye konu olan tapelerde kendimi tanıtmışım, haber yapmışım,
‘Haber yapabilir miyiz, böyle bir iddia var’ demişim. Haber kaynağımı aramam doğaldır, ben gazeteciyim”
dedi. Mahkeme, Demir’in üzerine atılı suçu işlediğine dair şüphe teşkil eden olgular da olsa delil karartma
ihtimali bulunmaması gerekçesiyle tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Demir hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ayda bir imza verme şeklinde adli kontrol tedbirlerine de karar vererek, davayı 28 Nisan’a erteledi.3761
● İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “terör örgütü
propagandası” suçlamasıyla yargılanan Cumhuriyet yazarı ve yönetmen Işıl Özgentürk’ün oy çokluğuyla
beraatına karar verdi. Özgentürk, karar öncesinde “73 yaşındayım ve 50 yıldır gazetecilik yapıyorum. Ben
nasıl PKK terör örgütünü savunabilirim? Ben barışsever, yurtseverim, çocuk evliliklerine karşıyım bunlar
için ceza verebilirsiniz ama PKK’den veremezsiniz” görüşünü paylaştı.3762
9 Mart 2020
● Sapanca Asliye Ceza Mahkemesi, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkında “Türkiye Nereye Gidiyor” konulu paneldeki konuşması nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek” ve “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamalarıyla yargılandığı davada beraatına hükmetti.3763
● Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a, “Al seçim senin olsun iblis” diyen bir kişiye, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 299. maddesinde düzenlenen “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan değil 125. maddedeki “hakaret” suçundan ceza verilmesine hükmetti. Kararda, 16 Nisan 2017’deki referandum sonucunda Cumhurbaşkanı’nın artık tarafsız olmadığını işaret
edilerek, “Söz konusu suçun, katılanın Cumhurbaşkanlığı sıfatı ile ilgili değil, iktidar partisinin genel başkanı olması sıfatıyla, seçimde ‘hile’ yapıldığından söylendiğinden anayasa değişikliğinden sonra cumhurbaşkanının tarafsızlığı en azından hukuken ortadan kalktığından ve de cumhurbaşkanı aynı anda yürütmenin
başı ve de iktidar partisinin lideri olduğundan, bu husus TCK 299. maddesinin kabul edildiği dönemde öngörülmediğinden, eylemine uyan TCK’nin 125. maddesinden 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar
verildi” denildi. Kararda, “Sanık, katılanın parti başkanı olarak seçime hile karıştırdığını düşünerek (doğru
ya da yanlış mahkemeyi ilgilendirmez), ‘iblis’ demiştir. Katılanın Cumhurbaşkanlığı ya da yürütmenin başı
olarak yaptığı icraatlarından dolayı değil, siyasi bir kişilik olarak, parti başkanı sıfatıyla yapmış olduğunu
düşündüğü haksız eylemlerinden dolayı hakaret etmiştir ve ‘iblis’ sözü ‘hırsızlık’ biçiminde dahi olsa, herhangi bir eylemi içermeyip doğrudan doğruya kişinin sıfatına ilişkin soyut bir nitelendirme olduğundan, ağır
eleştiri sınırları dışındadır” değerlendirmesi yaptı.3764
● AYM, Manisa-Soma’da 13 Mayıs 2014’te yaşanan faciada 301 madencinin yakınlarınca yaptığı
bireysel başvuru dolayısıyla yaşam hakkının usul boyutunda hak ihlali olduğuna hükmetti.3765 AYM’nin
kararında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın resmi yetkililer hakkında soruşturma izni verilmemesi
eleştirildi. Kararda, “Bireylerin hayatının tehlikeye girmesine neden olan kişiler aleyhine hiçbir suçlamada
bulunulmaması ya da bu kişilerin yargılanmaması yaşama hakkının ihlaline neden olabilir. Olayda etkili bir
ceza soruşturması yürütülmesi gerektiğine yönelik bu tespitin, bilirkişi raporunda kusurlu oldukları yönünde
tespit bulunan kişiler hakkında yürütülecek adli sürecin mutlaka bir dava açılması ya da açılan davanın belli
bir hükümle sonuçlanması gerektiği anlamına gelmeyip, sorumluların tespit edilmesini ve hesap vermelerini
sağlayacak uygun araçların etkili şekilde kullanılması gerekliliğine işaret etmektedir” denildi. AYM, kararı
ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için Danıştay 1. Dairesi’ne, bilgi için de Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı’na gönderilmesine hükmetti.3766
10 Mart 2020

https://www.birgun.net/haber/edirne-de-tutuklanan-gazeteci-idris-sayilgan-hakkinda-tahliye-karari-290310
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ruken-demir-ilk-durusmada-tahliye-edildi/
https://www.mlsaturkey.com/tr/isil-ozgenturk-propaganda-davasinda-beraat-etti/
3763 https://www.evrensel.net/haber/399045/disk-genel-baskani-arzu-cerkezoglu-yargilandigi-davadan-beraat-etti
3764 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/mahkemeden-cumhurbaskanina-hakaret-davasinda-emsal-karar-hakaret-genel-baskana-1725966
3765 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200309-6.pdf
3766 https://www.ntv.com.tr/turkiye/aymden-somadaki-maden-faciasi-icin-hak-ihlali-karari,za9Wv8LiWUanBG8g2aAdJQ
3760
3761
3762
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● AYM, CHP’nin başvurusu üzerine “OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un ikinci maddesindeki
‘ilave tedbirler ile’ ibaresine karşı “Komisyon’a başvuru yapılması ve dava açılması yasağını” anayasaya
aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti. Söz konusu hüküm, kanun hükmünde kararnamelerde yer alan ilave
tedbirlere karşı Komisyona başvuru yapılmasını engelliyordu. Kararda, “Kamu görevinden çıkarılan kişinin
kamu konutundan da tahliye edilmesi gibi tedbirler asıl tedbirin zorunlu bir sonucu ise de kamu görevinden
çıkarılan kişinin pasaportuna el konulması ya da kapatılan kurum ve kuruluşların mal varlığına el konulması
gibi tedbirler asıl tedbirin yanında uygulanması zorunlu olan tedbirler niteliğinde değildir. Dava konusu
kuralla, herhangi bir ayrım yapılmaksızın OHAL KHK’larında düzenlenen bütün ilave tedbirlere karşı komisyona başvuru yolu kapatılmıştır. Zorunlu olarak uygulanması gerekmeyen ilave tedbirlerin hukuka uygun olup olmadığını değerlendirebilecek herhangi bir idari ve adli yol da öngörülmemiştir. Asıl tedbirin
hukuka uygun olması, bu tedbirlerden ayrılabilir nitelikte olan ilave tedbirlerin de mutlaka hukuka uygun
olduğu anlamına gelmez. Bu nedenle Anayasa’da güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklere sınırlama
getiren ilave tedbirlerin asıl tedbirlerden bağımsız olarak hukuka uygun olup olmadığının değerlendirilmesi
gerekir. Bu tedbirlerin hukuka uygun olup olmadığının denetimi ise ancak yargı makamlarının etkili bir
denetim yapmasına imkân verecek bir idari başvuru yolunun öngörülmesiyle mümkündür. Herhangi bir
ayrım yapılmaksızın tüm ilave tedbirlere karşı Komisyon’a başvuru hakkının tanınmaması, bu tedbirlerin
idari ve yargısal merciler tarafından etkili bir şekilde denetimini imkânsız kılmıştır. Bu itibarla kuralın Anayasa’da güvence altına alınan etkili başvuru hakkına aykırılık oluşturduğu değerlendirilmiştir” denildi.3767
11 Mart 2020
● AYM, sendika.org’un BTK’nın talebiyle 25 Temmuz 2015’te getirilen erişim engeline karşı Ekim
2015’te yaptığı başvuruyu beş yıl sonra görüştü ve hak ihlali olduğuna hükmetti. Mahkeme, kararı alan sulh
ceza hakimliğinden yasak kararını kaldırmasını istedi. AYM’nin bu kararı tümüyle erişim engeli getirilen
Oda TV için de emsal nitelikte olarak yorumlandı.3768
● AYM, Yeni Akit’in Mart 2016’daki başvurusu üzerine Zekeriya Öz’le ilgili bir yazı nedeniyle yapılan tekzip metni yayımlama zorunluluğunu ve BİK’in bir günlük ilan kesme kararını ifade ve basın özgürlüğü ihlali olarak yorumladı. AYM, Yeni Akit’in 6 Ocak 2014’te “İşin Öz’ü: Akşamdan Yediğin Hurmalar, Geceleyin Mideyi Tırmalar!” başlıklı köşe yazısında hakkında çeşitli iddialara yer verildiği için o
dönemde Savcı görevindeki Öz’ün tekzip metni 16 Ocak gazetede yayımlanmıştı. Bu olaya ilişkin yargı ve
BİK’in ceza sürecine karşı AYM, “Somut olayda, Sulh Ceza Mahkemesi başvurucuya savunma ve delillerini sunma imkanı tanımadan, evrak üzerinden başvurucunun içeriğine müdahale edemeyeceği bir metnin
yayımlanmasına karar vermiştir. BİK, maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmeyen bu kararı dayanak alarak
ilave hiçbir değerlendirme yapmaksızın cezalandırma gerekçesi yapmış, itirazı inceleyen derece mahkemesi
de değerlendirmede bulunmaksızın itirazı reddetmiştir” diyerek bunun hak ihlali olduğuna karar verdi.
AYM, yeniden yargılama için dosyanın İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine ve başvurucuya 3.239 lira yargılama gideri ödenmesine karar verdi.3769
13 Mart 2020
● AYM, Artvin-Hopa’da 31 Mayıs 2011’de emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümüyle sonuçlanan polis şiddetini Ankara’da protesto etmek isteyen gruba yönelik müdahaleyi ve müdahale sonrası gözaltında yaşananları “insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele” kabul etti. AYM, başvurucu 14 eylemciye
15.000’er lira tazminat ödenmesine hükmetti. O dönemki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Hopa’yı ziyaretini protesto edenler arasındaki Lokumcu, polis müdahalesindeki gazdan ötürü nefes darlığı çekerek
yaşamını yitirmişti. Ankara’da Lokumcu’nun ölümünü protesto amacıyla AKP Ankara İl Başkanlığı’na yürümek ve önüne siyah çelenk koymak isteyen gruba ise polisçe sert müdahalede bulunulmuştu ve 54 kişi
gözaltına alınmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise, polisler hakkındaki şikayetlere ilişkin Eylül
2015’te takipsizlik kararı vermişti. Bunun üzerine 18 eylemci ise AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu.
AYM ise, dokuz yıl sonra karara bağladığı dosyada 18 kişiden 14’ünü haklı buldu ve tazminat ödenmesine
karar verdi. Ayrıca sorumluluğu olan polisler hakkında inceleme başlatıldı.3770
● BİK, Covid-19 salgını önlemleri kapsamında yerel gazetelerce bulundukları bölgelerde ikişer gün
arayla dönüşümlü yayın yapılacağını, Kısa Çalışma Ödeneği’nden çalışanlara ücret verileceğini ve kurumdan borç alan gazeteciler için ödemelerinin üç ay erteleneceğini açıkladı. Açıklamada, İŞKUR kapsamında

https://www.anayasa.gov.tr/media/6524/2018-74.pdf
https://www.birgun.net/haber/aym-den-sendika-org-icin-hak-ihlali-karari-site-tumden-engellenemez-291374
3769 https://www.anayasa.gov.tr/media/6530/2016-5653.pdf
3770 https://tr.euronews.com/2020/03/13/aym-metin-lokumcu-oldugu-olaylarla-ilgili-9-yil-sonra-hak-ihlali-karari-erdogan-hopa-polis
3767
3768

439

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2020 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

çalışan gazetecilerin tam ve eksiksiz çalışmış kabul edileceği, BİK’in mevzuat uyarınca aranılan fiili satış
adedine ilişkin düşüşlerin 23 Mart’tan itibaren mücbir sebep kapsamında değerlendirileceği belirtildi.3771
25 Mart 2020
● AYM, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu yöneticisi Ali Taştan’ın MEB’e hakaret ettiği iddiasıyla
hapis cezasına mahkum edilmesini “ifade özgürlüğü ihlali” olarak değerlendirdi. Taştan, 2014-2015 yılı
Temel Eğitimden Orta Eğitime Geçiş (TEOG) Sınavı’nda binlerce öğrenci birinci olunca Karşı gazetesine
verdiği röportajda sınavda yanlış sorular sorulduğunu yönündeki iddiaları dile getirmişti. Bunun üzerine
Milli Eğitim Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi, Taştan hakkında “hakaret” suçundan bir yıl iki ay 17 gün hapis cezası kararı vermiş ve hükmün açıklanmasını geriye bırakmıştı.
Taştan, karara yaptığı tüm itirazların reddedilmesi üzerine AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu. AYM
ise, yeniden yargılanma yapılması için dosyayı Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi ve Taştan’a
3.257 lira ödenmesine hükmetti. AYM’nin kararında, “Başvurucunun, mensubu olduğu sendikanın faaliyet
alanında bulunan eğitim tartışmalarını yakından takip etmesi ve bu konuda eleştirilerini dile getirmesi demokratik bir toplumda olağan karşılanmalıdır. Tasarrufları ile ilgili eleştirilere daha fazla tolerans göstermeleri gereken kamu görevlilerinin eylemlerini ve ihmallerini sıkı bir denetime tabi tutarak vatandaşların
karar alma süreçlerine katkıda bulunmak demokratik toplumun bir gereğidir. Ayrıca şikayetçi kurum, kendisine yöneltilen eleştirilere karşı cevap verme konusunda oldukça geniş olan imkanlarını kullanmış ve kamuoyunu bilgilendirmiştir. Buna rağmen başvurucunun söz konusu haber nedeniyle cezalandırılması, bilgilendirme ve eleştiri ortamına zarar verebilecektir” değerlendirmesi yaptı.3772
26 Mart 2020
● İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklu yargılanan MA muhabirleri Sadiye Eser ve Sadık Topaloğlu’nun adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Eser Bakırköy
Kadın Kapalı Cezaevi’nden ve Topaloğlu Silivri Cezaevi’nden, SEGBİS sistemi aracılığıyla duruşmaya
katıldı. Tanık Dilek Akyol, Eser ve Topaloğlu’nu tanımadığını, daha öncesinde kendileri ile ilgili söylediği
beyanları sadece duyum üzerinden verdiğini söyledi. Mahkeme, tutuksuz yargılama kararıyla davayı 15
Ekim’e erteledi.3773 Eser ve Topaloğlu, 29 Kasım 2019’da gözaltına alınmış ve 3 Aralık 2019’da tutuklanmışlardı.3774
● AYM, AKP’nin 2014’te Edirne’de yerel seçim mitinginde Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP)
il örgütü binasına asılan ancak polislerce indirilen “Katil Hırsız AKP” pankartını “ifade özgürlüğü” kapsamında değerlendirdi. Kararda, “katil” ifadesiyle PKK’nın neden olduğu şiddetin ve terör olaylarının sona
erdirilmesinin gündemin en önemli sorunlarından biri olduğu ve “hırsız” ifadesiyle iktidar partisinin yolsuzluklara bulaştığının ima edildiğini, “çok sert bile olsa kullanılan ifadelerin ifade özgürlüğü kapsamında
olduğu” vurgulandı. Mahkeme, ÖDP’li 13 kişiyle ilgili ifade özgürlüğünün ihlali yanı sıra bu kişilere kötü
muamele yasağına aykırı davranıldığını karar verdi. Kararda, “pankartın kamu düzenini bozacak nitelikte
nedeni olup olmadığının açıkça gösterilmediği”, “miting alanının pankartın asıldığı binaya yaklaşık iki kilometre uzaklıkta olduğu ve toplantının huzur ve sükununu bozmaya yeterli olmadığı”, “pankarttaki eleştirel
düşünce açıklamasında öfke dili hakim olduğu ancak protestocuların seslerini duyurmak ve toplumu sarsma
amacının kabul edilebilir olduğu”, “pankartta yer alan ifadelerin o gün AKP’nin mitingine gelenleri rahatsız
edebileceği fakat ifade özgürlüğünün her görüşten bilgi ve fikirler için de geçerli olduğu” ifadelerine yer
verildi.3775
● Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Aralık 2019’da Tunceli Kültür İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda verdiği konseri ardından “örgüt üyesi olma” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamalarıyla tutuklanan Müzisyen Yılmaz Çelik’i adli kontrol kararıyla tahliye etti.3776
27 Mart 2020
● AYM, 10 Eylül 2013’te İstanbul-Beyoğlu’nda polis müdahalesi sırasında gaz fişeği isabet etmesiyle yaralanan Melih Dalbudak’ın Anayasa’daki “yaşam hakkının maddi ve usul boyutlarının ihlal edildiğine” karar verdi.3777 Kararda, Dalbudak’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na beyin kanaması geçirdiğine dair hastane raporunu sunduğu ve İstanbul Valiliği’nin şüpheli iki polis hakkında ön inceleme raporu
hazırlatılmasına rağmen savcılıkça talep edilen soruşturma iznini vermediği yer aldı. Dalbudak’ın bu karara
karşı yürüttüğü dava sürecinde ise, İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin sadece 10.000 lira tazminat verilmesini
https://ankahaber.net/haber/detay/bik_yerel_gazetelerin_donusumlu_yayin_yapmasi_karari_aldi
https://www.anayasa.gov.tr/media/6550/2017-5809.pdf
http://mezopotamyaajansi22.com/tum-haberler/content/view/90686
3774 https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/216646-gazeteciler-sadiye-eser-ve-sadik-topaloglu-tutuklandi
3775 https://t24.com.tr/haber/anayasa-mahkemesi-nden-carpici-karar-parti-binasina-asilan-katil-hirsiz-akp-pankarti-ifade-ozgurlugu,868908
3776 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/sanatci-yilmaz-celik-tahliye-edildi-1729614
3777 https://www.anayasa.gov.tr/media/6557/2016-16050.pdf
3771
3772
3773
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kabul ettiği ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 9. Dairesi’nin ise hizmet kusuru bulunduğunu tümüyle
reddettiği yer aldı. AYM, Dalbudak’a 10.000 lira tazminat ödenmesine ve yeniden yargılama yapılmasına
ödenmesine hükmetti.3778
3 Nisan 2020
● DİSK’e bağlı Tekstil İşçileri Sendikası Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen, savcılığa
verdiği ifadesi ardından serbest bırakıldı. Türkmen, paylaşımında bahsettiği Melike Tekstil’in sahibince
provokatörlükle suçlandığını belirterek, “Bahsi geçen tekstilde iki işçi testi pozitif çıkınca işi bırakıp bize
ulaştılar. Bu duruma rağmen firma yönetimi işçileri zorla ikna edip çalıştırdı. Biz durumu kamuoyuna yansıttıktan sonra da işçiler ücretli izne gönderdi. Kimi fabrikalarda çalışma saatleri 12 saate çıkmış, kimisinde
yemek molaları kısalmış. Biz de işçilerin bize ilettiklerini hem ulusal basınla hem yerel basınla paylaşıyoruz” dedi.3779
14 Nisan 2020

● AYM, Mustafa Berberoğlu’nu temsilen sendikanın açtığı davanın reddedilmesi nedeniyle Anayasa’nın 36’ıncı maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim
hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Çalıştığı kurum tarafından disiplin cezaları verilen, çalıştığı bölüme
uyum sağlayamadığı gerekçesiyle başka birime ataması yapılan işçi adına üye olduğu sendikanın atama
işleminin iptali talebiyle açtığı dava İdare Mahkemesinin reddetmesi üzerine temyiz sürecinde Danıştay’ın
davaya konu dosyada yazılı yetki verdiğine yönelik herhangi bir belgenin bulunmadığı belirtilerek, karar
reddedilince, işçi açılan davanın ehliyet yönünden reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal
edildiği belirtildi. AYM ise işçinin mahkemeye başvurmasını engelleyen sınırlamaların adil yargılanma
kapsamındaki mahkemeye erişim hakkını ihlal edebileceğini, ifade etti. Danıştay, sendikanın Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu uyarınca işçi adına idari dava açabileceğini kabul etmiş ancak
işçinin açık bir temsil yetkisi vermemesi sebebiyle dava açma yetkisinin olmadığını belirtmişti. İdari yargıda
açılan bir dava, ehliyet yönünden reddedilince yeni bir dava açılmasının çok kolay olmadığı, bu yola ancak
daha hafif ve alternatif bir aracın bulunmaması durumunda başvurulabileceği belirtiliyor.3780
16 Nisan 2020
● BİK, hafta sonu sokağı çıkma yasağı getirilmesi sebebiyle basılamayan gazetelerin mücbir sebep
kapsamında değerlendirileceğini açıkladı. İlan ve reklam gelirleri ile ilgili ise basılı gazeteler için ayrı, basılamayan gazeteler için ayrı çalışmalar yürütülecek. BİK, bunun “Üç gün basılmayan gazeteler, dördüncü
gün ilan ve reklam gelirlerini kaybeder” maddesini kapsamayacağını ve gazeteler açısından halen bu hükmün geçerli olduğunu belirtti. Bu arada 11 Mart’ta Covid-19 salgınında ilk vakanın açıklanmasından bugüne gazete tirajları yüzde 25 oranında düştü. Ancak geçtiğimiz hafta açıklanan sokağa çıkma yasağıyla
beraber gazeteler balyalar halinde geri dönüşüme gitti.3781
18 Nisan 2020
● AYM, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Çağrı Yılmaz’a, “Barış için Akademisyenler” bildirisini imzalayan akademisyenleri ihraç listesine koyduğu için Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan
İbiş’e yönelik kullandığı, “La tırşik İbiş” ifadesi nedeniyle para cezası verilmesini “ifade özgürlüğü ihlali”
olarak değerlendirdi.3782 Rektör İbiş, kendisiyle ilgili “La tırşik İbiş, ben de hayır diyorum, sen de beni
kovsana okuldan” paylaşımı yaptığı için Yılmaz’dan şikayetçi oldu. Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi,
Yılmaz hakkında “hakaret” suçlamasıyla 8.840 lira para cezası hükmetti ve hükmün açıklanması geriye
bırakıldı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi de Yılmaz’ın itiraz başvurusunu reddetti. AYM ise, Yılmaz’ın
bireysel başvurusu üzerine toplam 3.257 lira elli kuruş yargılama gideri başvurucuya ödenme kararıyla Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nin yeniden yargılama yapmasına hükmetti.3783
22 Nisan 2020
● AYM, Ankara’da 18 Mayıs 2013’te Hatay-Reyhanlı’daki terör saldırısını protesto etmek isteyen
Halkevleri ve Öğrenci Kolektifleri üyelerine gaz bombaları ile saldırılmasına ve şiddet gösterilmesine hak
ihlali kararı verdi. AYM, “toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının engellendiğini” ve eylemcilere
3778 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/polisin-orantisiz-guc-kullanimi-sonucu-hayati-tehlike-olusmasi-ve-sorusturmadakieksiklikler-nedeniyle-yasam-hakkinin-ihlal-edilmesi/
3779 https://www.evrensel.net/haber/401288/gozaltina-alinan-disk-tekstil-gaziantep-bolge-temsilcisi-turkmen-serbest-birakildi?a=de640?utm_source=paylas&utm_campaign=twitter_ust&utm_medium=haber
3780 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/basvurucuyu-temsilen-sendikanin-actigi-davanin-reddedilmesi-nedeniyle-mahkemeye-erisim-hakkinin-ihlal-edilmesi/
3781 https://www.evrensel.net/haber/402343/basin-ilan-kurumu-basilamayan-gazeteler-mucbir-sebep-sayilacak
3782 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2017/34463
3783 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tirsik-ibis-demek-hakaret-degil-1733721
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yönelik şiddeti “insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele” yapıldığına hükmetti. AYM, polisler hakkında
soruşturma başlatılması için kararın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine karar verdi. Deniz
Kaplan, Eylem Karadağ ve Uğur Uzunpınar ise AYM’ye başvurmuştu.3784 Başvuruculara toplam 12.5000
lira tazminat ödenmesine karar verildi. Daha önce başsavcılıkça başvuruculara fiziki şiddet uygulayan polislerle ilgili kask numarası tespiti yapılamadığı gerekçesiyle soruşturma açmamıştı. Başvurucular aleyhine
açılmış davada ise, Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi, polis müdahalesiyle demokratik hak kullanımına
engel olunduğu kararı vermişti.3785
28 Nisan 2020
● AYM, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması görevlileri tarafından tüm kayıtlara ulaşılmasına
olanak sağlayan kanun hükmünü özel hayatın gizliliğine aykırı bularak iptal etti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara3786 göre, CHP’nin başvurusu üzerine “4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve
1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunu”nun birinci maddesine eklenen ikinci fıkra, Anayasa’ya aykırı bulundu.3787
2 Mayıs 2020
● AYM, 9 Ekim 2015’te sendika.org’a yönelik Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü ile
(kapatılan) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının (TİB) talebi ve Gölbaşı Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla yapılan erişim engellemesinde “basın ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine” oybirliği ile karar
verdi.3788 Kararda, internet sitesi temsilcisi Ergin Demirhan’a 6.000 lira manevi tazminat ödenmesine ve
ihlalin sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapılması üzere Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmesine hükmetti.3789 Demirhan, erişim engellemenin gerekçesinin açıklanmadığını belirterek,
Anayasa’dan kaynaklanan haklarının ihlal edildiğini ifade etti. Adalet Bakanlığı ise erişime kapatılan içeriklerin terörü öven, şiddete ve suça teşvik eden, kamu düzenini ve milli güvenliği tehdit eden nitelikte
yayınlar olduğunu ileri sürdü. Bakanlık erişime engellemenin demokratik toplumda gerekli olduğunu, zorlayıcı toplumsal bir ihtiyacı karşıladığı ve orantılı olduğunu da savundu. AYM ise bu savunmanın basın ve
ifade özgürlüğünü engellemek için yeterli bir gerekçe olmadığını, internet içeriğine erişimin engellenmesi
kararı verilebilmesi için gecikmesinde sakınca bulunan bir durumun olması gerektiği ifadesinde bulundu.3790
3 Mayıs 2020
● Deutsche Welle, “DW İfade Özgürlüğü Ödülü” Türkiye’de Covid-19 salgını sırasında yaptıkları
haberler nedeniyle hedef oldukları için insan hakları savunucusu Nurcan Baysal ve SES Kocaeli Genel Yayın Yönetmeni İsmet Çiğit’e verildi. Baysal hakkında Diyarbakır’da Covid-19 tedbirlerine ilişkin yazdığı
yazılar nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrikle tehdit” suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. Çiğit ise,
“Sopalı’da Corona Virüsünden 2 Kişi Hayatını Kaybetti” başlıklı haber yayınlandıktan sonra gözaltına alınmış ve bir gün sonra serbest bırakılmıştı.3791
6 Mayıs 2020

● Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesi, “Ey iban edenler” şeklinde yaptığı sosyal medya paylaşı-

mıyla, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “hakaret” suçlamasıyla tutuklanan ve bilgisayarına el konmuş olan gazeteci Hakan Aygün’ün tahliyesine karar verdi. Aygün, SEGBİS aracılığıyla katıldığı
duruşmada, söz konusu paylaşımları eleştiri amacıyla yaptığını, hakaret ve aşağılama kastının bulunmadığını savundu. Mahkeme, iddianameye ilişkin mevcut delillerin toplandığını, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü
Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nden istenen yazının cevabının geldiğini ve Aygün’ün tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.3792
7 Mayıs 2020
● AYM, gözaltında fiziki ve cinsel saldırıya uğradığını iddiasındaki başvurucu Ş.Ç.’nin gözaltında
işkence gördüğünü söylemesine rağmen savcılıkça derhal işlem başlatılmamasını hak ihlali olarak
https://sendika63.org/2020/04/aymden-reyhanli-protestosunda-iskence-goren-eylemciler-icin-ihlal-karari-585010/
http://bianet.org/bianet/insan-haklari/223327-polis-siddetine-12-bin-500-lira-orantisiz-guc-tazminati
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200428-9.pdf
3787 https://www.birgun.net/haber/aym-den-sorusturmada-keyfilige-izin-yok-298695
3788 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2015/16368?KelimeAra[]=ERGİN+DEMİRHAN
3789 https://www.birgun.net/haber/aym-den-erisim-engeli-hak-ihlali-karari-sendika-org-a-6-bin-tl-tazminat-299218
3790 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200502-6.pdf
3784
3785
3786

3791
3792

https://www.dw.com/tr/dwden-baysal-ve-%C3%A7i%C4%9Fitin-de-aralar%C4%B1nda-oldu%C4%9Fu-17-gazeteciye-%C3%B6d%C3%BCl/a-53316374
https://www.ntv.com.tr/turkiye/gazeteci-hakan-aygune-ilk-durusmada-tahliye,leGT2kuQ70KfVbCX4XI3ZQ
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değerlendirdi. AYM kararına göre, başvurucu Ş.Ç., 2015 yılında Şanlıurfa’da işlediği bir suç sonrasında
olayla ilgili gözaltı sürecinde fiziksel ve cinsel işkenceye maruz kaldığını savcılık ifadesinde belirtti. Ş.Ç.,
savcılık ifadesinde, “Söz konusu fiili mevcut hükümete kızgınlığımızdan dolayı yaptık, sadece AK Parti
ilçe teşkilatına yapılan saldırıyı kabul ediyorum, başkaca bir suçlamayı kabul etmiyorum, ayrıca dün gece
polis memurları bana işkence ve tecavüz ettiler. Başkaca bir diyeceğim yoktur” şeklinde anlattı. Tutuklu
yargılanmasına karar verilen Ş.Ç., sonrasında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir dilekçe yazarak ilgili polisler ve vücudundaki darp izlerine rağmen sağlam raporu düzenlediğini iddia ettiği doktor hakkında
suç duyurusunda bulundu. Bu suç duyurusuyla ilgili herhangi bir işlem yapılmamasını hak ihlali olarak
yorumlayan AYM, gereğini yapması için Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’na karar örneği gönderilmesine hükmetti.3793
8 Mayıs 2020
● Netflix Türkiye yapımı Aşk 101 dizisi hakkında CİMER’e yapılan şikayet üzerine savcılık soruşturmaya yer olmadığına karar verdi. Savcılık, söz konusu dizinin kamuya açık bir televizyon kanalında
yayınlanmadığını, yayıncı Netflix platformuna üye olunması gerektiğini ve üyelik için de ücret talep edildiğini belirtti. Kararda, kişilerin hür iradesiyle para vererek izlediği bir diziyi insanların yine iradesiyle izlemeyebileceği belirtildi ve ihbar değerlendirmeye alınmadı.3794
● AİHM, sahibi olduğu TEVN Yayınevi’nin bastığı Kapitalist Emperyalizm Sürecinde PKK’nin
Rolü kitabı nedeniyle 2008 yılında hakkında bir yıl altı ay hapis cezası verilmesi nedeniyle Mehdi Tanrıkulu’nun “düşünce ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine” karar verdi.3795 Tercüman, yayıncı ve turizmci
olarak tanınan Tanrıkulu, 3 Kasım 2008’de Beyoğlu 2. Sulh Mahkemesince “terör örgütü propagandası
yapma ve toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendinden dağılmama” gerekçeleriyle
tutuklanmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 18 Kasım 2008’de tahliye edilmişti.3796
11 Mayıs 2020
● AİHM, Gezi Davası kapsamında tutuklu kaldıktan sonra beraatına karar verilmiş olan ancak Silivri Cezaevi’nden tahliye edilmeksizin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın darbe girişimiyle
ilgili soruşturma yürüttüğü gerekçesiyle yeniden tutuklanmasına karar verilmiş olan Osman Kavala’nın tahliyesi kararına yapılan itirazı reddetti. Böylece AİHM’in Kavala hakkında 10 Mart 2019’da aldığı derhal
tahliye kararı geçerliliğini koruyor. Ancak Kavala şu anda başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunuyor. Ayrıca bu karar, AİHM’nin Selahattin Demirtaş’tan sonra Türkiye’ye karşı verdiği ikinci 18. Madde
ihlali kararı olarak kayda geçti.3797 CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Kavala’nın tutuklandığı
koşullarda makul bir şüphe ile tutuklanmadığı, yeterli delille tutuklanmadığı konusunda karar kesin şu anda,
yeni iddianamede söz konusu değil ve Adalet Bakanlığı’nın mutlaka bu karara uyması lazım” değerlendirmesinde bulundu.3798
12 Mayıs 2020
● Ankara 10. İdare Mahkemesi, RTÜK’ün, Halk TV’de Ayşenur Arslan’ın sunduğu “Medya Mahallesi” programına verdiği beş günlük yayın yasağının yürütmesini geçici olarak durdurdu. Mahkeme,
RTÜK’ün kararı Halk TV’ye tebliğ etmeden ve savunma almaksızın uygulamaya başladığını belirterek,
programı durdurmasının hukuki olmadığına hükmetti ve dosyayı esastan görüşmek üzere usulen bozdu.
RTÜK, 10 gün içinde itiraz hakkını kullansa bile, Arslan bu süreçte programını yapabilecek.3799
● AYM, Anayasa’da Cumhurbaşkanı’na Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarma yetkisi verilmekle
birlikte bu yetkinin sınırsız olmadığını hatırlattığı bir karar yayınladı. Ancak AYM, Yüksek Askeri Şura’nın
(YAŞ) sekretaryasının Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek bir makam tarafından yapılması ile Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nun kurulmasına ilişkin kararnamelerin iptal istemini oy çokluğu ile reddetti. Türkiye’nin tanıtımı için yurtdışında yapılacak mal ve hizmet alımlarında yükleniciye bütçe dışı avans
olarak ön ödeme yapılabilmesine ilişkin hüküm ise oy çokluğu ile iptal edildi.3800
15 Mayıs 2020
● Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2011 yılındaki Oda TV Davası nedeniyle o dönem
tutuklu yargılanan Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu’nun hak ihlaline uğradığı yönünde kesin kararını verdi
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2016/3594
http://susma24.com/savciliktan-ask-101-karari-kisilerin-ozgur-iradeleri-var/
https://www.dusun-think.net/haberler/aihm-mehdi-tanrikulu-davasinda-turkiyeyi-mahkum-etti/
3796 http://kararlaryeni.anayasa.gov.tr/BireyselKarar/Content/79064c30-c15a-4dcc-a700-14c151c0c550?wordsOnly=False
3797 https://www.evrensel.net/haber/404599/aihmnin-osman-kavala-hakkinda-verdigi-hak-ihlali-karari-kesinlesti
3798 https://www.dw.com/tr/aihmden-osman-kavala-ile-ilgili-kritik-karar/a-53417256
3799 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/224169-mahkeme-rtuk-un-halk-tv-ye-verdigi-cezanin-yurutmesini-durdurdu
3800 http://kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/86871f7c-22d7-4af6-b870-d3e9cc66b9ad?excludeGerekce=False&wordsOnly=False
3793
3794
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ve bu kararla Türkiye’nin tazminat ödemesi yapması gerektiği kesinleşti. Adalet Bakanlığı’nın Oda TV yöneticilerine belirlediği bir miktarda tazminat ödemeyi kabul etmiş olduğu bildirildi. Bugünlerde ise Libya’da
ölen MİT personeli haberi nedeniyle yine Silivri Cezaevi’nde tutuklu Pehlivan ve Terkoğlu’na Adalet Bakanlığı’nın tazminat ücretini ödenmesinin beklendiği kaydedildi.3801
● İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları
Derneği (SPoD) tarafından Ağustos 2019’da yapılması planlanan Queer Olympix spor etkinlikleriyle ilgili
Kadıköy Kaymakamlığı’nın aldığı yasaklama kararını hukuksuz buldu. Kaymakamlık, “Yapılmak istenen
etkinliğe katılacak olan grup ve şahıslara yönelik olarak; toplumsal duyarlılıklar nedeniyle oluşabilecek
provokasyonlara karşı tedbir amaçlı, ‘kamu düzeni, suç işlenmesinin önlemek, genel sağlığın ve genel ahlakın korunması” gerekçesiyle yasaklama yapmıştı. Ancak Mahkeme, bu yasaklanma kararının dayanağını
ortaya koyan somut bilgi ve belgelerin kaymakamlıkça dosyaya sunulamadığını ve anılan etkinliğin yasaklanmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varıldığını açıkladı. SPoD ve Queer
Olympix ise, “Queer Olympix’in yasaklanması işleminin hukuka aykırı olduğu ve hiçbir dayanak gösterilmeksizin afaki provokasyon iddialarıyla yasak kararı verildiği mahkemece de ilan edilmiştir. SPoD ve
Queer Olympix olarak Kadıköy Kaymakamlığı’nın hukuksuz yasak kararına karşı açtığımız davayı kazandığımızı, bundan sonra da idarenin keyfi ve hukuksuz kararlarıyla yargı yoluyla mücadele etmeye devam
edeceğimizi LGBTİ+ kamuoyuna ve insan hakları savunucularına bildiririz” açıklaması yaptı.3802
19 Mayıs 2020
● Balıkesir Ayvalık’ta “Suç işlemeye tahrik, suçluyu övme” gerekçesiyle 17 Mayıs’ta gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu ile gazeteci Hakan Gülseven savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sevk
edildikleri mahkemece3803serbest bırakıldı.3804
20 Mayıs 2020
● AYM, Abdulkerim Tekin, Cemil Akın, Ebubekir Yulu, Ferman Yıldız, Gökhan Gündüz, Mehmet
Polat, Ömer Acma, Sertaç Kılıçarslan, Yunus Özher ve Yusuf Birkan’ın cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin yazdıkları mektupların “sakıncalı” görülmesi nedeniyle el konulmasına ilişkin yaptıkları başvuruyu “hak ihlali” olarak değerlendirip, başvurucuların her birine iki bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. 3805 Yüksek Mahkeme, “Başvurucuların göndermek istediği mektupların alıkonulması suretiyle
haberleşme hürriyetine yapılan müdahaleyle ilgili ve yeterli gerekçelere dayandırılmadığından, müdahalenin demokratik bir toplumda gerekli olmadığı kanaatine varılmıştır. Anayasa’nın 22. maddesinde güvence
altına alınan haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir” değerlendirmesinde bulundu.
Tutuklular, yaptıkları başvurularda, ceza infaz kurumlarında yaşanan hak ihlalleri ve mevzuata aykırı uygulamalar ile ilgili şikayetlerini ilettiklerini, mektuplarda ceza infaz kurumunun güvenliğini tehlikeye düşürecek yalan yanlış bilgiler yer almadığını, Disiplin Kurulu ve mahkeme kararlarının haksız ve gerekçesiz
olduğuna değinmişti.3806
22 Mayıs 2020
● Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), 29 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla yürürlüğe giren Ceza İnfaz Kurumları’nın Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirleri’nin İnfazı Hakkında Yönetmelik’in durdurulması ve iptali için Danıştay’a dava açtı. ÇHD’nin açtığı dava dilekçesinde, yönetmeliğin temel hak ve özgürlüklerde yasada olmayan kısıtlamalara gittiği ve bu sebeple Anayasa’ya aykırı olduğu
gerekçe gösterildi.3807
● Anayasa Mahkemesi ceza infaz kurumunda yaşadığı olumsuzlukları içeren bir mektup kaleme alıp
gazeteciye göndermek isteyen Rıdvan Türan’ın ve farklı kişilere ait toplam 29 mektubun Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığınca “sakıncalı” gerekçesiyle el konulmasını “haberleşme hürriyetinin ihlali” olarak değerlendirdi. AYM kararında, başvurucunun bir gazeteciye göndermek istediği mektupta Ceza
İnfaz Kurumu uygulamalarına değindiği buna karşılık “Disiplin Kurulu kararında, başvuruya konu mektup
dâhil toplam yirmi dokuz mektubun sakıncalı bulunarak bunlara el konulduğundan bahsedilmiş, mektupların tamamının kişi veya kuruluşları paniğe yöneltecek yalan yanlış ifadeler içerdiği belirtilmiş ancak her bir
mektup için hangi ifadelerin neden sakıncalı görüldüğü gerekçelendirilmemiştir. Mektubun içeriğinde yer
alan ifadelere yönelik olarak yapılan müdahalede, mektuba özgü makul gereklilikler somut verilere dayanılarak ortaya konulmamıştır. Sonuç olarak başvurucunun göndermek istediği mektubun alıkonulması
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/barislara-tazminat-1739273
http://susma24.com/mahkemeden-karar-queer-olympix-yasagi-hukuksuzdur/
https://tele1.com.tr/taylan-kulacoglundan-sonra-gazeteci-hakan-gulseven-de-gozaltina-alindi-165324/
3804 https://www.birgun.net/haber/taylan-kulacoglu-ve-hakan-gulseven-serbest-birakildi-301565
3805 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2017/14279?BasvuruAdi=Abdulkerim+Tekin
3806 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/05/20/aym-mahpuslarin-hak-ihlali-mektuplarina-el-konulmasi-hak-ihlali/
3807 https://www.gazeteruzgarli.com/infaz-yonetmeligi-danistaya-tasindi/
3801
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suretiyle haberleşme hürriyetine yapılan müdahale ilgili ve yeterli gerekçelere dayandırılmadığından müdahalenin demokratik bir toplumda gerekli olmadığı kanaatine varılmıştır” değerlendirmesi yapıldı.3808
26 Mayıs 2020
● AİHM, 2008’de anadilinde eğitim alma talebiyle düzenlenen protestoda gözaltına alınan H. Aydın’ın 2009’da yaptığı başvuru uyarınca Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) toplantı
ve gösteri özgürlüğüyle ilgili 11. maddesini ve özgürlük ve güvenlik hakkıyla ilgili 5. maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Bu karara göre Türkiye, başvurucu H. Aydın’a, mahkeme masrafları da içinde olmak üzere
toplam 7.000 Euro tazminat ödeyecek.3809
27 Mayıs 2020
● Bilecik Sulh Ceza Hakimliği, Accuride Whells şirketinin yarın11.com sitesinde 15 Nisan’da yayınlanan “Osmaneli’de 60 Vaka 200 Kişi Karantinada” başlıklı habere ilişkin erişimin engellenmesi ve kaldırılması talebine ret kararı verdi. Mahkeme kararda, söz konusu haberin içeriğinde açıkça hukuka aykırılık
teşkil eden bir beyanın görülmediğini kaydetti. Söz konusu haberde, Osmaneli Belediye Başkanı Münür
Şahin’in ilçedeki Covid-19 virüsü salgına ilişkin, “Accuride Whelss’de korona virüs salgını yaşanmasıydı
Osmaneli’de korona virüsten hasta sayısı beş altı arasında olacaktı. Osmaneli’de demek ki sorun belli. Accuride Whelss (Eski adıyla Tekersan) şirketinde yaşanan sıkıntı. O da kontrol altına alındı ve iki hafta içinde
bu vakalar 14 günlük süreyi tamamlayacak ve normale döneceğiz” şeklindeki açıklaması yer alıyordu.3810
29 Mayıs 2020
● İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi, camiden “Çav Bella” çalınması görüntüsünü sosyal medyada
paylaştığı gerekçesiyle “dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla tutuklu CHP eski İl Başkan Yardımcısı
Banu Özdemir’in tahliyesine karar verdi.3811
1 Haziran 2020
● AYM, gazeteci Cihan Acar’ın ikinci kez tutuklanmasıyla “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını ihlal” edildiğine hükmederek, Acar’a 30.000 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. İstanbul 25. Ağır
Ceza Mahkemesi, “FETÖ medya davası” kapsamında Acar hakkında 31 Mart 2017’deki ilk duruşmada
tahliye kararı vermişti. Tahliyesine savcılıkça yapılan itiraz sonucu cezaevi çıkışında gözaltına alınan Acar,
“Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etme” ve “Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs
etme” iddiasıyla tekrar tutuklanmıştı.3812
4 Haziran 2020
● AİHM, Adana’da katıldıkları eylemler ve grevler nedeniyle Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari
para cezaları verilen vatandaşların başvurularını birlikte değerlendirerek verilen cezalarla ilgili Türkiye’nin
başvuruculara 823-969 Euro arasında tazminat ödemesine karar verdi. Grev nedeni ile para cezası alan,
KHK mağduru ve Tüm Bel Sen (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası) üyesi
Güven Boğa ve Eğitim Sen (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) MYK üyesi Ahmet Karagöz hakkındaki
başvuru, 21 Aralık 2011’de “Grev ve toplu sözleşme hakkının bulunduğu bir sendika, haksız hukuksuz göz
altıların ve tutuklamaların son bulması ve insanca yaşayacak asgari ücret” talebiyle greve çıkan KESK
(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) ile ilgiliydi. Grev günü bir meslek lisesi önünde pankart
asarak basın açıklaması yapan emekçilere kabahatler kanununa göre para cezası kesilmişti. O dönem Eğitim
Sen Adana şube başkanlığı görevini gerçekleştiren Boğa, KESK, emek ve meslek örgütleri olarak yaptıkları
basın açıklamalarının soruşturma nedeni yapıldığını hatırlattı. Boğa, “Kabahatler kanunu çerçevesinde verilen tüm cezaları bizlerde AİHM’e taşıdık ve gördük ki AİHM de emek ve meslek örgütlerinin haklı davalarına yönelik uygulamaların haksız olduğuna karar verdi” dedi. AİHM, aynı pankartla ilgili iki yıl önce
Eğitim Sen eski yöneticileri Mehmet Akarsubaşı ve Yalçın Alçiçek’in toplanma özgürlüğü haklarının ihlal
edildiğine karar vermişti. Birleştirilen dosyadaki diğer kararlar ise yine Boğa, Saniye Seçgin ve Deniz Bilgin’in TEKEL dayanışma eylemlerine katılmaları ile ilgili olduğu belirtildi.3813
8 Haziran 2020
● Yenidentv “Özgürlükçü, çok sesli, çok kültürlü, çok dilli bir yayıncılıkla barış gazeteciliğini yaygınlaştırmak, Yeniden, yeni yollarda bu alanda emek verenlerle dayanışmak için bir araya geliyoruz.
3808 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/ceza-infaz-kurumu-tarafindan-sakincali-bulunan-mektubun-alicisina-gonderilmemesinedeniyle-haberlesme-hurriyetinin-ihlal-edilmesi/
3809 https://www.evrensel.net/haber/405690/aihm-turkiyeyi-haksiz-buldu-anadilinde-egitim-talebi-eylemine-katilmak-suc-degil
3810 http://www.yarin11.com/bilecik/erisim-engelleme-talebine-red-h16741.html
3811 https://www.evrensel.net/haber/405940/banu-ozdemir-hakkinda-tahliye-karari-verildi
3812 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2017/26110?BasvuruAdi=Cihan+Acar
3813 evrensel.net/haber/406396/aihm-eylemlerde-para-cezasi-kesilen-yurttaslara-tazminat-odenmesine-hukmetti
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Yeniden birlikte çoğalacağız, çeşitleneceğiz, güçleneceğiz. Sizleri de bekliyoruz” açıklamasıyla YouTube
kanalını açtığını duyurdu.3814
15 Haziran 2020
● Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, gizli tanık beyanları ve telefon görüşmeleri gerekçe gösterilerek “örgüt üyeliği” iddiasıyla yargılanan Yeni Yaşam editörü Semiha Alankuş beraat etti. Mahkeme, gizli
tanık beyanlarıyla tek başına hükme esas alınamayacağını belirterek, Alankuş’un üzerine atılı “örgüt üyeliği” suçunu işlediği konusunda somut delil olmadığına karar verdi. Alankuş 9 Ekim 2018’de Diyarbakır’da
gözaltına alınmış, daha sonra adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmıştı.3815
● İstanbul Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi, 2 Ağustos 2017’de İstanbul - Kadıköy metrosunda
görevli polis memurlarınca müzik aletlerine zarar verilmesi olayında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı “kasten yaralama, tehdit ve kamu görevlisine hakaret etme” suçlamalı iddianameye
ilişkin davada, müzisyen Gülşah Erol hakkında beraat kararı verdi. Erol’un avukatı Yahya Ünaldı’nın yaptığı açıklamaya göre, şikayetçi polisler hakkında ise “mala zarar verme” suçundan ceza kararı alındı ve bir
üst mahkemeye yaptıkları itiraz başvurusu da reddedildi.3816 Erol ise, “Maruz kaldığım tehditlere rağmen
kendimi müdafaa ettim. Davaya lehimde tanıklık eden kişilere minnettarlığımı sunuyorum” dedi.3817
● Ankara 2. İdare Mahkemesi, Ankara Valiliği’nin 17 Mayıs 2019’da Ankara Barosu LGBTİQ+
Hakları Merkezi’nin yapmak istediği basın açıklamasına yönelik yasak uygulanmasını “hukuk dışı” olarak
değerlendirdi. Ankara Barosu adına Avukat Öykü Didem Aydın’ın açtığı davada, Ankara 2. İdare Mahkemesi, OHAL döneminde başlattığı LGBTİ+ etkinlik yasağına ilişkin Kaos GL ve Pembe Hayat’ın davalarını
da hatırlatarak karar aldı. Kararda, “Dava konusu işlemin gerekçesi olarak belirtilen 03.10.2018’de LGBTİ
ve LGBTT faaliyetlerine ilişkin genel yasaklama içeren işlemin, yargı kararı ile ortadan kalkmasından ötürü
iş bu dava konusu basın açıklaması yapılmasının uygun görülmemesine ilişkin işlemin, hukuki dayanağının
kalmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.3818
18 Haziran 2020
● İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı olduğu için
Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nden ihraç edilen Lütfiye Bozdağ’ın yargılandığı
davada beraat kararı verdi. AYM’nin “hak ihlali” kararı sonrası yeniden yargılama yapan Mahkeme, bir yıl
altı aylık hapis cezası verdiği Bozdağ’ın beraatına hükmetti.3819
26 Haziran 2020
● Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi, “örgüt üyeliği” iddiasıyla dokuz yıl üç ay hapis cezası verilen ve
cezaevindeyken pankreas kanseri teşhisi konulan kapatılan Cihan Haber Ajansı muhabiri Mevlüt Öztaş’ın
“cezaevinde kalamaz” raporunun Adli Tıp Kurumu tarafından onaylanmasının ardından infazının ertelenmesine karar vererek, tahliyesine hükmetti.3820
27 Haziran 2020
● Gazeteciler Cemiyeti’nin AB finansmanıyla yürüttüğü Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi Projesi kapsamında verilen destek ile Siirt Gazeteciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Siirt’te “Basın Evi” kuruldu. Dernek Başkanı Atilla Durak, “Toplantı ve eğitim salonu, dinlenme
alanları ve gazetecilerin internet ortamında çalışabilecekleri alanlar oluşturuldu. Dışarıdan gelecek gazetecilere de kapımız açık olacak” dedi. Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Çelik
ise, “Siirt’te gazetecilerin ihtiyaç duyduğu güzel bir çalışma ortamı doğdu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.3821
1 Temmuz 2020
● Gazeteciler Cemiyeti, AB finansmanı desteğiyle çoğulcu medyaya zemin hazırlamayı, gazetecilerin mesleklerini yapabilmeleri için dirençlerini artırmayı hedefleyen Demokrasi için Medya, Medya için
Demokrasi (M4D) Projesi kapsamındaki destek araçlarından Basın Evi Destek Aracı (BEDA) sonuçları
açıklandı. Açıklamaya göre; 10 farklı ilden yapılan ve onaylanan 31 başvuruya toplam 212.000 Euro destek
https://www.youtube.com/watch?v=_6cvbi59JNk
https://www.mlsaturkey.com/tr/yeni-yasam-gazetesi-editoru-semiha-alankus-beraat-etti/
https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/metroda-darp-edilen-muzisyen-gulsah-erolun-hukuk-zaferi/
3817 http://susma24.com/muzisyen-gulsah-erol-beraat-etti/
3818 https://www.kaosgl.org/haber/mahkeme-ankara-barosu-nun-17-mayis-aciklamasinin-yasaklanmasi-hukuka-aykiri
3819 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/225911-baris-akademisyeni-lutfiye-bozdag-beraat-etti
3820 https://expressioninterrupted.com/tr/gazeteci-mevlut-oztas-tahliye-edildi/
3821 http://mardinsoz.com/haber/basin_evi_gazetecilere_kapilarini_acti-16243.html
3814
3815
3816
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sağlanacak. BEDA kapsamında Yapısal Güçlendirme Destek Paketi kapsamında 18 medya kuruluşunun ve
örgütüne ait proje, Mesleki Sürdürülebilirlik Destek Paketi’nde ise 13 gazeteci başvurusu onaylandı.3822
2 Temmuz 2020
● İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, “örgüte üye olmaksızın yardım etmek” iddiasıyla yargılanan
T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın’ın, üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraatına hükmetti. 3823 Akın, 2014-2016 yılları arasında Fuat Avni mahlaslı Twitter hesabının paylaşımlarını
T24’te haberleştirildiği gerekçesiyle hakkında 28 Kasım 2019’da dava açılmıştı.3824
● AYM, internet sitesindeki “Kararlar Bilgi Bankası” bölümüne “Yüce Divan”, “Siyasi Parti Kapatma”, “İhtar, Mali Denetim ve Değişik İşler” ile “Yasama Dokunulmazlığı ve Milletvekilliğinin Düşmesi”
başlıklarını ekledi. Buna göre, AYM, Yüce Divan kararları yanı sıra dokunulmazlığının kaldırılmasına, milletvekilliğinin düşmesine ilişkin kararları ve norm denetim kararları da erişime sunuldu.3825
14 Temmuz 2020
● İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, “zincirleme terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla
yargılanan İleri Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Onur Emre Yağan hakkında suçun unsurlarının oluşmaması üzerine beraatına hükmetti. Yağan hakkında 2014-2018 yılları arasında İleri Haber web sitesinde
yayınlanan haberler ve Twitter paylaşımları nedeniyle açılan davanın ilk duruşması 3 Aralık 2019’da görülmüştü.3826
17 Temmuz 2020
● AYM, mahkum Serkan Şeker’in “bir hakimin kendi verdiği ret kararını, daha sonra bir üst mahkemede üye hakim olarak tekrar reddetmesine dair” başvurusu üzerine “adil yargılanma hakkı ihlali oluştuğuna” karar verdi.3827
● AYM, 17 başvurucu tarafından “makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine” yönelik başvurusunda, iddiaların kabul edilebilir olduğuna karar vererek, başvuruculara 8.000 ila 24.000 lira arasında
değişen manevi tazminat ödenmesine hükmetti.3828 AYM, yargılamalarına beş yıl dokuz ay ila 15 yıl 10 ay
boyunca değişen sürelerde devam edildiği için söz konusu vatandaşlara yargılama giderleriyle birlikte tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdi.3829
21 Temmuz 2020
● AYM, aralarında KESK’in eski başkanı Lami Özgen’in de bulunduğu 19 kişi tarafından yapılan
başvuruda, katıldıkları toplantı ve gösteri yürüyüşünün sonrasında haklarında “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla cezalandırmada delil olarak kullanılmasını hak ihlali olarak değerlendirdi. AYM, dosyayı yeniden
yargılama yapılması için İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.3830
24 Temmuz 2020
● AYM, OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile ihraç edilmiş olup ancak herhangi bir ceza almayan
eski savcı Mehmet Bayhan ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan ihraç edilen iletişim uzmanı
Tamer Mahmutoğlu’nun Adalet Bakanlığı tarafından bulundukları illerde avukatlık yapmak amacıyla baro
levhasına yazılmalarını iptal etmesiyle ilgili “ihlal” kararı verdi. AYM, ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılması amacıyla kararın örneğini idare mahkemesine gönderdi. AYM’nin kararı, KHK
ile kamu görevinden çıkartılan ve herhangi bir ceza almayan hukuk fakültesi mezunu KHK’lıların avukat
olarak baro levhasına yazılmasının önünü açmasıyla emsal olarak nitelendirildi.3831
28 Temmuz 2020
● AYM, Savaş Candemir, Mehmet Bari Akkan, Meral Emine Kantar, Orhan Bayram, Süleyman
Sönmez, Hasanali Kılıç, Tekin Çelik, Bora Evren Yılmaz ve Barış Eke’nin laik ve bilimsel eğitim yürüyüşüne yönelik polis müdahalesiyle ilgili 14 Mart 2016 ve 4 Nisan 2016’da yaptıkları dokuz bireysel başvuruları birleştirerek, itirazları haklı buldu.3832 Mahkeme, yapılan eyleme yönelik polis engeli ve
3822 http://www.24saatgazetesi.com/basin-evi-destek-araci-beda-basvurulari-aciklandi/
3823 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-dogan-akin-beraat-etti/
3824 https://t24.com.tr/haber/t-24-kurucusu-ve-yayin-yonetmeni-dogan-akin-a-fuat-avni-tweetlerini-neden-haber-yaptiniz-davasi-orgutle-bagi-olmadigi-tespitedilse-de,850040
3825 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/aym-internetten-erisime-sundugu-kararlarin-kapsamini-genisletti/1897427
3826 https://ilerihaber.org/icerik/ileri-haber-eski-genel-yayin-yonetmeni-onur-emreye-beraat-115153.html
3827 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/227604-aym-hakim-tarafsiz-yargilama-yapmadi
3828 https://www.birgun.net/haber/yillarca-yargilandilar-aym-pardon-dedi-308369
3829 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2020/11787
3830 https://www.birgun.net/haber/aym-toplantiya-katilmak-orgut-uyeligi-delili-olamaz-309145
3831 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/khkli-avukatlar-icin-emsal-karar-1753635
3832 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200728-13.pdf
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müdahalesinin, anayasal haklara aykırı olduğunu vurgulayarak “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve
saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” diyen 34. maddenin ihlal edildiğini belirtti. AYM, tazminat taleplerini reddederken, İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne dosyanın yeniden yargılama
yapılmak üzere gönderilmesine karar verdi. Haziran Hareketi, 13 Şubat 2015’te tüm yurtta “Laik, Bilimsel,
Anadilde Eğitim ve Demokratik Yaşam İçin Dayanışma ve Birlik Mitingi” düzenleme çağrısı yapmış ve
İzmir’deki eylemde valilik binası önünde basın açıklamasına polis müdahalesinde bulunmuştu. Gözaltına
alınma işlemiyle ilgili Eğitim-Sen yöneticilerine de 208 lira idari para cezası uygulanmıştı. Eğitim-Sen para
cezasına itiraz için İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurmuş fakat yapılan itiraz reddedilmişti.3833
29 Temmuz 2020
● AYM, Eylül 2002’de Çorum’da gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü jandarma karakolunda iki
asker tarafından işkenceye uğrayan Feride Kaya’nın, “kolluğun fiziki saldırılarına maruz kaldığı ve bu eylemlerle ilgili olarak etkin bir soruşturma yürütülmediği gerekçesiyle işkence yasasının ihlal edildiğine ilişkin başvurusunda, hak ihlali kararı vererek, 90.000 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.3834 Kaya’ya,
Seydim Jandarma Karakolunda görevli iki asker tarafından vücuduna elektrik verilmesi ve darp edilmesi
sonrasında doktor muayenesinde “darp ve cebre maruz kalmadığı” yönünde rapor verilmişti. Kaya, 12 Aralık 2002’de savcılığa giderek kolluk kuvvetleri ve kendisine rapor veren doktor hakkında suç duyurusunda
bulunmuş, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı iki jandarma ve iki doktor hakkında iddianame düzenleyerek,
Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açılmıştı. Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Kasım 2011’de iki
jandarmanın işkence yaptığına dair somut delil olmadığına hükmederek beraatlarına, iki doktor hakkında
da görevi kötüye kullanma suçunun zaman aşımına uğradığından davanın düşmesine karar vermişti. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, doktorların kararını onarken, askerlerle ilgili kararı bozdu. Ardından yapılan yargılamada da mahkeme önceki kararında direndi ve kararın temyizi sonrası inceleme yapan Yargıtay Ceza Genel
Kurulu davanın düşmesine karar verdi. Kaya, 29 Mart 2013’te AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.3835
4 Ağustos 2020
● Google Haber Girişimi’nin (GNI) Covid-19 salgını nedeniyle küçük ve orta ölçekli medya kuruluşlarına verdiği “Gazetecilik Yardım Fonu”nu (JEFR) desteğini almaya Türkiye’den Zonguldak Pusula,
Eskişehir Haber, Trabzon Haber61.net, Manavgat Son Haber ve Çorum Yayla Haber hak kazandı.3836 Manavgat Son Haber, fonu “dijital gazetecilik altyapısını daha modern hale getirmek” için kullanacağını dile
getirdi. Zonguldak Pusula da fonu internet alt yapısını geliştirmek için kullanacağını belirterek, “Mevcut
sunucumuz talebimizi karşılamıyor. Üç ya da dört bin kişi siteye girince tıkanmaya başlıyoruz” bilgisini
verdi. Çorum Yayla Haber de fonu internet alt yapısını güçlendirmek için kullanacaklar arasında yer aldı.
Haber61.net, “Google’ın sağlamış olduğu fonu muhabir/editör çalışanlarımızın giderleri için kullanacağız,
buna malzeme desteği de dahildir” açıklaması yaptı. Eskişehir Haber, “Bu parayı iş geliştirmede kullanmayı
planlıyoruz. Hem personel artırma hem de özellikle mobil uygulamada teknik altyapı ve video haberciliğe
yatırım yapacağız” duyurusunda bulundu.3837
7 Ağustos 2020
● Ankara 7. İdare Mahkemesi, Ankara Valiliği’nin Kasım 2017’de OHAL Kanunu’na dayanarak
ilan ettiği süresiz LGBTİ+ etkinlik yasağının sürdüğünü iddia ederek, ODTÜ Rektörlüğü’nün 9. ODTÜ
LGBTİ+ Onur Yürüyüşü yasaklaması kararını iptal etti. Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin kararında, Ankara
Valiliği’nin Kasım 2017’de OHAL Kanunu’na dayanarak ilan ettiği süresiz LGBTİ+ etkinlik yasağının Nisan ayında Bölge İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldığı hatırlatıldı. Bununla birlikte 3 Ekim 2018’de Ankara Valiliği’nin Emniyet Müdürlüğü’ne ilettiği ikinci süresiz LGBTİ+ etkinlik yasağının da 23 Mart’ta
Ankara 2. İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldığı anımsatıldı. Ankara’daki LGBTİ+ yasaklarının iptali
nedeniyle ODTÜ Rektörlüğü’nün yasağının hukuki dayanağının kalmadığı anlaşıldığından, dava konusu
işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varıldı.3838
11 Ağustos 2020
● İstanbul Arel Üniversitesi, Arel Medya Grup bünyesinde hazırladığı uygulama gazetesi ArelRepost’un ilk sayısını çıkarttı. Gazete, dijital medya ile geleneksel medyayı bir araya getirmeyi amaçlayarak,
sayfalarına QR kodlar ekledi. Gazete, iletişim fakültesi öğrencilerine uygulama imkanı sundu. 3839
3833 https://www.birgun.net/haber/aym-5-yil-onceki-laik-egitim-eylemiyle-ilgili-kararini-verdi-engelleme-hak-ihlali-309883
3834 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200728-12.pdf
3835 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/228154-aym-den-gozaltinda-iskenceye-90-bin-tl-tazminat
3836 https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund/recipients/
3837 https://journo.com.tr/google-acil-yardim-fonu-turkiye
3838 http://susma24.com/mahkeme-rektorlugun-odtu-onur-yuruyusu-yasagini-iptal-etti/
3839 https://www.sozcu.com.tr/2020/egitim/yeni-nesil-gazete-arelrepost-5981031/
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14 Ağustos 2020
● Denizli 6. Asliye Mahkemesinin Ayna Haber imtiyaz sahibi gazeteci Ayhan Çimendağ’ın beraat
kararına yapılan itiraz istinaf mahkemesince reddedilerek, beraat kararı kesinleşti. Ayna Haber, 31 Mart
Yerel Seçimlerinin ardından yapmış olduğu Merkezefendi Belediyesi’ndeki kayıtların silindiğine ilişkin haberin ardından, Mazıoğlu tarafından Çimendağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Kararda, “Katılan
vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine, dosyanın ilk derece hükmü veren mahkemesine gönderilmesine kesin olmak üzere 24.06.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi” ifadeleri yer aldı. Çimendağ, “Türkiye’nin dört bir köşesinde doğru haberi en hızlı şekilde sunmak için, halkın tarafı olarak mücadele veren
basın emekçileri gibi ben de en doğru haberi en hızlı şekilde vermek için çalışıyorum. Bu noktada baskı ile
susturmak isteyenler olduğu gibi yargıyı baskı aracı olarak kullanmak isteyenler de oluyor. Kimden gelirse
gelsin hiçbir baskı ne şahsımı ne de Aynahaber’i yolundan çevirmemiştir, çeviremeyecektir” dedi.3840
● Danıştay 10.Dairesi, ÇGD’nin basın meslek örgütlerinin görüşlerine başvurmadan ve gazeteciler
danışılmadan hazırlanan “yeni basın kartı yönetmeliği" için başvuruyu değerlendirerek yönetmeliğin, “Basın kartı verilecek kişilerde aranan şartları” düzenleyen altıncı maddesinin g fırkası kanuna aykırı bulunarak
yürürlüğün durdurulmasına karar verildi. Danıştay, ilgili hükmün, “5953 sayılı Kanun hükümlerine uygun
sözleşme yapmış ve sigorta primlerinin çalışma mevzuatı esaslarına uygun olarak yatırılmış olması” şartıyla
yüklenen sorumluluğun gazeteciye değil işverene ait olduğunu belirterek kişinin kendi sorumluluğunda olmayan bir durum nedeniyle cezalandırılamayacağı ilkesinden hareketle fıkranın yürütmesini oy çokluğuyla
durdurdu. Danıştay 10. Dairesi, hukuki değerlendirmesinde, “… bu nedenle, işçi pozisyonundaki gazetecilere kendi yükümlülükleri olmayan sigorta primlerinin ödenmemesi durumundan dolayı basın kartı verilmeyerek mesleklerini icra etmelerinin engelleneceği anlaşıldığından, gazetecilere basın kartı verilirken sigorta primlerinin ödenmiş olması şartının aranmasına ilişkin düzenlemede hukuka uyarlık bulunmadığı
sonucuna ulaşılmıştır” denildi. Danıştay’ın hukuki değerlendirmesinde ayrıca, “Basın kartı verilmeyerek
mesleklerini icra etmelerinin engelleneceği anlaşıldığından” ifadelerini kullanarak, basın kartı verilmemesinin gazetecilik mesleğinin yerine getirilmesini engellediği tespiti yapıldı. ÇGD, karara ilişkin açıklamasında, “Dosyanın görüldüğü Danıştay 10. Daire’ye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın gönderdiği
savunma, iktidarın basın kartları aracılığıyla neyi amaçladığını tüm açıklığıyla ortaya koymuştu. Söz konusu
savunmada, ‘…gazetecilik faaliyetinde bulunmak için basın kartı sahibi olma zorunluluğu bulunmamakta…’, ‘Kişiler basın kartı sahibi olmaksızın da gazetecilik yapabilir, fikirlerini ifade edebilir. Nitekim
basın kartı sahibi olmayan pek çok basın mensubu bulunmaktadır’ denilerek bir taşla iki kuş vurmanın hedeflendiği görülmüştü. Bir yandan basın kartı verilmesi ve iptalindeki keyfiyet ve kuralsızlıklar, diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tutuklu gazetecilere ilişkin ‘Yalnızca ikisinin basın kartı var’ açıklamalarına meşruluk kazandırılmak istenmekteydi. Gazeteciliği meslek olmaktan çıkarıp güç odaklarının halkı
manipüle etme aracı, gazetecileri siyasi parti sözcüsü, tüm basın emekçilerini de köle düzenine iten her türlü
uygulama, düzenleme ve karara karşı meşru haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı buradan bir kez daha
ifade ediyoruz. Çünkü Çağdaş Gazeteciler Derneği, halkın doğruları öğrenme hakkı; eşitlik ve adalet yolunda mücadele eden gazetecilerin örgütüdür” ifadelerinde bulundu.3841
● AYM, OHAL döneminde çıkartılan KHK kapsamında “terör örgütleri ile irtibat ve iltisak” gerekçesiyle işten çıkarılan Berrin Baran Eker ve Emin Arda Büyük’ün başvurularını ayrı ayrı değerlendirerek,
başvurucuların adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti.3842 Eker’in dosyası yeniden yargılama
yapılmak üzere Diyarbakır 3. İş Mahkemesi’ gönderilirken, Büyük’ün dosyasındaki kararın bir örneğinin
Aydın 1. İş Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verildi.3843 AYM, bu kararı ile işten çıkarma kararının KHK
kapsamında alınmış olmasının işe iade davası açmaya engel olmadığını tespit etti.3844
15 Ağustos 2020
● Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından Hasan Balıkçı Onur Ödülü’ne gazeteci yazar Çiğdem Toker değer görüldü. EMO’nun konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Elektrik Mühendisleri Odası`nın
(EMO) kaçak elektrik kullanımına karşı verdiği mücadelede kiralık katiller tarafından 18 Ekim 2002 tarihinde katledilen üyemiz Hasan Balıkçı`nın adını ve mücadelesini yaşatmak için verdiği Onur Ödülü’nün
46. Dönem sahibi belli oldu. Ülke ekonomisi, usulsüz ihaleler, kamu kaynakları ve çevrenin talanı, yolsuzluklar, temel hak ve özgürlüklerin ihlali konusunda yazdığı yazılar nedeniyle Gazeteci- Yazar Çiğdem

https://www.evrensel.net/haber/411728/yaptigi-haber-uzerine-dava-acilan-gazeteci-ayhan-cimendag-beraat-etti
https://t24.com.tr/haber/danistay-basin-karti-duzenlemesindeki-sigortalilik-sartinin-yurutmesini-durdurdu,896777
3842 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2017/28079
3843 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2018/23568
3844 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/anayasa-mahkemesinden-karar-khk-ile-isten-atilan-taseron-isci-ise-iade-davasi-acabilir-1758406
3840
3841
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Toker, Hasan Balıkçı Onur Ödülü’ne değer görüldü” denildi. Toker’e Onur Plaketi, 22 Ağustos’ta EMO 47.
Olağan Genel Kurulu açılışında verilecek.3845
20 Ağustos 2020
● Gazeteci Ruşen Çakır yönetiminde 20 Ağustos 2015’te kurulan Medyascope TV beşinci yaşına
girdi. Kurum, “Yayıncılık tarzı Türkiye’de ve dünyada benzersiz olan Medyascope, sivilliğinden, bağımsızlığından, özgürlüğünden ve çoğulculuğundan ödün vermeden, haberciliğin yüz aklarından biri olmaya
devam edecek” açıklamasıyla izleyicilerine teşekkür etti.3846
21 Ağustos 2020
● TGC 2019 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri açıklandı. Siyasal kategorisinde Cumhuriyet’ten
Alican Uludağ, “Yargıda Yeni Güç Odakları” haberiyle ödülü kazandı. Ekonomi alanında, Cumhuriyet’ten
Hazal Ocak, “Yüzsüzlüğün Bu Kadarı-Rüşvet Sözleşmede” haberi ile ödül alırken; Toplum kategorisinde,
Birgün’den Hüseyin Şimşek, “Ailesi Sendikalı Memur Olamaz” haberiyle, Eğitim kategorisinde Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek, “Kendini Atayan Adam” haberiyle, Sağlıkta Sabah’tan Gül Kireklo, “İki Baba Bir
Mucize Bir Dram” haberiyle, Kültür- Sanatta, Öznur Oğraş Çolak, Cumhuriyet’te yayınlanan “Oy Uğruna
Orta Oyunu” haberiyle ödül kazandı.3847 Köşe yazısı kategorisinde tutuklu bulunan Murat Ağırel, Yeniçağ’da yayınlanan “Belediyeyi Yağmalamışlar” yazısı ile ödül aldı.3848
22 Ağustos 2020
● İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Bergamalı merhum gazeteci Şakir Süter anısına bu yıl dokuzuncu kez
düzenlendiği Şakir Süter Gazetecilik Yarışması’nda sonuçları açıkladı. Haber dalında ödül alan eserler,
Deniz Kılınç, “Altınordu: Türkiye’nin en büyük futbol fabrikası” ve Levent Arıöz, “Havuz ayıbı” oldu.
Araştırma- İnceleme dalında, Hacer Önoğlu Ülger’in “Piraye Hanım’ın Yassıada mektupları”, fotoğraf dalında, Gökçe Adar’ın “Mültecilik haktır”, Röportajda Murat Karakaş’ın “Zeus Sunağı” ödül aldı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülünü ise Sultan Gümüş, “Cüruf ölüm üretiyor, Oksijene hasret ilçe: Aliağa”
haberiyle aldı.3849
27 Ağustos 2020
● AYM, daha önce AİHM’in Türkiye’yi 2.310.000 bin Euro tazminata mahkum ettiği Şırnak’ın
Koçağıllı ve Kuşkonar köylerinin savaş uçakları tarafından bombalanmasına ilişkin davada hak ihlali olduğuna kanaat getirerek başvuruculara 40 ile 130 bin lira arasında manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.
AİHM’in kararı sonrasında Genelkurmay Askeri Savcılığı soruşturmada zaman aşımına karar verince aileler
davayı 2014’de AYM’ye taşımıştı. Kararda Makul özen ve hızda hareket edilmediğine dikkat çekilerek
“Olayın zaman aşımına uğraması sonucunda sorumluların cezalandırılmamasına sebebiyet verdiği, dolayısıyla AİHM’in ihlal kararının gereklerinin yerine getirilmediği sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte bir
kısım başvurucu yönünden de yaşam hakkının gerektirdiği etkili soruşturma yürütme yükümlülüğünün ihlal
edildiğine karar verilmiştir. Bu açıdan ihlalin aynı zamanda soruşturma makamlarının işlev ve eylemlerinden de kaynaklandığı da söylenebilir” denildi. O dönemde davanın avukatlığını yapan Tahir Elçi, iç hukuk
yolları tüketilince davayı AİHM’e taşımıştı.3850
28 Ağustos 2020
● Balkan Araştırmacı Gazeteciler Ağı (BIRN) ve Gazeteciler Cemiyeti’nin belirlediği “Batı Balkanlar ve Türkiye AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri” açıklandı. Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek “Zindaşti
bombası! Burhan Kuzu ‘Tanımam’ dediği uyuşturucu baronuyla yemekte” haberi ile birinci, Gazete Duvar’dan “Ezidi Hadiya Hussein’in Hukuk Mücadelesi” dosyasıyla Hale Gönültaş ikinci ve DW Türkçe’den
Burcu Karakaş’ın “Türkiye’de kürtaj hizmeti: Fiilen yasak” dosyası ise üçüncü oldu.3851
1 Eylül 2020
● Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılanan yönetmen
Kazım Öz’ün beraatına karar verdi. Öz’ün Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) Siyaset Akademisi etkinliğine katılması, Gezi protestolarında yer alması ve bazı telefon konuşmaları örgüt üyeliği için gerekçe olarak gösterilmişti.3852
http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=132092&tipi=3&sube=0
https://medyascope.tv/2020/08/20/medyascope-5-yasinda/
http://tgc.org.tr/18-slider/2635-tgc-2019.html
3848 https://t24.com.tr/haber/tgc-turkiye-gazetecilik-basari-odulleri-aciklandi,898244
3849 https://www.menemenhaber.com.tr/9-sakir-suter-gazetecilik-yarismasi-sonuclandi/2477/
3850 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/aihmin-turkiyeyi-mahkum-ettigi-davada-aym-de-kararini-verdi-6010013/
3851 https://www.evrensel.net/haber/412748/ab-arastirmaci-gazetecilik-odulleri-sahiplerini-buldu
3852 https://www.mlsaturkey.com/tr/yonetmen-kazim-oz-beraat-etti/
3845
3846
3847
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● Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Nisan’daki “Türkiye’de henüz salgının tepe noktasını görmediğimizi düşünüyoruz” açıklaması nedeniyle “halkı yanlış bilgilendirdiği ve paniğe yönlendirdiği” iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. Kayhan Pala hakkında takipsizlik kararı verdi. Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü de, Pala hakkında soruşturmaya yer olmadığına ilişkin men-i muhakeme kararında,
“Bilimsel bilginin paylaşılması suç değil, bilim insanının sorumluluğudur” vurgusu yapıldı. Pala’nın görüşlerini açıklaması, gerek Anayasa gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ilgili maddeleri çerçevesinde, temel bir hak olan “ifade özgürlüğü” kapsamında değerlendirildi. Pala’nın açıklamaları üzerine Bursa
Valiliği, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu ve rektörlük de soruşturma açmıştı.3853
2 Eylül 2020
● İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla yargılanan Rudaw TV İstanbul Muhabiri Rawin Sterk’in yurt dışına çıkışını yasakladı ancak beraatına karar
verdi. Mahkeme, dosyanın İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bakılan KCK Basın davası ile birleştirilmesine hükmetti. Yunanistan sınırındaki mültecilerle ilgili haber takibi yaparken 28 Şubat’ta
Edirne’de gözaltına alınıp 6 Mart’ta tutuklanan Sterk, duruşmaya tutuklu bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi’nden SEGBİS aracılığı ile katıldı. Sterk, “İddianamede yer aldığı gibi herhangi bir kaçma durumum
yok. Dijital materyallerde flamalı fotoğraflar olduğu söyleniyor. Telefonda örgüt mensuplarının eğitim alanlarında çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı klasör olduğu söyleniyor ama böyle bir klasör telefonumda yok”
dedi.3854
3 Eylül 2020
● İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, 17-25 Aralık soruşturmaları döneminde Twitter’daki Fuat
Avni’nin paylaşımlarını haberleştirdikleri için “FETÖ’ye üye olmamakla birlikte yardım etmek” suçlamasıyla yargılanan diken.com.tr kurucusu Harun Simavi, Genel Yayın Yönetmeni Erdal Güven ve dönemin
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Semin Sezerer’in beraatına hükmetti.3855
8 Eylül 2020
● AYM, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamudaki görevinden KHK ile ihraç edilen ve bu
nedenle serbest avukatlık da yapamayan Çanakkale Cumhuriyet Savcısı M.B ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda iletişim uzmanı Taner Mahmutoğlu hakkında hak ihlaline hükmetti.3856 FETÖ ile bağlantısı bulunduğu iddiasıyla ihraç edilen M.B. ve Mahmutoğlu, avukatlık mesleğini yerine getirebilmek için
bağlı bulundukları kentlerin barolarına başvuruda bulundu.3857 Barolar bu talebi kabul ederken Adalet Bakanlığı ise kararların yeniden gözden geçirilmesini istedi. Bu karara rağmen Türkiye Barolar Birliği (TBB)
Yönetim Kurulu, baroların kararında direndi ve bu kişilerin avukatlık yapabileceğine hükmetti. Daha sonra
Adalet Bakanlığı’nın itirazı üzerine yerel mahkemeler TBB’nin bu kararını iptal etti. Yerel mahkemelere
itirazlarda bulunan avukatların başvuruları her seferinde reddedildi. İki eski hukukçu, son olarak AYM’ye
bireysel başvuruda bulundu. AYM Genel Kurulu, yaptığı değerlendirmesinde, KHK ile ihraç edilen hukukçuların serbest avukatlık mesleğini icra etmekten alıkoyan müdahalenin kanuni bir dayanağı olmadığını
tespitini yaptı. Yüksek Mahkeme, oybirliği ile aldığı kararla iki avukatın özel hayata saygı hakkının ihlal
edildiğine ve avukatlık mesleğini yapamayacaklarına ilişkin yargı kararlarının “yeniden gözden geçirilmesi
için” iade edilmesine hükmetti.3858
10 Eylül 2020
● Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Onur Emre Yağan hakkında İleri Haber’in genel
yayın yönetmenliğini yaptığı dönemde yaptığı dört sosyal medya paylaşımı nedeniyle “zincirleme şekilde
Cumhurbaşkanı’na hakaret etmek” suçlamasıyla yargılandığı davada şikayetin geri çekildiğini açıkladı.
Mahkeme, bununla ilgili eksiklikleri gidermek üzere isteyerek davayı 22 Ekim’e erteledi.3859 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2016’da “Şu ana kadar şahsıma her türlü saygısızlığı, hakareti yapanları bir kereye mahsus
olarak affediyorum ve davalarımı çekiyorum” sözleri çerçevesinde şikayetten vazgeçildiği öne sürüldü.3860

https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/09/01/prof-dr-kayhan-pala-hakkindaki-sorusturma-sonlandirildi/
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-rawin-sterk-ilk-durusmada-tahliye-edildi/
https://www.mlsaturkey.com/tr/fuat-avni-haberleri-icin-yargilanan-diken-yoneticileri-beraat-etti/
3856 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/baro-levhasina-yazilma-islemine-iliskin-iptal-davasinda-hukuk-kurallarinin-ongorulemez-bicimde-yorumlanmasi-nedeniyle-hakkaniyete-uygun-yargilanma-hakkinin-ihlal-edilmesi/
3857 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/baro-levhasina-yazilmaya-iliskin-kararin-kamu-gorevinden-cikarilma-gerekcesiyleiptali-nedeniyle-ozel-hayata-saygi-hakkinin-ihlal-edilmesi/
3858 https://abcgazetesi.com/aymden-khkli-iki-avukat-icin-kritik-karar-358071
3859 https://www.mlsaturkey.com/tr/7-eylul-haftasi-gazetecilik-ve-ifade-ozgurlugu-davalari/
3860 https://ilerihaber.org/icerik/onur-emre-nezdinde-gazeteciligin-yargilandigi-davada-erdogan-sikayetini-geri-cekti-117169.html
3853
3854
3855
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11 Eylül 2020
● AYM Genel Kurulu, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 22’nci maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “Şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez” hükmünü Anayasa’ya aykırı buldu ve oy çokluğu ile iptaline karar verdi. Manisa 1. İdare Mahkemesi, baktığı bir davada
uygulama konusu olan ilgili kanun maddesindeki hükmün iptaline karar verilmesi istemiyle AYM’ye başvuruda bulunmuştu.3861
15 Eylül 2020
● Uluslararası Hrant Dink Ödülleri’nin kazananları tutuklu insan hakları aktivisti, iş adamı Osman
Kavala ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika genelinde feminist hareketin öncülerinden Mozn Hassan oldu. Kavala,
Silivri Cezaevi’nden gönderdiği mektupta, “Farklı toplum kesimleri, farklı ülkelerde yaşayanlar arasında
oluşmuş önyargıların, aklı kullanarak, konuşarak ve dinleyerek aşılabileceğine inanıyorum” dedi. Kavala,
Selahattin Demirtaş, Ahmet Altan, hapisteki gazeteciler ve ölüm orucunda hayatını kaybeden Ebru Timtik’i
de hatırlattı.3862 Hassan ise, “Böylesine saygın bir ödülü almak, yaşadığım tüm bu zorlukları değerli kılıyor
ve bana, olası tüm sonuçlara rağmen umudu yitirmeden mücadeleye devam etmenin önemini hatırlatıyor”
dedi.3863
● AYM, sendika.org’un 62 kez erişime engellenmesi nedeniyle ifade ve basın özgürlüğünün ihlal
edildiğine karar verdi. Daha önce ilk yasaklama yönünden ihlal tespiti yapan AYM’nin bu kararı altı aydır
uygulanmadı. Siteye uygulanan erişim engeli halen kaldırılmadı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
(TİB), 2001’de yayın hayatına başlayan sendika.org haber sitesini, 25 Temmuz 2015’de Suriye’deki iç savaşa ilişkin Türkiye’nin politikasını eleştiren haberler olduğu gerekçesiyle erişime engellenmesine yönelik
idari tedbir kararı almıştı. Sendika.org bu süreçte, alan adının yanına her seferinde bir rakam ekleyerek yayın
hayatına devam etmeye çalışsa da, BTK ve sulh ceza hakimlikleri yoluyla siteye birçok kez sansür geldi.
AYM, 11 Mart 2020’de,3864 sendika.org’un 2015’teki ilk başvurusunu görüşerek, siteye uygulanan ilk erişim engeli nedeniyle ihlal kararı verdiyse de, BTK, erişim engelini kaldırmadı. sendika.org’un avukatları,
beş yıllık süreçte 62 kez erişime engelleme nedeniyle AYM’ye 17 kez bireysel başvuru yapmıştı. AYM,
son olarak 9 Eylül 2020’de, siteye erişimin müteaddit kere tamamen engellenmesi nedeniyle ifade ve basın
özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verdi.3865
17 Eylül 2020
● AYM Genel Kurulu, MİT tırları davasında beş yıl 10 ay hapis cezası alan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun bireysel başvurusuyla ilgili “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı” ile “kişi
hürriyeti ve güvenliği hakkının” ihlal edildiğine karar verdi.3866 Kararla, Berberoğlu’nun Anayasa’dan kaynaklanan dokunulmazlığına rağmen ceza alması ve cezaevinde tutulması ihlal olarak değerlendirildi ve adil
yargılamaya aykırı ihlalin tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılması istendi.3867 Berberoğlu, Cumhuriyet’te yayımlanan “İşte Erdoğan’ın Yok Dediği Silahlar”, “Erdoğan’ın ‘Var ya da Yok’ Dediği MİT TIR’larındaki
Silahlar Jandarmada Tescillendi-Jandarma ‘Var’ Dedi” haberlerine görüntü ve bilgi vermek ile suçlanıyordu.3868
24 Eylül 2020
● İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet muhabiri Zehra Özdilek’in “terörle mücadelede
yer almış kişileri hedef göstermek” suçlamasıyla yargılandığı davada beraatına hükmetti. Özdilek, 9 Mayıs
2019’da “İşini geri istediği için cezaevine konulan Onay, KESK’e çağrıda bulundu” haberinde gizli tanığın
adını yazması gerekçe gösterilerek yargılanıyordu. Özdilek ve avukatı Buket Yazıcı, savunmada, tanığın
isminin farklı gazetelerde daha önce yer aldığını kaydetti.3869
● Bitlis News ve Bitlis Aktüel haber sitelerinde çalışan ve 11 Şubat 2016’da evine yapılan polis baskını yapılıp, hakkında “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yedi yıl altı ay hapis cezası verilen gazeteci Serkan
Aydemir, Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi’nde dört yıl sekiz aylık ceza infazının sona ermesi ardından tahliye
edildi.3870 Aydemir, “Gazeteciliğe, yanlışın karşısında durmaya ve doğruyu söylemeye devam edeceğim”
dedi.3871
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/aym-sehirler-arasi-kara-yollarinda-gosteri-yuruyusunu-yasaklayan-kanun-hukmunu-iptal-etti-/1969983
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/09/15/hrant-dink-odul-toreni-online-yayinlaniyor/
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24550/hrant-dink-odulu-nun-turkiye-den-sahibi-osman-kavala
3864 https://www.mlsaturkey.com/tr/aymden-sendika-org-icin-ihlal-karari/
3865 https://www.mlsaturkey.com/tr/aymden-sendika-orga-sansure-ikinci-ihlal-karari/
3866 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/aymden-berberoglu-icin-iki-ihlal-karari-41614419
3867 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-54194581
3868 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2017/27793
3869 https://www.mlsaturkey.com/tr/cumhuriyet-muhabiri-zehra-ozdilek-beraat-etti/
3870 https://www.mlsaturkey.com/tr/tahliye-olan-gazeteci-serkan-aydemir-tum-gazetecilerin-ozgur-olmasini-diliyorum/
3871 https://www.mlsaturkey.com/tr/tahliye-olan-gazeteci-serkan-aydemir-tum-gazetecilerin-ozgur-olmasini-diliyorum/
3861
3862
3863
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29 Eylül 2020
● İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında açtığı davada takipsizlik kararı verdi. Kaftancıoğlu hakkında özel hayatı gizliliğin ihlal, suçu ve suçluyu övme ve suç işlemeye tahrik etme gerekçesiyle açılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı kararı veren savcılık yaptığı açıklamada düşünce ve
ifade özgürlüğüne atıfta bulundu. Kaftancıoğlu, Altun’un vakıf arazisine izinsiz inşaat yaptığını, söz konusu
hukuksuzluğun tespit edildiği gün ise Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne kiralama başvurusunda bulunduğunu
öne sürmüştü. Altun ise Kaftancıoğlu ve Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.3872
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.3873
5 Ekim 2020
● Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı,3874 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.3875
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.3876
● İstanbul Çağlayan Adliyesi 25. Ağır Ceza Mahkemesi3877, 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.3878
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.3879
● Türkiye Etik Gazetecilik Koalisyonu (TEGK), etikgazetecilik.org sitesini açtı.3880 İnternet sitesinde, “Profesyonel gazeteciler ve basın meslek örgütü temsilcileri olarak etik gazeteciliği desteklemek, otosansürle mücadele etmek ve hükümetlerin medyaya yönelik hasmane tutumunu değiştirmek için TEGK’i
oluşturduk” denildi.3881
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.3882

https://www.birgun.net/haber/fahrettin-altun-un-kaftancioglu-na-actigi-dava-takipsizlikle-sonuclandi-317375
https://kronos34.news/tr/gorme-engelli-gazeteci-cuneyt-arat-2-yil-hapis-yattigi-davada-beraat-etti/
https://www.gazeteduvar.com.tr/gokhan-ozoguzun-suriyeliler-ile-ilgili-paylasimina-takipsizlik-haber-1500833
3875 https://www.evrensel.net/haber/415765/sarkici-gokhan-ozoguz-hakkindaki-sorusturmada-takipsizlik-karari-verildi
3876 https://twitter.com/GazeteKarinca/status/1313917011408433154
3877 https://twitter.com/FatihPinar/status/1313888337296609281
3878 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/232299-fatih-pinar-newrozpirozbe-den-beraat-etti
3879 https://www.mlsaturkey.com/tr/propaganda-ile-suclanan-gazeteci-ayser-cinara-ilk-durusmada-beraat/
3880 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/232337-etik-gazetecilik-sitesi-yayinda
3881 https://etikgazetecilik.org/
3882 https://www.mlsaturkey.com/tr/muhabir-taylan-oztasin-da-yargilandigi-kayyim-protestolari-davasinda-beraat-karari-verildi/
3872
3873
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● 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 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.3883 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.3884
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.3885 Bu tepkiyi “Cumhuriyet
hedefte” başlığı ile duyuran haber için BİK, “haber verme ifade özgürlüğünün sınırları içinde” dedi.3886
12 Ekim 2020
● Gazeteci Sami Kohen, Dışişleri Bakanlığı “Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.3887
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”3888 iddiasıyla açılan dava açılmıştı.3889
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.3890 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.3891
● TBMM’de Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifinde yayınlara ilişkin sansür endişesi oluşturan maddeler geri çekildi.3892 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.3893 CHP Bursa Milletvekili Orhan 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.3894
● Türkiye Etik Gazetecilik Koalisyonu yürütücülerinden Doç. Dr. Ceren Sözeri, meslek örgütleri ile
bir araya gelerek gazetecilik etiği üzerine çalışacaklarını belirtti. Sözeri, “Aslında iletişim fakültelerinde
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201009-18.pdf
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-sertac-kayar-beraat-etti/
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cumhuriyet-hedefte-1734150
3886 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/basin-ilan-kurumu-bu-kez-arsa-bogazda-dedi-basin-ozgurlugu-vurgusu-yapti-1772653
3887 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/gazeteci-sami-kohene-disisleri-bakanligi-ustun-hizmet-odulu/2003877
3888 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/birgun-calisanlari-icin-beraat-karari-verildi-6079297/
3889 https://www.mlsaturkey.com/tr/birgun-gazetesine-acilan-fuat-avni-davasinda-dort-gazeteciye-beraat/
3890 https://t24.com.tr/haber/ayhan-bilgen-ozgur-gundem-davasindan-beraat-etti,909398
3891 https://susma24.com/ozgur-gundem-davasindan-ayhan-bilgene-beraat/
3892 https://www.aa.com.tr/tr/politika/yaniltici-yayinlarla-ilgili-maddeler-gida-tarim-alanindaki-kanun-teklifinden-cikariliyor/2006259
3893 https://www.dw.com/tr/g%C4%B1da-g%C3%BCvenli%C4%9Fine-sans%C3%BCr-getiren-d%C3%BCzenlemeler-geri-%C3%A7ekildi/a-55281826
3894 https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/gida-haberleri-sansurlenecek-6079853/
3883
3884
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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.3895
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.3896
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.3897
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 Tunçdemir3898
serbest bırakıldı. Tunçdemir’in Covid-19 virüsü karantinasında olması sebebiyle gözaltı kararı kaldırılmasına rağmen burada gözaltına alınmıştı.3899
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.3900
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 Güvenç’in beraatına
karar verdi. Kararda, “yüklenen fiilin suç olarak tanımlanmamış olması” belirtildi.3901
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.3902 Boğatekin’in soruşturması “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama”
suçlamasından açılmıştı.3903
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

https://www.evrensel.net/haber/416453/doc-dr-ceren-sozeri-meslek-gazetecilerin-elinden-gidiyor-sahip-cikmamiz-gerekiyor
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazetecilere-haksiz-gozaltina-yalnizca-50-tl-manevi-tazminat/
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/mujde-ar-odulunu-tutuklu-gazetecilere-ve-osman-kavalaya-ithaf-etti-1774498
3898 https://ozgurmanset.net/gazete-dagitimcisi-tuncdemir-serbest-birakildi/
3899 https://susma24.com/vanda-gozaltina-alinan-gazete-dagitimcisi-serbest-birakildi/
3900 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/233106-cinsel-istismar-haberi-nedeniyle-tutuklanan-iki-gazeteci-serbest
3901 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-alican-uludag-ve-duygu-guvenc-beraat-etti/
3902 https://susma24.com/ozgur-bogatekin-hakkinda-kovusturmaya-yer-yok-karari/
3903 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/233275-ozgur-bogatekin-hakkinda-kovusturmaya-yer-yok-karari
3895
3896
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mütalaasında basın özgürlüğü çerçevesinde eleştiri yapıldığı görüşünü de dikkate alarak suç unsurlarının
oluşmadığına karar verdi.3904
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.3905
● Gazeteci Ömür Ünver, GazeteZebra adıyla internet gazetesi yayını yapacağını duyurdu.3906
● 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.3907
10 Kasım 2020
● AİHM, Cumhuriyet’in 10 eski yönetici ve yazarlarının “FETÖ ve PKK’ya üye olmamakla birlikte
örgüt adına suç işlemek” suçlamasıyla tutuklandığı ve hapis cezası aldığı davaya ilişkin yaptığı incelemede,
sekiz gazeteciye ayrı ayrı 16.000 Euro para cezası ödenmesini kararlaştırdı.3908 Buna göre, eski Genel Yayın
Yönetmeni Murat Sabuncu ve Akın Atalay ile karikatürist Musa Kart dahil Önder Çelik, Mustafa Kemal
Güngör, Hakan Karasinir, Güray Tekin Öz ve Bülent Utku’ya ödeme yapılması gerekecek. Kararda, davacılara yönelik geçici gözaltı kararlarının “makul gerekçeler” olmadığı ve gazete ve yazarlarının “terör örgütü
propagandası” yaptığına dair ipucu bulunmadığı belirtildi.3909 Gürsel ve Günay’ın başvuruları hakkında ise,
“Türkiye’de AYM tarafından ifade özgürlüğü ve kişi ve özgürlük haklarının ihlal edildiğine karar verdiği
için başvurularının AİHM tarafından ele alınmadığı” belirtildi.3910 Yargıtay, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hapis cezası kararını “somut kanıt” olmadığı gerekçesiyle 25 Nisan 2018’de bozmuş ve sanıkların
beraatına hükmetmişti ancak yerel mahkeme karara direnmiş, dosya yeniden Yargıtay’a gitmişti.3911
12 Kasım 2020
● AİHM, 2006 yılındaki Nevruz kutlamaları sırasında yaptığı konuşma nedeniyle hapse mahkum
edilen Emek Partisi (EMEP) yöneticisi Halil İmrek’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ve Türkiye’nin
İmrek’e 5.000 Euro tazminat ödemesine karar verdi. İmrek, 2006 yılında EMEP’in Adana’daki yöneticisi
olarak Nevruz kutlamalarındaki etkinliklere katılmıştı. Nisan 2006’da ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla gözaltına alınan İmrek’in, 18 Mart 2006’da Adana’daki kutlamalara katılması ve Osmaniye ilçesinde
19 Mart 2006’da yaptığı konuşması delil olarak gösterilmiş ve tutuklanmıştı. Bir ay sonra açılan davada
“örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılanmıştı. Temmuz 2006’da tahliye edilen İmrek’e 16 Eylül’deki
duruşmada bir yıl hapis cezası verilmişti. Karar, Ocak 2012’de Yargıtay’ca onanmıştı.3912
● Gazeteci Cihan Ölmez serbest bırakıldı.3913 Ölmez, Diyarbakır merkezli operasyonda Şırnak’taki
evinde 9 Kasım’da gözaltına alınmıştı.3914
● Gazeteciler Cemiyeti tarafından AB desteğiyle yürütülen “Demokrasi için Medya, Medya için
Demokrasi Projesi” kapsamında “Gazeteciler Cemiyeti Basın Onur Ödülü”, 18 Ekim’de yaşamını yitiren
gazeteci Bekir Coşkun’a verildi. Ödül, Gazeteciler Cemiyeti’nin Ocak 2021’de düzenleyeceği “Yıllık
Medya Konferansı”nda Bekir Coşkun’un anısına eşi Andree Coşkun’a sunulacak. Gazeteciler Cemiyeti
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-hazal-ocak-beraat-etti/
https://t24.com.tr/haber/aihm-nin-hukumetten-savunma-istemesinin-ardindan-sendika-org-un-erisim-engeli-kaldirildi,911841
https://www.medyaradar.com/gazetezebra-yola-cikiyor-genel-yayin-yonetmeni-kim-haberi-2035561
3907 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/233518-gazeteci-necla-demir-beraat-etti
3908 https://tr.euronews.com/2020/11/10/aihm-cumhuriyet-eski-cal-sanlar-davas-nda-turkiye-yi-mahkum-etti
3909 http://www.diken.com.tr/aihm-cumhuriyet-davasinda-turkiyeyi-mahkum-etti/
3910 https://www.amerikaninsesi.com/a/aihm-cumhuriyet-davasinda-turkiyeyi-mahkum-etti/5655109.html
3911 https://www.dw.com/tr/aihm-cumhuriyet-davas%C4%B1nda-t%C3%BCrkiyeyi-mahkum-etti/a-55551888
3912 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/234285-newroz-konusmasina-14-yil-sonra-ifade-ozgurlugu-karari
3913 https://twitter.com/botanistan/status/1326795428663332867
3914 https://susma24.com/gazeteci-cihan-olmez-de-cizrede-gozaltina-alindi/
3904
3905
3906

456

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2020 Yıllık Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

Başkanı Nazmi Bilgin, Kasım ayı toplantısında Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun da oybirliğiyle
jüri tarafından ödülün Coşkun’a verilmesi kararını onadığını açıkladı. Bilgin, ayrıca proje kapsamında işsiz
gazetecilere telif desteği verildiğini belirterek, haber ve araştırma yazılarının Gazeteciler Cemiyeti’nin günlük yayın organı 24 Saat Gazetesi’nde yayımlandığını hatırlattı. Bilgin, “Geçen yıl kendisine M4D Proje
Direktörü ve Cemiyet Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı bu yazılardan oluşan e-dergiler hazırlama niyetimizi
aktarınca kadim dostum Bekir Coşkun büyük bir cömertlikle bu yayının isim babası olmayı istedi. Böylece
‘9. Köy, Medya Dayanışma’ dergileri hayata geçirildi. Geçtiğimiz yıl 19 sayı çıkarttığımız 9. Köy Dergisi’nde artan telifli yazı kabul sayısıyla birlikte bu yıl şimdiden 19’uncu sayıya ulaştık. Bu sayıyı değerli
dostum anısına ithaf ettik” dedi.3915
13 Kasım 2020
● Ankara Büyükşehir Belediyesi, BİK iş birliğiyle şehrin yerel gazetelerinin bilinirliği ve okunurluğunu arttırmak amacıyla “Ankara gazetelerini okuyor” afişleriyle tanıtım başlattı. Afişte, Anadolu, Sonsöz,
Başkent, Ticari Hayat, Zafer, 24 Saat, Anayurt, İlk Sayfa ve Güçlü Anadolu’nun logolarına yer verildi. BİK
Ankara Şube Müdürü Murat Yürekli, “Ankara’daki gazetelerimize önümüzdeki süreçte de gerek gazeteler
için okuma stantlarının oluşturulması gerekse diğer katkıların sunulması noktasında da Büyükşehir Belediyemizin katkılarının süreceğine inancım tamdır. Bu destek gazetelerimiz için değerli bir destektir” kampanyayı anlattı.3916
17 Kasım 2020
● İstanbul Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılık mütalaası doğrultusunda KRT Genel Müdürü Adnan Bulut’un yargılanmasında haksız yere gözaltına alındığına ve tazminat ödenmesine karar verdi.
Bulut, 23 Eylül 2008’de Ergenekon Kumpas Davası kapsamında gözaltına alınmıştı. İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde 5 Ağustos 2013’te görülen davada FETÖ mensubu olduğu anlaşılan hakim ve savcılar tarafından altı yıllık yargılamanın sonucunda altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı.3917 Ergenekon Davasının çökmesiyle 21 Nisan 2016’de Yargıtay 16.Ceza Dairesi mahkumiyet kararlarını bozmuş daha sonra 1
Temmuz 2019’da İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada da Bulut dahil tüm sanıklar beraat
etmişti.3918
18 Kasım 2020
● İstanbul Anadolu Adliyesi 29. Asliye Ceza Mahkemesi, soL Haber Portalı Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü ve ÇGD İstanbul Temsilcisi Uğur Güç’ün “Devlet kurumlarına hakaret” suçlamasından beraatına
karar verdi. Güç, “Mahkeme küfürbaz avukatın istediğini yaptı: Işıl Özgentürk’e hapis cezası” haberi nedeniyle yargılanıyordu.3919
19 Kasım 2020
● Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Savcısı İrfan Sert’in, OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın tahliyesi kararına karşı yaptığı itirazı reddetti. Bu karara savcılıkça yapılan itirazı
inceleyen Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi de Yıldız’ın tutuksuz yargılanmasıyla ilgili “Tahliye kararı
yasa ve usule uygun” diye hükmetti.3920
● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, BirGün İmtiyaz Sahibi İbrahim Aydın ile eski Sorumlu Yazı
İşleri Müdürü olan Uğur Koç ve birgun.net Sorumlu Müdürü Mustafa Kömüş’ün “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamasından beraatlarına kararı verdi. Kararda, “Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması” gerekçe gösterildi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın müşteki
olarak yer aldığı davada, BirGün’de ve birgun.net’te yayımlanan “Ekşi Sözlük’teki Berat Albayrak-Özge
Ulusoy başlığı kaldırıldı” haberi nedeniyle savcılıkça iki yıl dört ay ile dört yıl sekiz ay arasında hapis cezası
talep edilmişti.3921
21 Kasım 2020
● İtalya’nın çağdaş sanat fuarı Artissima kapsamında, İtalyan sanatçı Carol Rama’nın ruhunu ve
karakterini yansıtan kadın sanatçılara verilen Artissima özel ödülü bu yıl sanatçı ve gazeteci Zehra Doğan
layık görüldü. Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Doğan hakkında 2015’te sokağa çıkma yasakları sürecinde
yaptığı haber ve resimler nedeniyle iki yıl dokuz ay 22 gün hapis cezası vermişti. Temmuz 2017’de onama
3915https://ankahaber.net/haber/detay/gazeteciler_cemiyeti_basin_onur_odulu_bekir_coskuna_verildi_20984#.X6z8SOmPvq8.twitter

https://www.bik.gov.tr/buyuksehirden-ankara-gazetelerini-okuyor-kampanyasi/
https://www.sabah.com.tr/galeri/aktuel/ergenekonda-kic-kac-yil-ceza-aldi/38
3918 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/gazeteci-adnan-bulutun-hukuk-zaferi-316064h.htm
3919 https://www.evrensel.net/haber/419033/gazeteci-ugur-guc-devlet-kurumlarina-hakaret-ten-yargilandigi-davadan-beraat-etti
3920 https://www.birgun.net/haber/savcinin-muyesser-yildiz-itirazina-iki-mahkemeden-de-ret-323471
3921 https://www.birgun.net/haber/birgun-calisanlari-berat-albayrak-in-sikayetiyle-acilan-davadan-beraat-etti-323490
3916
3917
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kararıyla Doğan tutuklanmıştı. Gazeteci, 24 Şubat 2019’da tahliye olduktan sonra 5 Nisan 2019 tarihinde Index on Censorship tarafından “Sanat Dalında İfade Özgürlüğü Ödülü”, 11 Ekim 2019’da Beyrut’ta May
Chidiac Vakfı’nın “Gazetecilikte Olağanüstü Cesaret Ödülü”, Şubat 2020’de İtalya’da öldürülen genç bir
devrimci olan Roberto Scialabba’ya adanan “Roberto Scialabba Özel Ödülü” ve 16 Ekim 2020’de İtalya’nın
Cenova kentinde düzenlenen 14. Kadın Mükemmellik Festivali’nde “Uluslararası Hypatia Kadın Mükemmellik Ödülü” almıştı.3922
22 Kasım 2020
● Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin, 21 Eylül tarihli kararıyla Sözcü yazarı Emin Çölaşan hakkında
İstanbul Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasından 11 ay
20 gün hapis cezası verdiği hükmün bozulmasına karar verdiği ortaya çıktı. Çölaşan kararı köşe yazısında
duyurdu.3923
24 Kasım 2020
● AİHM, Ahmet Şık’ın, Cumhuriyet davasında tutuklu yargılanmasıyla ilgili başvurusuna “özgürlük
ve güvenlik hakkı” ile “ifade ve basın özgürlüğü hakkı” başlıklarında ihlal yaşandığına ve Türkiye’nin Şık’a,
16.000 Euro tazminat ödemesine hükmetti. Şık, Cumhuriyet eski yazar ve çalışanlarına yönelik operasyon
kapsamında 30 Aralık 2016’da tutuklanıp 9 Mart 2018’de tahliye edilmiş ardından da milletvekili seçilmişti.3924
25 Kasım 2020
● Ankara 13. İdare Mahkemesi, RTÜK’ün TELE1’e verdiği 25.881 liralık idari para cezasının iptaline karar verdi. Kararda, “Spikere ait ifadelerin, kendi bakış açısı çerçevesinde siyasilerin tasarruflarına
yönelik deprem özelinde öneri ve eleştiri olarak değerlendirilmesi gerektiği, diğer ifadelerin ise ana muhalefet partisi sözcüsüne ait değerlendirmelerin aktarımı olduğu ve haber değeri taşıdığı sonucuna varıldığından tesis edilen işlemde bu yönüyle de hukuka uygunluk bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı. RTÜK,
Elazığ ve Malatya’daki depremlerle ilgili TELE1’de yayınlanan 24 Ocak’taki ‘Deprem Özel’ ve 27
Ocak’taki Ana Haber Bülteni programlarının “halkı sorumlu yayıncılık anlayışıyla bilgilendirmediği, izleyicilerde korku, panik, endişe ve karamsarlık duyguları oluşturacak nitelikte” olduğunu öne sürmüştü.3925
27 Kasım 2020
● Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Gerger Fırat genel yayın yönetmeni Hacı Boğatekin’in “örgüt propagandası” ve “suçu ve suçluyu övmek” suçlamalarından beraatına karar verdi.3926
30 Kasım 2020
● Olay TV yayın hayatına başladı.3927 Genel Yayın Yönetmenliğini Süleyman Sarılar’ın üstlendiği
kanala ilişkin “Değişim başlıyor, televizyon haberciliği fabrika ayarlarına dönüyor. Türkiye’nin tarafsız,
doğru habere ihtiyacı gün geçtikçe artıyor. Olay TV doğru ve tarafsız haberi hızla kamuoyuna iletmek üzere
yeniden yapılanıyor. Olay TV bütün siyasi görüşlere saygılı, hiçbir fikrin inancın grubun karşısında veya
yanında olmayan, herkese eşit mesafede duran, sadece gerçekleri araştıran/haberleştiren bir ekiple yola çıkıyor” açıklamasını yapıldı.3928
1 Aralık 2020
● BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, azınlık gazetelerine yapılan maddi desteğe ilişkin son genel
kurulda karar çıkmadığını ancak bir sonraki kurulda görüşülerek 2020 ve 2021 yılı için öngörülen miktarın
toplu olarak ödeneceğini söyledi.3929 Duran, “Gazetelerin herhangi bir kayıpları olmayacak. Bu gazetelerin
kriterleri biraz farklı. Tiraj ve süre konusunda diğer gazetelerden farklılaşıyorlar. Haftalık olan var, günlük
yayın yapan var. Resmi ilan alamadıkları için böyle bir destek uygun görülmüş. Biz geldikten sonra sayıyı
yükselttik. Desteği önümüzdeki yıl arttırarak vermeye devam edeceğiz. 2021 başında ödemeler gerçekleşecek. Açık ve net: Basın İlan Kurumu, azınlık yayın organlarına verdiği desteğini arttırarak sürdürecek”
dedi.3930

http://www.sanatatak.com/view/zehra-dogan-artissima-odulune-layik-goruldu
https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/emin-colasan/recep-beye-hakaretten-aklanmak-6135597/
https://www.evrensel.net/haber/419574/aihm-gazeteci-ahmet-sik-davasinda-hak-ihlali-karari-verdi
3925 https://tele1.com.tr/mahkeme-tele1i-hakli-buldu-rtukun-deprem-cezasini-iptal-etti-274184/
3926 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/235117-gazeteci-haci-bogatekin-e-beraat
3927 https://t24.com.tr/video/olay-tv-yayin-yayin-hayatina-basladi,34385
3928 https://www.olaytv.com.tr/gundem/olay-tv-yayin-hayatina-basladi-h7673.html
3929 https://bianet.org/bianet/medya/235345-basin-ilan-kurumu-azinlik-basinini-desteklemeye-devam-edecegiz
3930 https://www.indyturk.com/node/280031/haber/az%C4%B1nl%C4%B1k-bas%C4%B1n%C4%B1na-verilen-destek-kesildi-iddias%C4%B1%E2%80%A6bas%C4%B1n-i%CC%87lan-kurumu-genel-m%C3%BCd%C3%BCr%C3%BC
3922
3923
3924
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2 Aralık 2020
● İstanbul Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Evrensel yazarı Ender İmrek’in “Parıl parıl parlıyordu Hermes çanta” yazısında Emine Erdoğan’a “güzel vasıf atfetmeyerek hakaret ettiği” suçlamasından
beraatına hükmetti.3931 İmrek, 29 Haziran 2019’da yayımlanan yazısında, “G20 demek dünyanın gelişmiş
20’si arasında yer almaktı. Ve elbette bunun çarpıcı biçimde tüm dünyanın gözüne sokulması gerekirdi.
Türkiye’nin ne denli gelişmiş bir ülke olduğunu giden heyetten First Lady’nin parıl parıl parlayan Hermes
çantasından anlamış oldu” demişti.3932
4 Aralık 2020

● Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi, eski DİHA Van muhabiri Mehmet Dursun’un “örgüt üyeliği” suçlamasından beraatına karar verdi.3933
5 Aralık 2020
● AYM, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’ın yaptığı başvuru üzerine hükümlü ve tutukluların özel hayatın gizliliğinin ihlal şikayetlerine Ceza İnfaz Hakimliklerince esasa girilmeden reddedilmesini, “özel hayata saygıyla bağlantılı etkili soruşturma hakkının ihlali” olduğuna hükmetti.3934 AYM, ihlalin
sonuçlarının ihlalin tespitiyle ortadan kaldırılmayacağına hükmederek, Beştaş’a 6.000 lira manevi tazminat
ödenmesine karar verdi. AYM kararında, yapılacak işlemlerin mahpusların durumunu doğrudan etkilediği,
onların temel haklarını ihlal edecek işlem, eylem ve ihmallerin ortadan kaldırılması için devletin etkili başvuru yollarının hayata geçirmesi ve bu yolları işlevsel kılması gerektiğini değerlendirdi. Anayasa’nın dokunulmazlığı düzenleyen maddesinde geçici bir değişiklik yapılarak dokunulmazlığı kaldırılan HDP’li milletvekilleri arasında bulunan Beştaş, 30 Ocak 2016’da tutuklanmıştı. Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nden Silivri
Cezaevi’ne sevk edilen Beştaş, konulduğu koğuşun havalandırmadaki kameralardan gözetlenmesiyle avukat olan eşi Mesut Beştaş aracılığıyla “söz konusu alanlarda kayıt yapılmasının bir zorunluluk bulunmadığını, kayıt nedeniyle tecrit koşullarının oluştuğu ve özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği” gerekçesiyle Silivri 2.İnfaz Hakimliği’ne başvuru yapmıştı. Ancak İnfaz Hakimliği, başvuruyu Ceza İnfaz Kanunu’na
dayanarak reddetmişti. Beştaş, bunun üzerine Silivri Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulunmuş ancak
başvurusu reddedildiği gibi bu karar da tebliğ edilmemişti. Beştaş, şikayetin esasa girilmeden reddedilmesi
nedeniyle “özel hayata saygı hakkı ile bağlantılı etkili başvuru hakkının ihlali” gerekçesiyle AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu.3935
7 Aralık 2020
● Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Silvan Mücadele Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Parlak’ın
Silvan’da 2015 yılında ilan edilen sokağa çıkma yasağına ilişkin haberleri nedeniyle “örgüt üyeliği” iddiasıyla yargılandığı davanın, mükerrer yargılama olduğu gerekçesiyle düşürülmesine karar verdi. Mahkeme,
Parlak’ın yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol tedbirlerinin de kaldırılmasına karar verdi. Parlak bu dosya
kapsamında 15 ay tutuklu kaldıktan sonra 8 Temmuz 2019’da görülen ilk duruşmada tahliye edilmişti.
Irak’ın kuzeyindeki Kandil’e gazeteci olarak gittiğini ve röportajlar yaptığını ifade eden Parlak, devletin
haber ajansı olan AA’nın da aynı dönem Kandil’de yapılan basın açıklamasını takip ettiğini, iktidara yakın
birçok gazetenin de Kandil’de KCK yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin manşetlere taşındığını anımsattı.
Hakkındaki gizli ve açık tanık iddialarının asılsız olduğunu kaydeden Parlak, aleyhinde ifade veren beş gizli
tanıktan ikisinin bulunamadığını, diğer ikisinin de dinlenilmesinden de vazgeçildiğini ve “Çaylak” kod adlı
gizli tanığın ise ifadesinde kendisinin gazeteci olduğunu teyit ettiğini hatırlattı.3936
9 Aralık 2020
● İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Onuncu Dava Dairesi, 2019 İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’
nün Taksim’de yasaklanması üzerine İstanbul Valiliği’nin Bakırköy’de yapılan miting başvurusuna izin
vermemesi kararını iptal etti. Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği
(SPoD) ve İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi yasak kararına ilişkin 30 Haziran 2019’da dava açmış,
İstanbul 9. İdare Mahkemesi de 8 Ocak’ta 3937davayı reddetmişti.3938 Mahkeme, İstanbul Valiliği’nin herhangi bir delil göstermediği “yürüyüş hakkında CİMER’e yapılan şikayetler” var iddiasını doğru kabul ederek, Ocak ayında yasak kararı için “yasaya uygun” değerlendirmesinde bulunmuştu. Mahkeme, İstanbul
https://www.dw.com/tr/hermes-%C3%A7anta-davas%C4%B1nda-beraat-karar%C4%B1/a-55794592
https://www.evrensel.net/yazi/84243/paril-paril-parliyordu-hermes-canta
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-mehmet-dursun-orgut-uyeligi-sucundan-beraat-etti/
3934 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2017/34087
3935 https://www.evrensel.net/haber/420384/aym-koguslarin-kamerayla-izlenmesinin-hak-ihlali-olduguna-hukmetti
3936 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ferhat-parlakin-15-ay-tutuklu-yargilandigi-davanin-reddine-karar-verildi/
3937 https://kaosgl.org/haber/istanbul-onur-yuruyusu-yasagina-acilan-dava-reddedildi
3938 https://m.bianet.org/bianet/lgbti/235729-mahkeme-2019-istanbul-onur-yuruyusu-icin-bakirkoy-yasagini-iptal-etti
3931
3932
3933
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Valiliği’nin yasak gerekçesine uygun şekilde “provokatif eylem ve olayların meydana gelebileceği”, “halkın
huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması”, “olası şiddet ve terör örgütü olaylarının önlenmesi”
iddialarıyla gerekçelendirmişti.3939
10 Aralık 2020
● İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi, Korkusuz yazarı Can Ataklı’nın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasından beraatına karar verdi. Ataklı, TELE1’de sunuculuğunu yaptığı “Gün Başlıyor” programında, “Şuraya bak ya taş taş üstünde kalmıyor. İran’da deprem oluyor tamam. Deprem için oho biz onun
kaç katını harcadık. E harcadın da ne oldu? Kime ne harcadınız? Benim param. Ben paramı sormayayım
mı? Sen ne yaptın? 17 yıldır oradasın. Yine su basıyor, yine sel basıyor, yine depremde yıkılıyor. Beceremediniz gitti be” demişti. Bu sözleri nedeniyle Ataklı hakkında, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla
iddianame hazırlanarak dava açılmıştı.3940
14 Aralık 2020
● Gündem Çukurova yayın hayatına başladı.3941 Çukurova bölgesinde Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye şehirleriyle ilgili haberleri konu edinmeyi planlayan İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Mine Yormaz, “Zorlu süreçte zorlu bir yolculuğa çıkmanın onurunu yaşıyoruz. Gündem Çukurova; bölgenin, iş dünyasının, işçinin ve emekçinin sesi olacak” dedi.3942
16 Aralık 2020
● Kırşehir Sulh Ceza Hakimliği, CHP’nin “Arpalık Aile Şirketi” ve “10 Maddede Kıdem Tazminatında Fon Aldatmacası” kitapçıkları hakkındaki “basım, dağıtım ve satış yasağı getirilmesi, el konulması ve
toplatılması” kararını kaldırdı.3943 Hakimlik, el konulan kitapçıkların CHP Nevşehir İl Başkanlığı’na iadesine karar verdi.3944 Nevşehir Cumhuriyet Müracaat ve Suçüstü Savcılığı 6 Kasım 2020’de TCK 216/1 maddesi uyarınca kitapların basım, dağıtım ve satış yasağı getirilmesi, el konulması ve toplatılmasına ilişkin
talepte bulunmuştu.3945
17 Aralık 2020
● TGS, Bianet ile üçüncü dönem toplu iş sözleşmesini imzaladı. Buna göre, yüzde ücret zammı, kreş
ve hayvan yardımı, regl ve menopoz izni işveren tarafından kabul edildi.3946 Her türlü şiddet ve taciz şikayetinde kadın ve LGBTİ+ çalışanın beyanı esas, karşı taraf aksini ispatla yükümlü haline geldi.3947
● TGC 44. Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu. “Gazetecilik” ödülü “Damat işi biliyor” ve “İşte
Burası Önemli!” haberleriyle Cumhuriyet muhabiri Hazal Ocak’ın oldu. Ercan Arslan, milliyet.com.tr de
yayımlanan “Son Dakika! Bu Fotoğrafları Daha Önce Görmediniz!” ve “Korona Virüsten Önce ve Sonra
İstanbul…” haber fotoğraflarıyla övgüye değer bulundu. TRT Radyo’da “Musiki Sarrafları” programının
yedi ve sekizinci bölümleriyle Çiğdem Işık ve Sevilay Tunalı radyo ödülünü aldı. Fox TV’de yayınlanan
“Evde Ekmek Yok” haberiyle Beril Ötkan ve Berkcan Tuğu ödül aldı. TRT World’de yayınlanan “Diplomat
Katilleri” belgeseliyle Erman Yüksel ve Ömer Kablan televizyon belgesel ödülünün sahibi oldu.3948
22 Aralık 2020
● İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi, DW Türkçe muhabiri Pelin Ünker’e, Çalık Holding’in
Berat Albayrak ile Serhat Albayrak’ın Malta’daki off-shore hesaplarıyla ilgili Cumhuriyet’te yayımlanan
haberi nedeniyle açtığı 10.000 liralık tazminat davasını reddetti. Mahkeme, detayları gerekçeli kararda daha
sonra açıklayacak.3949
24 Aralık 2020
● İstinaf mahkemesi, İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin aldığı kararı3950 hatalı bularak Uber
uygulamasına getirilen erişim engelini kaldırdı.3951 Uber, taksi ürünüyle Türkiye genelinde faaliyet
https://kaosgl.org/haber/mahkeme-2019-istanbul-onur-yuruyusu-icin-bakirkoy-yasagini-iptal-etti
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/can-atakliya-ilk-durusmada-beraat-6162001/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber
3941 https://www.gercekgundem.com/medya/238907/yeni-bir-gazete-daha-cikti
3942 https://tele1.com.tr/cukurovanin-yeni-sesi-gundem-cukurova-gazetesi-291186/
3943 https://ankahaber.net/haber/detay/yargi_karar_verdi_arpalik_dagitimi_serbest_23818
3944 http://www.diken.com.tr/chpnin-iki-kitabina-toplatma-kararinin-yurutmesi-durduruldu/
3945 https://chp.org.tr/haberler/chp-brosurleri-hakkindaki-yasak-karari-kaldirildi
3946 https://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/236183-bianet-ve-tgs-toplu-is-sozlesmesi-imzaladi
3947 https://bianet.org/system/uploads/1/files/attachments/000/003/262/original/bianet-T%C4%B0S.pdf?1608205308
3948 https://www.tgc.org.tr/18-slider/2758-tgc-44-sedat-simavi-%C3%B6d%C3%BClleri-sahiplerini-buldu-2.html
3949 https://www.dw.com/tr/pelin-%C3%BCnkere-a%C3%A7%C4%B1lan-tazminat-davas%C4%B1-reddedildi/a-56028713
3950 https://www.trthaber.com/haber/turkiye/istanbul-10-asliye-ticaret-mahkemesinden-uber-karari-436122.html
3951 https://www.ntv.com.tr/ekonomi/istinaf-mahkemesi-karari-bozdu-uberyeniden-faaliyete-geciyor,VUbcnIQ9BkiCUl4b-ofvcw
3939
3940
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göstermeye devam edebilecek. Uber, sarı taksilere aracılık hizmeti verebilecek ancak özel araçlara bu hizmeti veremeyecek. Karar sonrası Uber Global Sözcüsü, “Türkiye’ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf mahkemesi Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul’daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz” dedi. İstanbul
Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği’nin talebiyle Uber’e dava açılmış ve ardından
İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle Uber faaliyetlerinin durdurulmasına karar vermişti.3952
25 Aralık 2020
● Müzik platformu Tidal’e yönelik Ekim’de yürürlüğe giren sosyal medya düzenlemesi kapsamında
getirilen erişim engeli, RTÜK’e lisans başvurusunda bulunmasının ardından kaldırıldı.3953
27 Aralık 2020
● AYM, Bakanlık onayıyla gazete, radyo, televizyon ve dergilerin ‘milli güvenliğe tehdit” oluşturduğu gerekçesiyle kapatılmasına izin veren kanun hükmünü Anayasa’ya aykırı buldu. 15 Temmuz darbe
girişiminin ardından çıkarılan KHK ile çok sayıda televizyon, gazete, radyo, yayınevi ve haber ajansı kapatılmıştı. Karar, geçmişti kapatılan kuruluşları etkilemeyecek. 6755 sayılı KHK’nın değiştirilmesine dair kanun, 8 Kasım 2016’da TBMM’e kabul edilmişti. CHP, yasanın bazı hükümlerinin iptali için AYM’ye başvurmuştu.3954
30 Aralık 2020
● AYM, Bernard Van Leer Vakfı Türkiye Direktörü Yiğit Aksakoğlu’nun Gezi Davası’nda yedi ay
tutuklu yargılanması3955 ve sonrasında beraat etmesi nedeniyle yaptığı bireysel başvurusu üzerine hak ihlali
yaşandığına hükmetti. AYM, Aksakoğlu’na 30.000 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Kararda,
Aksakoğlu’nun Gezi olayları sırasında yaşanan şiddet içeren olaylarla ilgisi olmadığı, sivil itaatsizlik eylemlerine yönelik eğitimler verdiği fakat bu eğitimlerin ayaklanmaya ve hükümeti devirmeye yönelik olmadığı ve halen tutuklu Osman Kavala’nın talimatıyla hareket etmediği belirtildi. Aksakoğlu’nun Gezi olayları
sırasında yaşanan şiddet eylemlerine olası iştirakiyle ilgili herhangi bir soru yöneltilmediği, hatta başvurucunun Gezi olaylarına katıldığına ilişkin bir tespitin dahi bulunmadığı belirtildi. Kararda, şiddet içermeyen
barışçıl eylemlerin yapılmasının ve organize edilmesinin anayasal bir hak olduğu vurgulandı.3956
● Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 2020 Yılı Basın Özgürlüğü Ödülü’nü Cumhuriyet’e ve cezaevindeki gazetecilere verdi. Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, “Tüm baskılara karşın halkın haber alma hakkını yerine getirdikleri için ödül alan meslektaşlarıma teşekkür ederim” dedi. Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, ödülü bütün Cumhuriyet emekçileri adına gururla teslim aldığını belirterek, “Bu
ödül çok anlamlı bir dönemde bize verildi. Basın İlan Kurumu, belgeli haberlerimiz nedeniyle 55 günlük
resmi ilan kısıtlaması uyguladı. Kapıda 55 günlük bir ceza daha var. Bu cezalar tabii ki bizi yıldırmayacak.
Özel haberlerimizle, yazarlarımızla Türkiye’nin aydınlanması, daha güzel bir ülke olması için çalışmaya
devam edeceğiz. Kalemimizi kıracağız ama asla satmayacağız” dedi. 3957 OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu da ödül törenine bir duruşma sırasını beklerken adliye koridorundan katılarak, “Adliye koridorundayım. Biz gazetecilik yapmaya devam ediyoruz. Bunun için de en doğru yerdeyim. Teşekkürlerimizle ödülü
alıyoruz” diye konuştu. OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız da “Bizden önce bir siyasetçinin
basın özgürlüğüne katkı yapması ve benden önce ödülün ona verilmesini tercih ederim” eleştirisini paylaştı.
Gazeteci Hülya Kılınç da, “Bizi terbiye etmeye çalışıyorlar. Gerçek gazetecilik yapanları neredeyse vatan
haini ilan ediyor, hapishanelere atıyorlar. Ama yılmayacağız, gazeteciliği sürdüreceğiz” dedi.3958
● Ankara 18. Asliye Ceza Mahkemesi, Ankara-Kızılay’da 23 Temmuz 2017’de basın açıklamasına
müdahale ettiği sırada Zeynel Danacı’nın kolunu kırdığı için polis E.T.’ye bir yıl sekiz ay hapis cezası verdi.
Mahkeme, önce sanık polis hakkında “zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması” suçundan 1 yıl olarak
açıkladığı cezada, “Suç kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlendiğinden”
artırıma gitti. Bu çerçevede polis hakkında toplam iki yıl hapse karar veren mahkeme, “cezanın sanığın
geleceği üzerindeki olası etkilerini nazara alarak” cezayı bir yıl sekiz aya indirdi. Mahkeme, “Sanığın

https://www.cnnturk.com/ajanda/uber-taksi-nedir-erisim-engeli-kalkti-uber-turkiyeye-geri-donuyor
https://teknosafari.net/tidal-icin-getirilen-erisim-engeli-kalkti/
http://www.krttv.com.tr/gundem/bakanin-gazete-kapatma-yetkisine-aym-den-iptal-h58980.html
3955 https://www.frontlinedefenders.org/tr/case/yigit-aksakoglu-trial-gezi-park-case
3956 https://medyascope.tv/2020/12/30/anayasa-mahkemesi-yigit-aksakoglu-icin-hak-ihlali-karari-verdi-tutuklama-hukuki-olmadigi-icin-kisi-hurriyeti-ve-guvenligihakki-ihlal-edildi/
3957 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/basin-konseyi-2020-yili-basin-ozgurlugu-odulu-cumhuriyetin-1802352
3958 https://odatv4.com/odatv-odulunu-adliye-koridorunda-aldi-29122058.html
3952
3953
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sabıkasız oluşu ve kişilik özellikleri birlikte değerlendirildiğinde bir daha suç işlemeyeceği konusunda kanaate vardığından” hükmün açıklanmasını ise geriye bıraktı.3959
● Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Mehmet Çakmakçı hakkında “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanmasında “suçun işlendiğinin sabit olmaması” gerekçesiyle beraatına karar verdi.3960
● AYM, KHK ile kamu görevinden ihraç edildikten sonra “İşimi geri istiyorum” diyerek açlık grevi
eylemi yapan Esra Özakça’ya yönelik verilen ev hapsinin “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal ettiği”
belirterek, 20 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. 3961 Kararda, Özakça’ya verilen ev hapsi kararının
gerekçesinin “örgütsel tavır” olarak gösterildiği ancak soruşturma belgelerinde örgütsel tavır iddiasına yönelik somut bir olgu ya da tespite yer verilmediği kaydedildi. 3962
31 Aralık 2020
● Şair Yılmaz Odabaşı tahliye edildi.3963 CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Odabaşı’nın 2017’de başlatılan ve sonuçlandırılan bir adli olay sürecinden dolayı tutuklandığını söyledi.3964
Odabaşı, Kandıra Cezaevi’ne götürülmüştü.3965

https://bianet.org/bianet/insan-haklari/236850-eylemde-kol-kiran-polise-1-yil-8-ay-hapis
https://yeni1mecra.com/gazeteci-cakmakci-15-yil-hapsinin-istendigi-davadan-beraat-etti/
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2017/32052?BasvuruAdi=ESRA+%C3%96ZKAN+%C3%96ZAK%C3%87A
3962 https://www.indyturk.com/node/292876/haber/aym-a%C3%A7l%C4%B1k-grevi-yapan-%C3%B6zak%C3%A7aya-verilen-ev-hapsi-karar%C4%B1n%C4%B1n-hak-ihlali-oldu%C4%9Funa
3963 https://www.evrensel.net/haber/422550/dun-tutuklanan-sair-yilmaz-odabasi-tahliye-edildi
3964 https://twitter.com/MSTanrikulu/status/1344658049978535936
3965 https://www.haberturk.com/sair-yilmaz-odabasi-tutuklandi-haberler-2921311
3959
3960
3961
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AÜ: Ankara Üniversitesi
AYM: Anayasa Mahkemesi
BBC: British Broadcasting Corporation
BDP: Barış ve Demokrasi Partisi
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RTÜK: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
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TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi
TDK: Türk Dil Kurumu
TEM: Terörle Mücadele
TGC: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
TGK: Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu
TGRT: Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu
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