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

Ó
Gazeteciler Cemiyeti’nin Özgürlük
için Basın ifade ve basın hürriyetleri ihlalleri raporları Mart 2014’den bu yana düzenli yayınlanmaktadır.
Açık kaynaklardan, medya taramalarından, proje ofisine çeşitli şekilde yapılan
başvuru ve ihbarlardan hazırlanan bu raporlardaki her türlü içeriğin sorumluluğu
tamamıyla Gazeteciler Cemiyeti’ne aittir,
kaynak gösterilerek kısmen veya tamamen
çoğaltılabilir, bilimsel yayınlarda kullanılabilir.
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Gazeteciler Cemiyeti hakkında
Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak
1946’da gazeteciler Mekki Sait Esen, Niyazi Acun, Aka Gündüz, Bilal Akba, Adil
Akba, Sebahattin Sönmez ve Muvaffak
Menemencioğlu tarafından kuruldu. Cemiyetin kuruluş amacı, basın organlarındaki
gazetecileri bir araya toplamak, mesleki ve
sosyal hakları geliştirmek, mesleğin gerekliliği olan hak ve özgürlükleri savunmak
olarak belirlendi.
Kurucu başkanlığı üstlenerek 19461956 yılları arasında Gazeteciler Cemiyeti
Başkanlığı’nı yürüten Mekki Sait Esen’in
ardından 1956-1957 döneminde eski kontenjan senatörlerinden Ecvet Güresin cemiyet başkanlığını üstlendi.
Kudret gazetesi kurucusu ve sahibi Gazanfer Kurt’un, 1959 yılına kadar Gazeteciler Cemiyeti’ne başkanlık yapmasının ardından bu görevi 1960 yılına kadar Atilla
Bartınlıoğlu üstlendi. CHP’nin eski Milletvekili Altan Öymen, 1960 ve 1961 yıllarında sürdürdüğü Gazeteciler Cemiyeti
Başkanlığı görevini 1961 yılında İbrahim
Cüceoğlu’na bıraktı. Akis dergisi yönetici
ve yazarı Metin Toker ise, 1957 yılında
yedi ay 53 gün hapis yatmasının ardından
1962 yılında Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı’na getirildi.
Ekspres gazetesi kurucu sahipliğini yapan Doğan Kasaroğlu, 1963 - 1968 döneminde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak görevi devralmasından sonra TRT Genel Müdürlüğüne atandı.
Yenigün, Ulus, Ankara Telgraf, Ankara
Ekspres, Dünya gazetelerinde yazı işleri
müdürlüğü, yazarlık, başyazarlık ve Genel
Yayın Yönetmenliği yapan Beyhan
Cenkçi, bu süre içerisinde beş yıl boyunca
Gazeteciler Sendikası başkanı olarak görev
aldı. 1960 yılı öncesi bir buçuk yıl hapis cezası alarak bazı meslektaşları ile birlikte
cezaevine giren Cenkçi, 1969 yılında Gazeteciler Cemiyeti başkanı seçildi. 1992 yılına kadar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
olarak görevini sürdürdü. Cenkçi, 24 yıllık
Başkanlığı sırasında Cumhuriyet Senatosu
Kontenjan Senatörlüğü de yaptı.

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

Kapak fotoğrafı: Cosmic Creative
Reklam sektörü için bir prestij olarak
kabul edilen 13’üncü Kırmızı Reklam
ödüllerinin 13’üncüsü 26 Mayıs 2016’da
gerçekleştirildi. Kırmızı Jüri Özel Ödülünü
Cosmic Creative’in hazırladığı “Gazeteciler Cemiyeti-Bir gazeteci neredeyse, aydınlık oradadır” adlı çalışma hak kazandı.
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Gazeteciler Cemiyeti Yayınıdır
Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor Gazeteciler Cemiyeti’ne aittir. Kaynak gösterilerek
kısmen veya tamamen çoğaltılabilir, bilimsel yayınlarda kullanılabilir.
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Giriş
Basın ve ifade özgürlüğü alanı günlük hayatta normalleşme kararından Mayıs ayında da payına düşeni alamadı. Gözaltılar, tutuklamalar, tutukluluk hallerinin sürmesi bu ayda yaygın uygulamalar oldu.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip 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 katılamadılar; bayramı gece saat 19:19’da balkon ve pencerelerde buluşma çağrısıyla kutladılar. Resmi kutlama Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu başkanlığındaki
protokol heyetinin Anıtkabir’i ziyareti ile gerçekleşti. Bu ziyareti İyi Parti Genel Başkanı Meral
Akşener ve parti yönetiminin ziyareti izledi. Anıtkabir’i saat 19:19’da ziyaret etmek isteyen CHP
yöneticilerine son dakika engel çıkartılınca sınırlı sayıda milletvekili ziyarete katılabildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yapılanların Anıtkabir’de tartışılmamasını istedi. 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, Mayıs
ayında 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.
Basın özgürlüğü açısından Nisan’da Covid-19 salgını gerekçesiyle hükümlü mahkumlara
ceza indirimi sağlayan infaz yasası değişikliğinde tutuklu yargılanan gazeteciler için ceza indirimi
yapılmaması sonuçları ve tepkileri Mayıs’ta da devam etti. Muhalefet ve meslek örgütleri, Anayasa
Mahkemesi’ne (AYM) infaz yasasında anayasal eşitliğe aykırı düzenleme yapılması gerekçesiyle
karar alması çağrısı yaptı. Libya’da şehit olan MİT personelini haberleştirdikleri için tutuklu gazeteciler Oda TV ekibi Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Yeni Yaşam ekibi Ferhat Çelik ile Aydın Keser hakkında iddianame tamamlanarak dava
açıldı. Davada BirGün yazarı Erk Acarer, firari sanık olarak kabul edildi. İyi Parti Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ hakkında ise Nisan ayında fezleke hazırlanmıştı. 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, hakkında açılan bir soruşturma gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Gazeteci Can Ataklı hakkında Tele 1’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.
Mayıs’ta hapiste 51’i hükümlü ve 51’i tutuklu olarak toplam 102 gazeteci bulunduğu not
edildi. Nisan ayında 50 hükümlü, 51 tutuklu basın mensubu vardı. Mart ayı sonunda ise cezaevlerinde 51’i hükümlü ve 49’u tutuklu, toplam 100 medya mensubu varken, Şubat’ta 53’ü hükümlü
ve 44’ü tutuklu toplam 97 basın mensubu vardı. Ocak 2020’de ise 52’si hükümlü ve 43’ü tutuklu
olmak üzere toplam 95 basın mensubu cezaevindeydi. Böylece 2018’in ikinci yarısında hapisteki
gazeteci sayısında gözlemlenmeye başlayan azalma eğiliminin sona erdiği ve 2020’de yeniden artış
eğilimi belirlendi.
Mayıs ayında muhalif çizgideki pek çok medya kuruluşu Basın İlan Kurumu (BİK) ve Radyo
ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yaptırıma uğradı. 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
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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. Independent Türkçe’nin üçüncü alan adı indyturkish.com’a 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde erişim engeli getirildi. Bursa Şehir gazetesince eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile ilgili yapılan haberlere erişim engeli
getirildi. SuperHaber yazarı Ceyhun Bozkurt ve SuperHaber YouTube kanalı Genel Koordinatörü
Barış Özkan’ın “Haberin Olsun” programı, şikayetler gerekçesiyle YouTube tarafından sansürlenerek yayından kaldırıldı.
RTÜK aralarında Halk TV, Habertürk, Tele 1, Ülke TV ve Kafa Radyo gibi pek çok yayında
kullanılan ifadeler nedeniyle çeşitli yaptırımlar uyguladı. 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.
İfade özgürlüğü konusunda ise, AİHM’in 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.

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı
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.1
● “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.2
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.3
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.4
● 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
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gazeteci-erk-acarer-hakkinda-yakalama-karari-1736330
https://ozgurmanset.net/taksime-yurumek-isteyen-3-kisi-gozaltina-alindi/
3 http://bianet.org/bianet/print/223722-tekirdag-da-yerel-gazeteciye-ev-hapsi-verilmesine-tepki
4 https://www.medyaradar.com/independent-turkceye-ucuncu-erisim-engeli-haberi-2026231
1
2
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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. Kılıç, “Mahkemeye Sabah’ın haberini sunarak,
kendilerine de dosya ulaşmadığı belirtildi” tepkisini gösterdi.5
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.6
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.7
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.8 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 Kanununca soruşturma yapılabilmesi için anayasanın 83.
maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulduğu anımsatıldı.9
● 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.10
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.11
● 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.12 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

https://www.evrensel.net/haber/404010/mit-davasi-avukati-kilic-uygulama-ohal-hukukunun-da-ustunde
https://www.birgun.net/haber/gazetecilere-acilan-mit-davasinda-suphelilerin-tespit-edilmesi-icin-dosya-ayrildi-299515
https://www.evrensel.net/haber/404146/tutuklu-6-gazeteci-hakkinda-hazirlanan-mit-iddianamesi-kabul-edildi
8 https://www.evrensel.net/haber/404225/mit-personeli-cenazesinden-yargilanan-tutuklu-6-gazetecinin-durusmasi-24-haziranda
9 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/mit-mensuplarinin-ifsa-edilmesi-iddianamesinden-bilgiler-ve-goruntuler-sistematik-bicimde-ifsa-edildi/1834693
10 http://susma24.com/erdogandan-ragip-zarakolu-hakkinda-suc-duyurusu/
11 https://artigercek.com/haberler/2-aydir-tutuklu-bulunan-gazeteci-rawin-sterk-hakkinda-hala-iddianame-hazirlanmadi
12 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/can-atakli-hakkinda-iddianame/1834987
5
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olarak...kardeşim o kafa yapamaz. Sen ilk gün başlıyorsun ve imaj olarak türbanlı öğretmen ile
başlamak kadar bence facia bir şey olamaz” denildi.13
13 Mayıs 2020
● Gazeteci Can Ataklı, “Pazartesi klasiği değişmedi”14 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.15
● 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.16
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.17
● 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 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.18
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
https://artigercek.com/haberler/gazeteci-can-atakli-nin-1-5-yil-hapsi-istendi
https://www.korkusuz.com.tr/pazartesi-klasigi-degismedi.html
15 https://www.istanbulgercegi.com/1-5-yil-hapsi-istenen-gazeteci-can-ataklinin-dava-gunu-belli-oldu_219074.html
16 http://susma24.com/evrensele-basin-ilan-kurumundan-yine-ceza/
17 https://www.birgun.net/haber/fatih-polat-zarakolu-nun-yazisiyla-ilgili-ifade-verdi-300928
18 https://www.birgun.net/haber/akp-li-baskan-dan-yerel-basina-ruhsat-denetimi-ankara-da-ogrendiklerini-zonguldak-ta-uyguladi-300832
13
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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.19
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.20
● Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 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.21
● “İsimsizler Hareketi” adı ile platform kurduğu için terör örgütlenmesi yaptığı iddia edilen Taylan Kulaçoğlu, Twitter aracılığıyla gözaltına alındığını duyurdu. Sabah, Kulaçoğlu’nun terör örgütü DHKP-C’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.22 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.23
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.24
● Antalya’da fotoğrafçı Fırat Erez, “dini değerleri aşağılamak” suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.25
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.26
● Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 Mayıs’ta gözaltına alınarak, mahkemece serbest bırakılan gazeteci Taylan Kulaçoğlu tutuklandı.
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
https://tele1.com.tr/firat-erez-dini-degerleri-asagilamaktan-gozaltina-alindi-165315/
22 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/05/17/taylan-kulacoglu-gozaltina-alindi/
23 https://tele1.com.tr/taylan-kulacoglu-ve-hakan-gulsevenin-gozalti-gerekceleri-belli-oldu-165516/
24 https://www.ajansurfa.com/siyaset/faruk-celikle-ilgili-haberlere-erisim-engeli-h49402.html
25 https://tele1.com.tr/firat-erez-dini-degerleri-asagilamak-suclamasiyla-tutuklandi-165736/
26 https://twitter.com/ualaattinogluu/status/1263166908217667584
19
20
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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.27
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.28
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.29
● 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.30
● 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.31
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.32
27 Mayıs 2020
● 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.33
31 Mayıs 2020
https://www.birgun.net/haber/taylan-kulacoglu-tutuklandi-301687
https://www.gercekgundem.com/medya/183355/gozaltina-alinan-gazeteci-hakan-gulseven-hakkinda-yeni-gelisme
https://t24.com.tr/haber/gazeteci-rojhat-dogru-cezaevindeki-arkadasina-para-gonderdigi-gerekcesiyle-tutuklandi,880227
30 https://www.birgun.net/haber/birgun-e-yalanlanamayan-kizilay-haberleri-nedeniyle-7-gun-ilan-kesme-cezasi-301932
31 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/saraydaki-gucunu-kullanan-fahrettin-altun-istedi-cumhuriyete-35-gun-ilan-kesme-cezasi-verildi-1740318
32 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-eser-ve-topaloglu-ilk-durusmada-tahliye-edildi/
27
28
29

33
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● 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.34

İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale
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.35 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.36
● 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.37
● 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.38
● 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 alınan zanlılara yasal işlem yapıldı, sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlalden para cezası kesildi.39
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
https://www.medyaradar.com/cumhuriyete-birinci-sayfadan-uc-ayri-tekzip-yayinlama-cezasi-verildi-haberi-2027695
https://yeni1mecra.com/salgin-ve-sokaga-cikma-kisitlamasi-golgesinde-1-mayis/
36 https://tele1.com.tr/1-mayis-gozaltilarla-basladi-kadikoyde-iscilere-polis-mudahalesi-158604/
37 https://www.tukenmezhaber.com/hak-ihlalleri/tutuklu-gazeteci-aziz-orucun-esi-hulya-oruca-ev-hapsi-verild
38 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/05/01/valilik-dersim-belediyesinin-1-mayis-pankartini-indirtti/
39 https://www.haberturk.com/ankara-da-izinsiz-1-mayis-eylemleri-7-gozalti-2664970
34
35
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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”40 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”41 dedi.42
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.43 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.44
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.45
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 naaşı 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”46 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”47 açıklaması yaptı.48
● 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
https://twitter.com/brsozkan/status/1257660526282358784
https://twitter.com/cyhnbzkrt/status/1257660065131233282
https://www.superhaber.tv/youtubedan-skandal-uygulama-haberin-olsuna-sansur-haber-274544
43 http://yeniyasamgazetesi1.com/denizleri-anmak-isteyen-3-universiteli-gozaltina-alindi/
44 https://sendika63.org/2020/05/deniz-huseyin-ve-yusuf-idamlarinin-yildonumunde-mezarlari-basinda-anildi-586479/
45 https://www.karar.com/vanda-gosteri-ve-yuruyusler-yasaklandi-1561585
46 https://twitter.com/halkinhukuk_/status/1258696045128830977
47 https://twitter.com/halkinhukuk_/status/1258759671940370433
48 https://bianet.org/bianet/siyaset/224029-ibrahim-gokcek-in-cenazesi-kayseri-ye-dogru-yola-cikarildi
40
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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.49
● 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”50 başlığıyla haberleştirerek kurumsal
itibarını zedeledikleri gerekçesiyle Milli Gazete ve 55 tane gazete ve internet haber sitesine erişim
engeli getirme kararı verdi.51 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.52
● 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.53
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”54 şeklinde duyurdu.55
● 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 kararına56 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/ML-TİKKO, 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.57
http://bianet.org/bianet/hukuk/223991-hayatini-kaybeden-cocukla-ilgili-paylasimlara-sorusturma
https://www.milligazete.com.tr/haber/4182130/cumhurbaskaninin-market-projesine-tagsisli-genel-mudur
https://www.milligazete.com.tr/haber/4334460/tagsisli-genel-mudur-haberine-erisim-engeli
52 https://www.haber7.com/guncel/haber/2965856-yalanlari-ellerinde-patladi-yavuz-mehmet-bulut-hakkinda-cirkin-ifadeler/?detay=1
53 https://ankahaber.net/haber/detay/kagdaglarindaki_doga_nobetcilerine_cevreyi_bozmak_sucundan__57_bin_240_lira_para_cezasi_kesildi
54 https://twitter.com/isigmeclisi/status/1259120079356211200
55 https://www.kizilbayrak45.net/ana-sayfa/haber/sinif/isig-meclisinin-facebooktan-3-sansur
56 https://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/12/151229_carsi_beraat
57 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/savciliktan-carsiyi-orgut-yapma-cabasi-1737768
49
50
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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.58
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.59
● 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.60
14 Mayıs 2020
● 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.61 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
https://gazetekarinca.com/2020/05/soma-katliami-anmasina-ankara-valiliginden-yasak/
http://www.yenidemokrasi6.net/cenazede-gozaltina-alinan-16-kisiye-tutuklama-istemi.html
60 https://www.evrensel.net/haber/404523/bursada-maden-icin-yapilan-agac-katliamina-direnen-koyluler-gozaltina-alindi
61 https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/05/14/berna-lacinin-yer-aldigi-hicbir-reklama-yer-vermiyoruz
58
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dönük iftira ve mesnetsiz iddialarda bulunmuştur. Bu suni gündemin parçası olmamak için konuyu
kapatıyorum ve hukuka başvuruyorum”62 tepkisini gösterdi.63
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.64
● 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”65 denildi.66
● 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.67
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 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.68
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,
https://twitter.com/bernalacin35/status/1260934467402690562
https://www.birgun.net/haber/turkuvaz-medya-berna-lacin-i-hedef-gosterdi-300919
http://www.gazetevatan.com/chp-li-genclik-kollari-baskani-vefa-grubu-gorevlilerine-saldirdi-1318283-gundem/
65 https://twitter.com/beyaztv/status/1260980982599028739
66 https://www.medyafaresi.com/haber/berna-lacine-bir-sansur-karari-daha/940781
67 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/hakim-ayse-sarisu-pehlivan-gorevden-uzaklastirildi-1738967
68 https://kronos34.news/tr/turkiye-gercekleri-ve-ankara-kusuna-7-5-yil-hapis-istemiyle-dava/
62
63
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“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.69
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.70
● Samsun Valiliği, 19 Mayıs’ta Atatürk Anıtı’na 8-10 kişilik bir grubun çelenk sunma töreni
yapmasına izin vermedi.71
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.72
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.73
● 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.74
● İstanbul Silivri Cezaevi’nde 10 Aralık 2017’den beri tutuklu Anadolu Kültür Derneği kurucusu işinsanı 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 savuularak, “Ortada bu iddialara yönelik kesinleşmiş bir AİHM kararı varken aynı

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
71 https://www.birgun.net/haber/samsun-valiligi-19-mayis-ta-celenk-torenine-izin-vermedi-301370
72 https://halktv.com.tr/gundem/chpye-anitkabir-engeli-bes-dakika-once-gelen-telefonun-hikayesi-425472h
73 https://gazetekarinca.com/2020/05/kadikoyde-genclik-orgutlerine-polis-mudahalesi-ve-gozalti/
74 https://yeni1mecra.com/ankarada-hdp-il-orgutunun-kayyim-protestosuna-polis-mudahalesi/
69
70
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gerekçelerle müvekkilin özgürlüğünden mahrum bırakılmasının her hal ve koşulda toplumsal vicdan ve adalet anlayışıyla örtüşmeyeceği açıktır” denildi.75
● 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.76
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.77
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.78
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.79
● 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.80
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.81
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
78 https://gazetemanifesto.com/2020/trt-programinda-diske-sansur-yalan-ve-iftira-360530/
79 https://www.evrensel.net/haber/405942/hrant-dink-vakfina-tehdit-mektubu
80 https://t24.com.tr/video/batman-da-saglikcilarin-eylemine-polis-mudahalesi-8-gozalti,29211
81 https://www.birgun.net/haber/hrant-dink-vakfi-na-tehdit-maili-gonderen-kisi-adliyeye-sevk-edildi-302850
75
76
77
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● 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.82

RTÜK ile İlgili Gelişmeler
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.83
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.84
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
https://t24.com.tr/video/yine-polis-siddeti-eyup-te-evinin-onune-cikan-genc-darp-edilerek-gozaltina-alindi,29261
https://tr.euronews.com/2020/05/01/netflix-dizisi-designated-survivor-a-rtuk-ten-15-temmuz-sansuru
84 http://www.diken.com.tr/rtuk-kktc-merkezli-diyalog-tvnin-uydu-yayinlarini-durdurdu/
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ve düşmanlığa tahrik’ sayarak Halk TV’ye yüzde beş idari para cezası, beş kez de program durdurma cezası verdi.85 Kaftancıoğlu, kararı RTÜK’ün üçe karşı altı üyenin oyuyla, oy çokluğuyla
kabul edildi”86 şeklinde duyurdu.87
● 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.88
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.89
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.90
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”91 ifadelerini kullandı.92
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ülke TV’de Esra Elönü’nün sunduğu “Arafta Sorular”
programında, oturduğu sitedeki komşularıyla ilgili ölüm listesi hazırladığını ve elinde darbe
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
88 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtukten-halk-tv-ve-fatih-altayliya-ceza-1737479
89 https://www.birgun.net/haber/rtuk-ten-halk-tv-aciklamasi-300170
90 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtuk-yasayi-ihlal-etti-1738699
91 https://twitter.com/ilhantasci/status/1260908510285529088
92https://www.birgun.net/haber/rtuk-sevda-noyan-in-olum-listesi-acikladigi-programi-gundemine-almadi-301013
85
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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 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.93
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 TL 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.94
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”95 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. 96
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.97 Bu arada 20 Nisan tarihinde CNN Türk,
“Virüsten can kaybı 2148 oldu” son dakika diye vaka tablosu açıklamış ve Sağlık Bakanı Koca’nın

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
95 https://www.gazetepencere.com/gundem-oldum-ben/
96 https://www.birgun.net/haber/bira-nedeniyle-ceza-alan-sirdar-in-programi-yerine-rtuk-ten-mey-ovgulu-belgesel-302250
97 https://www.birgun.net/haber/rtuk-ten-halk-tv-nin-5-programina-daha-para-cezasi-301725
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daha sonra açıkladığı tabloyla farklı olduğu görülmüştü. Ancak RTÜK, bu kanallara ilişkin herhangi bir işlem yapmadı.98
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.99
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. 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.100
● 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.101
● 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.102
https://www.gazeteruzgarli.com/kaynagi-ve-nedeni-merak-konusu-medya-saglik-bakanligina-haber-atlatmaya-basladi/
https://www.haberturk.com/rtuk-ten-ulke-tv-ye-3-kez-program-durdurma-cezasi-geldi-2688649
100 https://penceretv.com/guncel/faruk-bildiriciden-rtuk-aciklamasi-gunluk-harcirahlari-230-avro-4437h
101 https://penceretv.com/guncel/faruk-bildiriciden-rtuk-aciklamasi-gunluk-harcirahlari-230-avro-4437h
102 http://www.krttv.com.tr/gundem/rtuk-230-euro-luk-gunluk-harcirahi-yalanlayamadi-h36371.html
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27 Mayıs 2020
● RTÜK eski üyesi, gazeteci Faruk Bildirici, RTÜK üyelerinin yurt dışı 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.103
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 ettiği belirlendi ve yayıncı kuruluş hakkında yüzde üç oranında
idari para cezası yaptırımı uygulanmasına oy birliğiyle karar verdi.104

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepkiler
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
103
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https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/05/26/bildiriciden-rtuke-bir-yil-icinde-odenen-paralari-aciklayin/
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtukten-televizyonlara-sahte-saglik-urunu-ve-din-somurusu-cezasi-1741905
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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.105
● 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.106
● 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.107
● 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.108
● 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.109
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.110
● 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
https://www.evrensel.net/haber/403651/meslek-orgutlerinden-1-mayis-mesaji-gazeteciler-sansur-baski-issizlik-kiskacinda
https://www.birgun.net/haber/ismail-kucukkaya-ve-baris-atay-arasinda-fasizm-diyalogu-fox-a-ceza-vermek-icin-boyle-bekliyorlar-299092
107 https://www.mlsaturkey.com/tr/tutuklu-gazeteci-aziz-orucun-esi-hulya-oruca-ev-hapsi/
108 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/05/01/valilik-dersim-belediyesinin-1-mayis-pankartini-indirtti/
109 https://www.mlsaturkey.com/tr/nurcan-baysal-bu-sessizlik-olmasaydi-benim-gibi-insanlar-bu-kadar-dikkat-cekmeyecekti/
110 https://www.evrensel.net/haber/403754/press-in-arrest-nisan-ayi-raporunu-acikladi-gazeteciler-pesinen-suclu-ilan-edildi
105
106

23

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Mayıs 2020 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

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,
Tele 1, 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 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, Tele 1, Fox TV gibi iktidarın istediği türde
yayın yapmayan kanallara yayın durdurma ve para cezaları veriliyor” dedi.111
● 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.112
● 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
111
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https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiye-gazeteci-issiz-tutuklu-cemiyet-basin-ozgurlugu-infaz-mayis/5402226.html
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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.113
● 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.114
3 Mayıs 2020
● İzmir’in tek ulusal kanalı TV35’in Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Umutoğulları, Covid19 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 3040 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 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.115
● 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”116 dedi.117
● 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.
113https://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
114 http://bianet.org/bianet/print/223722-tekirdag-da-yerel-gazeteciye-ev-hapsi-verilmesine-tepki
115 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
116 https://twitter.com/cnkyche/status/1256639858010984454
117 https://halktv.com.tr/gundem/gazeteci-can-kayadan-aydinlik-ve-turkiye-gazetelerine-1-mayis-davasi-424405h
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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.118
● 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.119
● 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.120 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 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.121
● 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
https://www.amerikaninsesi.com/a/yasananlar-hepimiz-icin-guvensizlik-ve-guvencesizlik/5403006.html
https://www.dw.com/tr/verilerle-t%C3%BCrkiyede-yay%C4%B1n-ve-eri%C5%9Fim-yasaklar%C4%B1/a-53307444
120 https://journo.com.tr/yerelde-sansur-koronavirus
121 https://tgs.org.tr/tgs-basin-ozgurlugu-raporu-2019-2020/
118
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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.122
● 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.123
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.124
● 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.125
● 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 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.126
● 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
https://www.dw.com/tr/verilerle-t%C3%BCrkiyede-yay%C4%B1n-ve-eri%C5%9Fim-yasaklar%C4%B1/a-53307444
https://www.amerikaninsesi.com/a/basin-uzerindeki-baskilar-en-cok-kurt-medyasini-etkiliyor/5397479.html
124 https://www.amerikaninsesi.com/a/meslek-orgutleri-yonetilemez-hale-getirilecek/5406442.html
125 https://www.amerikaninsesi.com/a/hapisteki-gazeteciler-corona-salgini-nedeniyle-serbest-birakilmali/5406606.html
126 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cumhuriyetten-zorunlu-aciklama-1737033
122
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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.127
● 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.128
7 Mayıs 2020

● Tele 1’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.129
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.130
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 ilgili görüntüleri haberleştirdiği için “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası”
suçlamalarıyla sekiz yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Nedim Türfent için ortak
https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/451513
https://www.evrensel.net/haber/403974/ihdden-2019-raporu-440-yasam-hakki-ihlali-1447-iskence-olayi-yasandi
129 https://www.birgun.net/haber/can-atakli-dan-rtuk-e-sessiz-protesto-299969
130 http://susma24.com/avrupa-parlamentosundan-erdogan-ve-erbasa-mektup/
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131

kampanya düzenledi. 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.132
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.133
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”134 tepkisini gösterdi.135
● 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.136
● Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), izinsiz foreks işlemi yapan 54 internet sitesi hakkında
erişimin engellemesi için hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı.137
● 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,
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/
134 https://twitter.com/fatihportakal/status/1261312158975098882
135 https://www.evrensel.net/haber/404861/fatih-portakal-evimin-ustunde-drone-ucurup-ailemi-hedef-gosteriyorlar
136 https://t24.com.tr/yazarlar/aydin-engin/fahrettin-altun-a-acik-dilekce,26625
137 https://ekonomi.haber7.com/ekonomi/haber/2974874-54-internet-sitesi-kapatiliyor-iste-tam-liste/?detay=2
131
132
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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 çağırıyoruz. Mahkemenin kararının sadece Gezi Davası’na
değil, aynı zamanda Kavala hakkında yürütülen diğer soruşturmalara da atıfta bulunduğunu belirtiriz” ifadelerini kullandı.138
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.139
● 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.140
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.141
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,
138 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
139 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/nevsin-mengu-suc-duyurusunda-bulundu-trollere-orgut-davasi-5818782/
140 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/chpli-tanaldan-rtuk-baskaninin-sozlerine-tepki-5818386/
141 https://www.amerikaninsesi.com/a/lgbti-insan-haklari-raporu-kamu-otoritelerinin-ihlallerinde-artis-var/5423302.html
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“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 beklemekteyiz. AYM, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde evrensel hukuk ilkelerine uygun bir karar
alarak ülkeyi bu utançtan kurtarmalıdır” denildi.142
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”143 mesajına yer verdi.144
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.145
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.146
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
https://www.birgun.net/haber/anayasa-yi-esas-alin-301751
https://twitter.com/Mrt_Ongun/status/1263355479306240000
144 https://tele1.com.tr/cnn-turkten-ibbye-sansur-167022/
145 http://www.gazetecilercemiyeti.org.tr/gazeteciler-cemiyetinden-cumhuriyete-rekor-cezaya-elestiri/
142
143

146

https://www.evrensel.net/haber/405449/avrupa-konseyinden-turkiyeye-gazetecilere-saldirmayi-kesin
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Org” 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.148
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 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.149
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.150

Diğer Gelişmeler
1 Mayıs 2020

https://acileylem.org.tr/eylem/mahpuslarin-tahliyesini-ongoren-yasa-ayrim-gozetmemeli
https://t24.com.tr/haber/af-orgutu-nden-haksiz-yere-cezaevinde-tutulan-ve-yuksek-risk-altinda-olan-mahpuslarin-serbest-birakilmasi-icin-imza-kamyanyasi,880379
149 https://www.mlsaturkey.com/tr/azinlik-gazetelerinde-pandemi-sarsintisi-metelige-kursun-atiyoruz/
150 https://www.evrensel.net/haber/405945/kimya-muhendisleri-odasi-tmmob-iktidarin-istegi-degil-bilimin-isiginda-calisir
147
148
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● 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.151
● 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.152
● 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 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.153
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.154
● 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.155
● 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.156
● Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile hazırlanan ve Covid-19
virüsü ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi malzemelerin Somali’ye teslim edildiğini açıkladı.157
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.158
● 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.159 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.160
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1256255828459487233?s=20
https://twitter.com/tcsavunma/status/1256316724133036034?s=20
https://t24.com.tr/haber/hdp-infaz-yonetmeliginin-iptali-icin-basvurdu-yeni-safak-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu,876121
154 https://www.birgun.net/haber/chp-li-oztrak-sandik-geldiginde-millet-ilk-firsatta-bu-rejimi-degistirecektir-299262
155 https://www.icisleri.gov.tr/yuzde-92si-karsilandi
156 https://www.birgun.net/haber/icisleri-bakanligi-yandas-yeni-safak-yazarini-yalanladi-299219
157 https://twitter.com/tcsavunma/status/1256547505732497409?s=20
158 https://www.birgun.net/haber/engin-ozkoc-tan-ahmet-hakan-a-yanit-299362
159 https://www.icisleri.gov.tr/30-buyuksehir-ve-zonguldaka-giriscikislarin-kisitlanmasi-04-mayis-saat-2400a-kadar-uzatildi
160 https://www.icisleri.gov.tr/31-sehirdeki-3-gunluk-sokaga-cikma-kisitlamasi-3-mayis-saat-2400da-sona-eriyor
151
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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.161 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.162
● 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.163
● 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.164
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
https://www.icisleri.gov.tr/ticari-taksilerin-trafige-cikis-kisitlamasi-4-mayis-2020-saat-2400-itibariyle-sona-erecek
https://www.icisleri.gov.tr/23-buyuksehir-ve-zonguldaka-giriscikislarin-kisitlanmasi-19-mayis-saat-2400a-kadar-uzatildi
163 https://www.amerikaninsesi.com/a/hdpli-ahmet-sik-partisinden-istifa-etti/5404780.html
164 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/tum-gozler-orada-cok-onemli-kararlar-yolda-5792672/
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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.165
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS’nin Temmuz’un son haftası yerine 1 ay öne çekilmesi ardından gelen tepkiler üzerine “2020 YKS, ilk açıklandığı tarihten 1 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.166
● 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 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.167
● 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.168
● 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.169
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.170

https://www.birgun.net/haber/akp-li-gaziantep-belediyes-inden-tepki-ceken-19-mayis-paylasimi-299734
https://twitter.com/RTErdogan/status/1257474292364857344?s=20
167 https://www.iletisim.gov.tr/turkce/duyurular/detay/iletisim-baskani-fahrettin-altundan-darbe-ve-idam-tehdidi-iceren-yaziya-suc-duyurusu
168 https://www.cnnturk.com/turkiye/fetonun-twitter-yapilanmasi-o-hesabin-yoneticisi-tutuklandi
169 https://www.birgun.net/haber/covid-19-paylasimi-yapan-7-bin-127-hesap-hakkinda-calisma-yapildi-299632
170 https://www.birgun.net/haber/istanbul-tabip-odasi-ndan-erdogan-in-yeni-planina-tepki-hekimlerin-iradesine-saygi-299855
165
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● 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.171 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.172
● 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.173
● Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Kars Cezaevi’nde 17 Şubat 2020’den beri tutuklu174 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.175
● 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 dokundu” dediğini belirtti. Öztürk, TBMM’ye gidip darbe
girişiminde bulunanlarla ilgili hazırlanan bildiride imzaları bulunan CHP’nin darbe çağrısı yapacağı iddiasına tepki gösterdi.176
● 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.177
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.178

https://www.icisleri.gov.tr/berberguzellik-salonukuaforlerin-acilmasi-genelgesi
https://www.icisleri.gov.tr/65-yas-ve-uzeri20-yas-altikronik-rahatsizligi-bulunan-kisilerin-sokaga-cikma-kisitlamasi-istisnasi-genelgesi
https://www.amerikaninsesi.com/a/diyarbakir-barosundan-cumhurbaskanina-tepki/5408084.html
174 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/02/17/mahmut-alinak-10uncu-kez-cezaevinde/
175 http://susma24.com/mahmut-alinaka-muebbet-hapis-istemi/
176 https://odatv4.com/imamoglunu-ve-portatali-mermiyle-tehdit-eden-isim-konustu-06052019.html
177 https://www.birgun.net/haber/aym-af-yasasi-nin-iptali-istemini-esastan-gorusme-karari-aldi-299844
178 https://www.mlsaturkey.com/tr/aym-gazeteci-idris-sayilganin-tutuklugunda-ihlal-olmadigina-hukmetti/
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● Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, ölüm orucuna 323. günde son vermişti ancak tedavisi
için hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi.179
● 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.180
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.181
● Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sağlık sorunları nedeniyle
görevinden istifa ettiğini duyurdu.182 Çomaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında,
“Şimdi bir de bunu alıp kızlar gibi dolandırması var” gibi ifadeleriyle kamuoyunda Rektörlük görevinde olması tepki çekmişti.183
● 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.184
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.185
● 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, örgütün talimatları doğrultusunda yapılacak gösteri, eylem, direniş vb. faaliyetlerin organizasyonunu yaptığı
belirlenmiştir” ifadeleri kullanıldı.186
● 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.187 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

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/grup-yorum-uyesi-ibrahim-gokcek-hayatini-kaybetti/
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1258432095057252353?s=20
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/chpli-ozel-ve-ozkoc-hakkinda-sorusturma/1833910
182 https://www.ntv.com.tr/egitim/anadolu-universitesi-rektoru-safak-ertan-comakli-istifa-etti,C8Smd26XVEGeWiGB24EWWA
183 https://www.sozcu.com.tr/2020/egitim/son-dakika-anadolu-universitesi-rektoru-istifa-etti-5801913/
184 https://www.birgun.net/haber/chp-ugrastiniz-paramizi-pul-ettiniz-300150
185 https://www.nusaybinim.com/nusaybin-de-cocuklari-kovalayan-polis-havaya-ates-acti_16498.html
186 https://www.birgun.net/haber/hdp-parti-meclisi-uyesi-nin-hdp-ye-uye-olmasi-suc-unsuru-sayildi-300302
187 https://www.birgun.net/haber/yazar-sevda-noyan-oturdugu-sitedeki-komsularini-olumle-tehdit-etti-15-temmuz-kursagimizda-kaldi-300204
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tartışılan ‘darbe söylentileri’ üzerine yapmış olduğu maksadını aşan açıklamaları Kanal 7 Medya
Grubu’nun kurumsal değerleri ve yayın ilkeleri ile hiç bir şekilde uyuşmamaktadır” denildi.188
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.189
● 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 kararı190
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.191
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.192 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.193
● 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.194
● 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.195
● Yargıtay 16. Ceza Dairesi, “FETÖ Medya Yapılanması Davası”196 ile ilgili temyiz kararında, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 8 Mart 2018’de verdiği kararı197 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
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/yazar-sevda-noyan-oturdugu-sitedeki-komsularini-olumle-tehdit-etti-5803218/
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/mardinde-yasanan-olayla-ilgili-emniyet-genel-mudurlugunden-aciklama-5804830/
https://www.dw.com/tr/nevruz-konuşmaları-nedeniyle-demirtaş-ve-öndere-hapis-cezası/a-45402416
191 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yargitay-bassavciligi-demirtasin-cezasinin-bozulmasini-istedi-1737968
192 https://www.kapakligazetesi.com.tr/saray/saray-belediyesine-deniz-gezmis-sorusturmasi-h17373.html
193 https://www.saraygazetesi.com/saray-belediyesine-uc-fidan-sorusturmasi/
194 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/
195 http://pdfdrive.com/
196 https://www.dusun-think.net/haberler/yargitaydan-17-onama-6-bozma-karari/
197 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/fetonun-medya-yapilanmasi-davasinda-karar/1083554
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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.198 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.199
12 Mayıs 2020
● 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.200
● 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.201
13 Mayıs 2020
● Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Şubat 2020’den bu yana tutuklu Mahmut Alınak’ın
tutuksuz yargılanmasına karar verdi.202
● 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.203
● 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

https://www.yenisafak.com/gundem/kalemsorlerin-cezasina-onama-17-saniga-verilen-hapis-cezasi-onandi-bazi-isimlerin-cezasi-ise-bozuldu-3539220
https://twitter.com/cyberrights/status/1260303489982398464
200 https://www.dw.com/tr/facebookta-nefret-ve-%C5%9Fiddet-s%C3%B6ylemi-artt%C4%B1/a-53418719
201 https://www.birgun.net/haber/infaz-icin-aym-den-vazgecmeyecegiz-300561
202 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/224224-mahmut-alinak-tahliye-edildi
203 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/icisleri-bakanligi-ibb-baskani-imamoglu-hakkinda-27-sorusturma-acmis-5811130/
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davayı 9 Temmuz’a erteledi. Kandıra 1’nolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu Uyguner, duruşmaya SEGBİS ile katıldı.204
14 Mayıs 2020
● 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.205
● Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Bodrum’daki villasına yönelik iddialarla ilgili geçirdiği zor
süreçte yazılarına bir süre ara verdiğini duyurdu.206
● TSK, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in 30 ülkenin katılım gösterdiği
NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları toplantısına video konferans yöntemi ile katıldığını ve görüşmede Covid-19 ile mücadele ile güvenlik konularının konuşulduğunu açıkladı.207
● 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.208
● 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.209
● Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK’nın Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu aracına saldırı düzenleyerek iki sivili öldürdüğünü açıkladı.210
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.211
● 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.212

https://artigercek.com/haberler/hdp-nin-yasadisi-gosterildigi-davada-tahliye-cikmadi
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
207 https://twitter.com/TSKGnkur/status/1260993417573732352?s=20
208 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1260970705941934080?s=20
209 https://www.birgun.net/haber/diyanet-isleri-baskani-erbas-icin-sorusturmaya-yer-yok-300929
210 https://twitter.com/tcsavunma/status/1260978961720455168?s=20
211 http://www.gazetevatan.com/chp-li-genclik-kollari-baskani-vefa-grubu-gorevlilerine-saldirdi-1318283-gundem/
212 http://susma24.com/diyanet-isleri-baskani-ve-bassavci-hakkinda-suc-duyurusu/
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● Van Valiliği, Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek aracına saldırı nedeniyle 38 kişinin gözaltına aldığını açıkladı.213
● 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.214 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.215
● 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.216
● 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.217
● 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.218 Işık, Sarsılmaz, Gülmez ve Akgül tutuklanma talebiyle sevk edildikleri mahkemece, ev
hapsi şartıyla serbest bırakıldı.219
16 Mayıs 2020
● Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İGDAŞ’ın Tele 1 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 TL, Turkuaz Holding’e bağlı yayın kuruluşlarına 15
Milyon 293 bin TL, Yeni Şafak ve TV NET’e 9 Milyon 127 bin TL, AKİT grubuna 3 Milyon 8 bin
TL, Kanal7, Haber 7, Ülke TV’ye 1 Milyon 409 bin TL, Selahattin Aydoğdu’nun sahip olduğu MS
Yapı ve Medya’ya ait olan İstanbul TV ve İstanbul Ajans’a 1 Milyon 575 bin TL, Milliyet, CNN
Türk, Kanal D, Hürriyet için 689 bin 647 TL, HaberTürk ve Show TV için 493 bin 705 TL, Türkiye
Gazetesi ve İhlas Haber Ajansı için 1 Milyon 189 bin TL, SETA Vakfı’na ait olan KRİTER dergisi
için 342 bin 242 TL, TÜGVA’ya ait olan Fikirname ve Özçekim için 55 bin TL, hurhaber.com için
125 bin TL, superhaber.com için 284 bin TL, internetmedya.com’a 340 bin 900 TL, Yeni Birlik’e
203 bin 40 TL, Türkiye Haber Merkezi için 60 bin TL verildiğini açıkladı.220
● TÜİK Başkan Yardımcısı Musa Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden
alındı.221
● 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

https://www.birgun.net/haber/vefa-sosyal-destek-aracina-saldirida-38-gozalti-301009
https://www.birgun.net/haber/bahceli-siyasi-partiler-kanunu-degismeli-301091
https://www.milliyet.com.tr/siyaset/bahceliden-memleket-masasi-onerisine-tepki-6213288
216 https://www.birgun.net/haber/bm-genel-kurul-toplantisi-salgin-nedeniyle-duzenlenemeyebilir-300953
217 https://twitter.com/tcsavunma/status/1261361118536073217?s=20
218 https://www.ntv.com.tr/turkiye/hdpli-4-belediye-baskani-gozaltina-alindi,XUCMzmvvIUmH0CDQkM-yHg
219 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/05/19/siirtte-esbaskanlar-ev-hapsi-sartiyla-serbest-birakildi/
220 https://tele1.com.tr/imamoglundan-once-ibb-yandaslara-milyon-liralar-akitmis-165158/
221 https://www.birgun.net/haber/tuik-baskan-yardimcisi-musa-yilmaz-gorevden-alindi-301139
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gözaltına alınmış ve sonrasında tutuksuz yargılanarak serbest kalmıştı. Ancak yapılan itiraz ardından yeniden gözaltına alınmıştı.222
● 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”223 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.224
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”225 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. Yaşananları
istismar ederek siyaseten kullanmaya tenezzül etmek ya akıl noksanlığını ya da yönetenin içine
düştüğü çaresizliği gösterir” diye konuştu.226
● 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.227

https://www.birgun.net/haber/erdogan-dan-abes-kiyas-pkk-nin-silahla-yaptigini-chp-hakaretle-yapti-301156
https://twitter.com/krtkulturtv/status/1261578222183026689
224 https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/160520209
225 https://twitter.com/onursaladiguzel/status/1261721209957482496
226 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/224397-adana-da-chp-genclik-kollari-baskani-eren-yildirim-tutuklandi
227 https://www.evrensel.net/haber/404935/evrensele-donuk-tekzip-kararina-tepki-neyin-haber-olacagina-gazeteciler-karar-verir
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● 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.228
● Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı.229 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.230 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 haritası231 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.232
● 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.233 Bilgen, “Demirden korkan trene binmez” yanıtını verdi.234
● 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.235
● 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. Buldan, “TBMM’de üçüncü büyük parti
HDP’yi yok saymak, boğmak, kriminalize etmek hiç kimsenin hakkı değildir, hiç kimsenin haddi
değildir” ifadelerini kullandı.236
18 Mayıs 2020
● Tele 1 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.237
● 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.
https://www.birgun.net/haber/hdp-li-altinova-belediyesi-esbaskani-tutuklandi-301221
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200516-6.pdf
https://www.birgun.net/haber/libya-anlasmasini-imzalayan-amiral-gorevden-alindi-301213
231 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.
232 https://tele1.com.tr/gece-yarisi-atama-karari-tumamiral-cihat-yayci-genelkurmay-baskanligina-atandi-164861/
233 https://www.birgun.net/haber/kars-belediyesi-es-baskani-ayhan-bilgen-e-olum-tehdidi-301269
234 https://twitter.com/ayhanbilgen/status/1261770374066376704?s=20
235 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1262056775341215745?s=20
236 https://www.birgun.net/haber/darbeler-sadece-tankla-yapilmiyor-301215
237 https://tele1.com.tr/merdan-yanardag-ikinci-listeyi-acikladi-6-yandas-gazeteye-39-gunde-260-reklam-165671/
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Kasapoğlu, “19 Mayıs saat 19.19'da Türkiye genelindeki bütün stadyum, spor salonları ve öğrenci
yurtlarımızdan İstiklal Marşımız yükselecek” paylaşımında bulundu.238
● KHK ile ihraç edilen kamu emekçilerine destek vermek amacıyla KESK’e bağlı EğitimSen, sanatçı ve müzisyenlerin desteğiyle “Geri Döneceğiz” isimli bir klip yayınladı.239
● 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.240
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.241 Ayrıca 22 Mayıs saat 24.00 ile 26
Mayıs saat 24.00 arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.242 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.243
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.244
● 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 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.245
● 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.246
● 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
https://twitter.com/kasapoglu/status/1262322054994550784?s=20
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/05/18/khk-ile-ihrac-edilenler-icin-destek-klibi-geri-donecegiz/
https://www.birgun.net/haber/aym-ye-266-bin-466-bireysel-basvuru-yapildi-8-bin-875-hak-ihlali-karari-verildi-301359
241 https://www.icisleri.gov.tr/15-ilde-uygulanan-sokaga-cikma-kisitlamasi-19-mayis-2400da-sona-eriyor
242 https://www.icisleri.gov.tr/81-ilde-22052020-saat-2400-ile-26052020-saat-2400-arasinda-uygulanacak-sokaga-cikma-kisitlamasi
243 https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-sehir-giris-cikis-tedbirleri-genelgesi
244 https://www.birgun.net/haber/ali-babacan-dan-millet-ittifaki-na-katilim-soz-konusu-olur-mu-sorusuna-yanit-301663
245 https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-eren-yildirim-icin-ankara-dan-talimat-gitti-301614
246 https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-65-yas-ve-uzeri-vatandaslarimiz-icin-seyahat-izin-belgesi-genelgesi
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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.247
● 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’ncü 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.248
● HDP’nin eski Hakkari Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Nihat Akdoğan, Twitter paylaşımında “Şu anda gözaltına alındım. Emniyete götürüyorlar” ifadeleri ile gözaltına alındığını duyurdu.249
● Kırklareli Valiliği, Bulgaristan’a ulaşımın gerçekleştirildiği Dereköy Sınır Kapısı’nın
açıldığını açıkladı. Kapıdan giriş yapacak vatandaşların 14 gün süreyle evlerinde izolasyona alınacakları belirtildi.250
● İçişleri Bakanlığı’nın yerine kayyum atadığı HDP’li Iğdır Belediyesi Başkan Yardımcısı
Eylem Çelik beş gün gözaltında tutulması sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.251
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.252
● Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Din İşleri Yüksek Kurulu, camilerde bayram namazı kılınmayacağını bildirdi.253
● İçişleri Bakanlığı, saat 17.30 itibariyle 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258.651
kişiye seyahat izni verildiğini açıkladı.254
● 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.255
● 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.256
https://www.birgun.net/haber/chp-li-ozel-den-rtuk-baskani-sahin-e-yaptigi-her-is-kanuna-aykiri-301695
https://www.birgun.net/haber/33-yurttasin-katledildigi-suruc-katliami-davasi-ertelendi-301649
https://twitter.com/nihatakdagon/status/1263107900035211265?s=20
250 https://www.birgun.net/haber/derekoy-sinir-kapisi-giris-cikislara-acildi-301711
251 https://www.birgun.net/haber/igdir-belediyesi-es-baskani-eylem-celik-serbest-birakildi-301682
252 https://www.haber3.com/medya/televizyon/kanal-d-ve-cnn-turkten-meral-aksenere-sansur-haberi-5466761
253 https://www.birgun.net/haber/diyanet-salgin-nedeniyle-bayram-namazi-kilinmayacak-301781
254 https://twitter.com/TC_icisleri/status/1263515386294738944?s=20
255 https://www.birgun.net/haber/ozgur-ozel-eren-yildirim-tepeden-gelen-talimatla-tutuklandi-301831
256 https://twitter.com/TC_icisleri/status/1263498305125978112?s=20
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● 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.257
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.258
● 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.259 Ayrıca 21 Mayıs saat
08.00 ile 24.00 arasında Türkiye Güven Huzur uygulaması gerçekleştirildi. Bu uygulamada Covid19 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.260
● 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.261Cumhurbaşkanı 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.262 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.263 Muharrem
İnce, “Yapanı henüz bulamadılar, bu rezaletlerin yaşanmaması için sistemi yenilemediler ama
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
https://www.icisleri.gov.tr/cami-ve-mescitlerde-cemaatle-ibadet-edilmesi-genelgesi
260 https://www.icisleri.gov.tr/4-gunluk-sokaga-cikma-kisitlamasi-oncesi-turkiye-genelinde-103785-is-yeri-kontrol-edildi
261 https://www.birgun.net/haber/mhp-nin-milletvekili-transferini-engelleme-talebine-iliskin-akp-den-farkli-aciklamalar-301981
262 https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-ndan-erdogan-a-cami-provokasyonu-yaniti-301956
263 https://www.birgun.net/haber/oztrak-cami-minarelerinde-dombra-calinirken-neredeydiniz-301947
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trollerin hedef göstermesiyle haber sitelerinde yer alan görüntüyü paylaştığı için Banu Özdemir
tutuklandı. Devlet trol kafasıyla yönetiliyor. Yargı trol kafasıyla karar veriyor” açıklamasında bulundu.264
● 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” 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.265
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.266
● 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 Öztürk267, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da etiketleyerek, “Bekçi zulmüne bir son
verilsin” dedi.268 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.269
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.270
● 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.271
● 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.272
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

https://www.birgun.net/haber/muharrem-ince-den-banu-ozdemir-tepkisi-yargi-trol-kafasiyla-karar-veriyor-301975
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/
267 https://twitter.com/yetkinozturk06/status/1263895317805772800
268 https://twitter.com/yetkinozturk06/status/1263895331139354626
269 https://www.evrensel.net/haber/405450/ankarada-bekci-siddeti-cop-dokmeye-cikan-genc-darbedildi-ailesine-gaz-sikildi
270 https://www.birgun.net/haber/eski-dbp-es-genel-baskanlari-tutuklandi-302101
271 https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1264603700024270855?s=20
272 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/zeydan-karalara-kayyim-tehdidi-1740828
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sonucu, polisler ile aile fertleri arasında arbede yaşandığı ve polislerin bazı aile fertlerine cop ile
müdahale ettiği belirtildi.273
● 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.274
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 istediğini söyledi ve “Olayda kullanıldığı tahmin edilen bir tabanca İbrahim
Eken’in aracında bulundu” dedi.275
● 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 2 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.276 Bakanlıktan
yapılan bir başka açıklamaya göre: Bu senenin 4 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. 277
● 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.278
● Milli Savunma Bakanlığı, Covid-19 virüsü ile mücadele kullanılmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile hazırlanan tıbbi malzemelerin Çad’a ulaştırıldığını açıkladı.279
● Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yüksek Hızlı Tren seferlerini 28 Mayıs
saat 07.00’dan itibaren başlatacaklarını açıkladı.280
27 Mayıs 2020

● TRT 1’de yayınlanan “Doğrusu Ne” programında LGBTİ+’lar hakkında “Her türlü gayri
meşru cinsel ilişki” denilerek hedef gösterildi. 25 Mayıs tarihinde 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.281
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile birlikte Yassı Ada’da “Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi”nin açılış törenini gerçekleştirdi.282

https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005251042112287-corluda-polis-evlerinin-onunde-oturan-vatandaslara-sert-mudahalede-bulundu/
https://www.evrensel.net/haber/405580/kesanda-sokakta-icki-icenlere-mudahale-eden-polis-vatandasa-gaz-sikti
https://www.evrensel.net/haber/405623/kargida-akpli-meclis-uyesi-chpli-uyenin-aracini-kursunladi
276 https://www.icisleri.gov.tr/81-ildeki-4-gunluk-sokaga-cikma-kisitlamasi-26-mayis-saat-2400da-sona-eriyor
277 https://www.icisleri.gov.tr/aile-ici-ve-kadina-yonelik-siddet-olaylarinda-azalma-goruldu
278 https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-bahceli-bunlardan-biktim-deyip-erken-secim-ister-302229
279 https://twitter.com/tcsavunma/status/1265316357765242880?s=20
280 https://www.evrensel.net/haber/405678/kovid-19-tedbirleri-nedeniyle-ara-verilen-hizli-tren-seferleri-yeniden-basliyor
281 https://www.kaosgl.org/haber/trt-1-de-lgbti-lar-hedef-gosterildi
282 https://www.birgun.net/haber/erdogan-menderes-e-hangi-inancla-saldirdilarsa-cumhur-ittifaki-na-da-ayni-nefretle-yoneldiler-302403
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● 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.283
● 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. 284
● 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.285
● 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.286
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.287
https://www.agrimanset.com/gazeteciden-8-yargitay-uyesine-suc-duyurusu/
https://www.evrensel.net/haber/405727/fahrettin-altun-basin-ozgurlugune-teror-dedi
285 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/224825-aihm-den-turkiye-ye-iki-newroz-mahkumiyeti
286 https://tr.sputniknews.com/haberler/202005271042126609-erdogandan-4-chpli-hakkinda-suc-duyurusu/
287 https://www.icisleri.gov.tr/15-ilde-29052020-saat-2400-ile-31052020-saat-2400-arasinda-uygulanacak-olan-sokaga-cikma-kisitlamasi
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● 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. 288
● 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. 289
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.290
● 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.291
● 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.292
● 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.293
● 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 yurt dışından 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.294
● 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
https://www.bizgazeteciyiz.com/2020/05/28/cezasizlik-polis-siddetini-artiriyor/
http://susma24.com/siirt-valiliginden-kayyim-protestolarina-yasaklama/
https://www.birgun.net/haber/adli-ve-idari-yargi-mahkemelerinde-durusmalar-16-haziran-da-basliyor-302615
291 https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-18-yas-alti-ile-65-yas-ve-uzeri-kisilerin-sokaga-cikma-kisitlamasi-genelgesi
292 https://www.evrensel.net/haber/405931/mor-cati-icisleri-bakanliginin-siddet-azaldi-aciklamasi-gercegi-yansitmiyor
293 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200529M1-1.pdf
294 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/khklinin-hesabina-yatan-parayi-vermediler-olen-arkadaslarinin-cocuklarina-ulastiracakti-1741894
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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”295 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.296
● 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.297 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.298
● 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, 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.299
● 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,

https://twitter.com/av_mkaraman/status/1266073475212619776
http://bianet.org/bianet/siyaset/224925-demirtas-in-savunmasina-da-teror-sorusturmasi?bia_source=rss
297 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/muharrem-ince-erdoganin-araya-girmesi-sonrasi-canli-yayini-terk-etti-5844384/
298 https://www.iletisim.gov.tr/turkce/haberler/detay/altun-turkiye-cumhuriyetinde-faaliyet-gosteren-her-bir-medya-kurulusu-ozgurce-goruslerini-ve-yayin-tercihlerini-yansitmaktadir
299 https://www.mlsaturkey.com/tr/chp-aymye-basvuruyor-siyasi-suclular-icin-salgina-karsi-acil-tahliye-talebi/
295
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üyelerinin terör listelerinden çıkarılması ve tutuklu üyelerinin serbest bırakılması” gibi talepler ile
açlık grevine başlandığı hatırlatıldı.300
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.301
● 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.302
● 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.303 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.304
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.305
● 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.306
● RTÜK eski üyesi, gazeteci Faruk Bildirici, “AKP’nin Etik Kurulu’ndan Etik İhlal!” başlıklı yazısında,307 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, 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

http://susma24.com/grup-yorumdan-konser-basvurusu/
https://www.milliyet.com.tr/gundem/son-dakika-dink-vakfina-tehdit-iddialari-hakkinda-ak-partiden-aciklama-6222933
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1266786573414252544?s=20
303 https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-lokanta-restoran-kafe-vb-isyerleri-park-piknik-alanlari-mesire-yerleri-ve-giyim-pazarlari-genelgesi
304 https://www.icisleri.gov.tr/15-ildeki-seyahat-kisitlamasi-31-mayis-saat-2400-itibariyle-sonlandirilacak
305 https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-nun-avukatindan-soylu-ya-isinize-gelmiyorsa-hicbir-provokatoru-yakalamiyorsunuz-302847
306 https://www.icisleri.gov.tr/15-ilde-uygulanan-sokaga-cikma-kisitlamasi-31-mayis-saat-2400-itibariyle-sona-eriyor
307 https://farukbildirici.com/blog/detay/AKP-nin--Etik-Kurulu-ndan-etik-ihlal--1
300
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medyadaki hesaplara yeşil ikon konulması çağrısının ardından etik kuralları uygulamaya geçirmek
olmadığını belirtti. 308

Olumlu Gelişmeler
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.309 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.310 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.311
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.312
6 Mayıs 2020

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

paylaşımıyla, “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.313
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 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
https://www.medyaradar.com/sosyal-medyadaki-etik-kurul-hesabini-kim-yonetiyor-gizemli-bir-kutu-haberi-2027689
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2015/16368?KelimeAra[]=ERGİN+DEMİRHAN
https://www.birgun.net/haber/aym-den-erisim-engeli-hak-ihlali-karari-sendika-org-a-6-bin-tl-tazminat-299218
311 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200502-6.pdf
308
309
310
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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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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.314
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.315
● 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.316 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.317
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.318 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.319
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.320
● 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.321
15 Mayıs 2020
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/
317 http://kararlaryeni.anayasa.gov.tr/BireyselKarar/Content/79064c30-c15a-4dcc-a700-14c151c0c550?wordsOnly=False
318 https://www.evrensel.net/haber/404599/aihmnin-osman-kavala-hakkinda-verdigi-hak-ihlali-karari-kesinlesti
319 https://www.dw.com/tr/aihmden-osman-kavala-ile-ilgili-kritik-karar/a-53417256
320 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/224169-mahkeme-rtuk-un-halk-tv-ye-verdigi-cezanin-yurutmesini-durdurdu
321 http://kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/86871f7c-22d7-4af6-b870-d3e9cc66b9ad?excludeGerekce=False&wordsOnly=False
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● 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 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.322
● 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.323
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 mahkemece324serbest bırakıldı.325
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. 326 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.327
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

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/barislara-tazminat-1739273
http://susma24.com/mahkemeden-karar-queer-olympix-yasagi-hukuksuzdur/
324 https://tele1.com.tr/taylan-kulacoglundan-sonra-gazeteci-hakan-gulseven-de-gozaltina-alindi-165324/
325 https://www.birgun.net/haber/taylan-kulacoglu-ve-hakan-gulseven-serbest-birakildi-301565
326 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2017/14279?BasvuruAdi=Abdulkerim+Tekin
327 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/05/20/aym-mahpuslarin-hak-ihlali-mektuplarina-el-konulmasi-hak-ihlali/
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dilekçesinde, yönetmeliğin temel hak ve özgürlüklerde yasada olmayan kısıtlamalara gittiği ve bu
sebeple Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçe gösterildi.328
● 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 suretiyle
haberleşme hürriyetine yapılan müdahale ilgili ve yeterli gerekçelere dayandırılmadığından müdahalenin demokratik bir toplumda gerekli olmadığı kanaatine varılmıştır” değerlendirmesi yapıldı.329
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.330
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.331
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.332

https://www.gazeteruzgarli.com/infaz-yonetmeligi-danistaya-tasindi/
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330 https://www.evrensel.net/haber/405690/aihm-turkiyeyi-haksiz-buldu-anadilinde-egitim-talebi-eylemine-katilmak-suc-degil
331 http://www.yarin11.com/bilecik/erisim-engelleme-talebine-red-h16741.html
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Kısaltmalar
AA: Anadolu Ajansı
AB: Avrupa Birliği
ADD: Atatürkçü Düşünce Derneği
ADEF: Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu
AEJ: Association of European Journalists (Avrupalı
Gazeteciler Derneği)
AFP: Agence France Presse
AGİT: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
AI: Amnesty International veya Amnesty (Uluslararası Af Örgütü)
AİHM: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
AİHS: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
AKP: Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti)
AKPM: Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi
ANF: Fırat Haber Ajansı
AP : Associated Press
AVP: Avrupa Parlamentosu
ATGB: Avrupa Türk Gazeteciler Birliği
ATV: Aktif Televizyon/ Aktüel Televizyon
AÜ: Ankara Üniversitesi
AYM: Anayasa Mahkemesi
BBC: British Broadcasting Corporation
BDP: Barış ve Demokrasi Partisi
BİA: Bağımsız İletişim Ağı
BİK: Basın İlan Kurumu
BM: Birleşmiş Milletler
BMO: Bilgisayar Mühendisleri Odası
BSM: Bağımsız Sinema Merkezi
BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
BYEGM: Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
CİSST: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
CHP: Cumhuriyet Halk Partisi
CKD: Cumhuriyet Kadın Derneği
CNN: Cable News Network (Kablolu Haber Ağı)
CPJ: Committee to Protect Journalists (Gazetecileri
Koruma Komitesi)
ÇGD: Çağdaş Gazeteciler Derneği
ÇHD: Çağdaş Hukukçular Derneği
DBP: Demokratik Bölgeler Partisi
DEAŞ: Devlet'ül Irak ve'ş Şam
DEDEF: Dersim Dernekleri Federasyonu
DHA: Demirören Haber Ajansı (daha önce Doğan
Haber Ajansı)
DHKP-C: Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi
DİHA: Dicle Haber Ajansı
DİSK: Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
DJU: Deutscher Journalistenverband (Alman Gazeteciler Birliği)
DMD: Diplomasi Muhabirleri Derneği
DW: Deutsche Welle
EBU: The European Broadcasting Union (Avrupa
Yayın Birliği)
ECOSOC: United Nations Economic and Social
Council (Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal
Konseyi)
EFJ: European Federation of Journalists (Avrupa
Gazeteciler Federasyonu)
EJ: European Journalists Association
EMD: Ekonomi Muhabirleri Derneği
EMEP: Emek Partisi

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

ÖİB: Özgürlük için Basın
ONO: Organization of News Ombudsmen and Standards Editors (Uluslararası Haber Ombudsmanları
Örgütü)
PDY: Paralel Devlet Yapılanması
PEN: International Association of Poets,
Playwrights, Editors, Essayists and Novelists
(Uluslararası Yazarlar Birliği)
PKK: Partiya Karkerên Kurdistanê (Kürdistan İşçi
Partisi)
PM: Parti Meclisi
PMD: Parlamento Muhabirleri Derneği
PSAKD: Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
PYD: Partiya Yekîtiya Demokrat (Demokratik Birlik Partisi)
RSF: Reporters Without Borders (Sınır Tanımayan
Gazeteciler)
RTÜK: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
SCF: Stockholm Center for Freedom (Özgürlük için
Stockholm Merkezi)
SEGBİS: Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi
SODAP: Sosyalist Dayanışma Platformu
SP: Saadet Partisi
STK: Sivil Toplum Kuruluşu
TAZ: DieTageszeitung
TBB: Türk Tabipleri Birliği
TBB: Türkiye Barolar Birliği
TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi
TDK: Türk Dil Kurumu
TEM: Terörle Mücadele
TGC: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
TGK: Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu
TGRT: Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu
TGS: Türkiye Gazeteciler Sendikası
TKH: Türkiye Komünist Hareketi
TİB: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
TİHV: Türkiye İnsan Hakları Vakfı
TİP: Türkiye İşçi Partisi
TJA: Tevgera Jınen Azad (Özgür Kadın Hareketi)
TKP: Türkiye Komünist Partisi
TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
TMSF: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
TRT: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
TSK: Türk Silahlı Kuvvetleri
TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu
TÜRGEV: Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet
VakfI
TYB: Türkiye Yayıncılar Birliği
TYS: Türkiye Yazarlar Sendikası
UAÖ: Uluslararası Af Örgütü
UMED: Uluslararası Medya Enformasyon Derneği
UNESCO: BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
UNICEF: BM Çocuklara Yardım Fonu
USOM: Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi
VP: Vatan Partisi
VPN: Virtual Private Network (Sosyal Özel Ağ)
YARSAV: Yargıçlar ve Savcılar Birliği
YSK: Yüksek Seçim Kurulu
YÖK: Yükseköğretim Kurulu
YPG: Yekîneyên Parastina Gel (Halk Koruma Birlikleri)

