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sevgisi ile dolu gazeteci 7 genç, 10 Ocak 1946 günü
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Bu rapor ”PRESS FOR FREEDOM/ÖZGÜRLÜK İÇİN

BASIN” çalışma grubu tarafından hazırlanmıştır.

heyecanla isteklerini iletirler. “Bizler Mekki Sait
Esen, Niyazi Acun, Aka Gündüz, Bilal Akba, Adil
Akba, Sebahattin Sönmez ve Muaffak Menemencioğlu‘yuz. Ankara’da ‘Gazeteciler Cemiyeti‘
kurmak istiyoruz…”
“Peki” der Vali… “Hangi amaçla?”
“Basın organlarındaki gazetecileri bir
araya toplamak, mesleki ve sosyal haklarımızı
geliştirmek, mesleğin mecbur kıldığı hak ve
özgürlükleri savunmak, tüm üyelerimizle birlikte
Cumhuriyet ve demokrasiyi kollamak ve ülkenin
bölünmez bütünlüğünün sonuna kadar yanında
olmak için” sözleriyle cevaplar kurucu heyet üyeleri Vali Tandoğan’ın sorusunu ve eklerler “Bu
söylediklerimizi taahhüt olarak kabul edin.”
Yine “Peki” der Vali Nevzat Tandoğan

***

“Vatan için hayırlı olsun…” 7 gazeteci heyecanla
girdikleri Ankara valisinin bu kez daha büyük
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heyecan ve coşku ile çıkarlar; “Gazeteciler Cemiyeti” kurulmuştur.
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geçişiyle, daha açık bir deyimle, çoğulcu demokrasiye geçişle yaşıt ve koşut olan Cemiyetimiz,
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bu taahhütten yola çıkarak o günlerde, Mithatpaşa
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üye ile çıktığı yolu, sevgi ve dayanışma ile pekiştirmiş, 2000’i aşkın üye sayısı, ve bağımsız mali

Göksel BOZKURT

gücü ile bugün, Türkiye’nin en eski, en büyük ve
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saygın meslek kuruluşlarından ve sivil toplum
örgütlerinden biri olmuştur.

Proje Koordinatörü
Yusuf KANLI

Türkiye Gazeteciler Federasyonu, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu
Cemiyetimiz uzun süren çabalar sonucu,
Türkiye’deki 75 adet Gazeteciler Cemiyetini bir
araya getirmiş, maddi ve manevi desteği ile Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun kuruluşunda, en
büyük pay sahibi olmuştur. Federasyonun
başkanlığını Nazmi Bilgin 12 yıl aralıksız olarak
yerine getirmiştir. Cemiyetimiz daha sonra kurulan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun da
üyesidir.
Türk Silahlı Kuvvetleri Elele Vakfı
Gazeteciler Cemiyeti, 1995 yılında Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve anlamlı “Haydi
Türkiye

Mehmetçikle

Elele”

kampanyasını,

ulusumuzun inanılmaz duyarlılığı ve güveni ile
gerçekleştirerek 65 milyon dolar bağışı
“Mehmetçik Vakfına” devretti. Kurulan “Türk
Silahlı Kuvvetleri Elele vakfı kadir bilirlik örneği
göstererek, o dönem Genel Kurmay Başkanı
Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı’nın başkanı
olduğu vakfa tek sivil kuruluş olarak cemiyetimizi
aldı. Başkan Nazmi Bilgin tarafından temsil edildiğimiz vakıf, gazilerimiz için “TSK Rehabilitasyon
ve Bakım Merkezi“ adlı dev eseri oluşturdu. 1999
yılında hizmete giren bu merkez Türk ulusunun
şehit ve gazilerine bir “Şükran Anıtı“dır.

Cemiyetimiz, kuruluşundan bu yana

Editör

geçen yetmiş yıl boyunca devletinin yanında yer
alarak, cumhuriyet, çoğulcu demokrasi, ifade ve

Seva ÜLMAN ERTEN
Araştırmacılar

basın özgürlüğü başta olmak üzere özgürlüklerin
yılmaz bekçisi olmuştur. Gazeteciler Cemiyeti

Naz AKMAN, Yıldız YAZICIOĞLU
***

aşıladığı bu güvenle ülkemizin mesleki ve diğer
önemli kurumlarında hak ettiği yeri almıştır.

Telefon: +90 (312) 427 15 22
Faks: +90 (312) 468 23 84
E-Posta:

Basın Kartları Komisyonu, Basın İlan Kurumu

info@gazetecilercemiyeti.org.tr

Mesleğe yeni başlayanların belirli bir süre bekledikten sonra almaya hak kazandıkları,

Web Adresi :
www.gazetecilercemiyeti.org.tr

“Sarı Basın Kartı” gazeteciler için vazgeçilmezler
arasındadır. Mesleğinde dürüst olmak, kalemini

Adres: Üsküp Caddesi (Çevre Sk.)
No:35 Çankaya, Ankara

satmamak, basın ahlak yasalarına uymak ve
gazetecilik dışında hiçbir iş yapmamak gibi
koşulları irdeleyerek süresini dolduranlara “Basın
Kartı” veren komisyonda ve Türk medyası için

Kapak fotoğrafı: Cosmic Creative
Reklam sektörü için bir prestij olarak kabul edilen
13'üncü “Kırmızı Reklam Ödülleri”nin 13’üncüsü 26
Mayıs 2016’da gerçekleştirildi. Kırmızı Jüri Özel Ödülünü Cosmic Creative’in hazırladığı “Gazeteciler Cemiyeti - Bir gazeteci neredeyse, aydınlık oradadır” adlı ça-

lışma hak kazandı.

önemini koruyan Basın İlan Kurumu’nda Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin tarafından
temsil edilmektedir. 18 yıl aralıksız Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği sonrasında Cemiyetimiz temsilcisinin halen Genel Kurul üyeliği
devam etmektedir. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Bilgin bu dönem bir kez daha Basın Kartları
Komisyonu başkanlığına seçilmiştir.

©
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. Bu raporun içeriği Gazeteciler Cemiyeti’ne aittir, atıf
verilerek kısmen veya tamamen çoğaltılabilinir,
bilimsel yayınlarda kullanılabilinir.
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Gazeteciler Cemiyeti Yayınıdır
Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın Çalışma Grubu
tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor Gazeteciler Cemiyeti’ne aittir,
atıf verilerek kısmen veya tamamen çoğaltılabilir, bilimsel yayınlarda kullanılabilir.
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Sunum
İfade ve Basın Özgürlüğü 2016 Raporu, Gazeteciler Cemiyeti’nin Mart 2014’den bu yana yürüttüğü çalışmaların son ürünü. Üç yıl kadar önce Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında başlatılan çalışmalar bugün Cemiyet’in sahip çıktığı ve yürüttüğü faaliyet haline gelmiştir. Bu çaba Cemiyetimizin mesleğimize ve toplumumuza karşı duyduğu sorumluluğun bir ifadesidir.
Günümüzde iletişim hakkı insan toplumlarının uzun gelişmeler sonucunda kabul ettiği vazgeçilmez haklardan biri olarak değerlendirilmektedir. Halkın bilinçli karar vermesine dayalı çağdaş demokratik toplumlarda, haber alma hakkı basın ve ifade özgürlüğü, yaşama hakkı gibi temel haklardan sayılmaktadır. Günümüzde sosyal medyayı da kapsayacak biçimde genişleyen bu hak, hem yerel hem de
uluslararası düzenlemeler ve sözleşmelerle yasal güvence altına alınmakta ve yakından izlenmektedir.
Birçok ülkenin yayınladığı insan hakları raporlarında ve Sınır Tanımayan Gazeteciler ve Freedom House raporlarında Türkiye ifade ve basın özgürlüğü dünya sıralamasında çok gerilerde bulunmaktadır. Bu
durum üzüntü vericidir ve ülkemizde acil iyileştirmeler yapılması gereğinin bir işaretidir.
Ülkemizde son yıllarda işsiz gazeteci sayısı rekor düzeyde arttı. İşsiz gazeteci sayısında siyasi iktidara muhalif ya da iktidarın hoşuna gitmeyen haber ve yazıları yüzünden işinden olanların çoğunlukta
olması, bu sorunun büyük oranda siyasi iktidarın baskıları yüzünden ortaya çıktığını göstermektedir.
Bilhassa son dönemde çok sayıda medya kuruluşunun çok ciddi iddialarla ancak mahkeme kararı olmaksızın idari kararla kapatılması özgürlük ortamını daraltıcı bir durumdur.
İfade ve basın özgürlüğünün kısıtlanması, gazetecilerin siyasi baskı veya sermaye baskısıyla
görevlerini özgürce yapabilme imkânından mahrum bırakılması, sayfaların, ekranların, haber portalları
ile sair platformların eleştiri hakkını kullanan veya haberleri belli bir siyasi gözlükle kullanmayı reddeden meslektaşlarımıza kapatılması, günümüzün en ciddi sorunlarındandır. İfade ve basın özgürlüğünün
yasalar, kararnameler ve akreditasyon duvarlarıyla sınırlandırılması, gazetecinin görevini gereği gibi yerine getirmesi olanaksız hale getirmekte ve halkın haber alma hakkı ihlal edilmektedir.
Ağır kutuplaşma altında ülke gündemine bir anda gelen ve demokrasiye, insan haklarına, ifade ve
basın özgürlüğünü sınırlayan yeni yasalar Türk basını üzerinde ek baskı oluşturmaktadır. İfade ve basın
özgürlüğünü kıskaç altına alan yasaların uzun vadede kimseye yararı olmayacağı açıktır. Gazetecinin
halk adına denetim görevinin bulunduğu unutulmadan, muhalif gazete, televizyon ve internet medyasına, eleştiri hakkını kullanan entelektüellere ve köşe yazarlarına “tahammül” edilmelidir.
Bugün Türk basınının en temel sorunlarından biri sendikasızlaştırma ve gazetecilerin örgütsüz bırakılmasıdır. İş güvencesine sahip olamayan, mesleki dayanışmadan yoksun ve ev kirası, çocuğunun
okul ödentisi, taksitler sarmalında her türlü baskıya açık hale gelen gazeteciye sahip çıkmadan, elbette
özgür gazeteciliğe de sahip çıkılamaz.
Gazeteciler, özgür, tarafsız ve temel işlevi olan doğru ve zamanında haberlerle kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirirken, iş güvencesine, örgütlülüğe sahip olmalı, siyasetin ve siyasetçilerin
karalama ve suçlama kampanyalarına muhatap olmamalı, sermayenin insafına terk edilmemelidir.
Ankara, 1 Şubat, 2017

Nazmi Bilgin
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı

Yusuf Kanlı
Özgürlük için Basın
Çalışma Grubu Koordinatörü
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2016 yılında kaybettiğimiz, Gazeteciler Cemiyeti Basın Meclisi üyesi Mete Akyol. Son anına kadar gazetecilik ve gazetecilerin
hakları için ödün vermeden mücadele eden Akyol, hapisteki gazeteciler için Silivri Hapishanesi önünde “Onur” nöbetini başlatmıştı... Hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.
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Giriş
2016 yılına 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi damga vurdu. Kara, hava ve deniz kuvvetlerine mensup bir grup silahlı kuvvet mensubu, ordunun emir-komuta yapısının dışında, güç kullanarak ülke yönetimini ele geçirmek istedi. Parlamento binası bombalandı, askeri birliklerde çatışmalar çıktı, sivil halkın üzerine ateş açıldı. 240 vatandaş kalkışma sırasında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı ve
Başbakanın direniş çağrıları, muhalefetin karşı duruşu, darbeye katılmayı reddeden silahlı kuvvet mensuplarının ve yurttaşların direnişi darbe girişimini başarısızlığa uğrattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve hükümetin başarısız kalkışmanın Amerika’da (Pensilvanya) yaşayan Fethullah Gülen tarafından planlandığı ve “Fethullah Gülen terör örgütü” (FETÖ) tarafından gerçekleştirilmeye çalışıldığı
iddiası toplumda genel kabul gördü.
15 Temmuz darbe girişimi aynı zamanda Türk halkının demokrasi ve meşru seçilmiş yönetime
sahip çıkması sınavı oldu. Halkın demokrasiye ve meşru siyasi yönetime sahip çıkmada tüm farklılıkları bir kenara koyarak tam bir birlik içerisinde göğsünü silahlara, tanklara siper etme kararlılığının iz
düşümü siyasete de yansıdı. Muhalefetin ilk andan itibaren darbeyi lanetlemesi, siyasi iktidara bu konuda destek olması çok uzun süreli olamasa da farklılıklara saygı, hoşgörü ve demokrasi içerisinde kader
birliği anlayışının siyasette bir dönem önde gelmesi sonucunu doğurdu.
Başarısız darbenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu üç ay süreyle olağanüstü hal ilan etti. İki kez uzatılan olağanüstü hal çerçevesinde bazı
haklar ve özgürlükler kısıtlandı. Gözaltı süresi 30 güne kadar uzatıldı. Olağanüstü hal dönemi kanun
hükmündeki kararnameleri ile başta TSK’da, yargıda ve bürokraside önemli düzenlemelere gidilirken,
askeri liseler ve Harp Okulları da kapatıldı. Bu okulların yeni bir üniversite altında yapılandırılması ve
başta Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı olmak üzere darbe girişimine katılan tüm askeri garnizon ve birliklerin şehir dışına taşınmaları kararlaştırıldı.
Yılın ilk ayında İstanbul, Sultanahmet’te 12 Ocak günü yaşanan bombalı saldırı nedeniyle
RTÜK’ün aldığı yayın yasağı kapsamı İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’nce sosyal medyayı da içerecek
şekilde genişletildi ayrıca Kilis’te 18 Ocak’taki patlamaya da yayın yasağı getirildi.
Diyarbakır başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki sokağa çıkma yasağı çerçevesinde protesto gösterileri gibi olaylarda JİNHA, DİHA, İMCTV gibi kuruluşlardaki gazetecilere yönelik
polis baskısı, şiddeti iddiaları gündemde yerlerini aldı.
Koza-İpek Holding bünyesindeki medya kuruluşlarına kayyım atanması sırasında güvenlik güçlerine direndikleri gerekçesiyle bazı personel hakkında soruşturma süreçleri başlatıldı.
Sabah gazetesinde karikatürist Salih Memecan, Habertürk gazetesinde yazar Fehmi Koru ile Ruşen Çakır, Akşam gazetesinde Gülay Göktürk, TRT Radyo’da Cem Ceminay’ın işlerine son verildi.
Yazarlar Hasan Cemal, Koray Çalışkan ile Diken muhabiri Tunca Öğreten ve Cumhuriyet gazetesi karikatüristi Musa Kart, ayrıca İrfan Demirci’nin sunduğu Kanal D’deki haber programı hakkında
Cumhurbaşkanı’na hakaret davalarına bakılmaya başlandı.
ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın İstanbul’da 22 Ocak günü seçilmiş bir gazeteci grubuyla
görüşme gerçekleştirilmesi Hükümet’e yakın medya kuruluşlarınca eleştirildi.
Freedom House tarafından hazırlanan, “Dünyada Özgürlük 2016” başlıklı raporda, Türkiye’nin
özgürlük puanı “53” olarak açıklanırken, özgürlük statüsü “kısmen özgür”, basın özgürlüğü statüsü ise
“özgür değil” olarak tanımlandı.
Demokrat Haber, Sendika.Org ve Yüksekova Haber gibi haber sitelerine TİB kararıyla erişim engeli getirildi.
Şubat ayı hem terör hem de gazetecilere baskı açısından hareketli bir ay oldu. Ankara, Kızılay’da
17 Şubat günü yaşanan ve 28 can kaybına yol açan bombalı araç saldırısının yaşanması sonrasında süratle basına yayın yasağı getirildi.
Cumhuriyet gazetesi yazarı Özgür Mumcu, Radikal gazetesi yazarı Cengiz Çandar, Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret gerekçesiyle yargı süreci başlatıldı.
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Cumhuriyet tarafından Mustafa Balbay’ın, Akşam gazetesi tarafından Etyen Mahçupyan’ın ve
Star gazetesi tarafından eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, üç dönem AKP İzmir Milletvekilliği yapan eniştesi Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu’nun yazılarına son verildi.
MİT TIR’ları konusunda yaptıkları haber nedeniyle tutuklanan Cumhuriyet genel yayın yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül hakkındaki iddianame İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Dündar ve Gül’ün tahliye talepleri reddedildi.
Norveç’te yayınlanan Aften Posten gazetesi, İstanbul muhabiri Silje Ronning Kampesaeter’e basın kartı verilmeyerek Türkiye’den kovulduğuna ilişkin yayımladığı haberde, bu kararın muhabirin nişanlısının Kürt kökenli bir Alman vatandaşı olması gerçeğinden kaynaklandığını yazdı.
İstanbul Bayrampaşa’da Yeni Şafak gazetesi ve Küçükçekmece’de Yeni Akit gazetesi binalarına
11 Şubat’ta yüzleri maskeli kişilerce Molotof kokteylli ve silahlı saldırı düzenlendi.
Habertürk TV’de üç spikerin işlerine son verilirken ayrıca Habertürk gazetesinden de yeniden yapılanma gerekçesiyle bazı yerel ve merkez çalışanlarının da işten atıldıkları bildirildi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde özellikle DİHA muhabirleriyle ilgili polis baskısı iddiaları ve
gözaltına alma operasyonları medyaya yansıdı.
Kanal D’de sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı “Beyaz Show” programı yayından kaldırıldı. (Programa uzun br ara verildikten sonra formatında değişiklk yapılarak ve bant yayın şeklinde tekrar
yayınlanmaya başlandı.)
Twitter’ın yılda iki kez güncellenen Şeffaflık Raporu’na göre, 2012-2015 yılları arasında dünya
genelinde içerik kaldırma taleplerinin yüzde 79’unun Türkiye’den geldiğine dikkat çekildi.
Anadolu Ajansı muhabiri Rauf Maltaş, kameraman Kenan Yeşilyurt ve foto muhabiri Onur Çoban, Mardin’in Nusaybin ilçesinde haber takibi yaptıkları sırada PKK’lılar tarafından kaçırıldıktan 48
sonra serbest bırakıldılar.
Cumhuriyet’ten Can Dündar ve Erdem Gül, Anayasa Mahkemesi’nin kararı üzerine 25 Şubat gecesi tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiler.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talebi üzerine İMC TV’nin yayını, terör örgütü propagandası
yaptığı gerekçesi ile kesildi.
“Barış İçin Akademisyenler” bildirgesine imza attığı gerekçesiyle haklarında soruşturma açılmış
akademisyenlerin kamu görevinden çıkartılmaları kararı alındı.
Mart ayında da yine çok sayıda yayınlara son verilmeler sürerken sayıları hayli fazla olan gazetecilerin de iş akitleri fesh edildi. Bu arada TÜRKSAT, Bengü Türk TV’nin yayınlarını sözleşme sona erdiği gerekçesiyle sonlandırdı.
Zaman gazetesine kayyım atanmasına karar verildi.
CNNTürk’te Mirgün Cabas’ın işine son verilirken kanalda çok sayıda program yayından kaldırıldı. Star gazetesi, yazar Hasan Öztürk’ü işten çıkardı. Vatan gazetesi Sanem Altan’ın ve Hürriyet gazetesi Fehim Taştekin’in işlerine son verdi. NTV Spor kanalı “küçülmeye gidildiği” gerekçesiyle, yönetim
kadrosu da dahil olmak üzere 20’nin üzerinde çalışanı işten çıkardı. Ciner Medya Grubu’nun Habertürk
gazetesi ve TV kanalında işten çıkarmalar bu ay da devam etti.
Zaman yazarı Ekrem Dumanlı hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret suçuyla yargılama başlatıldı.
Today’s Zaman gazetesinin önceki Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş, sosyal paylaşım sitesi Twitter mesajlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılandığı
davada iki yıl yedi ay hapis cezasına çarptırıldı.
BirGün gazetesi Yayın Danışmanı ve yazarı Barış İnce’ye, Cumhurbaşkanına hakaretten 21 ay
hapis cezası verildi. Özgür Gündem gazetesinde çalışan gazetecilerin sarı basın kartları iptal edildi.
Almanya’da yayımlanan Der Spiegel dergisi, basın kartı yenilenmeyen İstanbul muhabiri Hasnain
Kazım’ı geri çekmek zorunda kaldığını bildirdi.
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip ve İmam Hatip
Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği’ne yakın kişilerin kiraladığı evlerde kalan çocuklara sınıf öğretmeninin tecavüz ettiği iddiaları basında yer alırken bu konuya ilişkin haberlere yayın yasağı getirilmesi tartışma yarattı.
Doğan Medya Grubu, 22 Mart günü Haziran 2014’te yazılı baskısına son verdiği Radikal gazetesinin internet sitesi radikal.com.tr’nin de ekonomik gerekçeler göstererek kapattı. Altan Öymen, Tarhan
Erdem, Cengiz Çandar, Ezgi Başaran, Ümit Kıvanç ve Oral Çalışlar’ın da aralarında bulunduğu yazar
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kadrosunun işlerine son verildi.
Basın İlan Kurumu, Cumhuriyet gazetesine DHKP-C’li iki kişi tarafından rehin alındıktan sonra
öldürülen savcı Selim Kiraz’ın fotoğrafını yayınladıkları ayrıca Charlie Hebdo mizah dergisinin kapağını yayımlanması ile geçen yıl hayatını kaybeden gazeteci Cüneyt Arcayürek’in 28 Şubat 2013 tarihli
yazısı nedeniyle 18 gün ilan kesme cezası verdi
Haber takibi sırasında 16 Aralık 2015 günü “heyecanlı” olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve
çıkarıldığı mahkemece sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan JİNHA Muhabiri Beritan Canözer 29 Mart günü tahliye edildi.
Cihan Haber Ajansı’na kayyım atandı.
Nisan ayı da medyaya yöneltilen baskılarla ve çok sayıda gazetecinin işlerini kaybetmeleri ile hatırlanacak bir ay oldu. Diyarbakır’ın Hani ilçesinde 11 Nisan’da meydana gelen ve bir askerin hayatını
kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili Hani Sulh Ceza Hakimliği yayın yasağı kararı aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen (FETÖ\PDY) soruşturması kapsamında
medya çalışanlarıyla ilgili tutuklama kararları sürerken, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından DİHA, soL haber portalı gibi kuruluşlara yönelik erişim engelleme uygulamaları da hız kesmeden
devam etti.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde DİHA başta olmak üzere bazı medya kuruluşlarındaki çalışanlara yönelik gözaltı, tutuklama süreçleri yaşandığı gözlemlendi.
Gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık, Soner Yalçın, Prof. Dr. Yalçın Küçük ve eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın aralarında bulunduğu 13 kişinin yargılandığı Odatv davası İstanbul Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü.
Gaziantep’te IŞİD’in üstlendiği bir saldırıda ağır yaralanan Suriyeli gazeteci Muhammed Zahir el
Şerkat, hastahanede hayatını kaybetti
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Osmanlıca eğitmeni Yrd. Doç. Esra Keskinkılıç, onlarca öğrencinin fotoğrafıyla birlikte Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne ihbarda bulunması üzerine öğrenciler ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Bu olaya ilişkin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Haber
Sol, Hürriyet, BirGün , Sendika.org, Odatv, Evrensel, Bianet, Zete, Cumhuriyet, Gerçekgündem ve Diken’de yer alan haberlere erişim yasağı getirdi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren şiirinden dolayı komedyen Jan Böhmermann’ın yargılanmasını isteyen Türkiye’nin talebi üzerine komedyan hakkında soruşturma başlatılacağını belirtti. Bu karar üzerine Böhmermann, yayınlarına “kısa bir
süre” ara vereceğini duyurdu.
TİB, geçmişte Rusya’nın Sesi olarak tanınmış şimdiki Rusya merkezli Sputnik Haber Ajansı’nın
internet sitesine erişim yasağı uygulamaya başladı.
Alman Devlet Televizyonu SWR kanalı için çalışan gazeteci Volker Schwenck ve Rus devlet haber ajansı Sputnik’in Türkiye yayınları genel müdürü Tural Kerimov havaalanında yapılan pasaport
kontrolü ardından Türkiye’ye sokulmadı. Serbest gazeteci ve yazar David Lepeska, Twitter hesabından
Türkiye’ye girişinin engellendiğini duyurdu.
Sabah gazetesi köşe yazarı Emre Aköz, Twitter mesajında, gazete tarafından 400 gün zorunlu izne
çıkarıldığını duyurdu.
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF)’nün 2016 raporunda Türkiye basın özgürlüğünde 180
ülke arasında, geçen seneye göre iki sıra gerileyerek 151’inci sırada yer aldı.
Türk kökenli Hollandalı köşe yazarı Ebru Umar, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği” gerekçesiyle Kuşadası’nda gözaltına alındı.
Charlie Hebdo davasında 28 Nisan günkü karar ile Cumhuriyet gazetesi yazarları Hikmet Çetinkaya ve Ceyda Karan’a “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan ayrı ayrı olmak üzere ikişer
yıl hapis cezası verildi. Bu arada kayyım atanmış medya kuruluşlarında toplu işten çıkarmalar yapıldı.
Mayıs ayı siyasi açıdan kritik dönemeçlerden geçilen bir sahne oluşturdu. Anayasa değişikliğiyle
Başkanlık Sistemi’ne geçilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının
ardından AKP’de liderlik ve hükümet değişimi yaşandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, parti başkanlığı
yetkilerinde kısıtlama yapılan AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrasında, 4
Mayıs günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Ardından Davutoğlu, “kendi isteği” ile
olduğu ifade edilerek istifa etti, yerine ise 22 Mayıs’ta AKP 2. Olağanüstü Kongresi’nde Binali Yıldırım
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tek aday olarak AKP’nin üçüncü genel başkanı oldu. Yıldırım, AKP iktidar döneminde dördüncü Başbakan olarak kurduğu kabinesinde Başbakan Yardımcısı, Aile Bakanı, AB Bakanı, Çevre ve Şehircilik
ile Ekonomi Bakanı, Kalkınma Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı ile Sağlık Bakanına yer vermedi.
Milliyetçi Hareket Partisi’nde genel başkanlık değişimi gündemdeydi. Meral Akşener, Koray Aydın, Sinan Oğan ve Ümit Özdağ’ın başı çektiği parti içi muhalefet, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi
ve Yargıtay kararlarıyla kongre süreci başlattı. Ancak Genel Başkan Devlet Bahçeli ve ekibi, bunu Tosya ve Germenek asliye hukuk mahkemeleri kararıyla engelledi. Parti muhalefeti ise miting atmosferindeki toplantılar ile engellemeyi protesto etti. Ardından Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 24 Mayıs’taki kararıyla kongre yapılmasına onay verdi. Dolayısıyla ay boyunca MHP’de kongre tartışmaları devam etti.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde 1 Mayıs günü bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısına
ilişkin yayın yasağı getirildi.
TRT Haber ve Spor Dairesi’nin eski başkanı Nasuhi Güngör’e, Genel Müdür Şenol Göka
“TRT’ye giriş yasağı” getirdi. Güngör, katıldığı bir programda “AKP Davutoğlu’yla yola devam edemez” dediği için görevden alındığı belirtildi.
CNNTürk, DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 1 Mayıs kutlamalarında canlı yayınlanan konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Yerin dibine batsın senin sarayın” demesi üzerine canlı yayını kesti.
MİT TIR’ları davasında “askeri ve siyasi casusluk” suçlamasıyla Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a beş yıl 10 ay ceza verildi. Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün diğer suçlamalardan yargılanmasına devam edildi. Bu arada adliye önünde Murat Ş. adlı şahıs Dündar’a silahlı
saldırıda bulundu. Saldırı, Can’ın eşi Dilek Dündar ve CHP Milletvekili Muharrem Erkek’in müdahalesiyle engellenebildi. Saldırıda, NTV Muhabiri Yağız Şenkal hafif yaralandı. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Dündar ve Gül’e hapis cezası verilmesini ve Dündar’a yapılan saldırıyı bir bildiri ile
kınadı.
Yazar Murat Belge hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret davası açılması nedeniyle “Türkiye’nin en kalabalık kulüplerinden birisine üye oldum: Tayyip Erdoğan’a Hakaret Edenler Kulübü”
dedi. Zaman gazetesi eski yazarı Mümtaz’er Türköne, HDP İstanbul eski milletvekili Turgut Öker, tiyatro oyuncusu ve soL portal köşe yazarı Orhan Aydın, yönetmen Mustafa Altıoklar ile çok sayıda vatandaş aleyhine “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargı süreci başlatıldı. Bu arada manken
Merve Büyüksaraç, bu suçtan dolayı bir yıl iki ay 17 gün hapis cezasına mahkum edildi.
Dicle Haber Ajansı’nın internet sitesi, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından 24
Temmuz 2015 tarihinden bu yana 37’inci kez erişime engellendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’nın medya gruplarından Axel Springer’in yöneticisi Mathias
Döpfner’e karşı yasal işlem yapılması talebiyle mahkemeye başvurdu.
Haber takibi yaptığı sırada “heyecanlı görüldüğü” gerekçesiyle aylarca tutuklu kaldıktan sonra
serbest bırakılmış olan JiNHA muhabiri Beritan Canözer’e devam eden dava sonucunda bir yıl üç ay
hapis cezası verildi.
Yeni Yüzyıl gazetesi, 14 Mayıs’ta yayın hayatına son verme kararı aldı.
Özgür Gündem ile dayanışma amacıyla başlatılan “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına destek veren gazeteci ve yazarlar Ertuğrul Mavioğlu, Faruk Eren, Ayşe Düzkan, Mustafa Sönmez, Melda Onur, Celal Başlangıç, Fehim Işık ve Eşber Yağmurdereli hakkında gazetede çıkan haberler
nedeniyle soruşturma başlatıldı. Özgür Gündem’in asli yöneticileri hakkında da yargı süreçlerine devam
edildi.
Rusya merkezli haber ajansı Sputnik, 24 Mayıs günü Türkiye’de internet sitelerine uygulanan erişim yasağına karşı Anayasa Mahkemesi’ne başvurulacağını açıkladı.
Engelliweb.com sitesi verilerine göre Mayıs ayı boyunca en az 209 web sitesi erişime engellendi.
Türkiye Gazeteciler Federasyonu 51. Başkanlar Konseyi, Basın Kartları Yönetmeliğinde yapılan
son değişiklikle oluşturulan Basın Kartları Komisyonu’nun “antidemokratik” ve “sektörü temsilden
uzak” olduğunu öne sürdü.
Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Türkiye’nin Avrupa değerlerinden “nefes kesen bir
hızla” uzaklaştığını ve tek adam devleti olma yolunda olduğunu söyledi. Türkiye ile AB arasında gerilimli diyaloglar süreci yaşanmaya başlandı.
Haziran ayında İstanbul’da ve Mardin’de meydana gelen patlamalar nedeniyle terör saldırıları bu
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ayda iz bıraktı. İstanbul’da Vezneciler’de 7 Haziran’da bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Atatürk Havalimanı’nda 28 Haziran’daki üç intihar bombacısı tarafından düzenlenen terör saldırısında 45 kişi ölürken 236 kişi yaralandı. Mardin-Midyat’ta 8 Haziran’da emniyet müdürlüğü
binasına düzenlenen saldırıda ise iki polis şehit oldu. Bu olayların hemen ardından RTÜK tarafından
yayın yasakları getirildi. BTK (Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu) ise Facebook, Twitter ve YouTube’a erişimleri engelledi.
Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamaları nedeniyle liseli öğrenciler ve veliler,
hoşnutsuzlarını protestolarla ortaya koydular.
Ayın sonlarına doğru İngiltere’de gerçekleştirilen referandum sonuçları uyarınca Avrupa Birliği’nden ayrılık kararı alındı. Kararın Türkiye’de fazla etki yaratmamasına rağmen yine de bazı çevrelerde AB’in geleceği üzerindeki tartışmaları beraberinde getirdi. Midyat’ta emniyet müdürlüğünü hedef
alan saldırıyla ilgili gelişmeleri izlemek üzere ilçede bulunan BBC Türkçe muhabiri Hatice Kamer ile
AFP Muhabiri Mahmut Bozarslan ve serbest gazeteci Sertaç Kayar bir grubun taşlı saldırısına uğradı.
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, bu olayı kınayarak linçe müsaade gösterilememesi gerektiğine dikkat çekti.
“Balyoz’da kumpas” kapsamında Taraf gazetesi ile ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Tuncay Opçin, Ahmet Altan, Yasemin Çongar, ve Yıldıray Oğur suçlandı.
Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, IŞİD saldırıları gerekçesiyle ildeki gazetecilerden hazırlayacakları haberleri valilik kontrolüne sunmalarını istedi. Vali turist sayısındaki düşüşü gerekçe göstererek haberlerin kendi onayından geçmesi talimatı verdi.
Gazeteciler Hasan Cemal, Merdan Yanardağ, Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, manken Merve
Büyüksaraç gibi isimler hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçu gerekçesiyle yargılama süreçleri
başlatıldı.
Özgür Gündem gazetesi Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katılan 44 kişiden 37
kişiye “örgüt propagandası” iddiası ile soruşturma açıldı. Bu çerçevede, gazeteci yazar Ahmet Nesin,
Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Rasime Şebnem Korur ile Sınır Tanımayan Gazeteciler
Örgütü (RSF) Türkiye temsilcisi Erol Önder tutuklandı. 30 Haziran’da Korur ve Önder tahliye edildi.
Türkiye’deki gazeteci tutuklamaları ve medya kuruluşlarına el konulması benzeri ifade özgürlüğü
ihlalleri, Uluslararası Yazarlar Kulübü (PEN), Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Uluslararası Basın
Enstitüsü (IPI), Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ve Dünya Gazeteler ve Yayıncılar Birliği’nin
(WAN-IFRA) ortak girişimiyle BM’ye taşındı.
İstanbul’da yapılması planlanan LGBTİ+Onur Yürüyüşü ve basın açıklaması için 26 Haziran’da
meydana çıkmak isteyen göstericiler, polis tarafından darp edildi. Onur Haftası Komitesi’nden polisle
görüşme yapan yedi kişi gözaltına alınırken, aralarında Alman Federal Meclis üyesi Volker Beck, Avrupa Parlamentosu milletvekili Terry Reintke de yer aldı. Sonrasında gözaltına alınanların tamamı serbest bırakıldı.
Avrupa Birliği’nin Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Hansjörg Haber istifa etti.
Avrupa Parlamentosu’nun Hollandalı üyesi Kati Piri tarafından hazırlanan Türkiye raporu herhangi bir işleme konulmaksızın Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Yenel tarafından iade edildi.
15 Temmuz Cuma gecesi yaşanan darbe kalkışması hem Temmuz ayı gelişmelerine hem de
2016’ya damgasını vurdu. Kara, hava ve deniz kuvvetlerine mensup bir grup silahlı kuvvet mensubu,
ordunun emir-komuta yapısının dışında, güç kullanarak ülke yönetimini ele geçirmek istedi. Parlamento
binası bombalandı, askeri birliklerde çatışmalar çıktı, sivil halkın üzerine ateş açıldı. 240 vatandaş kalkışma sırasında hayatını kaybetti. Darbe girişiminin ABD’de yaşayan Fethullah Gülen tarafından planlandığı ve “Gülen terör örgütü” (FETÖ) tarafından gerçekleştirilmeye çalışıldığı iddiası toplumda genel
kabul gördü. Darbe gecesinde TBMM çatısı altında muhalefet partileri de ilk andan itibaren demokrasiye sahip çıkma mesajları verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, 21 Temmuz itibariyle üç ay süreyle olağanüstü hal ilan etti. OHAL ilanıyla bazı temel hak
ve özgürlükler kısıtlanırken gözaltı süresi 30 güne kadar uzatıldı. OHAL ilanıyla birlikte idam tartışmalarının başlaması AB ile ilişkilerde gerginliğe neden oldu.
Cumhurbaşkanı davetiyle AKP, CHP ve MHP liderleri Saray’da bir araya gelerek iktidar ile muhalefet arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelirlerken bu süreçte HDP dışarıda bırakıldı.
Temmuz ayında 103 gazeteci hakkında yakalama kararı verildi, 46 gazeteci gözaltına alındı veya
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tutuklandı. Bu arada, üç haber ajansı, 16 televizyon, 45 gazete, 23 radyo, 15 dergi, 29 yayınevi ve bir
dağıtım kanalı ile 35 sağlık kuruluşu, 934 okul, 109 öğrenci yurdu, 104 vakıf, 1125 dernek, 15 üniversite ve 19 sendika kapatıldı. Cezaevindeki gazeteci sayısı çok uzun bir aradan sonra Temmuz ayında tekrar 70’li rakamlara tırmandı.
Temmuz ayında toplam 497 kez sansür olayına rastlanırken, bu sayının 469’u erişim engeli, 28’i
ise yayın engeli şeklinde oldu. 2016 yılı erişim yasaklı site sayısı Temmuz ayında 1,709’a tırmandı.
2014-2016 dönemi birikimli yasaklı site sayısı 66,821’e 2012-2016 dönemi birikimli erişim yasaklı site
sayısı ise 106,696’ya ulaştı.
Kısa süre içerisinde kamu personeli hakkında ihraç kararları verilirken; 15 üniversite ve binden
fazla özel ortaokul ve lise yanı sıra 1,125’i dernek ve vakıf olmak üzere toplam 2.341 kurum OHAL
çerçevesinde çıkartılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatıldı.
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kendi bünyesinde Olağanüstü Hal (OHAL) Komisyonu kurulduğunu ve 2239 akademisyen hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) da, Türkiye’nin siyasi hayatına ilişkin pek çok belge
yayınlayacağını açıklayan Wikileaks AKP’nin e-posta dökümlerini yayımlayınca derhal rişim yasağına
uğradı.
Özgür Gündem gazetesi Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği nedeniyle tutuklanmış olan Ahmet
Nesin, 1 Temmuz’da serbest bırakıldı.
Ağustos ayında OHAL kapsamındaki gelişmeler devam ederken, çok sayıda gazeteci hakkında
soruşturma süreçleriyle yargısal işlemler başlatıldı. Ay boyunca, 120 gazeteci ile ilgili gözaltı veya yakalama kararı verildi. Hakkında yakalama kararı verilen birçok gazetecinin yurt dışına çıktığı öne sürüldü. Ağustos ayında ise hapisteki gazeteci sayısı 90’ı aştı. 330 gazetecinin sürekli basın kartları iptal edilirken birçok Gazetecinin hizmet veya hususi pasaportlarına yurt dışı çıkışlarında veya girişlerinde el
konulmasına karar verildi. TRT de yapılan operasyonda personelden 42 kişi de gözaltına alındı.
Ağustos ayında ise toplam 783 sansür uygulandı. Bunların 682’si erişim engeli şeklinde görülürken, 100’ü yayın engeli ve bir adedi ise akreditasyon şeklinde yaşandı.
Birikimli erişim yasağı uygulanan site sayısı Ağustos’da ise 2,391’e çıktı.
Ankara Üniversitesi’nde doktora yapan ve IŞİD üzerine tez yazan, İspanyol gazeteci Beatriz
Yubero, darbe girişiminin ardından evinde gözaltına alınarak sınır dışı edildi. Gazeteci Can Dündar, geçen yıl üstlendiği Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini bıraktı.
Özgür Gündem gazetesine 16 Ağustos günü İstanbul’daki bürosuna baskın yapıldı ve gazete kapatıldı. Yazar Aslı Erdoğan, 17 Ağustos’ta evine yapılan baskınla Yayın Danışma Kurulu Üyesi olması
nedeniyle gözaltına alındı ardından 19 Ağustos’ta tutuklandı. Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya ve
Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya tutuklanırken 31 Ağustos’ta Yayın Danışma Kurulu üyeliği gerekçesiyle Necmiye Alpay’ın da tutuklanması talep edildi.
Eylül ayı içinde farklı medya kuruluşlarına mensup gazeteciler hakkında soruşturma, gözaltı, tutuklama ve yargı süreçlerine devam edildiği gözlemlendi.
FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında kamu görevlileri hakkında ise görevden açığa alma, eş
zamanlı operasyonlar, memuriyetten çıkarma, gözaltı ve tutuklamalar artarak sürdü. Yine aynı soruşturmalar çerçevesinde bazı şirketlere kayyım atanması ve mal varlıklarına el konulması işlemleri deva
etti.
Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, aralarında Nazlı Ilıcak, Ergun Babahan gibi 115
gazetecinin sürekli sarı basın kartını, FETÖ/PDY ile bağlantısı gerekçesiyle iptal etti. İptallerin sayısının 620’ye ulaştığı kaydedildi.
OHAL kapsamında kapatılan veya yasaklanan bazı tv ve radyo kanallarının farklı internet adresleri üzerinden yayınlarını sürdürdükleri de gözlemlendi.
“Balyoz kumpası” davasında Taraf gazetesi eski genel yayın yönetmeni Ahmet Altan, eski genel
yayın yönetmen yardımcısı Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur ve Mehmet Baransu hakkında toplam 52 yıl
altı aya kadar hapis istemiyle yargılanmalarına devam edildi. Baransu’nun tutuklu kalmasına diğer sanıkların davadan vareste tutulması kararlaştırıldı. Yazar Aslı Erdoğan’ın tutuklanmasına yapılan itirazı
reddedildi.
Türkiye’de günlük Kürtçe yayın yapan Azadiya Welat’ın Diyarbakır merkez bürosuna baskın yapıldı ve ardından 2 gazete çalışanı tutuklandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz sonrası kendisine hakaret nedeniyle açılan davalarda şikayetinden vaz geçtiğini açıklayıp, ilgili yerelere iletmesi nedeniyle; cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle Ertuğrul Özkök ve Cengiz Çandar hakkında açılan dava işlemden kaldırıldı.
Alman yayın organı Deutsche Welle, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın konuk olduğu Conflict Zone programında, Michael Friedman ile yaptığı söyleşinin kayıtlarına, Ankara’da
Bakanlık tarafından el konulduğu açıkladı. DW Genel Müdürü Peter Limbourg, “Bu Türkiye’deki basın
özgürlüğünün bir kez daha apaçık şekilde ihlal edilmesi demektir” diyerek, video kayıtlarının teslim
edilmesini istedi.
Siyasi ve toplumsal muhalefet ile yabancı meslek kuruluşları, OHAL ile birlikte cezaevi koşullarının giderek ağırlaştığına ve özellikle kadınlara yönelik hak ihlallerinin arttığına dikkat çekti. CHP, de
darbe girişimi ardından OHAL uygulamalarıyla mağdur olduğunu iddia eden üç bin kişinin kendilerine
başvurduğunu bildirdi.
Gazeteci Ahmet Altan ve kardeşi Profesör Mehmet Altan, OHAl soruşturması kapsamında gözaltına alınırken gerekçesi, kardeşlerin darbeden bir gün önce darbe çağırışımı içeren (subliminal) mesajlar
vermeleri olarak açıklandı Ahmet Altan hakkında tutuklama kararı verildi.
Hacker grubu RedHack, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın gmail, yahoo, ve
iCloud hesaplarını hacklediğini duyurdu.Bunun üzerine söz konusu haberlere ve bazı sitelere erişim yasakları başlatıldı. Albayrak ile yazışması tartışma yaratan Doğan Yayın Grubu Başkanı Mehmet Ali
Yalçındağ ise görevinden istifa etti.
KHK ile FETÖ irtibatı bulunduğu gerekçesiyle üniversitelerden çıkarılan iki bin 346 kişiden
41’inin, “Barış için akademisyenler” bildirisine imza atan akademisyenler olduğu belirtildi.)
MHP’de parti içi muhalefet tartışmaları devam ederken; Meral Akşener partiden ihraç edildi.
Ekim’de, 21 Temmuz’da ilan edilen OHAL süresi üç ay daha uzatıldı.
OHAL kapsamında gerçekleşen TV, radyo, gazete ve dergi kapatma kararları çerçevesinde medya
kuruluşları ve kuruluşlarda görev alan gazetecilerle ilgili hak ihlalleri ve hukuki süreçler devam etti.
Cumhuriyet gazetesinin 18 yöneticisi ve yazarı hakkında gözaltı kararı alındı. Medya kuruluşları kapatılmış olan Alevi örgütleri de imza kampanyası başlattı.
Avrupa Parlamentosu, Türkiye’deki tutuklu gazetecilerle ilgili Türk Hükümeti’ne 15 Temmuz
darbe girişiminin bahane olarak kullanılmaması ve “Gazetecileri serbest bırakın” çağrısı yapan tasarıyı
kabul etti.
Bünyesinde yedi federasyon ve 82 meslek örgütü temsilcisinin bulunduğu Türkiye Gazeteciler
Konfederasyonu yayınladığı bildirgede, “Türk medyası, 15 Temmuz gecesi önemini kanıtlayan medyamızda yaşanan sıkıntıların bir an önce çözümlenmesi, demokrasimiz açısından önem taşımaktadır” denildi.
Medya kuruluşları hakkında “Terörle Mücadele Kanunu” kapsamında dava açılması halinde, dava
sonuçlanıncaya kadar resmi ilan alma hakkının durdurulması kararlaştırıldı. Meslek kuruluşları, kararın
anayasaya aykırı olması nedeniyle itiraz etti.
Cumhurbaşkanı’na hakaret suçuna ilişkin dava sayıları Ekim ayonda da artarak devam etti.
HDP, DTK ve DBP siyasi partileriyle ilgili yargı, tutuklama süreçleriyle ilgili gelişmeler ve tepkiler bu dönemde de sürdü.
Ekim ayında, sosyal medya paylaşım sitesi Youtube’da yayımlanan 23 videoya erişim yasağı getirildi. İnternet sitelerindeki 68 haber içeriğine erişim yasağı uygulandı. Türkiye genelinde 413 IP adresine erişim engeli yapıldı. Google Drive, Dropbox gibi siteler yanı sıra bu adreslerden dördünde haber
sitesi bulunuyordu.
Alman yargısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan komedyen Jan Böhmermann hakkında takipsizlik kararı verdi.
RTÜK’ün TV kanallarına uyguladığı sansür içeriği kapsamına “gay” ve “sevişme” ifadelerinin de
alınması göze çarptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe girişimi sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki hakaret suçlamasından vazgeçmiş iken oğlu Bilal Erdoğan’ın suçlamasını geri
çekmediği ortaya çıktı.
Kasım ayında, Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarı dokuz kişi mahkemece tutuklanması sonucunda hapisteki gazeteci sayısı 144’e yükseldi.
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise yabancı bir medya kuruluşuna yaptığı açıklamada, “Bu ülkede gazetecilik yaptığı için kimse tutuklanmamıştır. Bu ülke bir hukuk devletidir” dedi.
Kasım ayında, Youtube’daki 37 videoya ve internet sitelerinde 107 haber içeriğine erişim engeli
getirildi. Türkiye genelinde 215 IP adresine erişim engellenirken, bunun dördü haber siteleri oldu. Bazı
engellenen siteler farklı IP adresleriyle yayınlarını sürdürdü. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından operatörlere gönderilen bir talimat ile VPN servislerinden aralarında VNP sağlayıcıları Tor
Project, VPN Master, Hotspot Shield VPN, Psiphon, Zenmate VPN’in kapatılması istendi.
KHK ile TSK’dan 1988 kişi, Emniyet’ten 7586 kişi ihraç edilirken kamu kurumlarında görevli
5434 kişi de görevden uzaklaştırıldı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarından daha önce ihraç edilen 157
kişi mesleğe iade edildi. 550 dernek, dokuz medya kuruluşu ve 19 özel sağlık kurumu ise kapatıldı.
Eylül’de iki bin 346, Ekim’de bin 262 ve son ihraçlarla, 242 akademisyen ile toplamda üç bin 850
akademisyen görevinden ihraç edildi.
FETÖ, PKK-PYD soruşturmalarıyla ilgili operasyonlar yurt genelinde devam etti.
HDP’li Eş Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın aralarında bulunduğu dokuz
milletvekili tutuklandı. Eş başkanlar, 6 - 8 Ekim olaylarında halka, “Sokağa çıkın” çağrısı yapmakla
suçlandı.
Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk ve benzeri şekilde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çok
sayıda belediye başkanı ve personeli gözaltına alındı veya tutuklandı. Bazı belediye başkanlarına yurt
dışına çıkış için izin alma şartı getirildi.
Fransız gazeteci Olivier Bertrand beraberindeki TC vatandaşı foto muhabiriyle birlikte gözaltına
alınması sonrasında sınır dışı edildi. Amerika’nın Sesi muhabiri Khajijan Farqin de gözaltına alındı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, TBMM’deki grup toplantısında konuşması yayınlanırken canlı yayın kesildi. Meclis TV durumu teknik bir aksaklık olarak açıkladı.
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, son gelişmelerle ilgili, “Türkiye’nin ve Türk medyasının geleceğinden derin endişe duymaktayız. Türkiye Cumhuriyetinin ilanının 93’ncü yıldönümünün
hediyesi olarak Cumhuriyet gazetesine terörist örgüt adına taşeronluk suçlamasıyla girmemeliydik” dedi. Bu arada Cumhuriyet gazetesiyle ilgili yurt dışından Alman Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) gibi
siyasi partiler ve Financial Times, Independent, Guardian, The Economist, Wall Street Journal gibi
medya kuruluşları tepki gösterdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de gelişmelerden endişeli olduklarını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye’ye eleştiriler yönelten Avrupa Parlamentosu
Başkanı Martin Schulz arasında sözlü tartışmalar yaşandı.
AB Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker ise, Türk Hükümeti’inden Avrupa Birliği’ne yönelik
tavrını yeniden gözden geçirmesini istedi. Bu ay açıklanan AB Türkiye 2016 İlerleme Raporu’nda sert
eleştirilere yer verildi. Ardından AP, Türkiye ile müzakereleri geçici olarak durdurma yönündeki kararı
kabul etti. Erdoğan “Karar bizim için yok hükmündedir, kıymeti harbiyesi yoktur” tepkisi gösterdi.
Aralık ayına gelindiğinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu “terör örgütünün medya unsuru olarak faaliyet yürüttüğü ve FETÖ/PDY üyesi
olduğu” iddiasıyla gözaltına alındı.
Türkiye’de ikamet eden Suriyeli gazeteci Hüsnü Mahalli ile gazeteci yazar Ahmet Şık, sosyal
medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı. Benzeri şekilde OHAL gerekçesiyle İstanbul, Elazığ, Batman
illeri ile DİHABER, Diken ve ETHA kurumlarında çalışan gazeteciler hakkında tutuklama işlemi yapıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölge kentlerine belgesel
çekimi için giden Vice News muhabirleri Philip Gingell Hanrahan ve Philip John Pendlebury hakkında
açılan davada toplam 82 yıl ceza talep edildi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), 2016 yılı raporunda, işsiz gazeteci sayısının 10 bini aştığı,
780 gazetecinin basın kartının iptal edildiği ve 144 gazetecinin yeni yıla, cezaevinde girdiğini açıkladı.
Sınır Tanımayan Gazeteciler’in raporunda, dünya çapında hapisteki gazeteci sayısının Türkiye’deki gelişmeler nedeniyle rekor sayıya ulaştığı kaydedildi.
Ankara merkezli 12 ilde “ByLock” kullanıcısı oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 68 eski TRT çalışanından 35’i gözaltına alındı.
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Cumhuriyet avukatları, halen tutuklu olan on yazar ve yöneticisi adına ‘kişi güvenliği ve özgürlüğü’, ‘düşünce ve basın özgürlüğü’ ile ‘sınırlamaların amaç dışı kullanılamaması’ haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundular. Bu arada Cumhuriyet’in çaycısı, ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çay vermem’ dediği için ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ gerekçesiyle
tutuklandı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın, Türkiye hapishanelerinde üç sarı basın kartlı tutuklu bulunduğuna ilişkin açıklamasına meslek örgütleri tepki gösterdi. Örgütler, tutuklamalar öncesinde basın kartlarının iptal edildiğini hatırlattı.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’yi yarı açık cezaevine çevirdiler” açıklaması yaptı.
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesi ardından Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu yayın kısıtlaması getirdi. Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, “İki ülke liderlerinin ve hükümetlerinin provokasyona düşmemeleri olumlu bir gelişme olsa da, durum gerçekten ciddidir” dedi.
Birleşmiş Milletler İşkence Özel Raportörü Nils Melzer, “Kişilerin gözaltı süresini yargı denetimi
olmadan 30 güne çıkaran ve beş güne kadar avukatı ile görüşmesine izin vermeyen Kanun Hükmünde
Kararnameler endişe verici” diye konuştu.
HDP’lilerle ilgili soruşturma, tutuklama ve yargı kapsamlarında, Grup Başkanvekili Çağlar Demirel ile Siirt milletvekili Besime Konca tutuklandı.
AYM Başkanı Zühtü Arslan, Aralık itibarıyla ‘insan hakları ihlali gerekçeli 80 bine ulaşan bireysel başvuruların’ 60 bininin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapıldığını açıkladı.
Haklarında soruşturma açılan aralarında Şahin Alpay, Hilmi Yavuz, Ekrem Dumanlı ve Bülent
Keneş’in bulunduğu 54 gazeteciye ait taşınmaz mallara, ulaşım araçlarına, banka hesaplarına OHAL
kapsamında el konulması kararlaştırıldı.
Aralık ayında yazarlar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay ve Zana Bilir Kaya için tahliye kararı verildi.
İçişleri Bakanlığı 94 derneğin faaliyetlerinin çeşitli gerekçelerle durdurulduğunu duyurdu.

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı
1 Ocak 2016
• Sabah gazetesi, çizer Salih Memecan’ın işine son verdi.1
2 Ocak 2016
• Diyarbakır Sur’da sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı Gazi Caddesi’nde haber takibi yapan
Jin Haber Ajansı (JINHA) muhabiri Duygu Erol polisler tarafından tehdit edildi. Erol’a “Nerelisin, nerede oturuyorsun” diye soran bir polisin, Elazığ yanıtını alınca, oradaki Gülmez Mezarlığı’nı hatırlatarak, “Bundan sonra orada oturursun. Orada aile mezarlığınız yok mu? Sen de onların yanına git” dediği
iddia edildi. Bir başka polisin ise, “Bana kalsa bunların üçünü de infaz ederim. Sen gazeteci falan değilsin. Utanmıyor musun bu kartı taşımaya” dediği öne sürüldü.2
5 Ocak 2016
• 25 Temmuz’dan beri erişimi engellenen DİHA internet sitesi 28. defa sansürlendi. DİHA editörü Çağdaş Kaplan erişimin engellenmesi kararının, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından hazırlanan
“Hizmete Özel” ibareli belgede yer alan “Savcının karşısına çıkmak korkusuyla silahını kullanmaktan
çekinen personelin yapmış olduğu davranışın sonucunun çok ağır olabileceği” ile ilgili olan “İşte katliama ‘özel’ belge” başlıklı haberden kaynaklandığını belirtti.3
• Cumhuriyet’in kapatılan İzmir bürosu muhabirlerinden Hakan Dirik, 27 Ekim 2015 tarihinde
yayımladığı “Kayyımdan da damat çıktı” başlıklı haberi nedeniyle açılan soruşturma için cinayet büroya ifade vermeye çağrıldı.4

1

http://haber.sol.org.tr/medya/sabah-salih-memecanin-isine-son-verdi-141309
http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/170737-polisten-jinha-muhabirine-tehdit
http://bianet.org/bianet/insan-haklari/170787-165-gundur-sansurlu-diha-ya-28-erisim-engeli
4
http://www.diken.com.tr/kirmizi-cizgili-basin-ozgurlugu-damat-beratin-haberini-yazan-muhabir-ifadeye-cagrildi/
2
3
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• DİHA, Silopi’de görev yapan Nedim Oruç isimli muhabirinin polislerce darp edilerek, silah
zoruyla “bilinmeyen bir yere götürüldüğünü” öne sürdü. Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise
Oruç hakkında bilgi almak isteyen gazetecilere, ”Konu hakkında bilgimiz yok. Alındı da demiyorum,
alınmadı da demiyorum” yanıtı verdi.5
6 Ocak 2016
• Bianet’te yayınlanan “PKK’nin Elindeki Asker ve Polisler Konuştu” başlıklı haberinde aralarında bulunduğu 34 farklı URL’ye, Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engelleme kararı verildi.6
• Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı ve gazetenin Sorumlu Yazı işleri Müdürü Mehmet Özdemir hakkında, gazetede yayınlanan bir haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edildiği gerekçesiyle dört yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.7
• Taraf gazetesinin de içinde bulunduğu Kadıköy Albay Faik Sözdener Caddesi’ndeki beş beş
katlı bina, iki yıldır kirasının ödenmediği gerekçesiyle icra memurları gözetiminde tahliye edildi.8
• Cumhuriyet gazetesinde çalışan Türey Köse’nin işine “ekonomik gerekçeler” nedeniyle son
verildi.9
• Silopi’de polisler tarafından darp edildikten sonra “bilinmeyen bir yere” götürülen ve oluşan
kamuoyu baskısı sonrası Silopi Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduğu kabul edilen DİHA muhabiri Nedim
Oruç, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.10
• Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından T24 yazarı gazeteci Hasan Cemal hakkında, “Sen Cumhurbaşkanı ol, hem de...” başlıklı yazısı
sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiasıyla üçüncü soruşturma açıldı.11 Cemal, savcılığa verdiği ifadede, “Yazım, ifade özgürlüğü çerçevesine oturan sert bir eleştiridir. İktidar sahipleri eleştiri karşısında daha tahammüllü olmalı.” dedi.12
9 Ocak 2016
• Koza-İpek Grubu’na kayyım atanmasının ardından gazeteye polis eşliğinde gelen kayyımların
kapıyı kırarak içeri girmesi esnasında çıkan olaylarda gözaltına alınan gazeteci Kamil Maman hakkında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Maman’a “görevi yaptırmamak için direnme, hakaret, silahlı terör örgütüne üye olma”
suçlaması yapıldı. Konuyla ilgili konuşan Maman, hakkında iddianameyi hazırlayan savcı Adem Meral’in yüzünü dahi görmediğini, hiçbir şekilde ifadesinin alınmadığını belirtti. “Çalıştığım ve ikametgahım sayılan iş yerinde bulunmam benim terör örgütü üyesi, suç örgütü kurmak gibi sekiz ayrı suçu işlediğim şüphesi doğurmuş. Dosyada hiçbir delil ve durum yok. Neden sadece işyerimde bulunmam” dedi.13
12 Ocak 2016
• Varto’da DBP ve Eğitim Destek Evi’ne yapılan baskında DBP İlçe Eşbaşkanı Murat Yıldız ve
DİHA muhabiri Murat Aydın’ın da bulunduğu dokuz kişi gözaltına alındı.14
• İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda gerçekleştirilen patlamaya ilişkin geçici yayın yasağı kararı verildi. Başbakanlık tarafından getirilen geçici yayın yasağının, olay yerini görecek şekilde canlı yayın, olayın oluş anı ve hemen sonrasına ilişkin görüntüler ve cenaze görüntülerinin verilmemesini kapsadığı belirtildi.15
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği, Sultanahmet
Meydanında yaşanan bombalı saldırıyla ilgili yayın yasağını genişleterek sosyal medya da dahil her

5

http://haber.sol.org.tr/medya/silopide-polisler-diha-muhabirini-goturdu-emniyet-bilgimiz-yok-dedi-141693
http://bianet.org/bianet/medya/170833-bianet-haberine-erisim-engeli
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/459279/Ekrem_Dumanli_ya_Cumhurbaskanina_hakaretten_dava.html
8
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/459189/Taraf_gazetesinin_bulundugu_bina_bosaltiliyor.html
9
http://www.birgun.net/haber-detay/cumhuriyet-gazetesi-turey-kose-yi-isten-cikardi-cumhuriyet-e-birgun-e-ve-tum-muhalif-medyaya-sahip-cikin-99868.html
10
http://haber.sol.org.tr/medya/diha-muhabiri-nedim-oruc-tutuklandi-141802
11
http://t24.com.tr/haber/hasan-cemale-cumhurbaskanina-hakaretten-3-sorusturma,323134
12
http://www.zaman.com.tr/gundem_hasan-cemale-erdogana-hakaretten-bir-sorusturma-daha_2336762.html
13
http://www.meydangazetesi.com.tr/gundem/gazeteci-kamil-maman-a-tek-kisilik-silahli-orgut-suclamasi-h54234.html
14
http://www.imctv.com.tr/vartoda-diha-muhabiri-gozaltina-alindi/
15
http://www.hurriyet.com.tr/istanbul-sultanahmette-meydana-gelen-patlama-haberlerine-yayin-yasagi-40039361
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yerde yayın, haber, röportaj ve eleştiri yapılmasını yasakladı. Ayrıca soruşturma hakkında gizlilik kararı
verildi.16
• Gazeteci Fehmi Koru, 18 ay önce köşe yazıları kaleme almaya başladığı Habertürk ile yollarının ayrıldığını açıkladı. Koru, yaptığı açıklamada, “Gazete yönetimi bana kararı dün akşam tebliğ etti.
Ben de kabul ettim. Yapacak bir şey yok” dedi.17
• Sultanahmet Meydanı’nda yapılan canlı bomba saldırısıyla ilgili Ankara Gölbaşı Sulh Ceza
Mahkemesi’nin kararıyla internet sitelerindeki 145 habere, Twitter’daki 27 içeriğe ve 15 YouTube videosuna erişim engellendi.18
13 Ocak 2016
• Diyarbakır’da 2013 yılında Z.B. isimli bir genç kızı taşla bayıltarak tecavüz eden ve hamile
kalmasına neden olan Y.T’nin cezası saygın tutum gerekçesiyle 11 yıl sekiz ay hapis cezasına indirilirken, olayın haberini yapan DHA muhabiri Felat Bozarslan hakkında ise yayın yasağını ihlal gerekçesiyle üç yıla kadar hapis istemiyle soruşturma başlatıldı.19
• Akşam gazetesi yazarı Gülay Göktürk’ün yazılarına son verdi. Göktürk, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun fahri danışmanı Etyen Mahcupyan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Yiğit Bulut arasında yaşanan tartışmaya dahil olarak Mahcupyan’a destek veren bir yazı yayımlamıştı. Göktürk, konuyla ilgili açıklamasında ”Bu kadar toleranssız olduklarını bilmiyordum. Benim için değil ama gidişat açısından endişe verici” dedi.20
• TRT FM’de “Günaydın Türkiyem” adlı programın yapımcılığı ve sunuculuğunu yapan radyo
sunucusu Cem Ceminay’ın TRT’deki işine son verildi. Ceminay’ın canlı yayın sırasında 17-25 Aralık’ta
ayakkabı kutusuna gönderme yapan bir tweeti okuduğu için işten çıkarıldığı öne sürüldü.21
15 Ocak 2016
• Cumhuriyet gazetesi internet sitelerine birçok bölgeden ulaşılamadığını açıkladı. Cumhuriyet
yaptığı açıklamada gazetenin serverlarında herhangi bir sorun olmadığını fakat okuyucularının telefon
ya da mail yoluyla gazeteye ulaşarak siteye ulaşamadıklarını söylediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir gün önceki konuşmasında, Cumhuriyet hakkında “Fransa’daki saldırıyı manşetlerinden benim ülkemdeki bir gazete ‘Fransa çocuklarına ağlıyor’ başlığında verdi. Sultanahmet’teki
olayı, ‘katliam ülkesi’ başlığında vermesi bizi şaşırtmadı. Böyle bir şey olabilir mi? Sen benim ülkemdeki bir yayın organı olarak, bunu yapıyorsun. Avrupalı basın-yayın organlarının tutumunu da gördük.
Bundan sonra kimse bize tarafsızlık tutumlarıyla gelmesin. İstanbul’daki insanlarla, Fransa’daki insanlar arasındaki çifte standart insanlık tarihine kara bir leke olarak kaydedilecektir” ifadelerini kullanmıştı.22,23
16 Ocak 2016
• Adana’da bir eylemde kendilerini görüntüleyen polislerin fotoğrafını çekerek sosyal medyada
yayınlayıp hedef gösterdikleri iddiasıyla yargılanan yerel gazeteci Aytekin Gezici’ye iki yıl 11 ay, Cihan Haber Ajansı muhabiri Abdullah Özyurt’a bir yıl üç ay hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.24
18 Ocak 2016
• Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde bir kişinin öldüğü patlama sırasında kaydedilen yaralı ve ölen kişilerin görüntülerine ilişkin yayın yasağı getirildiğini açıkladı.25
• Ankara Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi’nin gerekçesiz kararıyla 130 Twitter hesabına erişim
engeli getirildi. Kararda erişim engellerinin ”Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korun-

16

http://bianet.org/bianet/insan-haklari/171025-sultanahmet-le-ilgili-tweet-atmak-da-yasaklandi-sorusturmaya-gizlilik-karari-geldi
http://www.hurriyet.com.tr/fehmi-koru-18-ay-sonra-haberturkten-ayrildi-40039617
http://www.birgun.net/haber-detay/sultanahmet-saldirisi-haberlerine-buyuk-sansur-101320.html
19
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/462853/_Saygin_Tutum_u_haber_yapana_sorusturma.html
20
http://www.zaman.com.tr/gundem_aksam-gulay-gokturkun-trt-cem-ceminayin-isine-son-verdi_2338189.html
21
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/463339/Ayakkabi_kutusu_Cem_Ceminay_i_isinden_etti.html
22
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/464383/Erdogan_hedef_gosterdi__Cumhuriyet_in_hatlari_kesildi.html
23
http://www.zaman.com.tr/gundem_cumhuriyet-erdogan-hedef-gosterdi-hatlarimiz-kesildi_2338468.html
24
http://www.dha.com.tr/gazetecilere-polisleri-hedef-gostermekten-hapis_1114239.html
25
http://www.hurriyet.com.tr/kilisteki-patlamada-olay-yeri-goruntulerine-yayin-yasagi-40042181
17
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ması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi”ne dönük olduğu belirtildi.26
19 Ocak 2016
• Gazeteci Koray Çalışkan hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal paylaşım
sitesi Twitter üzerindeki paylaşımlarında hakarette bulunduğu gerekçesiyle iddianame düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı ifadelerin hakaret içerdiği belirtilen iddianamede Koray Çalışkan’ın beş yıla kadar hapsi talep ediliyor.27
20 Ocak 2016
• Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Cizre’nin Cudi Mahallesi’nde ölü ve yaralıları almak için gidenlere açılan ateş sonucu aralarında imctv kameramanı Refik Tekin’in de olduğu 10 kişi yaralandı.
Grubun üzerine polisin ateş açtığı iddia edildi.28
• İstanbul Ataşehir’de, polislerinin operasyonunu görüntüleyen Cihan Haber Ajansı muhabiri,
görev yerinden ayrılıp üst geçide kadar gelen Optimum Alışveriş Merkezi’nin güvenlik görevlisi tarafından gözaltına alınmaya çalışıldı. Güvenlik görevlisi, gazeteciden kamerasını kapatmasını istedi, Nuri
Soylu ise kayıttan çıkmayıp görevliye tepki gösterdi. Gazetecinin görüntü almasını engellemek isteyen
güvenlikçi, telsizden anonsla ‘Getireyim mi?’ diyerek amirine seslendi. Vatandaşların tepkisi üzerine güvenlik görevlisi üst geçitten ayrıldı.29
21 Ocak 2016
• Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği, Sultanahmet’te yapılan canlı bomba saldırısıyla ilgili 137 haber
ve içerik daha sansürlendi.30
• Haberdar genel yayın yönetmeni Said Sefa’ya yurt dışı yasağı getirildi.31
22 Ocak 2016
• ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’in İstanbul’da aralarında sivil toplum kuruluşu temsilcileri
ve gazetecilerin de bulunduğu gruplarla yaptığı görüşmelere ve katıldığı programlara bazı basın kuruluşları akredite olmasına rağmen alınmadı. Konuya ilişkin görevliler, görüşmeler için bir havuz oluşturulduğunu ve belirlenen basın kuruluşlarının bu havuza alındığını söyledi. Toplantıya alınmayan basın
kuruluşları ise otel dışında bekletildi.32
• ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’in “sadece birbirine çok yakın siyasi görüşte olan gazetecilerle görüşmesi” hükümete yakın medya kuruluşlarının büyük bir çoğunluğunun yaptıkları ortak bir
açıklamayla eleştirildi.33 Bu gazetecilerin ortak özelliği iktidara eleştiren bakabilmeleriydi. ABD Başkan
Yardımcısı Biden’ın görüştüğü gazeteciler Aslı Aydıntaşbaş, Ceyda Karan ve Kadri Gürsel idi. O görüşmeye Dağ Medya’nın sahibi Pınar Dağ ve Anadolu Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Osman
Kavala davet edilmişti.34
• Balyoz darbe planı belgelerini yayınladığı için tutuklanan gazeteci Mehmet Baransu, İstanbul’dan, mahkemeye çıkarılacağı Mersin’e götürülürken maruz kaldığı muameleleri yazdığı köşe yazısında “Soğuk olmasına rağmen, içlik, kalın giysi alamayacağının söylendiğini, o soğukta gece giymesi
için tişörtün uygun görüldüğünü, yanına Kur’an-ı Kerim almasına izin verilmediğini ve seccadesi ile
dua kitabına da el konulduğunu belirtti. Baransu, Eski Emniyet Müdürü Anadolu Atayün’ün eşinin gündeme getirdiği tuvaletin önünde yatırılması yemek yedirilmesiyle ilgili de “Kamuoyuna tuvaletin önüne
yatak kondu diye açıklama yapılsa da bildiğiniz tuvalete yatak konuldu” ifadelerini kullandı.35
25 Ocak 2016
• Sokağa çıkma yasağı uygulanan Cizre’de görev yaparken bacağından vurulan İMC TV kame-
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http://www.birgun.net/haber-detay/130-Twitter-hesabina-erisim-engeli-geldi-101084.html
http://www.dha.com.tr/koray-caliskan-hakkinda-cumhurbaskanina-hakaretten-iddianame_1116925.html
http://www.birgun.net/haber-detay/imc-tv-kameramani-refik-tekin-cizre-de-vuruldu-101288.html
29
http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/guvenlik-gorevlisi-gazeteciyi-ust-gecitte-gozaltina-almaya-calisti-1050453/
30
http://www.diken.com.tr/sultanahmet-tweetlerini-kaldirma-karari-360-icerige-sansur/
31
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/467798/Gazeteci_Said_Sefa_ya_yurt_disi_yasagi.html
32
http://www.taraf.com.tr/basin-ozgurlugune-vurgu-yapan-bidenin-programinda-akreditasyon/
33
http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/01/23/turk-medyasindan-joe-bidena-tepki
34
http://www.diken.com.tr/biden-bizimle-neden-gorustu/
35
http://www.zaman.com.tr/gundem_mehmet-baransu-cezaevini-yazdi-12-eylulde-iskence-tuvaleti-2016da-gazeteci-misafir-etti_2339733.html
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ramanı Refik Tekin hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Cizre Savcılığı tarafından emniyete gönderilen
talimatta kameraman Tekin için “PKK/KCK terör örgütü üyesi” ifadesi kullanıldı.36
26 Ocak 2016
• Kanal D televizyonu hakkında, 30 Eylül 2015 tarihinde yayımlanan ve İrfan Değirmenci’nin
sunduğu “Kanal D Haber Günaydın” programında Cumhurbaşkanı’na hakaret edildiği gerekçesiyle soruşturma açıldı. Programda, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın seçim çalışmaları kapsamında Almanya’da düzenlenen mitingle ilgili haberin arka plan görüntülerinde “Katil Erdoğan” yazılı pankartın iki-üç defa görünmesi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmaya gerekçe
gösterildi.37
• Habertürk, yazar Ruşen Çakır’ın işine son verdi. Çakır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,
“Bana herhangi bir tebliğde bulunulmadı ama haber doğru. Ben halimden çok memnunum, hiçbir kırgınlığım ve üzüntüm yok. Bunda da şaşılacak bir durum görmüyorum. Zaten beklenmiyor muydu? Beklenen de oldu” dedi.38
27 Ocak 2016
• Hatay ve Adana’da durdurulan MİT TIR’larına ilişkin görüntüleri yayınladıkları için tutuklanan Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilci Erdem Gül hakkındaki
soruşturma tamamlandı. İddianameyi hazırlayan savcı, Dündar ve Erdem için, “devletin gizli kalması
gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek”, “devletin güvenliğine ilişkin
gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak”, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen yada tamamen engellemeye teşebbüs etmek” ve “silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek isteyerek yardım etmek” suçlarından ayrı ayrı bir kez ağırlaştırılmış müebbet, bir kez müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezası istedi.39
• Freedom House tarafından hazırlanan, “Dünyada Özgürlük 2016” başlıklı raporda, Türkiye’nin özgürlük puanı “53” olarak açıklanırken, özgürlük statüsü “kısmen özgür”, basın özgürlüğü statüsü ise “özgür değil” olarak tanımlandı. Türkiye’nin “siyasi haklar” puanı 7 üzerinden 3, “sivil özgürlükler” puanı ise 7 üzerinden 4 olarak tespit edildi. Raporda, Türkiye’nin bir önceki yıla göre özgürlük
puanını düşürdüğü belirtilirken, “Türkiye’deki özgürlükler trendi, hükümet ve Kürt militanlar arasında
yenilenen şiddet ortamı, IŞİD tarafından üstlenilen terörist saldırılar ile muhalif gruplar ve medyaya yönelik baskı nedeniyle aşağıya düştü” değerlendirmesi yapıldı.40
28 Ocak 2016
• Diken muhabiri Tunca Öğreten hakkında, Nokta dergisinin geçen Eylül ayında toplatılmasına
ilişkin kararla ilgili yazar Perihan Mağden’le yaptığı söyleşisi nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret”
iddiasıyla dava açıldı. Mağden söz konusu söyleşide Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için “Köşeye sıkışmış vahşi bir kaplan, vahşi bir hayvan gibi davranıyor” demişti.41
• Kars’ta polis tarafından evlere yapılan baskınlarda DİHA muhabiri Bilal Seçkin ile HDP ve
DBP yöneticisi altı kişi gözaltına alındı.42
• Cumhuriyet gazetesi karikatüristi Musa Kart hakkında, yayınlanan bir karikatürü sebebiyle
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin şikayeti sonucu, TCK 301’inci maddeden soruşturma açıldı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yapılan suç duyurusu üzerine savcılık, karikatürist
Musa Kart’ı şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere İstanbul Adliyesi’ne çağırdı.43
• Demokrat Haber, Sendika.Org ve Yüksekova Haber’e TİB kararıyla erişim engeli getirildi.44
• Taraf gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Bülent Onur Şahin’in Mustafa Karaalioğlu hakkında
yazdığı yazı ve içerikler sebebiyle, yargılandığı davada, mahkeme suçu “iftira” kapsamında değerlendi-
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http://www.radikal.com.tr/turkiye/cizrede-yaralanan-gazeteci-refik-tekine-teror-orgutune-uyelik-suclamasi-1500009/
http://www.hurriyet.com.tr/kanal-dye-fonda-pankart-gorundu-davasi-40045616
http://www.zaman.com.tr/medya_haberturk-rusen-cakirin-da-isine-son-verdi_2340521.html
39
http://www.radikal.com.tr/turkiye/can-dundar-ve-erdem-gul-icin-ikiser-kez-muebbet-hapis-istendi-1500316/
40
http://www.milliyet.com.tr/raporda-turkiye-nin-ozgurluk-/dunya/detay/2185441/default.htm
41
http://www.diken.com.tr/erdogana-hakarette-bugun-bir-soylesi-nedeniyle-diken-muhabirine-dava/
42
http://www.imctv.com.tr/diha-muhabiri-gozaltina-alindi-2/
43
http://www.imctv.com.tr/301den-cizer-musa-karta-sorusturma/
44
http://www.diken.com.tr/demokrat-haber-yuksekova-haber-ve-sendika-orga-erisim-engellendi/
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rerek Şahin’e 10 ay hapis cezası verdi.45
• BirGün muhabirleri Ömür Şahin Keyif ve Onur Erem’in Çağlayan Adliyesi’nde görülen davalarında erteleme ve görevsizlik kararı verildi. Erem, arama çubuğuna “hırsız katil” yazıldığında Google’ın bunu otomatik olarak Erdoğan ve AKP ile tamamladığını, Google Görseller’de de “hırsız katil”
araması yapılınca Erdoğan’ın fotoğraflarının geldiğini haberleştirdiği için Cumhurbaşkanı’na hakaretle
yargılanıyordu.46
29 Ocak 2016
• “Üç
Ülkenin
Birleştiği
Yerden
Yükselen
Ses”
sloganıyla
yayın
yapan
47
www.semdinlihaber.com’a TİB tarafından erişim yasağı getirildi.
• Gazeteci Arzu Demir hakkında HDP Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ ile yaptığı röportaj nedeniyle “PKK propagandası yaptığı” iddiasıyla dava açıldı.48
1 Şubat 2016
• BirGün gazetesi, iktidarın baskılarının gün geçtikçe arttığını ve en ufak gelirlerine bile haciz
konulduğunu öne sürerek bir dayanışma kampanyası başlattı. “Nefes almakta zorlandığımız anlar artıyor” açıklaması yapan BirGün, okurlarını gazeteye abone olarak destek olmaya çağırdı.49
• Today’s Zaman gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş’e, blog sayfasında yayımladığı “Davutoğlu’nun Sefaleti” başlıklı yazıda Başbakan Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği gerekçesiyle 354 gün karşılığı 7 bin 80 lira adli para cezası verildi.50
2 Şubat 2016
• İstanbul’da çeşitli gazetelerde görev yapan basın mensupları, çatışmaların olduğu ve sokağa
çıkma yasağının uygulandığı bölgelerde zor koşullar altında görev yapan meslektaşları ile dayanışma
amacıyla Haber Nöbeti Koordinasyon Grubu kurduklarını açıkladı. Grup açıklamasında, “Gerçeğe ve
mesleğimize sadece dayanışmayla sahip çıkabiliriz; canı pahasına haber yapan meslektaşlarımızla dayanışmaya gidiyoruz” denildi51 ve yapılacak çalışmalar şöyle sıralandı: “Her hafta farklı isimlerden oluşan
ekipler farklı bölgelere gidecek ve o bölgelerde çalışan gazetecilerle birlikte haber yapacak, onların haber yapma süreçlerinin de tanığı olacaklar. Haberler, bu girişim için hazırlanan blog adresinden ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacak”52.
• Cumhuriyet genel yayın yönetmeni Can Dündar’ın eşi Dilek Dündar, hazırlanan iddianamenin
düşmanca yazıldığını belirterek, “İddianameyi Selam Tevhit örgütüyle birleştirmeye çalışıyorlar. Orada
şöyle komik bir şey var; Can, Selam Tevhit örgütü tarafından dinlenmiş bir insan. Daha evvel savcılığa
çağrılıp ‘bu örgüt sizi dinledi şikayetçi misiniz? diye sordukları bir dava. Tutuklu hallerini uzatmak için
o davanın içine sokmak istiyorlar” dedi.53
• Cumhuriyet yazarlarından Özgür Mumcu, “Zalim ve korkak” başlıklı köşe yazısı sebebiyle
“Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan hakkında açılan davada ifade verdi. İddianamede Mumcu’nun,
“Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan bir yıl iki aydan, dört yıl sekiz aya kadar hapis ile cezalandırılması isteniyor.54
• Cumhuriyet gazetesi, eski genel yayın yönetmeni, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’ın
köşe yazılarına son verdi.55
• Cumhuriyet Haber Koordinatörü Ayşe Yıldırım Başlangıç hakkında Ekim 2015 tarihli “Sandık
başında onları sakın unutmayın” yazısı nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesinden soruşturma
başlatıldı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü’nün şikâyeti sonucu Yıldırım, “Türk milletini, Türkiye Cumhu-
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47
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riyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama”, “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve
“iftira” suçlarını işlediği gerekçesiyle ifade verdi.56
3 Şubat 2016
• Jiyan.org muhabiri ve yazarı Hayri Tunç sosyal medyadaki paylaşımları gerekçe gösterilerek
“terör örgütü propagandası” iddiasıyla tutuklandı. Tunç 2 Şubat’ta Bayrampaşa’daki evinden çıktığı sırada sivil polisler tarafından gözaltına alınmıştı.57
4 Şubat 2016
• Ankara Büyükşehir ve Şereflikoçhisar Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi Cafer Tayyar Altuğ, Show TV’de yayınlanan “Güldür Güldür” adlı programda “Şereflikoçhisar adının küçük düşürüldüğü” gerekçesiyle ilgililer hakkında beş bin liralık tazminat davası açtı.58
• Akşam gazetesi yazarı Etyen Mahçupyan’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından Yiğit Bulut ile başkanlık sistemi tartışmasına girdiği gerekçesiyle yazılarına son verildiği öne sürüldü. Mahçupyan’ın yazıları 28 Ocak’tan bu yana gazetede yayımlanmıyor.59
5 Şubat 2016
• MİT TIR’ları konusunda yaptıkları haber nedeniyle tutuklanan Cumhuriyet genel yayın yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül hakkındaki iddianame İstanbul 14. Ağır Ceza
Mahkemesi’nce kabul edildi. Tahliye taleplerini reddeden mahkeme, ilk duruşma için 25 Mart gününü
belirledi. Mahkeme ret gerekçesi olarak, Adana Sulh Ceza Hakimliği’nce verilen yayın yasağına ilişkin
karar ile günlük gazete nüshalarındaki içerikler, fotoğraflar, açık kaynak tespit tutanakları, gazetelerde
yayınlanan yazılar, sanıkların ilgili gazetedeki konumları, ayrıca İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin
erişimin engellenmesine ilişkin karar ve MİT yazısını gösterdi.60
• Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, yazdığı bir köşe yazısında Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’a ‘hakaret’ ettiği iddiası ile ifade verdi. Takan, “Saray’ın 1 Kasım tezgahları”
adlı köşe yazısında 7 Haziran seçim sonuçları sonrasında AKP kurmaylarının yaptıkları özeleştirilerin
özetini yazdığını ifade ederek, “Artı, 1 Kasım’a yönelik stratejilerini yazmıştım. Başlıktaki ‘tezgah’ kelimesi ile bazı ifadelere takılmışlar. PKK terör örgütünü yazıyoruz mahkemeye gidiyoruz, yolsuzlukları,
hırsızlıkları yazıyoruz mahkemeye gidiyoruz, fikir ve ifade hürriyeti çerçevesinde eleştirilerde bulunuyoruz yine mahkemeye gidiyoruz” dedi.61
• Radikal ve Hürriyet muhabiri İdris Emen hakkında, HDP Diyarbakır mitingindeki bombalı
saldırı ile ilgili yaptığı haberde yer alan belgede, bir komiser yardımcısının isminin geçmesi sebebiyle
“terörle mücadele görev almış kişileri hedef göstermek” suçundan üç yıl hapis cezası istemiyle dava
açıldı. Emen, Diyarbakır’daki HDP mitingine bomba koyarak dört vatandaşın ölümüne sebep olan
IŞİD’li Orhan Gönder’in saldırıdan önce “terör nitelikli kayıp şahıs” olarak arandığını haberleştirmişti.62
• “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzaladıkları için Yeni Akit gazetesi ve gazetenin internet sitesinde haklarında “sapkın” ve ”kahpe” gibi ifadeler kullanılan akademisyenlerin, habere
erişim yasağı talebi, söz konusu ifadelerin “kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olmadığı” ve “basın
özgürlüğü kapsamında kaldığı” gerekçesiyle Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. Gazetede bildiriye imza atan akademisyenlerin isimleri verilerek üretilen içeriklerde “eşcinsel sevici hoca”,
“Ermeni aşığı”, “mandacı”, “Müslümanlara o.. çocuğu diyen kahpe” gibi ifadeler kullanılmıştı.63
8 Şubat 2016
• Başbakan Ahmet Davutoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile birlikte düzenlediği Ankara’daki basın toplantısında, Die Welt’in Berlin muhabiri Deniz Yücel’in sorusuna tepki gösterdi. Davutoğlu, ”Erdem Gül ve Can Dündar’la birlikte bazı gazeteciler hapishanede. Silopi’de Cizre’de insan
hakları ihlalleri var” diyerek eleştirisini yöneten gazeteciye, ”Basın toplantısı iki başbakan arasında
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http://www.zaman.com.tr/politika_gazeteci-ahmet-takan-erdogana-hakaretten-ifade-verdi_2342347.html
62
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ama, üçüncü bir basın açıklaması oldu. Esas itibariyle siyasi bir statement (beyan) yapıldı. Sorunun
kendisinde eleştiriyi aşan suçlamalar var. Türkiye’de herkes, hükümete, bana eleştiri getirebilir. Bugünkü gazetecilere dahi baksanız eleştirel yazıların destek yazılarından daha çok olduğunu görebilirsiniz.
Eleştirinin objektif bir şekilde olması lazım” dedi.64 Toplantıda ayrıca Başbakan Ahmet Davutoğlu’na
Almanca olarak sorulan soruların çevirilerinin eksik ve hatalı yapıldığı öne sürüldü. Yücel sorusunda,
“Türkiye, Uluslararası Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 159. sırada, meslektaşlarımız Can Dündar ve Erdem Gül müebbetle yargılanmakta” dedi. Ancak Türkçe çeviride bu sayı 195 olarak verilince Davutoğlu
da yanıtında, “Ayrıca, 193 ülkenin bulunduğu dünyada Türkiye’nin nasıl 195. sırada olduğunu merak
ediyorum tabii” ifadesini kullandı. Diğer soruda ise Yücel, “Can Dündar ve Erdem Gül” derken, çeviride “Erdem Gül ve bir gazeteci daha” olarak çeviri yapıldı.65
9 Şubat 2016
• Norveç’te yayınlanan Aften Posten gazetesi, İstanbul muhabiri Silje Ronning Kampesaeter’in
Türkiye’ye gelişinden itibaren altı hafta içerisinde basın kartı başvurusu yaptığını, ancak başvurunun gerekçe gösterilmeden reddedildiğini ve muhabirilerinin Türkiye’den kovulduğunu öne sürdü. “Edindiğimiz bilgilere göre basın kartı başvurusu, muhabirimizin nişanlısı dolayısıyla reddedildi” denilen haberde, Kampesaeter ile birlikte İstanbul’a taşınan nişanlısının Almanya’da doğup büyümüş olan bir Alman
vatandaşı olduğu, ancak etnik kökeninin Kürt olduğu ifade edildi.66
• Diyarbakır’da düzenlenen Cizre protestosuna polisin müdahalesini görüntülemek isteyen
DİHA muhabiri Alaattin Zuğurli’ye siyah renkli Toyota marka bir araçtan ateş açıldı. Zuğurli saldırıdan
yara almadan kurtuldu.67
10 Şubat 2016
• Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Hürriyet yazarı Selahattin Duman hakkında, köşeyazısında
“terör örgütü propagandası” yaptığı gerekçesiyle açılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Ancak
savcılık yazıda geçen sözlerin, halkın bir kesimini bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçunu
oluşturduğu gerekçesiyle Duman hakkında yeni bir soruşturma açtı. Tüm Emniyet Teşkilatı Emeklileri
Üyeleri ile Halk Birlikteliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İstanbul Şubesi, Duman hakkında, 27 Eylül 2015’teki “Bir çocuğum daha olsaydı” başlıklı yazısında terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.68
11 Şubat 2016
• İstanbul Bayrampaşa’da bulunan Yeni Şafak gazetesi ve Küçükçekmece’de bulunan Yeni Akit
gazetesinin bulunduğu Akit Medya Grup binalarına yüzleri maskeli kişilerce molotofkokteylli ve silahlı
saldırı düzenlendi. Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.69
• Fethullah Gülen’in sohbetlerinin yayınlandığı herkul.org sitesine erişim, İstanbul 7. Sulh Ceza
Hakimliği’nin kararıyla engellendi. Siteye girenler, “Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından
koruma tedbiri uygulanmaktadır” yazısıyla karşılaştı.70
• DİHA muhabiri Nazım Daştan, Facebook’ta paylaştığı haberler gerekçe gösterilerek “örgüt
propagandası” iddiasıyla tutuklandı. Daştan bir gün önce Gaziantep’te yolda yürürken polis tarafından
durdurulmuş ve GBT kontrolünden sonra gözaltına alınmıştı. 71
12 Şubat 2016
• Mardin’in Nusaybin ilçesinde serbest çalışan Fransız foto muhabiri Gael Cloarec ve siyasihaber.org muhabiri Duygu Yıldız, polis tarafından gözaltına alındı.72
13 Şubat 2016
• AYM, Cumhuriyet genel yayın yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün
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yaptığı başvuruyu 17 Şubat tarihinde değerlendireceğini bildirdi. Dündar ve Gül, AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuş yapılan başvurularda avukatları Dündar ve Gül’ün suçları hakkında kuvvetli delil bulunmadığı, kendilerinin kaçmaları, delilleri yok etme veya değiştirme imkanlarının olmadığı gibi gerekçeler sıralayarak tutuklanmalarının anayasaya aykırı olduğunu belirtmişlerdi. Dosyaya, erişim hakkının
da engellendiğinin eklendiği başvuruda haber kaynağını açıklamaya zorlanma nedeniyle basın özgürlüğünün ihlal edildiği de vurgulanmıştı.73
• Diken yazarı Hayko Bağdat’ın Güneydoğu’daki operasyonlarda Jandarma Özel Harekat (JÖH)
ve Polis Özel Harekat (PÖH) mensuplarının duvarlara yazdığı ırkçı ve cinsiyetçi sloganlardan bahseden
“Hesabı Mahşere Kalmaz” başlıklı yazısı Facebook tarafından “Facebook Topluluk Standartları” na
uymadığı gerekçesiyle kaldırıldı.74
• Veyis Ateş yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden Habertürk TV’de, Duygu Canbaş, Belkıs
Kılıçkaya ve Serap Belet Douillet isimli sunucuların işlerine son verildi.75
• KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nde yayın yapan Diyalog TV’nin Türksat’tan yayınlarını kapatması konusunda yaptığı açıklamada “RTÜK’ün bu konuyu değerlendireceğini” söyledi. Akıncı, “Bu görüntü çok hoş ve doğru bir görüntü değil” dedi. Durumla ilgili soruşturma yaptığında kendisine ‘hiçbir haklı ve yasal gerekçenin olmadığı’ yönünde açıklama yapıldığını ifade eden Akıncı konunun yakından takip edildiğini de
bildirdi. “En azından Diyalog TV açısından Ada Tv sahiplerinin de iki tane kanalının aynı şekilde kapatıldığı veya Türksat bünyesinden çıkarıldığı söylendi, ne gerekçelerle bilmiyorum, buranın Yüksek Yayın Kuruluyla RTÜK’ün işbirliği içinde bu konunun aşılacağına inanıyorum ve bekliyorum” dedi.
Akıncı devamla “Temenni ederim bir daha böyle yanlışlar yapılmaz. Çünkü buradaki televizyonların
muhatabı Yüksek Yayın Kuruluyla olmalı, bir sıkıntı varsa onların bunun aşılması için gerekeni yapması lazım” şeklinde konuştu.76
14 Şubat 2016
• Özgür Gazeteciler Cemiyeti Eşbaşkanı Nevin Erdemir ve Diyarbakır’da yayın yapan Özgür
Gün Radyo çalışanı Ahmet Gülmez, Diyarbakır’dan Mardin’e geldikleri sırada şehir girişinde yapılan
kimlik kontrolü sonrası gözaltına alındı.77
15 Şubat 2016
• Antalya’da 11 Şubat günü polislerce yapılan operasyonda gözaltına alınan DİHA muhabiri
Feyyaz İmrak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.78
16 Şubat 2016
• Tutuklu gazeteci Mehmet Baransu, yaptığı yazılı açıklamada 24 Nisan 2015’te AYM’ye yaptığı başvurunun bir yıla yakın süredir değerlendirmeye alınmadığını belirtti.79
• Türkiye ile Suriye sınırının Kilis yakınlarındaki bölümünde Türk ordusunun YPG mevzilerini
bombalamasına ilişkin haber takibi yapan Zaman gazetesi bölge yayın temsilci Nurullah Kaya ile muhabir İlkay Göçmen jandarma tarafından gözaltına alındı.80
• TİB Jin Haber Ajansı’nın (JINHA) sayfasını erişime kapattı. JINHA daha önce de üç kere kapatılmıştı.81
• TİB, Aryen Haber internet sitesini erişime engelledi. Aryen Haber’den verilen bilgiye göre siteye erişim daha önce de engellenmişti. Haber sitesi yönetimi kararın iptali için idari mahkemeye başvuru yapacaklarını, haber üretimini sürdüreceklerini açıkladı.82
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17 Şubat 2016
• Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı Murat Arslan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada
AYM’nin gazeteci Can Dündar ve Erdem Gül’ün başvurusunu 17 üyeli AYM Genel Kurulu’na sevk ettiğini söyledi.83
• Star gazetesi, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, üç dönem AKP İzmir Milletvekilliği yapan eniştesi Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu’nun yazılarına son verdi. Tekelioğlu, konuyla ilgili “Dört buçuk yıldır devam eden Star’daki yazı hayatım sona erdi. Gazetenin yayınlamayı uygun bulmadığı son
yazım” diyerek gazeteye gönderdiği ancak yayınlanmayan son yazısını paylaştı. Yazıda, Tekelioğlu,
Bülent Arınç’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’yi eleştiren sözlerine yer vererek “Türkiye çok önemli sorunlarla boğuşurken farklı sesleri susturmak değil kulak vermek gerekiyor” diye yazdı.84
• Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, başkentteki bombalı saldırıyla ilgili yayın yasağı kararı verdi.
Karar RTÜK tarafından basın-yayın kuruluşlarına duyuruldu. Soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılmasının yasaklanması kararlaştırıldı.85
• Ankara’da meydana gelen ve resmi rakamlara göre 28 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı sonrası internette genel bir yavaşlama yaşandı. Twitter’a erişim engellenirken, Facebook’a da engelleme getirildi.86
• Mardin’de gözaltına alınan ÖGC Eşbaşkanı Nevin Erdemir ve Özgür Gün Radyo çalışanı Ahmet Gülmez serbest bırakıldı.87
18 Şubat 2016
• Can Dündar, Gülen Cemaatine mensup kişilerin MİT TIR’larına ait görüntüleri yayınlaması
karşılığında kendisine ait Ankara’daki bir villayı fahiş fiyata satın aldığı iddiasını yalanladı. Soruşturma
kapsamında tutuklanan Tuğgeneral Hamza Celepoğlu’nun avukatının da aralarında bulunduğu dört hukukçu hakkında Dündar’ın villasının satışı ile ilgili gözaltı kararı verilmişti. Anadolu Ajansı, şüpheli
avukatların, Dündar’a ait olduğu iddia edilen bir evi, MİT TIR’larına ait görüntüleri yayınlaması karşılığında fahiş fiyatla satın aldığını öne sürmüştü.88
• AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, Ankara’daki terör saldırısı sonrasında A Haber’de yaptığı açıklamada Cumhuriyet gazetesi ve T24’e yönelik, “Cumhuriyet gazetesi gibi, T24 gibi gazetecilik
yapmayan, terör örgütleri adına faaliyet gösteren bu şer odaklarının, bu terör örgütü yayınlarının mutlaka ve mutlaka dokunulmazlıklarının artık kalkması gerekiyor. Savcılarımıza da hakimlerimize de buradan suç duyurusunda bulunuyorum” ifadelerini kullandı.89
19 Şubat 2016
• Kanal D’de sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı “Beyaz Show” programı yayın akışından
kaldırıldı. Öztürk daha önce, Ayşe Çelik isimli öğretmenin programa telefonla bağlanarak “Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? İnsanlar ölüyor” sözlerini alkışlattığı için bazı kesimlerce tepkiyle karşılaşmıştı.90
• Denizlispor’a 1-0 yenilen Göztepe’nin bir grup taraftarı, maçtan sonra basın tribününe saldırarak Yenigün gazetesi yazarı Erşan Yetişir’i darp etti.91
• TİB aldığı karar ile DİHA’ya ait www.dihanews.pw adresine erişimi engelledi. Ajans 24
Temmuz’dan bu yana 29’uncu kez engellenmiş oldu.92
• Diyarbakır Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağının 80. gününe bir evde mahsur kalanlardan
DİHA muhabiri Mazlum Dolan gözaltına alındı.93
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• Habertürk TV ile Habertürk gazetesinin iki servisini birleştirme kararı sonrası Ahmet Örsoğlu, Gökçen Kandemir, Leyla Ünal ve Onur Aksoy isimli muhabirler işten çıkarıldı.94
• Today’s Zaman genel yayın yönetmeni Sevgi Akarçeşme, yayın editörü Celil Sağır ve eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş, attıkları tweetler ile Başbakan Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettikleri
gerekçesiyle aldıkları cezayı AYM’ye taşıdı. Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi, Akarçeşme’ye bir yıl
beş ay, Keneş ve Sağır’a bir yıl iki ay hapis cezası vermişti.95
20 Şubat 2016
• İstanbul Adalet Sarayı önünde görüntü almak isterken engellenen gazeteciye, güvenlik görevlilerine hakaret iddiasıyla yedi bin lira adli para cezası verildi. İki ayrı bilirkişinin muhabir lehine verdiği raporu dikkate almayan mahkeme, engellediklerini kabul etmelerine rağmen güvenlik görevlileri
hakkında beraat kararı verdi. İstanbul Adalet Sarayı’nda eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un adliyeye girişini görüntülemek isterken güvenlik görevlileri basın mensuplarına müdahale ederek görüntü
almalarını engellemişlerdi.96
• Twitter’ın yılda iki kez güncellenen Şeffaflık Raporu’na göre, 2012-2015 yılları arasında dünya genelinde içerik kaldırma taleplerinin yüzde 79’u Türkiye’den geldi. Raporda, 1 Temmuz-31
Aralık 2015 döneminde dünyada 3.353 tweetin erişimi engellendiği kaydedilerek erişimi engellenen
tweetlerin 3003’ünün ise Türkiye’den geldiği belirtildi.97
21 Şubat 2016
• Anadolu Ajansı muhabiri Rauf Maltaş, kameraman Kenan Yeşilyurt ve foto muhabiri Onur
Çoban, Mardin’in Nusaybin ilçesinde haber takibi yaptıkları sırada PKK’lılar tarafından kaçırıldı. 98
Anadolu Ajansı ekibi 48 saat sonra alıkonuldukları bölgede HDP Mardin Milletvekili Ali Atalan, HDP
İlçe Başkanı Ferhat Kut ve beraberindeki heyetin de bulunduğu bir bölgede serbest bırakıldılar. Fotoğraf
makineleri ve kameraları gazetecilere teslim edilmedi. Gazeteciler daha sonra Nusaybin ilçe emniyet
Müdürlüğüne götürüldüler. 99 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olayı kınandı.100
• Silopi’de haber takibi yapan JINHA muhabiri Handan Tufan ile DİHA muhabiri Ahmet Kanbal, Pel Prodüksiyon kameramanı Eylem Baykuş ve Servet Yigen gözaltına alındı. Ayrıca Silopi Belediyesi basın dairesi çalışanı Sabahattin Koyuncu da gözaltına alındı. Özel harekât polisi, gözaltı gerekçesi konusunda bilgi vermezken gazetecilerin bilgisayar, kamera, fotoğraf makinesi ve diğer tüm teknik
ekipmanlarına da el koydu.101 Olay Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nce kınandı.102
22 Şubat 2016
• Silopi’de haber takibi yaptığı sırada gözaltına alınan beş gazeteci, Emniyet’teki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.103
23 Şubat 2016
• Kanal D’de yayınlanan “Beyaz Show”a telefonla bağlanan Ayşe Çelik’in “İnsanlar ölmesin,
çocuklar ölmesin, analar ağlamasın” sözleri üzerine hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan soruşturma başlatılan sunucu Beyazıt Öztürk, “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi. Öztürk, ifadesinde
“Kesinlikle herhangi bir terör eylemini, terör örgütünü veya cinayeti, öldürmeyi övmem, buna prim
vermem mümkün değildir. Ben bir polis çocuğuyum ve polislerin ve güvenlik güçlerinin ne şartlar altında görev yaptıklarını bilirim” dediği belirtildi.104
• Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bir evde mahsur kaldıktan sonra gözaltına alınan Dicle Haber
Ajansı muhabiri Mazlum Dolan ve beş kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mazlum Dolan
sokağa çıkma yasaklarının sürdüğü Sur’da haber takibi yapıyordu. 17 Şubat’ta Dolan ile iletişim kuran
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DİHA gazetecinin çok sayıda kişiyle birlikte sığındıkları bodrum katında mahsur kaldığını öğrendi. Dolan ajansa telefondan gönderdiği mesajlarda “Durum kötü, bir bodrumdayız. Aileler ile birlikteyim çok
yakında bir Cizre olayının benzeri olabilir. Çatışmalar çok şiddetli, olduğumuz yerler yoğun bir şekilde
bombalanıyor havan ve tanklarla vuruluyor. ‘Havadan vuracağız hepinizi, öldüreceğiz’ anonsları yapılıyor. Kendinize iyi bakın, arkadaşlara selamlar” demişti. Mesajdan iki gün sonra Dolan ve beraberindeki
beş kişi gözaltına alınmıştı.105
• Ankara’da 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıda, canlı bombanın Abdulbaki Sömer olduğu
DNA incelemesiyle kesinleşmesinin ardından, soruşturmanın gizliliğine ilişkin yayın yasağı kaldırıldı.106
24 Şubat 2016
• Nokta dergisi yöneticileri Cevheri Güven ve Murat Çapan hakkında, derginin 18. sayısının kapak fotoğrafında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ve “terör örgütü propagandası” yapıldığı gerekçesiyle iki yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan müşteki olarak yer aldı. Derginin 14-20 Eylül tarihli sayısının kapağında Erdoğan’ın, arkasında
şehitlere ait Türk bayrağı asılı tabutlar bulunduğu halde cep telefonu ile gülümseyerek özçekim yaparken gösteren fotoğraf vardı.107
• Kitapları ”terör örgütü propagandası” içerdikleri iddiasıyla yasaklanan Hasan Cemal, Tuğçe
Tatari ve kitapları basan matbaa yetkilileri hakkında ”terör örgütü propagandası yapmak”, “halkı kin ve
düşmanlığa tahrik” ile “suç ve suçluyu övme” kapsamında soruşturma başlatıldı. 108 T24 yazarı ve P24
gazeteci platformu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cemal, Delila / Bir Genç Kadın Gerillanın Dağ
Günlükleri ve Çözüm Sürecinde Kürdistan Günlükleri, gazeteci Tuğçe Tatari de Anneanne, Ben Aslında
Diyarbakır’da Değildim kitaplarının dağıtımının ve satışının yasaklanmasıyla ilgili olarak Anayasa
Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu.109
• ETHA gönüllü muhabiri Ali Haydar Doğan, Gazi Cemevi’nin önünde haber takibi yaparken
gözaltına alındı. ETHA’nın haberine göre özel harekat polisleri, cemevinin önünde önce Grup Yorum
üyelerini gözaltına almaya çalıştı. Polisler, bu durumu görüntüleyen Doğan’a da müdahale ederek Grup
Yorum üyeleri İbrahim Gökçek ve Ali Aracı ile birlikte sivil siyah bir minibüse bindirilerek gözaltına
alındılar.110
• Diyarbakır’ın Sur ilçesinde devam eden operasyon ve çatışmalara tepki göstermek için yapılan
yürüyüşte haber takibi yapan DİHA muhabiri Ayşe Sürme polis tarafından atılan gaz fişeği kapsülüyle
bacağından yaralandı. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Yönetim Kurulu üyesi ve Associated
Press haber ajansı Diyarbakır muhabiri Mücahit Ceylan’ın kamerası TOMA’nın yaptığı müdahale sonucu gazlı suya maruz kalarak kullanılamaz hale geldi. Müdahalenin devam ettiği bölgede Doğan Haber
Ajansı muhabiri Canan Altındaş, Reuters Haber Ajansı Kameramanı Ümit Özdal ve İhlas Haber Ajansı
muhabiri Burak Emek ile çok sayıda gazetecinin toplumsal müdahale araçlarından sıkılan gazlı tazyikli
su ve biber gazlarının hedefi oldukları da öne sürüldü.111
• Şırnak’ın Cizre ilçesindeki müdahaleler sırasında yaralı halde bodruma sığınan ve daha sonra
hayatını kaybedenler arasında olduğu düşünülen Azadiya Welat gazetesi yazı işleri müdürü Rohat Aktaş’ın kimlik tespiti kesinleşti. Aktaş, Cizre’de haber takibi yaptığı sırada kolundan yaralanmış ve bir
bodrum katına sığınmıştı. Kendisiyle birkaç gün telefonla iletişim sağlanmış, daha sonra haber alınamamıştı. Şırnak’taki Habur Sınır Kapısı’nda kurulan geçici Adli Tıp Kurumu’nda bekletilen, tamamen
yanmış cenazelerden alınan DNA örnekleri sonucu Aktaş’ın da aralarında bulunduğu sekiz kişinin kimlik bilgileri eşleşti.112
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25 Şubat 2016
• BirGün yazarı Seray Şahiner 7 Ağustos tarihinde yayınlanan “Buraları eskiden hep düz liseydi” başlıklı yazısında Bilal Erdoğan’a “üstün zekalı” dediği için 2 bin 610 TL tazminat cezasına çarptırıldı.113
• Diyarbakır’a giden Nokta dergisi foto muhabiri Güliz Karaoğlan özel harekat polisleri tarafından alıkonularak fotoğraflarının silindiğini söyledi.114
• Star Medya Grubu’nun başkanlığı görevine son verildikten sonra NTV’de program yapmaya
başlayan Mustafa Karaalioğlu, görevinden ayrıldı.115
• Diyarbakır 1’inci Sulh ve Ceza Hakimliği, aralarında Evrensel gazetesi, Özgür Gündem ve
Dicle Haber Ajansı gibi kurumların hesaplarının bulunduğu 120 Twitter hesabına erişimin engellenmesine karar verdi.116
• Ege Üniversitesi Konak Atatürk Kültür Merkezi, trans kadınların çocukluklarına, aşklarına ve
ölümlerine adanmış oyun “Kadınlar Aşklar Şarkılar”ın gösteriminin afişindeki “Seks işçilerine indirimlidir” ibaresini gerekçe göstererek iptal etti.117
• Selam Tevhit terör örgütü ile ilgili yazılarından dolayı tutuklanan gazeteci yazar Gültekin Avcı, Twitter hesabından Silivri cezaevinde yaşadıklarını paylaştı. Sabahın erken saatlerinde ışığı ve bahçe
kapısını açtıklarını ve üşüyerek uyandığını belirterek “Sadece unutmayın; sana, bana, ona yapılanları.
Gazze, İsrail için ne ise, farklı düşünenler de AKP için o’dur bu ülkede” dedi.118
26 Şubat 2016
• Can Dündar, Erdem Gül ile birlikte tahliye edilmelerinin ardından 93 gün sonra Cumhuriyet
gazetesi binasına gelerek “Türkiye’de gazeteci olmak böyle bir şey. Bir içerdesiniz bir dışarıda nöbette.
Öyle olacak. Diyarbakır’a da gideceğiz. Silivri’de de nöbette olacağız” dedi.119
• İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve polislerin, terör örgütü El-Kaide ile bağlantılı olduğu öne sürülen Tahşiye örgütüne kumpas kurdukları iddiasıyla yargılandıkları davada tahliye taleplerini reddetti.120
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, IMC TV’nin PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığını
belirterek, Türksat Genel Müdürlüğü’nden frekans tahsisine ilişkin kararını yeniden gözden geçirmesini
istedi.121
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talebi üzerine İMC TV’nin yayını, terör örgütü propagandası
yaptığı gerekçesi ile kesildi. Başsavcılık terör örgütünü övdüğü iddiası ile İMC TV’nin frekansının iptali için TÜRKSAT’a yazı yazmıştı. Türkiye Gazetecileri Sendikası, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Basın İş, İMC TV’nin kapatılmasına tepki gösterdi. Dernek ve sendikalar, İMC TV’nin karartılmamasını isterken tutuklu tüm gazetecilerin de derhal serbest bırakılmasını istediler.122
• Radikal yazarı Cengiz Çandar hakkında, yedi yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında bir yıldan dört yıla kadar hapis
istemiyle dava açıldı.123
• Tutuklu gazeteci Mehmet Baransu, AYM’nin Can Dündar ve Erdem Gül ile ilgili “hak ihlal”
kararını emsal göstererek İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne tahliye talebinde bulundu.124
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27 Şubat 2016
• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım sosyal medya ile ilgili yaptığı
değerlendirmede, “Komisyon, siber ortam için yakında bir metin hazırlayacak ve herkes bu metne uyacak. Ayrı ayrı kanunlar olmayacak. Bu metin sosyal medyanın, internetin, siber suçların, siber ortamın
anayasası olacak” dedi. İnternetin zararlı etkilerine dikkati çeken ve bu konuda toplumu korumak istediklerini vurgulayan Yıldırım, “Biz diyoruz ki ‘sosyal medya sorumsuz medya değildir’, gerçek hayatta
neler suçsa, sanal dünyada da aynı şeyler suçtur. Vatandaşlarımızın bunu bilmesi lazım. Kimse, ‘ben
yazarım bir şey, çekilirim kenara’ demesin. O tuşa elinizi attığınız zaman, kaybolmuyor, iz bırakıyor.
Önünde sonunda o gelir sizi bulur. O yüzden dikkatli olacağız, kimsenin hakkına, hukukuna tecavüz
etmeden, suç teşkil edecek paylaşımlar yapmadan, sosyal medyayı olabildiğince geniş kullanalım ama
başkalarına zarar vermeyelim.” dedi.125
28 Şubat 2016
• Şırnak’ta, 13 gündür sokağa çıkma yasağının sürdüğü İdil’de, özel harekat polislerinin HDP
Şırnak milletvekili Ferhat Encü’nün evine yaptığı baskında, DİHA muhabirleri Ferzen Çatak ve Mahmut
Ruvanas ile Azadiya Welat gazetesi muhabiri Kadri Esen gözaltına alındı.126
29 Şubat 2016
• Fethullah Gülen cemaatine mali kaynak sağladığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kayyım atanarak yönetimine el konan
İpek Grubuna ait bütün gazete ve televizyonların kapatılmasına karar verildi. Kanaltürk, Bugün TV, Bugün, Millet ve Kanaltürk Radyo’yu bünyesinde barındıran medya grubu dün akşam itibariyle faaliyetlerine son verdi.127
• Ethem Sancak’ın sahibi olduğu Star gazetesi, Kanal 24, Akşam, Güneş ve 360 kanallarının da
içinde bulunduğu grupta, her birimden toplam 160 kişinin işine son verildi.128
1 Mart 2016
• Umut gazetesinin İstanbul Kadıköy’deki bürosuna polis tarafından baskın düzenlendi. Polislerin, gazete bürosunun kapısını balyozla kırarak içeri girdiği ve büroda maddi hasara yol açtığı
öne sürüldü. Baskınla ilgili olarak gazetenin web sitesinden yapılan açıklamada, “Sansürlerle, gözaltılarla, tutuklamalarla yılmayan özgür basın bugün de yılmayacak” denildi.129
• Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetelerine yönelik yapılan eş zamanlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden bazılarının Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) üyesi olduğu belirtilirken, operasyon
kapsamında SDP’nin Kadıköy ve Sultangazi bürolarında arama yapıldı. Yapılan aramada, bir tabanca,
iki satır, çok sayıda mermi ile birlikte dijital doküman ele geçirildi.130
• Muratpaşa Belediyesi’nin yayınlamayı planladığı iki aylık gazete için hazırladığı teknik şartnamede yer alan “5 gazeteciden oluşacak yayın kuruluşuna aylık 5 bin TL ödenecektir” şartı ile ilgili
olarak Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, “Şartnamede yayın kurulu belli, bir tek isimleri açık yazılmamış” dedi ve belediyeyi isimleri açıklamaya çağırdı.131
• Gazeteci Bülent Keneş hakkında, savcı ve hakimleri siyasilerin güdümünde olmakla eleştirdiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında paylaşımları nedeniyle dava açıldı. İddianameye göre, Keneş’in paylaştığı mesajların tarihi Mart 2015 iken Davutoğlu’nun bu paylaşımlarla ilgili şikayetinin tarihi ise bir yıl öncesi, Nisan 2014 olarak gösterildi.132
2 Mart 2016
• Kamuya ait Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. (TÜRKSAT) ile Bengü Türk
TV arasındaki sözleşmenin 29 Şubat’ta sona erdiği, sözleşmenin yenilenmesine yönelik bildirim yapıl-
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madığı için Bengü Türk TV’nin yayınının sonlandırdığını bildirdi. Bengü Türk TV Genel Yayın Yönetmeni Murat İde TÜRKSAT tarafından kanalın karartılmasının siyasi bir tercih olduğunu, muhalif duruşları nedeniyle kendilerine süre verilmediğini belirterek “TÜRKSAT’la sözleşmeler yıllık yapılıyor.
2016 için sözleşme yenilememiz gerekiyordu ama sözleşmeyi yenilememiz için 2015’in bütün hesaplarının kapanması lazımdı. Sözleşmenin şartlarını yerine getirmemiz gerekiyordu, getiremedik. Fakat isteseler bunu halledebilirlerdi. Birçok televizyonun borcu olduğunu biliyoruz. Ama o krediyi kullanmadılar, ya da kullandırmadılar diyelim. Yayınlarımızın rahatsız ettiğini biliyorum” dedi.133
• Habertürk gazetesinde kuruluşundan bu yana görev yapmakta olan deneyimli editör Nurcan
Demirtaş ile Haber Merkezi’nde muhabir olarak görev yapan Derya Öztürk’ün işlerine son verildi. Ciner Medya Grubu yönetimi bir süre önce Habertürk TV ile Habertürk gazetesinin iki servisini birleştirme kararı almış, bu kararın ardından işten çıkartmalar başlamıştı.134
3 Mart 2016
• Radyo programcısı “Oğuz On” müstear ismiyle yayınlar yapan Serkan Sedat Güray, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret iddiasıyla gözaltına alındı. İstanbul Anadolu 8.Sulh Ceza Hakimliği tarafından çıkarılan mahkeme kararında Güray’ın şahsi twitter adresinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği ve Selam Tevhid Kudüs Ordusu terör örgütü soruşturması hakkında bazı paylaşımlarda bulunduğu iddia edildi.135
• Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi, gazeteci Hayko Bağdat’ı, Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Melih Gökçek’e hakaret ettiği gerekçesi ile 2 bin 500 TL tazminata mahkûm etti. Gökçek,
Twitter üzerinden kendisine hakaret ettiği gerekçesi ile Bağdat’a manevi tazminat davası açmıştı.136
• Zaman gazetesinin eski genel yayın müdürü Ekrem Dumanlı’nın 3 Haziran 2015’te havalimanında iken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiğini duyduğunu ileri süren İzzet Koyuncu adlı şahsın şikayeti üzerine Dumanlı hakkında soruşturma başlatıldı.137
4 Mart 2016
• İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Zaman
gazetesine kayyım atanmasına karar verdi. Kayyım kararı üzerine Zaman gazetesinin Bahçelievler’de
bulunan binasına girişteki demir kapıya zincir ile kilit takıldı.138
• CNN Türk’te yayınlanan Altan Öymen, Taha Akyol, Doç. Dr. Mehmet Ö. Alkan’ın sunduğu
Sağım Solum Tarih programı yayından kaldırıldı. Kaldırılma gerekçesi olarak izlenme oranı düşüklüğü
ve yüksek maliyet gösterildi.139
• CNN Türk’te yayınlanan “Mirgün Cabas’la Her Şey” programına son verildi. Cabas, haberi
Twitter hesabından “Her şey’in sonuna geldik diyordum, inanmıyordunuz... @cnnturk’teki her şey
programı bitti. canımız sağolsun...” mesajıyla duyurdu.140
• Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak kaleme aldığı son yazılarla Can Dündar ve
Erdem Gül’ün yeniden tutuklanacağını ileri sürdü. “Bu arada paralel yapı hakkındaki operasyonlar şiddet ve derinliğini artıracak. Can ve arkadaşının cezaevinden çıkması onlar için yeni talihsizliklerin başlangıcı olabilir… En azından her an yeniden tutuklanabilirler. Yeni bilgi ve belgelerle daha ağır suçlamalara muhatap olabilirler” dedi. Dilipak başka bir yazısında ise “Şimdi beklenen Zaman’ın bundan
sonra ne olacağı. Zaman’a el konulacağı haberleri tiraj kaybının asıl sebebi olabilir” diye yazdı.141
5 Mart 2016
• Kayyıma devredilen Zaman gazetesine destek için toplanan gruba çevik kuvvet göz yaşartıcı
bomba, plastik mermi, tazyikli ve boyalı suyla müdahalede bulundu. Olaylar devam ederken Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu Feza Gazetecilik A.Ş.’ye İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimi kararıyla atanan
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kayyımlar polis eşliğinde binaya girdiler. Polisler büroda arama yaparken kayyıma itiraz eden, polisle
tartışan bazı çalışanların giriş kartlarına el konuldu ve polis tarafından çalışanlar yaka paça dışarı çıkarıldılar. Polis bazı yöneticileri, çocuklarının gözleri önünde darp etti. Çalışanlar polisin kimlik kontrolü
yapmasının ardından içeri alınmaya başladı. Gazetenin interneti kesilirken, bilgisayar ağı da kapatıldı.
Yeniden gazeteye giren çalışanlar bilgisayarları açtıklarında sisteme giriş yapamadılar. Kayyımun gazeteyi hazırlaması için getirdiği ekip, Zaman çalışanlarının önceki gece kayyımlar gelmeden önce tüm bilgisayar sistemini kilitlediğini bu nedenle sisteme giriş yapılamadığını öne sürdü. Akşam saatlerine kadar
bilgisayarların şifresini kırabilmek için çalışan ekip başarılı olamayınca gazeteden ayrıldı. Zaman.com.tr
ve cihan.com.tr’ ile Cihan Haber Ajansı’nın haber ve fotoğraf geçişi de engellendi. Zaman genel yayın
müdürü Abdülhamit Bilici ve Today’s Zaman yazarı Bülent Keneş’in iş akdi, yönetime atanan kayyımlar tarafından feshedildi. Sabah saatlerinde gazete binasına gelen Bilici’nin polis tarafından içeri girmesi
engellendi. Kayyımlar tarafından yapılan açıklamada Zaman yönetiminin devralındığı ve bu kapsamda
hizmet akitlerinin sonlandırıldığı bildirildi.142
• Rotahaber’in Facebook hesabı, kimliği belirsiz kişilerce hacklendi. Rotahaber’in, internet sitesinden yaptığı açıklamada, hesabı ele geçiren kimliği belirsiz kişilerin kurumun Facebook hesabından
Rotahaber ile ilgisi olmayan mesajlar attığı belirtildi.143
• HSYK 1. Dairesi, Dündar ve Gül hakkındaki yargılamaya 25 Mart’ta başlayacak olan İstanbul
14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iş yoğunluğu gerekçesiyle dört kişilik ikinci bir heyet atandı. İkinci heyetin başkanlığına Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimi Bülent Dalkıran getirildi.144
6 Mart 2016
• Zaman gazetesine kayyım atanmasının ardından, polislerin binaya girmesi sırasında binada
bulunan, Berliner Zeitung adına İstanbul’da görev yapan Alman gazeteci Frank Nordhausen, twitter hesabından özel timler tarafından gözaltına alındığını ve kelepçelendiğini yazdı.145
• Gazeteci Kamil Maman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a “hakaret ettiği” iddiası ile açılan davaya gitmediği için hakkında yakalama kararı çıkartıldı ve ardından gözaltına alındı.146
• Kayyım atanan Zaman gazetesinin ilk sayısının manşeti AKP iktidarının yapmakla kıvanç
duyduğu üçüncü köprü inşatıyla ilgili oldu. Gazete “Köprüde tarihi heyecan” manşetiyle çıktı.147
• Kayyım atanan Zaman gazetesinden çıkarılan ekip “Yarına Bakış” adlı gazete çıkarmaya başladı. Gazetenin ilk baskısı “TOMA, gaz ve biber gazı kesmedi, atın şunu aşağıya!” manşetiyle çıktı.148
• Sabah gazetesi, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle dış haberler muhabiri Enise Aşkın’ın
işine son verdi. Gazete, söz konusu paylaşımlarda “Ülkenin bölünmez bütünlüğüne aykırı ve emniyet
teşkilatını aşağılayıcı ifadeler” olduğunu öne sürerek, Aşkın’ın iş hakkını tazminatsız fesh etti.149
• Mardin’in Nusaybin ilçesinde, JINHA muhabiri Zehra Doğan ile bir serbest çalışan muhabir
ile birlikte haber takibi yaptıkları sırada kolluk kuvvetleri tarafından ateş açıldığı ve olay sırasında serbest muhabirin elinden yaralandığı öne sürüldü.150
8 Mart 2016
• BirGün gazetesi Yayın Danışmanı ve yazarı Barış İnce’ye “akrostişli savunması” nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaretten 21 ay hapis cezası verildi. Temyiz yolu açık olan davada ceza ertelenmedi. İnce’nin, 17-25 Aralık soruşturmalarında açığa çıkan yolsuzluk iddialarını “Ceplerine duble yol
yapmışlar” başlığıyla haberleştirmesi üzerine hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu
Bilal Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. İnce’nin mahkemeye sunduğu savunmadaki paragrafların ilk harfleri “Hırsız Tayyip” ifadesini oluşturması nedeniyle İnce’ye ikinci kez “Cumhurbaş-
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kanına hakaret” iddiasıyla dava açılmıştı.151
• Mücadele Birliği dergisi Yazıişleri Müdürü Sami Tunca’ya, Taksim Gezi Parkı eylemlerine
Mücadele Birliği pankartı altında katıldığı gerekçesiyle “örgüt üyeliği” ve “eylemlere katılmak” suçlarından 49 yıl hapis cezası verildi.152
• İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Cihan
Haber Ajansı ve Reklamcılık A.Ş’ye kayyım atanmasına karar verdi. Sulh Ceza Hakimliği, atanan üç
kayyımun, Feza Gazetecilik A.Ş’ye atanan kayyımlarla aynı olduğuna, bu nedenle yeni bir ücret takdirine yer olmadığına hükmetti.153
9 Mart 2016
• AYM, Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem
Gül’ün tahliyelerinin önünü açan kararının gerekçesinde, AİHM’in “İfade özgürlüğü, aynı zamanda
devleti veya toplumun herhangi bir kesimini inciten, şoke eden veya rahatsız eden düşünceler için de
geçerlidir” ifadesine yer verildi. Gerekçede tutuklama kararı veren ağır ceza mahkemesinin “bariz takdir
hatası”na düştüğü kaydedildi.154
• Manisa’da gözaltına alınan Azadiya Welat gazetesi dağıtımcısı Semih Elitaş “örgüt propagandası yapmak” ve “örgüte kazanç sağlamak” iddiasıyla tutuklandı.155
• Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Dicle Haber Ajansı (DİHA)’nın internet sitesini 30.
defa erişime engelledi. 24 Temmuz’dan beri DİHA’ya yönelik sansür uygulayan TİB, ajansın haber geçtiği dicle-haber.pw sitesini de engellemesiyle sayıyı 30’a çıkarttı.156
• Anayasa Mahkemesi’nin gazeteci Can Dündar ve Erdem Gül hakkındaki gerekçeli kararını
değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gerekçeli kararı misafirlerim nedeniyle okuyamadım. 33 sayfalık bir gerekçeli karar açıklamış olduklarını duydum. Herhalde gerekçeyi izahta zorlandılar. Anayasayı gözetmek benim de şüphesiz asli görevlerimden birisidir. Bu çerçevede görüşlerimi
açıkladım. AYM, bireysel başvurularda yargı yolunun tüketilmesini beklemek durumundadır. Anayasa
Mahkemesi, bu olayda kendini birincil mahkemenin yerine koymuştur” dedi.157
10 Mart 2016
• Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko ile Zaman gazetesinin eski yazı işleri müdürü Harun Reşit Çümen hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan
dört yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili İdris Kurt tarafından
hazırlanan iddianamede, DİSK Genel Başkanı Beko’nun, 20 Temmuz 2015 günü Suruç’ta yaşanan
bombalı terör saldırısı nedeniyle olay yerine gittiği, burada suça konu “Cumhurbaşkanına hakaret” içeren açıklamayı yaptığı, açıklamanın Zaman gazetesi tarafından haberleştirildiği belirtildi.158
11 Mart 2016
• Haber takibi için Mardin’in Nusaybin ilçesine giden Sendika.org muhabiri Murat Bay, özel
harekat polisleri tarafından gözaltına alındı.159
• Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı hakkında ifadesinin alınması
için yakalama kararı çıkarıldı. Dumanlı hakkında “basın yoluyla Cumhurbaşkanı’na hakaret ve iftira”
suçlarından dokuz yıl dört aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.160
12 Mart 2016
• İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na
(FETÖ/PDY) bağlı şekilde yayın politikası izleyerek, “örgütün amacına hizmet ettiği” gerekçesiyle Cihan Medya Dağıtım AŞ, Irmak Radyo TV Hizmetleri AŞ ile Dünya Dağıtım AŞ’ye, Av. Tahsin Kaplan
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ve Av. Metin İlhan ile Av. Sezai Şengönül’ü yönetim organının tüm yetkilerini kullanmak ve yeni yönetim kurulunu oluşturmak üzere kayyım atanmalarına hükmetti.161
13 Mart 2016
• Sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından haber takibi için Sur’a gelen Azadiya Welat
gazetesi muhabiri Ferit Dere, Urfakapı’da yapılan GBT kontrolünün ardından gözaltına alındı.162
• Yüksekova’nın Orman Mahallesi’nde meydana gelen patlamada, aralarında JINHA muhabiri
Gülfidan Ataman’ın da bulunduğu dört kişi yaralandı.163
• RTÜK, Kızılay’da meydana gelen patlamayla ilgili yayın yasağı getirilmesi kararlaştırdı.164
• TİB, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile RTÜK Kızılay’daki terör saldırısıyla ilgili alınan yayın yasağının ardından, patlamada yaralanan veya hayatını kaybedenlere ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin erişimi engelledi.165
• Zaman gazetesinde çalışan gazeteci Hanım Büşra Erdal Twitter’daki paylaşımları bahane edilerek, kayyımlar tarafından işten çıkarıldı. Konuyla ilgili olarak Erdal, “İşten çıkarılma gerekçelerinin
hukuka aykırı olduğunu ve bu şekilde işten atma gerekçesi olarak bahsedilen sosyal medya paylaşımlarımın, kayyımlara karşı ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan söz ve davranışlarımın neler olduğunun ayrıntılı açıklanmasını istedim. Buna karşılık kayyım bana ‘Gerekçelere takılma,
seni çıkarmam gerekiyor. Zaten iş mahkemesine gider, geri dönersin’ cevabını verdi” dedi.166
• Star gazetesi, yazar Hasan Öztürk’ü işten çıkardı.167
14 Mart 2016
• Özgür Gündem’in “Baharı erteleyemezsin” manşetine “terör” suçu kapsamında soruşturma
açıldı.168
• Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Özgür Gündem gazetesinin bugünkü nüshasının “toplatılması” yönündeki talebinin kabulüne karar verdi. Anayasal Düzene
Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı, karar üzerine Emniyete yazı
gönderdi ve gazetenin bugünkü nüshasının toplatılarak el konulmasını istedi.169
15 Mart 2016
• Oyuncu Füsun Demirel kendisiyle yapılan bir söyleşisinde, “Gerilla rolünü oynamak istiyorum” dediği için, TRT deki “Aile İşi” dizisinin kadrosundan çıkartıldı. Demirel, sosyal medyada tepki
gören söyleşide dağlardaki gerilla kızları oynamayı çok istedim. Belki bir gerilla annesi olurum artık ya
da anneannesi. Kadınların özgürleşmesi adına çalışmak ve üretmek istiyorum!” yanıtını vermişti.170
• Hakkında soruşturma başlatılan Özgür Gündem gazetesinde çalışan gazetecilerin sarı basın
kartları iptal edildi.171
• Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip ve İmam
Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği’ne (KAİMDER) yakın kişilerin kiraladığı evlerde kalan
çocuklara sınıf öğretmeninin tecavüz ettiği iddialarına ilişkin haberlere yayın yasağı getirdi.172
• Sendika.org haber sitesi 24 Temmuz’dan beri 11. kez TİB tarafından erişime engellendi.173
• Sağlık Bakanlığı’nın talimatıyla ülke genelindeki kamu hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik Youtube, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya kullanımıyla ilgili yasak Manisa’da
başlatıldı.174
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16 Mart 2016
• TCK’da tanımı yapılan terör suçunun yeniden tanımlanacağı öne sürüldü. Star gazetesinin iddiasına göre yeni düzenlemede CMK’daki katalog suçlarla ilgili düzenlemeler değişecek, haberler, sosyal medya mesajları, köşe yazıları, “teröre lojistik destek” ve “propaganda” sayılabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’daki bombalı saldırı sonrasında, “Terör ve terörist tanımı yeniden
yapılmalı” demişti.175
• Vatan gazetesi, Sanem Altan’ın yazılarına son verdi. Altan, önceki gün Twitter’dan paylaştığı
mesajda, “Demirtaş doğru demiş ‘AKP’ye oy vermek de yetmiyor artık, saraya biat etmezsen vatan hainisin’ aynen öyle bi Davutoğlu’nu desteklemeyi dene hadi!” demişti.176
17 Mart 2016
• Habertürk ekranında gazeteci Fatih Altaylı’nın sunumuyla ekrana gelen “Teke Tek” programı,
yayından kaldırıldı. Altaylı’nın İlber Ortaylı ve Celal Şengör’ü konuk ettiği programda tarihsel olaylar
masaya yatırılarak tartışılıyordu. Programın yayından kaldırıldığını canlı yayında açıklayan Fatih Altaylı, “Yayından çıkarıldığını öğrenince, tansiyonum yükseldi, akşam burnum kanadı üzüntüden. Hiçbir
şeye bu kadar üzülmemiştim. Gerçekten çok üzüldüm” dedi.177
• Halk TV’de çalışan gazeteci Ece Zereycan, “Çocuklar tecavüze uğrarken susulmaz” dediği için
kanal tarafından işine son verildiğini açıkladı.178
• Almanya’da yayımlanan Der Spiegel dergisi, basın kartı yenilenmeyen İstanbul muhabiri
Hasnain Kazım’ı geri çekmek zorunda kaldığını bildirdi. Derginin web sayfasının genel yayın yönetmeni, muhabirlerinin aylardır akreditasyonunun yenilenmesini beklediğini belirterek, “Muhabirimize, dolayısıyla Der Spiegel’e ve Spiegel Online’a yapılan hoş görülemez bu muamele basın özgürlüğüne aykırıdır” dedi. Kazım, Soma’daki maden faciasında bir madenci yakınının ”Cehenneme git Erdoğan” sözlerini haberinin başlığına taşıyınca, hükümete yakın kanalların tepkisini çekmişti.179
18 Mart 2016
• CNN Türk kanalında yayınlanan “Mesut Yar’la Burada Laf Çok” programının Mart sonunda
yayınına son verileceği bildirildi. Nefise Karatay’ın sunduğu “Afiş”, Tanem Sivar’ın sunduğu “İki Kahve Arası” ve Mehmet Turgut’un hazırlayıp sunduğu “Falan Filan” programları da yayından kaldırıldı.
Kanalda, Bir süre önce Mirgün Cabas’ın sunduğu “Her Şey”, Emin Çapa’nın sunduğu “Paranın İzi” ve
Altan Öymen, Taha Akyol ve Doç. Dr. Mehmet Ö. Alkan’ın konuk olarak katıldığı “Sağım Solum Tarih” programlarına da son verilmişti.180
19 Mart 2016
• İstanbul Beyoğlu’nda meydana gelen patlamayla ilgili olarak RTÜK tarafından yayın yasağı
getirildi. Geçici yayın yasağının, olay yerini görecek şekilde canlı yayın yapılmasını, olayın oluş anı ve
hemen sonrasına ilişkin görüntüler ile cenaze görüntülerinin verilmesini kapsadığı söylendi.181İstiklal
Caddesi’nde yapılan bombalı saldırı sonrasında sosyal medya platformlarına da erişim engeli getirildi;
Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım platformlarına giriş de yavaşlatıldı.182
• İstiklal Caddesi’nde yaşanan bombalı saldırıya ilişkin Sol haberin yayınladığı görüntüler TİB
tarafından engellendi.183
• Bingöl’ün Karlıova ilçesinde Nevruz olaylarını takip eden Dicle Haber Ajansı muhabiri Doğan Akdamar gözaltına alındı.184
22 Mart 2016
• Doğan Medya Grubu bünyesinde çıkan Radikal gazetesinin zarar ettiği gerekçesiyle Haziran
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2014’te basılı yayına son vermesinin ardından yayına devam eden internet sitesi radikal.com.tr’nin de
ekonomik gerekçelerle kapatılacağı bildirildi.Yazıları Radikal’in internet sitesinde yayımlanmaya devam eden Altan Öymen, Tarhan Erdem, Cengiz Çandar, Ezgi Başaran, Ümit Kıvanç ve Oral Çalışlar’ın
da aralarında bulunduğu yazar kadrosunun da işlerine son verileceği belirtildi.185
• Habertürk TV’de gazeteci Didem Arslan’ın görevine son verildi.186
• Özgür Gündem hakkında açılan soruşturma kapsamında tutuklanması istenen gazetenin Genel
Yayın Yönetmeni Eren Keskin, “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı.187
• Pakistan asıllı Britanyalı yazar ve siyasi aktivist Tarık Ali ile yaptığı söyleşide konuğunun
Başbakan Davutoğlu ve eski İçişleri Bakanı Altınok için söylediği “soytarı” ifadesi nedeniyle BirGün
muhabiri Onur Erem’in hakkında açılan soruşturma kapsamında 14 aydan 28 aya kadar hapsi istendi.188
• Zaman, Bugün ve Millet gazetelerine kayyım atanmasından sonra tirajlarında büyük düşüşler
yaşandığı öne sürüldü. Günlük satışı 634 bin olan Zaman’ın tirajı 2 bin 594’e düştü. Bugün ve Millet
gazeteleri ise kapatıldı.189
23 Mart 2016
• İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, Feza Gazetecilik AŞ’nin Ankara, İzmir, Adana ve Trabzon’daki matbaalarının sahibi olarak görünen firmalar ile Cihan Haber Ajansının canlı yayın araçları ve
teknik malzemelerinin verildiği FİA şirketine kayyım atandı.190
• Hürriyet yazarlarından Fehim Taştekin’in işine son verildi.191
24 Mart 2016
• İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Feza Gazetecilik AŞ’ye atanan kayyımlar, Zaman
gazetesi eski genel yayın yönetmenleri Ekrem Dumanlı ile Abdülhamit Bilici’nin Zaman gazetesinin
resmi Facebook hesaplarına bağlı olarak (uzantılı) açılan kurumsal Facebook hesaplarını kapattı.192
• Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar, yayınlanan “Tutuklandık” adlı kitabında MİT TIR’ları görüntülerinin kendisine “solcu bir milletvekili dostu” tarafından getirildiğini açıkladı. Kitabın haberin yayınlanma sürecine de değinen Dündar, Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı
avukat Akın Atalay’ın kendisine “Bunun devlet sırrı olduğunu söyleyecekler. Devletin sırrını ifşa, ağır
ceza gerektiren suçtur. Tutuklama kaçınılmaz” dediğini belirtti.193
• İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği’nce kayyım atanan Cihan Medya Dağıtım A.Ş.’nin yeni yönetimi Meydan, Yarına Bakış, Yeni Asya, Özgür Düşünce ve Taraf gazetelerinin abone dağıtımını durdurma kararı aldı. Meydan gazetesi genel yayın yönetmeni Levent Kenez, kayyım yönetiminde dağıtım
şirketinin sözleşme yükümlülüklerine aykırı olarak Meydan gazetesini abonelere dağıtmama kararı aldığını belirtti ve özgür basına destek olmak isteyen herkesin ertesi gün bayiden gazeteyi almaya çağırdı.194
• Today’s Zaman gazetesinin önceki Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki yayınladığı yazı ve yaptığı bazı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada iki yıl yedi ay hapis cezasına çarptırıldı.195
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet ve BirGün gazeteleri hakkında, 14 yaşındaki
Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin yapılan yayınlarda, “Terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerini hedef gösterme” suçlaması ile soruşturma başlattı. Elvan’ın ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten üç
Cumhuriyet Savcısı, Cumhuriyet ve BirGün gazetelerinde, dosyada gizlilik kararı bulunmasına rağmen
bir polis memurunu hedef yapacak şekilde yayınlar yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.196
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25 Mart 2016
• Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün
yargılandığı “MİT TIR”ları davasının ilk duruşmasında mahkemenin dinleyicilere kapatılması kararı
alındı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Müsteşarlığı’nın müdahillik talebinin kabulüne karar verdi.197 İstanbul’da görevli konsoloslar ile Alman Büyükelçisi Martin Erdmann ve bazı Avrupalı parlamenterler İstanbul Adliyesi’ne giderek Dündar ve
Gül’e destek verdi.198 Gazeteciler Cemiyeti genel sekreteri ve Gazetecilere Özgürlük Platformu dönem
sözcüsü Ümit Gürtuna davayla ilgili yaptığı açıklamada “Yargılanan Dündar ve Gül değil, haber yazma
hakkıdır” dedi.199
• NTV Spor kanalı “küçülmeye gidildiği” gerekçesiyle, yönetim kadrosu da dahil olmak üzere
20’nin üzerinde çalışanın işine son verdi.200
• Diyarbakır 1.Sulh Ceza Hakimliği, Lice’deki Mermer Karakolu’na PKK’lı teröristler tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıyla ilgili olarak yayın yasağı kararı aldı.201
26 Mart 2016
• Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un basın müşaviri, Rıza Zarrab’ın ABD’de tutuklanması ile ilgili Kurtulmuş’a soru sormak isteyen FoxTv muhabiri Öznür Arslan’ı fiziki olarak engelleyerek, gazeteciyi provokasyon yapmakla suçladı.202
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül’ün yargılandığı MİT TIR’ları davasını takip eden konsoloslara tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu yargılamaya katılanların durumu çok önemli. İstanbul’daki konsoloslar mahkemeye geliyor. Siz kimsiniz ya?
Sizin ne işiniz var orada? Yani diplomasinin de bir edebi var. Burası senin ülken değil. Burası Türkiye”
dedi.203
27 Mart 2016
• Van’ın Erciş ilçesinde 13 Kasım’da haber takibi yaptığı sırada gözaltına alınarak hakkında
“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla dava açılan DİHA muhabiri İdris Yılmaz’a, 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.204
28 Mart 2016
• JINHA muhabiri Rojda Oğuz tutuklu bulunduğu Van M Tipi Kapalı Cezaevi’nden tahliye
edildi. Oğuz, 5 Ocak’ta Yüksek Ögretim Kredi ve Yurt Kurumu (KYK) Van Yüzüncü Yıl Melikşah
Yurdu’na sabah saatlerinde yapılan baskında 17 kişiyle birlikte gözaltına alınmış, “Örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanmıştı.205
29 Mart 2016
• Almanya’da yayın yapan Spiegel Online’ın haberine göre, Almanya Büyükelçisi Martin
Erdmann, Kuzey Almanya Radyo Televizyon Kuruluşu’nda (NDR) yayınlanan “extra 3” adlı mizah
programında “Erdowi, Erdowo, Erdogan” adlı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hicveden şarkıda hakaret unsuru bulunduğu idiasıyla Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Şarkıda Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı görüntüleri eşliğinde Erdoğan’ın lüks harcamalarda bulunduğu ifade edilmiş. Türkiye’de basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamalara dikkat çekilerek “Erdoğan’a uymayan bir şey yazan gazeteci sabah kendini hapiste bulur” denilmişti.206
• Zaman gazetesine atanan kayyım, gazetenin genel yayın yönetmen yardımcısı Bülent Korucu’nun işine son verdi.207
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• Doğuş Grubu’nun sahibi olduğu NTVSpor kanalındaki işine son verilen sunucu Irmak Kazuk,
kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kanalına veda etti.208
• Basın İlan Kurumu, Cumhuriyet gazetesine DHKP-C’li iki kişi tarafından rehin alındıktan
sonra öldürülen savcı Selim Kiraz’ın fotoğrafını yayınladıkları ayrıca Charlie Hebdo mizah dergisinin
kapağını yayımlanması ile geçen yıl hayatını kaybeden gazeteci Cüneyt Arcayürek’in 28 Şubat 2013 tarihli yazısı nedeniyle 18 gün ilan kesme cezası verdi.209
• Haber takibi sırasında “heyecanlı” olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan JİNHA Muhabiri Beritan Canözer tahliye edildi.210
• Diyarbakır’da JİNHA muhabiri Beritan Canözer’in duruşmasını izlerken gözaltına alınan gazeteci Tuğba Tekerek, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.211
• Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah, Star, Akşam, Yeni Şafak, Yeni Akit ve Türkiye gazeteleri, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Güneydoğu’daki çatışma ortamının sona erdirilmesi talebiyle Barış
İçin Akademisyenler tarafından yayımlanan “Suça Ortak Olmayacağız” bildirisine imza atan üç akademisyenin tutuklamasına tepki gösterdiği açıklamasını sansürledi. Davutoğlu tutuklu akademisyenler Esra Mungan, Kıvanç Ersoy ve Muzaffer Kaya ile ilgili olarak “Ben prensip olarak hüküm verilene kadar
eğer herhangi bir hukuki zorunluluk yoksa, insanların tutuklu yargılanmalarına karşıyım. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki akademisyen Esra Mungan geçmişte başörtü yasağına da karşı çıkan bir isim. Onunla ilgili olumsuz kanaatim yok. Aksine özgürlükçü tutumunu duymuş olduğum bir isim” demişti.212
30 Mart 2016
• Daily Telegraph’ın Lübnan merkezli çalışan foto muhabiri Sam Tarling ile ismi verilmeyen
bir diğer İngiliz gazeteci ve İspanyol foto muhabiri Natalia Sancha’nın mesleki ekipmanları, telefonları
ve bilgisayarları kontrol edildikten, saatlerce gözaltında tutulduktan sonra sınır dışı edildikleri, Alman
Der Spiegel dergisinin Türkiye muhabiri Hasnain Kazim ve İstanbul’da görev yapan 20’ye yakın diğer
Alman muhabirlerinden sekizinin ikamet ve çalışma izinleri reddedilip ülkelerine dönmek zorunda bırakıldıkları bildirildi. Şubat ayında da benzer uygulamalar yaşandığı ve Politiken gazetesi muhabiri Claus
Blok Thomsen’in Kilis’e gitmek üzere geldiği Sabiha Gökçen Havaalanında gözaltına alınıp, telefon ve
bilgisayar kayıtları kontrol edildikten sonar 9 Şubat günü sınır dışı edildiği iddia edildi.213
• Habertürk, Bursa bürosunda görev yapmakta olan İsmet Acar, Uğur Uslubaş ile muhabirler
Sedef Şenkal Demir ve Göka Usanmaz’ın işine son verdi. Ciner Medya Grubu “ekonomik küçülme”
çerçevesinde Habertürk gazetesi ile Habertürk TV’nin “havuz” sistemine geçilmesi kararı almış tasarruf
amacıyla Bursa bürosunu kapatmıştı.214
• Evrensel gazetesi muhabiri Faruk Ayyıldız’a, Diyarbakır’da çalıştığı dönem attığı bir tweetin
“manidar bulunduğu” gerekçesiyle dava açıldı. Ayyıldız, 9 Ekim 2013 tarihinde attığı “İşgalcinin varlığı
silahı, askeri, polisi, şiddetiyse elbet o işgalciye atılan her taş helaldir, haktır” ifadelerini kullanmıştı.215
• Gazeteci Arzu Yıldız hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten yargılandığı davada “zorla getirilme” kararı verildi.216
• Kayyım atanan Zaman gazetesinde sorumlu yazı işleri müdürü Mehmet Özdemir ve Today’s
Zaman genel yayın yönetmen yardımcısı Celil Sağır’ın iş akdi feshedildi. Kayyım yönetimi altına alınmaları ardından Zaman ve Today’s Zaman gazetelerinden işten çıkarılanların yerine daha önce kayyım
idaresine verilen Bugün gazetesi ve Bugün TV’de görevlendirilen, ancak yönetim değişikliği sonrasında
zarar ettikleri için bu medya kurumlarının kapatılmasıyla işlerini kaybeden 30 kişilik ekip alındı.217
• Hürriyet’in cuma eki olarak yayınlanan Radikal Kitap editörleri Burcu Aktaş ve Derviş Şente-
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kin’in Doğan Medya Grubu’yla yolları ayrıldı. Aktaş ve Şentekin’in yerine kültür sanat bölümünden
Bahar Çuhadar ve Erkan Aktuğ geldi.218
31 Mart 2016
• Cihan Haber Ajansı’na atanan kayyım heyeti, genel yayın yönetmeni Faruk Akkan’ın görevine
son verdi.219
• Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül’ün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte
gittiği ABD gezisinde Zaman Amerika ve Cihan Haber Ajansı Washington muhabiri İhsan Denli’ye
saldırdığı iddia edildi. 2014’te Türkiye’den sınır dışı edilen, Today’s Zaman eski yazarlarından Mahir
Zeynalov, Twitter hesabından İbrahim Karagül’ün fotoğrafını yayınlayarak ”Erdoğan’ın yardakçısı
(hınk deyicisi) editör İbrahim Karagül, Washington’da muhabir İhsan Denli’ye saldırdı” diye yazdı. Bu
tweet’e cevap veren Karagül, ”Ben seni dövmedim çocuk. O terbiyesizlik karşısında dişlerini dökmeliydim. Dökecektim de. Şükret...” ifadelerini kullandı.220
• Yeni Şafak Ankara temsilcisi Abdülkadir Selvi, köşe yazısında gazeteden ayrıldığını duyurdu.221
• 17 Aralık tapelerinden birinin ABD’de tutuklanan Rıza Zarrab ile ilgili iddianamede yer aldığına ilişkin Haberdar, Cumhuriyet, Meydan, Nokta dergisi gibi yayınların internet sitelerinde yer alan
16 habere erişim engellendi. Erişim engelleme kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu
Bilal Erdoğan’ın şikayeti üzerine İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nce verildi.222
• ABD’nin düşünce kuruluşlarından Brookings Enstitüsü’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, basın özgürlüğü eleştirileri ve tutuklu gazetecilere ilişkin olarak, “Tutuklu gazeteci olduğu iddia edilen 52 isim, başta terör suçları olmak üzere birçok suçtan temyiz aşamaları da tamamlanmak suretiyle cezası kesinleşen isimlerdir” dedi. “Tutuklu gazeteci olduğu iddia edilen sadece yedi isim
vardır” diyen Erdoğan, “Sadece ikisinin sarı basın kartı vardır. Bunlar da bizi aldatmasın” diye konuştu.223
• Star gazetesinin Ankara Bürosunun parlamento ve siyaset muhabiri Nevin Bilgin, diplomasi
muhabiri Zeynep Tuğrul, eğitim ve bürokrasi haberlerinden sorumlu Ahmet Fatih Ertan ile idari personel Rafet Altun’un görevine son verildi. İki ayda sekiz gazetecinin işine son verilen Star gazetesinin
Ankara bürosunda, muhabir olarak çalışan dört kişi kaldı.224 Ayrıca, Star gazetesinin kuruluşundan itibaren 17 yıl boyunca gazetenin görsel yönetmenliğini üstlenen Remzi Alişan’ın da görevinden ayrıldığı
bilirildi.
1 Nisan 2016
• MİT TIR’ları haberleri nedeniyle yargılanan Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can
Dündar ile Ankara temsilcisi Erdem Gül ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Kapalı yapılan duruşmada
mahkeme, sanıkların tutuksuzluk halinin devam etmesine karar verdi. Çıkışta konuşan Dündar, “Konsoloslar gereken cevabı verdiler. Bu davayı izlemek en doğal hakları. Türkiye’ de hukuk var mı yok mu?
Takip etmek bütün yabancı diplomatların hakkı” dedi.225
2 Nisan 2016
• soL Haber Portalı’nın “Türkiye” kategorisi, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından engellendi.226 Siteye kısmi erişim engeliyle ilgili Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararında,
“Gerçekler Erdoğan’dan güçlüdür” kampanyasının sitesi ve soL’un bu kampanyaya yer verdiği haberin
kaldırılmasını talep edenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu ve imza kampanyasını “Bu
metni milyonlar imzalamalı, hırsıza hırsız, katile katil denir” başlığıyla duyuran soL’un Erdoğan’ın “kişilik haklarını ihlal ettiği” öne sürüldü.227
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4 Nisan 2016
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturma dosyalarını basına sızdırdıkları ve haberin Karşı gazetesinde yayınlandığı gerekçeleri ile gazetenin yedi eski
çalışanı ile bir polis memuru hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) takipsizlikle sonuçlanan söz konusu dosyaların sızdırılması kapsamında yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul, Bursa, Malatya ve Ankara’da operasyon düzenlendi. Bu
kapsamda Aydınlık muhabiri Mehmet Bozkurt, Karşı gazetesi eski imtiyaz sahibi Turan Ababey, Kutlu
Esendemir, Millet gazetesi eski genel yayın yönetmeni Değer Özergün, Ufuk Köroğlu, Zaman gazetesi
muhabiri Bayram Kaya ve polis memuru M.B. adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler
hakkında, “Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Silahlı terör örgütüne üye
olma ve yönetme”, “Terörle mücadele kanununa muhalefet” ve “Gizliliğin ihlali” suçlarından işlem yapılacağı belirtildi.228
• Vatan gazetesi genel yayın yönetmeni İsmail Turgut Yuvacan’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin bir haber nedeniyle gazetenin sahibi Erdoğan Demirören’in kızı Meltem Demirören tarafından “azarlandığı ve sonrasında ağladığı” öne sürüldü. Odatv’nin iddiasına göre olaydan sonra
Yazı İşleri’ne inen Yuvacan, “bir yandan sandalyeleri tekmelerken bir yandan da ’Beni çocuk gibi azarlıyorlar. Ben onun oyuncağı oldum. Buraya gel buraya git. Çocuk muyum ya ben? Bizim yaptığımız gazetecilik değil” dedi.229
5 Nisan 2016
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen (FETÖ\PDY) soruşturması kapsamında
gözaltına alınan Karşı gazetesinin İmtiyaz Sahibi Turan Ababey tutuklama talebiyle, Aydınlık gazetesi
sorumlu yazı işleri müdürü Mehmet Bozkurt,230 eski Millet gazetesi genel yayın yönetmeni Değer Özergün, Karşı gazetesi haber müdürü Murat Kazancı ve gazeteciler Emre Erciş, Bayram Kaya, Kutlu Esendemir ve polis memuru Mesut Babacan ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar.231 Ababey, ifadesinde “Karşı gazetesine haberleri, Tuskon’un danışman firmasından Y. isimli kişinin getirdiğini belirterek,
“Y. Tuskon’un danışman firmasından getirdiklerini E.E’ye teslim ediyordu. Aynı şekilde CD’leri E.E
ve U.K. da getiriyordu. Haberler bazen gönderdikleri çiçeklerin saksısında geliyordu. Bazen çikolata
kutusunda CD ortamında geliyordu. Y’nin getirdiği belgelerin yayımlanması konusunda tartışma çıkıyordu” dedi.232
• 24 kişiyle birlikte “izinsiz gösteriye katılma”, “terör örgütü üyesi olmamakla birlikte terör örgütü adına faaliyette bulunma” suçlamalarıyla yargılanan Kürtsat News kameramanı Baran Ok Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşması 24 Mayıs’a ertelendi. Ok, 31 Aralık’ta Diyarbakır’da sokağa çıkma yasağına karşı yapılan yürüyüşü takip ederken gözaltına alınıp zırhlı araca bindirilmişti. Kürtsat News muhabiri Ferat Mehmetoğlu ise polisin arkadaşını gözaltına almasını “O benim
kameramanım” diyerek engellemeye çalışmış, zırhlı aracın önünde geçmiş ama engel olamamıştı.233
6 Nisan 2016
• 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturması haberleri nedeniyle gözaltına alınan kapatılan
Karşı gazetesi muhabiri Bayram Kaya’nın, gözaltındayken son olarak çalıştığı Zaman gazetesinden,
kayyım tarafından işten çıkarıldı.234
• Haftalık siyasi dergi “Boyun Eğme”nin 1 Kasım seçim sonuçlarının değerlendirildiği altıncı
sayısının kapağında yer alan “Saygı duymuyoruz” manşeti hakkında takipsizlik kararı verildi. Komünist
Parti Konya örgütü üyeleri tarafından 9 Kasım 2015 tarihinde Gedavet Parkı’nda tanıtım ve satış çalışması yapılan Boyun Eğme dergilerine polis el koymuş, yedi parti üyesini de gözaltına almıştı. Kapağında Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun oy kullanan resminin ve “Saygı duymuyoruz” ibaresinin bulunduğu
dergiyi tanıtan ve dağıtanlar hakkında hakaret suçlamasıyla şikayette bulunulmuştu.235

228

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/509828/istanbul_merkezli_operasyon__5_gazeteciye_gozalti.html
http://odatv.com/hangi-genel-yayin-yonetmeni-erdogan-tartismasi-nedeniyle-agladi-0404161200.html
http://www.aydinlikgazete.com/turkiye/muhabirimiz-mehmet-bozkurt-serbest-birakildi-h85932.html
231
https://www.cihan.com.tr/tr/deger-ozergun-adliye-2046478.htm
232
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/511354/_Haberler_cicek_saksisinda_geliyordu_.html
233
http://bianet.org/bianet/medya/173656-kurtsat-kameramani-baran-ok-hakim-karsisina-cikti
234
http://www.cnnturk.com/turkiye/karsi-gazetesinin-eski-calisanlari-adli-kontrol-sartiyla-serbest
235
http://haber.sol.org.tr/medya/boyun-egmenin-saygi-duymuyoruz-mansetine-takipsizlik-151699
229
230

38

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2016 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

• İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın talebiyle açılan dava da T24’te yayımlanan “Yeni yolsuzluk soruşturmasının boyutu 100 milyar
dolar iddiası” başlıklı habere erişim engeli getirdi. Erişim engeli kararına gerekçe olarak “Cumhurbaşkanı’nın oğlunun toplum nezdindeki şeref ve saygınlığını küçük düşürme ve zarar verme kastıyla kaleme alındığı” gösterildi.236
• Cizre’de araçlarında bomba olduğu iddiasıyla gözaltına alınan DİHA stajyer muhabiri Fırat
Duymak ile Mele Kasım Yiğit serbest bırakıldı.237
7 Nisan 2016
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “hakaret” öğeleri içeren şiir yayınlayan Alman devlet televizyonu ZDF, yazılı bir açıklama ile özür diledi. Açıklamada, “ZDF’nin Program Direktörü Dr. Norbert Himmler kamuya yönelik bir açıklama yaparak, söz konusu kararın, programın
ZDF’nin standartlarını ve kalite taleplerini yerine getirmemesi dolayısıyla alındığını belirtmiştir. ZDF
Genel Müdürü Dr. Thomas Bellut Berlin’deki Türk büyükelçisi ile görüşmüş, görüşme esnasında söz
konusu programın izleyicilerin duygularını yaralamış olması nedeniyle üzüntülerini dile getirmiştir” denildi.238
• İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, Ensar Vakfı’na sponsorluk kararına devam eden
Turkcell’i eleştiren 100 Twitter mesajının erişimine ““kişilik haklarının ihlal edildiği” gerekçesiyle engel kararı verdi. Mahkeme kararı Twitter kullanıcılarına tebliğ edilirken çok sayıda kullanıcı mahkeme
kararının fotoğrafını paylaşarak tepki gösterdi.239
• İstanbul Muhtarları Dayanışma Derneği üyesi bir grup, Leman dergisinin 30 Mart tarihli sayısının kapağında yer alan, Cumhurbaşkanı’nın bir muhtarla selfie çekildiğini gösteren karikatürle muhtarların “aşağılandığı ve hakarete uğradığı” nı savunarak, karikatürist ile dergi yöneticileri hakkında suç
duyurusunda bulundu.240
• Gazeteci Ayşe Arman’ın “Kılıçdaroğlu yüzde 100 haklı” başlıklı yazısının internet sitesinde
sansürlendiği iddiaları üzerine bir açıklama yapan Hürriyet, “Teknik bir sıkıntı nedeniyle yazarlar ve
bazı kategorilere erişim geçici bir süreliğine sağlanamamıştır” dedi. Arman’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren yazısına erişemeyen okurlar, yazının Hürriyet tarafından kaldırıldığını
öne sürmüştü. Arman , Kılıçdaroğlu’nun Ensar vakfı yurdunda tecavüze uğrayan çocuklar konusunda
yaptığı açıklamalarda vakfı korumaya çalışan beyanları nedeniyle Aileden sorumlu Bakan Sema Ramazanoğlu ile ilgili sarfettiği sözlerin kadına hakaret olarak algılanmaması gerektiğni savunmuştu.241
8 Nisan 2016
• Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından DİHA’nın internet sitesi 34. kez erişime engellendi. DİHA yayın hayatına www.diclenews.win adresi üzerinden devam edeceği açıklandı.
Azadiya Welat gazetesinin de internet adresi beşinci ve siyasihaber.org üçüncü kez TİB tarafından erişime engellendi.242
• Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin iki yıllık faaliyetlerinin değerlendirildiği basın toplantısında Trakya gazetesi Yazı İşleri Müdürü Nijat Ayvaz’ın belediyeyi eleştirmesi üzerine Belediye Başkan
Kadir Albayrak’ın toplantıyı bitirip salonu terk etti. Bu durum üzerine Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan da, Ayvaz’la tartışmaya girişti ve daha sonra saldırarak boğazını sıktı. Ayvaz, ise
“Sayın Başkan bunu yapamazsınız. Basına baskı kuramazsınız. Basının yakasına yapışamazsınız. Utanacaksınız” diyerek tepkisini dile getirdi. Yaşanan gerginlik üzerine Başkan Albayrak, araya girerek
olayın büyümesini engelledi.243
• Haber takibi yaptığı sırada kent merkezinde polisler tarafından gözaltına alınan Dicle Haber
Ajansı (DİHA) Siirt Muhabiri Engin Eren, serbest bırakıldı.244
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10 Nisan 2016
• Gazeteci Cem Küçük’ün Rasim Ozan Kütahyalı ve Genelkurmay ile ilgili kaleme aldığı yazısı
nedeniyle Star gazetesinden kovulduğu iddia edildi. Cem Küçük, son olarak Genelkurmay Başkanı için
“direnirse istifasını verir” diye yazan ve askeri savcılığa çağrılan Sabah gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı’ya sahip çıkan bir yazı yazmıştı.245
• Gaziantep’te, Suriye’nin Halep kentinden haber geçen Aleppo Today’in muhabiri Muhammed
Zahir el Şerkat’ın maskeli kişiler tarafından ensesinden vuruldu. Yaralanan gazeteci hastaneye kaldırıldı.246
11 Nisan 2016
• Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Mardin’in Nusaybin ilçesinde Çatalözü Mahallesi’nde haber
takibi yapan Dicle Haber Ajansı muhabirleri Meltem Oktay ve Uğur Akgül özel harekât polisleri tarafından gözaltına alındı.247
• Van’ın Erdemit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi’nde haber takibi esnasında polisler tarafından gözaltın alınan DİHA stajyer muhabiri Ziya Ataman, İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemlerinden sonra Van Adliyesi’ne getirildikten sonra “örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı.248
12 Nisan 2016
• Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda, Kaynak Holding ile “organik bağı”
bulunduğu tespit edilen 14 şirkete daha kayyım atandı. Soruşturma kapsamında, holdingle organik bağı
olduğu tespit edilen şirket sayısı 72’ye ulaştı. Mali Şube polislerinin Samanyolu binasında da arama
yaptığı belirtildi.249
• Hani Sulh Ceza Hakimliği, Diyarbakır’ın Hani ilçesinde dün meydana gelen ve bir askerin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili yayın yasağı kararı aldı. RTÜK tarafından yapılan açıklamada,
Hani Sulh Ceza Hakimliği’nin, 11 Nisan Pazartesi günü Hani’de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle, soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamında medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılmasının yasaklanmasına karar verdiği bildirildi.250
• Gaziantep’te IŞİD’in üstlendiği bir saldırıda ağır yaralanan Suriyeli gazeteci Muhammed Zahir el Şerkat hastahanede hayatını kaybetti.251
13 Nisan 2016
• Gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık, Soner Yalçın, Prof. Dr. Yalçın Küçük ve eski Emniyet
Müdürü Hanefi Avcı’nın aralarında bulunduğu 13 kişinin yargılandığı Oda TV davası İstanbul 18’inci
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkemede avukatların talebi üzerine sanık gazeteci Barış Pehlivan’ın hard diskinde yapılan incelemeye ilişkin bilirkişi heyetinin ek raporunun sonuç bölümü okundu.
Raporda, Pehlivan’ın bilgisayarında “115 zararlı yazılım bulunduğu, bu zararlı yazılımların uzaktan
kontrol edilebildiği ve bilgisayar her açıldığında çalıştığı” ifadeleri yer aldı.252
• Hürriyet gazetesine 6-8 Eylül 2015 tarihlerinde yapılan iki saldırıyla ilgili haklarında “mala
zarar vermek” ve “nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek “suçlarından açılan davada 26 kişinin yargılanmasına başlandı. Haklarında dokuz yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması, mahkeme hâkiminin dört aydır raporlu olması yüzünden başlamadan ertelendi.253
• Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde
öğrencilere yapılan ev baskınlarını haberleştiren Haber Sol, Hürriyet, BirGün , Sendika.org, Odatv, Evrensel, Bianet, Zete, Cumhuriyet, Gerçekgündem ve Diken’de yer alan yazıları dahil olmak üzere 27 haber sitesinin de içinde olduğu toplam 92 internet bağlantısının erişime engellenmesine karar verdi. Ayrıca aynı konuyla ilgili tweetler için de engeleme kararı alındı. Bir kadın öğrenciyi kahkaha attığı için
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azarlayan, öğrencilere ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle okuldan uzaklaştırılan MSGSÜ Osmanlıca eğitmeni Yrd. Doç. Esra Keskinkılıç, onlarca öğrencinin fotoğrafıyla birlikte Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne ihbarda bulunmuş, öğrencilerde ev baskınıyla gözaltına alınmıştı.254
14 Nisan 2016
• Meydan yazarı Ömer Şahin, Star gazetesi yazarı Cem Küçük’ün patron Ethem Sancak tarafından Genelkurmay ve Türkiye-İsrail ilişkileri nedeniyle yazdığı yazıdan dolayı kovulduğunu öne sürdü.
Ömer Şahin yazısında “İhale aldığı Genelkurmay’la ilişkisi bozulmasın diye en ‘gözde’ elemanını feda
edebiliyor” demişti.255
• Feza Gazeteclik grubuna atanan kayyımlar Zaman’a bağlı bölge bürolarında çalışan 100 kişiyi
işten çıkardı.256
• Ankara Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın Sputnik ve
Özgür Gündem’in internet sitelerinin kapatılması ile ilgili verdiği erişime engelleme kararını onayladı.257 Sputnik’in internet sitesine girmek isteyenler “Yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme
sonucunda idari tedbir uygulanmaktadır” açıklamasını görüyor. 31 dilde yayın yapan Sputnik’in Türkçe
yayınlarının genel yayın yönetmeni Mahir Boztepe, yaptığı açıklamada “Siteye erişimin neden engellendiğini öğrenebilmek için düzenleyici kuruluşa mektup gönderdik. Yasak gelmesini hiç beklemiyorduk” dedi.258
• Nusaybin’de polis tarafından yapılan bir baskında gözaltına alınan ve tutuklanma talebiyle
mahkemeye sevk edilen DİHA muhabiri Meltem Oktay, “terör örgütü üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı. Oktay’ın beraber gözaltına alındığı DİHA muhabiri Uğur Akgül ise, ifadesi alındıktan sonra adli
kontrol şartı ile serbest bırakıldı.259
• Urfa’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medyada hakaret ettiği ve “terör propagandası” yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan altı kişiden beşi tutuklandı.260
15 Nisan 2016
• İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen “Tahşiyecilere kumpas” iddiasıyla aralarında
Samanyolu yayın grubu başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Yurt
Atayün’ün de bulunduğu 10’u tutuklu 33 sanığın yargılandığı davada mahkeme, Hidayet Karaca ve tutuklu polislerin tahliye taleplerini reddetti.261
• Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren
şiirinden dolayı komedyen Jan Böhmermann’ın yargılanmasını isteyen Türkiye’nin talebinin kabul edildiğini ve Böhmermann hakkında soruşturma başlatılacağını belirtti. 262 Bu kararın ardından Böhmermann, yayınlarına “kısa bir süre” ara vereceğini duyurdu. Ayrıca “bir süreliğine” Almanya’yı terk edeceğini açıkladı.263
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “müfettişlerin Ankara Garı’ndaki bombalı saldırıda ihmalleri sıralayan raporuna” dair haberlerle ilgili Cumhuriyet gazetesi muhabiri Kemal Göktaş ile Evrensel
gazetesi muhabirleri Cem Gurbetoğlu ve Tamer Arda Erşin hakkında soruşturma başlattı. Açılan soruşturmaya göre gazetecilerin müfettişlerce ihmali olduğu belirtilen valinin, müfettişin, savcının, polis müdürlerinin adını yazmak “hedef göstermek” kapsamında suç olduğu iddia edildi.264
• Sputnik ve Russia Today (RT) genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan TİB’in Sputnik haber ajansını engellemesi hakkında yaptığı açıklamada kararın “Türkiye’deki katı sansür uygulamalarının
yeni bir örneği” olduğunu söyledi. “Türkiye’de artık basın özgürlüğü gibi bir kavramdan söz etmek
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mümkün değil” dedi.265
• Hakkari’de düzenlenen Kutlu Doğum Haftası etkinliklerini takip eden Yüksekova Haber gazetesi yazı işleri müdürü Zeki Dara, etkinlik sırasında Hakkari Valisi Yakup Canbolat’ın karşısında “bacak bacak üstüne attığı” gerekçesiyle gözaltına alındı. “Geçirdiği diz ameliyatı nedeniyle uzun süre
ayakta duramadığını ve oturduğu sırada gayri ihtiyari bacak bacak üstüne attığını” söyleyen Dara, “aradan bir dakika geçmeden Vali’nin bir korumasının yanına gelerek ‘Sen Vali’nin karşısında nasıl bacak
bacak üstüne atarsın?’, ‘Kuran okunurken böyle oturulur mu?’ dediğini ve sonrasında Vali’nin “gözaltına alınması için doğrudan talimat verdiğini” ifade etti.266
• NTV Dış Haberler Müdürü Fehmi Gürdallı istifa etti. Nedeni ise açıklanmadı.267
16 Nisan 2016
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Michael-HubertusvonSprenger, okuduğu
şiir nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu Alman sunucu Jan Böhmermann hakkında söz konusu şiiri ”bir daha okumaması” için yeni bir suç duyurusunda bulunacağı bildirdi.268
• Hakkari Valisi Yakup Canbolat’ın karşısında bacak bacak üstüne attığı gerekçesiyle gözaltına
alınan Yüksekova Haber Yazı İşleri Müdürü Zeki Dara’nın evine polis baskını yapıldı. Konuyla ilgili
açıklama yapan Dara, “Gözaltı olayından sonra bunun yaşanması tedirgin etti. Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum.” dedi.269
17 Nisan 2016
• AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, köşe yazarı olduğu Star’dan ayrıldı. Miroğlu “Yazmaya kısa bir mola veriyorum” başlıkla veda yazısında “belki bir başka gazetenin kapısı açılır” dedi.270
19 Nisan 2016
• İstanbul Emniyet Müdürlüğü, “Şikede kumpas” iddialarına ilişkin yapılan operasyonlar kapsamında FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen gazeteciler ve avukatların da bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Hakkında gözaltı kararı alınan şüpheliler arasında eski Kanal D muhabiri Ekrem
Açıkel, Zaman gazetesi eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı ve eski polis müdürü Mutlu E. de
bulunuyor.271
• Sakarya Üniversitesi öğrencisi olan DİHA muhabiri Muhammed Doğru, çıkarıldığı mahkeme
tarafından tutuklandı. Sakarya TEM Şube ekipleri tarafından 15 Nisan günü kentte düzenlenen ev baskınlarında aralarında DİHA Muhabiri Muhammed Doğru’nun da bulunduğu Sakarya Üniversitesi öğrencisi 11 kişi gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü.272
• Habertürk gazetesinin Ankara bürosunda görev yapan altı gazetecinin işine son verildi.273
• Demirören Medya Grubu’na bağlı “milliyet.com.tr, gazetevatan.com ve milliyetemlak.com”
sitelerinin Reklam Grup Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yakup Erdoğan, görevinden istifa etti.274
20 Nisan 2016
• Suriyeli mültecilerle ilgili bir haber hazırlamak üzere Türkiye’ye gelmek isteyen Alman Devlet Televizyonu SWR kanalı için çalışan gazeteci Volker Schwenck ve Rus devlet haber ajansı Sputnik’in Türkiye yayınları genel müdürü Tural Kerimov havaalanında yapılan pasaport kontrolü ardından Türkiye’ye sokulmadılar.275 Schwenck, attığı tweet’te, “Son durak İstanbul. Türkiye’ye girişim
engelleniyor. İsmimle ilgili bir kayıt olduğu söylendi. Gazeteciyim. Bu bir sorun mu?” ifadelerini kullandı.276
• FETÖ/PDY operasyonları kapsamında kayyım atanan Feza Gazetecilik AŞ’de üst düzey yöne-
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tici olarak çalışan birçok ismin, el koyma olayından önce tazminatlarını aldıkları iddia edildi. Sabah gazetesinde yayınlanan bir habere göre Zaman gazetesi eski genel yayın yönetmenlerinden Ekrem Dumanlı’ya 295, Abdulhamit Bilici’ye 298 bin lira tazminat ödendi.277
• “Yazarlar Okulda Projesi” kapsamında okula kitap tanıtımı için yazar davet etmek isteyen İstanbul’daki bir lisenin müdürü, kendilerine gayri resmi olarak gönderilen bir listedeki isimlerin çoğunun, “Barış İçin Akademisyenler Bildirisi”ne destek olan isimlerden oluştuğunu belirtti. Lise Müdürü
“Getirmeye karar verdiğimiz bir isim de yasaklı görünüyordu. Milli Eğitim’i aradım, şube müdürü bana
‘Bu yazarı çağırırsanız sonunuzu siz düşünün’ dedi. Ben de o ismin yasaklı olduğuna dair resmi bir yazı
istedim ancak ‘Bunu duymamış olalım’ cevabını aldım” şeklinde konuştu.278
• Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapan Emre Aköz, twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada,
gazete tarafından 400 gün zorunlu izne çıkarıldığını duyurdu.279
• Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye’ye girişine izin verilmeyen Almanyalı gazeteci Volker Schwenck ile Sputnik Türkiye Genel Müdürü Tural Kerimov’un güvenlik gerekçesi ile Türkiye’ye geçişlerine izin verilmediğini söyledi.280
• Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü(RSF)’nün 2016 raporunda Türkiye basın özgürlüğünde
180 ülke arasında, geçen seneye göre iki sıra gerileyerek 151’inci sırada yer aldı. “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “otoriter yönetimin sahibi olduğu öne sürülerek eleştirildiği raporda, Türkiye
“gazetecilik yapmanın zor olduğu ülkeler arasında” yer aldı. Raporda Türkiye’de “sürekli olarak yayın
yasakları konduğu, gazetelerin yazı işlerine baskınların yapıldığı, gazetelere kayyım atandığı, yabancı
gazetecilerin gözaltına alındığı ve eleştirel gazetecilerin haklarında açılan davalarla kendilerinin engellenmeye çalışıldığı” vurgulandı.281
• 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında adı örgüt lideri olarak geçen Reza Zarrab’ın şikayeti üzerine gazeteci Fatih Yağmur hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkarılan yakalama kararına gerekçe olarak, gazeteci Fatih Yağmur’un Reza Zarrab’ın konutu ile ilgili yapmak istediği haber gösterildi. Yağmur ifadesinin ardından serbest bırakıldı.282
• Habertürk editörlerinden Yaşar Gürsoy’un işine son verildi.283
21 Nisan 2016
• soL gazetesinin “Türkiye” kategorisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şikayeti
sonrası getirilen engellemeye, Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği’ne yönelik yapılan itiraz herhangi bir gerekçe gösterilmeden reddedildi.284
22 Nisan 2016
• A Haber’de, katıldığı bir programda “AK Parti Davutoğlu ile devam edemez” diyen Nasuhi
Güngör, köşe yazarı olduğu Star gazetesince işine son verildi. TRT Haber’de, ise Güngör’ün Başkanlık
yaptığı döneme ilişkin dosyaların müfettişlerce incelemeye alındığı belirtildi. Güngör’ün farklı paravan
şirketlerle işbirliği yapıp, TRT’nin dış yapım programlarını bu şirketlere verdiği iddia edildi.285
• 2016 yılı Ocak ayından bu yana Özgür Gündem gazetesi hakkında 99 soruşturma açıldı, soruşturmaların 51’i davaya dönüştü. Nisan ayı itibariyle, gazetenin yazı işleri müdürü Reyhan Çapan’a 255
bin, Eren Keskin’e de 100 bin lira olmak üzere gazeteye toplam 355 bin TL para cezası verildi. Dönemin başbakan yardımcısı Bülent Arınç 2015 Temmuz ayında gazete hakkında, “Özgür Gündem diye bir
gazete var, adeta suç makinesi. Bu gazeteler hakkında elimizde dosyalar var” demişve konuşmasının ardından gazetenin internet sitesine TİB tarafından erişim engeli getirilmişti.286
23 Nisan 2016
• Batman Koçerler Bulvarı’nda haber takibinden dönen Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri
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Bilal Güldem gözaltına alındı.287
24 Nisan 2016
• Gazeteci-yazar Ümit Zileli “12 Eylül dönemine ilişkin Diyarbakır Cezaevi Müdürüne ‘İşkenceci’ dediği iddiasıyla 21. İzmir Kitap Fuarı’nda katılmak üzere geldiği İzmir’de, gözaltına alındı. Zileli,
ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.288
• Hollandalı köşe yazarı olan Türk kökenli Ebru Umar, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği” gerekçesiyle Kuşadası’nda gözaltına alındı. Umar, son olarak Metro gazetesindeki
köşesinde Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosluğu’nun “muhbirlik çağrısı” üzerine bir yazı yazmıştı.289“Devlet büyüklerine hakaret” suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Umar, adli kontrol şartıyla aynı
gün serbest bırakıldı.290
• 28 Aralık 2011’de 34 sivilin hayatını kaybettiği Uludere (Roboski) olayı ve sınırdaki kaçakçılık faaliyetlerini anlatan belgesel filmi, “Hatırlıyorum” (Bîra Mı’têtın) 27. Ankara Uluslararası Film
Festivali programından çıkartıldı. Filmin yönetmeni Selim Yıldız, ulusal belgesel kategorisinde yarışmaya alınan filmin ön elemeyi geçtiğini ve gösterim gününün belli olmasına rağmen “son anda” festival
programından çıkarıldığını söyledi.291
25 Nisan 2016
• Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’ın, takipsizlikle sonuçlanan 17-25
Aralık yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili köşe yazıları ve yazı dizisi nedeniyle “Gizliliği ihlal” ve “Hakaret” suçlarından yargılandığı davada “gizliliği ihlal” suçundan beraatine karar verildi. 292 Dündar,
“Arkadaşın babası” isimli yazı dizisinde dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan ile Binali Yıldırım’ın da arasında bulunduğu dokuz kişiye hakaret ettiği gerekçesiyle 28 bin
650 TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, gizliliğin ihlali suçlaması ile “Erdoğan’ın yumuşak
karnı” ve “Fezlekeleri okumak hakkımız” başlıklı yazılarında hakaret iddialarına yönelik ise suçun
unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.293
• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, üniversitenin eski rektörü ve Haberdar.com yazarı Prof.
Dr. Sedat Laçiner hakkında “Terörün Arkasındaki Devletleri Açıklıyorum” başlıklı Haberdar da yayınladığı yazısı nedeniyle Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, Laçiner’in
sözlerinin “devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmaya yönelik” olduğu belirtildi.294
• Serbest gazeteci ve yazar David Lepeska, Twitter hesabından Türkiye’ye girişinin engellendiğini duyurdu. Lapeska yaptığı açıklamada, “Türkiye’ye girişim engellendi ve Atatürk Havalimanı’nda
Şikago uçağı için bekletiliyorum” dedi. Lapeska’nın haberlerinin Financial Times, TheNewyork Times,
Economist, Al Jazeera ve Guardian gibi gazete ve ajanslarda yayınlandığı biliniyor.295
• Sabah, “Marmara’nın imamları” başlığıyla yayımlanan bir haberi nedeniyle, 25 Aralık soruşturmasını yürüten eski Savcı Muammer Akkaş’a 35 bin lira tazminat ödemeye mahkûm edildi.296
• Batman’da “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla gözaltına alınan Dicle Haber Ajansı
(DİHA) muhabiri Bilal Güldem tutuklandı. DİHA muhabiri Güldem’in, terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, teröristlerle röportaj ile örgütün talimatları doğrultusunda haberler yaptığı, örgüt mensuplarına mühimmat ve malzeme temin ettiği öne sürüldü.297
26 Nisan 2016
• İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Aydıner, burs ve zekat verdikleri
için tutuklanan bazı kişiler hakkında hazırlanan “paralel yapı” iddianamesinde Google, Bing, Vodafone,
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sitelerine girmek suç delili olarak gösterdi.298
• BirGün’ün hazırladığı, “Ensar Vakfı İlişkileri” haritası ve Birleşik Haziran Hareketi Eğitim
Komisyonu’nun Ensar Vakfı Raporuna ilişkin “Ensar’dan geçen yollar AKP’ye çıkıyor: Ensar Vakfı’nın ilişkileri haritası ve analizi” haberine, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve UyduNet servis sağlayıcıları üzerinden ulaşılamadığı öne sürüldü. TİB’in ilgili aramasında sayfayla ilgili bir erişim engelleme kararı bulunmuyor.299
• Van’da yaşayan Finlandiyalı yazar Taina Niemela, “ajanlık faaliyetleri” ve “PKK/KCK adına
eylem ve faaliyette bulunmak” iddialarıyla Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Savcılık sorgusu tamamlanan Niemela’nın, sınırdışı edilmesine karar verildi.300
27 Nisan 2016
• Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show programına telefon ile bağlanan öğretmen Ayşe Çelik’in
“çocuklar ölüyor sessiz kalmayın” sözleri üzerine, hakkında soruşturma açılan sunucu Beyazıt Öztürk
için takipsizlik kararı verildi. Ayşe Çelik ve programın sorumlusu Kadir Turnalı hakkında ise beş yıla
kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.301
• Gazeteci Hilmi Hacaloğlu, haber yapmak için gittiği Kilis’de polisler tarafından Valilikten izin
alınmadığı gerekçesiyle, engellendi. Kentte “casusluk faaliyeti” olduğunu söyleyen polisler, 32. Gün ve
Voice of America çalısanı Hacaloğlu’na “Sarı Basın Kartı veya Valilik izni” olmadan haber yapamayacağını bildirdiler.302
28 Nisan 2016
• Charlie Hebdo davasında Cumhuriyet gazetesi yazarları Hikmet Çetinkaya ve Ceyda Karan’a
“halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan ayrı ayrı olmak üzere ikişer yıl hapis cezası verildi.
Çetinkaya ve Karan, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’nun 12 çizerinin katledilmesinin ardından çıkan özel sayısının kapağını dayanışma için köşelerinde yer vermişlerdi. Dava, İstanbul 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görüldü.303
• Adana’da günlük yayın yapan Ekspres gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bülent Yardımcı, kimliği belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırganın, eski “Ceyhan Belediye Başkanı
Hüseyin Sözlü’nün selamını getirdim” diyerek darp ettiği belirtildi. Saldırının ardından Yardımcı, Adana Numune Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.304
• Dokunulmazlık önerisinin görüşüldüğü Anayasa Komisyonu’nda AKP ve HDP milletvekilleri
arasında yaşanan kavgada, polis salonda yaşananları takip eden gazetecileri zorla dışarı çıkarttı.305
• Haber takibi için Silopi ilçesine gelen Alman Haber Ajansı muhabiri Uygar Önder Şimşek, polisler tarafından engellendi. Şimşek’in haber takibi sırasında polisler tarafından zırhlı araçlarla önü kesildi ve “görüntü ve fotoğraf çekmek yasak” denilerek ilçe dışına çıkarıldı.306
• Evrensel gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Vural
Nasuhbeyoğlu hakkında, gazetenin internet sitesinde, ‘HPG: Yüksekova’da Türk’ün gücünü göreceksiniz diyen polis alıkonuldu’ başlığıyla yayımlanan haber nedeniyle “Terör örgütü propagandası yapmak”, “Suçu ve suçluyu övmek” ten iddiası ile dava açıldı.307
29 Nisan 2016
• Habertürk TV Yurt Haberler Müdürü Muharrem Yıldız işten çıkarıldı.308
• Zaman gazetesi ve Cihan Haber Ajansı’nın Ankara haber merkezinde 50 kişinin işine son ve-

rildi.309
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• Demirören Medya Grubu’nda Dijital Reklam Satış Müdürü Sema Erdoğan ve Reklam Satış
Müdürü Müzeyyen Yönce, istifa etti.310
30 Nisan 2016
• İMC TV Haber Müdürü Hamza Aktan, Twitter’dan yaptığı paylaşımlar nedeniyle evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı. Aktan’ın BBC’nin, twitter dan Cizre sakinlerine hitap ederek “bizimle fotoğraflarınızı paylaşabilir misiniz” çağrısını re-twitt etmesi de suç unsuru olarak gösterildi. Tutuklanma talebiyle mahkeme sevk edilen Aktan, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.311
• Samanyolu TV, Türksat uydusundan çıkarılmasının ardından devam ettirdiği karasal yayınına
da son verdi. Karasal antenler aracılığıyla yayınlarına devam eden Samanyolu, Nisan ayının son gecesi
itibariyle bu yayınını da sonlandıracağını RTÜK’e bildirmişti.312
• Ocak ayında Turksat uydusundan çıkarılan İmc Tv’nin tekrar ulusal uydu platformuna alınmadığı ve halen Hotbird uydusu üzerinden yayınlarına devam ettiği bildirildi.313
1 Mayıs 2016
• TRT Haber ve Spor Dairesi’nin eski başkanı Nasuhi Güngör’e, Genel Müdür Şenol Göka
“TRT’ye giriş yasağı” getirdi. Güngör, katıldığı bir programda “AKP Davutoğlu’yla yola devam edemez” demiş daha sonra TRT Haber ve Spor Dairesi Başkanlığı görevinden alınarak hakkında soruşturma başlatılmıştı.314
• CNN Türk, DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 1 Mayıs kutlamalarında yaptığı ve canlı yayınlanan konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Yerin dibine batsın senin sarayın” demesi üzerine canlı yayını kesti. Kesintinin ardından herhangi bir açıklama yapılmadan yayına devam
edildi.315
• Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısına ilişkin yayın yasağı getirildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Şehitkamil ilçesi
İncilipınar Mahallesi 36004 No’lu Cadde’de bomba yüklü aracın infilak ettirilmesiyle gerçekleştirilen
saldırıyla ilgili Gaziantep 3. Sulh Ceza Hakimliğinin yayın yasağı kararı aldığı belirtildi.316
2 Mayıs 2016
• Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem
Gül’ün yargılandığı “MİT TIR’ları davasında mütalaasını açıklayan savcı, Dündar’a 25, Gül’e 10 yıl
hapis istedi. Çalışkan, Yargıtay içtihatlarında “casusluk ve casusluk amacıyla belge, bilgi temin edip
açıklama” iddiasının Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nde görülen MİT TIR’larına ilişkin davadan bağımsız
düşünerek hüküm vermenin mümkün olmadığını ve Yargıtay içtihatlarında ”casusluk ve casusluk amacıyla belge bilgi temin edip açıklama” suçları için öngörülen lehe casusluk yapılan ülke gibi unsurların
gerçekleşmediğinin kabulünün gerektiğini ifade etti.317
• Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, köşe yazarı Selahattin Duman’ın gazetedeki görevinden ayrıldığını duyurdu. Bildirici, “Okurların sorularını yanıtsız bırakmanın doğru olmadığını düşündüğüm için bu bilgiyi aktarmak bana düştü. Bence yazarların veda süreci de şeffaf olmalı. Her yazar,
mümkünse bir veda yazısıyla ve de gazete yönetiminin okuru bilgilendirmesiyle ayrılmalı” diye yazdı.
Yaklaşık bir aydır yazısı yayınlanmayan Duman, Mart sonunda kaleme aldığı yazısının altına düştüğü
notta, ”İki haftalık bir tatil süresi içinde ortalıkta görünmeyeceğim,” demişti.318
• Taraf gazetesinde yayınlanan “Gülen’i bitirme kararı 2004’te MGK’da alındı” başlıklı haberi
yazan gazeteci Mehmet Baransu ile gazetenin eski Sorumlu Yazı işleri Müdürü Murat Şevki Çoban
hakkında açılan davanın altıncı duruşmasında Taraf avukatlarının esasa ilişkin savunmaya hazırlanmak
için zaman istemeleri doğrultusunda, duruşma Eylül ayına ertelendi.319
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3 Mayıs 2016
• Taraf gazetesindeki ”Vermezsen 400’ü” başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla dört yıla kadar hapis istemiyle yargılanan gazeteci Murat Belge, ”Türkiye’nin en kalabalık kulüplerinden birisine üye oldum. Tayyip Erdoğan’a hakaret edenler kulübü” dedi. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşması görülen dava, ertelendi.320
• Hatay’da haber takibi yapan DİHA muhabirleri Erdoğan Alayumat ile Ergin Çağlar gözaltına
alındı. Karbeyaz Jandarma Karakolu’nda yaklaşık iki saat gözaltında tutulan muhabirler ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.321
4 Mayıs 2016
• Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş, Sözcü yazarı Özlem Gürses’e 20 bin TL’lik tazminat davası açtı.
Kendisine açılan tazminat davasını köşesinden “20 bin TL’lik tazminat davası” başlığıyla duyuran Gürses, yazıda, “Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş haklarında yazdığım bir yazıdan dolayı bana dava açmış. ...
Yayımlandığı haliyle bu köşe yazısı toplumumuzun örf, adetlerine ve ahlak kurallarına tamamen aykırıymış” dedi.322
• Gaziantep’teki bombalı saldırı yerine giden ve gözaltına alınan DİHA muhabiri Mehmet Hakkı Yılmaz, “terör örgütü üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı.323
• Sabah ve Takvim gazeteleri, AKP grup toplantısında konuşma yapan Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun sözlerini sansürledi. İki gazete de Davutoğlu’nun sözlerine birinci sayfalarında hiç yer vermezken, iç sayfalarındaki ilgili haberlerinde, Davutoğlu’nun “Bu davalar için gerekirse makamı elimin
tersiyle iterim, nefsimi ayaklarımın altına alırım. Sanal şarlatan ve müfterilerin ayak oyunlarına izin
vermem” ifadelerini sansürledi.324
5 Mayıs 2016
• “Terör örgütü üyesi olma” suçlamasıyla tutuklu bulunan Dicle Haber Ajansı muhabiri Feyyaz
İmrak hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Twitter’dan hakaret ettiği iddiasıyla dava
açıldı.325
• Dicle Haber Ajansı’nın internet sitesi, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından 24
Temmuz 2015 tarihinden bu yana 37’inci kez erişime engellendi. Ajans son 3 gün içinde ikinci kez erişime engellendi.326
• Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun AKP’nin ikinci olağanüstü büyük kongre yapmasına karar
verdiğini açıkladığı konuşmasında “Gücün yozlaşmasına karşı en fazla yatırım yapmamız gereken AK
Parti Gençlik Kolları’dır” sözleri AKP’nin resmi sitesinde sansüre uğradı.327
• Feza Yayın Grubu’na atanmış olan Kayyım heyeti, Zaman, zaman.com.tr, Cihan Haber Ajansı, Cihan Medya Dağıtım, Küre.tv’nin de aralarında bulunduğu bütün medya şirketlerinin faaliyetlerinin
15 Mayıs’ta durdurulması kararı aldı.328
• Dicle Haber Ajansı’nın Mardin muhabiri Murat Verim hakkında “Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” iddiasıyla açılan davanın ilk duruşmasında altı yıl hapis cezası verildi.
Verim hakkında, çalıştığı belediyede hazırladığı basın bülteninde “Öz yönetimle özgür kimliğe” başlığı
nedeniyle soruşturma açılmıştı.329
• Karaman’daki çocuklara cinsel istismar skandalıyla gündeme gelen Ensar Vakfı’na destek için
imza veren kurumlar arasındaki Safa Vakfı’nın okulunda görev yapan öğretmen Okan Ç.’nin 13 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ettiği iddiasını gündeme getiren BirGün’ün haberine erişim
engeli getirildi.330
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6 Mayıs 2016
• MİT TIR’ları davasının duruşmasında mahkeme heyetinin karar için ara verdiği sırada yapılan
silahlı saldırıdan gazeteci Can Dündar yara almadan kurtuldu. Olaya şahit olanların verdiği bilgiye göre,
adliye binası önünde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, bir şahıs Dündar’ın yanına yaklaşıp “Vatan haini” diye bağırarak silahla ateş açtı. Dündar’ın karısı Dilek ile CHP milletvekili Muharrem Erkek saldırgana müdahale ederek kendisini etkisiz hale getirdiler. Saldırı anında Dündar’ın yanında olan NTV Muhabiri Yağız Şenkal hafif yaralandı.331
• CNN Türk, gazeteci Erdem Gül’ün, Can Dündar’ın silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili yaptığı
konuşmada “Türkiye’nin önde gelen bir gazetecisinin verilen arada öldürülmeye teşebbüs edilebiliyorsa
burası yaşanacak bir Türkiye değildir” sözlerinin ardından yayını kesti. Sunucu Başak Şengül ise yayının kesilmesinin ardından ”Vaktimiz bitti” dedi.332
• MİT TIR’ları haberleri nedeniyle “askeri ve siyasi casusluk” ile suçlanan Dündar ve Gül haberi yayınlamaktan dolayı hüküm giydi.333 Dündar devletin gizli belgelerini elde edip yayınlamaktan yedi
yıl hapis cezası aldı, ceza beş yıl 10 aya indirildi. Aynı suçtan Gül’e de altı yıl hapis cezası verilip beş
yıla indirildi. Dündar ve Gül “Cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ise beraat etti. İkili hakkındaki casusluk suçlaması da düştü. Örgüt üyeliği ve örgüte yardım suçu
yönünden ikilinin dosyalarının ayrılmasına karar verildi. Dündar ve Gül hakkında tutukluluğa hükmedilmezken yurtdışı çıkış yasağı kaldırıldı.334
• Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısına ilişkin yayın yasağı kaldırıldı.335
7 Mayıs 2016
• Gazeteci Can Dündar’a silahlı saldırı olayına ilişkin iki kişi daha gözaltına alındı. Olayla ilgili,
görgü tanıklarının da aralarında bulunduğu 20 kişinin ifadesine başvurulduğu ve gözaltına alınan kişilerden birinin saldırgan Murat Ş.’ye silah temin ettiği, diğerinin de gözcülük yaptığı bildirildi. Her iki
şüphelinin, Gaziosmanpaşa’da bir kumar ve tehdit çetesinin içinde yer alan elemanlar olduğu belirtildi.336
9 Mayıs 2016
• Mardin’in Savur ilçesinde dört gün önce jandarmalar tarafından yapılan ev baskınında Savur
Belediye Eşbaşkan Yardımcısı Osman Ok ile DBP üyeleri Mehmet Sait Tuncer, Şakir Turan ve Yusuf
Arat ile birlikte gözaltına alınan DİHA muhabiri Abdulkadir Turay götürüldükleri İlçe Jandarma Karakolu’ndaki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarıldı. Savcılık tarafından ifadeleri alınan beş
kişi, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.337
10 Mayıs 2016
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’nın medya gruplarından Axel Springer’in
yöneticisi Mathias Döpfner’e karşı yasal işlem yapılması talebiyle mahkemeye başvurdu. Erdoğan’ın
Almanya’daki avukatı Ralf Höcker, başvurunun Döpfner’in komedyen Jan Böhmermann’ın “Erdoğan
şiirine” verdiği destek üzerine yapıldığını söyledi. Döpfner, Nisan ayında Alman Welt am Sonntag gazetesinde yayımlanan açık mektubunda Alman komedyen Böhmermann’la dayanışma içinde olduğunu
ifade edip “şiire kahkahalarla güldüğünü ve komedyeni candan desteklediğini” söylemişti.338
• Haber takibi yaptığı sırada “heyecanlı” denilerek gözaltına alınan ve tutuklanan JiNHA muhabiri Beritan Canözer hakkında bir yıl üç ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanmasını geriye bırakan
mahkeme, Canözer hakkında beş yıl denetimli serbestlik kararı verdi. Canözer, geçen yıl Aralık ayında
Diyarbakır’da haber takibi yaptığı sırada özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındıktan sonra tu-
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tuklanmış, ardından 29 Mart’ta serbest bırakılmıştı.339
• Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a silahlı saldırıda bulunan Murat Şahin tutuklandı. Gözaltına alınan beş şüpheliden üçü, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.340
• İstanbul Anadolu 9.Sulh Ceza Hakimliği Turkcell’in talebi üzerine Turkcell’in Ensar’a verdiği
desteği eleştiren 145 tweete erişim engeli getirilmesine karar verdi.341
11 Mayıs 2016
• BirGün gazetesi, yazar Mine Kırıkkanat’la bir söyleşide, PKK’nın içindeki kadınlara yönelik
kullanılan “mal gibi” ifadesine gelen tepkiler nedeniyle muhabiri Özlem Özdemir’in yazılarına ara verdi.342
• Türk kökenli Hollandalı köşe yazarı Ebru Umar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.
Yasağın kaldırılmasının ardından Hollanda’ya dönen Umar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
için, “Cumhuriyet tarihinden bu yana gördüğüm en megaloman diktatör” dediği gerekçesiyle gözaltına
alınmıştı.343
• Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, TV Net’teki Kum
Saati programının kaldırıldığını belirterek “Markar Esayan ve Okay Gönensin ile yaptığımız TV
Net’teki Kum Saati programı kaldırıldı. Nedenini sanırım tahmin ettiniz” dedi.344
• Zaman gazetesine kayyım atanmasının ardından ismini açıklamayan bir çalışanın yaşananlarla
ilgili olayları kaleme aldığı “Kayyım Rezaleti” adlı blogda yayınlanan “Bir medya grubu daha hepimizin gözü önünde yok ediliyor” başlıklı yazıda “Geçen yıl bir milyon liraya satın alınan Irmak Televizyonuna ait canlı yayın arabasının 150 bin liraya satıldığını, Zaman’ın çok sattığı dönemde satın alınan
kağıtların tirajının 2000’lere düştüğü için yandaş gazetelere satılmaya başlandığını” yazdı.345
12 Mayıs 2016
• DİHA muhabiri Şermin Soydan ve Nedim Türfent Van’da haber takibine giderken gözaltına
alındı. Haklarında açılan bir soruşturma gerekçesiyle gözaltına alındıkları belirtilen muhabirler, Edremit
TEM Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.346
• Başbakan Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği iddiasıyla iki yıl dört aya kadar hapis istemiyle
yargılanan gazeteci Nazlı Ilıcak’a, 10 bin 620 lira para cezası verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Ilıcak’ın geçen yıl Nisan ayında ‘Komplo Teorileri ve Gerizekalılar’
başlıklı yazısında Davutoğlu’na hakaret ettiği öne sürülmüştü.347
13 Mayıs 2016
• Van’da gözaltına alınan DİHA muhabiri Nedim Türfent, ‘terör örgütüne üye olmak’ iddiasıyla
tutuklanarak, Hakkari Cezaevi’ne gönderildi.348
• AYM, yazdığı haberler nedeniyle tutuklanan gazeteci Mehmet Baransu’nun kişisel hürriyeti
ve güvenlik hakkı ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı, tutuksuz yargılanma
başvurusunu gündemine alarak başvuruyu 17 Mayıs’ta görüşme kararı verdi. Baransu’nun avukatı Sercan Sakallı, yaptığı açıklamada, “Mahkemenin başvuruyu incelemek için çok geç kalmış olmasına rağmen müvekkilinin 15 ayı bulan tutukluluğunu da göz önünde bulundurarak Can Dündar-Erdem Gül kararında olduğu gibi hukuka uygun bir karar vereceğini ümit ediyoruz” dedi.349
14 Mayıs 2016
• Yeni Yüzyıl gazetesi yayın hayatına son verme kararı aldı. Bir gün sonra son kez çıkacak olan
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gazete, bundan böyle yoluna dijital olarak devam etme kararı alırken, çalışanların durumunun ne olacağı
ise henüz açıklanmadı. Yeni Yüzyıl gazetesi, yayın hayatına geçen yıl Kasım ayında “Türkiye Hepimizin” sloganıyla başlamıştı.350
• İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Taşhiyeciler grubuna kumpas kurulduğu iddiasıyla Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve emniyet mensuplarının yargılandığı davada,
Karaca ve polislerin tahliye talepleri reddedildi. Duruşma Mayıs sonuna ertelendi.351
• DİHA muhabiri Şermin Soydan, “İşte Gever’e ‘gizli’ operasyon belgesi” başlıklı haberinde
“Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etme ve Devletin
güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıkladığı” gerekçesiyle tutuklandı.352
16 Mayıs 2016
• Fethullah Gülen cemaatine yakın görülen fgulen.com internet sitesine erişim engellendi. Siteye girenler “Bağlantı sıfırlandı” uyarısıyla karşılaştı. Erişim yasağının hiçbir uyarı olmadan gerçekleştiği bildirildi.353
• Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve siyasetçi Savcı Sayan’a, CHP Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Mansur Yavaş’a hakaretten 1,740 TL adli para cezası verildi. Kütahyalı ve Sayan, katıldıkları bir televizyon programında, Yavaş hakkında çeşitli iddialarda bulunmuşlardı.354
• Gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül’e, MİT TIR’larıyla ilgili yaptıkları haberler nedeniyle
verilen hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli
kararında, iki gazeteci hakkında ”hak ihlali” kararı verip tahliyelerini sağlayan AYM’nin “Yargılama ile
ilgili sonuca yönelik değerlendirme yaparak yetkisini aştığı” kaydedildi. Kararda “Yüksek Mahkemenin
Anayasa ile Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanununa aykırı olan bu şekildeki değerlendirmesi mahkememizce yerinde görülmemiştir, ki bu durum açık bir şekilde yargının bağımsızlığına, tabii
yargıçlık ilkesine, kovuşturmanın etkin şekilde yerine getirilmesine aykırılık teşkil ettiği gibi kanun yolları sürecinin etkisiz kılınması tehlikesini de beraberinde getireceği kuşkusuzdur” denildi.355
18 Mayıs 2016
• Özgür Gündem ile dayanışma amacıyla başlatılan “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına destek veren gazeteci ve yazarlar Ertuğrul Mavioğlu, Faruk Eren, Ayşe Düzkan, Mustafa
Sönmez ve Melda Onur hakkında, gazetede çıkan haberler nedeniyle soruşturma başlatıldı.356
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Savcılığı, gazeteci Fatih Yağmur hakkında
Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla iddianame hazırladı. İddianamede Yağmur’un Twitter hesabından yazdığı “karakteri bozuk olan hırsızlardır”, “evladını hırsız yapanlardır”, “şehit babası için bile karakteri bozuk diyor” paylaşımlarının Cumhurbaşkanına hakaret niteliği taşıdığı öne sürüldü. 357
• Tarsus 5. Asliye Mahkemesi Adana’da mühimmat yüklü TIR’larla ilgili soruşturmayı yürüten
savcıların Tarsus’taki Ağır Ceza Mahkemesinde yaptıkları savunmayı yayınlayan gazeteci Arzu Yıldız’a bir yıl sekiz ay hapis cezası verdi. Görüntülerin grihat.com.tr’de haber olarak yayınlanmasına ilişkin de gazeteci Tahir Alperen’e 12.600 TL para cezası verildi. Alperen için verilen para cezasına ertelenme getirildi.358
• Aydın’da kutlanan 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü için Aydın Arkeoloji Müzesi’nde düzenlenen etkinlikte güvenlik görevlileri, müzeye girerken aramadıkları gazetecileri, konferans salonunun girişinde, kimlik kontrolünden geçirdikten sonra da çantalarını aramak istedi. Kadın ve erkeklerden
oluşan yaklaşık 40 kişinin hiçbir kontrolden geçirilmeden içeri alınmasına rağmen gazetecilerin sadece
kendilerinin aranmak istenmesine itiraz etmesi üzerine güvenlikçiler, “Çantalarınızda bomba olabilir,
canlı bomba olabilirsiniz” cevabını verdi. Yaşanan tartışmaların ardından gazeteciler üst araması yapıla-
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rak salona alındı.359
• Özgür Gündem gazetesiyle dayanışma amacıyla başlatılan ”Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına destek veren beş isim hakkında soruşturma açıldı. Kampanya kapsamında gazeteci,
yazar, siyasetçi ve aydınların katılımıyla süren kampanyaya katılan isimlerden her biri birer gün genel
yayın yönetmenliği görevi yapmıştı. Gazeteye 99 soruşturma, 51 dava açılmış, geçen ay 355 bin lira para cezası verilmişti. Ayrıca gazete nüshaları için toplatma kararı alınmıştı.360
20 Mayıs 2016
• Özgür Gündem gazetesiyle dayanışma amacıyla başlatılan ”Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına destek veren Celal Başlangıç, Fehim Işık ve Eşber Yağmurdereli hakkında soruşturma başlatıldı.361
21 Mayıs 2016
• İçişleri Bakanlığı’nın; çok sayıda bakanlık ile kamu kurumuna gönderdiği “gizli” ibareli bir
yazıda “tanık koruma hizmetlerinin” yürütülmesinden sorumlu olacak irtibat görevlilerinin isimlerinin
belirlenmesine yönelik talimatını Mart ayında “Kamuda ispiyonculuk kurumsallaşıyor” başlığıyla haberleştiren Cumhuriyet gazetesi muhabiri Sinan Tartanoğlu hakkında “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etmek, açıklamak ve devlet kurumlarını aşağılamak” iddiasıyla soruşturma açıldı. TCK’da
bahse konu suçlamada 17 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.362
• Flash TV Ana Haber Bülteni sunucusu Mustafa Yenigün hakkında, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Yeşil Yol eylemiyle ilgili canlı yayında sunduğu bir haberde sarf ettiği sözlerinden dolayı soruşturma açıldı. Yenigün için Havva Ana gibi benim de sana soru sormaya hakkım var ey devlet. Sen
kimsin la, sen nesin?” sözleri nedeniyle ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük
Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılamak’
suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.363
22 Mayıs 2016
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yazar M. Ali Çelebi hakkında, Özgür Gündem gazetesinde
Nisan ayında çıkan “Harita denemesi” başlıklı köşe yazısı ile Tükenmez dergisinin geçen yıl yayınlanan
nüshasındaki “Gire Spi’den özgürlük manifestosu” başlıklı haberi nedeniyle “terör örgütü propagandası” gerekçesiyle iki ayrı soruşturma başlattı.364
23 Mayıs 2016
• CNN Türk kanalında “Bazı Şeyler” isimli programın sunuculuğunu yapan Ekin Olcayto’nun
işine son verildi. Olcayto, 30 Nisan’da yayınlanan ilk programında iş adamı Ali Ağaoğlu’na “Cebinizde
ne kadar para var” sorusunu yöneltmiş ve Ağaoğlu’da bu soru üzerine cebindeki paraları çıkartarak sunucudan saymasını istemişti. Olcayto yaptığı açıklamada, Ağaoğlu ile diyaloğu nedeniyle kovulduğunu,
kararın kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi.365
• soL haber sitesinin “Türkiye” kategorisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şikayeti
sonrası getirilen sansür, mahkemelerin “ret” kararı vermesi üzerine AYM’ye taşındı. soL’un “Türkiye”
kategorisi, “Gerçekler Erdoğan’dan güçlüdür” metninin haberleştirilmesi sonrası kapatılmıştı.366
• TRT’de ekrana gelen “Enine Boyuna” programında yorumculuk yapan Mustafa Karaalioğlu’nun görevine son verildi. Konu ile ilgili her hangi bir açıklama yapılmadı.367
• Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçen ay okullardaki bilgisayarlara kurulmasını istediği “MEB
SERTİFİKA” eklentisinin ardından OdaTv’nin engellendiği, siteye girmeye çalışan öğretmenlerin şikayeti üzerine ortaya çıktı.368
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24 Mayıs 2016
• Başbakanlıktan gelen talep üzerine, TİB’in kabulü sonrası Gölbaşı Sulh Ceza Hâkimliği tarafından onaylanan sansür kararına Sputnik haber ajansın yaptığı itiraz reddedildi. Mahkeme, sansürü
herhangi bir gerekçeye yer vermeden “yasaya uygun” buldu. Kararın kesinleşmesinin ardından Sputnik
tarafından yapılan açıklamada AYM’ye başvuruda bulunulacağı belirtildi.369
• Urfa’da yayın yapan Radyo Karacadağ, savcılık kararı ile kapatılırken üç çalışanı da gözaltına
alındı. Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile radyoya baskın yapılırken, radyonun yayınlarında
“Cumhurbaşkanına hakaret” edildiği, “örgüt propagandası” yapıldığı ve “suç ile suçlunun övüldüğü”
iddia edildi.370
25 Mayıs 2016
• Özgür Gündem gazetesinin “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına katılan HDP
İstanbul eski Milletvekili Sebahat Tuncel, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi gazeteci Erol Önderoğlu ve 78’liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can’a soruşturma açıldı. Kampanyaya katılma konusunda yürütülen soruşturmada açılan sayı 15’e yükseldi.371
• Sabah gazetesi, ses ve sinema sanatçısı Yavuz Bingöl’ün kumarhanede çekilmiş fotoğrafının
Sözcü gazetesinde yayınlanması üzerine, fotoğrafı bir meslektaşına yardım amacıyla çeken ekonomi
servisi muhabiri Kerim Ülker’in işine son verdi.372 Haberi ve fotoğrafı yayımlayan Sözcü gazetesi muhabiri Mehtap Özcan ise yaptığı açıklamada “O habere imza atan kişiyim. Kumarhanede o görüntüleri
şarjım olmadığı ve yan otelde kaldığım için bir arkadaşımdan telefonunu rica ettim. O da bana ‘Telefonumda biraz sorun var. Ben çekeyim sana vereyim telefonu istersen’ dedi. Sabah’taki arkadaşın konuyla
ilgili tek bağlantısı budur” dedi.373
26 Mayıs 2016
• Star gazetesinin eski yazarı Cem Küçük, ‘Ahmet Hakan’ın hırsızlıkları’ başlıklı yazısı nedeniyle açılan dava kapsamında Hürriyet gazetesi yazarı Hakan’ a beş bin lira manevi tazminat ödemeye
mahkum edildi.374
• Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paralel yapı soruşturması kapsamında Zaman gazetesi, Cihan Haber Ajansı ve TRT’de görev yapan üç gazeteci gözaltına alındı. Gazeteciler tutuklanma talebi ile çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.375
• Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin şikayeti üzerine, Zaman gazetesi eski yazarı Mümtaz’er Türköne hakkında, “Arınç sarayı Sur’daki tünellere sokuyor” başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit ettiği gerekçesiyle beş yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle dava
açıldı.376
• Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın paralel yapı iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında
bir dönem Zaman gazetesinin Düzce Temsilciliği görevinde bulunan Beytullah Özdemir, Ahmet Özdemir ve İlhan Şahin’in evlerine baskın yapıldı. Söz konusu adreslerde dijital malzemelere el konuldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişiler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.377
• Gazeteci Ahmet Şık’ın AKP-Gülen cemaati ilişkisini ele aldığı “Paralel Yürüdük Biz Bu Yollarda” adlı kitabında, dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan Başbakan Binali Yıldırım’a kamu görevinden dolayı hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, Şık kitabını savundu. Kitaptaki bilgilerin mevcut fezleke ve medyada çıkan haberlerden alıntılarla oluştuğunu belirten Şık, yaptığı
savunmada “Eğer savcı kitabı okusaydı dava açmayacağını düşünüyorum” dedi.378
• Diyarbakır’da Özgür Gazeteciler Cemiyeti (ÖGC) bir basın açıklaması yaparak, sokağa çıkma
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yasağı sırasında Sur ilçesindeki cemiyet binasının kapılarının ve bilgisayarlarının kırıldığını, kitapların
ve gazete arşivlerinin alındığını ve kütüphanelerinin yakıldığını söyledi. ÖGC Yönetim Kurulu üyesi
Mehmet Ali Ertaş ise, cemiyet binasına zorla ve keyfi bir şekilde girmek isteyen polisleri engellediği
için gözaltına alındığını söylerken, 173 gün boyunca yaptıkları tüm başvurulara rağmen cemiyet binasına ulaşamadıklarını belirtti.379
• Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlardan sitesine erişim engeli getirildiğini tespit ettiğini
açıklayan Gebze Gündem Haber portalı, bakanlıktan herhangi bir açıklaması gelmeyen sansür uygulamasıyla ilgili hukuki yollara başvurulacağını bildirdi.380
27 Mayıs 2016
• İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve Ankara Üniversitesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, aralarında DİHA’nın da bulunduğu birçok haber ve
muhalif siteye dönük TİB tarafından alınan erişim engeli kararının kaldırılması için Anayasa Mahkemesi’ne “kullanıcı sıfatı” ile 24’üncü defa başvuru yaptı.381
• Kadıköy’de arkadaşlarıyla kar topu oynayan gazeteci Nuh Köklü’yü, dükkanının camına kar
topu isabet ettiği gerekçesiyle öldüren iş yeri sahibi Serkan Azizoğlu “kasten adam öldürme” suçundan
müebbet hapis cezasına çarptırıldı.382
• Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Diyarbakır 2’inci Asliye Ceza Mahkemesi hakiminin DHA tarafından yayınlanan bir haberin “gerçekleri yansıtmadığı ve kendisinin hedef gösterildiği” iddiası ile ilgili yaptığı başvuruyu değerlendirerek başvurunun yetersizliğine karar verdi. DHA muhabiri Felat Bozarslan’ın “Ağabeyinin öldürdüğü kızın duruşmaya zorla getirilmesi kararı” başlıklı haberinde, ağabeyi
tarafından katledilen Evindar Öğüt isimli kız ile ilgili olay ve mahkeme sürecine yer verilmişti.
• Cumhuriyet gazetesinin eski Batman temsilcisi olarak görev yapan gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Civan Değer evine yapılan baskın sonucunda “örgüt üyeliği” iddiasıyla gözaltına alındı.383
• Okullarda kullanılan internet filtresi “MEB SERTİFİKA” ile MEB tarafından KamuGundemi.com’a erişim engellendi. Durum okulda siteye erişim sağlanamadığıyla ilgili site yöneticilerine yapılan şikayetlerle ortaya çıktı.384
• Özgür Gündem eski Eş Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin ile eski Yazıişleri Müdürü Reyhan Çapan hakkında, Özgür Gündem’de yayımlanan haber ve makalelerle “terör örgütü propagandası”
yaptıkları gerekçesiyle toplam yedi yıl altı ay hapis cezası verildi.385
29 Mayıs 2016
• Tutuklu Gazeteci Hidayet Karaca, cezaevinde bahçelere kameralar yerleştirildiğini, bu kameraların banyo, tuvalet ve odaları kayıt altına alabilecek özellikte olduğunu belirterek “Bu durum ağır bir
insan hakkı ihlalidir, konu Meclis’e ve AİHM’ne taşınmalı” dedi.386
• Aralarında Baskın Oran, Gencay Gürsoy, Akın Birdal, Fikret Başkaya, Hasan Cemal, Ragıp
Zarakolu ve Ferhat Tunç gibi isimlerin bulunduğu 105 aydın, gazeteci, sanatçı, akademisyen ve yazar
gazetecilik faaliyetlerinden dolayı tutuklu bulunan DİHA muhabirlerinin serbest bırakılması için bir bildiri yayınlayarak, imza kampanyası başlattı.387
• Özgür Gündem’in Yazıişleri Müdürü İnan Kızılkaya, gazetede çalışmaya başladığı mart ayından itibaren aleyhinde 50’nin üzerinde soruşturma, 10’un üzerinde de dava açıldığını belirterek haftanın
beş gününü Çağlayan İstanbul Adliyesi’ndeki savcılara gazeteciliğin ne olduğunu anlatmakla geçirdiğini söyledi.388
• Lahey’de savaş suçlusu olarak yargılanması için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dava açan Medya Center haber sitesinin yayın yönetmeni Mustafa Seyfullah Kılıç cumhurbaşka-
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nına hakaret suçlamasıyla tutuklandı. Hükümete yakın medyada Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması
dışında Kılıç’ın THKP-C örgütü üyesi ve Suriye lideri Beşar Esad’ın “tetikçisi” olduğu öne sürüldü.389
• Mizah dergisi Misvak’ta, Gezi Direnişi sırasında Okmeydanı’nda polisin attığı gaz bombasıyla
başından vurulduktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan ile ilgili bir karikatürde Elvan’ın ekmek
değil, polislere atmak için taş aldığı çizimi yer aldı. Karikatüre sosyal medyadan tepki gelmesi üzerine
çizimi yapan Şahin Güneş ve Misvak Dergisi Twitter hesaplarını kapattı.390
30 Mayıs 2016
• Tutuklu hakimler Mustafa Başer ve Metin Özçelik’in Yargıtay 16. Ceza dairesinde görülen
davasında, mahkeme heyeti basın mensuplarının bilgisayarlarını açmasına izin vermedi. Başer ve Özçelik, “Paralel Devlet Yapılanması” soruşturmaları kapsamında, “ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “görevi kötüye kullanmak” ve “gizliliği
ihlal” suçları gerekçe gösterilerek tutuklanmıştı.391
31 Mayıs 2016
• İstanbul Cumhuriyet Savcılığı avukat Veysel Ok hakkında, Özgür Düşünce gazetesine verdiği
bir mülakatta hakimleri eleştirmesi nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesinden soruşturma
açılması için bakanlıktan izin istedi. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin talebiyle başlatılan soruşturmada sulh ceza hâkimliklerine ilişkin eleştirilerinin haberleştirildiği 24 Aralık tarihli söyleşi davaya
gerekçe olarak gösterildi.392
• Mersin’de serbest gazetecilik yapan Emin Demir, sosyal medyada paylaşımlarıyla “Örgüt propagandası” yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.393
• Fatih Terim’e hakaret ettikleri iddiasıyla iş adamı Ünal Aysal ile gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın yargılandığı davada, “haberleşmenin gizliliğini ihlal” suçundan Kütahyalı’ya iki yıl hapis, hakaretten ise 9 bin 150 lira para cezası verildi. Aysal’a 10 ay hapis cezası veren mahkeme, cezayı erteleyerek, bir yıl denetim süresinde karar kıldı.394
• Berkin Elvan’ı konu edindiği için sosyal medyada linçe maruz kalan mizah dergisi Misvak’ın
kurucusu ve karikatürün çizeri Şahin Güneş, ölümle tehdit edildiğini belirterek “Çizimden sonra telefonum susmaz oldu. ‘Gelip seni vuracağız, öldüreceğiz’ şeklinde tehdit edildiğim için eşimi ailesinin yanına göndermek zorunda kaldım” dedi. Kendisinin ve eşinin telefon numaralarının Twitter’da “Felix”
isimli bir kullanıcı tarafından paylaşıldığını ve Charlie Hebdo dergisinin İslam’a ve Müslümanlara hakaret içerikli karikatürlerini ifade özgürlüğü olarak tanımlayan çevrelerin, Misvak söz konusu olduğunda suspus olduğunu sözlerine ekleyen Güneş, “Basın özgürlüğü diyorlarsa bizim yaptığımız asıl basın
özgürlüğü” ifadesini kullandı.395
1 Haziran 2016
• Uçurtma Çocuk dergisinin internet sitesi ucurtmadergisi.com’a giriş Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından engellendi.396
• 2011 yılı başında tablet ve mobilde yayın hayatına başlayan Zete mobil gazetesi, yaklaşık beş
buçuk yıldır sürdürdüğü yayın hayatına son verdi. Zete’nin kurucusu ve yayın yönetmeni Nurcan Akad
yaptığı açıklamada, “Sitenin sürdürülebilirliği açısından büyük güçlükler yaşadığını” ifade ederek aldığı
karardan ötürü çok üzgün olduğunu söyledi.397
2 Haziran 2016
• Aralarında İMC TV ve Hayatın Sesi televizyonunun da bulunduğu dokuz kanal ile Evrensel ve
Özgür Gündem gazeteleri hakkında Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından “terör örgütü propagandası yaptıkları” iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Savcılık, soruşturmanın çeşitli illerde ya-
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pılan suç duyuruları, isimsiz ihbarlar Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) yapılan şikayetler üzerine açıldığını söyledi.398
3 Haziran 2016
• Gazeteci Ali Barış Kurt, Çorum’un Sungurlu ilçesinde gözaltına alındı. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında açtığı soruşturma nedeniyle Sungurlu
Emniyet Müdürlüğü’nde ifade veren Kurt, daha sonra serbest bırakıldı.399
• milliyet.com.tr’nin İnternet Yayın Yönetmeni Serkut Bozkurt’un görevine “Uyum sorunu” gerekçesiyle son verildi. Bozkurt kararla ilgili yaptığı açıklamada, “Uyum sorunu diye söylendi ama mesele aslında dört hafta önceki gazeteci Can Dündar haberinden sonra patronlar nezdinde yaşanan sorun oldu” dedi. Dündar, Çağlayan Adliyesi’nin önünde uğradığı silahlı saldırının ardından, milliyet.com.tr haberi yayımlamış ancak kısa bir süre sonra haber siteden kaldırılmıştı. Bozkurt, habere sansür uygulanmasına itiraz etmişti.400
4 Haziran 2016
• TRT, Ensar Vakfı’ndaki çocuk tecavüzlerine yönelik yaklaşımı nedeniyle AKP’li eski Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’nu eleştiren belgeselci Elif Ural’ın işine son verdi. Ensar
Vakfı’nın Karaman’daki (kayıt dışı) yurtlarında) 10 çocuğun tecavüze uğramasıyla ilgili, Ramazanoğlu
“Buna bir kere rastlanmış olması, hizmetleriyle ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz” demiş, Ural’da Twitter hesabından, “Pardon, kaç kere olması gerekiyordu sayın bakan?” diye sormuştu. TRT yönetiminin, yapımcıdan Ural’ın yaptığı programlardan görüntülerinin silinmesini istediği öne sürüldü. Ural durumdan yapımcıların aramasıyla haberdar olduğunu belirtti.401
5 Haziran 2016
• HDP’nin düzenlediği Darbeye karşı Demokratik Direniş adlı mitinge DHA dışındaki ajanslar
“grup kararı” gerekçesiyle alınmadı.402
6 Haziran 2016
• Gazeteci-yazar Mustafa Akyol, geçen yıl Star gazetesinin yönetimine “en üstten gelen” iki telefonun ardından gazetedeki yazılarına son verildiğini söyledi. Akyol Yeni Hayat gazetesine verdiği
söyleşide kendisinin işine son veren yazı işleri müdürünün de bir süre sonra gazeteden kovulduğunu
nakletti. 403
7 Haziran 2016
• İstanbul Vezneciler’de polis aracına yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin “şüphelilerin yakalanmasının ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmesi ve toplum sağlığının milli güvenlik kamu
düzeni ve kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması” gerekçesiyle yayın yasağı getirildi.404
• Jiyan muhabiri Hayri Tunç “örgüt propagandası” yaptığı iddiası ile iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Tunç, hakkındaki iddiaları reddederek
sadece gazetecilik yaptığını, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında da sosyal medya paylaşımlarında
bulunduğunu söyledi.405
8 Haziran 2016
• Midyat’ta emniyet müdürlüğünü hedef alan saldırıyla ilgili gelişmeleri izlemek üzere ilçeye
giden BBC Türkçe muhabiri Hatice Kamer ile AFP Muhabiri Mahmut Bozarslan ve serbest gazeteci
Sertaç Kayar’dan önce görüntü almamalarının istendiği, ardından gazetecilerin olay yerini terk ederken
bir grubun taşlı saldırısına uğradıkları öne sürüldü.406
• 2013’ten bu yana Milliyet gazetesinde Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdüren Fikret Bi-
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la istifa etti. Bila’nın Genel Yayın Yönetmenliği’nden istifa etmesinde Mehmet Soysal’ın İcra Kurulu
Başkanı olmasının etkisi olduğu iddia edildi.407
• İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu – 2015
Yılı Araştırması” sonuçlarında listeden düşenler arasında kayyım atanan Feza Gazetecilik A.Ş.’nin de
olduğu belirtildi. Araştırmada, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu sıralamasında 2013 yılında
308., 2014 yılında ise 410. sırada yer alan Feza Gazetecilik A.Ş, 2015 yılında listeye giremedi.408
• RTÜK, Mardin’in Midyat ilçesinde bomba yüklü araçla Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen
saldırıyla ilgili haberlere yayın yasağı getirdi. Yapılan açıklamada, “Milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının muhtemel olduğu durumlarda” geçici yayın yasağı getirilebileceğinin öngörüldüğü belirtildi.409
• SelamTevhid soruşturmasında kumpas kurdukları iddiasına yönelik 22’si tutuklu 81 sanığın
yargılandığı davada, aralarında eski Bugün yazarı ve Hidayet Karaca’nın avukatı Gültekin Avcı’nın da
olduğu üç kişi tahliye edildi.410 İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava sonrası cezaevi çıkışında konuşan Avcı “Yer altından yer üstüne çıktık ama esaretten özgürlüğe çıktığımızı söyleyemeyiz.
Maalesef basının demokrasi sınavını başarıyla veremediğini düşünüyorum” dedi.411
• “Balyoz’da kumpas” iddialarına yönelik Taraf gazetesi ile ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede ve Tuncay Opçin’e “terör örgütü kurma ve yönetme”; Ahmet Altan, Yasemin Çongar, ve Yıldıray Oğur’a “Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme”, “Devletin
güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile çalma” iddiaları yöneltildi412
• Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, IŞİD tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen saldırılar konusunda yaptığı basın toplantısında IŞİD’le ilgili haberlerin kendisinin onayından sonra yayınlanmasını
istedi. Bölgeden üç gazetecinin doğruladığı bilgilere göre Vali Yerlikaya, İŞİD saldırılarında Antep bağlantısının ortaya çıkması sonrası gazetecileri uyararak kentte yaşanan olaylarla ilgili valilik açıklaması
beklenmeden haber verilmemesini ve IŞİD’in saldırılarında Antep kelimesinin kullanılmamasını, örneğin “Antep Havaalanı” yerine ‘havaalanına yakın bir bölge’ demelerini istedi. Valilik, tüm bunların gerekçesini kentin IŞİD ile anılmasını, turist sayısında ciddi düşüşlerin olmasına bağladı.413
• T24 yazarı ve Bağımsız Gazetecilik Platformu P24’ün kurucu başkanı Hasan Cemal hakkında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin şikâyeti üzerine ikinci dava açıldı. İddianamede, dört yıl sekiz aya kadar hapsi istenen Cemal’in ”Her Allah’ın günü ‘anayasa suçu’ işleyen bir Tayyip Erdoğan’la…” başlıklı yazısında “eleştiri
sınırını aştığı” ifade edildi.414
10 Haziran 2016
• Geçen mart ayında 35 kişinin öldüğü Güvenpark’taki bombalı saldırıyı ertesi günü haberleştiren Cumhuriyet gazetesi hakkında yayın yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, haber ve fotoğraflarda imzası bulunan muhabirler
Alican Uludağ, Sinan Tartanoğlu, Ozan Çepni ve foto muhabiri Necati Savaş’ı şüpheli sıfatıyla ifadeye
çağırdı. Soruşturmanın bir vatandaşın Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) yaptığı şikayet üzerine
açıldığı belirtildi. Kızılay’da Güvenpark’ın yanında bulunan otobüs duraklarına yönelik PKK’nin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 35 sivil vatandaş hayatını kaybetmişti. Cumhuriyet patlama haberini “Kanlı Pazar” manşetiyle vermişti.415
• Yıldıray Oğur ve Ceren Kenar’ın Habertürk TV’de yayınlanan “Şimdi ve Burada” adlı programı “karşılıklı anlaşma” ile sona erdirildi. Türkiye gazetesi yazarları Oğur ve Kenar, altı ay önce TRT
Haber’den Habertürk TV’ye transfer olmuştu.416 Oğur’un ismi Pelikan bildirisinde de geçmiş, Balyoz
kumpasına dair hazırlanan iddianamede sanık olmuştu. Habertürk tarafından yapılan açıklamada da
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“programın başta yapılan anlaşma gereği karşılıklı mutabakatla kaldırıldığı” ifade edildi. Açıklamada
“gerçeği yansıtmayan ifadelere itibar edilmemesi” yönünde uyarı yapıldı.417
• Şırnak’ın Silopi ilçesinde Ocak ayında gözaltına alındıktan sonra haberleri gerekçe gösterilerek tutuklanan Dicle Haber Ajansı muhabiri Nedim Oruç, ilk duruşmasında tahliye edildi. Oruç, “Örgüt
propagandası yapmak”, “Örgüte üye olmak” ve hendek ve barikatları ihbar etmediği gerekçesiyle “Suçu
bildirmemek” iddiaları ile suçlanıyordu.418
• Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım’ı Singapur’da kumar oynarken görüntüleyen
Sözcü gazetesinin haberine tekzip geldi. Daha önce yaptığı açıklamalarda, Nisan ayında “Bakanın oğlu
kumar masasında” başlığıyla manşetten verilen haberi yalanlayamayan Başbakan Yıldırım’ın oğlu, haberin “sinsi bir provokatif komplo” olduğu iddiasıyla tekzip başvurusunda bulundu. Sözcü avukatları
“Bir gazetenin ve gazetecinin en önemli görevlerinden birisi kamu yararı taşıyan bu tarz haberleri olduğu şekilde tarafsız olarak kamuoyuna yansıtarak halkın bilgilenmesini sağlamaktır. Sözcü gazetesi de bu
görev bilinciyle hareket etmiştir. Bu şartların hepsini haiz bir haber, hukuka bire bir uygun ve basın özgürlüğünün getirisidir. Ayrıca tekzip ihtarı usule aykırı olarak, gazetenin sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Enver Kaya’ya değil bir başka kişiye yapılmıştır” diyerek tekzip kararına itiraz etti.419
11 Haziran 2016
• Mardin’in Nusaybin ilçesinde “sokağa çıkma yasağı” sırasında haber takibi yapan Dicle Haber
Ajansı (DİHA) muhabiri Meltem Oktay’ın tutuklu bulunduğu Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nden gönderdiği mektuplara hiçbir gerekçe gösterilmeden el konuldu. Cezaevi yönetimi, uygulamaya hiçbir gerekçe göstermedi.420
• CHP milletvekili Barış Yarkadaş, gazeteci Elif Ural’ın Karaman’daki çocuklara tecavüz konusunda attığı bir tweet üzerine işten çıkarılmasını sorgulayan bir önergeyi Meclise sundu. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un cevaplaması talebiyle verdiği soru önergesinde Yarkadaş, “Gazeteci
Ural’ın çocuklara tecavüz olayını eleştirmesi işine son verme gerekçesi midir? Bu karar kim ya da kimler tarafından alınmıştır? TRT’de çalışanların sosyal medya hesaplarını takip amacıyla özel bir birim mi
oluşturmuştur?” diye sordu.421
12 Haziran 2016
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/Paralel Devlet Yapılanması propagandası yaptığı
ve örgütün amaçlarına hizmet ettiği gerekçesiyle Can Erzincan TV’nin Türksat ve kablolu TV’den çıkarılması için talepte bulunduğu iddia edildi.422 Konuyla ilgili açıklama yapan Can Erzincan TV’nin Yönetim Kurulu Başkanı Recep Aktaş, ilgili bir resmi yazının kendilerine ulaşmadığını söyledi. “İddiayı
biz de sizin gibi Havuz medyasındaki haberlerden öğreniyoruz. Şu anda bize gelen bir resmi yazı yok.
Ancak yarın ne olur bilinmez. Haberlerde geçen iddialar da mesnetsizdir. Algı yönetimi yapılıyor. Bununla da hukuksuz bir uygulama temize çıkarılmaya çalışılıyor” dedi. Bugün TV ve Kanaltürk’e kayyım
atanmasının ardından, Can Erzincan TV bazı gazetecileri kendi bünyesine almıştı.423
• Şanlıurfa’da haftalık Arapça yayınlanan “Ayn Vatan” gazetesinin yazı işleri müdürü Suriyeli
Ahmet Abdulkadir, silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Suriyeli gazetecinin, kimliği belirsiz Suriyeli iki
kişi tarafından vurulduğu öne sürüldü.424
• Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), elektronik haberleşme sektörüne yönelik yetkilendirme yönetmeliğinde “savaş ve ulusal güvenlik” düzenlemesi yaptı. Yeni düzenlemede, eski yönetmelikte yer alan hizmet sunumunun engellenmesine ilişkin madde, “Hizmet sunumunun engellenmesi
ve işletmenin askıya alınması” olarak değiştirildi. Buna göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu;
savaş, genel seferberlik ve benzeri durumlarda, kamu güvenliği ve ulusal savunma için gerekli görüldüğü takdirde, sınırlı veya sınırsız bir süreyle işletmecinin işletme faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını askıya alabilecek. Sektör temsilcileri, Doğu ve Güneydoğu’da yürütülen terörle mücadeleye işaret
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ederek, BTK’nın “ulusal güvenlik” gerekçesiyle internet ve telefon trafiğini durdurabileceğini söyledi.425 Eski yönetmelikte, hizmet sunumunun engellenmesi, Ulaştırma Bakanlığı’nın görüşü alınarak yapılıyordu.426
• Mardin Midyat AKP İlçe Teşkilatı Tanıtım Medya Başkanı Sait Turgut, Mardin’de geçen hafta gazetecilere saldıranları sosyal medya üzerinden attığı mesajda, onayladığını bildirdi. Turgut mesajında “Bugün Gazeteciler Vakfı onları ziyaret etmiş, bu Ramazan ayında çaylar sigaralar masada duruyor. Bu sözde gazetecileri dövenlerin ellerine sağlık” ifadesini kullandı.427
13 Haziran 2016
• Gaziantep’te yayınlanan Güncel gazetesi genel yayın yönetmeni Murat Güreş, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.428 Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ve Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti olayı kınadı. Güreş kimse ile bir husumeti olmadığını belirterek, “Saldırganın ve arkasındaki güçlerin bir an önce ortaya çıkarılmasını istiyorum” dedi.429
14 Haziran 2016
• “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla açılan davada, ABC gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Merdan Yanardağ “Erdoğan’ın kanlı planı” ve “CHP kanlı planın farkında değil” başlıklı yazılarından
dolayı 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.430
• Savcılık talimatıyla Can Erzincan TV’nin Türksat’tan çıkarılmak istenmesi üzerine Kurum avukatları Can Erzincan TV ile ilgili Türksat kararını veren savcı ile görüşmek istedi. Ancak savcılık talebi reddederek taleplerin dilekçe ile ulaştırılmasını istedi. Avukatlar ayrıca haberi yapan
şahıslar hakkında hakaret, iftira, suç uydurma, nefret ayrımcılık ve soruşturmanın gizliliğini ihlal ettikleri iddiaları ile suç duyurusu yaptı. Avukatlar Türksat’a da ihtar çekti. İhtar yazısında Cumhuriyet Savcılığı’ndan böyle bir talep gelmesi halinde Türksat yetkililerinin hukuka ve kanuna aykırı bu talebi reddetmesi gerektiği, aksi halde hukuksuzluğa ortak olunacağı belirtildi.431
• “Balyoz Planı” davasında yargılanan bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, tutuklu gazeteci Mehmet Baransu ile firari
şüpheli Tuncay Opçin’in 75 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede diğer şüpheli gazeteciler Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur’a da 52 yıl altı aya kadar hapis cezası verilmesi istendi.432
15 Haziran 2016
• Özgür Gündem gazetesi Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katılan 44 kişiden
37 kişiye “örgüt propagandası” iddiası ile soruşturma açıldı.433
• Yurt gazetesinin eski çalışanları Başak Günsever ve Orhan Şahin’e ”Tayyip’in cihatçıları Kobane’yi kana buladı” başlıklı haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.434
• Dicle Haber Ajansı’nın eski muhabiri Mehmet Dursun hakkında, Van’da iki yıl önce yaptığı
bir haber nedeniyle açılan davada, Dursun’a iki yıl altı ay hapis cezası verildi.435
• Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bağlı Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB)
tarafından Google’ın önbellek hizmetine giriş engellendi. Türkiye çapında internetin yavaşlaması üzerine sosyal medyada “Google’a erişim yasaklandı mı” tartışmasının başlamasıyla ortaya çıkan durum sonrası TİB’in internet sitesinden yayınlanan “sansür kararı” kaldırıldı. Bakanlık ve BTK “Erişim engeli yok” derken, yetkililer TİB’in sitesinde bir süre yer alan karara değinmedi. Özellikle Türk Telekom
kullanıcılarının Google, Gmail, Youtube, Facebook, Twitter ve Spotify gibi birçok siteye ya hiç erişemediği veya erişimin çok yavaşladığı belirtildi. Bilindiği gibi Google’ın önbellekleme (cache), eski içe-
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riklerin arşivlemesini sağlayan herkese açık bir sistem.436
16 Haziran 2016
• Doğan Grubu’nun haber kanalı CNN Türk’te kanalın görsel yönetmenliğini yapan Hakan
Durmuş ve dış politika yorumcusu olarak görev yapan eski diplomat Yalım Eralp’in de aralarında bulunduğu altı kişinin işine son verildi.437
17 Haziran 2016
• AYM, “Balyoz’da kumpas” soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Taraf muhabiri
ve yazarı Mehmet Baransu’nun yaptığı “tutuksuz yargılanma” başvurusunun reddedilmesiyle ilgili gerekçeli kararını açıkladı. Açıklamada “Baransu’nun tutuklanması basın özgürlüğü kapsamında değil”
denildi.438
18 Haziran 2016
• Kaynak Holding’le bağlı olduğu tespit edilen ve aralarında Sözün Özü Basın Yayın Yazılım
Reklam Eğitim Danışmanlık Hizmetleri’nin bulunduğu dokuz şirkete Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla kayyım atandı.439
20 Haziran 2016
• Bugün TV ve Kanaltürk’e kayyım atanmasının ardından, bazı gazetecileri kendi bünyesine
alan Can Erzincan TV’nin TÜRKSAT ve Kablolu TV’den çıkarılmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı 16 Temmuz’a kadar süre verdi. Kapatma tarihi kanala tebliğ edildi. Kanal yöneticilerine
gönderilen mahkeme kararında “Ya kendiniz kapatın. Ya da biz 16 Temmuz’da kapatırız” denildiği belirtildi.440
• Gazeteci-Fotoğrafçı Mürsel Çoban, Diyarbakır Sur’da GBT (Genel Bilgi Toplama) yapan polislerce “Aranman var, detayını bilmiyoruz” denilerek gözaltına alındı. Çoban’ın neden gözaltına alındığı hakkında bilgi verilmedi. Diyarbakır Terörle Mücadele (TEM) ekiplerine teslim edilen Çoban’ın Sakarya Cumhuriyet Savcılığı tarafından sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ortaya çıktı. Savcılık Çoban’ın, soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanmasına karar verdi.441
• Hürriyet gazetesi New York temsilcisi Razi Canikligil, Atatürk Havaalanı’nda gözaltına alındı. Gözaltı nedeni olarak TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun geçtiğimiz ocak ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı şikayette, @MertceH isimli Twitter hesabında yazılan mesajda
kendisine hakaret edildiğini ve bu kişinin Razi Canikligil olabileceğini iddia ederek suç duyurusunda
bulunmuş olması gösterildi. Canikligil, ABD’de devam eden Rıza Sarraf davasıyla ilgili haberleri takip
ediyordu.442
• Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma kapsamında nöbetçi genel yayın yönetmeliği yapan gazeteci yazar Ahmet Aziz Nesin, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Rasime Şebnem Korur
ile Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye temsilcisi Erol Önder tutuklandı. “Terör örgütü
propagandası yapmak” suçundan başlatılan soruşturmada mahkemeye sevkedilen üç kişinin, gazetenin
yayın yönetmenliğini üstlendikleri tarihlerde yayımlanan haber içerikleri ve görsellerde, “silahlı terör
örgütü PKK/KCK ve alt yapılanmalarının propagandasını yaptıkları” gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.443
21 Haziran 2016
• Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınan Hürriyet gazetesi New York temsilcisi Razi Canikligil sabah saatlerinde serbest bırakıldı.444
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• Hürriyet gazetesinin Ankara matbaasına saldırıya ilişkin açılan davada mahkeme, 10 sanığın
beraatına karar verdi. Mahkeme, gazete binasına taş attığını itiraf eden O.A. isimli sanığa önce bir yıl
hapis cezası vermiş, daha sonra iyi hal indirimi uygulayarak hapis cezasını para cezasına çevirmişti.445
22 Haziran 2016
• Özgür Gündem gazetesiyle dayanışma amacıyla yapılan “Nöbetçi Eş Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına destek verenler hakkında iki yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istendi. Özgür Gündem’le dayanışma için bir günlük “Nöbetçi Eş Genel Yayın Yönetmenliği” yapan gazeteci yazar Ahmet
Nesin, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü Türkiye Temsilcisi Erol
Önderoğlu “terör örgütü propagandası” yapmak suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine konmuştu.446
• EURO 2016 D grubunda Türkiye’nin Çek Cumhuriyeti’ni 2-0 mağlup ettiği maçın ardından
Teknik Direktör Fatih Terim, TRT’de yayınlanan programdaki bir konuğun kendisini istifaya çağırmasını hatırlatarak, “TRT’nin bundan sonra sorularını yanıtlamam ve röportajlarına gitmeyeceğim” dedi.447
Bunun üzerine, TRT Spor Müdürü’nün, muhabirlere ve programcılara bir mesaj göndererek, “Hiçbir
programınızda Terim’in TRT ile ilgili yaptığı açıklama tartışma konusu yapılmasın. Program yorumcuları dahil hiç kimse bu konuya girmesin” dediği öne sürüldü.448
• Şarkıcı Nez, 2014 yılında Cihangir’de kendisini bir erkekle görüntüleyen muhabirleri dövdürdüğü gerekçesiyle yapılan duruşmada adli para cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararının gerekçesinde, Sabah gazetesi muhabiri Gökhan Gökduman ile Güneş gazetesi muhabiri Ahmet Döğen’in, fotoğraf çekmeleri üzerine şarkıcı Nez ve yanındaki erkek tarafından tehdit edildikleri, olay yerine toplanan yaklaşık 15 kişilik grup
tarafından darp edilip araçlarına zarar verildiği kaydedildi.449
• Kanal D, komedyen Jan Böhmermann’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı şiirle gündeme gelen Alman ZDF kanalı ile işbirliğini, Alman parlamentosunda “Ermeni soykırımı”nın
kabul edilmesi gerekçesiyle sona erdirme kararı aldı.450
23 Haziran 2016
• “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla tutuklanan DİHA muhabiri Nazım Daştan, Antep 2.
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında tahliye edildi.451
24 Haziran 2016
• İMC TV haber müdürü Hamza Aktan attığı tweet’lerle “Terör örgütü propagandası” yaptığı
gerekçesiyle başlatılan soruşturma çerçevesinde hazırlanan ve beş yıla kadar hapis cezası istenen iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Aktan, toplam 16 tweet’le suçlandığını, bunlardan yedisinin kendi tweet’leri ve retweet’leri olduğunu, dokuzunu ise kesinlikle kendisinin yazmadığını söyledi.452
• Mardin’in Nusaybin ilçesinde haber takibi yaptıkları sırada gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Meltem Oktay ve tutuksuz yargılanan Uğur Akgül’ün duruşmasında tahliye kararı çıkmadı. Oktay, savunmasında ana dilinin Kürtçe olduğunu ancak asimilasyon
politikalarından yüzünden bu dili öğrenemediğini ifade etti. Anadili konusunda annesi ve Kürt halkına
özeleştiride bulunan Oktay savunmasını Türkçe yaptı. Üç yılı aşkın süredir Dicle Haber Ajansı’nda muhabir olduğunu belirten Oktay, üç ay önce geldiği Nusaybin’de yaptığı haberleri ve fotoğrafları ajansına
gönderdiğini belirterek, “Ben gazeteciyim, herhangi bir örgütle bağlantım yoktur” dedi.453
25 Haziran 2016
• HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü’nün de aralarında bulunduğu bir grup, Cumartesi Anneleri’nin eyleminin ardından Özgür Gündem gazetesi dağıtmak isteyince polis tarafından engellendi. Uy-

445

http://www.hurriyet.com.tr/hurriyet-matbaasina-saldiranlar-beraat-etti-40120042
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/555644/_Nobetci_yayin_yonetmenleri_ne_14_yil_hapis_istemi.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/futbol/555213/Fatih_Terim_den_TRT_ye_ambargo.html
448
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/555484/TRT_den_Fatih_Terim_karari.html
449
http://www.milliyet.com.tr/gazeteci-dovduren-nez-e-ceza--magazin-2266631/
450
http://www.diken.com.tr/kanal-d-ermeni-soykirimi-gerekcesiyle-alman-zdf-kanaliyla-isbirligini-sonlandirdi/
451
http://bianet.org/bianet/toplum/176159-diha-muhabiri-nazim-dastan-tahliye-edildi
452
http://www.birgun.net/haber-detay/gazeteci-hamza-aktan-in-5-yila-kadar-hapsi-isteniyor-117561.html
453
http://bianet.org/bianet/medya/176235-diha-muhabiri-meltem-oktay-in-durusmasindan-tahliye-cikmadi
446
447

60

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2016 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

gulamaya itiraz eden Encü ile polisler arasında çıkan tartışma sonrası topluluk ile polisler arasında kısa
bir arbede yaşandı.454
26 Haziran 2016
• Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma amacıyla başlatılan “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına destek verdikleri için haklarında “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla soruşturma başlatılan gazeteciler Nadire Mater, Yıldırım Türker, Tuğrul Eryılmaz ve Faruk Balıkçı İstanbul
Adliyesi’nde ifade vermeye çağrıldı.455
• Onur Yürüyüşü için toplanan LGBT aktivistlerinin yürüyüşlerini takip eden İtalyan gazeteci
Alberto Tetta, Twitter hesabından paylaştığı mesajda bir polisin kendisine İstiklal Caddesi girişinde basın kartını gösterince, “Türkiye aleyhine haber yapma yoksa vururum” dediğini öne sürdü.456
27 Haziran 2016
• Aram Yayınları’nın, aralarında Abdullah Öcalan, Sakine Cansız ve Musa Anter’in yayınlarının da bulunduğu 53 kitabı hakkında toplatma kararı verildi. Karar, Kırşehir Sulh Ceza Hakimliği, tarafından başlatılan soruşturma kapsamında alındığı bildirildi.457
• Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma amacıyla başlatılan gazetenin Nöbetçi Genel Yayın
Yönetmenliği kampanyasına destek veren Hasan Cemal, Hasan Hayri Şanlı, Dicle Anter, Çilem Küçükkeleş, Deniz Türkali ve Said Sefa hakkında da soruşturma başlatıldı. Gazeteye Haziran 2016 tarihi itibariyle Terörle Mücadele Kanunu kapsamında 149 soruşturma açıldı, bunların 110’u davaya dönüştü. Ayrıca, aynı tarihten başlayarak gazetenin tüm sayılarına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Terörle Mücadele Savcılığı bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.458
28 Haziran 2016
• Star gazetesinin eski yazarı Cem Küçük ve Akit gazetesi yazarı Ersoy Dede hakkında Today’s
Zaman’ın eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş’e TV 24’teki “Günün Manşeti” programında hakaret ettikleri iddiasıyla açılan dava kapsamında İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce 4 bin TL tazminat cezası verildi.459
• İstanbul Atatürk Havalimanı’nda Dış Hatlar Terminali’nin girişinde peş peşe üç ayrı canlı
bomba saldırısı sonunda ilk belirlemelere göre 42 kişi hayatını kaybetti, 239 kişi yaralandı. RTÜK, saldırıyla ilgili “panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlardan kaçınılması” gerekçesiyle Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla geçici yayın yasağı getirdi.460 BTK (Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu) ise Facebook, Twitter ve YouTube’a erişimi engelledi. BTK tarafından yapılan açıklamada, “İnternette ve özellikle sosyal medyada tweet, retweet gibi
yapılan ve hukuki sorumluluğu bulunan paylaşımlar konusunda vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermesinin beklendiği” belirtildi.461 Dış hatlar gidiş kısmına yönelen iki canlı bombanın x-ray’lerin olduğu yerde diğerinin de otoparkta silahla girişi taradığı kamera kayıtlarıyla tespit edildi. Başbakan Binali Yıldırım’ın DAEŞ bağlantılı olduğunu açıkladığı saldırıda üç canlı bomba kendini havaya
uçururken, dört saldırganın daha eyleme katıldığı iddia edildi.462
29 Haziran 2016
• Atatürk Havalimanı’nda meydana gelen patlama sonrası BTK’nın erişimi engellediği sosyal
medyaya erişim başladı.463
• Cumhuriyet gazetesi, bir yıldır gazetenin yayın danışmanlığı görevini yapan Doğan Satmış’ın
işine son verdi. Satmış, Habertürk’teki genel yayın yönetmeni yardımcılığı görevine son verilmesinin
ardından Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar tarafından Cumhuriyet’in yayın da-
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nışmanlığı görevine getirilmişti.464 Satmış, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kovulmasına bir yıl
önce yazdığı THY ile ilgili yazının gerekçe gösterildiğini belirtti.465
• Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a MİT TIR’ları davasının karar arasında
Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde silahlı saldırı düzenleyen Murat Şahin’in de aralarında bulunduğu üç sanık hakim karşısına çıktı. Sanık Şahin toplumu uyandırmak için Dündar’a silahlı saldırıda bulunduğunu söylerken, sanık Ergün Celep de “En az Can Dündar kadar mağdurum” dedi.466
• DİHA’ya erişim, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından 41’inci kez erişime engellendi.467
1 Temmuz 2016
• TİB (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı), altı haber sitesine yasak getirdi. Yenihayatgazetesi.com, yarinabakis.com, subuohaber.com, onyediyirmibes.com, yeniyon.org sitelerine getirilen yasak
konusunda hiçbir bildirim ve gerekçe gösterilmediği bildirildi. İlgili sitelerin yetkilileri bilgi almak istediğinde “Atatürk Havalimanı saldırısının” gerekçe gösterildiği ifade edildi.468
• DİHA muhabiri Arif Kılıç, Kars’ın Kağızman ilçesine giderken yapılan yol kontrolünde hakkında Kırklareli Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı olduğu gerekçesi ile gözaltına alındı. Demokratik Ulus gazetesi eski yazı işleri müdürü Arafat Dayan ise Mersin’in Tarsus ilçesinde hakkında yakalama kararı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.469 İfadesi alınmak üzere savcılığa sevk edilen
Dayan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.470
• Doğuş Medya Grubu’na bağlı Star TV genel yayın koordinatörü Uygar Eremektar kanaldan
ayrıldığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Doğuş Medya Grubu, Star TV’yi Esmedya’nın sahibi Ethem
Sancak’a satmak için görüşmelere başlamıştı.471
• Diken ve Journo internet siteleri ile Cumhuriyet, ABC gazetesi ve Sözcü gazetelerinin internetten yayınladığı Panama Belgeleri haberlerine İstanbul 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim
engeli getirildi.472
• VPN yani Sanal Özel Ağ servislerinden ZenMate verilerine göre Türkiye’de son zamanlarda
Facebook, Twitter ve YouTube’a erişimin engellenmesi ve yavaşlatılması sebebiyle VPN kullanımının
arttığı ve Türkiye’nin sekiz milyon kullanıcısıyla ZenMate kullanımında ilk sıraya yükseldiği belirtildi.473
• Yeni Şafak yazarı Cemile Bayraktar’ın Turkuvaz Grubu’nun yayınladığı Aktüel dergisindeki
yazılarına son verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mavi Marmara gemisi için ”Siz kalkıp
da Türkiye’den böyle bir yardım götürmek için günün Başbakanı’na mı sordunuz” sözleri üzerine, Bayraktar twitter’dan, ”Aslan parçası, İHH’ya vurma da, sana vurmayalım, sen Gülen ve Altanlar ile liberalizmi sek içerken, İHH Gazze tünellerindeydi...” ifadelerini kullanmıştı.474
2 Temmuz 2016
• Ntvpara.com Haber Müdürü Burcu Göksüzoğlu ve editör Burcu Artık Toros, NTV ile yollarını
ayırdı.475
• Yeni Şafak yazarı Salih Tuna yazdığı veda yazısıyla gazeteden ayrıldığını belirtti. Yazısında
kendisine yapılan saldırılardan şikayet eden Tuna, “Yanlış anlaşılmasın, hiçbir tehdide boyun eğmem,
zillet bizden uzaktır. Gelgelelim bu infaz memurlarına sessiz kalmanız, felaket ağrıma gidiyor. Zaten bu
naçizane yazı da veda yazısından önceki yazılar mesabesindedir” dedi.476
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Michael-Hubertus von Sprenger, Alman
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komedyen Jan Böhmermann’ın Erdoğan’a yönelik küfürlü şiirinin tamamen yasaklanması için Hamburg
Asliye Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.477
3 Temmuz 2016
• Diken, Evrensel, T24, Onedio ve İlerihaber’de yer alan 12. “Hormonlu Domates Ödülleri” haberlerine erişim Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından engellendi. 12. Hormonlu Domates Ödülleri,
LGBTİ Onur Haftası kapsamında verilmişti. Hormonlu Domates homofobi ve transfobi ödülleri, Türkiye’de LGBTİ topluluğuna karşıt kişi, kurum ya da kuruluşlara kınama amacıyla verilen ödül olduğu biliniyor.478
• Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) İnternet Dairesi Başkanı Ahmet Kılıç, aralarında
Paralel Yapı operasyonları sırasında Samanyolu TV, Zaman, Kanaltürk, Bugün gazeteleri, Cihan Haber
Ajansı gibi medya kuruluşlarında işten çıkarılanların kurduğu Yeni Hayat gazetesinin de bulunduğu altı
haber sitesine getirilen erişim engeliyle ilgili olarak, ”Sizinle ilgili talep Başbakanlık Güvenlik İşleri
Genel Müdürlüğü’nden geldi. Talepte ‘milli güvenlik’ ve ‘kamu güvenliğinin korunması’ için erişim
engelleme ve içerik çıkarma istendi” dedi. “Talebi daha sonra ‘Hukuka uygun mudur, değil midir?’ diye
mahkeme denetimi için Sulh Ceza Hakimliği’ne götürdük. Dün itibariyle onaylamıştı” diye sözlerini
sürdüren Kılıç, ”İtiraz hakkınızı neden kullanmadınız?” sorusuna “Gerek görmedik” yanıtını verdi.479
5 Temmuz 2016
• 3 Temmuz günü haber takibi için gittiği Diyarbakır- Batman karayolunda aracı polisler tarafından durdurularak gözaltına alınan480 DİHA muhabiri Şerife Oruç mahkemece tutuklandı.481
6 Temmuz 2016
• Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Tahir Özyurtseven, Yazı İşleri Müdürü Baydu
Can, yazı işlerinden Can Doker, Emine Özcan, emlak sayfası editörü Ceren Kumbasar, portre yazarı
Zeynep Miraç, karikatürist Cihat Hazardağlı, haftalık söyleşiler hazırlayan Selin Ongun ve dış haberler
şefi Pınar Ersoy görevlerinden istifa etti. Olayla ilgili bir açıklama yapılmadı.482
• DİHA muhabiri Özgür Paksoy, Şırnak’ın İdil ilçesi girişinde gözaltına alındı. Carlos Latuff’un
karikatürünü sosyal medyadan paylaştığı için “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten gözaltına alınan Paksoy,
savcılık ifadesi ardından serbest bırakıldı.483
7 Temmuz 2016
• “Fethullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında İzmir’deki Askeri Casusluk soruşturmasında çeşitli usulsüzlükler yapılarak sahte delil üretildiği” iddiasıyla aralarında Bugün TV eski genel yayın yönetmeni gazeteci Tarık Toros’un da olduğu 30 kişi hakkında
gözaltı kararı verildi. Karardan sonra Toros’un yurtdışına kaçtığı iddia edildi.484
8 Temmuz 2016
• Star yazarı Ersoy Dede, gazeteci Can Dündar’a yurt dışı yasağı getirilmemesine tepki göstererek “Tek bildiğim, mahkeme kararıyla, devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin etmek ve açıklamak suçundan beş yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Dündar’ın yurtdışı çıkış yasağı olmaması. ‘Can
Dündar da kaçacak değil herhalde’. Valla ne önemli gazeteciler kaçtı, Dündar’ın nesi eksik onlardan?”
dedi.485
9 Temmuz 2016
• FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bugün TV’nin eski genel yayın yönetmeni Tarık Toros
da dahil olmak üzere 12 kişi için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca talebi ile mahkemece tutuklama
kararı verildi.486
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• Balyoz kumpası soruşturmasının Taraf gazetesine yönelik soruşturmasında hazırlanan iddianameye Taraf’ın eski yazı işleri müdürü ve Türkiye gazetesi yazarı Yıldıray Oğur da eklendi. Mehmet
Baransu’nun yanı sıra Tuncay Opçin, Yasemin Çongar, Ahmet Altan ve Yıldıray Oğur’da iddianamede
sanık olarak yer almışlardı.487
12 Temmuz 2016
• Koza İpek Grubu’na kayyım atanmasıyla Bugün TV genel yayın yönetmenliğinden alınan,
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Tarık Toros, “TSK’nın Kara
Harp Okulu imamı” olduğu ve “yurtdışına kaçtığı” iddialarına “Kaçmadım. Ailece Türkiye’deki
yaşamımızı sonlandırma kararı aldık” dedi.488
15 Temmuz 2016
• Fransa’nın Nice kentinde bir kamyonun 14 Temmuz Ulusal Günü kutlamaları sırasında kalabalığın arasına dalarak 84 kişinin ölümüne neden olduğu saldırıya yorum yapan Anadolu Ajansı (AA)
muhabiri Ali Kahrıman’ın işine son verildi. Kahrıman, “Fransa’daki saldırıda halkın arasına dalan kamyonun freni patlamıştır …terör değildir…” yorumunu yapmış ve mesajının sonuna da gülen surat eklemişti.489
• RTÜK, TRT’nin belgesel kanalında yayınlanan “Pusula Doğu” isimli programın bir bölümünde Suriyeli bir çocuğun “kontrol noktasında kendimi patlatırdım” sözleriyle “cihad propogandası” yapıldığı gerekçesiyle kanala ceza verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, TRT’de “çocuklar kullanılarak cihad propagandası” yapıldığını öne sürerek, “Pusula Doğu” adlı
belgesel yayınını kamuoyuna duyurmuş, itirazı meclise taşımış ve RTÜK’e başvuruda bulunmuştu.490
15 Temmuz 2016 – Öğleden Sonra – 16 Temmuz 2016
• İstanbul’da bulunan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Boğaziçi Köprüsü, askeri araçlarla kapatılarak trafik durduruldu. Sosyal medya kullanıcıları bölgede patlama sesleri duyulduğunu öne sürerken,491 Ankara semalarında ise, jetlerin alçak uçuş yaptığı öğrenildi.492 Bir süre sonra, Başbakan Binali
Yıldırım NTV canlı yayınına bağlanarak, “silahlı kuvvetler içerisindeki paralel devlet yapılanmasına
mensup terör örgütleri tarafından bir kalkışma” meydana geldiğini açıkladı.493 Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ise, CNN Türk’te yaptığı açıklamada, “Bu gelişme silahlı kuvvetlerimizin içindeki bir
azınlığın ne yazık ki kalkışma hareketidir.”, ifadelerini kullandı ve halkı meydanlara davet etti.494 Yaşanan darbe girişimi sırasında çok sayıda vatandaş ve görevli hayatını kaybetti yaralandı.495 Darbe girişimiyle ilgili sabaha karşı açıklama yapan, MİT Basın Müşaviri Nuh Yılmaz, “Darbe kalkışması tamamen
püskürtüldü” dedi.496
• Darbe girişiminde bulunan askerler TRT’yi basıp TRT kanalında Yurtta Sulh Konseyi isimli
bir grup adına bildiri okunarak, ülke yönetimine el konulduğu belirtilerek sokağa çıkma yasağı ilan
edildiği ifade edildi. Savunma Bakanı Fikri Işık, TRT’de yayınlanan bildirinin korsan olduğunu söyledi.497
• 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında, bir grup asker Doğan Medya Center binasına girdi. Askerlerin güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirdiği öğrenildi. Hürriyet gazetesi ve CNN Türk-Kanal D
TV kanallarının bulunduğu binada, gazeteciler rehin alındı, Kanal D’nin ve CNN Türk’ün yayınları kesildi. Hürriyet Daily News gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, “Silahlı zoruyla bizi dışarı
çıkarttılar. Başlarında bir yüzbaşı, iki onbaşı ve askerler var. Polis kapının önüne geldi. Teslim ol çağrısı
yapıldı. İçeriden ateşle karşılık verildi. Havaya ateş ettiler galiba. CNN Türk tarafında baskın yapılan
askerler çekildiler ama Hürriyet kısmında bulunan askerler hala duruyorlar. Dışarda da kalabalık var.
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Bir gerginlik ve bekleyiş devam ediyor” dedi.498
• Darbe girişimi kapsamında, askerlerin müdahalesi sonucu Digitürk yayınına son verildi.499
• Darbe girişiminin ardından, Doğan Medya Center’a giren askerler, Hürriyet gazetesinin ertesi
gün için basılacak yayınını engelledi. Gazetenin taşra ve şehir baskılarının bu gerekçeyle yapılamayacağı bildirildi.500
• Darbe girişimini protesto eden Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri Mustafa Cambaz’ın, Çengelköy’de askerlerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.501
• Darbe girişiminin TV kanallarında duyurulması ile TBMM başkanı ve siyasi parti gurup başkan vekilleri ve milletvekilleri TBMM den TV bağlantılarıyla darbe girişimine karşı olduklarını açıklayarak canlı yayına katıldılar. F-16’lar ve askeri helikopterler TBMM’’nin giriş kapıları yakınlarına sabaha kadar toplam 4 bomba atıldı. Milletvekilleri ve basın mensupları sığınağa geçti.
• Darbeci girişiminde ilk hareketliğin yaşandığı İstanbul Bogaz Köprüsü Anadolu ayagında ve
yurdun diğer illerde askerlerin bulunduğu alanlara sivil halk toplanmaya başlayarak darbe girişimine
karşı tepki göstermeye başladılar.
• Twitter başta olmak üzere sosyal medya erişim engellendi. Erişim engeli kısa bir süre sonra
kaldırıldı.
• Sikorsky tipi askeri helikopter TÜRKSAT uydu istasyonu vurdu.
(http://www.hurriyet.com.tr/dakika-dakika-darbe-girisimi-15-16-temmuz-2016-40149409)
17 Temmuz 2016
• Başbakanlık’tan gelen yazı üzerine Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından
“idari tedbir” uygulaması kapsamında Aktifhaber, Postmedya, Samanyoluhaber, Medyascope, Gazeteport, Rotahaber, ABC Gazetesi, Özgür Düşünce Gazetesi, Meydan Gazetesi, Yarına Bakış Gazetesi,
Karşı Gazete ve Haberdar’ın internet sitelerine erişim engellendi. Medyascope akşam saatlerinde yayına
açıldı.502
18 Temmuz 2016
• Haberdar.com’un genel yayın yönetmeni Said Sefa ve Ankara temsilcisi Arzu Yıldız hakkında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı alındı. Yıldız, mühimmat yüklü TIR’larla ilgili soruşturmayı yürüten savcıların mahkemeye verdiği savunmayı haber yaptığı için bir yıl sekiz ay
hapis cezasına çarptırılmıştı.503
19 Temmuz 2016
• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), darbe girişiminde bulunan, “paralel yapı ile iltisaklı, ilişkili ve destek içinde olduğunun tespit edildiği belirtilen, STV, Samanyolu Haber, Samanyolu Haber Radyo, Can Erzincan TV, Kanal 124, Yumurcak TV, Hira TV, MC TV, Dünya TV, Kanal Türk, Bugün TV, Mehtap TV, Berfin FM, Kanal Türk Radyo, Burç FM, Samanyolu Haber Radyosu,
Radyo Mehtap, Haber Radyo Ege, Dünya Radyo, Radyo Küre, Merkür TV, Esra Radyo, Tuna Shopping
TV, Samanyolu Haber Radyo Anadolu adlı 24 radyo ve televizyon kuruluşlarının bütün yayın hak ve
lisanslarını iptal etti.504
• Zaman gazetesine el konulmasından sonra yayına başlayan, Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Yarına Bakış gazetesinin kapatılacağı açıklandı. Bu konuda yapılan açıklamada, “Yarına Bakış,
ekonomik sıkıntılar yüzünden kâğıt baskıya ara veriyor. Artık gazetemiz basılmayacak, yayınını internet
üzerinden sürdürecek” denildi.505
• Milliyet gazetesi genel yayın yönetmenliği görevini bırakan Fikret Bila’nın yerine vekaleten
atanan Yayın Koordinatörü Ercüment Erkul’un görevine son verildi. Erkul, konuyla ilgili açıklamasın-
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da, 15 Temmuz gecesi yıldırım baskı yaptırdığı gerekçesiyle baskı masraflarının kendisinden istendiğini
ve bu talebi kabul etmediği için de işine son verildiğini açıkladı.506
• Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen ve bir süre önce kayyım atanarak yönetimine el konulan
Cihan Haber Ajansı’nda, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 60 kişinin işine son verildi. Kayyım heyetinin görevlendirdiği Cihan Haber Ajansı Genel Müdürü Seran Sargur, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ajansta eski dönemden kalan muhabir, editör ve teknik ekibin işine son verme kararı aldı.507
• Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminin ardından basın kartlarını incelemeye aldı. Bu kapsamda, Meydan Gazetesi’nden 14, Samanyolu
TV’den iki, Irmak TV’den üç, Can Erzincan Televizyonu’ndan sekiz, Samanyolu Haber Televizyonu’ndan iki, Radyo Mehtap’dan bir, Taraf gazetesi ve Nokta Dergisi’nden dört olmak üzere toplam 34
kişinin basın kartı “milli güvenliğe tehdit oluşturdukları” gerekçesiyle iptal edildi.508
20 Temmuz 2016
• Mizah dergisi Leman’ın darbe özel sayısı basımı ve dağıtımı matbaada polis tarafından engellendi. Durumu Twitter adresinden duyuran Leman Dergisi, “Okurlarımıza ve basına duyuru: Leman
dergisinin dağıtımı matbaada polis bildirimiyle engellenmiştir. Dergide yer alan FETÖ karikatürlerinin
ve şimdiye kadar yaptığımız FETÖ kapaklarının bedeli olsa gerek” diye yazdı.509
• Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Meydan gazetesinin 20 Temmuz’da yayınlanan manşet
haberi için başlatılan soruşturma kapsamında, düzenlenen polis baskınında Meydan gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Levent Kenez ve Sorumlu Müdür Gülizar Baki’yi gözaltına alındı.510
• Darbe girişimi sırasında yıldırım baskı yaptığı için işine son verilen Ercüment Erkul’un yerine
göreve getirilen Mete Belovacıklı’nın, cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında Ekmeledin İhsanoğlu’nun
basın koordinatörlüğünü yaptığının anlaşılmasının ardından ismi künyeden çıkarıldı.511
• Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) gece saatlerinde AKP’nin e-posta dökümlerini
yayımlayan Wikileaks internet sitesine erişimi kesti. Dünya çapında pek çok siyasi lider, şirket ve kuruluşun sızdırılan iç yazışmalarını yayımlayan Wikileaks, hafta başında Türkiye’nin siyasi güç hiyerarşisi
hakkında çok sayıda belge yayınlayacağını açıklamıştı.512
21 Temmuz 2016
• Gazeteci ve avukat Orhan Kemal Cengiz ve eşi Sibel Hürtaş, Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı. Gözaltı kararını Twitter hesaplarından duyuran Hürtaş, “Eşim Orhan Kemal Cengiz’le birlikte
gözaltındayız” mesajı attıktan bir süre sonra serbest bırakıldı.513 Gözaltına alınan Cengiz son olarak,
Özgür Düşünce gazetesinde yazıyordu.514
• RTÜK, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında üst kurulda çeşitli unvanlardaki 29 personelin
açığa alınarak, görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.515
22 Temmuz 2016
• TSK içerisindeki askeri cunta yapılanmasının darbe girişimi ardından kamu kurumlarında başlatılan soruşturma ve operasyonlar kapsamında TRT’de çalışan aralarında KESK Haber-Sen yöneticisi Mehmet Demir’inde bulunduğu 300 ve RTÜK’te çalışan 29 kişi açığa alındı. Açığa alınan kişiler
hakkında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.516
• Haberdar.com Genel Yayın Yönetmeni Said Sefa Twitter üzerinden, evinin basıldığını ve ifa-
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de vermeye çağrıldığını bildirdi.517
• “FETÖ/PDY örgütüyle bağlantılı” olduğu iddiasıyla açığa alınan TRT çalışanı HABER-SEN
yöneticisi Mehmet Demir hakkındaki soruşturma kaldırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15
Temmuz darbe girişiminin ardından TRT’de açığa alınan 300, RTÜK’te açığa alınan 29 personel hakkında soruşturma başlatmıştı.518
23 Temmuz 2016
• Antalya Valisi Münir Karaloğlu,”paralel yapı”ya yönelik soruşturma kapsamında Antalya
Emniyet Müdürlüğü’nün basın ayağına yönelik operasyon düzenlediğini belirterek” Kentteki 19 gazeteci hakkında yakalama kararı var. FETÖ’ye destek veren gazete, haber siteleri, dergileri incelemeye aldık” dedi. Vali Karaloğlu, kayyım atanmadan önce Zaman gazetesinin Antalya Bölge Müdürlüğü görevini yapan Tuncer Çetinkaya’nın da firari olduğunu söyledi.519
• Darbe girişimini kapağına taşımasının ardından dağıtımı durdurulan Leman dergisinin sitesine
erişim engellendi.520
• Darbe girişimi soruşturmaları ve operasyonları kapsamında 30 internet sitesine erişim engellendi.521
• JİNHA editörü Zehra Doğan, gazetecilik faaliyetleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle
“örgüt propagandası” suçlamasıyla Nusaybin’de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.522
• Darbe girişimine ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan TRT çalışanı 11 kişiden dördü tutuklandı, yedi kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.523
• Zaman gazetesinde köşe yazarlığı yapan Ahmet Turan Alkan, “siyasi yorum ve eleştiri ihtiva
eder tarzda yazı” yazmaya son verdiğini açıkladı.524
• Mardin’de gözaltına alınan JİNHA editörü Zehra Doğan, gazetecilik faaliyetleri ve sosyal
medya paylaşımları nedeniyle “örgüt propagandası” suçlamasıyla Nusaybin’de çıkarıldığı mahkemece
tutuklandı.525
24 Temmuz 2016
• Gözaltına alınan hukukçu ve Özgür Düşünce gazetesi yazarı Orhan Kemal Cengiz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.526
25 Temmuz 2016
• Antalya’da Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik operasyon kapsamında, Zaman gazetesinin Antalya Bölge temsilciliği yapan Tuncer Çetinkaya’nın da aralarında bulunduğu 14 gazeteci gözaltına alındı.527
• Azadiya Welat gazetesi Editörü Zeynel Abidin Bulut, hakkında açılan davadan aldığı cezanın
onanması sonucu tutuklandı.528
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz’da gerçekleştirilen darbe girişimine
ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Gazeteci Nazlı llıcak’ın bulunduğu 42 kişi hakkında
yakalama kararı çıkarıldı. Olay gerçekleşmeden bir gün önce 42 kişilik liste Sabah gazetesinde yayınlanmıştı.529
26 Temmuz 2016
• Darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Hürriyet gazetesinin eski
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Dijital Medya Grup Koordinatörü Bülent Mumay ve gazeteci Nazlı Ilıcak’ın da yer aldığı 42 gazeteci
gözaltına alındı.530 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan gazetecilerin sayısı 16’ya yükseldi.531 11 gazetecinin ise yurtdışında olduğu
tespit edildi.532
• Habertürk yayınında darbe yanlılarının öldürdüğü sivillere “şehit” demeyi reddeden Marmara
Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Nurşen Mazıcı, “Söylediklerimin arkasındayım.
Programdan kovulmadım, kanalın basılmasından korktular” dedi. Mazıcı, programda, 15 Temmuz darbe
girişimi gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, güvenlik sağlanmadan halkı sokağa çağırmasının yanlış olduğunu belirterek “O gece ölenlerin hepsinin canı, en az Tayyip Erdoğan’ın canı
kadar değerlidir” ifadelerini kullanmıştı. Diğer konuklar ve program sunucusu tarafından “şehitler” demediği için uyarılması üzerine ise, Mazıcı bilim insanlarının dinsel ya da manevi açıklama yapmadıklarını söylemiş bunun üzerine verilen reklam arasının ardından kendisinin stüdyoda olmadığı görülmüştü.533
27 Temmuz 2016
• FETÖ/PDY terör örgütünün darbe girişimi soruşturmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından, aralarında Zaman gazetesinin eski yöneticisi, yazarları, çalışanlarının da bulunduğu 47 kişi
hakkında yakalama kararı çıkartıldı.534 Soruşturma kapsamında polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gazeteci-yazar Şahin Alpay’ın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.535
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gazeteci Hrant Dink cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, dört jandarma görevlisi ile bir yayınevi sahibi olmak üzere beş kişi gözaltına alındı.536
• Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) internet sitesi son bir yılda 43. kez, Özgür Gündem gazetesinin internet sitesi de son bir ayda ikinci kez TİB tarafından engellendi.537
28 Temmuz 2016
• Hürriyet gazetesi muhabiri Arda Akın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü
Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen “15 Temmuz darbeye teşebbüs” soruşturması kapsamında gözaltına alındı.538
• 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarlarından Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç gözaltına alındı.539
• OHAL’e ilişkin ikinci Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre
Cihan Haber Ajansı’nın arasında olduğu üç haber ajansı, Bugün Tv ve Kanaltürk dahil 16 televizyon,
Bugün, Özgür Düşünce, Taraf, Yarına Bakış, Zaman ve Today’s Zaman’ın arasında olduğu 45 gazete,
23 radyo, 15 dergi ve 29 yayınevi ile bir dağıtım kanalı kapatıldı. Kuruluşların mal varlıklarına el konuldu.540 Borsa İstanbul, Taraf gazetesinin işlem sırasının kapatıldığını duyurdu.541
• Halkın karşı koymasıyla başarısız kalan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından uygulamaya
konulan “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair
Düzenleme Yapılması Hakkında Kararname”ye göre, kapatılan Taraf Gazetesi’nde vergi müfettişleri
inceleme başlattı.542
29 Temmuz 2016
• Olağanüstü hal ilanından sonra çıkarılan kanun hükmünde kararname ile, “Milli güvenliğe
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tehdit oluşturduğu” tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine “aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan” özel televizyon ve radyolar ile gazete, yayınevi ve dağıtım kanallarının, ilgili
bakan tarafından kapatılabilmesinin önü açıldı. Karara göre, ilgili bakan bu konuda bir komisyon oluşturduktan sonra, komisyonun önerisi ve kararı onamasıyla kapatma kararı verilebilecek.543
• Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) Genel Müdür Yardımcısı Ekrem
Okutan, darbe girişiminin ardından basın kartlarını incelemeye aldıklarını ve darbe girişiminde sonra 34
kişinin kartının iptal edildiğini belirterek “Yapılan çalışmalarla toplamda 74’ü serbest basın kartı sahibi
olmak üzere 296 kişinin daha basın kartı iptal edildi. Böylece toplam iptal edilen kart sayısı 330’a ulaştı” dedi.544
• Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği Fethullah Gülen’in yazdığı kitapların, dijital ortamda
hazırlanan CD, DVD ve diğer elektronik materyallerin basımını, dağıtımını ve satışını yasakladı. Bakırköy Cumhuriyet Savcısı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda, toplam 672 kitap, CD,
DVD ve diğer elektronik materyallerin Terörle Mücadele Yasası kapsamında ‘‘terör örgütü propagandası yapma’’ suçu oluşturabileceğini belirtti.545
30 Temmuz 2016
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen “15 Temmuz darbeye teşebbüs soruşturması”
kapsamında gözaltına alınan 21 gazeteciden aralarında Nazlı Ilıcak’ın da bulunduğu 17 kişi tutuklandı.
Tutuklu gazeteci sayısı 53 oldu. Hürriyet muhabiri Arda Akın, Yakup Sağlam, Bülent Mumay ve FOX
TV Haber Müdürü Mehmet Gündem serbest bırakıldı. Kapatılan Zaman gazetesine yönelik operasyonda
gözaltına alınan şair ve yazar Hilmi Yavuz’da serbest bırakıldı.546
• OHAL Kararnamesi’yle kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Şahin Alpay, Ali Bulaç,
Ahmet T. Alkan, Nuriye Akman, Lale Kemal ve Mustafa Ünal tutuklandı. İhsan Duran Dağı ise savcılık
kararıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında kayyım atanmadan önce gazetede yönetici olan ve çalışan 47 kişi hakkında
“FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak” suçundan gözaltı kararı alınmıştı.547 Tutuklanan altı gazeteci
hakkında FETÖ üyeliği ve darbecilik suçlaması yapılmadı. Mahkeme tarafından “Yazı ve sosyal hesap
paylaşımlarının FETÖ’yü övücü, darbe girişimini mazur gösterici olduğu” gerekçesiyle tutuklama kararı
verildi.548
• 15 Temmuz Darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında TRT Erzurum Müdürlüğü’nde radyo çalışanı M.Ş. gözaltına alındı, daha önceki operasyonda gözaltına alınıp serbest bırakılan B.T.K. ise tutuklandı.549
5 Ağustos 2016
• 15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL’in ilan edilmesi ardından Silivri Hapishanesi’nde Cumhuriyet, BirGün , Evrensel ve Gündem gazeteleri “Yasaklı yayın” listesine alındı, Halk
TV’nin de yayınlarının izlenmesi durduruldu.550
8 Ağustos 2016
• Sözcü gazetesinin 15 Temmuz darbe girişiminden beş saat önce yayınladığı “Sözcü Erdoğan’ı
buldu” haberi sebebiyle, gazete hakkında yaklaşık bir ay sonra darbe soruşturması başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın söz konusu haberle ilgili “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne silahla isyan”, “Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı” ve “Saldırı teşebbüsü öncesinde ve işlenmesi sırasında bu suçu kolaylaştırmak” gibi suçlar kapsamında gazete yöneticileri hakkında işlem yaptığı öne sürüldü.551 Bahsi
geçen haberde, Erdoğan’ın tatile çıktığı haberi, resimleri ile birlikte gazetede yer almıştı.552
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• Özgür Gündem yazarı Mehmet Ali Çelebi ile genel yayın yönetmenlerinden Hüseyin Aykol ve
gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü İnan Kızılkaya hakkında, gazetede yer alan altı makale ve bir haber nedeniyle “terör örgütü propagandası” iddiasıyla dava açıldı.553
• Tükenmez dergisi yazarlarından Mustafa Sütlaş, İsmail Ağan, Mehmet Ali Çelebi ve derginin
sorumlu yazıişleri müdürü Osman Zorba hakkında “terör örgütü propagandası”ndan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, üç yazarın da yazılarında ve bu yazılarda kullanılan görsellerde PKK ve KCK’nin
övüldüğü iddia edildi.554
• BirGün foto muhabiri Recep Yılmaz, Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ne “BirGün gazetesi çalışanı olduğu gerekçesiyle” önce alınmadı, daha sonra akredite edildi, ardından akreditasyonu iptal edilerek alandan çıkartıldı.555
9 Ağustos 2016
• Ankara Üniversitesi’nde doktora yapan ve IŞİD üzerine tez yazan, İspanyol gazeteci Beatriz
Yubero, darbe girişiminin ardından evinde gözaltına alınarak Türkiye’den sınır dışı edildi. Yubero’nun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki tweet’leri nedeniyle Türkiye’den sınır dışı edildiği
öne sürüldü Yubero ise sınır dışı kararı ile ilgili nedeninin kendisine açıklanmadığını söyledi.556
10 Ağustos 2016
• Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Okutan, darbe girişimi sonrasında,
Türkiye’deki gazetecilerin yurtdışına çıkışları ve pasaport konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin
açıklamasında, “bundan böyle gri pasaportla yurt dışına çıkacak gazetecilerin, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünden aldıkları ve ‘basın kartı taşıyan bu gazetecinin yurt dışına çıkışında sakınca
yoktur’ ifadesini içeren yazıyı, BYEGM’den alması şartıyla, yurtdışına çıkışına izin verileceğini”
söyledi.557
• Diyarbakır’ın Sur ilçesinde On Gözlü Köprü yakınlarında gerçekleşen saldırı sonrası haber takibi yapan Evrensel gazetesi muhabirleri Hasan Akbaş, Fırat Topal, Serpil Berk ile serbest gazeteci Sertaç Kayar gözaltına alındı.558
• ATV’deki ”Kahvaltı Haberleri” adlı programın sunuculuğunu yapan Sabah yazarı Melih Altınok’un işine son verildiği iddiaları ile ilgili açıklama yapan Altınok, programdan kendi isteğiyle ayrıldığını söyledi.559
• Yazar Teslim Töre’nin Facebook’ta paylaştığı ‘Erdoğan’ın darbe sonrası keyfi’ başlıklı yazısını kendi hesabında paylaşan gazeteci Nazire Gülenay, “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı. Gülenay, sevk edildiği mahkemece ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı.560
Ağustos 2016
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ darbe girişimine ilişkin soruşturma
kapsamında, aralarında haber spikeri ile müfettişlerin de bulunduğu 42 TRT çalışanı gözaltına alındı.561
• Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) Twitter hesaplarına erişimi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), tarafından engellendi.562
12 Ağustos 2016
• Diyarbakır’ın Sur ilçesinde beş sivilin hayatını kaybettiği bombalı saldırı sonrası gözaltına alınan Evrensel muhabirleri Hasan Akbaş, Fırat Topal, Serpil Berk ve uluslararası ajanslara da çalışan serbest gazeteci Sertaç Kayar serbest bırakıldı.563
• Gümüşhane Üniversitesi, idari ve akademik personele doldurttuğu, “FETÖ/ PDY ve Diğer
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Terör Örgütleri ile İlgili İnceleme - Değerlendirme Formu” başlıklı bir formda, “FETÖ/PDY veya diğer
terör örgüt bağlantısı olan medya organlarında aboneliğiniz var mı” şeklinde bir soruya yer verdi.564
• Diyarbakır’da yapılan bombalı saldırı sonrası gözaltına alınan dört gazetecinin avukatı Rengin
Ergül, gazetecilere, nezarethanede işkence yapıldığını ve ajanlık teklif edildiğini öne sürdü. Evrensel
gazetesi muhabirleri Hasan Akbaş, Fırat Topal, Serpil Berk ve serbest gazeteci Sertaç Kayar, patlamanın ardından haber takibi için olay yerine gitmiş, ardından gözaltına alınmışlardı.565
13 Ağustos 2016
• DİHA Siirt Muhabiri Engin Eren, ‘Hakkında gözaltı kararı’ olduğu ifade edilerek gözaltına

alındı.

566

14 Ağustos 2016
• Diyarbakır’da beş sivilin öldüğü bombalı saldırıda ölümden dönen ve sonrasında gözaltına
alınan Reuters foto muhabiri Sertaç Kayar, serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada, “Başka bir
ülkede olsak ölümden dönen gazeteciler haber yaptı diye baş tacı edilirdik ama burada neredeyse suçlu
çıkarılıyorduk. Gazetecilerin çalışmasını engellemeye çalışıyorlar. Sanki bir şeylerin üzerini örtüyorlar.
Bu yaşanan savaştan hiçbir şey yansımasın istiyorlar. Oysa başta sivil halk olmak üzere herkes mağdur.
Gazeteci olduğumuz için hedef alınıyoruz.. Giderek bölgede gazetecilik yapılamaz hale geliyor. Bizim
de yüreğimiz, duygularımız var. Gördüğümüz manzara karşısında biz de dehşete düşüyoruz. Daha önce
de yaşadığım bazı şeyler olmuştu ama bu son yaşananlardan sonra TİHV’e başvurup psikolojik destek
almaya karar verdim” dedi. Kayar, gözaltına alınmaları sırasında darp edildiklerini öne sürerek, “3 arama noktasından polisler tarafından araçtan indirildik diz üstü çöktürdüler gazeteci olduğumuzu söyleyince ‘lan ne gazetecisi, siz bittiniz,olay yerinden bir fotoğraf bile görürsem öldürürüm’ dedi bir polis.
Ağzı alınmayacak küfür ve hakaretler havada uçuştu. Fotoğraf makinası, kamera, cep telefonu ve bilgisayarlara bakıyorlardı. ‘kafasını kaldıranın kafasına sıkarım, zaten burası karanlık vurur atarım sizi bir
kenara’ diye tehdit ediyorlardı.” diye ifadelerini kullandı.567
• Gazeteci Can Dündar, geçen yıl üstlendiği Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği
görevini bıraktı. İstifa kararını, Cumhuriyet’in “Okurlara” başlıklı editoryal köşesinde yayımlanan “Veda vakti” başlıklı yazısında duyuran Dündar, gazetede yazmayı sürdüreceğini açıkladı.568
• Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tüm okullara gönderdiği bir yazıda Fethullah Gülen cemaatine
ait olduğunu belirttikleri yayınevlerine ait olduğu öne sürülen, 29 yayınevi, 15 dergi, 45 gazetenin
okullara sokulmasını yasakladı. Bakanlık, ayrıca bu yayınevlerine ait okul kütüphanelerinde bulunan
tüm dergi ve kitapların hurdaya gönderilmesini istedi.569
• Mersin Üniversitesi tarafından işten çıkarılan Barış Akademisyenlerine destek vermek
amacıyla change.org’ta kampanya başlatılması üzerine, site, üniversitenin kampüsünden erişilemez hale
geldi.570
• Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İzmir 7. Sulh Ceza Hakimliği’nce 15 Temmuz darbe
girişimine yönelik soruşturma kapsamında, şüpheli ifadeleri ve gizli tanık beyanlarına ilişkin yayın
yasağı getirildiğini bildirdi. RTÜK’ten yapılan yazılı açıklamada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın,
darbe girişimine ilişkin yürüttüğü soruşturmaya yönelik talebi ile İzmir 7. Sulh Ceza Hakimliği’nce
yayın yasağı kararı alındığı belirtildi.571
• ETHA muhabiri Fatma Edemen, Ankara’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alındı.572
16 Ağustos 2016
• Özgür Gündem gazetesi, “terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptığı” gerekçesiyle, İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından “geçici olarak” kapatıldı. Gazetenin kapatılmasının ardından
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polis tarafından gazete binasına düzenlenen baskında, dört yönetici ile birlikte 20 çalışan gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu, nöbetçi İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurarak, günlük yayımlanan Özgür Gündem gazetesinin, yetkilileri hakkında “gazetede sürekli PKK terör
örgütü propagandası yapıldığı ve bu örgütün yayın organı gibi hareket edildiği”nin anlaşıldığı gerekçesiyle “devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, silahlı terör örgütü üyeliği, örgüt kurmak, yönetmek,
üye olmak, yardım etmek ve terör örgütü propagandası yapmak” iddialarıyla soruşturma başlatıldığı için
geçici olarak kapatılması talebinde bulunmuştu.573Gazetedeki olaylar sırasında canlı yayın yapan İMC
TV muhabirlerinden Gülfem Karataş ve kameraman Gökhan Çetin de polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı. Gazete binasında yapılan aramada çok sayıda dijital ve yazılı evraka el konuldu.574
• Özgür Gündem gazetesinin kapatılmasının ardından gazetenin yazarlarından Filiz Koçali, imtiyaz sahibi Kemal Sancılı 575 ile gazeteci Ragıp Zarakolu’nun yasal ikametgahı olan, oğlu Sinan Zarakolu’nun evlerine de polis baskını yapıldı. Bu evlerde arama yapılarak, bazı kitaplara el konuldu.576
• Hürriyet gazetesi muhabiri Arda Akın, darbe soruşturması kapsamında “Örgüte bilerek, isteyerek yardım ettiği” iddiasıyla tutuklandı. Akın daha önce de gözaltına alınmış, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.577
• Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği 15 Temmuz darbe girişiminin Dalaman Havalimanı ile ilgili
kısmına dair haberlere yayın yasağı getirdi. RTÜK’ün internet sitesinde yayınlanan Ankara 4. Sulh Ceza
Hakimliği’nin yasağa ilişkin kararında, “15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen kalkışma ve terör
eylemleri ile suç faillerinin tümünün örgüt irtibatlarıyla birlikte tespit edilip ortaya çıkarılması amacıyla,
Dalaman Havalimanı’nda gerçekleşen kısmıyla sınırlı olmak üzere, uçak, helikopter trafik ve radar bilgileri, uçuş güzergahları, bu kapsamda alınan şüpheli ve tanık beyanlarıyla ilgili olarak, tüm şüphelilerin
kimlikleri belirlenip, hakkındaki gerekli adli tedbirler uygulanıncaya kadar yazılı, görsel ve internet ortamında faaliyet gösteren medyada, sosyal medya ile her türlü haber, röportaj, eleştiri ve bu içerikteki
yayınları yapılmasının 5187 sayılı Kanun’un 3/2 maddesi gereğince yasaklanmasına…” ifadelerine yer
verildi.578
• Bu kısıtlama kararda da açıklandığı üzre “Dalaman Havalimanı’nda gerçekleşen kısmıyla sınırlı olmak üzere, uçak, helikopter trafik ve radar bilgileri, uçuş güzergahları, bu kapsamda alınan tüm
şüphelilerin kimlikleri belirlenip, hakkındaki gerekli adli tedbirler uygulanıncaya kadar “ denilerek
CMK 157 .maddedeki soruşturmanın gizliliği kapsamında olup, basın özgürlüğünü ihlal olarak değerlendirilmemeli. Hatırlanacağı üzere bu tarihte basında birbirinden çok farlı gerecek olup olmadıkları bilinmeyen bir çok hikaye yer almış adete pehlivan tefrikası yapılıyor ve soruşturma yönlendirilmeye çalışılıyordu. Bu bakımdan bu karar doğru ve yerinde olduğu kanısındayım
• PKK’nin Diyarbakır’daki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine düzenlediği saldırıya
ilişkin yayınlara yasak getirildi. Diyarbakır-Batman karayolu üzerindeki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine, PKK tarafından düzenlenen bombalı araçla saldırıda iki sivil ve beş polis ölmüş, 46 kişi
ise yaralanmıştı.579
• Eski, Zaman başyazarı Ali Ünal, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.580
17 Ağustos 2016
• “Terör örgütü propagandası yaptığı” iddiasıyla kapatılan ve editörleri gözaltına alınan Özgür
Gündem, dört sayfa olarak “boyun eğmeyeceğiz” manşetiyle yayınlandı.581 Gazete yazarı ve Yayın Danışma Kurulu Üyesi Aslı Erdoğan evine polis tarafından düzenlenen baskında, gözaltına alındı.582
• Özgür Gündem gazetesi avukatları, gazete hakkında verilen “geçici süreli kapatma” kararına
ve karar sonrasında gazete merkezine yapılan polis baskınında gazetecilerin gözaltına alınmasına itiraz
etti. İtiraz başvurusunda; İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kapatma kararının “Hukuki
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ve yasal gerekçeden yoksun”, süresinin belirsiz olması olmasının ise “sansür” niteliği taşıdığı, usul ve
yasaya, Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve temel hukuk kurallarına aykırı olması
nedeniyle kaldırılması talep edildi.583
• Özgür Gündem Gazetesi’ne polis baskının ardından gözaltına alınan 20’si gazeteci 22 kişi
savcılığa verdikleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.584
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimi
soruşturması kapsamında gözaltına alınan 43 TRT çalışanından 19’u tutuklandı.585
• Mardin’in Nusaybin ilçesinde haber takibi yaptıkları sırada 11 Nisan’da gözaltına alınan ve 14
Nisan’da tutuklanan Dicle Haber ajansı (DİHA) muhabiri Meltem Oktay tahliye edildi.586
19 Ağustos 2016
• Kapatılan Özgür Gündem gazetesi Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazarı, edebiyatçı Aslı Erdoğan nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Erdoğan’a ‘örgüt propagandası yapmak’, ‘örgüt üyesi
olmak’ ve ‘halkı kışkırtmak’ suçlamalarının yöneltildiği belirtildi. Erdoğan, Özgür Gündem gazetesinin
yöneticileri hakkında çıkartılan gözaltı kararı kapsamında 17 Ağustos’ta gözaltına alınmıştı. Hazırlanan
dosyada gizlilik kararı bulunuyor.587
• Disk Basın-İş’in sitesinde yer alan bir araştırmaya göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 131 basın kurumunun kapatılmasıyla basın yayın ve
gazetecilik işkolunda yer alan şirketlerde sigortalı olarak çalışan en az iki bin 308 kişi işsiz kaldı.588
20 Ağustos 2016
• İslahiye Sulh Ceza Hakimliğince, Gaziantep’te Suriyeli bir ailenin dokuz aylık bebeğine yapılan cinsel istismara ilişkin, soruşturma tamamlanıncaya kadar, yayın yasağı getirildi. Kararda görsel basın ve internet medyasında bir takım bilgilerin yayımlandığına dikkat çekilerek, “Suç dikkate alındığında, bazı bilgilerin mağdur bebeğe saygınlık, onur ve haklarına dokunacak nitelikte olduğunun anlaşıldığı” ifade edildi.589 Haberi yapan BirGün gazetesi muhabiri Hüseyin Şimşek ise, yaşanan tecavüz olayı
sonrasında kendisine yönelik ölüm tehditleri gelmeye başladığını öne sürdü.590
• Hakkari Şemdinli’nin PKK tarafından kuşatıldığı iddiasını TVNet’te canlı yayınında dile getiren Sabah gazetesi yazarı Ferhat Ünlü, programın ardından bilginin yanlış olduğu gerekçesiyle
TVNet’ten istifa ettiğini açıkladı.591
21 Ağustos 2016
• Mahkeme kararı ile kapatılan Özgür Gündem gazetesine 16 Ağustos’ta yapılan polis baskınında gözaltına alınan gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya ve Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya’nın gözaltı süresi beş gün daha uzatıldı. Gazeteciler Esenler Polis Merkezi’nde tutuluyor.592
• P24 yazarı, gazeteci Tuğba Tekerek haber takibi sırasında fotoğraf çekerken gözaltına alındı.
Tekerek Mart ayında tutuklu JİNHA muhabiri Beritan Canözer’in duruşmasını izlemek için geldiği Diyarbakır Adliyesi’nde gözaltına alınmış; ardından serbest bırakılmıştı.593
• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Gaziantep’te 50’den fazla kişinin hayatını kaybettiği 66 kişinin yaralandığı kına gecesine yönelik terör saldırısına ilişkin olarak geçici yayın yasağı getirildiğini duyurdu.594
22 Ağustos 2016
• Kapatılan Özgür Gündem’in Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya ve Yazı İşleri Müdürü İnan
Kızılkaya tutuklandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler hakkında “kuvvetli suç şüphesi, delilleri
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karatma ihtimali, kaçma şüphesi” ve adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağını göz önüne alarak, şüpheliler Kaya ve Kızılkaya’nın ‘‘terör örgütüne üye olmak’’ suçundan tutuklanmasına karar
verdiği belirtildi.595
• Atılım gazetesinin, kapatılan Özgür Gündem gazetesine destek vermek amacıyla “Özgür Gündem” manşeti ile çıkan özel sayısı hakkında toplatma kararı verildi.596
• Fotoğraf çekerken gözaltına alınan gazeteci Tuğba Tekerek, savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Tekerek, gözaltı sırasında polisin kendisine “OHAL var, sana her şeyi yapabilirim” dediğini söyledi.597
23 Ağustos 2016
• Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Sabahattin Koyuncu, Silopi’de polis tarafından yapılan
ev baskını sonrasında gözaltına alındı.598
• Mersin’de Abdullah Öcalan için tutulan “Özgürlük Nöbeti”ne saldıran polis, olay sırasında
haber takibi yapan Evrensel gazetesi muhabiri Cemil Uğur ve muhabir Halil Polat’ı darp ederek gözaltına aldı.599
24 Ağustos 2016
• DİHA 44. kez, JİNHA da 9. kez erişime engellendi. Engel, internet sitelerine erişimi engelleme kararı veren Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) kapatılmasından sonra çalışmaların
kaydırıldığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından getirildi.600
• Kayseri’de yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Erciyes Üniversitesi’ne yapılan
operasyonda gözaltına alınan 32 kişinin sağlık kontrolü sonrasında adliyeden çıkışını görüntülemek isteyen basın mensupları, kişilerin yakınları tarafından hakarete uğradı ve copla dövülererk darp edildi.601
• Bir haftadan bu yana Bakırköy Kadın Cezaevi’nde tutuklu olan ve tek kişilik hücrede kalan,
Özgür Gündem gazetesinin Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazar Aslı Erdoğan cezaevinden verdiği
röportajda, sindirim sistemi, pankreas ve bağırsakları ile ilgili sorunları olduğunu buna karşı beş gündür
ilaçlarının verilmediğini ifade ederek. “Şeker hastasıyım ve diyabet aşamasına geçmek üzere. Özel bir
beslenme gerekiyor ancak sadece yoğurt yiyebiliyorum. Uyumak zorunda olduğum yatağa idrar yapılmış. Astım ve KOAH hastası olmama rağmen hiç havalandırmaya çıkarılmadım. Vücudumda kalıcı hasarlar oluşturacak şekilde muamele yapıyorlar. İnatla direnmesem bu koşullara dayanamazdım” dedi.602
25 Ağustos 2016
• Eskişehir’de yayın yapan Anadolu gazetesinin yazı işleri müdürü Cihan Yıldırım’a evinin
önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıda bulunuldu.603
26 Ağustos 2016
• Artvin’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bulunduğu konvoya yönelik gerçekleşen silahlı saldırı sonrası attığı tweet nedeniyle gazeteci Ergun Babahan hakkında “suçu ve suçluyu
övmek” suçundan soruşturma açılarak hakkında gözaltı kararı alındı. Babahan, Artvin’de Kılıçdaroğlu’nun konvoyuna saldırının ardından “Faşizme destek veren herkes bedelini ödeyecektir. Buna Kılıçdaroğlu da dahil. Bu henüz başlangıç!” diye yazmıştı.604
• Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Başbakanlığın yazısı ile Şırnak’ın Cizre ilçesindeki
bombalı saldırıya yayın yasağı getirildiğini açıkladı. Cizre ilçesindeki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü
yakınlarında PKK’lılar tarafından yapılan bombalı araçla saldırıda, 11 polis ölmüş, üçü sivil 78 kişi de
yaralanmıştı.605
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28 Ağustos 2016
• Kürtçe günlük yayın yapan Azadiya Welat gazetesinin, Diyarbakır’daki merkez bürosuna polis baskın düzenledi. Yapılan baskın sonrası gazetenin 25 çalışanı gözaltına alındı. Binada yapılan arama
sırasında içeride bulunan 28 gazete çalışanının telefonlarına ve kimliklerine el konuldu.606
29 Ağustos 2016
• FETÖ soruşturmasının medya ayağı kapsamında, aralarında gazetecilerin de bulunduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Operasyonda eski Yeni Şafak Genel Koordinatörü ve Zaman yazarı
Nurullah Öztürk, Samanyoluhaber yazarı Rasih Yılmaz, eski Yeni Şafak yazarı Murat Aksoy, Abdullah
Alparslan Akkuş, hurriyet.com.tr editörü Dinçer Gökçe, eski Bugün muhabiri İskender Yunus Tiryaki,
Levent Arap, eski Radikal ve Meydan gazetesi Ankara Temsilcisi Ömer Şahin ve Ayhan Şimşek gözaltına alındı. Sabah gazetesinin iddiasına göre, hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında Kerim Balcı, Gökçe Fırat, Osman Özsoy, İhsan Yılmaz, Ergun Babahan, Erhan Başyurt, Eyüp Can Sağlık, Kemal
Gülen, Atilla Taş, Asım Yıldırım, Faruk Arslan bulunuyor. 607
30 Ağustos 2016
• TÜRKSAT üzerinden yayın yapan Özgür Gün TV’nin yayını sözleşmeli olduğu hizmet sağlayıcı platform tarafından saat 00.00’da kesildi. Twitter’daki hesabı aracılığıyla bir açıklama yapan Özgür
Gün TV, yayınlarının Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından durdurulduğunu, yerel yayınlarının ise devam edeceğini duyurdu.608
• 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullah Gülen cemaatine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan gazeteciler Şahin Alpay, Ali Bulaç, Lale Kemal ve Nuriye Akman’ın
tahliye talebi “Dosyada tutukluluk halinin sonlandırılmasını gerektirecek yeni bir delil bulunmadığının
anlaşıldığı” gerekçesiyle reddedildi.609
• Özgür Gazeteciler Cemiyeti’nin (ÖGC), Diyarbakır’da önceki gün baskın düzenlenen ve 25
dağıtımcısı gözaltına alınan Azadiya Welat merkez bürosunda yaptığı açıklamaya katılan DİHA Kürtçe
servisi editörü Mehmet Ali Ertaş, açıklama bittikten sonra bina çıkışında polisler tarafından gözaltına
alındı. Ertaş, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.610
• 17 gün gözaltında tutulan Dicle Haber Ajansı muhabiri Engin Eren, savcılık sorgusu ardından
çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.611
31 Ağustos 2016
• Yerel gazeteciler, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Adana Şube Başkanı Salim Büyükkaya, Abdurrahim Haklıkul, Naim Yalçınel ve Osman Palamut, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından
Fethullah Gülen cemaatine yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alındı.612
• Kapatılan Özgür Gündem gazetesi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gazetenin Yayın Danışma Kurulu Üyesi Necmiye Alpay tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.613
• Yasaklanan internet sitelerini takip eden “engelliweb.com” sitesi Ağustos ayında 349 sitenin
engellendiğini bildirdi.614
1 Eylül 2016
• Geçici olarak kapatılan Özgür Gündem’in “Nöbetçi Eş Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına katılan, aralarında Nadire Mater, Tuğrul Eryılmaz, Hasan Cemal’in da bulunduğu dokuz kişi ifadeye çağrıldı. Nöbetçi yayın yönetmenliği yaptıkları gün gazetede çıkan haberler gerekçe gösterilerek
ifadeye çağrılan gazetecilerin, 15 gün içerisinde başsavcılığa ifade vermemeleri durumunda, haklarında ”zorla getirilme kararı’nın çıkartılacağı belirtildi.615
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• DİHA muhabiri Sebahattin Koyuncu, HDP milletvekilleri ile yaptığı röportajlar ve sosyal
medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” iddiaları
ile tutuklandı. Koyuncu, daha önce Şırnak’ın Silopi ilçesinde yapılan ev baskınında gözaltına alınarak,
Silopi Ceza Hakimliğince serbest bırakılmıştı.616
• Kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın müdürü Ekrem Dumanlı ve eski sorumlu yazıişleri müdürü Mehmet Özdemir’in 2 ayrı davada “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan yargılanmalarına
devam edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamelerde sanıkların, kapatılan
Zaman gazetesinin 22 Ağustos ve 8 Eylül 2015 tarihli nüshalarında yer alan yazılarla Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri belirtiliyor. İddianamelerde, sanıklar Dumanlı ve Özdemir’in
ikişer kez “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan ayrı ayrı birer yıldan dörder yıla kadar hapis cezasına
çarptırılması isteniyor. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.617
• Bolu Vali Yardımcısı Kenan Erenoğlu, İç İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY
idari soruşturması kapsamında açığa alındı. Daha önce Bolu’nun Yeniçağa İlçesi’ne kaymakam olarak
atanan Erenoğlu, Vali Yardımcısı olarak görevlendirilmişti. Yeniçağa Kaymakamlığı’na ise vekaleten
Vali Yardımcısı Ünal Coşkun atandı.618
• Rize Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY’nin darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele
Şube müdürlüklerine bağlı ekipler Rize başta olmak üzere Artvin, Erzurum ve Trabzon’da eş zamanlı
operasyon düzenledi. Aralarında daha önce açığa alınan ve haklarında gözaltı kararı verilen MEB çalışanı ile öğretmenlerinde bulunduğu 46 kişiden 20’si tutuklandı.619
• Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, FETÖ darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında açığa
alınan 58 kamu görevlisinden 19’u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.620
• Afyonkarahisar Gazetecileri Dayanışma Derneği (AGD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Abdioğulları hakkında, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklama kararının çıkarıldığı belirtildi. Daha
önce mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Abdioğullarnın soruşturmayı yürüten
savcılık tarafından serbest bırakılmasına itiraz edildiği için hakkında tutuklama kararının çıkarıldığı belirtildi. Kararın ardından Başkan Abdioğulları teslim olacağını belirtti.621
• Çorum’da FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan operasyonda, Dodurga İlçesi Kaymakamı Muhammed Emin Elmalı ile 29 polis gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kaymakam Elmalı ve 12 polis savcılık
ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 17 polis tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.622
• Manisa Valiliği tarafından, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından il genelinde FETÖ soruşturması kapsamında 72 farklı kamu kurum ve kuruluşundan iki bin 240 personelinin görevden uzaklaştırıldığını, 41’inin kamudan ihraç edildiğini, 33’ünün ise sözleşmelerinin feshedildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sorgulamalarının ardından mahkemeye çıkarılan 470 kamu personelinden 250’sinin tutuklandığı, 177’sinin adli kontrol şartıyla, 43’ünün de serbest bırakıldığı belirtildi.623
• İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, kapatılan Gediz Üniversitesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında İzmir ve Diyarbakır’da valilik yapan Cahit Kıraç ile eski Emniyet Genel
Müdürü Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Recep Gültekin’inde bulunduğu 64 kişiden 22’sinin adliyeye sevk
edildiği belirtildi.624
2 Eylül 2016
• Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, aralarında Nazlı Ilıcak, Ergun Babahan, Alaeddin Kaya, Mustafa Ünal, Şirin Kabakçı, Abdullah Aymaz, Celal Azmi Kalyoncu ve Ömer Şahin’in bulunduğu 115 gazetecinin sürekli sarı basın kartını, “FETÖ/PDY ile irtibat, iltisak ya da aidiyet bağlantı-
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ları olduğunu” gerekçe göstererek iptal etti. Bu iptallerle birlikte, Basın Yayın ve Enformasyon Genel
Müdürü Mehmet Akarca’nın onayı ile iptal edilen Sarı Basın Kartı sayısının 620’ye ulaştığı belirtildi.625
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı ve köşe yazarı Atilla Taş ile gazeteci Gökçe Fırat Çulhaoğlu’nun da
aralarında bulunduğu sekiz kişi, tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.626
• Mersin’de haber takibi yaparken Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından gözaltına alınan
Evrensel gazetesi muhabirleri Cemil Uğur ve Halil İbrahim Polat’ın avukatı Ali Bozan, gözaltındaki
muhabirlerle görüştükten sonar yaptığı açıklamada müvekkillerinin ölümle tehdit edildiğini ve hakarete
maruz kaldığını belirtti. Bozan, “Muhabirleri, ‘Evrensel gazetesi size sattı. Size sahip çıkmıyor’ gibi
sözlerle yıldırmaya çalışmışlar, ardından ölümle tehdit etmişler” dedi.627
• “Balyoz kumpası” davasında Taraf gazetesi eski genel yayın yönetmeni Ahmet Altan eski genel yayın yönetmen yardımcısı Yasemin Çongar ile Yıldıray Oğur ve Mehmet Baransu’nun toplam 52
yıl altı aya kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada Baransu’nun tutuklu kalmasına diğer sanıkların
davadan vareste tutulmasına karar verildi. Balyoz darbe planı haberlerini kullanmakla suçlanan Altan ve
Çongar’ın avukatı Veysel Ok, “Bizim okuduğumuz ve hazırlık yaptığımız iddianame ile şu an okunan
çok farklı, iddianamenin bir yerinde “Sanık Can Dündar” ifadesi geçiyor dedi. Bunun üzerine mahkeme
hâkimi, “Kesme, yapıştırma daha yapılmış olabilir. Savunmada dile getirirsiniz” karşılığını verdi. Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Tuncay Opçin ise duruşmaya gelmedi.628
• Antalya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY’nin darbe teşebbüsü nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ‘Anayasa’yı ihlal’, ‘cebir ve şiddet kullanarak
TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya TBMM’nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmekten gözaltına alınan 1530 kişiden 615’inin tutuklandığı belirtildi. Açıklamada,
358’i denetimli olmak üzere 571 kişi serbest bırakılmış. 202 kişinin ise firarda bulunduğu kaydedildi.
Ayrıca 1652 kişi görevden uzaklaştırılmış, 109 kişinin ise ihraç/iş akdi feshedilmiş ve 22 kişi emekliliğe
sevk edilmiştir” denildi.629
• Aksaray Üniversitesi’nde, (ASÜ) FETÖ darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırılan 54 personelden 19’unun daha görevine son verildiği belirtildi. Rektör Prof.
Dr. Yusuf Şahin, yaptığı yazılı açıklamada “ASÜ’de, FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin soruşturma
kapsamında, 14’ü idari, 40’ı akademik olmak üzere 54 personel açığa alınmıştı. Daha önce 14 idari personelin kamu görevinden uzaklaştırılması kararının ardından, KHK ile 19 akademik personel daha kamu
görevinden çıkarıldı. Bununla birlikte ASÜ’de, kamu görevinden çıkarılan personel sayısı 33’e yükseldi” dedi.630
3 Eylül 2016
• “FETÖ örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmadığı ifade edilmekle birlikte, bilerek ve
isteyerek örgüte yardım etmek” iddiasıyla savcılığa ifade veren şarkıcı ve Meydan gazetesi yazarı Atilla
Taş, ile gazeteciler Murat Aksoy, Mutlu Çölgeçen ve Türk Solu dergisinden Gökçe Fırat Çulhaoğlu tutuklandı. Bu arada gözaltına alınan gazeteciler Ayhan Şimşek, İskender Yunus Tiryaki, Dinçer Gökçe
ve Levent Arap, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.631
5 Eylül 2016
• Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Yayın Danışma Kurulu Üyesi ve yazar Aslı Erdoğan’ın,
“örgüt üyeliği”, “örgüt propagandası” ve “halkı kışkırtmak” iddialarıyla tutuklanmasının ardından, itiraz
dilekçesi veren Avukatlar Özcan Kılıç ve Sercan Korkmaz’ın itirazı İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’nce reddedildi. Mahkeme, “Suçun hiçbir karanlık noktası kalmadan tüm unsurların ortaya konulması
suretiyle aydınlatılması, böylece soruşturmanın ve şüpheli hakkındaki suç iddiası nedeniyle açılması
muhtemel kamu davasının kavuşturmasının selametle sonuçlandırılması bakımından sakıncalı olacağı
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sonuç ve kanaatine varılarak şüpheli müdafinin itirazının reddine...” karar verdi.632
• ABD Başkanı Barack Obama, Çin’deki G-20 Zirvesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik bazı ifadelerinde, ‘Türkiye de gazetecilere baskı uygulanırsa demokrasinin işleyişinde düzensizlik varsa bu tür uygulamalara son verilmesi gerektiğine işaret etti. Obama, Toplantı sonrasında
CNN’e yaptığı açıklamada “Erdoğan’a kendisinin kariyerine bir demokrat ve reformcu olarak başladığını uzun süre önce söyledim. Her lider için geçerli olan tehlike, iktidarda ne kadar çok kalırsanız, size
eşlik eden değerleri kendinize o kadar çok hatırlatmak zorundasınız. Oy verme erdemi demokrasinin tek
tarafı değildir. Hukukun üstünlüğü, basın ve toplanma özgürlüğü de demokrasinin parçasıdır” şeklinde
konuştu.633
• Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız’ın, “kız çocukları cehennem kadar risktir” dediği
görüntülerin ortaya çıktığı belirtildi. Yıldız, daha önce “altı yaşındaki çocukla evlenilebilir” ve “çalışan
kadın, fuhuşa hazırlık yapan sürece destek olmuş oluyor” gibi sözleriyle kamuoyunda tepkiye neden
olmuştu. 634
6 Eylül 2016
• Türkiye’de günlük Kürtçe yayın yapan Azadiya Welat’ın Diyarbakır merkez bürosuna ihbar
gerekçesiyle yapılan baskında gözaltına alınan ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 11 gazete çalışanının dokuzu adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Arap Turan ve Ferit Toprak “örgüt üyesi
olmak” iddiasıyla tutuklandı.635
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada gazeteciler
Ertuğrul Özkök ve Cengiz Çandar beraat etti. Hürriyet’teki köşesinde 2015 tarihinde “Halkın yüzde kaçı
ondan korkuyor” ile “Utan ey büyük adam” başlıklı iki yazısı nedeniyle Özkök hakkında toplam dokuz
yıl dört ay hapis cezası istemiyle iki ayrı dava açılmıştı. Mahkeme “yüklenen eylemin kanunda suç olarak tanımlanmamış olmasını” gerekçe gösterdi. Aynı Mahkeme Cengiz Çandar’ın hakkında da geçen yıl
yazdığı yedi ayrı yazıda Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle açılan dört yıla kadar hapis cezası
talepli davada, “sanığın suç kastının bulunmadığını” gerekçe göstererek beraatına karar verdi. 636
• Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Deutsche Welle’de (DW) konuk olduğu Conflict
Zone programında, Michael Friedman ile yaptığı söyleşinin kayıtlarına, Bakanlık tarafından el konulduğu söyledi. DW Genel Müdürü Peter Limbourg, ise Türk görevlilerinin bu davranışını kınadığı ifadesinde, “Bu Türkiye’deki basın özgürlüğünün bir kez daha apaçık şekilde ihlal edilmesi demektir. Burada
yaşanan Türk yönetimi tarafından yapılmış bir zorlamadır. Bunun hukuk devleti ve demokrasi ilkeleriyle ilgisi yoktur. Bir bakanın kendi rızasıyla söyleşi verdikten sonra sorulan sorular hoşuna gitmediği için
söyleşinin yayınlanmasını bu şekilde önlemeye kalkışması kabul edilemez. Türk tarafından video kayıtlarımızın derhal teslim edilmesini talep ediyor ve atılabilecek hukuki adımları inceliyoruz” dedi.637
• Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Mersin şubelerinin ortaklaşa yaptığı basın açıklamasında, Mersin’de 15 gündür gözaltında tutulan Evrensel gazetesi muhabirleri
Cemil Uğur ve Halil İbrahim Polat’ın serbest bırakılması çağrısında bulundu. İHD Şube Eş Başkanı Ali
Tanrıverdi, bu muhabirlerin mesleklerini icra etmeye çalıştıkları için göz altına alındıklarını ve gazetecilerin bu şekilde gözaltında tutulmasının her şeyden önce halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik ağır bir hak ihlali olduğunu belirtti. Tanrıverdi, gözaltındaki Uğur ve Polat bir an önce serbest bırakılmalı, bu keyfi ve hukuksuz uygulamadan geri dönülmelidir” dedi.638
• Bir TV programında ‘Gündem Müzakere’ye konuk olan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin
Tanrıkulu, OHAL ile birlikte cezaevi koşullarının giderek ağırlaştığını, özellikle kadınlara yönelik hak
ihlallerinin arttığını söyledi. Cezaevinde dilbilimci-yazar Necmiye Alpay, Murat Aksoy ve Lale Kemal
Sarıibrahimoğlu ile Atilla Taş’ı ziyaret eden Tanrıkulu, “Darbe girişimi fırsat bilinerek ihlaller artıyor”
dedi.639

632

http://bianet.org/bianet/insan-haklari/178457-asli-erdogan-in-tutukluluguna-itiraz-reddedildi
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/595346/Obama_dan_Erdogan_a_demokrasi_uyarisi.html
http://ilerihaber.org/icerik/gerici-nurettin-yildiz-kiz-cocuklari-cehennem-kadar-risktir-59497.html
635
https://www.evrensel.net/haber/289568/azadiya-welat-calisani-2-kisi-tutuklandi
636
http://www.hurriyet.com.tr/ertugrul-ozkok-ve-cengiz-candar-beraat-etti-40217569
637
http://www.bbc.com/turkce/37291191
638
https://www.evrensel.net/haber/289589/gozaltilar-halkin-haber-alma-hakki-ihlal-ediliyor
639
http://imc-tv.net/tanrikulu-cezaevlerinde-kadinlara-yonelik-hak-ihlalleri-artiyor/
633
634

78

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2016 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

7 Eylül 2016
• Mersin’de haber takibi yaptıkları sırada gözaltına alınan ve 16 gündür gözaltında tutulan Evrensel gazetesi muhabirleri Cemil Uğur ile Halil İbrahim Polat, savcılık tarafından ifadeleri alınmadan,
“örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Daha sonra
Uğur ile Polat mahkeme tarafından serbest bırakıldı.640
• Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ soruşturması kapsamında Yeniçağ gazetesi yazarları Servet Avcı, Adnan İslamoğulları ve cemaatin TSK’daki yapılanmasının anlatıldığı
“İmamların Öcü” kitabının yazarı Yavuz Selim Demirağ gözaltına alındı.641
• MHP 25’inci dönemde Aksaray milletvekili Turan Yaldır, FETÖ soruşturması kapsamında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Aksaray’da gözaltına alındı. Yaldır, sorgusu yapılmak
üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi.642
• CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, MYK toplantısında, KHK
ile parlamentonun yok sayıldığını ifade ederek, “Bir insan temizliği gerçekleştiriliyor,” dedi. Üniversitelerde bilim üreten akademisyenlerimiz var. Hükümetin solcu, Atatürkçü bildiği kim varsa temizleme
gayretine girdiği döneme giriyoruz, demokrasiyi hiçe sayan hiç bir adımın ortağı olmayız” şeklinde konuştu.643
• CHP’nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından oluşturduğu OHAL uygulamalarını izleme
birimine, mağdur sıfatıyla üç bini aşkın kişinin başvuruda bulunduğu ve bu nedenle komisyonun genişletildiği belirtildi. Komisyon Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, OHAL uygulamalarını izlemek üzere genel merkez nezdinde çeşitli heyetler oluşturulduğunu, heyetlerin, darbe girişimi
sonrası yürütülen soruşturmalarda yaşananları, hataları, hukuka aykırılıkları ve ortaya çıkan mağduriyetleri takip etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Tezcan, önce bir heyetle başlatılan çalışmanın,
yurt çapında soruşturmaların genişletilmesi ve mağduriyet şikayetlerinin artması nedeni ile birden fazla
alt izleme merkezleri oluşturularak derinleştirildiğini kaydetti.644
8 Eylül 2016
• Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla ilgili açtığı davaları geri çekmesinden dolayı, bir teşekkür yazısı yazdı. Özkök, Hürriyet gazetesinin bugünkü nüshasında yayımlanan “Zülfü, Rahmi ve Raşit, Necmiye, Tansu ve
ben” başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı’nın Yenikapı’daki mitingin ardından açtığı davaları geri çekmesiyle ilgili ‘‘Ülkemin Cumhurbaşkanı’na ne hakaret etmek, ne de onu suçlayan bir ifadede bulunma
kastım vardı. Bu suçlama kalktığı için sevindim. Hakaret davalarını çektiği için Cumhurbaşkanı’na teşekkür ederim’’ diye yazdı.645
• Hrant Dink suikastçısı Ogün Samast’ın, yakalandığı andan itibaren yaşananların ilk kez Kanal
24’te yayınlandığı belirtildi. Samast’a kahraman muamelesi yapılırken, iddiaya göre tetikçiye cinayet
anı görüntüsü izletildiği belirtildi.646
• Darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında, 20 gündür gözaltında
tutulan, aralarında Faruk Kavurmacı ile Güllüoğlu Baklavalarının sahipleri Faruk Güllü ve Nejat Güllü
kardeşlerin de bulunduğu 80 iş adamından 65’inin mahkemeye sevk edildiği belirtildi. Kavurmacı ve
Faruk Güllü’nün de aralarında bulunduğu 27 kişinin “Silahlı terör örgütüne üye olmak” gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi.647
10 Eylül 2016
• Gazeteci Ahmet Altan ve kardeşi Profesör Mehmet Altan, darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesinde, Altan kardeşlerin, YouTube üzerinden yayın yapan “Özgür düşünce” isimli programa katılarak, darbeden bir gün önce darbe çağırışımı içeren (subliminal) me-
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sajlar vermeleri olarak açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu
Savcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan Altan’lar ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit etmek ve darbe girişiminde bulunan bir kısım terör örgütü mensubu askerlerle iştirak halinde bulunmak iddiaları ile suçlanıyorlar.648
17 Eylül 2016
• 10 Eylül’de FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan yazar Ahmet Altan’ın evinden çıkan “suç delilleri” arasında, Mehmet Barlas’ın 2000 yılında yazdığı “Hocaefendi Sendromu” adlı kitabının da yer aldığı belirtildi. Altan kardeşlerin avukatı Veysel Ok, kitaba el konulduğunu belirtti.649
18 Eylül 2016
• Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) kapatılmasından sonra çalışmalarının bağlandığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), DİHA erişimini engelledi. 24 Ağustos 2016 tarihinde TİB’in KHK ile kapatılmasının ardından erişimi 45. kez engellenen DİHA’nın kapatılma gerekçesi belirtilmedi.650
19 Eylül 2016
• FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Altan kardeşlerin
evleri hakim kararıyla arandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Mehmet Altan’ın evinde yapılan aramada, ikisi F serisi bir dolarlık altı banknot, Bank Asya’ya ait bankamatik kartı ile Fethullah Gülen’in sohbetlerine ilişkin çok sayıda kaset, Ahmet Altan’ın evinde ise bulunan çok sayıda telefon ile
sim kartı, dizüstü bilgisayar ve flash bellekler gibi dijital materyallere el konuldu.651
20 Eylül 2016
• Antalya’da evlerine baskın yapılması sonucu 13 kişiyle birlikte gözaltına alınıp, tutuklanan
Akdeniz Üniversitesi öğrencisi ve DİHA Muhabiri Feyyaz İmrak, Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen ikinci duruşmada tahliye edildi.652
• Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazar Aslı Erdoğan’ın
tutukluluğuna dair avukatları tarafından yapılan itiraz, İstanbul 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği’nce reddedildi. Mahkeme’nin verdiği ret kararının gerekçesinde, Erdoğan’a yöneltilen “devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma” ile “örgüt üyeliği” suçlamaları, “somut delillerin bulunmadığı” ve “delil durumunda
herhangi bir değişiklik olmadığı” olduğu belirtildi.653
• Kadıköy’de arkadaşları ile kartopu oynarken bıçaklanarak öldürülen gazeteci Nuh Köklü cinayetine ilişkin davada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan
avukat Mehmet Ümit Erdem beraat etti. Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında sanık avukat Erdem, Nuh Köklü’nün öldürülmesi olayı nedeniyle müşteki vekili olarak duruşmaya katıldığını müvekkilini savunurken hakaret etme kastı olmadığını belirtti. Mahkeme heyeti, sanık Erdem hakkında hakarete konu iddia edilen soruların içeriğinde hakaret içerikli herhangi bir söz olmadığını belirtti. Suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle, Erdem’in beraatına karar verdi.654
21 Eylül 2016
• OdaTV davasının altıncı duruşmasında, ifade veren sanıklardan gazeteci ve yazarlar Yalçın
Küçük, Muhammet Sait Çakır, Ahmet Şık, Barış Pehlivan, Coşkun Musluk, Barış Terkoğlu, Nedim Şener ve avukatları ile eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Fethullah Gülen cemaati mensupları hakkında
suç duyurusunda bulundu. Duruşmada söz alan gazeteci Ahmet Şık, “Çete faaliyeti yürüten Gülen ekibinin tüm destekçilerinin yargılanmasını istiyoruz, suç duyurusu yapılmasını talep ediyoruz” dedi.655
• Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün “Terör örgütüne üye olmadan, bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan yargılan-
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dığı MİT TIR’ları davasının, duruşma savcısı Mehmet Yeşilkaya’nın isteğiyle CHP’li milletvekili Enis
Berberoğlu hakkındaki, “siyasal veya askeri casusluk” davasıyla fiili ve hukuki bağlantısı bulunduğu
gerekçesiyle birleştirilmesine karar verildi. Sanıklar, Gül ve Dündar’ın avukatları, savcının birleştirme
talebini kabul etmediklerini söyledi.656
• Yeni Şafak gazetesi yazarlarından Ali Bayramoğlu, “Gazete son dönemde yazılarımla ilgili sıkıntılar yaşamaya başladı, benim de gazetenin buna yönelik tasarruflarını kabul etmem ve beklentisini
karşılamam söz konusu değil. Gazete ile aramdaki ‘akit’ sürdürülemez hale gelmiş bulunuyor, Yeni Şafak gazetesi yazarlığıma ve yazılarıma son veriyorum” dedi.657
• Gazeteci yazar Hasan Cemal, bir yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret
ettiği iddiasıyla yargılandığı davada ifade verdi. Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Cemal hakkında, Ocak ayında yayımlanan “Her Allah’ın günü ‘Anayasa suçu’ işleyen bir Tayyip
Erdoğan’la...” başlıklı yazısı nedeniyle bir yıldan dört yıl sekiz aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, yazıda eleştiri sınırlarının aşıldığı, Cumhurbaşkanı’nın halk nezdinde itibarını zedelemeye
yönelik ve kişilik haklarına saldırı niteliğinde hakaret teşkil eden sözleri bulunduğu ileri sürüldü. Cemal
ise ifadesinde “Yazıda bir hakaret ve iftira kastı yoktur. Cumhurbaşkanı’na yönelik sert bir eleştiridir ve
ifade özgürlüğünün çerçevesine oturan bir eleştiridir. İfade özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmaz koşuludur. Suçlamaları kabul etmiyorum” dediği ve beraat talebinde bulunduğu belirtildi.658
23 Eylül 2016
• Gazeteci Mehmet Baransu’nun, 28 Kasım 2013 tarihli Taraf gazetesinde yayınlanan, “Gülen’i
bitirme kararı 2004’te MGK’da alındı” haberiyle ilgili davada mahkeme, Baransu ve gazetenin eski sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban’ın, “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme’
‘MİT’in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme’ suçlarından toplam 16
yıldan 31 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Baransu, mütalaaya katılmadığını ve avukatı
ile birlikte detaylı savunma yapacaklarını belirtti. Mahkeme, sanıkların son savunmalarını yapmaları
için duruşmayı erteledi.659
• “FETÖ üyesi olmak ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”
suçlarından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan gazeteci yazar Ahmet Altan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Altan’ın mahkemedeki ifadesinde, “Beni tutuklamak için büyük bir çaba ve
arzu olduğunu görüyorum. Ama sanıyorum ki bir mahkeme salonunda arzu ve çabalardan çok kanıtlar
ile konuşmak gerekir. Hukukun ve hukukun temelini oluşturduğu devletin ciddiyeti ve gücü belgelerde
ve kanıtlardadır” dedi.660
24 Eylül 2016
• Hacker grubu RedHack, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın gmail, yahoo, ve
iCloud hesaplarını hacklediğini duyurdu. Albayrak’ın e-mail hesabını hackleyen RedHack, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Başta Alp Altınörs ve Aslı Erdoğan olmak üzere solcu muhalifler serbest
bırakılmazsa 20 GB mailleri yayınlarız!” dedi.661
• Hacker grubu RedHack’in Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın kişisel gmail, yahoo ve iCloud hesaplarını ele geçirdiğine ilişkin haberlere erişim engeli getirildi. Habere Türkiye’den VPN’siz giriş yapılamadığı belirtildi.662
26 Eylül 2016
• Cumhurbaşkanı Erdoğan’a televizyondaki programında hakaret içerikli şiir okuyan Alman
‘komedyen’ Böhmermann’a açılan davalardan ilki, Kasım ayında Hamburg Eyalet Mahkemesi’nde görülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Michael Hubertus von Sprenger, şiir yayınlandıktan sonra
fikir özgürlüğü adına tekrarlanmaması için dava açarak, şiirin bir kısmına ihtiyati tedbir koydurdu. Eya-
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let Mahkemesi şiirin “hakaret ve onur kırıcı” dizelerini tekrarlayamayacağına hükmettikten sonra Avukat von Sprenger, şiirin tamamına yasak getirilmesi için yeniden mahkemeye başvurdu.663
• Milliyet gazetesi yazarı Meral Tamer’in, “Kızı 9-10 yaşında örtüp, 12’sinde de evlendirirsin!” başlıklı yazısı gazetenin internet sitesinden kaldırıldı. Tamer, yazısının yayından kaldırılmasını ’normal’ karşıladığını, kendisine herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtti.664
28 Eylül 2016
• CHP İnsan ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok Akatlı,
“OHAL Bilançosu- Hak İhlalleri Raporu” başlıklı bir rapor ile 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından
241 kişinin hayatını kaybettiği ve iki bin 194 kişinin yaralandığını belirtti. Altıok ayrıca “40 bin kamu
görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı. Devlet ve vakıf üniversitelerden iki bin 341 kişi ihraç edildi.
200 gazeteci gözaltına alınarak 2308 gazeteci işsiz kaldı. 16 TV kanalı, üç haber ajansı, 47 gazete, 16
dergi, 23 radyo ve 26 yayınevi kapatıldı” dedi.665
29 Eylül 2016
• Olağanüstü Hal sürecinde çıkarılan KHK kapsamında, imc TV, Hayatın Sesi TV, Denge TV,
Jiyan TV, Zarok TV ve Van TV’nin de aralarında bulunduğu 12 TV ve Yön Radyo’nunda aralarında bulunduğu 11 radyonun yayını RTÜK tarafından TÜRKSAT’a gönderilen talep üzerine durduruldu.666
• TÜRKSAT uydusundan çıkarılan televizyon kanallarından Van TV, Yönetim Kurulu, hukuksal
mücadeleyi sürdüreceklerini, yayınlarının hem karasal olarak, hem de internet siteleri olan
www.vantv.com.tr’ den devam edeceğini söyledi.667
• 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde darbeyi çağrıştırıcı açıklamaları, FETÖ işbirliği ve
FETÖ’ye yardım suçlamaları kapsamında 10 gün boyunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde gözaltında tutulan Ahmet ve Mehmet Altan kardeşlerin polis sorgularının detayları ortaya çıktı. Mehmet Altan’a “Fethullah Gülen ile tanışıyor musun, Bir doları kimden aldın, neden sakladın, Selam kumpasına neden dahil edilmediniz ve Gülen’in elini öptün mü?” soruları sorulurken, Ahmet Altan’a da “Taraf Gazetesi’ni kim finanse etti, balyoz belgelerini kimden aldınız” sorularının sorulduğu öğrenildi. Altan kardeşlerin yöneltilen sorulara yanıt vermediği Cumhuriyet Savcılığında
ifade vereceklerini söyledikleri belirtildi.668
• Star gazetesi yazarı Halime Kökçe’nin, köşe yazarı Enver Aysever’e açtığı hakaret davasının
2’nci duruşmasında Aysever’in beraatına karar verildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen
davanın karar duruşmasında, Enver Aysever’in bir televizyon programında Kökçe’ye yönelik, “Yalan
söylüyorsunuz” şeklindeki sözlerindeki içeriğin, -- tartışmanın konusu ve bütünlüğünün dikkate alındığında --şikayetçinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olmadığı ve bu kastla söylemediğine kanaat getirerek Aysever’in beraatına hükmedildi. 669
30 Eylül 2016
• OHAL kapsamında KHK ile TÜRKSAT’tan çıkarılan kanallar internet üzerinden yayınlarına
devam ederken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla internet sitelerine erişimi engellenen kanallar da yeni adresler üzerinden yayın yapmaya başladı.670
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’la yazışmaları olduğu öne sürülen belgelerin
hacker grubu Redhack tarafından medyada yer alması üzerine Doğan Yayın Grubu Başkanı Mehmet Ali
Yalçındağ görevinden istifa etti. Yalçındağ, “Kişisel bilgisayarlarımda yapılan teknik incelemede, bu epostaların benim tarafımdan yazılmadığı, benim bilgisayarım tarafından gönderilmediği ortaya çıkmıştır. Bu çirkin bir sahtekarlıktır” dedi.671
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3 Ekim 2016
• Mahkeme kararıyla geçici olarak kapatılan Özgür Gündem’in “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına katılarak genel yayın yönetmenliği yapan Nadire Mater ve Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü İnan Kızılkaya hakkında “terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak” ile “örgüt
propagandası” suçlarından iki yıldan sekiz yıla kadar hapisle cezası istendi. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.672
• OHAL kapsamında, 12 televizyon ve 11 radyo kanalının kapatılmasının ardından, Hayatın Sesi Televizyonu’nun çalışanları, Televizyon Genel Müdürü Gökhan Çetin ve Haber Editörü Sultan
Özer’in sarı basın kartları iptal edildi. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) tarafından iptal kararı üzerine Çetin ve Özer’e gönderilen mesajda, “Basın kartınız kurumunuzun kapanması
673
nedeniyle iptal edilmiştir. Lütfen iptal edilen kartınızı İstanbul İl Müdürlüğüne iade ediniz” denildi.
4 Ekim 2016
• Star TV’de yayınlanan Delibal filminde geçen “gay” kelimesi sansürlendi. Daha önce TV8
kanalında yayınlanan “O Ses Türkiye” yarışmasında, jüri üyelerinden şarkıcı Gökhan Özoğuz’un söylediği “sevişme” kelimesinin de kanal tarafından sansürlendiği belirtildi.674
• Almanya’da, Mainz Savcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan komedyen Jan Böhmermann konusunda takipsizlik kararı verdi.
Savcılık “Erdoğan’a hakaret edildiğini destekleyen bir kanıt olmadığı ve bu nedenle takipsizlik kararı
675
verildiğini” belirtti.
5 Ekim 2016
• Resmi ilan ve reklam yayınlayan süreli yayınların içerikleri hakkında “Terörle Mücadele Kanunu” kapsamında dava açılması halinde, dava sonuçlanıncaya kadar resmi ilan alma hakkının durdurulması karara bağlandı. Basın İlan Kurumu tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Süreli Yayınlar Yönetmeliği’nde, “Resmi İlan ve reklamlar yayınlayan süreli yayınların
içerikleri ile imtiyaz sahibi gerçek veya tüzel kişi temsilcileri, ortakların çoğunluğu ya da varsa tüzel kişi temsilcisi hakkında “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar’ ve/veya ‘Terörle Mücadele Kanunu” kapsamında dava açılması halinde bu dava sonuçlanıncaya kadar bu hakkın durdurulacağı” karara uymayan gazetenin resmi ilan ve reklam yayınlama hakkının sona erdirileceği bildirildi.
Yönetmelikte aynı suç ya da suçlardan yargılanan asgari fikir işçisi kadrosunda bulunanların ise beş gün
içerisinde kadrodan çıkarılması gerektiğine yer verildi.676
• Cumhuriyet gazetesi yazarı Ayşe Yıldırım ile eşi gazeteci-yazar Celal Başlangıç’ın pasaportlarına el konuldu. Yıldırım, kendisi hakkında bir soruşturma bulunmadığını ve eşinin Özgür Gündem Gazetesi’nde nöbetçi yayın yönetmeliği yaptığı gerekçesiyle hakim karşısına çıktığını ancak her ikisine
yurtdışına çıkış yasağı konulduğunu aktardı.677
• Adana’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal paylaşım sitesinden hakaret ettiği
iddiasıyla yargılanan Kemal Kaan Sıkık’ın bir yıl iki ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Sanık,
sosyal medyadaki paylaşımıyla Cumhurbaşkanı’na hakaret kastının olmadığını, sadece politik düşünce
hakkını kullandığını ifade etti. 678
• Boyun Eğme dergisi Yazı İşleri Müdürü Volkan Algan’a ve yazarı Kemal Okuyan’a “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla dava açıldı. İddianamede, suçlamaya gerekçe olarak Osman Çutsay’ın “Hitler’den Erdoğan’a bir yol mu var”, Okuyan’ın ise “Erdoğan Batının Öncü kuvvetidir” ve
“Komünistlerin Yanıtıdır” başlıklı yazıları gösterildi. Savcılık, bu gerekçeler ile “Cumhurbaşkanı’na
hakaret” suçlamasıyla hapis cezası isteyerek suçun basın yoluyla işlendiğini belirtip cezanın arttırılması
talebinde bulundu.679
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• KHK ile kapatılmasına karar verilen 12 televizyon kanalı ve 11 radyonun arasında yer alan
İMC TV’nin mallarının TRT’ye nakil işlemlerinin başladığı belirtildi. Canlı yayın esnasında İMC
TV’nin yayın yaptığı binaya yapılan baskında TRT’den üç teknik bilirkişinin maliyeciler ile birlikte sayım yaparak kanaldaki malzemelerin TRT’ye yediemin olarak tayin işlemlerini başlattığı aktarıldı. Polisler tarafından oda mühürlenirken, çalışanların “Susma haykır, özgür basın haktır” sloganıyla protesto
ettiği kaydedildi.680
6 Ekim 2016
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Hukuk Danışmanı Gökhan Küçük, Basın İlan Kurumu’nun, eğer bir gazete çalışanları hakkında “Terörle Mücadele Kanunu” kapsamında dava açıldığında
söz konusu çalışanlarının işine son vermemesi hâlinde ilanlarının kesilmesine olanak sağlayan yönetmeliğin, anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Küçük, “Düzenlemelerle birlikte iktidar kendisine muhalif olabilecek kimseyi görmek istemiyor. Yönetmelik hukuksal anlamda çok kötü olduğu gibi, Anayasa’nın
çalışma özgürlüğü ve basın özgürlüğü gibi maddelerine de aykırı. Basın Kanunu’na da, masumiyet karinesi ilkesine de aykırıdır bu düzenleme” dedi. 681
• Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu ihbarı üzerine gözaltına alınan Yücel D. çıkarıldığı mahkemece “Cumhurbaşkanı’na
hakaret ve örgüt üyeliği” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine kondu. Ayrıca, Yücel D.’nin yasa dışı
TKP/ML örgütü üyesi olduğu da iddia edildi.682
• Özgür Gazeteciler Cemiyeti (ÖGC), Eylül ayında basın yayın organlarına ve gazetecilere dönük baskı, sansür, kapatma ve tutuklamalara ilişkin hazırladığı raporunu yayınladı. Eylül’ün basın için
“darbe ayı” olduğunu belirten ÖGC, “Rapordaki verilere göre, ay içinde 18 gazeteci gözaltına alındı,
bunlardan 11’i tutuklandı. Pasaportları iptal edilen 46 gazetecinin yurt dışına çıkmaları engellendi, beş
basın kuruluşu polis baskınına uğradı. Özgür Gündem gazetesine sahip çıktıkları için 27 gazeteci hakkında soruşturma ve dava açıldı. Yine muhalif basına dönük topyekun tasfiye planı devreye konularak,
12 televizyon kanalı ve 11 radyonun yayını kesildi” kaydetti.683
7 Ekim 2016
• İl dışına çıkma izni almak için karakola gittiğinde hakkında yakalama kararı olduğunu öğrenen
Evrensel gazetesi muhabiri Cemil Uğur, “örgüte üye olmak” ve “örgüt propagandası” yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Uğur, Mersin’de “Özgürlük Nöbeti” eylemini takip ettiği sırada polis tarafından 16 gün
boyunca gözaltında tutulup adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılmıştı.684
• KHK ile yayınları durdurulan 12 televizyon ve 11 radyo çalışanları, kapatma kararına tepki
göstererek, bundan sonrada gazeteciliği sürdüreceklerini belirtti. Kapatılan TV ve radyolardan Zarok
TV’de 50, Jiyan TV’de 19, Azadi TV’de 30, Gün TV’de 35, İMC TV ve Van TV Diyarbakır temsilciliklerinde 10 ve ayrıca Diyarbakır’da 100’ün üzerinde gazeteci ve medya çalışanının işsiz kaldığı belirtildi. 685
• 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci- yazar Ahmet
Altan hakkında katıldığı bir söyleşide, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle bir yıldan dört yıl sekiz aya kadar hapis cezası istendi. Başsavcılıkca hazırlanan iddianamede, Altan’ın söyleşindeki konuşmasında hakaret ifadesi olmadığını yalnızca eleştiri yaptığını kaydetti. İddianamede, “Gazeteci aynı zamanda kamunun bekçisidir. Ancak ifade özgürlüğünün başkalarının itibarları
noktasında bir sınırı da bulunmaktadır. Kuşkusuz ifade özgürlüğü sınırları oldukça geniş tutulmalı özgürlük anlayışına öncelik tanınmalıdır. Ancak yazı içeriğinde Cumhurbaşkanı’na atfedilen sözlerin eleştiri sınırlarını aşan ve hakaret teşkil edebilecek mahiyette sözler olabileceği değerlendirilmiştir” denildi.686
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8 Ekim 2016
• Hacker grubu RedHack’ın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a ait e-postaları
ele geçirerek sızdırdığı bulut tabanlı paylaşım platformları Dropbox ve Google Drive’a erişim engeli getirildi. Dropbox’a getirilen erişim engelini, engellenen web sitelerini takip eden oluşum EngelliWeb ve
insan hakları hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Twitter hesabından duyurdu. Sansür kararının
çok sayıda kişiyi mağdur ettiği kaydedilerek, sosyal medya hesapları üzerinden kararı eleştiren çok sayıda yurttaş arasında bu platformları ders notları için kullanan öğrenciler ile iş hayatında kullanan çalışanlar olduğu da belirtildi. Ayrıca, erişimin engellenmesi hakkında resmi bir açıklama yapılmadığı ve
tepkiler üzerine yasaktan vazgeçildiği belirtildi.687
9 Ekim 2016
• TRT, Akit yazarı Abdurrahman Dilipak ile Star yazarı Sibel Eraslan’ın, “Dilipak’la Siyasetin
Dili” adlı programına son verdi. Dilipak, TRT’nin programının sonlandırılmasından sonra, “TRT’nin
yeniden yapılandırılması konusunda herkesle konuştum, kimseden ses yok. Kim bilir belki de TRT koridorlarında fazla dolaşmayayım diye Sibel Eraslan ile yaptığımız program daha ilk etabında sonlandırıldı. Neyse dikkatli olalım. Hırsız içeride ise anahtarı değiştirmenizin faydası yok. Önce içeriyi temizlemek lazım. Ciğeri kediye emanet etmemek lazım” dedi.688
• 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından kapatılan Özgür Radyo’nun Genel Yayın Koordinatörü Derya Okatan, yayına internet üzerinden devam edeceklerini söyledi. Okatan, “Öyle sanıyorum ki
diğer kapatılan medya kurumları da benzer bir süreç izleyecek. Türkiye’nin AİHM’e (Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi) ciddi tazminatlar ödemek durumunda kalacağını düşünüyoruz. Çünkü ortada kanuna uygun bir durum yok” dedi.689
10 Ekim 2016
• Spor Toto 2. Lig’in İzmirli ekiplerinden Karşıyaka’nın yedek kalecisi Behram Zülaloğlu, Habertürk gazetesi muhabiri Deniz Biricik’in Twitter üzerinden yaptığı eleştiriye öfkelenerek, Biricik’e
önce küfredip ardından üzerine yürüyerek saldırı girişiminde bulundu. Takım arkadaşları, Behram’ı olayı büyütüp tribünlere karşı Biricik’i hedef göstermemesi yönünde uyararak, gazetecilere ayrılan bölümden uzaklaştırmaya çalıştı. Biricik, karşılaşmanın ikinci yarısında stattan ayrıldı.690
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı, Alman komedyen Jan Böhmermann hakkındaki soruşturmanın durdurulmasına itiraz etti. Böhmermann’ın bir televizyon programında Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli şiir okuması nedeniyle açılan soruşturmada, Mainz Savcılığı söz konusu
eylemle ilgili cezai bir soruşturma için yeterli dayanak bulunmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi.
Erdoğan’ın, soruşturmanın durdurulmasına ilişkin itirazının Koblenz kentindeki başsavcılık tarafından
inceleneceği belirtildi.691
11 Ekim 2016
• “Erdoğan’ın yargılanması” başlıklı yazısı nedeniyle hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret”
suçundan dava açılan gazeteci Prof. Dr. Örsan Kunter Öymen, Erdoğan’ın, 15 Temmuz Darbe Girişimi
sonrası hakaret davalarını bir kereye mahsus geri çekmesinin ardından mahkemece davanın düşürülmesine karar verildi.692
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan’ın şikayeti üzerine CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Basın yoluyla alenen hakaret suçundan” başlatılan soruşturmada
iki yıl sekiz ay hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yaptığı konuşmada, o dönemde Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan ve oğluna hakaret ettiği
gerekçesiyle açılan davada, Erdoğan’ın şikayetinden vazgeçmesi üzerine soruşturma takipsizlik kararı
ile sonuçlanmıştı. Bilal Erdoğan’ın şikayetinden vazgeçmemesi nedeniyle hazırlanan iddianamenin red
veya onayına mahkemece 15 gün içinde karar verilmesi bekleniyor. 693
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12 Ekim 2016
• CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, KHK ile kapatılan Özgür Radyo’nun frekansının
işgal edildiğini söyledi. Yarkadaş, “Özgür Radyo hukuksuz bir biçimde kapatıldı. Kanun tanımazlık, en
tepeden en aşağıya doğru zincirleme bir şekilde sürüyor. Birçok radyo ve TV’nin yayını, hiçbir mahkeme kararı olmadığı halde keyfi bir biçimde sonlandırıldı. Radyo ve TV’lerin yayınına (idari tedbir) olarak son verildiği söylendi. Bu ibare, kapatma sırasında kağıda da döküldü. Ancak ne ilginçtir ki; radyo
ve TV’ler idari tedbir olarak kapatılmış olmasına rağmen, boşalan frekanslar hemen korsan yayınlarca
dolduruluyor. Değeri milyonlarla ölçülen radyo, TV frekanslarına el koyup bunları yandaşlarına peşkeş
çekmek istiyorlar” dedi.694
13 Ekim 2016
• Suriye’den Türkiye’ye geçtikten sonra, “askeri bölgeye izinsiz girdiği” gerekçesiyle Hatay’da
tutuklanan ABD’li gazeteci Lindsey Snell, serbest bırakıldı. Daha önce Snell’in, İstanbul’daki evine düzenlenen polis baskınında bilgisayarı ve kamerası başta olmak üzere elektronik cihazlarına el konulmuştu. CPJ’in Avrupa ve Asya Direktörü Nina Ognianova, “Lindsey Snell’in serbest bırakılması bizim için
bir teselli ama hala çok sayıda gazeteci Türkiye’de hapiste” diye konuştu.695
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Talip Doğan Karlıbel’in şikayeti üzerine
başlatılan hakaret soruşturmasında, “hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı” belirtilerek, mahkemece
takipsizlik kararı verildi. Kılıçdaroğlu’nun internet sitesinde, “Karlıbel dolandırıcılık suçundan yargılanarak hüküm giymiş bir kişidir” şeklindeki sözleri üzerine açılan davada; Kılıçdaroğlu’nun, Alman İstihbarat kurumuna bağlı olduğu iddia edilen Karlıbel hakkında mahkeme kararı ile saptanan bir hususu
dile getirdiği belirtildi. Kararda, Kılıçdaroğlu’nun sarf ettiği söz ve iddiaların “Türk Ceza Kanunu”nda
yer alan hakaret suçu kapsamında bulunmadığına işaret edildi.696
17 Ekim 2016
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmasından tutuklanarak Silivri Cezaevi’nde
bulunanların OHAL boyunca mektup ve faks gibi haberleşme araçlarını kullanmalarını yasakladı. Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar imzalı genelgede, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği darbeye teşebbüs suç ve eylemlerine ilişkin yürütülen
soruşturmalar kapsamında, halen Silivri kapalı cezaevlerinde tutuklu bulunan şüphelilerin olağanüstü
hal süresince mektup ve faks gibi haberleşme araçlarının yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.697
• Gazeteci-yazar Can Dündar hakkında geçici olarak kapatılan Özgür Gündem’in bir günlük
nöbetçi yayın yönetmenliğini yaptığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede,
Dündar’ın “Terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak” suçundan üç yıla kadar hapsi istendi. İki sayfalık iddianamede, gazetenin yedinci sayfasında yer alan haberin içeriği ve görseli incelendiğinde örgütün kendi silahlı eylemlerini meşru gösterme ve övmeye yönelik olduğunun değerlendirildiği
kaydedildi. Eser sahibi belli olmadığından Basın Kanunu gereği sorumlu yazı işleri müdürü ve yayın
yönetmeninin bu haberin yayınlanmasından sorumlu olduğu ifade edildi.698
18 Ekim 2016
• Gazeteci Barış Pehlivan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle
yargılandığı davada, beraat etti. Mahkeme, Pehlivan’a atfedilen suçun yasada bu haliyle suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraatine karar verdi. Pehlivan’ın, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan bir yıl iki aydan dört yıl sekiz aya kadar hapsi isteniyordu.699
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada, kapatılan Today’s Zaman gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş, eski STV spikeri Şemseddin Efe ve kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarı Abdülkerim Balcı hakkında “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçun-

694

http://www.birgun.net/haber-detay/kapatilan-radyo-frekanslarindan-yandaslar-korsan-yayin-yapiyor-131180.html
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201610131025278102-suriye-turkiye-abd-gazeteci-snell/
http://www.birgun.net/haber-detay/kilicdaroglu-na-acilan-hakaret-davasinda-takipsizlik-karari-131364.html
697
http://t24.com.tr/haber/silivri-cezaevinden-mektup-gondermek-yasaklandi,365614
698
http://www.hurriyet.com.tr/can-dundara-nobetci-yayin-yonetmenligi-davasi-40251466
699
http://www.hurriyet.com.tr/gazeteci-baris-pehlivana-cumhurbaskanina-haka-40251946
695
696

86

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2016 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

dan yakalama kararı çıkarılmasını içeren sevk yazısını, nöbetçi hakimliğine sundu.700
19 Ekim 2016
• AKP eski milletvekili Muhammed Çetin hakkında bir televizyon programında yaptığı konuşmasında, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “silahla tehdit” suçlarını işlediği gerekçesiyle üç yıldan dokuz
yıla kadar hapis cezası istemiyle Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açıldığı belirtildi. Şu anda
bağımsız milletvekili olan Çetin, bir süre önce partisinden istifa etmişti.701
• Birleşik Haziran Hareketi (HAZİRAN) isimli STK’nın Tekirdağ Meclisi Yürütme Kurulu
üyesi Hüseyin Yılmaz hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” davasında, suçun unsurlarının oluşmadığı
gerekçesiyle beraat kararı verildi. Yılmaz’ın, HAZİRAN’ın basın bildirisini okurken, “Halkın birleşik
mücadelesiyle Erdoğan’ın kirli karanlık ve halkı nefessiz bırakan bu düzenini yıkıp gün ışığının ekmeğin yaşamın ve özgürlüğün ülkesinde haziranın Türkiye’sini kuracağız” ifadelerinin Cumhurbaşkanı’na
hakaret içeren sözler olduğu öne sürülmüştü.702
20 Ekim 2016
• CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Silivri Cezaevi’nde ziyaret ettiği tutuklu gazeteciler
Ahmet ve Mehmet Altan, Murat Aksoy, Ali Bulaç, Ahmet Turan Alkan, Şahin Alpay ile Mustafa
Ünal’ın en fazla sağlık konularında şikayetleri olduğunu söyledi. Bekaroğlu, Bulaç’ın ifadesi alınırken
polislerin ağır hakaretleri ile karşılaştığını ve polislerin, kendisine ‘Reisin kadrini bilemedin daha da sürüneceksin’ gibi sözler söylediklerini aktardı. Bekaroğlu, “Gazetecilerin en çok yakındıkları konuların
başında tedavilerle ilgili aksamalar, mektup alamamak, gönderememek ve kitap yasağının olması yer
alıyor. Hayatları kitap olan bu insanlara kitap verilemiyor. Gazetecilerin tamamı haksız bir şekilde tutuklandıklarına inanıyorlar. Bir anlamda dargınlar” şeklinde konuştu.703
• Basın İlan Kurumu eski genel kurul üyesi Bülent Şimşek’in, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması ile bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada tutukluluk halinin devamına karar verildi. 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin yaşandığı saatlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda,
Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada Şimşek, “Olay anında alkollü olduğum için ve
trol olarak nitelendirilen kişilerin kışkırtmasına maruz kaldığım için bu mesajları yazdım, pişmanım”
dedi.704
21 Ekim 2016
• FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Zaman gazetesi eski çalışanlarından gazeteci
Fethi A., Bulgaristan’dan Romanya’ya yük taşıyan TIR’ın dorsesinde saklı halde iken Bulgar gümrük
ve polislerince yapılan aramada tespit edilerek, Türkiye’ye iade edildi. Fethi A. çıkarıldığı mahkemece
tutuklandı.705
• Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesi ile HDP
Milletvekili Lezgin Botan hakkında fezleke hazırladı. Botan’ın genel seçimlerden önce katıldığı bazı çalışmalarda yaptığı iki konuşmada suç unsurunun tespit edildiği fezlekede kaydedildi.706
• Cumhuriyet gazetesi yazarı Can Dündar’a Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırıda bulunan
Murat Şahin hakkındaki davada; mahkeme, sanık Şahin’in suçunun niteliği ve tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurularak tahliye edilmesine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe erteledi. Şahin’in avukatı, “Bunun toplumsal öç olduğu kanaatindeyiz. Tutukluluk ölçülülük esasını aşmıştır. Müvekkilim mağdur olmaktadır, çocuğu vardır. Eğer kaçma şüphesi var ise adli kontrol veya yurtdışı çıkış
yasağı koyularak orantısız ve ölçüsüz tutukluluğu sona erdirilecektir. Bu nedenle tahliyesini talep ediyoruz” dedi. 707
• KHK ile kapatma kararı verilen Yön Radyo’da kararın kaldırılmasına yönelik girişimler devam ederken, radyoya mali müşavirler ve polis tarafından baskın yapıldı. Yön Radyo ile ilgili kapatılma
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kararının ertelendiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Mansur Kılınç, “23 yıldır yayın yapan
radyomuz, İstanbullu dinleyicilerimize yayınlarını yapmaya devam etmektedir. Radyomuza yönelik kapatma kararının uygulanmasının ertelenmesi için girişimlerde bulunan dinleyicilerimize ve dostlarımıza
teşekkür ederiz” dedi.708
• Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen “Basın ve Düşünce Özgürlüğü – Türkiye nereye gidiyor?” başlıklı toplantıda, Türkiye’de OHAL sonrası 23 televizyon ve radyonun kapatılması konuşuldu.
Alman Gazeteciler Birliği (DJU), Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DIDF) ve Köln Barış Forumu tarafından düzenlenen toplantıya konuşmacı olarak Türkiye’den Hayatın Sesi televizyonu program koordinatörü Arif Koşar, Alman Gazeteciler Cemiyeti (DJV) Genel Başkanı Prof. Frank Überall ve
Die Tageszeitung (TAZ) Politika Editörü Pascal Beucker katıldı. Koşar, “Hayatın Sesi Televizyonu’nun
kapatılma gerekçeleri, terör örgütü IŞİD’in yaptıklarının peşine düşmemiz, Kürt sorununun barışçıl yollarla çözülmesini savunmamız ve işçi sınıfının, emekçilerin hak ve çıkarlarını savunmamız sebeplerinden dolayı hükümetin gözüne battık ve kapatıldık” dedi.709
• Mersin’de haber takip ederken gözaltına alınarak örgüt üyeliği ve propagandası suçlaması ile
tutuklanan Evrensel muhabiri Cemil Uğur, Hatay’a sürgün edildi. Mersin’de tutuklu bulunan Uğur’un,
ailesine ve avukatına haber verilmeden Hatay T Tipi Kapalı Cezaevi’ne nakledildiği belirtildi. Nakil işlemini, Uğur’u ziyaret etmek için cezaevine gidince öğrendiğini belirten Avukat Tugay Bek, Uğur’un
zaten hukuksuz şekilde tutulduğunu ve bunun yanı sıra hiçbir geçerli neden olmaksızın başka bir cezaevine nakledilmesinin doğru olmadığını açıkladı. Bek, bulunduğu şehirden uzak bir yere nakledilmesinin
kendisine ve ailesine eziyet kastı taşıdığını ifade etti.710
22 Ekim 2016
• Mersinli gazeteciler, haber takibi yaparken “örgüt propagandası ve üyeliği” suçlaması ile yargılanan Evrensel gazetesi muhabirleri Cemil Uğur ve Halil İbrahim Polat’ın, Evrensel’in muhabiri olup
olmadıklarının tespit edilmesi için mahkemece Emniyet’e yazı gönderilmesine tepki gösterdi. Gazeteciler, arkadaşlarının Evrensel muhabiri olduklarını, bunun için de yayımlanan imzalı haberlere göz atılmasının yeterli olacağını ve duruşma günü şahitlik yapacaklarını ifade etti.711
• “PKK terör örgütü propagandası yaptığı” gerekçesiyle tutuklanan Özgür Gündem Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya, cezaevi şartlarına ilişkin bir mektup yazdı. Kızılkaya, Cumhuriyet
gazetesi yazarı Ayşe Yıldırım’a yazdığı mektupta, “Cezaevinden ziyade özel bir kampa getirildiğimizi
anladım. Akabinde zorla çıplak aramaya tabi tutuldum. İnsan onurunun çiğnendiği bu iğrenç uygulama
adeta işkenceye çevrilerek uygulandı. Duruşmalara gelmek benim için işkenceye dönüşüyor. Küfür, hakaret olmadan getirilmek istiyorum, çünkü bunlar sürekli oluyor. Cezaevinde 12 Eylül darbe dönemini
aratmayan uygulamalar var” dedi.712
23 Ekim 216
• Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV), CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun vakıfla ilgili hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle açtığı iki dava manevi tazminatla
sonuçlandı. Davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun her bir açıklaması için
beşer bin liradan toplam 10 bin lira manevi tazminatı TÜRGEV’e ödemesine hükmetti.713
24 Ekim 2016
• Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Ankara Şubesi, üç aylık OHAL döneminin bilanço raporunu açıklayarak, Türkiye’nin basın ve gazeteci mezarlığına dönüştürüldüğü yorumnda bulundu.
ÇGD’nin raporunda, OHAL’in üç aylık döneminde “184 basın emekçisi gözaltına alındı; 56 basın mensubu tutuklandı; iki gazete hakkında yayın durdurma kararı verildi; 116 yayın kuruluşu kapatıldı; 866
gazeteci işinden oldu; 620 sarı basın kartı, 32 parlamento kartı iptal edildi, bir gazeteci yaşamını yitirdi,
altı gazeteci darp edildi” denildi.714
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• Arama Kurtarma Teşkilatı (AKUT) Başkanı ve yazar Nasuh Mahruki, katıldığı bir tartışma
programında sarf ettiği sözler sebebiyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan tutuklanması talebiyle
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mahruki,
“Ben kesinlikle Cumhurbaşkanı’nı tehdit etmedim. Hatta yanlış anlamadan dolayı daha sonra kendisinden bütün kamuoyu önünde özür diledim. Olayın yanlış anlaşılmasından dolayı pişmanım. Benim sayın
Cumhurbaşkanı’na hakaret ya da tehdit gibi bir amacım yoktur” diye konuştu.715
• Temmuz-Ağustos-Eylül 2016 dönemini kapsayan BİA Medya Gözlem Raporu yayınlandı. Bianet’in yayınladığı raporda, “107 gazeteci ve 10 dağıtımcı Ekim ayında cezaevinde girdi. 775 basın kartı ve 49 pasaportun iptal edildi. OHAL kapsamında 155 medya kuruşu kapatıldı, iki bin 500’e yakın gazeteci de işsiz kaldı” bilgisi verildi. Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu tarafından hazırlanan BİA Medya Gözlem Raporu’nda, “2016’nın OHAL sonrası medyaya yargısal ve idari müdahalelerin çeşitliliği ve çokluğunu gösteriyor, 226 gazeteci bir ömür boyu hapis ve
2.235 yıl dört ay hapis tehdidi altında” diye işaret edildi.716
• İstanbul Esenler’de bulunan Doğruhaber gazetesi ve Rehber TV’ye silahlı ve molotoflu saldırı
düzenlendi. Saldırı sonucu herhangi bir can kaybının olmadığı ancak binanın girişinde bulunan fiber
altyapısı molotof kokteyli ile yakılmak istenirken doğalgaz sistemine yangın sıçradığı belirtildi. Doğruhaber gazetesinin günlüğe geçmesinden bir hafta önce yapılan saldırının, “basının susturulmasına yönelik bir müdahale” olarak değerlendirildiği belirtildi. 717
25 Ekim 2016
• İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’nde 26 gazeteci ve yazarın bir gün içinde toplam 12 duruşmaya çıktığı ve 2 gazeteci hakkında beraat kararı verildiği bildirildi. İleriki tarihlerde 11 duruşma ile
yargılamalara devam edileceği belirtildi.718
• Muş’ta gözaltına alınan HDP ve DBP yöneticilerinin de aralarında bulunduğu beş kişi tutuklandı. “Terör örgütüne üye olmak’ suçundan gözaltına alınan, DBP Muş İl Başkanı Hatice Şeker, HDP
Muş İl Başkanı Ayşe Söylemez, Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Dayanışma Derneği
Muş İl Başkanı Medeni Işık, Dicle Haber Ajansı muhabiri İdris Sayılgan ve Çiçek Tutuş tutuklanarak,
cezaevine kondu. Maşallah A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.719
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan “ByLock” (mobil cihazlar için iletişim uygulaması) haberine “terör örgütü suçları”, “delil karartma” ve “teröre yardım” gerekçesiyle soruşturma başlattı. Haberi yapan gazeteci İsmail Saymaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ”ByLock’un FETÖ’nün örgütsel haberleşme aracı olduğuna delil sunan haberimize “delil karartma”
suçundan soruşturma açılıyor. Suçumuz nedir? Devletin bulup sorgulaması gereken kişiyi bulup görüşmek savcılığa ByLock - FETÖ bağına ilişkin en ciddi kanıtı sunmak... burada asıl amaç, ByLock’un sahibi David Keynes’in tıpkı Adil Öksüz gibi, üstelik darbeden 20 gün sonra ülkeden çıkması gerçeğini
örtmektir” dedi.720 Haberde, aslen Türk vatandaşı olan ABD vatandaşlığına geçmiş ve ByLock’un patent sahibi David Keynes ile görüşülerek, geçmişinde FEM Dershanesi’ne gidip, Işık Evi’nde kalması
gibi detaylardan bahsedilmişti.721
• Sendika.org, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınan bir karar olmaksızın 12. kez erişime engellendi. Sendika.org tarafından yapılan açıklamada, “Bu erişim engelini de aşacağız. Fiili engel karşısında gerekli itirazları başlatıp, engelsiz yeni adresimizi de kısa süre içinde aktifleştireceğiz” denildi.722
26 Ekim 2016
• Dokuz Eylül Üniversitesi’nde FETÖ soruşturmasına yönelik düzenlenen operasyonda haklarında arama kararı çıkarılan 55 kişiden 30’unun gözaltına alındığı bildirildi.723 Aralarında görevli aka-
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demik personelinde bulunduğu sanıkların örgüt üyeliğinin yanı sıra FETÖ’nün haberleşme sistemi uygulaması ByLock’u kullandıkları belirtildi.724
• Uluslararası PEN ve Ulusal PEN’in “Tutuklu Yazarlar Günü”nde Aslı Erdoğan vurgusu yapacağı bildirildi. PEN İngiltere Risk Altındaki Yazarlar Programı Başkanı Cat Lucas, daha önce de “Aslı
Erdoğan Okuyorum” kampanyasına bir Aslı Erdoğan kitabının İngilizce tercümesinden birkaç paragraf
okuyarak katılmalarını İngiltere PEN’deki kadın ve trans-kadın yazarlara duyurmuştu ve bu amaçla Erdoğan’ın İngilizce tercümesi yayınlanmamış metinlerini tercüme konusunda yardım istenmişti. Tercüme
edilerek gönderilecek metinlerin oradaki yazarlarca sesli okunacağını bildiren Lucas, “Biz şimdi onun
sesinin mümkün olduğunca geniş duyulduğundan emin olmak için mümkün olduğunca çok sayıda farklı
dillere Aslı Erdoğan çalışmalarını tercüme etmeye yardımcı olacak destekçiler arıyoruz” dedi.725
• ByLock uygulaması röportajıyla ilgili savcıya ifade veren Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz,
ifadesinde, “ByLock’un sahibi olduğunu iddia eden David Keynes’in kendisine gazetedeki masa telefonunu arayarak ulaştığını, önce mail üzerinden görüştüklerini daha sonra da inandırıcı olmadığı için gidip
Amerika’da yüz yüze görüşerek röportajı gerçekleştirdiğini söylediği kaydedildi. Saymaz’ın, “Bu röportajı yapmaktaki kastımız, ByLock Türkiye’de FETÖ bağının en önemli delili olarak görünüyor. Biz bu
bağa ilişkin en açık, en inandırıcı ve somut delili bulduğumuz düşüncesiyle hareket ettik. ByLock’un
örgütsel haberleşme amacıyla kullanıldığını birinci ağızdan tespit ettik. Bu yönüyle iddia edildiği gibi
soruşturmaya gölge düşürmek değil, büyük bir katkı koyduk” dediği belirtildi.726
• İstanbul’da üçüncü dalga ByLock operasyonu düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde
görevli 125 polis hakkında FETÖ terör örgütünün haberleşme uygulaması ByLock’u kullandıkları iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararının ardından harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde düzenledikleri operasyonlarda 81 polisi gözaltına
aldı. İstanbul’da daha önce düzenlenen iki ayrı ByLock operasyonunda, aralarında eski Narkotik Şube
Müdürü Özcan Buldu’’un da bulunduğu 181 polis tutuklanmıştı.727
27 Ekim 2016
• Hürriyet Gazetesi, Sabah Gazetesi’ne ByLock’un patent sahibi olduğunu iddia eden David
Keynes ile mülakat yapılmasını hedef alan “Aydın Doğan’ın iki aşamalı algı operasyonu...” haberine
ilişkin dava açacağını duyurdu. Hürriyet’ten yapılan açıklamada, “Sabah gazetesinde yayımlanan bir
haberde, gazetemizin geçen pazartesi günkü ‘İşte Herkesin Aradığı ByLock’ başlıklı manşetinin ‘FETÖ
ile CIA’nin ortaklaşa yürüttüğü bir operasyon olduğu’ şeklinde asılsız bir iddiaya yer verilmiştir.
Bu, Türk basın tarihine geçecek ölçüsüzlükte bir iftiradır” denildi.728
• Washington’da ABD Başsavcı Loretta Lynch ile görüşen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Türkiye’de “adil bir şekilde yargılanacağı” sözünü vererek, “FETÖ” lideri Fethullah Gülen’in tutuklanmasını
ve Türkiye’ye iadesini talep etti. ABD’nin Türkiye ile ilişkilerine bir teröristi tercih etmeyeceğine inandığını söyleyen Bozdağ, ABD Başsavcısı’ndan Türkiye’nin sunduğu kanıtlar incelenerek yasaların öngördüğü bir süreçle iade talebinin ele alınacağı sözünü aldı.729 Bozdağ’ın iade talebine, Beyaz Saray
Sözcüsü Josh Earnest de eldeki kanıtlar incelenerek “normal adli süreç” işletileceği cevabını verdi.730
Türk Büyükelçiliği’nde gazetecilerle bir araya gelen Bozdağ ise iade sürecinin uzatılmasının Türk-ABD
ilişkilerini olumsuz şekilde etkileyeceği uyarısında bulundu. 731 Bozdağ, Türk Hükümeti’nin, Amerika’dan Gülen’i Türkiye’nin Osama bin Laden’i olduğunu görmesini beklediğini söyledi.732
• Düzce’de, FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Zaman gazetesi ve Cihan Haber Ajansı Düzce temsilcisi Beytullah Özdemir, FETÖ’nün mesajlaşma
uygulaması “ByLock” ve “Eagle”ı kullandığı tespit edilerek, mahkemece tutuklandı. Özdemir, 15
Temmuz Darbe Girişimi’nden önce “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun”a muha-
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lefet suçundan gözaltına alınmış, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.733
• Muğla’nın Milas ilçesinde FETÖ soruşturmasında tutuksuz serbest bırakılan S.B.’nin yargılanma aşamasında, para karşılığında şahitlik ve aklama vaad ettiği iddia edilen gazeteci M.T. tutuklandı.
İlçede haftalık yayımlanan Doğuş gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni M.T.’nin mahkemece, ‘dolandırıcılık’ suçlamasıyla cezaevine gönderildiği belirtildi.734
28 Ekim 2016
• CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, Türksat’tan yayın yapan FM TV adlı kanalın
“Mektubattan İnciler” programında yaşları dört ile altı arasında değişen çocuklara ezberlettirilen metinler üzerinden şeriat çağrıları yaptırılmasını Meclis gündemine taşıdı. Altınok, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunulan soru önergesinde, “Çocukların zihinsel, sosyal, duygusal gelişimleri hiçe sayılarak milyonlarca insanın erişebileceği bir biçimde, kendilerine ezberletilen şeriat çağrılarını ifade ettiği görülmüştür. Okul öncesi dönemde olmalarına rağmen çocuklar okuldan değil
hafızlık eğitiminden bahsediyor” diye kaydetti.735
• Azadiya Welat gazetesi dağıtımcısı Leyla Yıldız, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde gazete dağıttığı sırada polisler tarafından herhangi bir gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı.736
30 Ekim 2016
T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın ve yazarı Hasan Cemal’in sürekli basın kartlarının iptal
edildi. Kararı tesadüfen öğrendiğini ifade eden Cemal, “47 yıllık meslek hayatım, yıllardır da basın kartım
var. Devlet gazeteciliğimi iptal edemez. Demokratik ülkelerde kimin gazeteci olup olamayacağına devlet
karar veremez, beni gazetecilikten atamaz” dedi. Doğan Akın da karara “Gazeteciliği kriminalize etmeye
çalışıyorlar” sözleriyle tepki gösterdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ise, Cemal ve
Akın’ın kartlarının alınması için hiçbir gerekçe görmediğini ifade etti.737

31 Ekim 2016
• Cumhuriyet gazetesi yönetimi ve yazarlarına yönelik AKP operasyonu düzenlendi. Aralarında
yazarlar Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya ile Musa Kart ve yöneticilerin de bulunduğu 18 kişi hakkında
gözaltı kararı verildiği belirtildi. CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Murat Sabuncu, Güray Öz ve Akın Atalay’ın evinin arandığını bildirdi.738 Gazetenin İstanbul’daki merkezi ve Ankara’daki bürosu önünde protestoların yapıldığı kaydedildi. 739
• Cumhuriyet’e yönelik yapılan operasyon üzerine Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, “Brüksel’de endişeler çok yüksek çünkü Türkiye’de kuvvetler ayrılığı kalmadı. Türkiye,
otoriter devlet olmaya giderek yaklaşıyor” dedi. Piri, AB’nin Türkiye’deki gelişmeleri değiştirmek için
gücünün sınırlı olduğunu vurgulayarak, AB’nin Türkiye’de demokrasi yanlıları için güçlü bir pozisyon
alması gerektiğini kaydetti.740
4 Kasım 2016
• Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında “PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine müzahir oldukları” iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu, yazar Kadri Gürsel, karikatürist Musa Kart’ın bulunduğu dokuz kişi tutuklandı.
Gazetenin eski genel yayın yönetmeni yazar Aydın Engin ve yazar Hikmet Çetinkaya ise çıkarıldıkları
741
mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında daha önce
açığa alınan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
742
(TİB) çalışanı 14 kişi tutuklandı. Ayrıca, FETÖ soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan,
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda (RTÜK) görevli iki kişinin de aynı kapsam doğrultusunda tutuk-
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743

landığı belirtildi.
• “Altın Kelebek” ödül töreninde “Yılın Dizisi” seçilen Diriliş Ertuğrul ekibinin sahneye ödülü
almak için çıktığında konuşma yapmaları için süre tanınmadığı belirtildi. Dizinin yapımcısı Mehmet
744
Bozdağ Diriliş’e sansür uygulandığını öne sürerek, ödülün iade edildiğini açıkladı.
5 Kasım 2016
• Cumhuriyet gazetesinin dokuz yönetici ve yazarının tutuklanmasıyla birlikte hapisteki gazeteci sayısının 142 olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunan eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay hakkında da yakalama kararı745
nın bulunduğu bildirildi.
746
• Kapatılan JINHA ajansının İzmir muhabiri Ayşe Yılmaz’ın gözaltına alındığı bildirildi.
6 Kasım 2016
• Beşiktaş Kulübü, Fotomaç muhabirlerinin Beşiktaş tesislerine girmesini yasakladı. Trabzonspor maçı sonrası çıkan haberler üzerine, kulüp yetkilileri “Bazı basın organlarının çirkin iftiralarla lekeleme çabalarını görüyor ve esefle kınıyoruz” dediler. Açıklamada ayrıca bundan sonra da ‘aynı algı ope747
rasyonlarına alet olacak’ basın kuruluşlarının da tesislere alınmayacağı uyarısında bulundular.
7 Kasım 2016
• Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin tutuklanması ardından, gazetenin Okur Temsilcisi Güray
Öz’ün, savcılık sorgusunda, “Kırmızı çizgimiz demokratik, Cumhuriyet ilkeleridir” dediği, Yazar Hikmet Çetinkaya’nın ise kendisine yöneltilen “Fethullah Gülen’i takip eder misiniz” sorusuna, “Ben etmem, o beni takip eder. 1971 yılından bu yana Gülen’in İslam devleti kurmak istediğini, devletin ku748
rumlarına nasıl sızdığını yazıyorum” dedikleri belirtildi.
• Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Erdem Gül, tutuklanan dokuz gazete yöneticisi ve yazara hitaben ironi biçimde kaleme aldığı yazısında, “Arkadaşlar artık kritik 48 saati atlattınız. An itibariyle kıdemli mahpuslarsınız. Stajyerlik bitti, kıdem basıyorsunuz” ifadelerine yer verdi. Gül ayrıca, Avukatla749
rınız yanınızda. Kime nasip olur bu” sözlerine de yer verdi.
8 Kasım 2016
• Gazeteci Ayhan Karahan, HDP’ye yönelik baskıları protesto etmek için Bodrum Belediye
Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a haka750
ret içeren söylemlerde bulunduğu iddiası ile tutuklandı.
10 Kasım 2016
• Özgür Gelecek gazetesinin sorumlu yazı işleri müdürü Aslı Ceren Aslan iki yıl altı ay hapis
cezasına çarptırıldı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Aslan, “örgüt propaganda751
sı” iddiasıyla suçlanıyordu.
11 Kasım 2016
• OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kapatılan Özgür Radyo, Twitter üzerinden internet yayınına yeniden başlayacağını duyurdu. Özgür Radyo ile birlikte aralarında Hayatın Sesi TV, İMC TV ve
TV10’nun da bulunduğu 12 televizyon ve 11 radyonun bir süre önce yayınlarının durdurulmasına karar
verilmişti. Özgür Radyo ile birlikte yayını durdurulan YÖN Radyo ve Zarok TV de çıkarılan yeni karar
ile yayına yeniden başlamıştı.752
• Afyonkarahisar’da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen
zanlıların yakınları, olayı görüntülemek isteyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Gökten Ceylan’a
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saldırı girişiminde bulunarak darp etti. Ceylan’ın şikâyetçi olması üzerine Yusuf A.’nın polisler tarafın753
dan gözaltına alındığı belirtildi .
12 Kasım 2016
• Cumhuriyet gazetesi yöneticilerine ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında,
hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Almanya’dan uçakla geldiği Atatürk Havalimanı’nda gözaltına
alınan Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Avukat Akın Atalay savcılıktaki sorgusunun ardından
754
çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa değişikliği ve OHAL konularında yaptığı
açıklamada, “OHAL kalksın diyorlar, OHAL niye hemen kalksın. Her şey yüzde yüz kontrol altında değil, cezaevinden dışarıya rahatlıkla tweet atanlar oluyor. Demek ki yeterli kontrol yok” dedi. Erdoğan,
Almanya ve Fransa’nın gazeteci Can Dündar’a karşı gösterilen tutumunu da “Bunlar tam bir skandal.
Bu skandallar aslında yarın dönüp onları vuracak. Batı’daki bazı kuruluşlar, Türkiye’deki yönetime kar755
şı sırtını teröre dayamış olanlara tutup sahip çıkıyorlar” şeklinde konuştu.
• İçişleri Bakanlığı’nın OHAL kapsamında faaliyetlerini durdurduğu Gündem Çocuk Derneği
mühürlendi. Dernekten Emrah Kırımsoy, Ankara Valiliği’nin oluruyla faaliyetlerinin durdurulduğunu
ifade ederek, “Kararı henüz öğrendik. Çok yeni. Hüzünlüyüz, üzgünüz. Ama çocukların insan hakları
için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Gündem Çocuk Derneği daha önce Pozantı’daki cezaevindeki ço756
cuk istismarlarını gündeme getirmişti.
13 Kasım 2016
• Gaziantep’te haber yapan Fransız internet gazetesi “Les Jours” muhabiri Olivier Bertrand gerekçe gösterilmeksizin gözaltına alındı. “Les jours” sitesinin yayın yönetmeni Isabelle Roberts, yaptığı
açıklamada “11 Kasım Cuma18:00’den bu yana muhabirimizden haber alamadık. Serbest bırakılmasını
757
istiyoruz. Endişe içindeyiz” dedi.
19 Kasım 2016
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın, Siirt’in Şirvan ilçesi Maden köyünde yaşanan göçüğe ilişkin AFAD konteynırında şirket yetkilileri ile yaptığı görüşmeye, Anadolu Ajansı haricinde diğer basın kuruluşlarına izin vermediği bildirildi. Basın mensuplarının alana alınmamaları üzeri758
ne duruma tepki göstermek için gazetecilerin bölgeden uzaklaştığı da belirtildi.
22 Kasım 2016
• Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsveç kanalına verdiği röportajda, ““Bu ülkede gazetecilik
yaptığı için kimse tutuklanmamıştır. Bu ülke bir hukuk devletidir. Benim sınırımın başladığı yer, benim
özgürlük sınırım nereye kadarsa, o da ancak oraya kadar gelebilir, ondan daha ileriye gidemez” dedi.
Erdoğan konuşmasını,” Sen istediğin gibi köşende siyasetçiye, cumhurbaşkanına, başbakanına, bakanlara, partisine istediğin gibi hakaret edeceksin, ailelerine hakaret edeceksin onlar sizinle ilgili bir dava açtığı zaman rahatsız olacaksın, böyle bir şey olabilir mi? Dünyanın hiçbir yerinde medya mensupları la759
yüsel değildir hepsinin hesap verme mecburiyeti vardır bu hesabı da verirler” sözleriyle sürdürdü.
• KHK ile kapatılan dokuz basın kuruluşunda, aralarında TRT spikerlerinden Ayşen Yılmaz,
Muhammet Taha Can’ın bulunduğu toplam 45 basın çalışanının ihraç edildiği belirtildi. Ayrıca “Terör
örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı” olduğu iddiasıyla 550 dernek,
760
dokuz basın yayın kuruluşu ve 19 özel sağlık kuruluşunun da kapatıldığı kaydedildi.
• KHK bağlamında Fetö soruşturması kapsamında Samsun’da yayın yapan Haberexen dergisi,
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Çorum’da Türkiye Manşet gazetesi ve Ordu’da İpekyolu gazetesi kapatıldı.
24 Kasım 2016

• Dicle Haber Ajansı (DİHA)sansür, kapatma, baskı ve fiziki saldırılara dair yayınladığı raporda, internet sitesine erişiminin 48 kez engellendiğini ve tutuklanan 20 muhabirden dokuzunun hala tutuklu olduğunu belirtti. Raporda, “yedi muhabir gaz bombasıyla yaralandı, dört muhabir saldırıya uğradı, 10 muhabir güvenlik güçlerince tehdit ve darp edildi, üç muhabire hapis cezası verildi, dört muhabir
hakkında soruşturma açıldı, iki muhabir hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla dava açıldı,
762
sekiz editör ve muhabirin pasaportu OHAL gerekçesiyle iptal edildi” denildi.
25 Kasım 2016
• Evrensel,15 Temmuz darbe girişimi sonrası çıkarılan KHK ile bugüne kadar 177 basın kurumu kapatıldığı, iki bin 500’ü aşkın gazetecinin işsiz kaldığı belirtildi. Sadece darbe soruşturmasında ise
77 gazetecinin tutuklanması sonucunda cezaevindeki toplam gazeteci sayısının 144’ye ulaştığı bildirildi.
“Son uygulamalarla birlikte işsiz kalan gazeteci sayısı 10 bini aştı” denilen yazıda, KHK ile mahkemelerin 102 siteye erişimi engellediği, kapatılan kurumların internet sitelerine de erişimi yasakladığı ifade
edilerek, “HDP’li vekillerin gözaltına alındığı günlerde sosyal paylaşım sitelerine erişim tamamen durduruldu, sansür bölge illerinde ilerleyen günlerde de devam etti, Adıyaman İmam Hatip Lisesinde öğrencilere yönelik cinsel istismarı ortaya çıkaran yerel site gergerfirat.com da 12 Kasım günü kapatılan
763
siteler arasında yer aldığı belirtildi.
• Evrensel, OHAL kapsamında Hayatın Sesi TV, İMC TV, TV10, Zarok TV, Van TV ve Jiyan
TV’nin aralarında bulunduğu 12 televizyon kanalı ile Yön FM ve Özgür Radyo’nun da içinde bulunduğu
11 radyonun yayın lisansının iptal edildiğini, bu televizyon ve radyoların mal varlıklarına el konulduğunu bildirdi. “Zarok TV ve Yön Radyo hakkındaki karar daha sonra geri alındı. Ancak Kürtçe yayın yapan
çocuk kanalı Zarok TV’ye ‘Yüzde 40 Türkçe yayın yapma’ zorunluluğu getirildi, denilen yazıda, 12 Kasım günü İçişleri Bakanlığı, ‘terör örgütleriyle bağlantılı olduğu’ gerekçesiyle, OHAL kapsamında 370
derneğin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı. Bakanlık, hangi derneklerin kapatıldığını açıklamaya ge764
rek görmedi” denildi.
• Silahlı terör örgütü üyeliği gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Nazlı Ilıcak, Posta yazarı Nedim
Şener’e ilettiği notta, “Savcı Zekeriya Öz’ün OdaTV soruşturması için bana kumpas kurduğunu şimdi
anlıyorum. Küçücük bir nottan yola çıkarak ağzımdan ’Şikâyetçiyim’ lafını yakalayarak davayı üzerime
yıkmıştır” dedi. Öz’ün OdaTV iddianamesini hazırlarken, gazeteci Soner Yalçın’a ait belgeler arasında
bulunan not defterinde kendi adının da geçmesi üzerine ifade verdiğini açıklayan Ilıcak, “Bu notta benim gazeteci G.C. ile yakın bir münasebetim olduğu ileri sürülüyordu. Ben böyle bir şeyin mümkün olmadığını, çok yakın arkadaşım G.C.’nin meslektaşım, eşi C.’nin de arkadaşım olduğunu ifade ettim.
Bunun üzerine Öz, ’Şikâyetçi misiniz?’ diye sordu. Ben de notta yazıldığı gibi bir durumun olmadığını,
bunun açıklığa kavuşturulması için şikâyetçi olacağımı söyledim” dedi.765
27 Kasım 2016
• Siirt’in Şirvan ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelan sonrası, madenci yakınları
ile görüşmek üzere ilçeye giden ve gözaltına alınan BBC Türkçe muhabiri Hatice Kamer, daha sonra
766
serbest bırakıldı.
• Amerika’nın Sesi (Voice Of America) muhabiri Khajijan Farqin’in Diyarbakır’da gözaltına
767
alındığı OHAL gerekçesiyle avukatıyla görüştürülmediği bildirildi.
1 Aralık 2016
• FETÖ/PDY soruşturması kapsamında “terör örgütünün medya unsuru olarak faaliyet yürüttüğü ve FETÖ/PDY üyesi olduğu” iddiasıyla Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğ-
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768

lu gözaltına alındı.
7 Aralık 2016

• Elazığ’da haber takibi sırasında gözaltına alınan DİHA Muhabiri Mehmet Güleş, ‘yayınladığı
haberler ve haber kaynakları ile yaptığı görüşmeler’ gerekçe gösterilerek tutuklandı. Gazeteci Güleş savunmasında, “Ben bir gazeteciyim. Benim yaptığım bütün faaliyetler gazetecilik faaliyetleridir. Bugüne
kadar neden bu kadar bekletildi. Hatta yakalandığımda da gazetecilik faaliyeti yürütüyordum. Üzerime
769
atılı suçların hiçbirini kabul etmiyorum” dedi.
11 Aralık 2016
• OHAL uygulaması nedeniyle kapatılan Batman gazetesi sahiplerinden gazeteci Nizamettin İzgi tutuklandı. FETÖ kapsamında yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan İzgi, çıkarıldığı mahkemece
770
tutuklanarak cezaevine konuldu.
15 Aralık 2016
• Devlet büyüklerine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Suriyeli gazeteci Hüsnü Mahalli, kendisine yöneltilen suçlama kapsamında tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Mahalli,
BBC, NBC gibi uluslararası televizyonların yanısıra bazı Arap ülkelerinde medya organlarında çalışmış,
771
Ortadoğu ve siyaset uzmanı olarak tanınan bir gazetecidir.
19 Aralık 2016
• Fırat Haber Ajansı (ANF) Haber Müdürü Maxime Azadi, Türkiye’nin şikâyeti üzerine İnterpol
772
tarafından Belçika’nın başkenti Brüksel’de tutuklandı.
23 Aralık 2016
• IŞİD’in iki Türk askerine yönelik saldırı haberinin ardından sansürlendiği iddia edilen, soL
Haber Portalı, sitesine erişim engeli getirildiği belirtildi. soL Haber Portalı, konuyla ilgili verdiği haberinde, “AKP tarafından Türkiye’nin en çok okunan haber sitelerinden biri olan soL’a erişim engeli getirildi. Sansür kararının IŞİD’in Türk askerlerine yönelik vahşi saldırısına yönelik haber sonrası geldiği
773
tahmin ediliyor” dedi.
• Ekşi Sözlük’e, IŞİD’in yayınladığı ve Türk askerleri olduğu iddia edilen iki kişinin katledildiği videonun ardından, erişim engeli getirildiği belirtildi. Ekşi Sözlük’ün Twitter hesabından yapılan
açıklamada, “yaşanan son gelişmeler üzerine uygulanan sosyal medya erişim kısıtlaması çerçevesinde
bazı erişim sıkıntıları yaşayabilirsiniz. Konunun hassasiyetle üzerinde duruyoruz ve sürecin başından
itibaren Bilgi Teknoloji Başkanlığı ile iletişim halindeyiz kısa sürede sonuçlanacağını düşünüyoruz” de774
nildi.
25 Aralık 2016
• BirGün gazetesi idari sorumlusu Mahir Kanaat’ın, Maltepe’deki evinden ters kelepçe takılarak
gözaltına alındığı bildirildi. Kanaat’ın avukatı Tolgay Güvercin, kendilerine saatlerce bilgi verilmediğini ancak aldıkları son bilgiye göre, Kanaat’ın hakkında beş günlük kısıtlama kararı verildiğini ve bu sü775
re içinde avukatları ile görüşmesine izin verilmeyeceğini ifade etti.
• DİHABER ve Diken’de çalışan gazetecilerinde aralarında bulunduğu beş kişi “terör örgütüne
üyelik” gerekçesiyle gözaltına alındı. Diken internet sitesi editörü Tunca Öğreten, DİHABER Diyarbakır
Büro Şefi Ömer Çelik ile muhabir Metin Yoksu ve Yolculuk gazetesi imtiyaz sahibi Eray Sargın’ın eşzamanlı operasyonla emniyete götürüldüğü bildirildi. Kapatılan Özgür Radyo Genel Koordinatörü
ETHA Sorumlu Müdürü Derya Okatan’ın ise evinde olmadığı için gözaltına alınamadığı belirtildi.
Avukat Sevda Kalan, “Öğreten ve Mahir Kanaat bu sabah gözaltına alındılar. Ancak henüz gözaltı sebebini bilmiyoruz. Sabah gazetesi Redhack soruşturmasıyla ilgili olduğunu söylüyor ancak dediğim gibi
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bize bilgi verilmedi. Yarın soruşturma savcısıyla görüşeceğiz” şeklinde açıklamada bulundu.
28 Aralık 2016

776

• FETÖ medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazete777
ci Oğuz Usluer, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
29 Aralık 2016
• Cumhuriyet yazarı gazeteci Ahmet Şık, sosyal medya üzerinden attığı bir tweet ile gözaltına
alındığını duyurdu. Şık sabah erken bir saatte attığı mesajında, “Gözaltına alınıyorum. Bir twittle ilgili
olarak savcılığa götürülecekmişim” dedi. CHP milletvekili Barış Yarkadaş, gözaltına alınan Şık ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, “Şık’ın aktardığına göre, attığı bir tweetten dolayı hakkında soruşturma başlatılmış. Ahmet, bir süre önce kendisine yönelik bir komplo kurulmaya çalışıldığını söylemişti. Umarım bu soruşturma, Ahmet’in kaygılarını haklı çıkarmaz, takipteyiz” dedi. Şık, FETÖ cemaatinin
devletteki yapılanmasına ilişkin olarak kaleme aldığı ancak yayımlanmamış olan kitabı gerekçe gösteri778
lerek bir süre hapis yatmıştı.
26 Aralık 2016
• CHP İzmir milletvekili Mustafa Balbay bir süreden beri başta internet, facebook, twitter olmak
üzere tüm sosyal medya ağlarının yavaşlatılmasını Meclis’e taşıdı. Balbay gerçeklerin halktan saklan779
masının suç olduğunu belirterek, yasağın nedenlerinin açıklanmasını istedi.
30 Aralık 2016
• Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık, gazetesinde ve sosyal medyada PKK, DHKP-C ve FETÖ
propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şık, daha önce OdaTV davası nede780
niyle 6 Mart 2011’de tutuklanmış, 12 Mart 2012’de tahliye edilmişti.
31 Aralık 2016
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu 2016 yılı ile ilgili açıkladığı basın raporunda, işsiz gazeteci sayısının 10 bini aştığı belirtildi. Raporda 780 gazetecinin basın kartının iptal edildiği, 839 gazetecinin yaptıkları haberler nedeniyle açılan davalarda hakim karşısına çıktığı ve 189 gazetecinin sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığı ifade edildi. Rapor 144 gazetecinin yeni yıla cezaevinde gir781
diğine de dikkat çekildi.

İfade Özgürlüğüne ve Gösteri Hakkını Kullanmak İsteyenlere Müdahale
3 Ocak 2016
• Taksim’de HDP İstanbul il örgütünün çağrısı üzerine Güneydoğu’daki olayları protesto etmek
amacıyla toplanan gruba yapılan polis müdahalesi sonrası “yasa dışı slogan attıkları” gerekçesiyle eylemcilerden 10 kişi gözaltına alındı.782
7 Ocak 2016
• Eski Çankırı Hakimi ve Yargıçlar Sendikası Kurucu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu hakkında katıldığı bir protesto yürüyüşünde açılan bir pankart nedeniyle, “Cumhurbaşkanına hakaret” ettiği
gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Eminağaoğlu, soruşturma hakkında, “Binlerce kişinin katıldığı bir yürüyüşte, herkesin soruşturma konusu edilebilmesi olanaklı değil. Bilinen veya mimlenen kişiler soruşturma konusu ediliyor. Yakında ülkenin yüzde 49’u soruşturmalık olursa şaşmamak lazım” dedi.783
12 Ocak 2016
• Yükseköğretim Genel Kurulu’nca, Güneydoğu’daki çatışmalara ilişkin bildiri yayınlayan aka-
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demisyenlerle ilgili olarak yapılan açıklamada, “Bir grup akademisyen tarafından yayınlanan devletimizin, Güneydoğu’da sürmekte olan teröre karşı mücadelesini ‘katliam ve kıyım’ olarak niteleyen bildiri,
tüm akademi camiasını zan altında bırakmaktadır. Teröre destek veren kişinin mesleği ve statüsü hiçbir
demokratik ülkede kişiye imtiyaz sağlamaz, terör destekçiliği hiçbir şekilde hafife alınamaz. Teröre destek veren bu bildiri, akademik özgürlük ile bağdaştırılamaz. Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak
devletin en temel görevidir. Bu bildiri ile ilgili olarak hukuk çerçevesinde gereği yapılacaktır” denildi.784
• Bugün ve Kanaltürk’e el konulmasına tepki gösterenlere yönelik soruşturmada beş kişi hakkında dava açıldı. Çalıştığı gazetede gözaltına alınan muhabirin de şüpheli olduğu belirtilen iddianamede savcı, beş kişinin dernek ve sendika aracılığıyla terör örgütüne yardım ettiklerini ileri sürdü. İddianamede, kayyım atanmasına tepki gösteren milletvekilleri Mahmut Tanal, Eren Erdem ve Barış Yarkadaş hakkında da soruşturma yürütüldüğü belirtildi.785
15 Ocak 2016
• Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin yayımladığı bildiride imzaları bulunan, Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi’nden dört akademisyen ile, Anadolu Üniversitesi’nden de 15 akademisyen hakkında idari soruşturma başlatıldı.786
18 Ocak 2016
• Komedyen Cem Yılmaz’a, Yalova Valisi Selim Cebiroğlu’na Twitter üzerinden hakaret ettiği
gerekçesiyle iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Vali Cebiroğlu, bir okul ziyaretinde karşılaştığı
öğretmen Halil Serkan Öz’ün kıyafetini beğenmeyip, sınıftan kovmuştu. Öğretmen Öz bir hafta sonra
düzenlenen protesto yürüyüşünde kalp krizi geçirip, hayatını kaybetmişti. Cem Yılmaz’da konuyla ilgili
Twitter’da “Mevki ile adam ezmek, kalbini ölesiye kırmak, yazık oldu gitti öğretmencik, Daha büyük
mevkilere gelesin Vali Bey” demişti.787
20 Ocak 2016
• HDP Genel Merkezi, öz yönetim açıklamalarını “HDP devlet kuracağız açıklamasıyla anayasal suç işledi” şeklinde yansıtan Kanal 24 Televizyonu ile “Demirtaş’ın Diyarbakır’daki otelinde yaralı
PKK’liler tedavi ediliyor” diyen A Haber kanalını “Hakaret, suçlama ve saldırı içerikli yayın yaptığı”
gerekçesiyle RTÜK’e şikayet ederek, ceza verilmesini istedi.788
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında,
partisinin 19 Ocak’taki TBMM Grup Toplantısı’nda sarf ettiği sözler ve sosyal paylaşım sitesi Twitter
hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.789
• Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası
yaptıkları iddiasıyla yedi öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı. İlçede ücretli olarak öğretmenlik yapan bir kişi ise görevden uzaklaştırıldı.790
25 Ocak 2016
• CNN Türk’ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kendisi için sarf ettiği “diktatör bozuntusu” ifadesi nedeniyle tazminat davası açmasını,
“Diktatör Yargıda” alt başlığı ile duyurmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı kanalın sorumlu müdürü hakkında re’sen soruşturma başlattı.791
28 Ocak 2016
• Bugün gazetesi muhabiri Kamil Maman, “terör örgütü kurmak, yönetmek, üyesi olmak” iddialarıyla hakim karşısına çıktı. Dosyada hiçbir somut delil olmadığını ileri sürerek, nasıl bir savunma yapacağını bilmediğini söyleyen Maman, “Ben adliye muhabiriyim, Ben Bugün gazetesinde çalışan bir
kişi olarak, bana neden Kanaltürk’e gittiğim soruldu. Polis memurları müşteki ise iddianamede neden
yoklar? Neden hiçbir şekilde şikayetçi değilller? Kayyım içeri girmişti. Ben dışarı çıkmadım, diğer çalı-

784

http://www.aksam.com.tr/guncel/yok-sozde-akademisyenler-icin-harekete-gecti/haber-480211
https://www.cihan.com.tr/tr/bugun-kanalturk-el-koyma-kamil-maman-orgut-davasi-kayyim-1983002.htm
http://www.birgun.net/haber-detay/eskisehir-de-19-akademisyen-hakkinda-sorusturma-baslatildi-100838.html
787
http://www.hurriyet.com.tr/cem-yilmazin-iki-yila-kadar-hapsi-isteniyor-40041924
788
http://www.birgun.net/haber-detay/hdp-kanal-24-ve-a-haber-i-rtuk-e-sikayet-etti-101313.html
789
http://aa.com.tr/tr/turkiye/erdogandan-kilicdarogluna-100-bin-liralik-tazminat-davasi/507781
790
http://www.zaman.com.tr/gundem_7-ogretmene-pkk-propagandasi-sorusturmasi_2339350.html
791
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/469737/CNN_Turk_e__diktator__sorusturmasi.html
785
786

97

Gazeteciler Cemiyeti

İfade ve Basın Özgürlüğü 2016 Raporu

Özgürlük için Basın

şanlarla birlikte bu olayın yanlış olduğunu söyledik. Benim elimde hiçbir şey olmadığı halde, silahlı
toplantı gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmekle suçlandım. Kayyım içeri girdikten sonra ben
de içeri girdim. Ben kafeterya bölümündeydim. Bir polis memuru bana ‘burada duramazsın, burayı boşaltın’ dedi. Ben de polise, ‘memur bey kayyım girmiş, 1 saat olmuş, biz de buranın çalışanıyız’ dedim.
polis memuru ‘burayı boşaltmazsanız sizi gözaltına alırım’ dedi” şeklinde konuştu. Maman, Koza-İpek
Grubuna yönelik polis baskını sırasında gazete binası içerisinde gözaltına alınmıştı.792
• Manken Merve Büyüksaraç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a başbakanlığı döneminde sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davada ifade verdi.793
• CHP Kocaeli Gençlik Kolları eski Başkanı Gökhan Orhan ile Gençlik Kolları eski yöneticileri
Erkan Çağlın, Fırat Sarıkuşu, Tugay Adak, Deniz Asan ve Alper Topçu hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri gerekçesiyle dava açıldı. Bu kişiler, geçen yıl Birleşik Haziran
Hareketi’nin tarafından düzenlenen bir yürüyüş esnasında toplu halde atılan “hırsız, katil Erdoğan” sloganları sonrasında ifadeleri alınarak serbest bırakılmıştı.794
• “13’üncü Cuma uğursuzluğu” başlıklı bir haberde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’lı “Son akşam yemeği” görseli kullanıldığı için Hürriyet’in işten çıkardığı iki editörü (dijital yayınlar içerik editörü Şermin Terzi ve Kelebek eki internet sitesi editörü Aynur Kabayeliki) hakkında “cumhurbaşkanına
hakaret” suçlamasıyla iddianame hazırlandı.795
29 Ocak 2016
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi
Yrd. Doç. Barış Ünlü hakkında, Abdullah Öcalan’ın 1978 ve 2012 yıllarında yazdığı iki ayrı yazının kıyaslanmasını istediği soru nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla dava açtı.796
• İstanbul Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye devletine şiddete son verme ve
müzakere koşullarını hazırlama çağrısı yapan “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza atan 91
akademisyen hakkında soruşturma açtı.797
1 Şubat 2016
• Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP eski Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’e halkı
kin ve düşmanlığa alenen tahrikten dokuz ay, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na hakaretten ise bir yıl iki
ay hapis cezası verdi. Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi, Aygün’e verilen cezaları erteledi.798
• Isparta Valisi Vahdettin Özkan adına Vali Yardımcısı Fevzi Güneş imzası ile kaymakamlıklar
ve şehirdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine
hakaret ettiği iddiasıyla tespit edilen kişiler hakkında ivedi idari ve adli işlem yapılması için Emniyet’e
ihbarda bulunulması istendi.799,800
• Isparta Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal paylaşım siteleri
üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile devletin kurum ve organlarına hakaret edildiği ihbarı üzerine 20 ili kapsayan soruşturma kapsamında bazı özel okullar ve kamu kurumlarında görev yapan 53 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.801
2 Şubat 2016
• Tiyatro oyuncusu, oyun yazarı Serap Gültekin’in yazdığı ve 2002 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı’nın izniyle okullarda oynatılan “Benim Satranç Taşlarım” isimli tiyatro oyunu 2015-2016
Eğitim Öğretim Yılı’nda Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce kaldırıldı. Oyunun kabul edilmemesinin gerekçesi açıklanmazken Gültekin, “Tekstte geçen ‘En güçlü benim/ Bu topraklar benim/ Ben bir
kralım/ Şah, vezir esirim/ Burası benim sarayım/ Her istediğimi yaparım’ dizeleri nedeniyle oyuna izin
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vermediklerini düşünüyorum” dedi.802
3 Şubat 2016
• “Barış İçin Akademisyenler” bildirgesine imza attığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ramazan Kurt’un görevine son verildi.803
6 Şubat 2016
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Latin Amerika ziyaretinin üçüncü durağı olan Ekvador’da konuşma yaptığı sırada bir grup kadın ayağa kalkarak “Katil Erdoğan” ve “Erdoğan=ISIS(IŞİD)”
dövizleri açarak protesto gösterisinde bulundu. Protesto yapan kadın üyelere Erdoğan’ın korumaları tarafından müdahale edildi ve kadınlar dışarı atıldı. Kadınları korumaların elinden almaya çalışan Ekvador milletvekili Diego Vintimilla’nın korumalardan yediği yumruk sonucu burnu kırıldı. Ekvador Meclis Başkanı Gabriela Rivadeneira da bir açıklama yaparak, “Türk Korumaların meclis üyemize ve kadınlara saldırısı kabul edilemez” dedi. Ekvador gazetesi El Comercio, Güney Amerika İşadamları Birliği
Genel Sekreteri Cenk Gül’ün “dünya liderine hakaret eden” iki kadına dava açacağını yazdı. Gazete,
Gül’ün “Salona akredite olmadan giren kadınlar, Recep Tayyip Erdoğan gibi dünya çapında bir lidere
‘katil’ dediler” sözlerine yer verdi.804
8 Şubat 2016
• AKP İstanbul İl Başkanı ve bir grup partili, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “diktatör bozuntusu”
dediği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. İl
Başkanı Selim Temurci, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a hakaret ettiğini, onu hedef olarak toplumu kutuplaştırdığını savundu.805
9 Şubat 2016
• Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şubesi Ağrı EşBaşkanı RecepAltındağ,
“terör örgütüne üye olmak” iddiasıyla tutuklandı. Altındağ, Ağrı’da yaptığı basın açıklamalarında Cizre
ve Silopi’deki sokağa çıkma yasaklarını eleştirmişti.806
10 Şubat 2016
• Sanatçı Emine Ceylan’ın Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tophane-i Amire
Kültür Sanat Merkezi’nde açılan “Elem Çiçekleri” fotoğraf, resim ve enstalasyondan oluşan sergisinde
bir kadının yer aldığı afiş beyaz bir kartonla kapatıldı. Söz konusu kadın figürünün kimin tarafından kapatıldığının bilinmediği ifade edildi. Ancak sergiyle ilgili Yeni Akit’te ”Tophane’de ahlaksız sergi” başlığıyla bir haber çıkmış ve sergi hedef gösterilmişti.807
12 Şubat 2016
• Afyonkarahisar’da sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret
ettiği iddiasıyla yargılanan 24 yaşındaki Hilal Kalafat, iki yıl dört ay hapis cezasına çarptırılırken, mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.808
• Isparta’da sosyal paylaşım sitelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği
iddia edilen H.K.’yi gözaltına aldı. Şüphelinin ev ve işyerinde arama yapan ekipler, H.K.’ye ait iki bilgisayar ve cep telefonuna, incelenmek üzere el koydu. H.K. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.809
14 Şubat 2016
• Denizli’nin Acıpayam ilçesinde Devlet Hastanesi’nde görev yapan pratisyen hekim A.A. hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla adli soruşturma başlatıldı.810
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16 Şubat 2016
• Artvin Cerattepe’de çevre felaketine neden olacağı gerekçesiyle maden çıkarılmasına karşı çıkarak eylem yapan gruba polis biber gazı kullanarak müdahale etti.811
• CHP Parti Meclisi Üyesi Avukat Sera Kadıgil’e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle bir yıl dokuz ay hapis cezası verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın CHP’ye ve İstanbul İl Başkanlığına karşı açtığı davada gönüllü avukatı olarak verdiği savunma dilekçesinde geçen “Gittikçe otoriterleşen Erdoğan rejimi” cümlesinin hakaret mahiyetinde olduğu
gerekçesi ile Kadıgil hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret davası açılmıştı.812
18 Şubat 2016
• CHP Kütahya eski Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Öztürk’e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla 7 bin 80 TL para cezası verildi. Öztürk hakkında Berkin Elvan’ın
ölümü üzerine Kütahya’da yapılan yürüyüşte “Katil, Hırsız Erdoğan” diye bağırdığı için hakkında soruşturma açılmıştı.813
• Edirne’nin Keşan ilçesinde yerel gazetelere verdiği demeçlerinde “basın yoluyla terör propagandası yapmak” iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Keşan İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyesi Hasan Karagöz, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.814
21 Şubat 2016
• Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Ankara’da görev yapan avukat Bayram Vural’ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Facebook üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla Ankara Barosuna şikayet etti. Vural facebook da oluşturduğu “Çizgili Hukuk” grubunda Sözcü gazetesinden Ergin
Asyalı’nın çizdiği “Hırsız var” karikatürünü paylaşmıştı. Genel Sekreter Kasırga Baroya gönderdiği
“gizli” ibareli yazıda, karikatürün Cumhurbaşkanı ve devletin yargı organlarına hakaret ile aşağılama
niteliği taşıdığını iddia etmişti. Baro tarafından yapılan açıklamada ise çıktısı alınan karikatürde disiplin
suçu konusunu oluşturan her hangi bir unsura rastlanmadığı belirtilerek, “Başvuru konusu olan paylaşımın ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı ve meslek kuralları ile Avukatlık Kanununu ihlal eder bir nitelik taşımadığı görülmüştür” denildi.815
22 Şubat 2016
• İzmir’in Torbalı ilçesinde, TIR şoförü Ali D., televizyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkınca küfür edip hakarette bulunduğunu ileri sürdüğü eşi G.D.’nin ses kaydını alarak savcılığa
suç duyurusunda bulundu.816
23 Şubat 2016
• Yüzüklerin Efendisi filmindeki hayali “Gollum” karakteriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın fotoğraflarını, başbakanlığı döneminde sosyal paylaşım sitesinde yan yan yayımladığı için
memurluktan atılan ve hakkında dava açılan Dr. Bilgin Çiftçi, kendisine destek için söz konusu filmin
yönetmeni Peter Jackson’ın Türkiye’ye gelmek istediğini söyledi. Dava, bilirkişi raporu gelmediği için
ertelendi. Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi, “Gollum” karakterinin kötü olup olmadığının tespiti için
bilirkişi atanmasını istemişti. Üç kişi olacağı belirtilen bilirkişi heyetinin iki kişi olduğu ve henüz raporlarını tamamlamadığı öğrenildi. Bilgin için altı aydan iki yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.817
• CHP Bornova Gençlik Kolları Başkanı Ömer Yener’e, iki yıl önce İzmir’de düzenlenen bir eylemde kullandığı ifadeler nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.818
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24 Şubat 2016
• BirGün gazetesi yazarı Kemal Bekir Ulusaler’e, 18 Şubat 2015’de yayımlanan “Ayaktayız,
ayakta” yazısı sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten 11 ay 20 gün hapis cezası
verildi. Mahkeme, cezayı erteledi.819
• Eski milli futbolcu ve eski AKP milletvekili Hakan Şükür hakkında, 15 Şubat 2015 tarihinde
Twitter hesabı üzerinden attığı tweetlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesi ile yürütülen soruşturmada, Şükür’ün bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması
talep edildi.820
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Nasuh Mahruki’nin 22 Şubat 2016 günü Sözcü gazetesinde
yayınlanan köşe yazısı nedeniyle, “Cumhurbaşkanı’na hakaret iddiasıyla” soruşturma başlattı. Mahruki,
Sözcü gazetesinde “Tayyip Erdoğan neden başkan olmamalı?” başlıklı bir yazı kaleme almıştı.821
• 13 yaşındaki A.Ş. isimli bir çocuk Facebook paylaşımları gerekçe gösterilerek polisin evine
yaptığı baskınla gözaltına alındı. Sorgusunun ardından serbest bırakılan A.Ş’nin Savcılık sorgusunda,
sosyal medya hesaplarının dokuz aydır polis takibinde olduğu ortaya çıktı.822
• Ankara İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Ortaokulu öğrencisi iki çocuğa, sınıf arkadaşlarının ücretsiz mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’da kurdukları grupta “Cumhurbaşkanı’na hakaret”
ettikleri gerekçesiyle, okul idaresi tarafından uzaklaştırma ve kınama cezası verildi. 14 yaşındaki 8. sınıf
öğrencilerinin, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç tarafından okul yönetimine şikâyet edildiği
iddia edildi.823
• Güneydoğu Anadolu’daki çatışmalı sürecin durdurulması için “Bu suça ortak olmayacağız”
isimli bildiriye imza atan Marmara Üniversitesi’nde görevli akademisyenler için, üniversite beş kişilik
soruşturma komisyonu kurarak 35 akademisyenin savunmalarının alınması için çağrı kağıdı yollamaya
başladı.824
26 Şubat 2016
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında CHP’nin
kurultayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben kullandığı “diktatör bozuntusu” sözleri
nedeniyle “cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlarından fezleke hazırladı.825
27 Şubat 2016
• Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencisi G.Y Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten
tutuklandı. Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde okuyan G.Y. sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası gerekçesiyle Mudanya’da gözaltına alınmıştı.826
• Bursa’da gözaltına alınan Uludağ Üniversitesi öğrencisi Gizem Yerik, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla tutuklandı.827
29 Şubat 2016
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’deki konuşmasında kendisine hakaret ettiği
gerekçesiyle HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında suç duyurusunda bulundu.828
2 Mart 2016
• Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı’na hakaret davalarında, Bakanlığı’nın 1.845
dosya ile ilgili kovuşturma kararı verdiğini açıkladı. Bozdağ, “Ben okuyamıyorum bile, yüzüm kızarıyor, sinkaflı cümleler, kelimeler… bir düşünce açıklaması değil, tamamen küfür ve hakaret, büyük bir
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kısmı da sinkaflı. Ben isteyen milletvekillerimize verebilirim. Yüzü kızarmadan arkadaşlarımızın okuyabileceğini zannetmiyorum” dedi.829
4 Mart 2016
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dilekçe yazarak şikayet eden kişi hakkında, Güllüce’ye hakaretten iddianame hazırladı.830
5 Mart 2016
• Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde düzenlenen “Yakın Dönem Türkiye Tarihi 28 Şubat Darbesi” konulu konferansa konuşmacı olarak katılan gazeteci Yakup Köse’yi protesto etmek isteyen ve ellerinde “IŞİD, El-Nursa, İHH, İBDA-C Cihatçı çetelere karşı üniversiteyi savunuyoruz” yazılı pankart
açan gruba polisler TOMA’lar marifetiyle tazyikli su sıkarak müdahale bulundu.831
7 Mart 2016
• Karşıyaka Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde hazırlattığı “Börek
de açmam, dekolte de giyerim sana ne”, “Gece yarısı sokakta dolaşırım, gezerim sana ne” “İstediğim
zaman kahkaha atarım sana ne” sloganlarının bulunduğu afişler hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan “İşte bu zihniyetin yansımalarına bazı belediyelerin, birtakım siyasi partilerin güya Kadınlar
Günü için hazırladıkları afişlerde, etkinliklerde şahit oluyoruz. Bu topraklara yabancı ne varsa getirip
‘işte kadın’ diye sunan, inancını ve kılık - kıyafetini aşağılayarak kadına hakaret eden bu karanlık zihniyet esasen, en büyük kadın düşmanıdır” dedi. Cumhurbaşkanının sözleri üzerine CHP’li Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Kadın düşmanlığı yapmak bir yana, bunu yapanlara karşıdır isyanımız.
Afişlerimiz de bu haykırışın ortak sesi olarak görülmelidir” şeklinde bir açıklama yaptı.832
10 Mart 2016
• Sakarya’da düzenlenen bir yürüyüşte yaptığı basın açıklamasında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Birleşik Haziran Hareketi üyesi Melike Kara’nın
halkın toplu halde bulunduğu bazı alanlara gitmesi ‘adli kontrol önlemi’ gerekçesiyle yasaklandı.833
11 Mart 2016
• Yalova’da Birleşik Haziran Hareketi’nin Soma’da 2 yıl önceki faciada yaşamını yitiren 301
madenciyi anmak için düzenlediği etkinlikte attıkları sloganlar nedeniyle 15 kişiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten açılan davada Yalova Asliye Ceza Mahkemesi’nce beraat kararı verildi. Mahkemenin gerekçeli kararında “Cumhurbaşkanı olduktan sonraki bir takım davranışları ve sözlerinin toplumun
bazı kesimlerinde hala iktidarda bulunan partinin genel başkanı gibi hareket ettiği, eski partisi ile bağlarını kopartmadığı algısını oluşturduğu” belirtildi.834
13 Mart 2016
• Yalova’da, Termal Fen Lisesi’ni ziyarete giden Vali Selim Cebiroğlu, iddiaya göre kılık ve
kıyafeti nedeniyle tartıştığı öğretmen Halil Serkan Öz’ü sınıftan çıkarmış, olayın ardından Eğitim Sen,
Öz’e destek için yürüyüş düzenlenmişti. Yürüyüşe katılan Öz, burada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Olay sonrası Yalova eğitim Sen, arkadaşlarının ölümüne neden olmakla suçladıkları Yalova Valisi’nin istifa etmesi için eylem başlattı. Eğitim Sen’in Yalova Şube Sekreteri İrfan Kayaş eylemler devam ederken taşıdığı, “Onurlu insanlar bir halat için bile intihar ediyor. Sen hale istifa etmiyorsun” yazılı pankartı açtığı gerekçesiyle Kayaş hakkında ceza davası açılıp soruşturma başlatıldı. Kayaş, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından üç ay süreyle açığa alındı.835
14 Mart 2016
• Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildirisine im-
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za attıkları gerekçesiyle, Esra Mungan, Muzaffer Kaya ve Kıvanç Ersoy gözaltına alındı.836
15 Mart 2016
• “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza attıkları gerekçesiyle “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan gözaltına alındıktan sonra savcılığa sevk edilen akademisyenler Esra
Mungan, Muzaffer Kaya ve Kıvanç Ersoy’a destek olmak için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na
gelen İngiliz akademisyen Chris Stephenson gözaltına alındı. Akademisyenlerin avukatı, Türkiye’de
özel bir üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapan Stephenson’un adliye binasına girerken yapılan
aramada çantasındaki HDP İstanbul İl Örgütü’ne ait olduğu belirtilen “Nevruz” bildirileri gerekçe gösterilerek gözaltına alındığını söyledi.837
16 Mart 2016
• Barış için Akademisyenler inisiyatifi tarafından hazırlanan “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza atan akademisyenler Esra Mungan, Muzaffer Kaya ve Kıvanç Ersoy “terör örgütü propogandası yaptıkları” gerekçesiyle tutuklandı.838
• Gözaltına alınan meslektaşlarına destek vermek için gittiği adliyedeki güvenlik aramasında
çantasından Nevruz kutlamaları davetiyesi çıkmasının ardından gözaltına alınan İngiliz akademisyen
Chris Stephenson’ın sınır dışı edildiği bildirildi. Stephenson bir süre sonra Twitter’da yaptığı açıklamada kendisinin sınır dışı edilmediğini, hakkındaki sınırdışı talebine mahkemeden gelecek kararı beklerken gözaltında kalmayı tercih etmeyip “kendi isteğiyle” ülkesine döndüğünü yazdı. Stephenson yeniden
Türkiye’ye döneceğini de ifade etti.839
29 Mart 2016
• Kocaeli Üniversitesi’nde Üniversiteli Kadın Kolektifi üyesi bir grup Karaman’da bir öğretmenin Ensar vakıf ve dernek evlerinde 10 çocuğa tecavüz etmesini protesto için gösteri düzenledi. Gösteri
sırasında taşıdığı pankartla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği ileri sürülen kız öğrenci B.A. gözaltına alındı.840
30 Mart 2016
• Dışişleri Bakanlığı, Can Dündar ve Erdem Gül’ün davasına katılan yabancı misyon temsilcilerine uyarıda bulunarak temsilciliklerine sözlü olarak yapılan bildirimde başkonsolosların, davaya katıldıkları için değil, sosyal medyada yaptıkları paylaşımların taraflı olduğu gerekçesiyle uyarıldığını bildirdi. “Başkonsoloslar davayı izleyebilirler” diyen yetkililer, başkonsolosların “persona non grata” (istenmeyen adam) ilan edilmelerinin gündemde olmadığını belirtti.841
• İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nin, “Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunu düzenleyen ceza kanunu maddesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle” iptali için Anayasa Mahkemesi’ne
başvurma kararı alması ve AYM’nin, mahkemenin bu talebini yerinde bulup TCK’nın 2229′uncu maddesini iptal etmesi durumunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiasıyla açılan 1845
adet dava ve soruşturma dosyasının düşeceği belirtildi.842
31 Mart 2016
• Diyarbakır’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilboarda asılı olan posterinin alt kısmını yırttığı
iddiasıyla hakkında iki buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında açılan davada 15 yaşındaki
A.Ç. beraat etti.843
1 Nisan 2016
• Van’ın Başkale ilçesinde Facebook üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri ve terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle M.D. ve ücretli öğretmen olarak görev
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yapan H.S. isimli iki kişi tutuklandı.844
• Halkın Kurtuluş Partisi lideri Nurullah Ankut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a hakaret etmek suçundan bir yıl iki ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ankut, MİT TIR’ları haberinin ardından Erdoğan,
Davutoğlu, Ala ve Fidan’ı “savaş suçu” işledikleri iddiasıyla Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne şikayet etmiş bunun üzerine kendisi hakkında dava açılmıştı.845
4 Nisan 2016
• “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisinin imzacıları ve sonrasında aynı bildirinin arkasında olduğunu açıklayanlar arasında bulunan Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı hakkında “Terör örgütü propagandası
yapmak” suçlamasıyla yedi buçuk yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Başsavcılığı, tutuklu Meral Camcı hakkındaki dosyanın daha önce tutuklanarak haklarında dava açılan üç akademisyenin dosyasıyla birleştirilmesini talep etti.846
5 Nisan 2016
• Zonguldak’ta 22 yaşındaki D.S. hakkında, Facebook’ta yaptığı bir paylaşımda Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla dört yıl hapis istemiyle dava açıldı.847
• Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan Spor Toto Süper Lig maçından önce beş Beşiktaş taraftarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Taraftarların, Kasımpaşa Stadı’na giderken “Hırsız Tayyip Erdoğan” sloganı attıkları gerekçesiyle polis tarafından kamera ile takibe alındıkları ve sonrasında sivil polisler tarafından devre arasında gözaltına alındıkları öne sürüldü.848
7 Nisan 2016
• AYM, Cumhurbaşkanı’na hakareti suç sayan düzenlemenin iptali istemini esastan görüşmeye
karar verdi. Konuyla ilgili Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesi iptal başvurusu yapmıştı. İptali istenen
madde; “Cumhurbaşkanı’na hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Suçun alenen işlenmesi halinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır” hükmünü içeriyor.849
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hak ihlallerine yönelik raporlar hazırlayan sivil toplum kuruluşlarını (STK) suçlayan bir açıklamada, “Onların malum STK’ları bir araya gelmişler, raporlar yayınlamışlar. Bir defa bu raporları yayınlayanların ayrıca üzerine gidilmesi lazım. Sen neyin raporunu yayınlıyorsun?” ifadelerini kullandı.850
12 Nisan 2016
• Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ”hakaret” ettiği iddia edilen Eğitim-Sen üyesi hakkında Adana
Cumhuriyet Başsavcılığı, ”Şiddet içermeyen eleştiri ifade özgürlüğü kapsamındadır” diyerek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Eğitim-Sen Adana Şube yöneticisi Mehmet Akarsubaşı ve Aydın
Yiğit, 2015’te Adana’da yapılan basın açıklamasında ”Saray Savaş, Halklar Barış İstiyor” şeklinde slogan atmışlardı. Attıkları sloganlar nedeniyle Akarsubaşı ve Yiğit hakkında Cumhurbaşkanına ”hakaret” ettikleri gerekçesiyle soruşturma açılmıştı.851
13 Nisan 2016
• Urfa’nın Hilvan ilçesinde Ramazan Toprak, Yunus Toprak, Mecnun Toprak, DBP ilçe yöneticisi Hasan Cıdır, Adil Turgut ve Müjdat Turgut sosyal medya üzerinden “Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri” iddiası ile polis tarafından gözaltına alındı.852
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yüzüklerin Efendisi filmindeki Gollum adlı karakterin fotoğraflarını yan yana koyup, bunları sosyal medyada paylaşan Dr. Bilgin Çiftçi’nin yargılandığı
davada bilirkişi raporunda “Son tahlilde Gollum karakteri basitçe ‘kötü’ olarak nitelenemez, literatür ta-
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raması ve film incelemesi neticesinde dava konusu görsellerde temsil edilen karakterin Gollum değil
Sméagol olduğu, söz konusu Sméagol karakterinin yüzüğün etkisi altına girmeden önce özünde bir
‘Hobbit’, olan iyi, barışsever, sadık ve olumlu çağrışımlara sahip bir karakter olarak kurgulandığı kanaatine varılmıştır” denildi.853
15 Nisan 2016
• İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Kadıköy’de kartopu oynarken öldürülen gazeteci Nuh
Köklü’nün davasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla avukat Mehmet
Ümit Erdem hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Erdem, 1 Eylül 2015’te görülen duruşmada,
Köklü’yü öldüren sanık Serkan Azizoğlu’na, ”Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Esnaf gerektiğinde polistir,
askerdir, alperendir, gerektiğinde şehittir, kahramandır, bulunduğu yerin güvenliğini sağlar’ şeklinde bir
şeyler dediğini duydunuz mu, kendinizi bu pozisyonda mı hissettiniz?” diye sormuştu.854
• Yalova’da İngilizce öğretmenliği yapan Aslı Akdemir, Facebook üzerinden, ”Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği, siyasi parti lehine veya aleyhine propaganda yaptığı, terör örgütleriyle
mücadele eden devleti katliam yapmakla suçladığı, İslam’a inananları terörist, ateistleri zararsız gösterdiği” gerekçesiyle açığa alındı. Savcılık ifadesinde, Akdemir’e Facebook paylaşımları gösterilerek, Gezi
eylemlerinden Erdoğan’ı sorumlu tutup tutmadığı soruldu. Akdemir bu soruyu, ”Hayır, bu kişiler Erdoğan’ın iktidarda olduğu dönemde öldürülmüşlerdir. Ölümlerin aydınlatılmasında da kendisi sorumludur” sözleriyle yanıtladı. Akdemirin bazı fotoğraf paylaşımı nedeniyle “THKP-C / THKO örgütlerine
sempatiniz var mı? Bu örgütlerle bir ilişkiniz var mı ya da geçmişte oldu mu?” sorusu yöneltildi.855
17 Nisan 2016
• CHP’li Sibel Uyar başkanlığındaki Urla Belediyesi, “Latif Topbaş’ın kaçak villalarının neden
yıkılmadığını, yoksullara ait 74 evinin neden yıkıldığını” soran Balıklıova Mağdurları Grubu Sözcüsü
Yusuf Altun hakkında, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği” iddiası ile dava açılması talimatı verdi. Belediye tarafından savcılığa sunulan dlekçede, direniş nedeni ile yıkım işlemlerinin iki gün
geciktiği ve maddi zararın Altun’dan tahsil edilmesi ve tutuklanması istendi.856
18 Nisan 2016
• Mersin Üniversitesi’nden üç akademisyen hakkında, paylaştıkları haber ve köşe yazılarında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edildiği gerekçesiyle dava açıldı.857
19 Nisan 2016
• Gezi eylemleri sırasında polisin gaz fişeğiyle vurulup 269 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ı anma etkinliğinde dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla yargılanan üç sendikacı beraat etti. 11 Mart 2014 tarihinde İzmir Konak Meydanı’nda
DİSK, KESK ve TMMOB tarafından düzenlenen anma etkinliğinde dönemin başbakanı Erdoğan’a hakaret içeren slogan attıkları öne sürülen DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, KESK’in eski dönem
sözcüsü Abdullah Tunalı ve Genel-İş 3 Nolu Şube Başkanı Ali Rıza Duran hakkında ’kamu görevlisine
hakaret’ iddiasıyla dava açılmıştı.858
• Marmara Üniversitesi’ndeki sekiz öğrenci hakkında açılan cumhurbaşkanına hakaret davasında hakim, AYM’ye yapılan “TCK 299 Anayasaya aykırıdır” başvurusunun sonuçlanmasını bekleme kararı aldı. 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın akademik yıl açılışı nedeniyle Marmara Üniversitesini ziyareti sırasında “Üniversitede katile hırsıza yer yok” sloganıyla protesto eden sekiz
öğrenci hakkında dava açılmıştı. İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi, mart ayında “Cumhurbaşkanına
hakaret” suçunu kapsayan Türk Ceza Kanunu’nun 299’uncu maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapmıştı.859
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21 Nisan 2016
• Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan M.A. ve M.Ç., sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarında, terör örgütü propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret
ettikleri iddiasıyla açılan dava sonucu tutuklandılar.860
• Türkiye’nin Hollanda Rotterdam Başkonsolosluğu, Türkiye kökenli sivil toplum kuruluşlarına
gönderdikleri bir maille Türkiye ile bağlantılı derneklerin yöneticilerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hakkında hakaret içerikli paylaşım yapanları ihbar etmelerini istedi. Ayrıca postada, kendilerine Cumhurbaşkanı, Türkiye ve Türk toplumuna yönelik aşağılayıcı, küçük düşürücü, nefret ve hakaret içeren mesajlar ulaşıp ulaşmadığını soruldu.861
• İstanbul’dan fotoğraf çekmek üzere Libya’ya gitmek istediği belirtilen Alman Bild am Sonntag gazetesinde çalışan Yunanistan kökenli foto muhabir Giorgos Moutafis, İstanbul havaalanında ülkeye girişi engellenerek, sınırdışı edildi.862
22 Nisan 2016
• “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve
çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan akademisyenler Esra Mungan, Muzaffer Kaya, Kıvanç Ersoy ve Meral Camcı tahliye edildi.863
• Fethullah Gülen hakkında 2 Haziran 2015’de Samanyolu TV’de yayınlanan “Tarih şuuru ve
Sulh Ruhu” adlı programdaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret
ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle altı yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İhbarın programı
izleyen bir vatandaş tarafından yapıldığı belirtildi.864
• Ankara’da Atatürk Orman Çiftliği’ne giden bir vatandaşın saraya yakın bir yerde polislere ”Buralarda bir hayvanat bahçesi vardı, nerede?” diye sorması üzerine hakkında e “Cumhurbaşkanına
hakaret” iddiası ile işlem yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmesinin ardından Mahkeme talebi yerinde görerek, Cumhurbaşkanı’na hakaretten vatandaşı tutuklama kararı verdi. “Sadece hayvanat bahçesinin yerini sordum” diyen vatandaşın tutuklama
talebine yaptığı itiraz Sulh Ceza hakimliğince reddedildi.865
• Akademisyen Neşe Özgen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a barış bildirisini imzalayan akademisyenlere hakaret ettiği iddiasıyla tazminat davası açtı.866
24 Nisan 2016
• Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nde, çocukların yaptığı “Gezi
Eylemleri” temalı eserler, sponsor olan belediyeler tarafından, “uygunsuz” ve “zararlı” görüldüğü gerekçesiyle kaldırıldı. PALETDER Kültür Sanat ve Eğitim Derneği’nin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ortaklığı ile gerçekleşen 4. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat
Bienali’nin düzenleyicileri ve sponsorları arasında Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği gibi devlet kurumları da bulunuyordu.867
• Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki futbol karşılaşmasında, O.M.
isimli taraftar, karşılaşmanın ilave yardımcı hakemi Volkan Bayarslan’a saldırarak darp etti. Maçın hakemi Bülent Yıldırım bu gelişmelerden sonra “Bu şartlarda oynanamayacağı”nı belirterek maçı tatil etti.868
• Türkiye Spor Toto 2. Ligi’nde oynanan Ankaragücü-Amedspor maçının ardından, protokol
tribününde bulunan Ankaragücü yöneticileri ve taraftarları Amedspor yöneticilerine saldırdı. Darp edilen ve yaralanan Amedsporlu beş yönetici Ümre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Amedspor kafilesini ta-
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şıyan otobüse de maç çıkışı Ankaragücü taraftarlarınca taşlı sopalı saldırı yapıldı.869
25 Nisan 2016
• Adana’da patates fiyatlarını protesto eden bazı çiftçiler hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’
suçlamasıyla dava açıldı. Adana’daki protesto sırasında bir çiftçi “AKP’ye oy verdim. Oyun karşılığı bu
mu? Haram zıkkım olsun o verdiğim oy” diye tepki göstermişti.870
• Türkiye’nin Cenevre Konsolosluğu, fotoğraf sanatçısı Demir Sönmez’in sergisinde yer alan
Berkin Elvan’la ilgili fotoğrafın kaldırılması talebinde bulundu. Birleşmiş Milletler binası önünde sergilenen fotoğraftaki pankartta, “Benim adım Berkin Elvan, polis beni Türk Başbakan’ın emriyle öldürdü”
yazıyor. İsviçreli yetkililer Türk konsolosluğundan şikâyet aldıklarını doğruladı. İsviçre’de de, Almanya’da olduğu gibi yabancı ülke liderlerine hakareti yasaklayan bir yasa var.871
1 Mayıs 2016
• İstanbul Valiliği tarafından Bakırköy Halk Pazarı alanında kutlanmasına izin verilen 1 Mayıs
Emek ve Dayanışma Günü’nde, Taksim’e yürümek isteyen gruplar ile polisler arasında arbede çıktı. Polislerce izinsiz gösteri yapan gruplara müdahale edildi ve 231 kişi gözaltına alındı.872
• Yönetmen Selim Yıldız’ın, “Roboski (Uludere) Katliamı”nın canlı tanıklarıyla çektiği Bîra
Mı’têtın/Hatırlıyorum adlı belgesel “Kayıt Tescil Belgesi” olmadığı öne sürülerek, 27’nci Ankara Uluslararası Film Festivali programından son anda çıkartıldı.873
2 Mayıs 2016
• Gaziantep Yeşilsu Parkı’nda, adli makamların el koyma kararı aldığı bildiriyi dağıtan üç kişi,
bildiri içeriğinde “Cumhurbaşkanına hakaret” etttikleri ve “terör örgütü propagandası” yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, ‘adli kontrol’ kararıyla serbest bırakıldı.874
• İzmir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılan ve kendilerini “anarşist”
olarak tanımlayan 25 kişilik grubun, arama noktasından giysilerini çıkartıp protesto amacıyla yarı çıplak
geçmesine herhangi bir müdahalede bulunmayan polisler, kutlamalardan sonra işlem yapmak üzere görüntüleri incelemeye aldı.875 Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya kutlamalarda olumsuzluk yaşanmaması
için müdahale edilmediğini ancak gerekli yasa maddelerine göre işlem yapacaklarını söyledi. Görüntüler incelendikten sonra ise polisin, soyunan üç erkek ve iki kadın göstericiden, erkek olan F.K.’yı gözaltına aldığı öğrenildi. Protestoculara Ahlak Büro Amirliği’nde “teşhircilik” suçundan işlem yapılacağı
açıklandı.876
3 Mayıs 2016
• HDP İstanbul eski milletvekili ve Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Onursal Başkanı
Turgut Öker’e, “Maraş katliamını protesto” eyleminde yaptığı konuşmadan ötürü “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret” ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Öker, 22 Aralık’ta, valiliğin izin vermediği mitingle ilgili yaptığı konuşmada sarf ettiği “Yezid, faşist diktatör Erdoğan neye ulaştı? Onun buradaki paçavra valisi ne elde etti bu yasakla? Aleviliği mi ortadan kaldırdı?” ve “Yezid Tayyip Erdoğan’ın
atası Yavuz bile ortadan kaldıramadıysa, onun da atası Yezid de Kerbela’da aynı yolda giden Hüseyin’i
yok edemediyse, bugünün Kızılbaşlarını da, Alevileri de hiçbir güç ortadan kaldıramaz” demişti.877
• İzmir 7. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile HSYK, Danıştay, Yargıtay üyelerinin bulunduğu hukukçuların tartışma, fikir alışverişi için kullanıcısı olduğu adalet.org’un siteye giriş şifreleri de dahil
olmak üzere 20 bin kişinin tüm bilgileri polis ekiplerince makul şüphe gerekçesiyle kopyalandı.878
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4 Mayıs 2016
• Antalya’nın Manavgat ilçesinde sosyal medya üzerinden “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri” ve “terör örgütü propagandası yaptıkları” öne sürülen Hüseyin A. ve eşi Hülya A, evlerinde jandarma tarafından gözaltına alındılar.879
• Sosyal Haklar Derneği Başkanı ve Mimarlar Odası avukatlarından Can Atalay hakkında,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “diktatör” ifadesini kullanmasından dolayı “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla dava açıldı. Atalay, bir parkta ağaç kesilmesine karşı yapılan eylemde, ”Balık baştan kokar. Recep Tayyip Erdoğan isimli diktatör her istediğini yapabileceğini sandığı
içindir ki buradaki bir belediye başkanı buna cüret ediyor” demişti.880
• Yolcu otobüsünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği öne sürülen Erdal
T. hakkında tartıştığı yolcu İlhan K.’nın şikayeti üzerine dört yıl hapis istemiyle dava açıldı. 29 Ekim’de
Ankara’da Ulus-Siteler hattındaki belediye otobüsünde birbirini daha önceden hiç tanımayan Erdal T.
ve İlhan K.’nın arasında çıkan siyasi tartışma nedeniyle, “Erdoğan’a hakaret ediyorsun, karakola gidip
seni şikayet edeceğim” diyerek karakola giden İlhan K., Erdal T.’nin “Yüzde 50 almasalardı çocukları
da kendisi de yargılanacak, idam edilecekti” dediğini öne sürdü.881
6 Mayıs 2016
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, geçen
ay, Türk Tabipler Birliğini (TTB) ziyaretinde yaptığı konuşmada; HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında ise partisinin Şubat ayındaki Mersin mitinginde yaptığı konuşmada “Cumhurbaşkanına
hakaret” suçunu işledikleri gerekçesiyle birer fezleke hazırladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen fezlekeler, Kılıçdaroğlu ve Demirtaş’ın dokunulmazlıklarının kaldırılması için TBMM’ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderildi. 882
• İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan altı otobüs şoförü hakkında sosyal medya platformu
Facebook’taki mesajlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’na
hakaret ettikleri iddiasıyla bir buçuk yıldan altı buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.883
10 Mayıs 2016
• MHP Düzce Merkez İlçe Başkanı Aydın Dursun hakkında parti binasına astırdığı afişte
“Cumhurbaşkanına hakaret” ettiği gerekçesiyle bir yıldan dört yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının bulunduğu afiş, geçen yılın ekim ayında MHP Düzce il ve ilçe
başkanlıklarının olduğu binaya asılmış, ancak valiliğin talimatıyla polis tarafından kaldırılmıştı.884
11 Mayıs 2016
• Ankara’da geçen yıl Ekim ayında canlı bomba saldırısında hayatını kaybeden Osman Turan
Bozacı için Rize’de düzenlenen cenaze törenine katılan Behçet Ertaş ve HDP Rize milletvekili adayı
Turgay Köse’ye “Hırsız, katil Erdoğan” diye slogan attıkları gerekçesiyle “Cumhurbaşkanına hakaret”
suçundan 11 ay 20’şer gün hapis cezası verildi.885
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Danışmanı Mustafa Varank’a iftira ve hakaret ettiği iddiasıyla, eski
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün basın başdanışmanı Ahmet Sever hakkında soruşturma başlatıldı.886
12 Mayıs 2016
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu’nda söylediği “Bir kişi konuşacak, ona göre milletvekili listeleri hazırlanacak. Böyle bir başkanlık sistemini kan dökmeden bu ülkede gerçekleştiremezsiniz”
sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.887
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13 Mayıs 2016
• Bursa’da Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğrenim gören 23 yaşındaki Gizem Y.’ye sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği ve ‘terör
örgütü propagandası’ yaptığı gerekçesiyle dört yıl sekiz ay hapis cezası verildi.888
• Aydın’ın Nazilli ilçesinde, üniversite öğrencisi Pınar Çetinkaya, Türkçe bilmeyen ailesiyle telefonda Kürtçe konuştuğu için ‘terör propagandası’ yaptığı iddiasıyla kaldığı İsabeyli Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu’ndan atıldı. 10 Mayıs’ta yurttan atılan ve bursu kesilen Çetinkaya, eşyalarını
almak için gittiği yurda “Canlı bomba olmadığını nereden bilelim” denilerek alınmadığını söyledi. Kredi ve Yurtlar Kurumu Aydın İl Müdürü Fethi Karsak ise, konunun gizlilik içerdiğini ve herhangi bir
açıklama yapamayacaklarını söyledi.889
17 Mayıs 2016
• Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu hakkında, partisinin Keşan ilçe örgütünde yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “geri zekalı” dediği gerekçesiyle, “Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tarafından soruşturma başlattı.890
• Aydın’da düzenlenen bir basın açıklamasında ‘Edepsiz Erdoğan’a sırtımızı dönüyoruz’ dövizi
taşıyan 62 yaşındaki Sultan Çoban’a ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Çoban, Erdoğan’ın, 1 Haziran 2015’te miting için gittiği Iğdır’da, sırtlarını dönerek kendisini
protesto eden kadınlar için söylediği “Şurada bir grup, affedersiniz, edebim müsaade etmiyor, sırtlarını
dönerek işaret yapıyorlar” sözlerini protesto etmek için Didim Kadın Platformu’nun düzenlediği eylemde ‘Edepsiz Erdoğan’a sırtımızı dönüyoruz’ pankartı taşımıştı.891
18 Mayıs 2016
• Toroslarda göçebe yaşamı sürdüren ve Karaman’da düzenledikleri Yörük Şöleni’nde sorunlarını dile getirdikleri için belediyeden tepki alan Sarıkeçili Yörüklerinin “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla ifade verdiği öne sürüldü. Sarıkeçili Yörükleri düzenledikleri, Yörük Şöleni etkinliğinde, belediye ekipleri tarafından darp edilmiş ve çadırlarının yıkıldığı iddia edilmişti.892
• Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü, Barış için Akademisyenler bildirisine imza atan araştırma
görevlisi Pelin Tuştaş’a, imzasını çektiği halde disiplin soruşturması sonunda “kınama” cezası verdi.
Rektörlük, “devleti insan hakkı ihlali yapmakla itham etmeyi” cezaya gerekçe yaparken imzasını çeken
akademisyenlerden birine ilişkin tebligatı da imzasını çekmeyen başka bir akademisyene gönderdi.893
20 Mayıs 2016
• İzmir’in Tire ilçesinde iki Eğitim-Sen üyesine, Ekim ayında Ankara’daki canlı bomba eylemini protesto etmek amacıyla yapılan grevde attıkları sloganlar gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına
hakaret davası” açıldı.894
• Ankara Valiliği, 22 Mayıs’ta Ankara’da düzenlenecek Homofobi ve Transfobi Karşıtı Yürüyüşü “Bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği” gerekçesiyle uygun bulmadığını açıkladı.895
21 Mayıs 2016
• Ankara Özel Zehra Okulları’nda öğretmenlik yapan Zeynep Efetürk’ün, Çanakkale Zaferi’nin
anma etkinlikleri için hazırladığı tiyatro oyununda okunacak metine okul yönetiminin müdahale etmesine karşı çıkması üzerine iş akdinin feshedildiği bildirildi. Okul yönetimi, sahnelenecek oyundaki metinde geçen “Vatan sağ olsun” ifadesi yerine “Allahu Ekber” denilmesini, “Millet” ifadesi yerine de “Ümmet” kelimesinin kullanılmasını talep etmesi üzerine Efetürk tiyatro oyununu sahnelemekten vazgeçti
ve okul yönetimini Milli Eğitim Bakanlığına şikayet etti. Bakanlık tarafından okula gönderilen müfettişler soruşturma sonrası, Efetürk’e iş akdinin feshedildiğini bildirdiler. Öğretmen, okul yöneticilerinin
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“ağır ifadeler ve iftiralar” içeren fesih belgesini kendisine zorla imzalatmaya çalıştığını ve işten çıkarılmadan önce soruşturmanın tamamlanmasının beklenmediğini ve savunmasının bile alınmadığını söyledi. Okul tarafından yapılan açıklamada ise “Okul ile ilgili şikayetlerini okul yönetimi yerine Milli Eğitim Bakanlığı’na iletmiş. Bu durumda onunla çalışmak istemedik, sözleşmesini feshettik” denildi.896
25 Mayıs 2016
• Hakkari Valiliği, kent merkezi ve tüm ilçelerinde, ikinci bir emre kadar açık hava toplantısı ve
gösteri yürüyüşleri ile düzenlenecek etkinlikleri yasakladı. Valilikten yapılan açıklamada, yasak kararının milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Anayasa değişiklik teklifinin TBMM Genel
Kurulu’nda kabul edilmesi üzerine alındığı belirtildi.897
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin bir gün önce yapılan grup toplantısında atılan sloganlarda kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Erdoğan, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla verdiği dava dilekçesinde şikayet konusu sloganın “Meclis çatısı altında daha
önce emsali görülmemiş düzeyde seviyesiz ve argo bir slogan” olduğunu öne sürdü.898
• DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, TBMM yerleşkesine girmesi izne bağlı kişiler için oluşturulan “kara liste”de yer aldığı ve TBMM İdare Amiri’nin onayı olmadan yerleşkeye giremeyeceği ortaya çıktı. Bir hafta önce bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle temaslarda bulunmak üzere geldiği
TBMM yerleşkesine girişinde, Beko’ya “yasaklı” olduğu ve binaya giremeyeceği söylenmişti. Beko’nun TBMM İdare Amiri Salim Uslu’nun onayıyla Meclis’e girebilmesinin ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Özel, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a, ”Randevu Ziyaretçi Takip Sistemi ekranında yer alan kara liste tanımlanması hangi hukuki dayanağa göre oluşturulmuştur? Şu anki kara listede kimler bulunmaktadır? Kişilerin kara listeye alınmasının sebebi nedir?” sorularını sordu.899
• İzmir’de dört yıldır metro istasyonlarında sergilenen “Müzisyen” adlı heykelin cinsel organı
gözüktüğü gerekçesiyle bir grup tarafından belden aşağısı örtülüp etrafı zincirle çevrilip üzerine kilit vuruldu. Heykel son olarak AKP Gençlik Kolları tarafından müstehcen bulunup protesto edilmişti.900 İki
gün sonra heykel Serdar K. adlı bir kişi tarafından balyozla parçalandı. Heykele yapılan saldırının videosunu Facebook’ta paylaşan İspanyol heykeltıraş Amancio González Andrés olayla ilgili “Bir toplumun
ahlak anlayışının o toplumun özgürlük anlayışıyla doğrudan ilintili olduğunu düşünüyorum. Eğer herhangi biri bir sanat eserini kendisine düşman olarak görüyorsa, bu sanat insanları düşünmeye ittiği ve
dünyalarını zenginleştirdiği içindir. Sanata her saldırıda toplum, özgürlüğünün bir parçasını kaybeder”
dedi.901 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işten çıkarılan Serdar K.’nın bu eylemi Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu’na kızdığı için gerçekleştirdiği öne sürüldü.902
30 Mayıs 2016
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı sırasında yapılan bir mitingde korumalarının bir protestocuyu dövdükleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunan avukatlar Sevil Aracı Bek ve
Tugay Bek hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan dava açıldı. Dönemin Başbakanı Erdoğan’ın, 2013’te Osmaniye’de düzenlediği seçim mitingi sırasında İbrahim Alıcı isimli bir vatandaş “Hırsız var” yazılı bir pankart açtığı için Başbakanlık korumaları tarafından darp edilerek gözaltına alınmış,
avukatlar aracılığıyla dava açılmış, davada takipsizlik kararı verilmişti. Avukatların takipsizlik kararının
kaldırılmasına ilişkin yazdığı itiraz dilekçesinde Erdoğan’a “eleştiri sınırlarını aşan ve hakarete varan
cümleler sarf ettikleri” ve bu ifadelerin “savunma hakkı kapsamında değerlendirilemeyeceği” ileri sürülerek avukatlar hakkında da dava açıldı.903
31 Mayıs 2016
• Tiyatro oyuncusu ve soL Portal köşe yazarı Orhan Aydın, eski başbakan Ahmet Davutoğlu’na
hakaret ettiği iddiasıyla açılan soruşturma dosyası için ifade vermeye gittiğinde, hakkında Cumhurbaş-
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kanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiasıyla açılmış yeni bir soruşturma dosyası olduğunu öğrendi.
Konuyla soL’a açıklama yapan Aydın, “Son bir yıl içindeki soL haber portalındaki yazılarım taranmış,
içinden cümleler seçilmiş ve dava için soruşturma başlatılmış. ’Faşist’ demişim, dedim, diyorum. ’Diktatör bozuntusu’ demişim, dedim, diyorum. ’Memleketi talan ettiniz, dikili tek ortak ağacımız
kalmadı’ demişim, dedim, diyorum. Bu son iki soruşturma ile hakkımda açılacak 11. dava olacak, susacağımızı sananlar aldanırlar. Gericiliğin pis tezgâhlarına su taşıyanlardan olmadık, olmayacağız.” dedi.904
• Ankara Gar’ındaki bombalı saldırıyı kınadığı için hakkında açılan idari soruşturma ile memuriyetten men edilmek istenen Büro Emekçileri Sendikası (BES) Üyesi Ramis Sağlam hakkında, sosyal
medyada yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla dava açıldı.905
• Yönetmen Mustafa Altıoklar hakkında, İstanbul’un fethinin 563. yıl dönümü kutlamalarıyla
ilgili sosyal medyadaki paylaşımlarından dolayı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından resen soruşturma açıldı. Altıoklar
CNN Türk Aykırı Sorular programında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için ”Narsistik Kişilik Bozukluğu” olduğunu söyleyerek ”Kendisine rapor vermek lazım 46 raporu” ifadelerini kullanmıştı.906
• Gazeteci Cengiz Çandar, Radikal gazetesinin internet sitesinde yazdığı yedi ayrı yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dört yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan
davada ifade verdi. Çandar, Cumhurbaşkanına hakaret suçunu düzenleyen maddenin geleceği olmadığını belirterek, yazıları yazmadaki amacının siyasi eleştiri olduğunu söyledi.907
• Emekli Tuğamiral Türker Ertürk’e, Aydınlık gazetesindeki köşe yazısında Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.908
• Manken Merve Büyüksaraç hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Başbakan olduğu dönemde Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada,
mahkeme, Büyüksaraç hakkında 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verdi.909
• Engelliweb.com sitesinin bildirdiğine göre Mayıs ayı boyunca en az 209 web sitesi erişime engellendi. Erişime engelleme kararlarının büyük çoğunluğu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından verildi.910
1 Haziran 2016
• Deniz Harp Okulu komutanıyken istifa eden emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında Aydınlık gazetesinde yazdığı bir yazıda, “Cumhurbaşkanına hakaret” ettiği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis
cezası verildi. Ceza, 10 bin 500 TL olarak adli para cezasına çevrildi.911
• Ankara Garı’nda yapılan bombalı saldırıyı protesto etmek için Van’da düzenlenen iki yürüyüşe katılan Emek Partisi (EMEP) üyesi Umut Yeğin hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla
açılan iki soruşturma davaya dönüştürüldü. Dosyada, Yeğin için, “Öğrenci olduklarını düşündüğümüz
grubu sürekli yönlendirerek, gruba ‘Katil Erdoğan’ şeklinde sloganlar attırdığı görülmektedir” ifadesine
yer verildi.912
• Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Erbay Bardakçoğlu, sosyal medyada “Osmanlı’ya hakaret” ettiği iddiasıyla açığa alındı. Bardakçıoğlu, 29 Mayıs’ta İstanbul’un fethiyle ilgili sosyal medyada, ”Bugün muhteşem bir uygarlık olan Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkenti
Konstantinopolis’in barbar ve bağnaz bir kabile tarafından işgalinin yıldönümü” paylaşımı yapmıştı.913
2 Haziran 2016
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı sırasında “Ananı al da git” dediği
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Mersinli çiftçi Kemal Öncel’e “Cumhurbaşkanına hakaret ettiği” gerekçesiyle bir yıl 15 gün hapis cezası verildi, ancak ceza ertelendi. Öncel, davaya konu olan konuşmasında, “Ben okumuş eşeklerin kurbanı
olmak istemiyorum. Devlet bünyesinde tahsil yapıp da kendini adam zanneden utanmazların kurbanı
olmak istemiyorum” ifadelerini kullanmış, bu sırada bir polis tarafından, “Şu anda devlet büyüklerine
hakaret ediyorsunuz. Kastı aşıyorsunuz, sizi uyarıyorum lütfen konuşmalarınıza dikkat edin” diye uyarılmıştı.914
3 Haziran 2016
• TMMOB Şehir Plancıları Odası’nda Mesleki Denetim Görevlisi olarak çalışan Ayhan Erdoğan “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması nedeniyle tutuklandı. TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada iddianamenin henüz tamamlanmadığını ifade ederken, Ayhan Erdoğan’ın “kaçma şüphesi” iddiasıyla tutuklu tutulmasının “keyfi ve hukuksuz” olduğunu belirtti.915
• İzmir’de dördüncüsü düzenlenmek istenen Onur Yürüyüşü, İzmir Valiliği tarafından “terör örgütü propagandası yapılacağına dair istihbarat alındığı” iddiasıyla yasaklandı.916
6 Haziran 2016
• Uşak’ta Gollum’lu Erdoğan fotoğrafını paylaşan Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) üyesi ve
Uşak Üniversitesi öğrencisi Onur Soylu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaretten” dava açıldı. Uşak
Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, Soylu hakkında “Sayın Cumhurbaşkanının
montaj olması muhtemel yüz ifadelerine dair fotoğraflarını Yüzüklerin Efendisi filminin kötü karakteri
‘Gollum’ fotoğrafları ile eşleştirerek paylaştığı yorumunda ‘O bizim Cumhurbaşkanımız hakaret edemezsiniz’ ve başka bir paylaşımda Cumhurbaşkanının Ekvador çalışma ziyaretiyle ilgili fotoğraf üzerindeki yorumunda ‘Gittiği ülkeyi karıştırıyor katil’ şeklindeki görsel ve yorumlarda bulunarak Erdoğan’a hakaret suçu işlediği tespit edilmiştir” denildi.917
• HSYK Birinci Dairesi, adli yargıda 3328, idari yargıda ise 518 olmak üzere 3746 hakim ve
savcıyı kapsayan yaz kararnamesini yayımladı. Kararnameye göre Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunu
düzenleyen yasa maddesinin iptali istemiyle AYM’ye dava açan Karşıyaka hâkimi ve YARSAV Başkan
Yardımcısı Murat Aydın, Trabzon’a gönderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki eleştiriler veya
protestolarla ilgili resen soruşturma ve dava açan Ankara Basın Savcısı Cevat İşlek ise, terfi ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne atandı. Aydın, Twitter hesabından “Verdiğim kararlar, açıkladığım görüşlerim nedeniyle Trabzon Hâkimliğine sürüldüm. Takdir adına yargı yetkisini kullandığım milletimindir” diye yazarak tepki gösterdi.918
7 Haziran 2016
• Kayseri’de sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına hakaret edip terör örgütü propagandası
yaptığı iddiasıyla yargılanan Eray D., iki yıl beş ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza ertelendi.919
• Manisa’nın Salihli ilçesinde Ekim ayında “Ankara Garı önündeki terör saldırısını protesto
eden” CHP, ÖDP ve HDP’li ilçe yöneticileri ile Eğitim-Sen üyesi bir kişinin de bulunduğu 11 kişi hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri iddiasıyla dava açıldı.920
9 Haziran 2016
• Gazeteci Mustafa Hoş’a, “Big Boss” isimli kitabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 bin 500 lira para cezası verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları, Destek Yayınları’ndan çıkan “Big Boss” kitabında “cumhurbaşkanına hakaret” suçunu işlediği gerekçesiyle Hoş’un dört yıla kadar hapisle cezalandırılması için suç duyurusunda bulunmuş, ardından dava açılmıştı.921
• Görme engelli gazeteci Cüneyt Arat rotahaber.com’daki, “Erdoğan’ın amacı başkanlık değil
padişahlık” başlıklı yazısı nedeniyle, hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret iddia-
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sıyla açılan davada ifade verdi. Arat, ifadesinde Türkiye’de demokrasinin tamamen askıya alındığını,
medyaya baskılar yapıldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlarının uzlaşma tekliflerini
reddettiğini ve yazdığı yazının arkasında olduğunu söyledi.922
14 Haziran 2016
• Kocaeli’de 14 gün önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal paylaşım sitesindeki
hesabı üzerinden hakaret ettiği suçlamasıyla tutuklanan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şubesi eski
Başkanı Mustafa Güner, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.923
• Hatay’da HDP’li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını protesto eden 11 HDP üyesi
hakkında, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettikleri iddiasıyla soruşturma açıldı.924
16 Haziran 2016
• Sabah, Haber7, Ensonhaber.com gibi yayınlar tarafından, dersleri sırasında Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği öne sürülen Prof. Dr. Zeynep Sayın Balıkçıoğlu’nun Bilgi Üniversitesindeki işine, üniversite yönetimi tarafından son verildi.925
17 Haziran 2016
• DİSK Genel sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Almanya’ya hasta ziyaretine gitmek için havaalanında bulunduğu sırada daha önce yaptığı bir konuşmada Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına
alındı. İfadesinin alınmasının ardından aynı gün serbest bırakıldı.926
• Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Çerkezoğlu’nun gözaltı
gerekçesi olarak geçen yıl Ağustos ayında Diyarbakır’da katıldığı basın açıklaması gösterildi. Çerkezoğlu, savcılıkta ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı.927
• Çukurova Üniversitesi’nde “Komünistlerin Yanıtıdır: Vatan Hainliğinin Tarifini Senden Öğrenecek Değiliz!” başlıklı bildiri dağıtan üç Komünist Parti üyesi hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiasıyla dava açıldı.928
• İç Güvenlik Yasa Paketini protesto amacıyla yapılan eylemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’a hakaret iddiasıyla açılan davanın ilk duruşmasında açıklama yapan Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Serkan Demir, ülkedeki davaların çoğunluğunun Cumhurbaşkanına hakaret üzerinden yürütüldüğünü söyledi. Demir, “Ülkede her konu ve özellikle hukukun Cumhurbaşkanının yanında veya karşısında olmaya sıkışması tam bir kara mizah örneğidir. Son zamanlarda adliye önüne hep aynı gerekçelerle getiriliyor olmamız, iktidarın demokrasiden ne kadar uzaklaştığının bir kanıtıdır” dedi.929
18 Haziran 2016
• İstanbul Beyoğlu’nda İngiliz Rock grubu Radiohead etkinliği düzenleyen plakçıdakilere Ramazan’da içki içtikleri gerekçesiyle kimliği bilinmeyen bir grup tarafından saldırı düzenlendi. “Kapat
burayı kapat. Ramazanda utanmıyor musunuz lan” diye bağıran bir saldırgan, “Seni öldürürüm” tehditleri savurarak plakçı dükkanının işletmecisi Koreli Seogu Lee’yi darp etti, müşterilerin bazılarına da
saldırıldı. Lee olay sonrası dükkan sahibinin talimatı üzerine dükkanını kapatacağını söyledi. Radiohead
grubu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada “Umuyoruz ki bir gün bu tip şiddet içerikli hoşgörüsüzlüklere tarih öncesinde kalan şeyler olarak bakabiliriz. Şimdilik elimizden gelen ise İstanbul’daki
hayranlarımıza desteğimizi ve sevgimizi göndermek” denildi.930 Saldırı sonrası gözaltına alınan üç kişi
ifadeleri alındıktan sonra aynı gün serbest bırakıldı. Saldırının ardından olayı protesto etmek için dükkanın önünde toplanan gruba polis biber gazı ile müdahale etti.931
• Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı İnfaz Kurumu’nda hükümlü olan Alaattin Çakıcı, ba-
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sına yansıyan açıklamaları ve yazdığı mektuplarda kullandığı ifadelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, eski Adalet Bakanı ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek ve Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürü Enis Yavuz Yıldırım’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada üç yıl yedi ay hapis cezasına çarptırıldı.932
20 Haziran 2016
• Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul Erkek Lisesi’nde başlayan ve Türkiye’nin farklı illerinde devam eden bildirilerle ilgili MEB Müsteşarının, il müdürlüklerine gönderdiği uyarı yazısında,
bildiri yayımlayanlarla bunlara katılanlar hakkında mevzuat çerçevesinde işlem yapılması istendi. “Kurumsal kimliği kullanarak siyasi içerikli bildiri yayınlanmasının suç olduğuna” işaret edilen uyarı yazısında, “Öğrenci ve veli adı kullanılmadan basında yer alan bu bildirilerin öğrenci ve veli kaynaklı olmaktan çok bazı siyasi çevreler ve STK’lar tarafından organize edildiği anlaşılmaktadır. Son günlerde
bakanlığın bazı güzide kurumlarının isimleri yazılı ve görsel medyada siyasi çıkar amaçlı kullanılarak
yıpratılmakta ve dolayısıyla imajları olumsuz etkilenmektedir” denildi. İstanbul Erkek Lisesi öğrencileri
tarafından müdürlerinin konuşması sırasında arkalarını dönerek yaptıkları protestolu eyleme Türkiye’nin köklü liseleri birbiri ardına bildiriler yayımlayarak katılmışlardı. Bildiri yayımlayanlar arasında
Galatasaray Lisesi, Robert Kolej, Cağaloğlu Anadolu, Vefa, Kadıköy Anadolu, İzmir Bornova Anadolu,
İzmir Çiğli Fen, Notre Dame de Sion, Ankara Gazi Anadolu, Samsun Anadolu ve Eskişehir Anadolu
gibi liseler yer almıştı.933
21 Haziran 2016
• Özgür Gündem tarafından başlatılan Nöbetçi Yayın Yönetmenliği kampanyasına katıldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan ve “terör propagandası” yaptığı iddiasıyla tutuklanan Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Prof. Şebnem Korur Fincancı Bakırköy Cezaevi’nde tecrit altına alındığı bildirildi. Prof. Fincancı’nın avukatı Meriç Eyüboğlu’nun yaptığı açıklamada, “Birkaç gün müşahede altında kalması gerekirdi. Müşahededen sonra insanlar koğuşlara dağıtılır. Cuma günü dağıtım olması
bekleniyorken ‘Sizin yerinizi hazırladık’ diyerek bir odaya taşımışlar. Küçük, pis bir oda. İnşaat molozları var. Bu uygulamanın insan haklarına aykırı olduğunu söylemek istiyorum. Bu kararı verenlerden de
hesap soracağız” dedi.934
• Isparta Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türk
bayrağına hakaret ettikleri ve PKK ile “FETÖ PDY” propagandası yaptıkları iddiasıyla 300 kişi hakkında soruşturma başlattı. Söz konusu kişilerle ilgili hazırlanan fezlekeler gereği için ilgili illerin Cumhuriyet Başsavcılıklarına ulaştırıldı. Daha önce Isparta merkezli düzenlenen operasyonlarda 20 ilde 53 kişi
hakkında soruşturma açılmış, gözaltına alınan 36 kişiden 14’ü tutuklanmıştı.935
• 10 Ekim’de 103 kişinin yaşamını yitirdiği İŞİD’in bombalı saldırısını protesto için Bursa’da
düzenlenen eylemler nedeniyle HDP Bursa eski Milletvekili Asiye Kolçak ile DİSK, KESK, TMMOB,
çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla dava açıldı.936
• Bolu’da yıl sonu etkinliklerine 10. Yıl Marşı’nı okullarda yasaklayan İl Milli Eğitim Müdürü
Yusuf Cengiz’i protesto etmek isteyen 30 CHP’li milletvekili ve çok sayıda vatandaşa polis gaz sıkarak
müdahale etti. Olay sonrası Bolu Olay gazetesi İmtiyaz Sahibi Erhan Beykoz, Köroğlu televizyonu muhabiri Arzu Sarı biber gazı yüzünden hastalandıkları için hastaneye kaldırılırken, çok sayıda gazetecinin
de gazdan aşırı etkilendiği bildirildi.937 Polisin gazlı müdahalesine maruz kalan CHP’li Tanju Özcan gaz
sıkan polislerden birinin diğer polis arkadaşına “En önde duran kişi milletvekili... Ona sık gazı” dediğini, diğer polisin ise “Nasıl sıkayım, dokunulmazlıkları var vekillerin” cevabını verdiği, bunun üzerine
emir veren polisin “Sıkabilirsin, dokunulmazlıkları kalktı...” dediğini açıkladı. 938 Yaşanan olay Bolu
Gazeteciler Cemiyeti tarafından kınandı.939
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22 Haziran 2016
• Vahdet gazetesinin İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin mezuniyet törenindeki dans
gösterisini “erotik dans” diye niteleyerek “hedef göstermesinin” ardından, dekan vekili Prof. Dr. Süleyman Başlar’ın görevine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından son verildi. Vahdet gazetesinin “Arsızlık” başlıklı haberinde, “Söz konusu törende öğrenci oldukları öğrenilen bir grup genç kız, mayo
benzeri müstehcen kıyafetlerle sahnede iğrenç bir dans performansı gerçekleştirdi. Öğrenciye yakışmayacak şekilde giyilen açık kıyafetlerle sahnede sergilenen dans gösterisinde kızlara adeta erotik hareketler yaptırıldı” iddialarında bulunulmuştu.940
23 Haziran 2016
• Mezuniyet törenlerinde hükümetin basın ve gazeteciler üzerindeki baskısını protesto etmek
için “Sansüre Hendek Kazmaya Geliyoruz” pankartı açan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ege Üniversitesi rektörlüğü tarafından soruşturma açıldı.941
• Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Euro 2016’daki İspanya maçının ardından kendisine,
kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı’ya sosyal medya üzerinden hakaret ettikleri gerekçesiyle 21
kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.942
24 Haziran 2016
• Ankara Garı’ndaki bombalı saldırıdan sonra kendisi hakkında “yalan haberler” yaparak “hedef
gösterdiği” LGBTİ aktivisti Hasan Hüseyin Şehriban Karabulut Sabah gazetesi ve A Haber hakkında
tazminat davası açtı. Karabulut yaptığı açıklamada, “Havuz medyası, patlamanın gerçekleştiği günlerde
Malta’da yaşıyor olmama rağmen hem TV karşısında konuşan kişiyi hem de beni hedef gösterdi. ‘Yeri
geldi Gezi’de polise kitap okudu, yeri geldi Ayşe Arman’a röportaj verdi’, ‘Gay tiyatrocu’ diye haberler
yazdılar. Haberlerdeki tek doğru kısım ‘ibne’ olmam, haklarını yemeyeyim şimdi, tiyatrocu da değilim”
dedi. Yayın organları, o sırada Malta’da yaşayan Karabulut’un patlamada bir yakınını kaybettiği için
“İktidarınız batsın” diyen kişi olduğunu öne sürmüş ve Karabulut’un şikayet ettiği iddiaları sıralamışlardı.943
26 Haziran 2016
• İstanbul’da yapılması planlanan LGBTİ+Onur Yürüyüşü ve basın açıklaması için meydana
çıkmak isteyen göstericiler, polis tarafından darp edildi. Ayrıca Onur Haftası Komitesi’nden polisle görüşme yapan yedi kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında yer alan Alman Federal Meclis üyesi Volker Beck, Avrupa Parlamentosu milletvekili Terry Reintke daha sonra serbest bırakıldı. Haber takibi için meydana girmek isteyen gazetecilerin ise polisler tarafından kimlikleri kontrol edildi, ancak
meydana girmelerine izin verilmedi. LGBTİ+Onur Yürüyüşü ve basın açıklamasının İstanbul Valiliği’nce yasaklaması üzerine, Onur Haftası Komitesi yapılacak yürüyüşün formatını değiştirerek İstiklal
Caddesi’nin her köşesine dağılıp eylem yapma kararı almıştı.944
27 Haziran 2016
• Özgür Gündem’e destek olmak için nöbetçi genel yayın yönetmenliği yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tek başına tutulduğu hücreden çıkartılarak koğuşa alındı.945
2 Temmuz 2016
• CHP’nin, “Kara para aklama” ve ”dolandırıcılık” suçlamasıyla ABD’de tutuklanan 17 Aralık
yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf davasını takip eden heyette yer alan avukat
Yegane Güley, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle ifadeye çağrıldı.946
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4 Temmuz 2016
• Adana’da AKP üyesi olduğunu söyleyen İbrahim Akbel isimli yurttaş, işsiz kaldığı ve geçinemediği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sitem eden ön yüzünde “R. Tayyip Erdoğan,
sana hakkımı helal etmiyorum” arkasındaysa “R. Tayyip Erdoğan seni Başbakan, Cumhurbaşkanı yaptık. Sen benim için ne yaptın?” yazılı pankart açtığı gerekçesiyle gözaltına alındı.947
• CHP Milletvekili Eren Erdem, yurtdışında bulunan ailesini ziyaret etmek için bindiği uçaktan
savcılık talimatıyla indirildi. Olayın üstünden yaklaşık iki saat geçmesinin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaşananlarla ilgili olarak “usül hatası” dedi. Erdem Berlin’e gitmek üzere uçağa binmeden
önce yaptığı açıklamada, “Usul hatası diye bir şey yoktur. Yapılan şey politik bir tutumdur. Bunun hesabını o savcı da verecek bu işin talimatını verenler de” dedi.948
5 Temmuz 2016
• Yeni Akit, Sözcü gazetesine verilen manevi tazminat cezasıyla ilgili kaleme aldığı haberde
haberinde, gazetenin logosunda yer alan Mustafa Kemal Atatürk’ün gözlerini photoshop’la şaşı yaptı,
T.C. ve hilal-yıldız simgelerini de kaldırdı. Olay sosyal medyada büyük tepki aldı.949
• Özgür Gazeteciler Cemiyeti (ÖGC), DİHA Muhabiri Şerife Oruç’un tutuklanmasını kınadı.
Oruç ile birlikte tutuklu DİHA muhabir sayısının 11’e yükseldiği belirtilen ÖGC açıklamasında “Gazetecilik suç değildir, olmamalı. Tutuklu tüm gazeteciler de gazetecilik faaliyetlerinden dolayı tutuklanmıştır. Bu tablo, basın ve ifade özgürlüğüne darbedir. En son tutuklanan meslektaşımız Oruç ve tüm tutuklu gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır” denildi.950
6 Temmuz 2016
• İzmir’in Çiğli ilçesinde polis noktasına giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret eden, görevli memura da bıçakla saldıran Y.U. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.951
7 Temmuz 2016
• Eskişehir’de İç Güvenlik Paketi’ni protesto eylemi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren slogan atıldığı iddiasıyla açılan davanın bilirkişi raporunda, öğretmen Ali Paşa
Şanlı’nın attığı sloganın hakaret içerdiğinin “beden dili”nden anlaşıldığı iddia edildi, Bilirkişinin, 12 kişinin yargılandığı davada yer alamayan kişilerin de “beden dili” ve “dudak hareketleri”nden aynı sloganı attığını tespit ettiği belirtildi. Şanlı hakkında, İç Güvenlik Paketi TBMM’de görüşülürken, Eskişehir’de düzenlenen protesto gösterisinde, “Hırsız katil Erdoğan” sloganı attığı gerekçesiyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” davası açılmıştı.952
13 Temmuz 2016
• Twitter’daki hesabından terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen Y.O., gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Y.O. daha sonra serbest bırakıldı.953
19 Temmuz 2016
• Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde yaşayan H.A.K, “darbeyi ve darbecileri övücü beyanlarda bulunmak”, “terör örgütü propagandası yapmak”, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamaları nedeniyle tutuklandı. Tekirdağ’ın Ergene İlçesi’nde ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan V.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.954 Karaman’da da Mehmet K., hakkında sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.955

947

http://www.dha.com.tr/goruntulu-haber-adanada-tek-kisilik-protesto_1272443.html
http://www.hurriyet.com.tr/chpli-vekil-ucaktan-indirildim-40130353
http://www.birgun.net/haber-detay/yeni-akit-mustafa-kemal-ataturk-un-gozlerini-sasi-yapti-118814.html
950
https://www.evrensel.net/haber/284378/ogc-serife-oruc-gazetecidir
951
http://www.milliyet.com.tr/cumhurbaskanina-hakaret-eden-sahis-tutuklandi-izmir-yerelhaber-1458947/
952
http://www.birgun.net/haber-detay/bilirkisi-destan-yazdi-beden-diliyle-hakaret-etti-119015.html
953
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/566571/Twitter_da_teror_orgutu_propagandasina_1_gozalti.html
954
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/570555/_Darbeyi_ve_darbecileri__ovmek_ve_Erdogan_a_hakaretten_tutuklandi.html
955
http://www.imctv.com.tr/darbe-girisiminin-ardindan-sosyal-medya-paylasimlari-nedeniyle-2-kisi-tutuklandi/
948
949

116

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2016 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

20 Temmuz 2016
• Düzce merkez ve Akçakoca ilçesinde, sosyal medya hesaplarında Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimini destekleyen paylaşımlarda bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.956
28 Temmuz 2016
• Bartın’da iki polis memuru FETÖ üyesi oldukları ve sosyal medya hesaplarından darbeyi destekleyen paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle tutuklandı.957
• Ankara’da Ekim ayında yapılan canlı bomba saldırısında yaşamını yitiren Şebnem Yurtman’ın
babası Mehmet Yurtman, Facebook paylaşımında Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı.958
29 Temmuz 2016
• Burdur’un Karamanlı ilçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı Nuri Erdem, darbe girişimi sırasında yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklandı. Cezaevi önünde gazetecilere açıklama yapan CHP Burdur
Milletvekili Mehmet Göker, Erdem’in 15 Temmuz gecesi yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle
terör örgütü üyeliği gerekçe gösterilerek hiçbir hukuki altyapı ve neden yokken tutuklandığını söyledi.
Göker, Erdem’in paylaşımını mizahi bir dil kullanarak yaptığını ifade ederek, “Amacını aşan bir şekilde
yorumlama sebebiyle belki hakarete ya da ağır eleştiriye sokulabilir bir paylaşım. Terör örgütü üyeliğine yönelik olarak delil atfedilmesini kesinlikle kabul etmiyoruz.” dedi.959
• Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kendi bünyesinde Olağanüstü Hal (OHAL) Komisyonu kurulduğunu ve 2239 akademisyen hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Rahmi Er’in yaptığı açıklamada, “YÖK’ün bünyesinde OHAL Komisyonu oluşturuldu. Üniversitelerimizdeki sürece ilişkin görevden almaları ve soruşturmalarla ilgili süreçleri koordine ediyor ve
yakından takip ediyoruz” denildi.960
30 Temmuz 2016
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine yapılan hakaretlere açtığı davaları geri çekeceğini belirterek “Şu ana kadar şahsıma her türlü saygısızlığı, hakareti yapanları bir kereye mahsus
olarak, davalarımı çekiyorum ve affediyorum. Zira asıl bu imkanı doğru değerlendiremezsek millet bizim yakamıza yapışma hakkına sahip olur diye düşünüyorum. Onun için siyasetçiler başta olmak üzere,
toplumun tüm kesimlerinin, ülkemizin önündeki bu gerçeğe, bu hassas duruma uygun şekilde davranacaklarına inanıyorum” dedi.961 Erdoğan’ın sadece Alman komedyen Jan Böhmermann’a açtığı dava devam edecek.962
• Fethullah Gülen hakkında attığı tweet’ler nedeniyle Türkiye’de tepki gören eski milli basketbolcu Enes Kanter’in Twitter hesabı askıya alındı.963
4 Ağustos 2016
• Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, M.R.T. isimli bir vatandaş, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.964
6 Ağustos 2016
• Aliağa Demokrasi Meydanında, 22 yaşındaki İ.Ç. isimli bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği ihbarı üzerine meydana gelen polis, İ.Ç.’yi gözaltına aldı. İ.Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.965
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9 Ağustos 2016
• 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde Facebook sayfasında paylaştığı videonun altına yaptığı
yorumda ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ettiği iddia edilen 14 yaşındaki A.Ş. hakkında iddianame hazırlandı. A.Ş. hakkında açılan davanın ilk duruşması 20 Eylül günü görülecek.966
10 Ağustos 2016
• Darbe girişiminin ardından öğrenci yurtlarına getirilen yeni düzenlemeyle birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘hakaret eden’ ve cezası ertelenmiş olsa bile Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ile Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) yer alan ‘kamu barışına karşı suçlar’ ile ‘millete ve devlete
karşı işlenen suçlar’dan hüküm giymiş öğrenciler ve bu suçlamayla hakkında dava açılan öğrenciler,
bundan sonra devlet yurtlarında barınamayacak.967
11 Ağustos 2016
• İstanbul’da düzenlenen Demokrasi ve Şahitler mitingine katılanları “şov yapmakla” eleştiren,
Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun, dört kentte yapılacak olan bütün konserleri iptal edildi. Gençoğlu, Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ne katılmayacağını açıklarken “Kesinlikle darbe karşıtıyım ama böyle bir
şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum” demişti.968
• 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında
yasaklanan Genco Erkal’ın uyarlayıp yönettiği ve Tülay Günal’la beraber oynadığı “Güneşin Sofrasında-Nâzım ile Brecht” adlı oyunun İstanbul Kadıköy’deki gösterimine izin verildi.969
12 Ağustos 2016
• Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyünde bulunan otogarda, televizyon izlerken, haberlerde görünen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri iddia edilen S.N. ve A.N. gözaltına alındı. İfadeleri alınan iki yurttaş savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, soruşturmanın sürdüğü
belirtildi.970
13 Ağustos 2016
• İstanbul’da kayıp olarak aranan trans-kadın Hande Kader, Zekeriköy’de yakılarak katledilmiş
halde bulundu.971
14 Ağustos 2016
• Sosyal medyada Başbakan eski yardımcılarından Bülent Arınç’ı övüp, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan için “O da kelepçelenecek” diyerek, hakarette bulunan bir ses kaydı paylaşan R.A. gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.972
• PKK’nin silahlı eyleme başladığı 15 Ağustos 1984 tarihinin yıldönümünde, Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde ikinci bir emre kadar toplantı ve yürüyüşler yasaklandı. Silvan Kaymakamlığınca yapılan
yazılı açıklamada, 15 Ağustos 1984 tarihinde PKK’nin Türkiye’deki ilk eyleminin yapıldığı, her yıl bu
tarihin örgüt tarafından benimsendiği ve bu tarihte toplumsal ve sokak olaylarının bölgede yaşandığı belirtilerek, “Bu bağlamda tesis olunan huzur ortamı ile Milli Güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması,
suç işlenmesinin önlenmesi, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, Anayasanın ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri yürüyüşleri Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca, Silvan İlçe genelinde 14 Ağustos 2016 Pazar gününden itibaren ikinci bir emre kadar tüm toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklanmıştır.” denildi.973
• Adana Cumhyet Başsavcılığı tarafından Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile Genel Başkan Yardımcısı, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında, “Terör örgütü propagandası yapmak” ve “Türkiye Cumhuriyeti devleti, hükümeti, yargı organları, askeri ve Emniyet Teşkilatı’nı alenen aşağılamak” suçlarından beş yıla kadar
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hapis cezası istemiyle beş ayrı iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame, Adana 2’nci Ağır Ceza
Mahkemesi’nce kabul edildi.974
15 Ağustos 2016
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği suçlamasıyla, Kahramanmaraş’ta gözaltına alınan U.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.975
16 Ağustos 2016
• Diyarbakır Valiliği, OHAL kanununa dayanak göstererek 15 Ağustos’tan itibaren açık alanlarda stant açma, çadır kurma, basın açıklamaları yapma, oturma eylemi, miting, her türlü toplantı ve
gösteri yürüyüşlerini, ikinci bir emre kadar yasakladı. Valilik, yasaklama gerekçesini “Milli Güvenlik,
Kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması” olarak açıkladı.976
18 Ağustos 2016
• İzmir’de özel bir okulda müzik öğretmeni olan Tuğçe İpek, kişisel Facebook sayfasında Cumhuriyet gazetesinden bir haberi paylaşıp üzerine yorum yaptığı bir mesajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı.977
26 Ağustos 2016
• Niğde Üniversitesi Rektörlüğü, Sosyoloji Bölümü araştırma görevlisi Yasin Durak hakkında,
BirGün Gazetesi’nde yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla disiplin ve ceza
soruşturması başlattı.978
• Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, sosyal medyadaki paylaşımıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’a hakaret ettiği ileri sürülen 55 yaşındaki B.A., tutuklandı.979
• İzmir’de, sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret
ettiği ileri sürülen 34 yaşındaki V.Ç. tutuklandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik inceleme sonucunda, V.Ç.’nin 1 Şubat-6 Ağustos 2016 tarihleri
arasında sosyal paylaşım hesabı üzerinden birçok defa Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiğinin tespit edildiğini öne sürdü.980
2 Eylül 2016
• 15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK ve FETÖ ile irtibatı bulunduğu gerekçesiyle üniversitelerden çıkarılan iki bin 346 kişiden 41’inin, barış için akademisyenler bildirisine imza atan akademisyenler olduğu belirtildi.981
7 Eylül 2016
• Bursaspor’un efsane amigolarından Ardiles lakaplı Fikret Yorgun, sosyal medya üzerinden
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı. Facebook hesabı üzerinden hakaret içeren fotomontaj bir fotoğrafı paylaştığı ihbarı üzerine harekete geçen polis Yorgun’u gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek, mahkemeye çıkarılan Fikret Yorgun, tutuklanarak cezaevine konuldu.982
17 Eylül 2016
• Artvin Valiliği, 19 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında il genelinde her türlü yürüyüş, basın açıklaması, toplantı, miting, çadır kurma, afiş, stant açma, pankart, bildiri, yürüyüş, oturma eylemi ve benzeri türündeki tüm etkinlikleri yasaklama kararı aldı. Açıklamada gerekçe olarak, “Mevcut huzur ortamının devamı, kamu düzeninin bozulmaması ile vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla
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oluşabilecek şiddet hareketlerinin önlenmesi” olduğu belirtildi.983
23 Eylül 2016
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a başbakanlığı döneminde hakaret ettiği iddiasıyla Dr.
Bilgin Çiftçi’ye açılan ve kamuoyunda ‘Gollum davası’ olarak bilinen davada bilirkişi raporunda söz
konusu Gollum karakterinin hakaret sayılmadığı belirtildi. Dr. Çiftçi, facebook hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yüzüklerin Efendisi filminde bir karakter olan ‘Gollum’un şaşkınlık,
hayret ve yemek yemesiyle ilgili üç fotoğrafını yan yana gösteren bir paylaşımda bulunmuştu. Hakkında
başlatılan idari soruşturma sonucu Çiftçi memurluktan azledilmiş, hakkında üç aydan iki yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden üç psikologun hazırladığı bilirkişi
raporunda Gollum karakterinin kötü olmadığı, aksine mazlum olduğu belirtildi.984
29 Eylül 2016
• Bursa’da, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği
iddia edilen emekli veteriner hekim M.K. tutuklandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sosyal medya hesabında Erdoğan’a hakaret içeren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla,
M.K.’yi gözaltına aldı. M.K. daha sonra tutuklandı.985
30 Eylül 2016
• Mardin’in Kızıltepe İlçesinde sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen I.Y tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından internet üzerinden yapılan açık kaynak araştırmalarında, sosyal paylaşım sitesinde “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına hakaret ve terör örgütü propagandası” yaptığı tespit edilen I.Y’nin gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklandığı açıklandı.986
3 Ekim 2016
• Kırklareli’de sosyal paylaşım sitesindeki hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen F.K. gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine F.K.’nın sosyal paylaşım sitesindeki hesabını inceleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
987
hakaret içeren paylaşımda bulunduğunu tespit ederek gözaltına aldı.
• 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından, Yenikapı’da düzenlenen miting için “Yenikapı’daki
şova katılmayacağım” diyen Sıla, bu nedenle kendisine hakaret eden şarkıcı Davut Güloğlu hakkında
988
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Güloğlu’nun üç aydan iki yıla kadar
989
hapis veya adli para cezası ile cezalandırılması talep edildi.
6 Ekim 2016
• CHP Milletvekili Şenal Sarıhan’ın, kapatılan radyo ve TV’lerin temsilcileri ile Meclis’te basın
toplantısı yapmasına izin verilmedi. Sarıhan’ın basın toplantısı için önceden Meclis Genel Sekreteri
Mehmet Ali Kunbuzoğlu ile görüştüğü ve TBMM Başkanvekili AKP’li Ayşenur Bahçekapılı’nın da
onayıyla toplantıya izin verildiği anlatıldı. Ancak basın koridoruna konuklarıyla gitmesi engellenen Sarıhan, görevlilerce konukları basın koridoruna alınmayınca “Cezaevini Meclis’e mi taşıdık” diye tepki
990
gösterdi.
18 Ekim 2016
• İzmir’de, CHP Balçova Gençlik Kolları İlçe Başkanı Korcan Uçman’ın, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada,
354 gün hapis cezası yedi bin 80 lira adli para cezasına çevrildi. Uçman’ın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle beş yıl süre ile hükmün açıklanması geri bırakıldı. AKP Balçova İlçe Başkanı avukat Evrim

983

http://www.haberturk.com/gundem/haber/1297967-artvinde-1-ay-miting-duzenlenemeyecek
http://www.hurriyet.com.tr/bilirkisi-gollum-karakterini-erdogana-hakaret-saymadi-40229664
http://www.hurriyet.com.tr/sosyal-medyadan-cumhurbaskanina-hakaret-etti-tu-40235389
986
http://www.haberturk.com/yerel-haberler/haber/9592086-sosyal-medya-uzerinden-cumhurbaskanina-hakaret-iddiasi
987
http://www.haberturk.com/yerel-haberler/haber/9617078-cumhurbaskanina-hakaret-iddiasi
988
http://www.haberturk.com/magazin/magazin/haber/1305304-sarkici-siladan-davut-guloglu-hakkinda-suc-duyurusu
989
http://www.haberturk.com/magazin/magazin/haber/1297404-sila-davut-guloglundan-sikayetci-oldu
990
https://www.evrensel.net/haber/292198/kapatilan-tv-ve-radyolarin-sesi-mecliste-de-kesilmek-istendi
984
985

120

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2016 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

Özel’in suç duyurusunda bulunması nedeniyle açılan dava sonrası bir açıklama yapan Avukat Ali Hıdır
Uludağ, “Müvekkilim hakkında hazırlanan iddianameyi hukuka aykırı buluyorum. Müvekkilimin, haka991
ret suçunu işlediğine dair bir delil yoktur” dedi.
20 Ekim 2016
• Ankara Gar Meydanı’nda gerçekleşen terör saldırısından sonra, Datça’da düzenlenen protesto
eylemi sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettikleri iddiasıyla 21 kişi hakkında bir yıldan üç
yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı. Ankara’daki katliama kayıtsız kalmamak adına eyleme katıldıklarını ifade eden sanıklar, eleştiri haklarını kullandıklarını aktardı. Sanık avukatlarından Günfer
Karadeniz, ”Cumhurbaşkanına hakaretin ayrı bir madde olarak düzenlenmesi, kanunlar önünde eşitlik
prensibi uyarınca, anayasa aykırıdır. Bu nedenle itirazımızın, Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesini
992
talep ediyoruz” diye konuştu.
21 Ekim 2016
• CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, CNN Türk ekranında şahsına
söylenen bir söze karşı cevap hakkını kullanma talebinin engellendiği iddiasıyla tepki gösterdi. Erdem,
993
kanal yönetiminin “teknik imkân olmadığı” gibi bir gerekçeyle bunu kabul etmediğini ifade etti.
22 Ekim 2016
• İstanbul’da Hacıosman Metro İstasyonu’nun duvarına yazdığı yazıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a hakaret ettiği ve kamu malına zarar verdiği iddiasıyla yargılanan sanık
Süreyya S.’nin, 21 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi. Cezayı adli para cezasına çeviren
mahkeme, sanığın 12 bin 600 TL ödemesine hükmetti. Süreyya S. isimli şahsın, önceki duruşmada, “Si994
nirlendim böyle bir isyanım oldu. Bugünkü aklım olsa yazmazdım” dediği belirtildi.
27 Ekim 2016
• Adıyaman’da, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları’nın gözaltına alınmasıyla ilgili
basın açıklaması yapan HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ve Eşbaşkan Selim Özbek’e bazı
vatandaşlar tepki gösterdi. Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltına alınmasıyla ilgili konuşma yapan
milletvekillerine vatandaşlar tarafından yapılan sözlü müdahale nedeniyle grubun polislerce olay yerin995
den uzaklaştırıldığı belirtildi.
• Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi üyesi 24 tutuklu yakını, Silivri Cezaevi önünde basın açıklaması yapmak istedikleri sırada DİHA Muhabiri Yağmur Kaya ve ETHA Muhabiri Havva Cuştan ile
996
997
birlikte gözaltına alındı. Emniyet’te ifadeleri alınan 26 kişi aynı gün serbest bırakıldı.
31 Ekim 2016
• Sivas Valiliği, OHAL süresi boyunca açık alanlarda temsil, basın açıklaması, yürüyüş, stant
açma gibi etkinlikleri yasakladı. Valilik, il genelinde düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar ile buralarda
çalışan görevlilere yönelik saldırı yapılabileceği gerekçesiyle kaos ve çatışma ortamını engellenmek
998
adına tedbir aldıklarını belirtti.
4 Kasım 2016
• Başbakan Binali Yıldırım, Twitter, Facebook, Whatsapp, İnstagram, Youtube ve Skype gibi
sosyal paylaşım sitelerine getirilen kısıtlama ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bunlar güvenlik amaçlıdır,
olabilecek şeylerdir. Her şey normale döndüğünde, güvenlik tehdidi ortadan kalktığında bu durum nor999
male dönecektir” ifadelerini kullandı.
6 Kasım 2016
• HDP Milletvekilleri hakkında verilen gözaltı kararının ardından başlayan gözaltı işlemleriyle

991

http://www.hurriyet.com.tr/chpli-ucmana-davutogluna-hakaratten-ceza-40252071
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/618564/Mugla_da_21_kisi__Erdogan_a_hakaret_ten_yargilanmaya_baslandi.html
http://www.f5haber.com/medyafaresi/cnn-turk-chp-li-eren-erdem-e-neden-sansur-haberi-6010918/
994
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/619635/Metro_duvarina_yazi_yazdi__21_ay_hapis_cezasi_verildi.html
995
http://www.haberler.com/basin-aciklamasi-yapan-hdp-lilere-vatandaslardan-8901790-haberi/
996
https://www.evrensel.net/haber/293919/etha-muhabiri-havva-custan-gozaltina-alindi
997
https://www.evrensel.net/haber/293954/gazeteciler-ve-tutuklu-yakinlari-serbest-birakildi
998
https://www.evrensel.net/haber/294260/sivas-valiliginden-ohal-yasaklari
999
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/625980/Basbakan_Yildirim_dan_HDP_ve_internete_sansur_aciklamasi.html
992
993

121

Gazeteciler Cemiyeti

İfade ve Basın Özgürlüğü 2016 Raporu

Özgürlük için Basın

beraber gece yarısından itibaren başta Doğu ve Güneydoğu illeri olmak üzere birçok ilde sosyal medya
1000
hesaplarına erişim kısıtlandı.
8 Kasım 2016
• KHK ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği ve Halkın Hukuk Bürosu’na polislerce yapılan
operasyonda 40 avukat ile birlikte bazı milletvekillerinin polise karşı direndiği belirtildi. Daha sonra büronun önüne getirilen polis zırhlı araç ve itfaiye sağlık ekibi marifetiyle dernek binasına girildiği kaydedilerek dernek üyeleri ve avukatların darp edildiği bazılarının da gözaltına alındığı ifade edildi.1001
• CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın Adıyaman’ın Gerger İlçesi’ndeki İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilere cinsel istismarda bulunulduğuna ilişkin yaptığı açıklamaya erişim engeli getirildi.
Yarkadaş’ın, lisede öğrenim gören yaklaşık 30 öğrencinin cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle okul
görevlisi bir hademenin tutuklanıp, üç idarecinin görev yerinin değiştirildiğini, taciz iddiasının basından
ve kamuoyundan gizlendiğini belirten haberinin yer aldığı internet sitesine Mahkemece erişim engelinin
1002
getirildiği bildirildi.
17 Kasım 2016
• OHAL kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’ndan açığa alınan tiyatrocu Kemal Kocatürk, facebook üzerinden yaptığı açıklamada, “ifade özgürlüğü sınırlarını aştığım için
ihraç edilmişim” dedi. Kocatürk, “Oyuncu sıfatını ön plana çıkararak yapılan siyasi ve ideolojik nitelikli
paylaşımlar olduğu, görev yaptığım kurumu siyasi ve ideolojik çekişme ve çatışmaların odağı haline getirdiğim, ifade özgürlüğü sınırlarını aştığım” gibi gerekçeler gösterilerek ”Devlet memurluğundan çıkarma” cezasıyla yüksek disiplin kuruluna sevk edilmişim. ”İfade özgürlüğü sınırlarını aşmak” nerede
başlar, nerede biter? Bu ülkede malum partiye oy verenler dışında hiç kendini ifade edip de ceza alma1003
yan gördünüz mü? Haydi hayırlı tıraşlar!” dedi.
18 Kasım 2016
• Samsun ve Kocaeli’nde TBMM’de görüşülen ‘cinsel istismar’ tasarısını protesto etmek amacıyla basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Samsun’da 12, Kocaeli’nde 15 kadın
1004
gözaltına alındı.
19 Kasım 2016
• TÜYAP sanat fuarında, Rahmi Öğdül’ün küratörlüğünü yaptığı “Sizi Çok Formsuz Gördüm”
sergisinde gösterilmekte olan bir resme polisin müdahale etmesi üzerine sansür uygulandığı belirtildi.
Resmin sanatçısı Özgür Korkmazgil, açıklamasında, “söz konusu sergide yer alan işlerimden bir tanesinin polis ve TÜYAP yetkilileri tarafından sergiden kaldırıldığını öğrendim. Eser’im bağlamından koparılarak sansürlenmesinden ötürü bağlantılı diğer işlerimi de sergiden çekmiş bulunuyorum” ifadelerine
1005
yer verdi.
21 Kasım 2016
• Van Valiliği tarafından yapılan duyuruda, “huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak” gerekçesi ile OHAL kapsamında her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant
1006
açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler 10 gün süre ile yasaklandı.
22 Kasım 2016
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, TBMM’de grup toplantısında konuşmasının
Meclis TV’den canlı olarak yayınının kesildiği bildirildi. Meclis TV, bu durumu altyazı ile açıklayarak
teknik bir aksaklık yaşandığını belirtti. Kılıçdaroğlu, Meclis Tv’deki durum ve salondaki ses siteminin
bozuk olması nedeniyle “Meclis Başkanı’na sesleniyorum. Sende onur varsa, sende ahlak varsa, bunu
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yapan adamı çıkarırsın Meclis’e kapının önüne koyarsın” şeklinde tepkisini dile getirdi.
23 Kasım 2016

1007

• Açığa alınan akademisyen Nuriye Gülmen’e destek veren bir lise öğrencisi okulu Ankara İn1008
cirli Anadolu Lisesi tarafından alınan bir karar sonucunda okul ile ilişiği kesildi.
26 Kasım 2016
• Gazeteci Emir Ekşioğlu’nun, Huffington Post’ta Can Dündar hakkında, “Kendi ülkesinde kişisel çıkarları için kaos çıkarmaktan utanmayan bir kişidir, yaptığı gazetecilik ihanetten başka bir şey değildir!” şeklinde yazdığı yazısı yayından kaldırıldı. Ekşioğlu’nun, Huffington Post’ta, “Katkıda Bulunanlar” sayfasında Dündar’ı eleştiren yazısında, “Ülkesine zarar vermeye çalışan güçler için çalışan bir
kişinin ‘Basın Özgürlüğü’ ödülü alması komik değil mi?” sorusu ve Dündar ile ilgili yer verdiği karika1009
türün kısa bir süre sonra haber sitesinden kaldırıldığı belirtildi.
1 Aralık 2016
• ODTÜ’de HDP milletvekillerinin tutuklanmasını protesto eden öğrencilere, herhangi bir soruşturma başlatmaksızın, ‘İzinsiz gösteri düzenleme’, ‘Okulun işleyişini bozma’ gerekçeleriyle uyarı
cezası verildiği bildirildi. İfadeleri alınmadan ceza alan öğrenciler, duruma itiraz edeceklerini belirt1010
ti.
5 Aralık 2016
• Daha önce 13 kez erişimi engellenen Sendika.org yeniden erişime kapatıldı. Sendika12.org’dan yapılan duyuruda, “İlk gün söylediğimiz sözümüzü bugün tekrar edelim, ne zulmü kabul
eder ne sansüre boyun eğeriz!”denildi. Yapılan duyuruda ayrıca Sendika13.org’un en kısa sürede yayına
1011
geçeceği belirtildi.
11 Aralık 2016
• Denizli İl Başkanı AKP’li Necip Filiz, CHP Milletvekili Melike Basmacı’nın İstanbul’daki terör saldırısının ardından sosyal medya üzerinden paylaştığı, “Neredeyse patlama olmadan yayın yasağı
geldi” şeklindeki twitter mesajına tepki gösterdi. Filiz’in, paylaşımda “Denizli’ye yakışmıyorsunuz” yorumu üzerine, Basmacı, “Bana hakaret edince her şey düzeliyor olsa keşke, ülkemizin istihbaratı çalışı1012
yor olsaydı da patlama olmasaydı. Bu ülke hepimizin” diye yanıt verdi.
13 Aralık 2016
• Suriyeli gazeteci Hüsnü Mahalli’nin, İstanbul’daki evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındığı bildirildi. Mahalli’nin gözaltı haberini sosyal medya üzerinden paylaşan CHP Milletvekili
Barış Yarkadaş, “Gazeteci Mahalli’nin evindeyim, gözaltı işlemi yapılıyor. Biraz sonra sağlık kontrolüne götürülecek. Suçlama Türkiye Cumhuriyeti’ni aşağılama. Hüsnü Mahalli’nin sağlık durumu sıkıntılı.
1013
Kullandığı ilaçlar var, morali gayet iyi” dedi.
15 Aralık 2016
• Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tay1014
yip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle, esnaf olduğu belirlenen M.G. isimli şahıs gözaltına alındı.
20 Aralık 2016
• Artvin Cerattepe mevkiinde madencilik yapılabilmesi konusunda, ÇED’in verdiği olumlu raporun yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan çevre davasının, karar duruşması öncesi başlatılan eylem yasağı uzatıldı. Artvin Valiliği’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Mevcut huzur ortamının
devamı, kamu düzeninin bozulmaması ile vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, her türlü yürüyüş, basın açıklaması, toplantı, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, afiş,
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pankart, bildiri vb. türündeki tüm etkinlikler, bu etkinliklerin öncesi, sırası ve sonrasında oluşabilecek
1015
şiddet hareketleri gerekçesi ile yasak bir ay uzatılmıştır” kaydetti.
21 Aralık 2016
• İzmir’in Bergama İlçesinde sosyal medyadaki paylaşımlarıyla terör örgütü PKK ve Abdullah
Öcalan’ı öven paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla 20 yaşındaki S.T., polis tarafından gözaltına alın1016
dı.
22 Aralık 2016
• Kapatılan Özgür Gündem ile dayanışma amacıyla başlatılan ‘Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği’ kampanyasına katıldığı gerekçesiyle müzisyen Şanar Yurdatapan hakkında savcı,10.5 yıla kadar
1017
hapis cezası istedi.
• Ankara merkezli 12 ilde “ByLock” kullanıcısı oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı
1018
çıkarılan 68 eski TRT çalışanından 35’i gözaltına alındı.
24 Aralık 2016
• Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK’nın propagandasını yap1019
tığı iddiasıyla üç kişi gözaltına alındı.
• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Yol TV’nin yayınlarının sona erdirilmesi kararına
ilişkin yaptığı açıklamada, “Terör örgütlerinin özgürlük savunucusu gerillalar olduğu yönündeki örgütü
övücü söylemler” ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretler ve toplumda ayrımcılığı körükleyen yayınlarından dolayı Yol TV’nin yayınlarının sona erdirilmesinin kararlaştırıldığı belir1020
tildi.
25 Aralık 2016
• ‘Barış İçin Akademisyenler’ inisiyatifinden1128 akademisyenin hazırladığı ‘Bu suça ortak
olmayacağız’ başlıklı bildiriye, ‘Barış İçin Sinemacılar’ oluşumuyla destek veren 433 sinemacı hakkında ‘suçu ve suçluyu övmek’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.1021
28 Aralık 2016
• Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gençlerbirliği ve Amedspor arasındaki kupa mücadelesinde güvenlik önlemleri nedeniyle Amedspor tribününe sadece Diyarbakır doğumlu olanların alınacağını duyurdu. Emniyetin açıklamasında, Gençlerbirliği taraftarlarının passolig uygulaması ile stada giriş yapabileceği ancak Amedspor taraftarları için ayrılan tribüne sadece Diyarbakır doğumlu olanların alınabileceği, nüfus kaydı Diyarbakır olmayanların ise maçı tribünden izlemelerine izin verilemeyeceği belirtil1022
di.
• FETÖ medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazete1023
ci Oğuz Usluer, “silahlı terör örgütüne üye olmak”tan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
• Cumhuriyet avukatları, halen tutuklu olan on yazar ve yöneticisi adına ‘kişi güvenliği ve özgürlüğü’, ‘düşünce ve basın özgürlüğü’ ile ‘sınırlamaların amaç dışı kullanılamaması’ haklarının ihlal
1024
edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundular.
• Samsun’da terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptıkları ve Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan üç zanlıdan, Ondokuzmayıs Üniversitesi öğrencileri F.D. (23) ve
S.T (21), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptı1025
ğı iddiasıyla gözaltına alınan A.A’nın (28) ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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26 Aralık 2016
• Cumhuriyet kantinini işleten Şenol Buran, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ gerekçesiyle tutuklandı. Buran’ın’Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çay vermem’ dedikten sonra gazetedeki koruma
1026
polisi tarafından hakkında tutanak tutulduğu belirtildi.
28 Aralık 2016
• Merzifon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu
haberleşme sistemi ‘Bylock’u kullandığı iddia edilen ve yerel bir gazetede çalışan gazeteci M.B. nöbetçi
1027
mahkeme tarafından tutuklandı.

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Müdahaleye
Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepkiler
1 Ocak 2016
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) hazırladığı 2015 basın raporunda, “Türkiye’de basın
ve ifade özgürlüğünün gerilemeye devam ettiği kaydedildi. Gazetecilerin önündeki en büyük engelin
haklarında açılan davalar ve cezaevi tehdidi olduğu ifade edilen raporda 200’ün üzerinde haber sitesine
erişimin engellendiği konusuna yer verildi. TGC’nin raporunda, “Basındaki işsizlik oranı Türkiye ortalamasının üç katına çıktı. 2015 yılında 500’e yakın gazeteci işsiz kaldı. 70 gazeteci saldırıya uğradı” denildi.1028
5 Ocak 2016
• İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Hakan Dirik’in “Kayyımdan da damat
çıktı” başlıklı haberi nedeniyle Cinayet Büro Amirliği’ne ifade vermeye çağrılmasına tepki göstererek,
“Gazetecileri itibarsızlaştırmaya yönelik çabaların yeni bir örneğiyle karşı karşıyayız. Protesto ediyoruz.
Yetkililere bir kez daha sesleniyoruz: Bırakınız gazeteciler görevini özgürce yerine getirsin. Yasaları
keyfinize göre değil, evrensel hukuk kurallarının gerektirdiği ve emrettiği şekilde uygulayın. Üzerine
basa basa söylüyoruz: Gazeteci de kamu adına görev yapmaktadır, gazeteci katil değildir, gazeteci terörist değildir” dedi.1029
6 Ocak 2016
• İstanbul’da temsilcilikleri bulunan 11 Avrupa Birliği ülkesinin konsolosları Cumhuriyet gazetesini ziyaret ederek, tutuklu genel yayın yönetmeni Can Dündar ile Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün
tutuklanması ile ilgili bilgi aldı. Konsoloslar, davayı fiziken de izleyeceklerini ve dava sürecinde gazetecilerin yanlarında olacaklarını söylediler.1030
• Evrensel gazetesi genel yayın yönetmeni Fatih Polat, Türkiye’de gazetecilerin başına silah dayanmasına, gözaltına alınmasına, tutuklanmasına verilen tepkilerin yetersiz olduğunu belirterek, “Türkiye’de maalesef gazetecinin kanı akmadan çok büyük tepkiler olmuyor. Çalışan gazeteciler ciddi tehdit
altında olduğu için bir eylemde görülürse işten atılacağını düşünüyor. Bir gazeteci toprağa düşene kadar
tepkiler daha sınırlı kalıyor” dedi. Gazetecilerin iktidar karşısında hedef olduğunu ifade eden Polat,
“Bugün yeniden şu endişeyi yaşıyoruz; iktidar kendisi için sorun olarak gördüğü bütün alanlara çeşitli
operasyonlar gerçekleştiriyor. 31 gazeteci tutuklu. Bakan, ‘bunların hiçbiri gazetecilikten tutuklu değil’
diyor. Bu dünyanın hiçbir yerinde kabul edilmez.1031
• Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin düzenlediği “Gazeteciler Gözünden 2015’in Yolsuzluk
Karnesi” konferansında konuşan Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi gazeteci Erol Önderoğlu, 2015 yılında internet ortamında 397 habere sansür getirildiğini, birilerinin bu haberlerin iktidar
partisine düşmanlık nedeniyle yapıldığını düşündüklerini oysa “biz bu tür haberciliği çağdaş yurttaşlık
bilinciyle” yapıyoruz dedi.1032
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7 Ocak 2016
• CHP Milletvekili Atilla Sertel, 2015 yılında işten çıkarılan gazetecilerin sayısının geçen yıla
göre üç katına çıktığını belirterek “Toplam 774 gazeteci 2015 yılında işten çıkarıldı. Gazeteciler için adli makamlarda 484 işlem yapıldı. 200 basın mensubu, 7 yayın kuruluşu hakkında soruşturma başlatıldı.
156 gazeteci gözaltına alındı. 234 gazeteci için dava açıldı. 32 gazeteci tutuklu. 70 gazeteci saldırıya uğradı. Son 12 yılda olduğu gibi 2015 yılı da gazeteciler açısından ‘felaket’ niteliğinde geçti” dedi.1033
• HDP Van milletvekili Tuğba Hezer Öztürk, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na verdiği soru önergesinde gazetecilere yönelik baskıları ve sokağa çıkma yasağının olduğu illerde gazetecilerin neden görev yaptırılmadığını sordu. Soru önergesinde 7 Haziran seçimleri sonrasında Kürt illerindeki sokağa
çıkma yasaklarıyla birlikte hak ihlallerinin arttığını hatırlatan Hezer Öztürk, bu süreçte medyaya yönelik
ağır baskılar uygulandığını vurguladı.1034
• CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun cevaplaması istemiyle, 2015 yılında tutuklanan, soruşturma geçiren gazetecilerle ilgili Meclis Başkanlığı’na bir
soru önergesi verdi. Önergede “2015 yılında kaç kez yayın yasağı kararı alınmıştır? Erişimin engellenmesi kararı verilen (URL bazlı engelleme dâhil) internet sitesi sayısı kaçtır? Kaç basın yayın kuruluşuna
sözlü ve fiziki saldırı gerçekleştirilmiştir? Kaç gazeteci güvenlik güçlerinden koruma talep etmiştir?
2015 yılında işten çıkarılan gazeteci sayısı nedir? Kaç basın yayın kuruluşu basın yayın faaliyetlerine
son vermiştir? Kaç gazeteci tutuklu yargılanmış ve sonrasında ceza almıştır?” şeklinde sorular yer aldı.1035
9 Ocak 2016
• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, gazetecilerin hapse atıldığı, “çeşitli yöntemlerle
kabul edilemez baskı altına alındığı, işsizliğe mahkûm edildiği” Türkiye’de, medyanın bayram kutlamasının mümkün olamayacağını söyledi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve Gazeteciler Cemiyeti’nin
70. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada Bilgin, ülkedeki özgürlük ortamının giderek daralmakta olduğunu, eleştirinin suç haline getirildiğini, gazetecilerin ‘potansiyel suçlu’ olarak görüldüklerini söyledi. Bilgin, her türlü baskıya gazetecilerin karşı koyacağına inandığını belirterek, “Yılmıyoruz, inadına basın özgürlüğü, inadına demokrasi diyoruz, demeye de devam edeceğiz,” dedi.1036
• CHP Genel Başkan yardımcıları Veli Ağbaba, Sezgin Tanrıkulu ve Grup Başkanvekili Özgür
Özel tarafından “Gazetecilerin sorunlarının araştırılarak gerekli çalışmaların yapılması” amacıyla
TBMM’ye önerge sunuldu. Önergede, TÜİK verilerine göre 7 bin gazetecinin çalışamadığına ve AKP
iktidarının basın mensuplarını “2T” ile yani “tehdit” ve “tecrit” ile baskı altına almaya çalışıldığı belirtildi.1037
10 Ocak 2016
• Çalışan Gazeteciler Günü’nde konuşma yapan Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Basın ve medya
özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmaz şartlarındandır. Türkiye’de herkes fikir ve düşünce özgürlüğüne, bu çerçevede ifade özgürlüğüne, basın ve medyada düşüncelerini açık ve net ifade etme hakkına sahiptir. Bunun tek istisnası vardır, hiç kimse, hiçbir vatandaş, hiçbir insanın yapmayacağı gibi basınımızın da terör ve şiddet konusunda herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal bırakacak bir tavır içine girmemesi. Hepimizin beklentisi, teröre, şiddete, baskıya, kısıtlamalara ve yasaklara karşı omuz omuza vermemiz ve özgürlükleri bu ülkede bütün kapsamıyla yaşanır kılmamız” dedi.1038
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Çalışan Gazeteciler Günü” nedeniyle yayınlanan mesajında, farklı seslerin, özgün düşüncelerin kendini ifade imkanı bulduğu medyanın, sağlıklı bir kamuoyu için çok önemli olduğunu söyledi ve “Medya bağımsız olmalıdır; basında çalışanlar, gazeteciler, haberciler ne derece özgür olursa, ülkenin demokrasisi de o denli güçlü olur. Fakat basının özgürlüğü, hiçbir zaman sorumsuzluk olarak da algılanmamalıdır. Aslolan halkın tarafsız ve doğru biçimde haber ala-
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bilmesinin sağlanmasıdır” dedi.1039
12 Ocak 2016
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beyaz Show’a telefonla bağlanan ve öğretmen olduğunu öne süren be kadının “Çocuklar ölmesin” demesinin ardından, gelen tepkiler üzerine Beyazıt Öztürk’ün özür dilemesini eleştirerek “Niye özür diliyorsun yürek yok mu sende cesaret yok mu? Kimi üzdün? Üzdüysen ancak çocuk katillerini üzersin, bırak da üzülsünler! Ne zamanda beri ‘çocuklar ölmesin’ demek terör örgütünün propagandası oldu. Ben şimdi o savcıya sormak istiyorum, şehirleri, ilçe
merkezlerini terör örgütü silah deposu haline getirirken, valilere ‘dokunmayın’ talimatı verenler, terör
örgütüne yardım ve yataklık yapmıyor mu? Soruşturma açacaksan buna aç” dedi.1040
• Alman Gazeteciler Birliği (DJV), Sultanahmet’teki terör saldırısı sonrası getirilen yayın yasağının derhal kaldırılmasını istedi. ”Türk halkının, turistlerin ve ailelerinin yaşanan korkunç olay hakkında bilgi alma hakları var.” diyen DVJ Başkanı Frank Überall, Türk makamlarının terör saldırı hakkında
bilgileri gizli tutma girişiminin haksız bir adım olduğunu kaydetti. Başkan Überall, Türk makamlarını
gazetecilerin işlerini yapmalarını engellemeyi bırakarak bir an önce basınla birlikte çalışmalarını istedi.1041
13 Ocak 2016
• HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ile İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Hrant Dink cinayeti hakkında Meclis Araştırması istedi. Araştırma önergesinde, Hrant Dink cinayeti soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmediği ve cinayetin dokuz yıldır aydınlatılamadığına dikkat çekildi. Önergede
“Deliller yok edildi, etkin soruşturma yürütülmedi. Hrant Dink cinayetinde ihmal ve kasıtlı uygulamaları olan kamu görevlileri ya terfi ettirildi ya da görevlerine devam etti. İddianameyi düzenleyen ve kamu
görevlileri davasını açan savcının görevden alınması ise Dink cinayet davasının aydınlatılması yönündeki kaygıları artırmıştır” denildi.1042
15 Ocak 2016
• 1000’i aşkın akademisyenin barış çağrısı yaptığı bildiriye destek amacıyla yabancı akademisyenler de bir bildiri yayınladı. Noam Chomsky, Tarık Ali ve Barbara Spinelli’nin de aralarında bulunduğu 100’e yakın isim tarafından imzalanan bildiride, Türkiye “Kürtlere baskı uygulamak”, “şehirlerin
elektrik ve iletişim olanaklarını kısıtlamak” ve ”çocuk ve sivil öldürmek” suçlamalarında bulunuldu.
Bildiride “Bütün bu olanların sona ermesi gerekiyor, Türkiye hükümeti ateşle oynuyor. Kürtlere baskıya
ve IŞİD’e desteğe son verin. Türkiye ayrıca iddiaların araştırılması için tanınmış aydınlardan, hukukçulardan ve demokratik hak savunucularından oluşacak bağımsız bir uluslararası soruşturma komisyonu kurmalı” denildi.1043
• Avrupa Birliği Komisyonu sözcülerinden Maja Kocijancic, Türkiye’de gözdağı atmosferinin
oto-sansür yoluyla ifade özgürlüğünü kısıtladığını ve bu tespitin 2015’teki ilerleme raporunda da ortaya
konulduğunu söyledi. Sözcü Kocijancic, “Türkiye’ye mevcut kanunların Avrupa standartları ile uyumlu
hale getirilmesi ve kanun önünde eşitlik ve ölçülülük ilkesini sağlayacak şekilde uygulanması çağrısında
bulunduk” dedi.1044
• Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland, Türkiye’de çok sayıda akademisyenin
gözaltına alınmasının “endişe verici” olduğunu belirterek, “Türkiye’nin terör saldırıları ile büyük bir
meydan okumayla karşı karşıya kaldığını, bu zor zamanda herkese güçlerini şiddet ve teröre karşı birleştirmeleri, ifade özgürlüğü de dahil olmak üzere insan haklarına saygı göstermeleri çağrısını yapıyorum.
Tansiyonu düşürmek için hiçbir çabadan kaçınılmamalı” dedi.1045
• Ankara Barosu, Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifinin bildirisi sonrasında bildiriyi imzalayan 1128 akademisyene yönelik linç kampanyası başlatıldığı belirtilerek düşünce ve ifade özgürlüğü-
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nün, anayasa, yasalar ve uluslararası sözleşmelerle garanti altında olduğu kaydedildi.1046
16 Ocak 2016
• ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Türkiye’nin güneydoğusunda yaşanan çatışmalar nedeniyle bir bildiri yayınlayan akademisyenlere yönelik gözaltına almalarla ilgili olarak, “Bu durumu Türkiye`deki rahatsız edici bir eğilimin parçası olarak görüyoruz. Hükümeti eleştirmek, ihanetle eşdeğerde değildir. Türkiye’nin dostu ve NATO müttefiki olarak, Türk yetkililere, eylemlerinin düşünceyi
açıklama özgürlüğü dâhil kendi anayasalarında da güvence altına alınan evrensel demokratik değerlerle
uyumlu olmasını sağlamaları çağrısında bulunuyoruz” dedi.1047
17 Ocak 2016
• Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın “Bizler bu suça ortak olmuyoruz” bildirisinde imzası olan
1128 akademisyene yönelik baskı ve tehditlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında, “Düşüncenin özgür
olmadığı bir ülkede demokrasiden söz edilemez. Düşünce ve ifade hürriyeti insanlığın gelişmesine katkı
sağlayan en temel unsur olmuştur. İktidarın, devlet ve medya gücüyle, sadece fikirlerini ifade ettikleri
için bilim insanlarını şeytanlaştırması, gözlerini korkutması, hedef göstermesi ve teröre destek verdikleri
iddiasıyla linç etmeye çalışması asla kabul edilemez” denildi.1048
18 Ocak 2016
• “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriyle barış istediklerini açıklayan, bu nedenle hedef
gösterilen ve haklarında soruşturma başlatılan akademisyenlere 624 gazeteci destek verdi.1049
• “Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi” üyesi 15 akademisyenin de aralarında bulunduğu bir
grup, sosyal paylaşım hesabından söz konusu bildiriye ilişkin tehdit içerikli bir mesaj yayınlayan eski
hükümlü Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu. Peker, akademisyenlerin bildirisine karşı çıkarak “oluk oluk kan akacak, kanlarınızda duş alacağız” içerikli bir açıklama yapmıştı.1050
20 Ocak 2016
• Amerikan Siyaset Bilimi Birliği (APSA), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği
açık mektupta, Güneydoğu’daki operasyonların son bulması çağrısı yapan Barış İçin Akademisyenler
İnisyatifi’ne destek verdiklerini belirterek Türk hükümetine, bildiriye imza atan akademisyenlere yönelik gözaltı ve soruşturma uygulamalarına son verilmesi ve ülkede akademik özgürlüğünün sağlanması
çağrısı yaptı.1051
21 Ocak 2016
• DİSK Basın-İş, Cizre’de vurulan İmcTV kameramanı Refik Tekin hakkında yaptığı açıklamada, “Halkın haber alma hakkına yönelik saldırıların son bulmasını istiyoruz” dedi. DİSK Basın-İş, yaralananları “terörist” olarak duyuran ve kameraman Refik Tekin’den “kameraman olduğu ileri sürülen bir
kişi” olarak bahseden Anadolu Ajansı’na da “Gazetecilik mesleğinin yüz karasısınız, ne uğruna meslektaşınızı terörist ilan edebiliyorsunuz?” diye seslendi.1052
22 Ocak 2016
• Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden, gözaltına alınan ve haklarında soruşturma açılan akademisyenler hakkında yaptığı açıklamada, “1000’den çok akademisyenin düşüncelerini ifade ettikleri için kovuşturmaya uğramaları konusunda Büyükelçi Bass ülkemizin düşüncelerini
açıkladı. Yalnızca Türkiye’ye değil, bütün ülkelere özgürce eleştirebilmenin, özgürce nefes almak kadar
gerekli olduğunu anlatmaya devam edeceğiz. Basın ve ifade özgürlüğü yalnızca Amerikan değerleri değil tüm insanlığın değerleridir” dedi.1053
• Sosyal Demokrasi Vakfı’nın (SODEV) “İnsan hakları, demokrasi, barış ve dayanışma” ödülü,
MİT TIR’ları haberi nedeniyle tutuklu bulunan Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar
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ve Ankara temsilcisi Erdem Gül ile öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’ye verildi. Seçici
Kurul Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kabaoğlu yaşanan olayları kınadığını belirterek “Can Dündar ve Erdem Gül hakkında apar topar dava açıldı. Koşulları bulunmadığı halde tutuklandı. Ama üç aydır iddianame bile hazırlanmadı. Bu nedenle hak ve özgürlükleri koruma sorumluluğunda bulunan kişilerin tam
tersine kendileri gibi düşünmeyenleri hedef gösterip basını, kolluk güçlerini ve yargıyı bu yönde seferber ederek hedef gösterilenlerin fiziken alıkonulma veya yaşamdan koparılmasını yaratanları suçluyorum” dedi.1054
• Davos’ta Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Kıdemli Danışmanı Cüneyd Zapsu tarafından verilen akşam yemeğinde konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Basın özgürlüğü konusunda herhangi bir
engelleme, sınırlama söz konusu değil. Şayet bir sınırlama söz konusuysa gerekli adımları atabiliriz. Şayet herhangi bir şekilde ifade özgürlüğü ile ilgili olarak ihlaller söz konusuysa bana ulaşılsın, ben kişisel
olarak bunun takipçisi olacağım. Tutuklamalarla ilgili gelişmeleri yakından izliyoruz. 17 kişinin hiçbiri,
gazetecilik faaliyetlerinden dolayı tutuklu değil. Demokratikleşme ve reformlardan vazgeçmeyeceğiz.
Türkiye bölgesinde istikrar adası olmaya devam edecek” dedi.1055
26 Ocak 2016
• Şırnak’ın Cizre ilçesinde görevini yaparken polis tarafından vurulan İMC Kameramanı Refik
Tekin hakkında açıklama yapan TGC, TGS, ÇGD, DİSK Basın-İş’in Şırnak Valiliğine yaptığı başvuruda, “Hakkında gözaltı kararı çıkarılan Refik Tekin ödüllü bir gazetecidir. Halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için görev yaparken vurulmuştur. Gazetecilik görevini yaptığı için hakkında gözaltı
kararı verilmesi, hastanede tedavi gördüğü odanın kapısında polisin beklemesi Anayasa’ya ve Basın
Kanunu’na aykırıdır.” denildi.1056
27 Ocak 2016
• Uluslararası gazetecilik örgütleri, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cumhuriyet gazetesi
genel yayın yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül ile görüşme taleplerinin Adalet
Bakanlığı tarafından reddedildiğini belirterek cezaevi önünde açıklama yaptı. Uluslararası gazetecilik
örgütleri adına basın açıklaması yapan IPI Basın Özgürlüğü Savunusu ve İletişim Direktörü Steven Ellis, “ziyaret hakkının reddedilmesinin hak ihlali ve yetkinin ağır bir şekilde suiistimal edildiğini” belirtti.1057
28 Ocak 2016
• Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar ile Ankara temsilcisi Erdem Gül için
birer kez ağırlaştırılmış müebbet, birer kez müebbet ve 22’şer buçuk yıldan 35’er yıla kadar hapis istenmesine Avrupa Birliği’nden bir uyarı daha geldi. AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye’nin yasalarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve AİHM içtihadında belirlenen Avrupa
standartlarına uygun bir şekilde uygulanmasının sağlamasının ümit edildiği, bunun sağlanmasının sorumluluğu Türk makamlarının özellikle de yargı makamlarının sorumluluğunda olduğu ve ifade özgürlüğünün, Kopenhag siyasi kriterlerine uygun olarak korunması gerektiği, ancak gözdağı veren ortamın
buna ters düştüğü” belirtildi.1058
• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’le ilgili iddianamede iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30
yıl hapis istenmesini “Şok edici bir gelişme… İyi ki idam cezası kaldırılmış. Orantısız şiddetten sonra
orantısız ceza talebini de gördük” sözleriyle değerlendirdi.1059 Basın Konseyi ise açıklamasında iddianamede her iki gazetecinin de gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklandığının kanıtlandığını bildirdi.
Açıklamada, “Deliller arasında, 52 köşe yazısı, iki yazı dizisi, altı haber ve bir Twitter mesajının ‘suç
aleti’ olarak, ortaya konulması Gül ve Dündar’ın “gazetecilik faaliyetinden ötürü” suçlandığının en açık
kanıtıdır” denildi.1060
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http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/461856/SODEV_in__Baris__Odulu_Can_Dundar__Erdem_Gul_ve_Tahir_Elci_ye.html
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3 Şubat 2016
• Strasbourg Basın Kulübü ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), MİT TIR’ları haberleri nedeniyle 71 gündür tutuklu bulunan Can Dündar’a, “Kleber Meydanı”na üzerinde “Gazetecilik suç
değildir” ve #FreeDündar (Dündar’ı serbest bırakın) ifadelerinin yer aldığı yazılı bir pankart asarak destek verdiler.1061
• Times gazetesi, Isparta Valiliği’nin kaymakamlıklara ve kamu kurumlarına gönderdiği iddia
edilen “muhbirlik” yazısını haber yaptı. Haberde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan veya devlet büyüklerine hakaret edenlerin polise ihbar edilmesinin istendiği hususuna yer verildi. Uluslararası Af Örgütü’nden Andrew Gardner, “Türkiye’de ifade özgürlüğü tarihinin en dip noktasında. Hakaret ve terörle
mücadele adı altında açılan çok sayıda haksız dava var. Çocuklar bile mahkemeye kadar gözaltında tutuluyor” dedi.1062
5 Şubat 2016
• Marmara Üniversitesi’nden anayasa hukukçusu Prof. İbrahim Kaboğlu, “TRT ve basın-yayın
kuruluşlarının çoğunun, saray, köşk ve AKP’nin 4. kolu gibi faaliyet yürüttüklerini” belirterek, “Bu nedenle muhalif görüşler değil, sadece farklı görüşlerin bile kamuoyuna yansıması çok sınırlı oluyor. Bu
durumu daha da vahim bir hale getiren ise ülke adeta savaşa giriyormuş gibi ‘başkanlık propagandası’
amacıyla devletin bütün olanaklarının seferber edilmesidir” dedi.1063
6 Şubat 2016
• Ekvador Dışişleri Bakanı Ricardo Patino, Türkiye Cumhurbaşkanlığı korumalarının Erdoğan
karşıtı göstericilere müdahalesine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, “Kurumsallığımızı ve Ekvador’un egemenliğini savunmak için hareket edeceğiz, protesto notası vereceğiz ve Türk hükümetinin
açıklamalarını ve cevabını bekleyeceğiz. Ekvador’da ifade özgürlüğü var ve Türkiye’nin güvenlik güçleri bu ülkede kendilerini ifade eden insanlara müdahale edemez” dedi.1064
• CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, medya çalışanlarının maruz kaldığı baskı ve sansür gibi tehditlerin araştırılması talebiyle TBMM Başkanlığı’na bir araştırma önergesi verdi. Önergede medyanın kutuplaştırıldığı, tarafsız basının yaptığı haberler nedeniyle düşmanlaştırıldığı, gazetecilerin yargılanmasının kolaylaştığı ve cezalandırma tehdidiyle basına oto-sansürün dayatıldığı savunuldu. Erdem
ayrıca, basına yönelik saldırıların arkasındaki güçlerin ve bunların nihai hedefinin tespit edilmesi, baskı,
sansür ve tehditlerin engellenmesi, gazetecilerin cezaevlerindeki koşullarının iyileştirilmesi ve medyanın sindirme politikalarına karşı desteklenmesinin yollarının belirlenmesi amacıyla bir araştırma komisyonu kurularak, konunun tüm boyutları ile araştırılmasını istedi.1065
9 Şubat 2016
• Başbakan Ahmet Davutoğlu, çözüm sürecinin geleceğine ilişkin açıkladığı 10 maddelik master planının yedinci maddesi olan “İletişim boyutu”yla ilgili “Etkin bir iletişim stratejisini hayata geçireceğiz. Bu hafta sonu medya sahipleri ile bir araya geldik. Türkiye basın özgürlüğünün sonuna kadar yaşandığı demokratik bir ülkedir ve öyle kalacaktır. Basından beklentimiz aynı geminin içinde olduğu
gerçeğini de bilmeleridir. Herkes işini yapacak, herkes hukuk ve halk önünde hesap vermeye hazır olacak. Yurt içi ve dışında fırsat kollayan çıkar çevreleri varken, Türkiye’nin itibarını ayakta tutacak şekilde birlikte çalışmamız gerek” dedi.1066
• Kayyım tarafından el konulan Bugün gazetesi, “CHP Sözcüsü Böke vaftiz edilmiş” başlığıyla
yayınladıkları haberde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke’nin Hristiyan
olduğunu öne sürerek, CHP içinde Böke’nin dini inancının rahatsızlık yarattığını iddia etti.1067 Konuyla
ilgili açıklama yapan Böke, “Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu çağda, böyle bir nefret suçuna dair bir açıklama yapmak zorunda kalmaktan utanç duyuyorum. Benim ailem, kökenim, soyum orta-
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da. Esas utanması gerekenler nefret suçu işleyenlerdir. Benim ailem yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan,
herkes kadar buralı, herkes kadar bu ülkenin yurttaşı insanlar. Ailemin bir tarafı Hristiyan, diğer tarafı
Müslüman. Her ikisi de Anadolu’nun çocukları. Ben 44 yıllık hayatını herkes kadar bu ülkenin çocuğu,
herkes kadar bu toprağın insanı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yaşadım” dedi.1068
11 Şubat 2016
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nca yapılan açıklamada, Yeni Şafak ve Yeni
Akit gazetelerine yapılan saldırılar kınandı. Açıklamada, “Gazetelerin ve gazetecilerin sürekli hedef gösterildiği bir ortamda toplumsal barış sağlanamaz. Basına yönelik saldırılar direkt halkın haber alma ve
gerçekleri öğrenme hakkına yönelik saldırılardır. Demokrasi tek tip insan, tek tip gazeteci ve tek tip haber rejimi değildir” denildi. Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) de saldırıları kınadıklarını belirtti.1069
• ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, Twitter hesabından Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetelerine
yapılan saldırıyı eleştirerek, “Gazetecilere yönelik şiddet hiçbir zaman kabul edilemez. Özgür ve çoksesli bir basın demokratik toplumlar için vazgeçilmezdir. Her gazetecinin olduğu gibi, Yeni Şafak ve
Yeni Akit’in de misilleme korkusu olmadan haber yapma hakkını savunuyoruz” dedi. İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore ve Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries da ayrı ayrı yaptıkları
açıklamalarda yaşanan olayı kınadıklarını belirttiler.1070
• AKP kurucularından, eski bakan ve parti sözcüsü Hüseyin Çelik, Koza İpek’e kayyım atanmasıyla ilgili yaptığı bir açıklamada “Şu andaki görüntü bir gasp görüntüsüdür. Neredeyse tüm şirket yöneticilerinin dahil olduğu 250 kişi işten çıkarılmıştır. Adamların oteline gidip şahsi odalarının kapısını
mahkeme kararı olmadan kırıyorlar, gelininin, kızlarının elbiselerine varana kadar her şeyi ortaya döküyorlar. Şimdi birisi çıkıp da bana ‘Kardeşim bu mahkeme kararı’ derse buna gülerim” dedi.1071
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetelerine yönelik saldırılara ilişkin, “Gazetelerimizin binalarında sadece maddi hasar meydana geldi. Saldırıları şiddetle kınıyor,
her iki gazetemizin sahiplerine, yöneticilerine ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Geçmişte bir başka gazetemizin binasının girişindeki camların öyle silahlı saldırıyla molotofla falan değil arbede sırasında kırıldığı için dünyayı ayağa kaldıranların bu saldırılar karşısındaki tavırlarını dikkatle takip edeceğiz. Bakalım buradaki tavır ne olacak, göreceğiz. Bu gazeteleri, yayınlarını beğenmedikleri için kürsüden fırlatarak terör örgütüne hedef gösteren partinin mensuplarının da tutumunu yakından
izleyeceğim” dedi.1072 Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Doğan Yayın Grubu Temsilcisi
Mehmet Ali Yalçındağ ve Hürriyet gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı ise, Akit
Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ve Yeni Şafak İmtiyaz Sahibi Ahmet Albayrak’ı arayarak bu gazetelere yönelik silahlı saldırıları kınadı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.1073
• Cizre’de bulunan Azadîya Welat gazetesi Yazı İşleri Müdürü Rohat Aktaş’tan haber alınamadığını öne süren Özgür Gazeteciler Cemiyeti, Diyarbakır’da gazetenin önünde toplanarak, “Cizre’de yaralı olduğu ifade edilen Rohat Aktaş’dan hala haber alamıyoruz. Aktaş’ın akıbeti ne olursa olsun sorumlusu hükümettir” açıklaması yaptı.1074
• Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, basın özgürlüğü konusunda yasal engelleri kaldıracaklarını söyledi. Kurtulmuş, “Türkiye’de özgür bir basının kurulabilmesi için engellerin kaldırılmasını
sağlamak vazifemiz. Size öz denetimi sağlamış güçlü bir medya oluşturmak düşüyor. Bize de güçlü bir
medyanın olması için yasal engeller neyse onları kaldırmak, mevzuatı kolaylaştırmak ve hareket alanınızı rahatlatmak düşüyor. Özgür medyayı oluşturarak, geliştirerek yolumuza devam edeceğiz” dedi.1075
• İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Ankara Milletvekili Aydın Ünal’ın A
Haber’de, Cumhuriyet gazetesi ve T24 internet sitesini “terör örgütü adına faaliyet gösterdiğini söyleyerek hedef göstermesinin kabul edilemez olduğunu” söyledi ve bu açıklamaların basın özgürlüğüne mü-
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dahale olduğunu vurguladı.1076
12 Şubat 2016
• Eski Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır, tutuklu gazeteciler Hidayet Karaca, Mehmet
Baransu, Can Dündar ve Erdem Gül’ün maruz kaldığı muamelenin kabul edilebilir olmadığını söyledi.
Yeni anayasa yapabilmek için basın ve ifade özgürlüğünün şart olduğunu belirten Yalçınbayır, “Bu süreçte zeminin serbest rekabet ortamında, serbest tartışma ortamında olması gerekir. Söz ve kalem özgür
değilse, düşünceler açıklıkla ortaya konulamıyorsa, tartışılamıyorsa orada anayasa yapma zemini yoktur” dedi.1077
• Kayyım atanarak el konulan Bugün gazetesinde yayımlanan “CHP sözcüsü Böke vaftiz edilmiş” başlıklı habere eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin tepki gösterdi. “İnanma ve inancın gereğini özgürce tatbik etme hakkını yıllarca savunduk. CHP Parti Sözcüsü Sayın Selin Sayek Böke’nin inancının
ve ibadetinin sorgulanması, istiskal edilmesi kabul edilemez” dedi.1078
• Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Hollandalı Kati Piri tarafından hazırlanan Türkiye raporunda,
“Konuşma özgürlüğü ve bağımsız medya AB değerlerinin odağındadır. Can Dündar ve Erdem Gül de
dahil olmak üzere hapisteki tüm gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır. Türk hükümeti bağımsız medyaya yönelik siyasi ve ekonomik baskıya son vermelidir” denildi. Ayrıca AB Komisyonu’nun 2015 İlerleme Raporu’nun Türk seçimleri sonrasına ertelenmesinin, AB’nin temel haklar konusunda sessiz kaldığı izlenimi verdiği için yanlış olduğu belirtildi.1079
13 Şubat 2016
• CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şirketlere ve gazetelere kayyım atamanın 12 Eylül darbe hukukunda bile yapılmadığını ifade ederek, “Gazeteciler cezaevine atılıyor. Eskiden haram
medyası vardı. Şimdi de bir kayyım medyası çıktı. AKP kendi atadığı adamlara inanılmaz rantlar sağlıyor bu kayyım yöntemiyle. 100 bin liraya yakın maaş veriyor. Kayyım medyası ne yapıyor? İnsanları
hedef gösterip nefret suçu işliyor. İnsanları bölmek için yalan yazıyorlar. Sadece cumhurbaşkanının hoşuna gidecek şeyler yazıyorlar. Akın İpek grubuna ait gazetelere kayyım atayarak el koydular. Şimdi de
özel şirketlere el koyuyorlar. Bu hukuksuzluktur. Siyasi görüşüne katılır katılmazsınız, ama bunlar yanlış” dedi.1080
• Tiyatro Sanatçısı Levent Üzümcü, “Sanat ve sansür” adlı söyleşide yaptığı konuşmada “Bizim
vergilerimizle bizim ödeneklerimizle, ödenekli tiyatroları zapturapt altına aldılar. O tiyatrolarda çocuk
oyunu kıvamında, lafı sözü olmayan, suya sabuna dokunmayan oyunlar sergileniyor. Bir insanın nasıl
göründüğü, nasıl giyindiği, neye inandığı ve hangi ırktan geldiği hiçbir sanat eserinde, sanatçının taraf
olduğu bir şey olamaz. Olursa o bir sanat eseri olmaz” dedi.1081
• CHP İzmir Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Atilla Sertel, TRT Alt Komisyonu
toplantısında yazılı olarak cevaplanması istemiyle TRT Genel Müdürlüğü’ne 26 soru yöneltti. TRT Genel Müdürlüğü tarafından kendisine verilen cevapların eksik olduğunu ifade eden Sertel, kurum hakkında önemli iddiaları içeren sorulara eksik cevaplar verilmesinin kanuni olmadığını belirterek sorularına
yeniden yanıt verilmemesi halinde TRT Genel Müdürü ve yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağını söyledi.
• Başbakan Ahmet Davutoğlu, kayyım tarafından yönetilen Bugün gazetesinin sürmanşetinde
yer alan “CHP Sözcüsü Böke vaftiz edilmiş” başlıklı haberine tepki gösterdi. Davutoğlu, “Çok net bir
tavır takınmak lazım. Herhangi bir vatandaşın geçmiş kökeni etrafında yapılan tartışma kesinlikle insan
haklarına aykırıdır ve etnik bir ırkçılık dozu taşır. Bu konuda Selin Hanım’ın açıklamaların doğru olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.1082
• Basın Konseyi yöneticilerini kabul eden Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet
gazetesinin tutuklu yöneticileri Can Dündar ve Erdem Gül için, “Sayın Başbakanımız da belirtmişti, ben
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de söylüyorum, keşke tutuksuz yargılansalardı. Ayrıca cezaevinde kendileriyle görüşülmesi için yaşanan sıkıntıları da Adalet Bakanımıza ileteceğim” dedi.1083
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetelerine yapılan saldırıları kınayarak, gazete çalışanlarına ve okurlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.1084
18 Şubat 2016
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve
DİSK Basın-İş Sendikası’nın, uluslararası sendikaların da desteği ile Can Dündar ve Erdem Gül şahsında bütün tutuklu gazeteciler için ‘Tutuksuz Gazetecilik Kampanyası’ adıyla bir imza kampanyası yürütüleceği bildirildi. Ortak açıklamada Ankara’da yaşanan katliam kınanırken, ambulanslar patlama alanına ulaşmadan önce yayın yasağının getirilmesi de eleştirildi.1085
19 Şubat 2016
• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Işıl Karakaş, yapılan değerlendirmede açılan davalar açısından Türkiye’nin dünyada 8 bin 450 dava ile üçüncü sırada olduğunu belirterek, “Türkiye ifade özgürlüğüne ilişkin olarak hiçbir zaman istenilen noktaya varamadı. Türkiye’nin
değişmeyen tek gündemi ifade özgürlüğü” dedi.1086
• Burdur Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Akdeniz Gazeteciler Federasyonu etkinliklerinde, “Yerel Medyanın Sorunları” adlı panelde konuşma yapan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, “Özgür basın, demokrasinin gerçek anlamda yaşamasını sağlayan kurumların
başında geliyor. Ülkemizde gerçek anlamda basın özgürlüğünden söz etmek mümkün değildir. Gazetecilerin ekonomik sorunlar yaşamaması gerekir. Ama ekonomik bağımlılık bugün basının gücünü kırmaktadır. Basında en çok yaşanan sorunlar kuralsızlıktır. Gazetecilik mesleğini düzenleyen özel bir yasaya ihtiyacımız vardır” dedi. Kolaylı siyasetçiler, bürokratlar ve TGK temsilcilerinin katılımıyla komisyon kurularak Türk Basın Birliği yasası düzenlenmesi gerektiğine işaret etti ve ilerleyen günlerde
Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşerek, sorunları dosyalar eşliğinde kendisine sunacaklarını belirtti.1087
23 Şubat 2016
• İstanbul Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği “Medya Söyleşileri”nin konuğu FOX TV spikeri Murat Güloğlu konuşmasında medya yasaklarına değinerek “Habercilik olarak ip üstüne yürüdüğümüz bir dönemden geçiyoruz. Biz şu an yayın yaptığımız kanalda özgürce konuşuyoruz ve doğrusu
da bu. Bu nedenle vatandaş haberi bizden, alması gerektiği gibi alıyor” dedi.1088
24 Şubat 2016
• Uluslararası Af Örgütü, 2015 yılı hak ihlalleri raporunu açıkladı. Türkiye’de basını susturmak için “eşi benzeri görülmemiş adımların atıldığı” ifade edilen raporda, “Azimle muhalefet yapan bu
haber kaynakları, sadık birer hükümet yanlısı olarak tekrar açıldı. Sıradan vatandaşlar sosyal medyadaki
paylaşımları sebebiyle sıklıkla mahkemeye çıkarıldı. Hükümet, medya şirketlerini ve dijital dağıtım ağlarını hedef alarak ve sonrasında tehdit edilen ve genellikle kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından saldırıya uğrayan eleştirel gazetecileri hedef göstererek basın üzerinde büyük bir baskı kurdu. Anaakım gazeteciler hükümeti eleştirdikten sonra işlerinden kovuldu. Kürt kaynaklı haber yapan basınının
büyük kısmının da dahil olmak üzere haber siteleri belirsiz sebeplerden ötürü idari emirlerle ve itaatkar
yargının da yardımıyla engellendiği” denildi.1089
25 Şubat 2016
• Büyükelçi Martin Erdmann, Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin resmi Twitter
hesabından yaptığı açıklamada AYM’nin Can Dündar ve Erdem Gül kararını değerlendirdi. Büyükelçi,
“Türkiye’deki basın ve ifade özgürlüğü için önemli bir karar. Karar, bireysel başvurunun temel hakların
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korunmasına yönelik önemli bir araç olduğunu göstermiştir. Dündar ve Gül’ün en kısa zamanda serbest
bırakılmasını umuyorum” dedi.1090
• Basın Konseyi, Anayasa Mahkemesi’nin Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can
Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında “Hak ihlali var” yönündeki kararın emsal teşkil edeceğini belirterek, “Hiç şüphesiz AYM’nin kararı; Türkiye’de yargının hala var olduğuna dair umutları
canlandırmıştır” dedi.1091
• Cumhuriyet gazetesinin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, MİT TIR’ları soruşturması hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Fidan tarafından verilen talimatla avukatlar Bekir Mustafa
Yılmaz, Atilla Tarık Çilekçi ve Sönmez Ahi’nin tutuklanmasına tepki göstererek, “Artık bu işin suyu
çıktı, rezalet gözümüzün önünde, aklımızla alay ediyorlar, sessizce her şey normalmiş gibi davranmak
hayra alâmet değil” dedi. Savcı Fidan, Dündar’ın Avukatlar Bekir Mustafa Yılmaz ve Atilla Tarık Çilekçi’ye sattığı evini, yüksek fiyatla satın aldıklarını iddia edip “darbe planı” na bağlamıştı.1092
26 Şubat 2016
• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Can Dündar ile Erdem Gül’ün tahliye edilmesiyle ilgili olarak, “Bu arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın özgürlüğe kavuşmalarının özgür basın yolundaki uğraşımızda yeni bir dönüm noktası olmasını umuyor ve diliyoruz. Ancak, göz ardı edilmemesi gereken gerçek, bu arkadaşlarımız tutuksuz yargılanacaklardır. Ayrıca hapislerde de görüşü, çizgisi ne
olursa olsun halen bir çok sayıda gazeteci vardır. Gazetecilere özgürlük talebi, özgür basın istemi aynı
zamanda halkın anayasal haber alma hakkına müdahaleyi reddetmektir” dedi.1093
• Anayasa Mahkemesi’nin “hak ihlali” kararının ardından tahliye edilmesi beklenen Can Dündar ve Erdem Gül, Silivri’den Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay aracılığıyla gönderdikleri mesajda, “Ankara’da yargıçlar varmış, ülkemiz adına mutlu olduk” dediler.1094
• Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gazeteciler Can Dündar ile Erdem Gül’ün tahliye
kararını değerlendirirken Wikileaks örneğini tahliyelerin bir beraat olmadığını tutuksuz yargılanma ile
ilgili karar olduğunu söyledi. Kalın, “Burada devletin güvenliğine tehdit teşkil eden bu tür olaylarda sürecin hukuka uygun bir şekilde devam etmesi esastır. Dava devam edecek biz de yakından takip edeceğiz” dedi.1095
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin, AYM’nin hak ihlali kararının ardından tahliye edilen Can
Dündar ve Erdem Gül ile ilgili yaptığı açıklamada, “AYM, meslektaşlarımız Dündar ve Gül’ün tutuklanmalarına neden olan haberin casusluk değil gazetecilik faaliyeti olduğuna karar vermiştir. Haber bu
tarafıyla tarihi bir karardır. Karar cezaevindeki tutuklu ve hükümlü 30 meslektaşımız açısından da bir
umuttur. Türkiye’de basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü üzerinde son 10 yıldır ağır bir biçimde süren
olağanüstü halin kaldırılmasına dönük bir adımdır” denildi.1096
• Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu lideri Rebecca Harms; Can Dündar ve Erdem Gül’ün
tahliye edilmesi kararıyla ilgili Türkiye’de ifade ve düşünce özgürlüğünün suç olmaktan çıkarılmasını
talep ettiklerini belirterek, “Türkiye’de onlarca gazetecinin hâlâ demir parmaklıklar arkasında olduğunu,
alelacele suçlanıp tutuklandığını, bazılarının 150 yıl ceza aldığını unutmamalıyız” dedi.1097
• Can Dündar ile Erdem Gül’ün AYM kararıyla serbest bırakılması konusunda açıklama yapan
Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) Avrupa ve OrtaAsya Genel Koordinatörü Nina
Ognianova, “AYM’nin vermiş olduğu kararı destekliyor ve Türk yetkililere diğer gazeteciler hakkında
açılan davaları acilen düşürmeleri çağrısında bulunuyoruz” dedi.1098
• Zaman gazetesi Genel Yayın Müdürü Abdülhamit Bilici, AYM’nin Can Dündar ve Erdem
Gül’ün tahliyesiyle sonuçlanan “hak ihlali” kararının, hapisteki diğer gazeteciler için emsal olması gerektiğini belirterek, “AYM’nin kararı, gazeteciliğin suç olmadığını söylüyor ve bunun altını çiziyor. Bu
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karardan sonra sadece gazetecilik yapan, sadece köşe yazısı yazan Gültekin Avcı’nın, ya da bir televizyon dizisi nedeniyle içeride bulunan Hidayet Karaca’nın, ya da habercilik yaptığı için içeride bulunan
Mehmet Baransu’nun şu an itibariyle hapiste kalmasını gerektirecek herhangi bir hukuki gerekçe kalmamıştır, zaten yoktu” dedi.1099
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın terör propagandası yaptığı iddiasıyla frekansının iptal
edilmesini istediği İMC TV’nin canlı yayın yaptığı esnada ekranı karartıldı. Türksat, “Pazarlama bölümünden gelen talimatla yayını kestik” şeklinde bir açıklama taptı. Kanalın Genel Yayın Koordinatörü
Eyüp Burç ve Artı Haber programının sunucusu Banu Güven, İMC TV’nin yayınının kesilmesinin basın
ve ifade özgürlüğü ihlalinin zirve noktası olduğunu ileri sürerken, Burç, “Yayının Can Dündar ve Erdem Gül ile yapılan program sırasında kesilmesinin ‘Onlar çıktılar, ama çok sevinmeyin’ mesajı içeriyor” dedi.1100
• İngiltere Büyükelçisi Richard Moore, Anayasa Mahkemesi’nin Can Dündar ve Erdem Gül’ün
tutukluluklarını sonlandıran kararından memnuniyet duyduğunu belirterek, “Basın ve ifade özgürlüğü,
işleyen demokrasilerin mihenk taşını oluşturan temel bir haktır” dedi.1101
27 Şubat 2016
• CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuksuz yargılanmak üzere
cezaevinden çıkmasının ardından Türkiye’de halen 32 gazetecinin cezaevlerinde tutuklu olduğuna dikkat çekerek, bu gazetecilerin isimlerini TBMM Genel Kurulu’nda okudu.1102
• Can Dündar cezaevinden çıktıktan sonra “Bir yandaş yazı denemesi Erdoğan’a açık teşekkür”
başlıklı ilk yazısında, “Bütün dünya biliyor ki, son üç aylık tutukluluğumuzu sizin şahsi şikâyetinize ve
bir dediğinizi iki etmeyen Sulh Ceza hâkimlerinin şaşmaz itaatine borçluyuz” dedi. Tutukluluk için Erdoğan’a teşekkür borçlu olduğunu ifade eden Dündar yazısında bu teşekkürün nedenlerini sıralayarak,
“Bize, her gazetenin havuzda boğulmayacağını, her kuşun etinin yenmeyeceğini gösterme şansını bahşettiniz. Samimiyetle şükranlarımızı sunuyoruz” ifadesini kullandı.1103
• Can Dündar’ın cezaevi çıkışında söylediği, “Bugün Sayın Cumhurbaşkanı’nın doğum günü biliyorsunuz. Kendisinin buradan doğum gününü kutluyoruz ve böyle bir tahliye kararıyla kutlamaktan
dolayı da çok mutluyuz. Biz, evlilik yıl dönümünde girmiştik biliyorsunuz, bizi içeri attırmıştı diyelim.
Biz de yaş gününde kendisine doğum günü armağanı vermek istedik” sözleri üzerine Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, “Bir yargı kararıyla gazetecilik kimliğinden uzak bir şekilde içeri giren birisi yine bir yargı kararıyla dışarı çıkarken Sayın Cumhurbaşkanımızı ifade ederek ona doğum günü hediyesi olsun diye söylediği söz, şunu en hafif itibariyle söylemek istiyorum ki seviyesizliğin dik
alasıdır” dedi.1104
28 Şubat 2016
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi’nin tutuklu gazeteciler Can
Dündar ve Erdem Gül için verdiği tahliye kararını değerlendirerek, “Ben Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu karara sadece sessiz kalırım o kadar ama onu kabul etmek durumunda değilim. Bunu çok
açık net söyleyeyim ve verdiği karara da uymuyorum, saygı da duymuyorum” dedi.1105
• TBMM Genel Kurulu’nda konuşan basından sorumlu Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, basın yasasını Meclis’ten geçirmek istediklerini, herkesin farklı kanaatlere sahip olabileceğini ve
her medya kuruluşunun başka bir anlayış içerisinde yayın yapabileceğini belirterek, “Biz, medya üzerinde, özellikle üç noktada, medyanın üç temel direk üzerine oturması gerektiğini düşünüyoruz. Bunlardan bir tanesi, insan hak ve onurunu zedeleyecek yayınlardan kaçınan, insan hak ve değerini esas alan
bir medya anlayışının olması. ikinci temel sütun, özgürlüklere ve demokratik teamüllere sahip çıkan bir
medya anlayışının ortada olması, üçüncüsü ise, herkesin farklı kanaatleri olabilir, her medya kuruluşu
başka bir anlayış içerisinde yayın yapabilir ama sonuç itibarıyla, medya kuruluşlarımızın, millî çıkarla-
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rımız, millî menfaatlerimiz ve değerlerimiz noktasında ortak bir yayıncılık anlayışı içerisinde olması”
dedi. Kurtulmuş, bu konuların medyadan beklenen asgari bir tutum olduğunu söyledi. Kurtulmuş “Basın
özgürlüğünü sağlamak ve medyanın gerçekten demokratik bir fonksiyon icra etmesini temin etmek için
basın yasasının çıkarılması da bu Parlamentonun önemli sorumluluklarından birisi olacaktır” dedi.1106
29 Şubat 2016
• Can Dündar ve Erdem Gül için verilen tutuksuz yargılanma kararına, “Anayasa Mahkemesi’nin kararına uymuyorum” diyerek görüş bildiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tavrına,
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, “Bu gidiş hiç iyi değil” diyerek tepki gösterdi. Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Yargı kararlarına saygı duymayanlar, yargıyı talimatla çalıştırmayı düşünenler, hukukun üstünlüğü ilkesini gölgeleyenler, her olayı kendi pencerelerinden görerek farklı fikirleri ve yorumları düşmanca değerlendirenler ülkemizin geleceğini tehlikeye atmaktadır. Hep dedik, yine
tekrarlayalım: Başka Türkiye yok ve bu gidiş hiç iyi değil” dedi.1107
• Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Anayasa
Mahkemesi’nin kararına uymuyorum” sözleriyle Erdoğan’ın devam etmekte olan bir davaya müdahale
ettiğini söyledi. AYM’nin Can Dündar ve Erdem Gül hakkında verdiği kararın doğru olduğunu belirten
Türk, “Bunlar bir cumhurbaşkanının söyleyeceği sözler değil. Anayasamıza göre bir cumhurbaşkanı
devletin tarafsız başıdır. Tarafsız cumhurbaşkanı konumunu çiğnemiştir. Söylediği sözler devam eden
bir davada mahkemeye talimat, tavsiye ve telkin niteliği taşımaktadır” dedi.1108
1 Mart 2016
• Disk Basın-İş’in Şubat ayı raporuna göre Şubat ayı içerisinde iki gazeteci öldürüldü. Cizre’de
güvenlik güçlerinin operasyonu nedeniyle bir bodruma sığınmak zorunda kalan Azadiya Welat gazetesi
Yazı İşleri Müdürü Rohat Aktaş’ın cesedi yanmış olarak bulundu. Tarım TV muhabiri Gülşen Yıldız ise
18 Şubat’ta askeri servis araçlarının geçişi sırasında patlatılan bombanın hedefi oldu.1109
• Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, AYM’nin önceden verdiği bazı
kararlar gibi son hak ihlali kararının (gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül konusunda tutuksuz yargılanma konusundaki karar) anayasanın hükümlerini açıkça ihlal ettiğini belirterek, “Çünkü kanun yolu
tüketilmeden, hatta iddianame okunmadan ve yargılama başlamadan, bireysel başvuruyu incelemiş ve
ihlal kararı vermiştir. Başvuruyu karara bağlarken, ilk derece mahkemesi gibi hareket etmiş ve ilk derece mahkemesinin gözetmesi gereken hususları gözetmemiştir”dedi.1110
• Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Türkiye Ulusal Komitesi genel kurulunda yaptığı konuşmada komite başkanı Kadri Gürsel, “Uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileri yeniden seçime gidilme
sürecinde, Türkiye’de basının karşı karşıya kaldığı olumsuzluklardan duydukları endişeyi dile getirerek
Türkiye’ye Acil Basın Özgürlüğü Misyonu gönderme kararı aldıklarını bildirdiler” dedi. Gürsel, “Derneğimizin 17 Ekim de yaptığı ‘Dünya gazetecilerinden Türkiye çıkarması’ açıklamasında yedi uluslararası gazetecilik örgütünden oluşan ortak heyetin acil basın özgürlüğü misyonu için 19-21 Ekim tarihlerinde ülkemizde temaslar yapacağı duyuruldu. Basın Enstitüsü Derneği ve diğer yerel basın kuruluşları
ile birlikte çeşitli temaslarda bulunan heyet mevcut baskı ortamının kamu yararıyla ilgili konularda gazetecilerin özgür ve bağımsız biçimde haber yapma yeteneğini önemli ölçüde etkileyeceği saptamasında
bulundu” şeklinde konuştu.1111
• Türkiye Gazeteciler Sendikası, İpekMedya Grubu’na bağlı Kanaltürk Televizyonu, Bugün TV,
Bugün gazetesi, Millet gazetesi, Kanaltürk Radyo ve diğer medya şirketlerinin kayyım tarafından kapatılmasına tepki gösterdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “AKP Hükümeti’nin polis zoruyla el koyduğu İpek Medya Grubu kayyımlar tarafından bilerek ve isteyerek iflasa sürüklendi. Halkın haber alma
hakkını, basın ve ifade özgürlüğünü hiçe sayan; gazetecileri hapse atan, medya şirketlerini sıfırlayan,
gazetecilik mesleğini yok etmek isteyen AKP iktidarını medyadan elini çekmeye davet ediyoruz” denildi.1112
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• AYM Başkanı Zühtü Arslan, gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül için verdikleri “hak ihlali”
kararını “Uymuyorum, saygı da duymuyorum” diye eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözleriyle ilgili olarak “AYM’nin, anayasanın ve kanunların kendisine verdiği yetkileri kullanarak verdiği kararlar herkesi ve her kurumu bağlamaktadır. Bu anayasa kuralıdır. Eğer bireysel başvuruyu kabul eden
bir ülkenin AYM’nin ya da ilgili yüksek mahkemenin verdiği karar geciktirilmeden ve tam anlamı ile
yerine getirilmiyorsa bu bireysel başvurunun etkinliğini ve etkililiğini olumsuz yönde etkileyen en
önemli unsurdur” dedi.1113
2 Mart 2016
• Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ), IMC TV’nin karartılmasına tepki gösterdiği açıklamasında, “Türkiye bağımsız medya organlarını editoryal politikaları sebebiyle taciz etmeye son vermelidir. Seyircilerin çeşitli bakış açılarını izleme hakkı olmakla birlikte devletin böyle açık bir sansüre
hakkı yok” denildi.1114
• Yabancı basın ve yabancı ülkelerin Türkiye’deki elçilik görevlileriyle bir araya gelen Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar, toplantıda yaptığı açıklamada “Yabancı basının yazdıklarına bakılınca Avrupa Erdoğan’ın tavrına inanmakta zorlanıyor. Aslında Türkiye için de Anayasa
Mahkemesi’nin kararını tanımıyorum, uygulamıyorum diyen bir Cumhurbaşkanı biz de hiç görmedik.
Biz ne kadar şaşırıyorsak Avrupa herhalde beş katı şaşırıyordur. Hem basın hem katılan elçilik görevlileri, Türkiye’nin nereye gittiğini anlamaya çalışıyorlar. Çünkü endişeyle izliyorlar Türkiye’nin gidişatını. En çok onu soruyorlar bir de tabi AB’nin tavrı. Tabi mülteciler sorunu onlar için çok önemli. Avrupa’nın bunu nasıl dengeleyeceğini anlamaya çalışıyorlar” dedi.1115
• TBMM Genel Kurulu’nda, IMC TV ile Bengü Türk TV’nin Türksat’tan indirilmesi kararına
CHP, MHP ve HDP temsilcileri tepki gösterdi. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, “Aslında karşılaştığımız nokta tipik olarak şunu ortaya koymaktadır ki maalesef, besleme yayınlar olmadığı müddetçe
televizyonların yayın yapması mümkün değil. Bir yayını yapabilmek için ya yandaş ya candaş ya da havuza sahip olmak gerekiyor. Maalesef bu televizyonlara reklam vermek isteyen iş adamları takibata uğrayabiliyor, tereddüt edebiliyor” dedi.1116
3 Mart 2016
• Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, Anayasa Mahkemesi’nin gazeteciler Can Dündar ve
Erdem Gül hakkında aldığı “hak ihlali” kararına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “karara uymuyorum, saygı duymuyorum” şeklindeki tepkisi konusunda bir açıklama yaparak, “Türkiye hukuk kurallarının olduğu bir ülke. AYM’ye başvurmak bireylerin hakları ve bu hak bizim partimiz ve hükümetimiz tarafından sağlandı. AYM bu hükümet tarafından kendisine verilen imkan doğrultusunda bir karara varmıştır. Türkiye’de herkesin düşüncesini ifade etme özgürlüğü var ve Cumhurbaşkanı bu karar konusunda kendi düşüncesini ifade etmiştir” dedi.1117
4 Mart 2016
• Zaman gazetesi tarafından yapılan bir açıklamada, son iki yıldır “ağır baskılar” ve “tehditler”
yaşadıkları belirtilerek, “Türkiye’yi demokrasi liginde küme düşüren bütün bu gelişmelerden kaygılıyız,” denildi. Bu süreçte “ağır baskılar yaşadıklarını el koyma ve kayyım atama tehdidi ile karşıkarşıya
kaldıkları” ifade edilen açıklamada, “Türkiye’nin en yüksek tirajlı gazetesi Zaman, iki yılı aşkın süredir
akreditasyon, vergi incelemesi, reklam verene müdahale ve okurları tehdit gibi ağır baskılar yaşıyor.
Şimdi ise el koyma ve kayyım atama tehdidi ile karşı karşıyayız. Bütün bu gelişmelerden kaygılıyız”
denildi.1118
• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Zaman’a kayyım atanmasıyla ilgili gelişmelerin
basın hürriyetiyle bağdaşmadığını, yaşananların endişe verici olduğunu ve özgürlüklerin kısıtlanmasıyla
“tek tip basın” yaratma amaçlanıyormuş algısının yaratıldığını vurguladı. Bilgin, “Siyasi güç sahipleri
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tek tip medya kurumu tek tip gazeteci yaratma gayreti içerisinde olmamalıdırlar” dedi.1119
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zaman’a kayyım atanması konusunda yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı makamının ve AKP hükümetinin ihtiraslarına ve beklentilerine hizmet etmek amacıyla yargı organlarının bir kısmı için aldığı kayyım kararı, medya özgürlüğüne yönelik hukuki
bir ihlaldir. Öte yandan, daha önceki deneyimler göstermiştir ki kayyım kararları, kayyım atanan medya
organlarının yönetimini öngörmemektedir. Kayyım heyetleri, kayyım atanan kuruluşları yönetmek yerine tasfiyeleri doğrultusunda adımlar atmaktadır. Bu kararlar, Cumhurbaşkanlığı makamının ve AKP hükümetinin, kendisine muhalif tüm sesleri birer suç örgütü olarak gören diktacı ve otoriter yaklaşımlarının kanıtıdır” dedi.1120
• Avrupa Birliği Komisyonu, Zaman gazetesi ile ilgili gelişmeleri büyük endişe ile not ettiklerini ve yakından takip etmeye devam ettiklerini açıkladı. Konuyla ilgili AB Dış Politika Sözcüsü Maja
Kocıjančič, aday ülke Türkiye’nin mümkün olan en yüksek demokratik standart ve uygulamalara kavuşması gerektiğini sürekli tekrarlayageldiklerini ve bunlar arasında basın özgürlüğünün de var olduğunu vurguladı. AB ile müzakere eden her ülkenin insan hakları ve bu bağlamda ifade özgürlüğünü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uyumlu hale getirmesi gerektiğini kaydetti.1121
• Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Hansbörg Haber, Zaman’la ilgili karar konusundaki açıklamasında, “Özgürlükçü, otonom, renkli ve çok değerli bir medya, üyelik sürecinin merkezinde
yer alıyor. Çoğulcu ve özgür medya Avrupa Birliği’nin önem verdiği konuların başında yer alıyor” dedi.1122
• Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün (RSF) Zaman gazetesine kayyım atanmasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Gülen Cemaati’nin siyasi ayağını tasfiye etmek ve Zaman gazetesine kayyım atamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yargıyı araçsallaştırdığına” dikkat çekildi ve bunun gayrimeşru ve kabul edilemez olduğuna vurgu yapıldı. RSF, bu ideolojik ve hukuka aykırı operasyonun Erdoğan’ın “otoriter bir sürüklenmeden, despotik döngüye girdiğinin” göstergesi
olduğunu kaydetti.1123
• Uluslararası Af Örgütü, Türkiye uzmanı Andrew Gardner, Zaman gazetesi ile ilgili alınan karar konusunda yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümeti, muhalif seslere saldırarak ve
onları kontrol altına almaya çalışarak, insan haklarını hiçe sayıyor. Özgür ve bağımsız medya, hukukun
ve yargı bağımsızlığının üstünlüğüyle birlikte, Türkiye’de herkesin hakkı olan uluslararası teminat verilmiş hakların temel taşlarını oluşturmaktadır” dedi.1124
• Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’ndan (AGİT) Medya Özgürlüğü Yüksek Temsilcisi
Dunja Mijatovic yaptığı yazılı açıklamada, Zaman’a kayyım kararının medyayı sindirmeye yönelik atılan yeni bir adım olduğunu ifade ederek, “Bu hamle sadece ülkedeki medya çoğulculuğunu daha fazla
tehdit etme anlamına gelmez, aynı zamanda eleştirel seslerin gözünü de korkutur. Çoğulcu bir medyanın
oluşmasını sağlamak yetkililerin sorumluluğundadır. Bu çoğulculuk, yetkililerin editoryal politikalarını
benimsemedikleri medya kuruluşlarını da kapsamalıdır” dedi.1125
• Uluslararası Gazetecileri Koruma Cemiyeti (CPJ) İdari Müdürü Joel Simone, Zaman ve Today’s Zaman’a kayyım atanması kararı ile ilgili açıklamasında, “Mahkemenin bugünkü hamlesi Türkiye’de eleştirel gazetecilik adına geriye kalanları etkin şekilde boğmanın yoludur. Türk yetkililer, gazeteleri sindirmek için saldırgan hareketler yerine basın özgürlüğünü ve gazetecilerin haklarını korumaya
yönelik anayasal yükümlülüklerini yerine getirmeliler” dedi.1126
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nca Zaman konusundaki bir açıklamada, “Gözaltılar, tutuklamalar, internet erişiminin engellenmesi ve ağır para cezalarıyla basını susturan zihniyet,
şimdi de kayyımlar eliyle gazete ve televizyonların içini boşaltıp yok ediyor. Basın sektöründe işsiz gazetecilerin sayısı da her gün biraz daha artıyor. Halkın haber almadaki çeşitlilik kanalları hızla tüketili-
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yor. Görüşlerini benimsemediği medya kuruluşlarına müdahale ederken, binlerce basın emekçisinin işsiz kalmasına neden olduğunu da bir kez daha hatırlatmak istiyoruz” denildi.1127
• Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Murat Arslan, Zaman gazetesine yönelik karara tepki göstererek, “Türkiye uzun zamandır hukuk devletinden uzaklaştı. Bırakın hukuk devletini bile
diyemeyeceğiz, illa bir isim vereceksek kabile devleti diyebileceğimiz pozisyona geldi. Yapılanları hukuk çerçevesinde izah etmek anlamlandırmak mümkün değil. Anayasa basın yayın organları acısından
çok açık. Anayasada basın yayın organlarının alıkonulamayacağına ilişkin hüküm var. Kayyım eli ile
basın araçlarına el konulması anayasal olarak mümkün değil” dedi.1128
5 Mart 2016
• Başbakan Ahmet Davutoğlu, Zaman’a kayyım atanmasıyla ilgili olarak, “Dışarıda bazı yabancı basın organlarında ‘hükümet el koydu’ gibi ifadeler var. Bunlar hukuki süreçlerdir, siyasi süreçler değil. Bu sürece hiçbir müdahalemiz olmamıştır” dedi.1129
• Türkiye Gazeteciler Sendikası’nca yapılan açıklamada, Zaman gazetesine kayyım atanmasının
“basın özgürlüğüne kayyım darbesi” olduğu belirtilerek, “Hem Zaman okurlarına hem de meslektaşlarımıza saldıran polis, bir Zaman çalışanını dördüncü kattan aşağı atmakla tehdit etti. Türkiye’nin muhalif seslere kapalı, eleştiriyi kabul etmeyen bir polis devleti olma yolunda ilerleyişi demokraside derin yaralar açmaktadır” denildi.1130
• Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun kayyım atanması ile ilgili yaptığı bir açıklamada, “Ne
yazık ki bu ülkede medyayı susturmanın yolu kayyım sansürü olmuştur. Bunun adı artık resmen kayyım
sansürüdür ve ne yazık ki bu sansür türü sadece ülkemize özgüdür. Bir kez daha uyarmaktayız ki, bir
ülkede eleştiri yapan ya da muhalif diye adlandırılan yayın organlarına hayat hakkı tanınmıyorsa, o ülkede özgürlük yok demektir. Özgürlüğün olmadığı yerde de zaten demokrasi olmaz. Dolayısıyla Türkiye’de sadece özgürlükler değil, demokrasi de tehlikededir” denildi.1131
• İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Başkanı Kenneth Roth, Zaman gazetesi ile ilgili açıklamasında, “Erdoğan, Zaman’ı kapatarak Türkiye’de bağımsız medyanın da tabutuna son çiviyi çaktı” dedi.1132
• ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, kayyım idaresine alınan Zaman gazetesi konusunda, “Bu olayı, Türk hükümetinin son zamanlarda kendisine muhalif olan medyaya karşı gerçekleştirdiği endişe verici hukuksal yaptırımların son halkası olarak görüyoruz” dedi.1133
• CHP Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, Koza İpek Grubu’na bağlı medya şirketlerinin kayyım tarafından kapatılması konusunda Başbakan Davutoğlu’nun cevaplaması istemiyle Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, “Görevi, belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin
yapılması için görevlendirilen kimse olarak ifade edilen ve görevi şirketin yararlarını korumak olan
kayyımun bilinçli olarak şirketleri batırdığı doğru mudur? Koza İpek grubuna ait halka açık ve kote şirketlerin hisselerinin gördüğü zarar ne kadardır? Kayyım atandıktan sonra kaç kişinin işine son verilmiştir? Bu kişilere tazminat verilmemesinin gerekçesi nedir?” soruları yer aldı.1134
6 Mart 2016
• Zaman gazetesine kayyım atanmasının ardından Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz,
“Türkiye, AB ile yakınlaşmada tarihi fırsatı heba ediyor. Medyaya yönelik yeni girişimler ve Kürtlere
dönük yaklaşımlar dramatik ve son derece kaygı verici gelişmeler. AB, pazartesi günü yapılacak zirvede
bunlara dönük net ifadelerde bulunacaktır” diye konuştu.1135
7 Mart 2016
• CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, yönetimlerine kayyım atanan medya organlarından
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çıkartılarak yasal haklarından yoksun bırakılan basın mensuplarının sorunlarının araştırılması ve bu
medya kuruluşlarının kapatılmasına varan yönetim sürecinin incelenmesi amacıyla Meclis araştırması
açılmasını istedi.1136
• Berlin’de düzenlenen haftalık hükümet sözcüleri toplantısında konuşma yapan Federal Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bakan Frank-Walter Steinmeier, “AB’ye üye olmayı isteyen Türkiye’nin AB’nin
temel değerlerine uyması gerektiğini” söyledi. Türkiye ile yürütülen üyelik müzakerelerinde basın ve
fikir özgürlüğü başlığının bir an önce açılmasını istediklerini belirten Steinmeier, Türkiye’ye AB’nin bu
konudaki taleplerinin net olarak aktarılması gerektiğini de sözlerine ekledi.1137
• AKP’nin kurucu isimlerinden eski bakan Hüseyin Çelik, devletin Zaman’a el koyarak kayyım
atamasını eleştirerek, “Gazete ve gazeteci yasaklama, internet çağında hiçbir anlam ifade etmez” dedi.
Çelik, her türlü paralel yapıyla mücadele edilmesini sonuna kadar desteklediğini, ancak bunun adil bir
şekilde olması gerektiğini” söyledi.1138
8 Mart 2016
• Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), BirGün gazetesi yayın danışmanı ve yazarı Barış İnce’nin akrostişli savunmasında “Hırsız Tayyip” yazması nedeniyle cumhurbaşkanına hakaretten 21 ay
hapis cezası almasını “Kabul edilemez” olarak niteledi. TGS’nin yaptığı basın açıklamasında, “Üyemiz
Barış İnce hakkında verilen bu hukuksuz karardan bir an önce geri dönülmesini istiyoruz” denildi.1139
9 Mart 2016
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) , Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), DİSK Basın İş, Haber Sen ve Basın Enstitüsü Derneği tutuklu gazetecilerin serbest
bırakılması ve habere özgürlük için uluslararası bir kampanya başlattı.1140
15 Mart 2016
• Cumhuriyet gazetesi, Ankara’da en az 37 kişinin ölümüne neden olan olayın sorumlusu, bombacı Seher Çağla Demir’in muhabirleri olduğu yolundaki bazı gazetelerde yayınlanan iddiaları yalanladı. Bu konuda yapılan açıklamada, “Cumhuriyet gibi kurumları karalayarak örtbas etme çabasını anlıyoruz. Bu yolla kendileri yerine bizleri hesap verir pozisyona düşürerek bir taşla iki kuş vurma hesaplarını
da görüyoruz” denildi. Gazetenin başyazısında, “Gazetemizin tarihinde sık karşılaştığımız türde karalama kampanyaları, el koyma planları, saldırı, suikast kışkırtmaları var” denilerek, “Cumhuriyet, bu kör
şiddet eylemini lanetlerken, o eylemle arasında bağ varmış algısı yaratmaya çalışanları da nefretle kınıyor” ifadesi kullanıldı.1141
22 Mart 2016
• Radikal yazarı Ümit Kıvanç, internet gazetesi olarak yayınlanan Radikal’in kapatıldığını “sosyal medya üzerinden öğrendiğini” söyledi. Kıvanç, gazete çalışanlarının da kapatılma kararı ile ilgili
bilgiye sonradan ulaştıklarını belirterek, “Öyle anlaşılıyor ki, kimseye de haber verilmemiş” dedi.1142
29 Mart 2016
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül’ün davasına
katılan konsoloslara yönelik eleştirilere ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu dava sıradan bir dava değildir.
Sıradan bir dava olmadığı içindir ki büyükelçiler ve konsoloslar bu davayı izlemeye gidiyorlar. Anayasa’nın 141’inci maddesine göre mahkemelerdeki duruşmalar herkese açıktır. Herkes gidip duruşmayı
izleyebilir. ‘Sizin ne işiniz var orada’ demek, Anayasa’nın bu maddesi karşısında havada kalıyor” dedi.1143
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da görevli konsolosların gazeteci Can
Dündar ve Erdem Gül’ün duruşmasına katılmasını eleştirmesine tepki gösteren AB Komisyonu Sözcüsü
Maja Kocijančič, “Avrupa Birliği, Türkiye bir aday ülke ve stratejik ortak olduğu için, Türkiye’deki
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https://www.chp.org.tr/Haberler/4/yarkadastan-kayyimin-isten-cikardigi-gazeteciler-icin-arastirma-onergesi-16116.aspx
https://www.cihan.com.tr/tr/almanya-hukumet-kayyım-kayyim-basin-ozgurlugu-zaman-gazetesi-2031033.htm
http://t24.com.tr/haber/huseyin-celik-gazete-ve-gazeteci-yasaklama-internet-caginda-hic-bir-anlam-ifade-etmez,331086
1139
http://t24.com.tr/haber/tgs-baris-incenin-akrostisli-hakaretten-hapis-cezasi-almasi-kabul-edilemez,331261
1140
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/495139/Gazetecilerden__habere_ozgurluk__kampanyasi.html
1141
http://t24.com.tr/haber/cimhuriyet-gazetemize-el-koyma-planlari-var,332187
1142
http://haber.sol.org.tr/medya/radikal-yazari-umit-kivanc-kapatilma-kararini-sosyal-medyadan-ogrendim-150160
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yargı reformu, ifade özgürlüğü ve medyanın bağımsızlığı ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmektedir. AB diplomatları, düzenli olarak dünyada gözlemci olarak davalara katılı özellikle de aday ülkelerde.
Kopenhag Kriterleri ve AB müktesebatıyla uyumlu olacak şekilde, Avrupa standartlarında Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesini sağlayacağının, en üst demokratik standartları yerine getireceğinin sözünü vermiş
olan Türkiye’de, bu onların olağan görevidir” dedi.1144
31 Mart 2016
• Almanya hükümetinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili televizyon kanalı
NDR’de yayımlanan bir video kliple ilgili Türk hükümetinin şikayetine verdiği cevapta, “Basın ve ifade
özgürlüğü müzakere edilemez” denildi.1145
• Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker adına açıklama yapan sözcü Mina
Andreeva, “Bir şarkı yüzünden büyükelçinin (Dışişlerine) çağrılması AB’nin demokratik değerlerine
uygun değildir” şeklinde konuştu. NDR adlı kanalda yayınlanan “extra 3” adlı mizah programında “Erdowi, Erdowo, Erdogan” adlı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hicveden şarkıda hakaret unsuru bulunduğu iddiasıyla Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.1146
1 Nisan 2016
• Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ben Rhodes, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korumalarının Amerika’da Brookings Enstitüsü’nde bazı gazetecilere sert müdahalede
bulunmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu konudaki pozisyonumuz, sadece ABD’de değil, Türkiye’de
de bağımsız gazeteciliğin desteklenmesi ve saygı görmesi gerektiği yönünde” dedi.1147
• Gazeteci meslek örgütleri Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası
(TGS), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), DİSK Basın İş ve Basın Enstitüsü Derneği gazeteciler Erdem Gül ve Can Dündar’ın yargılandığı MİT TIR’ları davası öncesinde yaptıkları açıklamada “dava
oturumlarının izleyicilere kapatılmasının evrensel hukuk ve yargı uygulamasına aykırı olduğunu belirterek, gazetecilerin tutuklanmadan yargılanmasını” talep etti.1148
• Gazetecilere Özgürlük Platformu (GÖP) dönem Başkanı Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri
Ümit Gürtuna, gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül davasıyla ilgili “Bu dava ‘casusluk’ ile suçlanan
iki Türkiye vatandaşının davası değil, Türk basınının ‘haber yazma hakkı’ davasıdır. Dündar ve Gül haber yazma dışında bir eylemde bulunmamıştır. Haber yazmaları nedeniyle, eski idam cezası yerine getirilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargı önünde bulunmaları hem Türkiye ve Türk basını
hem de Türk adaleti için esef duyulması gereken bir durumdur. Yazdıkları yazılardan, sosyal medyada
yaptıkları paylaşımlardan dolayı gazetecilerin “terörist” olarak suçlanmaları, takibata uğramaları ve haklarında davalar açılması ülkenin rutin gelişmesi haline gelmiştir” dedi.1149
6 Nisan 2016
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından öldürülen 65 gazeteciyi ve ilk basın şehidi olarak tarihe geçen Hasan Fehmi Efendi’yi anma toplantısında bir konuşma yapan TGC Başkanı Turgay Olcayto
“Bugünlerde çok zor dönemlerden geçiyoruz. Son yıllarda belki gazeteciler öldürülmüyor ancak işsiz
bırakılarak süründürülüyor. Yüzlerce arkadaşımız işsiz. Basına baskı çok fazla, gazetecilerin rahat nefes
aldığı, rahat gazetecilik yapılabildiği, düşünceyi serbestçe yazıya dökebildikleri bir ortam yaşanmıyor”
dedi.1150
• 50 milyon Türkiye vatandaşının kimlik bilgilerinin sızmasını değerlendiren bilişim hukukçusu
Serhat Koç, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklamalarında söz edilen Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı’nı hatırlatarak, “Kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi son 15 yıldır suç. Eğer kanunla bunun önüne geçilebilseydi bu veriler zaten
sızmazdı” dedi. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun “Kişisel Veri Raporu”nu anımsatan
Koç “DDK raporunda bütün devlet kurumları ayrı ayrı incelenmişti. Hepsine çözüm önerileri getirilmiş-
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http://www.birgun.net/haber-detay/konsoloslara-siz-kimsiniz-ya-diyen-erdogan-a-bir-yanit-da-ab-den-107596.html
http://www.hurriyet.com.tr/almanya-basin-ozgurlugu-turkiye-ile-muzakere-konusu-degil-40078183
http://www.hurriyet.com.tr/almanyadan-turkiyeye-ret-40078561
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http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/508418/Beyaz_Saray__Erdogan_in_korumalari_icin_aciklama_yapti.html
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http://www.gazetecilercemiyeti.org.tr/gurtuna-yargilanan-dundar-ve-gul-degil-haber-yazma-hakkidir/
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ti. Hükümetin yeni kanun çıkarmak yerine o DDK raporundaki önerileri uygulaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.1151
• Uluslararası Aktörler Federasyonu, gerilla annesi rolünü oynamak istediğini söylediği röportajın ardından işten çıkarılan Füsun Demirel’e destek açıklaması yaparak, “Oyuncuların yaptığı şey, kendilerine verilen bir rolü oynamak, izleyicinin duygularına hitap eden hikayeler iletmek, hayatı resmetmektir. Yaşanmış gerçeklerden de yola çıksa, tamamen kurgu da olsa, insanlığın karmaşık yolculuğunun
milyonlarca katmanı üzerine kurulan bu hikayeler, izleyiciyi eğlendirmek, eğitmek ve onlarda farkındalık ya da empati yaratmak üzere aktarılır. Oyuncuların amaçladıkları, eğitimini aldıkları şey, bir karakteri canlandırmaktır. Hayatlarını kazanmak için yaptıkları şey budur. İşleri budur. Ancak bir kahramanı ya
da kötücül bir karakteri canlandırmaları onları ne biri, ne de diğeri yapmaz. Kimi canlandırırlarsa canlandırsınlar, onlar her kimlerse o olmaya devam ederler.” dedi.1152
7 Nisan 2016
• Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin açıkladığı “Türkiye’de Şeffaflık Sistemi Analizi”ne göre
Türkiye 2015’te sosyal medyada “sansür alanında şampiyon” oldu. Araştırmada şeffaf açık yönetim,
adalet, basın özgürlüğü gibi endekslerde düşüş gözlemlendiği belirtilerek medyanın bağımsızlığına ilişkin sorunların, “sadece şeffaflık konusunda değil, haber alma ve ifade özgürlüğü için de endişe verici”
olduğu ifade edildi. Yürütme erki ise, “gerekli denge denetlemenin devreye girememesi” ve bu mekanizmalar üzerinde bir “otorite” haline gelmesi nedeniyle, “en zayıf kurumlardan” sayıldı. Konferansdaki
konuşmasında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Hansjörg Haber, AB’nin “aktif sivil katılım ve serbest medya” talep ettiğine dikkat çekerek “araştırmacı gazetecilik ile sivil toplum katılımcılığının arttırılması” gerektiği önerisini dile getirdi.1153
• Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Bilgin, gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül hakkında AYM’nin verdiği kararla ilgili olarak, “Anayasa mahkemesi kararının Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmez olarak nitelendirilmesi, kabul edilemez bir durumdur” dedi. Gazeteciler
Cemiyeti Seçilmiş Kurullar toplantısı ardından kamuoyuna açıklanmak üzere hazırlanan ortak bildiride,
“gazeteciliğin temelini evrensellik ve evrensel değerler ve gerçekler oluşturur. Basın meslek etiğinin
temelini gazetecinin dürüstlüğü objektifliği gerçeğe saygısı ve her düşünceye eşit mesafede olması oluşturur,” denildi. Bildiride devamla, basın ve ifade özgürlüğü olmayan baskı altında tutulan hiçbir rejim
demokratik değildir, denildi.1154
10 Nisan 2016
• Pak Medya İş Sendikası Başkanı İsmail Topçuoğlu, son yedi ayda iki binden fazla basın
emekçisinin işsiz bırakıldığını söyledi. Topçuoğlu, “Koza İpek Grubu, 26 Ekim 2015’te atanan kayyım
eliyle kapatıldı. İşten atılan 600’den fazla basın emekçisinin çoğuna mesnetsiz suçlamalarla tazminatları
dahi verilmedi, işsizlik maaşından yararlanmaları da engellendi. Cihan Haber Ajansı’dan 200’ü aşkın
çalışan atıldı. Çalışanların aylık yemek iaşelerine dahi el konuluyor” dedi.1155
12 Nisan 2016
• İç Anadolu Gazeteciler Cemiyeti’nin yerel medya toplantısında açıklanan sonuç bildirgesinde
“Yöneticilerin basın ve haber alma özgürlüğüne yönelik saldırı ve engellemelere müsamaha göstermemeleri gerektiği, yerel medya gelir kaynaklarının yetersizliği ve maliyetlerin de sürekli artması nedeniyle ekonomik açıdan ciddi anlamda sıkıntılı günlerin yaşandığına dikkat çekilerek, yerel medyanın acilen
ekonomik özgürlüğüne kavuşturulmasına ihtiyaç duyulduğu” belirtildi.1156
13 Nisan 2016
• Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ‘nin Orta Asya Program Direktörü Nina Ognianova, ülkede basın haklarını korumak için yakın bir zamana kadar Türk hükümetiyle sürdürdükleri diyaloğun
tamamen kesildiğini belirterek “Şimdiye kadar da defalarca Adalet Bakanı ve bakanlığın üst düzey yetkilileriyle Türkiye’de toplantılar yaptık. Türk hükümetiyle görüşmelerimiz oluyordu, ulaşmak istediği-
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mizde ve gerektiği zamanlarda hükümet yetkilileri bizlere geri dönüyorlardı ancak son yaşanan gelişmelerin ardından bu diyalog da kesildi. Bu durum basın özgürlüklerinin gelmiş olduğu ürkütücü boyutun
göstergesi” dedi.1157
14 Nisan 2016
• Avrupa Parlamentosu’nun yıllık olağan Türkiye raporunda ifade ve medya özgürlüğü alanında
yaşanan gelişmeler kaygı verici olarak tanımlandı. Oy çokluğu ile kabul edilen Türkiye raporunda medya özgürlüğü konusunda “demokrasi ve hukuk devletinin gerilediğine” vurgu yapılarak yargı bağımsızlığı, insan haklarına saygı gibi konularda Kopenhag kriterlerinden uzaklaşıldığı da ifade edildi.1158
• Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen Türkiye Raporu ile ilgili AB Bakanı Volkan
Bozkır, raporu yok hükmünde saydıklarını ve iade edeceklerini belirtti. Bozkır, “Geçtiğimiz yıl 1915
Olayları’na soykırım referansı yapıldığı takdirde raporu iade edeceğimizi söylemiştik, maalesef bu şekilde sonuçlandı ve raporu yok hükmünde saymamıza neden oldu. Bu yıl da maalesef aynı referans
AP’nin Türkiye raporunda yer alıyor. Bütün çabalarımıza, bütün ikazlarımıza rağmen bu referansın giderilmesi mümkün olmadı. O nedenle bu raporu da iade edeceğiz” dedi.1159
15 Nisan 2016
• Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sputnik’in Türkiye’de engellenmesi, hakkında yaptığı açıklamada,
“Sputnik’in engellenmesi tamamen hukuk dışı bir eylem ve ifade özgürlüğü ve bilgiye erişme özgürlüğü
gibi temel insan hakları ve özgürlüklerinin de bariz bir ihlali” denildi.1160
• Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Sputnik’e erişimin engellenmesi yönündeki kararı, “Türkiye’deki katı sansür uygulamalarının yeni bir örneği. Türkiye’de artık basın özgürlüğü gibi bir kavramdan söz etmek mümkün değil” dedi. Simonyan, ayrıca olayı, Sputnik’in Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından daha birkaç gün önce ödüle layık görüldüğü düşünüldüğünde bu karar özellikle saçma görünüyor” ifadeleriyle değerlendirdi.1161
16 Nisan 2016
• Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen “Yılın Medya Mensupları Ödül
Töreni”ne katılan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, “Bir dönem birkaç tane güçlü grubun tekelinden ibaret medya vardı. Çok şükür şimdi, bugün çok sayıda farklı grubun rahatlıkla gidip kendi mesleğini icra edebildiği, rahatlıkla herhangi bir medya kuruluşuna sahip olabildiği,
eski dönemlerle kıyaslandığında olabildiğince açık ve özgür bir medyaya sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama yeter mi? Daha ileri gitmemiz lazım. Standartlarımızı daha yukarı götürmemiz lazım” dedi.1162
Ayrıca “AB’nin yayınladığı İlerleme Raporu’nun da iade edileceğini belirterek “Bu rapor, bizim açımızdan kabul edilebilir rapor değildir. 1915 olaylarına atıfta bulunarak, Ermeni Soykırımı’ndan bahseden AB Raporunu kabul etmemiz mümkün değil” dedi.1163
• Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan gazetecilere fiili hizmet indirimi konusunda açıklamalarda bulundu. Arslan, “Şu anda 41 ilimizde bulunan Basın İlan Kurumu şubesinde İstanbul, İzmir ve Ankara’da 12 olmak üzere geriye kalan 38 ilimizdeki gazeteler asgari kadrolarında yedi fikir işçisi bulundurmak mecburiyetindedir. Bu arkadaşlarımızın fiili hizmet zammından faydalanabilmesi için Sarı Basın Kartı almaları mecburiyeti ortadan kalkmalı ve bunun için gerekli çalışmalar yapılmalıdır” dedi.1164
17 Nisan 2016
• Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD),Ankara şubesinin 2016’nın ilk üç aylık dönemini kapsayan medya raporu yayınlandı. Rapora göre altısı “Cumhurbaşkanına hakaret” olmak üzere gazeteci, köşe yazarı ve kurumsal olarak basın organları hakkında 12 soruşturma açıldı. Dört gazeteci tutuklandı.
Altı toplumsal olay sonrası yayın yasağı kararı verildi. Bazıları toplumsal olaylar sonrası tüm sosyal
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medyayı da kapsayacak şekilde yedi kez erişim engeli getirildi. 723 basın emekçisi işlerinden çıkarıldı.1165
• Almanya’daki siyasi partiler, Başbakan Angela Merkel’e Türkiye ziyareti öncesi basın ve ifade özgürlüğü konusunda uyarıda bulundu. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Katarina Barley Bild am Sonntag’a verdiği demeçte, “Angela Merkel’ın önümüzdeki hafta Türkiye’ye yapacağı ziyarette, basın ve düşünce özgürlüğü konusunda kesin ve net sözcükleri bulmasını temenni ediyorum” dedi.
Barley, basın ve düşünce özgürlüğü gibi temel haklar olmaksızın demokrasinin düşünülemeyeceğini belirterek, “Türk hükümeti de bu hakları tanımak zorundadır” dedi.1166
18 Nisan 2016
• DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Cumhuriyet ve Evrensel muhabirlerine yönelik açılan soruşturma hakkındaki açıklamasında, “10 Ekim 2015’te DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak düzenlediğimiz
Emek-Barış-Demokrasi mitingine yönelik bombalı saldırı ve yaşanan katliam sonrası hiçbir kamu görevlisi yargılanmazken gazeteciler hakkında soruşturma başlatıldı. Halkın yaşam hakkını korumayanlar,
halkın haber alma hakkına göz dikmişlerdir” diye konuştu.1167
19 Nisan 2016
• Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde parlamenterlerin sorularını cevaplayan Başbakan
Ahmet Davutoğlu, “1 Kasım öncesinde de bütün medya istediği eleştiriyi yapabilmiş, hiçbir medyanın
seçim süreci içinde şu ya da bu yönde yönlendirildiğine dair bir kanaat uyanmamıştır. Aksine en çok satan beş gazetenin, isimlerini zikretmeyeyim, en azından üçü açık bir şekilde hükümete muhalefet üzere
bir yayın politikası takip etmiştir. Bu da onların hakkıdır. Dolayısıyla bugün Türk medyasını takip edenlerin; bana, hükümetimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük ne kadar ağır eleştiri yaptıklarını, bunu ne
kadar sürdürebildiklerini takip eden birisi için herhalde Türkiye’de medyanın kontrol altına alındığını,
iddia etmek mümkün değildir” dedi.1168
20 Nisan 2016
• Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün yayınladığı, 2016 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre 180 ülkeyi kapsayan basın özgürlüğü listesinde Türkiye 151’inci sıraya düştü. Listede, önceki
yıla göre iki basamak geriye düşen Türkiye, örgütün yayınladığı “basın özgürlüğü haritasında” kırmızı
ile renklendirilen ülkeler arasında yer aldı. Tüm dünyada bilgi alma özgürlüğünde kayıplar yaşandığı
belirtilen raporda birçok devletin ve devlet dışı unsurun, kontrol ve manipüle ettikleri medyanın “savaş
silahı” olarak kullanıldığı ifade edildi.1169
• Aralarında Ahmet Ümit, Baskın Oran, Nurcan Baysal, Zeynep Tanbay, Ahmet İnsel ve Hasan
Cemal gibi isimlerin yer aldığı 45 yazar, akademisyen ve sanatçı ‘cumhurbaşkanına hakaret’e dört yıla
kadar hapis cezası verilmesini öngören Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 299. maddesinin kaldırılması talebinde bulundukları bir metin kaleme aldı. Metinde, söz konusu yasanın korumaya alınan makam tarafından ‘keyfi’ olarak kullanılarak, ifade ve basın özgürlüğünü engellediği vurgulandı. Avrupa Konseyi,
geçtiğimiz ay yaptığı çağrıda, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “Cumhurbaşkanına hakaret” suçuyla ilgili
299’uncu maddesinin tamamen kaldırılması gerektiğini söylemişti.1170
21 Nisan 2016
• ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Washington’da düzenlediği basın toplantısında,
Sputnik Genel Müdürü Tural Kerimov’un, Türkiye’ye girişinin engellenmesi ve basın kartına el konmasıyla ilgili soru üzerine, ”Biz Türkiye’de giderek artan, bağımsız gazetecileri engelleme eğilimini tedirgin edici buluyoruz ve bu uygulamaların farkındayız” dedi.1171
23 Nisan 2016
• Suriyeli mültecileri ziyaret etmek üzere Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte Gaziantep’e
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gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel,sınırdışı edilen gazetecilerle ilgili,”Her şeyi konuşuyoruz.
ARD muhabiri ile ilgili konuyu da konuştuk. Burada hemen hemfikir olmamız söz konusu değil ama bu
samimi görüşmeler bizi ileri götürdü” dedi. Davutoğlu, ARD muhabirinin sınır dışı edilmesi konusunda, ”Türkiye’de kimse propaganda, fikir özgürlüğü problemi olduğunu iddia edemez. Son olarak Kahire’den gelen bir basın mensubu konusunun tetkik edilmesini istedim. Gazeteci olarak müracaat etmemiş. Ziyaretçi gibi müracaat ettiği için bazı konular göz önünde bulundurularak bu sıkıntı yaşanmış.
Gazeteci olarak müracaat edince özgürlükçü şekilde değerlendirip olumlu yaklaşım sergileyeceğiz” dedi.1172
25 Nisan 2016
• Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, AYM’nin 54’üncü Kuruluş Yıldönümü Töreni’nde yaptığı konuşmada, “İfade özgürlüğü demokrasilerde en yakıcı sorunları bile serbestçe tartışma
ve çözüm önerilerini savunma imkanı sunmaktadır. Bunun ön şartıysa terörü, şiddeti ve şiddet dilini
reddetmektir. Teröre ve şiddete teşvik eden ifadeler, ifade özgürlüğünün koruması altında değildir” dedi. Arslan “ Günümüzün hakim demokrasi anlayışı olan Anayasal demokrasi hangi hükümet sistemi benimsenirse benimsensin hukukun üstünlüğünü sağlayarak temel hak ve hürriyetleri etkili şekilde korumayı amaçlamaktadır,” dedi.1173 Arslan yaptığı konuşmada bireysel başvuru hakkına değinerek, mahkemeye yapılan bireysel başvuru sayısının 59 bin 893 olduğunu, bu başvurulardan yüzde 63’ünün sonuçlandırıldığını, geriye kalanların da incelemesinin yapıldığını söyledi. Buna göre, bireysel başvurularda 1215 hak ihlali kararı verildiğini ve hak ihlali kararlarının yüzde 73’ünün adil yargılanma, yüzde
altısının kişi hak ve hürriyetinin ihlali, yüzde üçünün ise ifade özgürlüğüne ilişkin olduğunu belirten
Arslan, “Dağılım son derece önemlidir. Ülkemizde özellikle yargıya ilişkin yapısal sorunlara işaret etmektedir” dedi.1174
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları, Prof. Dr. Baskın Oran’ın Erdoğan hakkında açtığı hakaret davasında, Erdoğan’ın söz konusu konuşmalarında Oran’ın şahsına yönelik bir ifade kullanmadığı savunularak “Aksine devletin başı sıfatı ile, kendisini aydın diye tanımlayan bir grup
akademisyenin bölücü terör örgütüne müzahir ve terörle mücadele eden devletin meşru kuvvetlerine
karşı haksız saldırılarına yönelik bir kısım eleştirilerde bulunmuştur” denildi. “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzalayan akademisyenler için Erdoğan “alçak, zalim, cahil, tiksinti verici, vatan
haini, terör örgütünün maşası, ahlaksız, mandacı artığı” şeklinde hakaret içeren sözler kullanmıştı.1175
• Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, son dönemde Türkiye’de sınır
dışı edilen, gözaltına alınan ya da ülkeye sokulmayan yabancı gazetecilerle ilgili Türkiye’ye girişine
izin verilmeyen gazetecilerden birinin akreditasyon sorununun bulunmadığını belirterek “Bu tür kurallar
güvenlik gerekçeleri nedeniyle alınıyor ve uygulanıyor” dedi.1176
26 Nisan 2016
• Alman televizyonu ARD ve Bild gazetesi muhabirlerinin Türkiye’ye alınmamasına tepki gösteren Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, “Demokrasilerde gazeteci isimlerinin yer aldığı bir
‘liste’ olmaz” dedi. İktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) milletvekili Karl-Georg Wellmann da,
“Eğer böyle bir (kara liste) varsa, derhal kamuoyuna açıklanmalı” şeklinde konuştu.1177
• Avrupa Birliği’nin Ekonomi ve Mali İşler Sorumlusu Pierre Moscovici yaptığı açıklamada
“Türkiye’yle her konuda işbirliğini, yakınlaşmayı amaçlıyoruz; buna ekonomik ilişkiler, yatırımlar dahil. Tabii daha çok yatırımın gelmesi için, mali politikalar başta yapısal reformlar, yargı reformu ve basın özgürlüğü de yüksek öneme sahip. Yatırım istikrar, önünü görebilmek ve güvenlik ister; bu nedenle
reformlardan söz ettiğimiz zaman bunun bağımsız yargı ve basın özgürlüğünü de içerdiğini söylüyoruz”
dedi.1178
• Amerikalı gazeteci David Lapeska’nın Atatürk Havalimanı’ndan geri çevrilmesiyle ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri sözcüsü John Kirby, Türkiye’ye anayasal prensiplerine uyma çağrısında bu-
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lunarak “Basını özgür, bağımsız olmayan bir ülkenin öğretecek hiçbir şeyi, potansiyeline erişmesi için
hiçbir yolu yoktur. Gazetecilik faaliyetlerinde bulunmak, doğruları haber yapmak bir suç değil, bir şeref
madalyasıdır” dedi.1179
27 Nisan 2016
• Merkezi Washington’da bulunan düşünce kuruluşu Freedom House tarafından yayınlanan
2016 Basın Özgürlüğü Raporu’nda, Türkiye’nin “basını özgür olmayan ülkeler” arasında yer aldığı belirtildi. Raporda ayrıca Türkiye’nin, bu konuda en büyük geriye gidişin yaşandığı devletlerden biri olduğu ifade edilerek, sıralamada Ankara’nın156. sırada yer aldığı kaydedildi..1180
• AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, basın özgürlüğü sorununun hem Türk toplumu üzerindeki etkileri hem de Avrupa vizyonu açısından üstesinden gelinmesinin
zor konular olduğunu belirtti. Mogherini Türkiye’de medya ve ifade özgürlüğü bağlantılı sorunlarla karşılaşıldığında bunu endişe ile izlediklerini ifade ederek bunun Türk halkını, her zaman aidiyet duygusu
gösterdiği Avrupa değerlerinden ve standartlarından uzaklaştırdığını izlediklerini söyledi.1181
29 Nisan 2016
• Almanya gazetesi Taz, (Die Tageszeitung) 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde, “Basın özgürlüğü hepimizi ilgilendirir” başlığı ile gazetenin Türkçe-Almanca olarak yayınlanacağını duyurdu.1182
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Türkiye’de son bir haftada gerçekleşen gazetecilere yönelik tehdit, saldırı, hapis cezası ve sınır dışı olaylarına ilişkin açıklamasında, “bir haftada 12 hak ihlalinin gerçekleştiği” bildirildi. “Halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını engellemeye yönelik bu
tür olaylar, çağdaş demokratik ülkelerde yaşanmaz. İktidardan basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü konusunda somut adımlar atmasını talep etmeye devam ediyoruz” denildi.1183
• İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’nun
özel sayısının kapağını köşelerinde yer verdikleri için yargılanan gazeteciler Hikmet Çetinkaya ve Ceyda Karan’a iki yıl hapis cezası verilmesi üzerine yaptığı açıklamada, “Türkiye’de laikliğin tartışıldığı şu
günlerde, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bir mahkemesi fikir ve ifade özgürlüğü kapsamında
köşesinde karikatür yayınlayan köşe yazarlarına hapis cezası verebilmektedir. Ülkemizde basın ve ifade
özgürlüğü bu ağır kararla sıfırlanmıştır. Katliamı protesto eden gazetecilerin parmaklıklar ardıyla tehdit
edilmesi ülkemizdeki gidişatın korkutucu boyutlara geldiğini göstermektedir” dedi.1184
30 Nisan 2016
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), DİSK Basın-İş ve
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), İmc tv Haber Müdürü Hamza Aktan’ın gözaltına alınmasıyla ilgili
olarak yayınladıkları bir açıklamada “Attığı tweet nedeniyle gözaltına alınmasını ifade özgürlüğüne yeni
bir saldırı olarak görüyoruz ve meslektaşımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz” denildi.1185
1 Mayıs 2016
• Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Türkiye Temsilcisi Özgür Öğret, “Türkiye’de basın özgürlüğü sorunu yok dense de hemen her çeşit basın özgürlüğü problemi olduğu açık. Medyaya baktığınız zaman iktidara yakın olmayan medyada ‘Benim hiçbir sorunum yok’ diyen bir örnek bulabileceğimize inanmıyorum. Bu sorunların çoğu yargıdan kaynaklanıyor. Gazetecilerin tutuklanması, gazetecilerin sahadayken güvenlik güçleri tarafından rahatsız edilmeleri, sözlü tacize maruz kalmaları ve bunların
yargı tarafından hoş görülmesi söz konusu. Öyle bir noktaya gelindi ki bu konuda şikayet edilme gibi
bir refleksin kalmadığını görüyoruz. Bunun dışında mahkeme salonuna taşınan durumlarda ya da savcılık soruşturması aşamasında değişmeyen bir şey var o da yasal kovuşturmalar ve davalarla basın özgürlüğünün önüne geçiliyor olması. Hikayeler değişiyor ama ana yapısı hiç değişmiyor” dedi.1186
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3 Mayıs 2016
• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü sebebiyle
yaptığı açıklamada, Türk medyasının çok ağır koşullarda bulunduğunu vurgulayarak “Çok büyük sıkıntılar içerisinde bulunan Türk basınında bu önemli günün kutlanması şartlarının olmadığı görüşündeyiz.
Bugün her zamankinden fazla kendimizi sorgulamak, dünya basın özgürlüğü listelerinde niye en sonlarda yer almaktayız diye düşünmek, mevcut durumdan çıkış yolları aramak gerektiğini hatırlatan bir gündür. Medya kurumları ve gazetecilerin kenetlenerek basın özgürlüğü için daha aktif bir uğraş içerisine
girmeleri şart olmuştur” dedi.1187
• TGC 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü için yaptığı açıklamada “iktidara yakın olmayan
ve nesnel gazetecilik yapan medya kuruluşlarının ve çalışanlarının hem mali, hem adli, hem de sosyal
bir baskıyla kara listeye” alındıklarını bildirdi. 2016’da Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nün gazetecilik
ve basın özgürlüğü açısından çok ağır baskıların yaşandığı bir döneme denk geldiğini belirten TGC,
Türkiye’de gazetecilik hedef gösterilerek sözlü ve fiziksel şiddete uğrama, işsiz kalma, gözaltına alınma, tutuklanma riskiyle stresi en yüksek meslek haline getirildiğini vurguladı.1188
• 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Uğur Güç, “Basın özgürlüğü yok, dolayısıyla kutlanacak bir gün de yok. Bugün
olsa olsa gazetecilerin direndiği, baskılara karşı boyun eğmediği bir gün olabilir. Haber yaptığımız için
tehdit ediliyoruz, hakaret işitiyor, dövülüyor, tutuklanıyoruz. Buna rağmen gerçekleri açığa çıkartmaktan vazgeçmiyoruz. Bugün gazetecilik suç değildir diyor tutuklu meslektaşlarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz. Ve direniyoruz. Baskılar karşısında yılmayacağız, haberlerimizi yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.1189
4 Mayıs 2016
• Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) son dönemde uluslararası gazetecilerin Türkiye’ye
girişinin engellenmesi üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na yazdığı mektupta, Sputnik Türkiye Genel Müdürü Tural Kerimov’un, ARD’nin Kahire bürosu yöneticisi Volker Schwenck’in, Yunanlı
foto muhabiri Giorgos Moutafis’in ve serbest gazeteci David Lepeska’nin Türkiye’ye girişinin engellendiği hatırlatılarak, “Türkiye’nin her egemen ülke gibi sınırlarını kontrol edip güvenliğini garanti altına alma hakkı ve sorumluluğu vardır. Ancak hükümetinizin uluslararası gazetecilerin ülkeye girişlerinin
engellenmesi İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 19. maddesini ihlal etmektedir” ifadeleri kullanıldı.
Türkiye’nin, AB adayı ve Avrupa Konseyi üyesi bir ülke olarak uluslararası gazetecilere dönük bürokratik engelleri kaldırması gerektiği vurgulandı.1190
5 Mayıs 2016
• HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, uluslararası basın temsilcilerinin akreditasyonlarının
neden yenilenmediğini Başbakan Ahmet Davutoğlu’na sordu. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün (BYEGM), 2015 yılı Ekim ve Kasım ayında, Türkiye’de yaşayan tüm yabancı gazetecilerin
ellerindeki geçerli sarı basın kartlarına rağmen yeniden akreditasyon için başvurmalarını talep ettiğini
hatırlatan Kürkçü, Aralık’ta yapılan başvuruların ardından Alman Haber Ajansı (DPA) ve Alman kamu
Televizyonları (ARD ve ZDF) çalışanlarının birkaç gün içinde akreditasyonlarını aldıklarını ancak diğer
gazetecilerin durumlarının aynı olmadığını söyledi.1191
6 Mayıs 2016
• Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar uğradığı silahlı saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada “Saldırganı tanımıyorum ama saldırganı kimlerin cesaretlendirdiğini ve beni hedef haline getirdiğini çok iyi biliyorum ve tanıyorum ve asıl onların suçlanması gerektiğine inanıyorum” dedi.1192
7 Mayıs 2016
• İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafında yapılan açıklamada, Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın
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Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’e verilen hapis cezası kararının “siyasi motivasyonlu” olduğu belirtilerek “Dündar ve Gül’e yönelik karar, Türkiye’de mahkemelerin nasıl Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhaliflere karşı intikam kampanyasını izlediğini gösteriyor” denildi.1193
• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül’e hapis
cezası verilmesi ve Dündar’a yapılan saldırıyı kınadığını belirterek “Yargılamanın sonucunda bu iki gazetecinin haber yapmaları nedeniyle mahkum edildiği bizzat mahkeme heyeti tarafından ilan edildi. Arkadaşlarımız haber yazdıkları için mahkum edildiler. Bu onlar için mahkumiyet değil, ödül kararıdır aslında. Mahkum olan haber yazma hakkıdır. Yazdıklarına, dediklerine, bildirilen habere katılınmasa da
herkesin ifade ve basın özgürlüğüne saygı duyması gerekir. Kamplaşma, ötekileştirme, karşıtı reddetme
ve hesap ödettirme anlayışı bu ülkede derin fay hatlarını oluşturmaktadır. “Mahkeme kadıya mülk olmaz” diye ibret verici bir atasözümüz vardır. Kimsenin ömür boyu kamu görevlerinde kalamayacağını,
o görevlerde yanlış yapmamalarını, adil davranmalarını anlatır” dedi.1194
• Gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül’ün MİT TIR’ları haberi nedeniyle yargılandıkları davada toplam 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösteren Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), kararı “skandal” olarak değerlendirdi. Açıklamada “Karar Türkiye’de gazeteciliği suç haline getirmeye bir adım daha yaklaştırdı” dendi. RSF Genel Sekreteri Christoph Deloire “Sadece Can
Dündar ve Erdem Gül yargılanmadı, gazeteciliğin kendisi cezalandırıldı” dedi. Gazetecileri Koruma
Komitesi (CPJ) de gazetecilere yönelik hapis cezası kararını kınayarak, “Bugün burada gazeteciler
mahkemeye çıksa da asıl yargılanan iğrenç bir suiistimalde bulunan Türk yargı sistemi oldu” açıklamasını yaptı.1195
8 Mayıs 20116
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AB ile ilgili “Siz yolunuza, biz yolumuza” sözlerinin ardından Alman gazeteleri Frankfurter Allgemeine ile Welt am Sonntag konuyu manşetlerine taşıyarak, “Türkiye endişelendiriyor”, ve “Erdoğan, Merkel ve Avrupa Birliği’ni parmağında oynatıyor” başlıklarını kullandı.1196
9 Mayıs 2016
• Berlin’de Avrupa Yazarlar Konferansı’nda konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter
Steinmeier, “Mülteci krizini yenebilmek için Türkiye’ye ihtiyacımız var. Şu da çok açık, Ankara’nın
basın ve düşünce özgürlüğünü kısıtlaması durumunda, buna karşı başımızı çeviremeyiz. Bu da bir sınır
ve bu sınırı bizim gayet samimice söylememiz gerekir. Ayrıca gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül’ün
duruşmasını izleyebilmek için elimizdeki imkanları da değerlendireceğiz” dedi.1197
• Hollandalı Türk dili ve kültürü uzmanı Prof. Dr. Eric-Jan Zürcher, Türkiye tarafından kendisine verilen yüksek onur ödülünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “diktatörce yönetimini protesto etmek için” iade edeceğini açıkladı.1198
10 Mayıs 2016
• 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eski başdanışmanı Ahmet Sever, bir gazeteyle yaptığı
söyleşide medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen kişilere gazeteci diyemeyeceğini söyleyerek, “Ben bunlara gazeteci diyemiyorum. Bunlar paralı asker. Neyi nasıl yazacakları belli olan, talimatları harfiyen yerine getirenler. 28 Şubat sürecinde bile basın bu durumda değildi. Aydın Doğan’a Çevik Bir bir liste götürüp “Bunları işten atın” demişti. Aydın Doğan hiçbirini atmadı. Basın askere bile direnebiliyordu” ifadelerini kullandı.1199
15 Mayıs 2016
• Yayın hayatını dijitalde sürdürme kararı alan Yeni Yüzyıl gazetesinin, son kağıt baskısı ”Bu
bir veda değil, bir Fatiha’dır” başlığıyla çıktı. Gazetenin sürmanşetinde yönetimi İstanbul Üniversitesi’ne devredilen Haliç Üniversitesi’nin de Mütevelli Heyet Başkanı olan Yeni Yüzyıl’ın sahibi Mansur
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Topçuoğlu’nun “Elhamdülillah ‘bireysel bir Müslüman’ olarak ikinci 28 Şubat’ı yaşadım” sözlerine yer
verildi.1200
16 Mayıs 2016
• Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı İsmail
Mansur Özdemir, Trend Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Türkiye’de basın özgürlüğünün devletin
himayesinde olduğunu söyledi. Özdemir 23-24 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da yapılacak Dünya İnsani
Zirvesi etkinliği konusunda bilgi verdi.1201
17 Mayıs 2016
• İsveç Basın Kulübü’nün, öldürülen gazeteci Anna Politkovskaya anısına verdiği Fikir Özgürlüğü Ödülünü Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar ile Ankara temsilcisi Erdem Gül
aldı.1202
• Gazeteci Can Dündar, Balyoz ile ilgili kumpas soruşturmasında “devletin güvenliği, iç veya
dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin etme” ve “devletin güvenliğine
ilişkin belgeleri tahrip etme, dışında kullanma, hile ile alma, çalma” suçlamasıyla tutuklu bulunan eski
Taraf muhabiri Mehmet Baransu’nun yargılandığı davada AYM’ye çağrı yaparak Baransu ve diğer gazetecilerin tutuksuz yargılanmasını istedi. Dündar, ”AYM, kendi yetkilerini savunmalı ve bize tanıdığı
hakları, eşitlik gereği Baransu ve diğer tutuklu gazetecilere de sağlamalıdır” dedi.1203
• “Çatışma Dönemlerinde Gazetecilik” konulu araştırma gezisine katılan Türk gazeteciler Almanya’da basın kuruluşlarını ziyaret etti. Türkiye’deki gazetecilerin çalışma koşulları hakkında bilgi
almaya çalışan ve ırkçı dönemin Güney Afrika’sında gazetecilik yapan Hendrik Bussiek, “Güney Afrikalı gazetecilerle sizin durumunuz arasında bazı paralellikler var ama sizin durumunuz daha tehlikeli
görünüyor. Özellikle sosyal medyadaki linç yöntemleri o dönem yoktu. Genel yayın yönetmenlerine
Türkiye’deki gibi bir baskı yoktu. Örneğin Can Dündar’ın yaşadıklarını yaşamadılar” dedi. Arte televizyonu Berlin temsilcisi Nathalie Daiber ise, bir Türk gazeteci arkadaşının yaşadıklarından bahsederken “Türkiye basın özgürlüğü konusunu çok ağır ele alıyor. Türkiye’de herkes yurtdışına gitme düşüncesini taşıyor. Erdoğan’ın kalifiye insanların Türkiye’den gideceği korkusunu taşımamasına şaşırdım”
açıklamasını yaptı.1204
• Karabük’te yapılan Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) 51. Başkanlar Konseyi Toplantısında Basın Kartları Yönetmeliğinde yapılan son değişiklikle oluşturulan Basın Kartları Komisyonu’nun
“antidemokratik” ve “sektörü temsilden uzak” olduğu iddia edildi. Toplantıda ayrıca yerel radyo televizyonların telif yasasının mağduru olduğu kaydedilerek, yeni ve adil bir telif yasasının ihtiyaç olduğu
vurgulandı.1205
18 Mayıs 2016
• Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Alt Komisyonu üyesi üç milletvekili Türkiye ziyaretleri
sonrası yaptıkları açıklamada, Türkiye’deki basın özgürlüğü, başta olmak üzere, dokunulmazlıkların
kaldırılması konusu ile Güneydoğu’daki çatışmalı durum ve AB ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşmasını değerlendirerek Türkiye’nin gidişatının “korkutucu ve endişe verici” olduğunu söyledi. İncelemeleri sırasında Cumhuriyet, Hürriyet gibi gazeteleri ziyaret eden ayrıca basın örgütleriyle görüşen ve
basındaki hak ihlalleri raporlarını inceleyen heyet, Türkiye’de basının üzerinde çok ciddi baskı olduğuna dikkat çekti. Alman parlamenter Arne Lietz, “Terör nedir ne değildir artık tanımı kayboldu. Hükümet
ve Cumhurbaşkanı kalemle de terör yaratılabileceğini söyledi. Bu söylenebiliyorsa, demek ki o ülkede
ifade özgürlüğü yoktur. Alman gazetecilerin Türkiye’ye girmesi de yasaklandı, bu da ifade özgürlüğünün olmadığını gösterir” dedi.1206
19 Mayıs 2016
• Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), “devletin güvenliğine ilişkin gizli belge temin etme”
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suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Baransu’nun tahliye talebini reddeden AYM kararını kınadı.
Komite’nin Avrasya Direktörü Nina Ognianova, Baransu’nun işini yapan bir gazeteci değil, tehlikeli bir
suçlu gibi muamele gördüğünü savundu. Baransu’nun siyasi etkilerden uzak, adil ve şeffaf bir şekilde
yargılanması konusunda Türk yetkilileri göreve çağırdıklarını kaydetti. Baransu, Silivri cezaevinde kötü
muamele ve işkenceyle haklarının ihlal edildiği yönünde geçen Nisan ayında AYM’ye başvuruda bulunmuştu.1207
20 Mayıs 2016
• Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar, DİHA muhabirinin casusluk suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin, “Casus olsa olsa yurt dışına silah taşıyan devlet yetkilisinden olur, bu
silahların taşınmasına izin veren devlet adamından olur. Bunu belgeleyen gazeteci olur, hem de iyi gazeteci olur. Psikoloji biliminde yansıtma diye bir teori var. Kendisinin yaptığı bir suçu başkasına mal
etme durumu. İşte bunu yapmaya çalışıyorlar. Kendi yaptıkları suçları gazetecilere mal etmeye çalışıyorlar. Bunu çok ciddiye almamak lazım. Bununla dalga geçmek lazım” dedi.1208
• Aydın Baro Başkanı Av. Gökhan Bozkurt 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü’nde, müze
güvenlik görevlilerinin, basın mensuplarına canlı bomba muamelesi yapılmasıyla ilgili olarak Aydın
Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Bozkurt yaptığı açıklamada, “Bu yapılan düpedüz ayıptan da öte.
Davet edilen gazetecilere bu şekilde davranılması kabul edilemez. Gazeteci canlı yayın yapar, canlı
bomba olmaz. Gazeteci deklanşöre basar tetiğe basmaz. Gazeteci bomba haber yapar, bomba patlatmaz.
Bunu yapanları kınıyorum. Yetkililerin de gereğini yapmasını bekliyorum” dedi.1209
21 Mayıs 2016
• Dokunulmazlıkların kaldırılmasına tepki gösteren AB Komiseri Johannes Hahn “Yasal çerçevenin ve anayasanın kısıtlayıcı yorumlanması Türk parlamenterlerin ifade özgürlüğünü risk altına almaya devam eder. Adil yargılanma hakkı, hukukun üstünlüğü için temeldir. Vekillerin yaptığı kanunsuz
faaliyetler veya üzerlerine atılı olan suçlar hukuki kurallara tabi olmalıdır” dedi. Avrupa Parlamentosu
Başkanı Martin Schulz de konuşmasında “Oylama doğrudan AKP karşıtlarını hedef almaktadır. Türk
demokrasisi ve siyasi özgürlüğüne bir darbe daha gelmiştir. Avrupa normları ve değerleri ile aradaki
uçurum açılıyor” dedi.1210
23 Mayıs 2016
• AP Başkanı Martin Schulz, Türkiye’nin Avrupa değerlerinden “nefes kesen bir hızla” uzaklaştığını ve tek adam devleti olma yolunda olduğunu söyleyerek, AB’nin buna sessiz kalmaması gerektiğini belirtti. Geri kabul anlaşmasının iptalinin yanlış olacağını da ifade eden Martin Schulz, “Bizim ihtiyacımız olan iyi bir anlaşma. Bu nedenle Türkiye ile çalışmaya devam etmek zorundayız, fakat daha
fazla susmamalıyız” dedi.1211
24 Mayıs 2016
• TGC Başkanı Turgay Olcayto, milli oyuncu Emre Belözoğlu’nun Başakşehir-Fenerbahçe Süper Lig maçında TGC üyesi kameraman Ekrem Güleçyüz’e saldırıp küfretmesi üzerine Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ’a mektup göndererek, Belözoğlu’nun uyarılmasını istedi. Olcayto, mektubunda, “Barışı, kardeşliği, paylaşmayı ve ahlaki duruşu yücelten spor faaliyetlerinde artık
bu tür olayları görmek istemiyoruz. Özellikle futbol maçların da zorlu hava koşullarında görev yapan
kameramanlara ve gazeteci arkadaşlarımıza hangi takımdan olursa olsun bütün futbolcuların gerekli
saygı ve özeni göstermeleri gerekir.” ifadelerini kullandı.1212
• İstanbul’da toplanan BM Dünya İnsani Zirvesi’nin “Kriz Durumlarında Gazetecilerin ve Bağımsız Gazeteciliğin Korunması” konusunda düzenlenen özel oturumunda B.M Eğitim, Bilim ve Kültür
Örgütü’nün (UNESCO) Genel Direktörü Irina Bokova “Kriz ve çatışma ortamlarında hayati riskleri
azaltmak açısından medyanın rolü son derece önemli. Özellikle bilgi edinme özgürlüğü ve bilgi paylaş-
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ma özgürlüğü sayesinde birçok hayat kurtarılıyor” dedi.1213
27 Mayıs 2016
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili açıklamasında, dokunulmazlıkları kalktığı için tutuklanacakları endişesinin yersiz olduğunu söyleyerek, “Aslan
gibi gideceğiz, hakimin karşısına oturacağız. Başta hakim, hepsine demokrasi dersi vereceğiz. Demokrasi için hakim karşısına çıkacağız” dedi.1214
• Aralarında CHP ve HDP’li milletvekillerin bir kısmı ile politikacı, yazar, aydın ve sanatçıların
bulunduğu 237 kişi, “Bu ortamda anayasa yapılamaz” başlıklı bir bildiri yayınladı. Bildiride, “yeni anayasa” dayatmasının mevcut siyasal ve toplumsal sorunları daha da ağırlaştıracağı ifade edildi. Hukuku,
barışı, özgürlükleri, laikliği ve eşitliği savunduklarını belirten 237 isim, öncelikli taleplerinin acil barış,
bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması ve kapsamlı bir demokrasinin gerçekleştirilmesi olduğunu belirttiler.1215
1 Haziran 2016
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle bir yıl iki ay 17 gün hapis
cezasına çarptırılan manken Merve Büyüksaraç, sözlerinin arkasında olduğunu belirterek, “Türkiye’de
gördük ki, hakaret etseniz de etmeseniz de hakaret etmiş gibi yargılanıyorsunuz. Adalet konusunda ülkeye olan inancımı yitirdim” dedi.1216
• İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında, kullandığı nefret ifadeleri nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği ve kişileri aşağıladığı iddiaları ile
suç duyurusunda bulundu.1217
• Gazeteci Tuğrul Eryılmaz medyaya yönelik artan baskılar konusunda yaptığı bir konuşmada
medyanın gerçeğe sessiz kalmasına örnek olarak Uludere olayları karşısındaki tavırlarını gösterdi. Eryılmaz, “Gerçeğin çok kötü bir huyu vardır, bir gün pat diye ortaya çıkar. İşte o zaman yalan söyleyenlerin hesap verme zamanıdır. Türkiye’de tamamen aynı cümleler söyleyen, aynı cümlelerle övgüler düzen, aynı sloganlar atan bir sürü gazete var. Bir elin beş parmağını geçmeyecek kadar farklı sesler veren
gazeteler var” dedi.1218
3 Haziran 2016
• CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye’de “iktidarın doğrudan güdümünde olmayan her türlü basın faaliyetinin yoğun bir baskı altında tutulduğunu ve AKP iktidarının “sayısız ihlal
ve suçla beraber basın üzerindeki korkunç baskı politikalarıyla” hatırlanacağını belirterek “19’u tutuklu,
18’i hükümlü olmak üzere toplam 37 gazetecinin hapiste bulunduğu Türkiye’de basın özgürlüğünün kısıtlanmasından söz etmek artık mümkün değildir. Çünkü Türkiye’de bir kısıtlama yok, mutlak bir yasaklama vardır. Türkiye’de iktidarın doğrudan güdümünde olmayan her türlü basın faaliyeti yoğun bir
baskı altında tutulmaktadır. Gerek yargı gerekse kolluk güçlerinin fiili baskıları neticesinde Türkiye’de
kamuoyuna gerçekleri aktarmayı görev bilmiş basın kuruluşları doğrudan hedef alınmaktadır” dedi.1219
4 Haziran 2016
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği 81’inci Yerel Medya Seminerinde konuşan
TGC Başkanı Turgay Olcayto, “Gazeteci taraf olduğu zaman gazeteciliğini kaybeder. Gazetecilik özgür
meslektir” dedi. Gazetecilerin hak ihlalleriyle karşı karşıya kaldığı, cezaevinde kaldığı dönemlerin olduğunu hatırlatan Olcayto, bunların aşılacağını umduklarını belirterek, “Bugün gerçek bilgiye ulaşma
konusunda istek yok. İnsanlar dizilerle, dinsel konularla istismar edilerek uyutuluyor. Bilgi aranmıyor.
Sadece ezberci bir nesil yetiştirilmeye çalışılıyor” diye konuştu. Yerel basının da pek çok sorunu olduğuna işaret eden Olcayto, “Biz basın özgürlüğünü savunurken, basını bir ruhsata bağlamak isteyen arkadaşlarımız da var. Biz ne oda haline gelebiliriz, ne devletin güdümüne girebiliriz. Biz ne düşünürsek
onu yazmaya çalışırız. Biz halk adına avukatlık yaparız. Bizim mesleğimiz budur” diyerek konuşmasını
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http://www.hurriyet.com.tr/basin-ozgurlugu-hayat-kurtarir-40108531
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tamamladı.1220
• Türkiye’deki gazeteci tutuklamaları ve medya kuruluşlarına el konulması benzeri ifade özgürlüğü ihlalleri, Uluslararası Yazarlar Kulübü (PEN), Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Uluslararası
Basın Enstitüsü (IPI), Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ve Dünya Gazeteler ve Yayıncılar Birliği’nin
(WAN-IFRA) ortak girişimiyle BM’ye taşındı. BM İnsan Hakları Konseyi’nin haziran zirvesi öncesinde
Konsey’e sunulan ortak mektubunda kısıtlayıcı kanunların gazetecilerin tutuklanıp yargılanması için seferber edildiği vurgulanarak Türk hükümetinin basına yönelik “büyük baskılarının” sona ermesi için üye
ülkelerin Ankara’ya çağrıda bulunması ve Güneydoğu’da sivillerin maruz kaldığı olumsuz şartların değerlendirilmesi için özel oturum düzenlemesi istendi.1221
5 Haziran 2016
• Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay, 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasında eğitim
kurumlarına ve şirketlere kayyım atanması süreciyle ilgili yaptığı açıklamada “İnsanlar bir süre sonra
itiraz etmekten yoruluyor. Ama iktidar hukuk dışı uygulamaları sürdürmekten yorulmuyor. Bunun amacı bıkkınlığın ardından teslimiyet oluşturma çabası. İyi niyetli değil bilinçli bir politika. Kim ağzını açsa
susturuluyor. İktidarın genel tutumuna karşı gelenlerin başına gelmeyen kalmıyor ve bu şekilde topluma
büyük bir korku salınıyor. Bu bir çürüme dönemi. Son 100 yılın en büyük çürüme dönemi” dedi.1222
8 Haziran 2016
• Hollandalı şef ve koreograf Hans van Manen, Türkiye tarafından kendisine verilecek olan
“Yüzyılın Koreografı” ödülünü Türkiye’de basın özgürlüğü ve insan hakları alanlarındaki olumsuz gelişmeleri gerekçe göstererek reddetti. Van Manen, “Türkiye’de gazeteler susturulup gazeteciler hapse
girdiği sürece bu ödülü kabul edemem” dedi.1223
9 Haziran 2016
• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin Mardin’in Midyat ilçesinde üç gazeteciye saldırıyı kınadıklarını belirterek, “Midyat’ta görüldüğü gibi galeyana gelmiş bir grup insanın medya özgürlüğünün sınırlandırmasını ellerine almasına, medya mensuplarına yönelik şiddet uygulamaya, adeta linçe
teşebbüs etmeye hiçbir şart altında tolerans gösterilmemelidir” dedi.1224
10 Haziran 2016
• Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) ile Yargıçlar Sendikası üyeleri, 2016 Yılı Adli ve
İdari Ana Kararnameleri’ni protesto ederek, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSYK) siyah çelenk bıraktı. YARSAV Genel Sekreteri Leyla Köksal, yaptığı açıklamada HSYK 1. Dairesi’nin göreve
başlamasının üzerinden 20 ay geçmeden 8 bin 720 yargıç ve savcının görev yerini değiştirdiğini, bu sayının hakim ve savcı mevcudunun dörtte üçüne denk geldiğini belirterek, kararnameyi “yargının bombalanması” olarak niteledi. Köksal bu kararnamelerin nitelik, kıdem, liyakat dikkate alınmadan ödül ve
ceza mantığıyla hazırlandığını ileri sürdü.1225 Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ ise kararı
“Siyasi iktidarın beğenmediği kararları veren, soruşturmaları yapan, takipsizlik kararlarını kaldıran, onları eleştiren bütün meslektaşlarımızı HSYK siyasi iktidarın emri doğrultusunda tasfiye etmiştir. Biz bu
kararnamenin bir atama kararnamesinden ziyade, tek adamlığa gidişin, totaliter ve otoriter rejime dönüşün önündeki yargısal engellerin kaldırılması kararnamesi olduğunu hissediyoruz” dedi.1226
• Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu, Midyat’ta üç gazeteciye yapılan saldırı nedeniyle Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte Diyarbakır’da yaptığı basın açıklamasında, Başbakan Binali Yıldırım’a bir mektupla çağrıda bulundu. Mektupta, Güneydoğu’da görev yapan gazetecilerin can güvenliklerinin tehdit altında olduğu vurgulanarak tedbir alınması istendi. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da, son saldırının gazetecilere saldırıların “özendirilmesi” karşısında şaşırtıcı olmadığını vurguladı. Mahmut Bozarslan, Hatice Kamer ve Sertaç Kayar
Çarşamba günü Midyat’taki bombalı saldırının ardından karakol çevresinde çekim yaparken bir grubun
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taşlı saldırısına uğramıştı.1227
• ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’deki milletvekili dokunulmazlığı yasasını onaylamasıyla ilgili olarak ifade özgürlüğü uyarısı yaptı. Toner, düzenlediği basın toplantısında sorulan bir soruya, “Demokratik toplumlarda ilk ilke, yasalar önünde eşitliktir ve yasalar kapsamında korunmalıdır. Biz siyasi konuşmalarda ifade özgürlüğünün korunması gerektiğine inanıyoruz. Bu kural, ülkenin yurttaşları tarafından seçilmiş politikacılar için de geçerlidir ve
onların konuşmalarını da içerir. Türk hükümetine konuyla ilgili kaygılarımızı ileteceğiz” dedi.1228
11 Haziran 2016
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) kuruluşunun 70. yılı kutlamasında konuşma yapan
TGC Başkanı Turgay Olcayto, “Gazeteciliğin onurunu, düşünce ve ifade özgürlüğünü, korumak için
mücadele veriyoruz. Bu mücadelede de yalnız değiliz. TGS, DİSK BASIN İŞ, ÇGD, IPI Türkiye Temsilciliği ile beraber mücadele veriyoruz. Yalnız gazeteciler değil, üniversitelerde de bugün sıkıntı var.
Ama ben umutluyum. Nasıl olsa siyasetçiler gidecek gazetecilik hep dimdik ayakta kalacak” dedi.1229
13 Haziran 2016
• Medya Etik Konseyi Başkanı Halit Esendir, savcılık talimatıyla Can Erzincan TV’nin Türksat’tan çıkarılmak istenmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Hukuka aykırı ve basına en büyük sansürdür.
Şimdi sıra muhalif yayın yapan birkaç televizyondan biri olan Can Erzincan TV’ye geldi. Mahkeme kararı olmadan Türksat ve Kablo TV’den çıkarılması suçtur, hukuksuz bir uygulamadır” dedi. Sınır
Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da ”İktidar uzun süre tüm enerjisini, toplumsal uzlaşıya değil, politik tasfiyeye ağırlık verdiğinden muhalif medyanın da faaliyetlerden men edilmesinin temelini hukuk oluşturmuyor. Medya kanalları üzerinden birçok toplum kesiminin soluksuz bırakılması kimse için hayırlı sayılmaz, tehlikelidir de” açıklamasını yaptı.1230
15 Haziran 2016
• Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Basın İlan Kurumu ve İŞKUR
işbirliği ile düzenlenen “Yeni Nesil Gazetecilik Eğitimi” programının sertifika töreninde yaptığı konuşmada, “İnsanın değer yargılarından uzak ve tarafsız olmasının düşünülemeyeceğini” belirterek, gazetecinin “Topluma karşı anladıklarını anlatmak için ayna gibi olmak mecburiyeti vardır” dedi.1231
16 Haziran 2016
• Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile ilgili yaptığı açıklamada “İyi bir düzenleme arabanıza el koyabilir, tazminatını öder el koyar. Bu tasarı, kayyımların gerçek anlamda görevlerini yapabilmelerini,
rahat çalışmalarını sağlayacak bir düzenleme. Birtakım tehditlerle, dava açarak kayyımların görev yapmalarının engellenmesi duracak. ‘Bu düzenlemeyle devlet istediği şirkete el koyacak’ kaygılarına katılmıyorum. Zaten şu anda da var olan yetkiyi kullanıyor. Ama haklı-haksız olarak baktığımızda bu ihtimal şu anda da var. Yeni tasarı olsa da olmasa da var. Bu iyi bir düzenleme. Özellikle paralel yapılarla
mücadelede birçok şirkete kayyım atandı. O kayyımların düzgün çalışmaları noktasında bir denetim ve
özgürlük alanı olmalı” dedi.1232
• Cumhuriyet gazetesi çalışanları, gazetenin ” prim ödüllendirmesi/desteği” uygulamasına yazılı
bir açıklamayla tepki gösterdi. Gazetenin Ankara Bürosu çalışanları tarafından hazırlanan bildiride,
prim sisteminin “sömürünün modern adı” olduğu ifade edildi. Çalışanlar “prim” uygulamasının adaletsizlik yaratacağını belirterek, bunun yerine maaşlarına zam yapılmasını talep etti. Prim uygulamasının
adaletsizlik yaratacağı belirtilerek bunun yerine maaşlara zam yapılması istendi.1233
17 Haziran 2016
• Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), “Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda
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Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” nın yeniden değerlendirilmesini istedi. TÜSİAD açıklamasında, “Bu düzenleme, ilgili düzenleyici otoriteler ve paydaşların aktif katılımı ile uzun ve titiz bir
değerlendirme sürecinden geçerek hazırlanmış olması gerekir. Bu koruma tedbirinin alanının bu şekilde
genişletilmesi kanun uygulayıcılarının gerekçeyi
unutmalarına,
gerekçeden
uzaklaşmalarına
ve sonuç olarak bu tedbirin uygulamada adeta bir müsadereye dönüşmesine yol açacaktır. Kayyım
atanması ile ilgili düzenlemenin, başta ticaret hayatı ve özel mülkiyet hakkı alanlarında olmak üzere doğurabileceği önemli riskler açısından yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç vardır” denildi.1234
18 Haziran 2016
• Almanya’da koalisyon ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi’nin (CSU) Genel Sekreteri Andreas Scheuer, Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin durdurulmasını istediğini belirterek “Kabul edilemez provokasyonlar haftadan haftaya artıyor. Bu nedenle bunun tek bir gerçek sonucu olabilir: Türkiye
ile AB üyelik müzakerelerinin derhal sonlandırılması gerek” dedi.1235
20 Haziran 2016
• Özgür Gündem tarafından başlatılan Nöbetçi Yayın Yönetmenliği kampanyasına katıldıkları
gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Prof. Şebnem Korur
Fincancı, gazeteci Erol Önderoğlu ve gazeteci-yazar Ahmet Nesin’in tutuklanması kararına tepki gösteren Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Twitter’dan Özgür Gündem’e Nöbetçi
Yayın Yönetmeni olma görevini üstleneceğini duyurdu. Dündar, “Madem dayanışma suç. Madem fikir
kelepçeleniyor. Gün, birlik günüdür. Yarın Özgür Gündem’e nöbete gidiyorum. ‘Suç’a ortak olmaya.
Dayanışmaya” dedi.1236
• Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye temsilcisi ve bianet raportörü Erol Önderoğlu ve gazeteci yazar Ahmet Nesin’in
tutuklanması üzerine basın meslek örgütleri tepki gösterdi. Türkiye Gazeteciler Sendikası açıklamasında, “Türkiye basın tarihinde yine kara bir gün yaşıyoruz. Gazetecilerin uğradıkları hak ihlallerini yakından takip eden sendikamız üyesi ve RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Ahmet Nesin, TİHV Başkanı Prof. Şebnem Korur Fincancı Özgür Gündem gazetesine dayanışma gösterdikleri için tutuklandılar” ifadesi kullanıldı. DİSK Basın İş’in açıklamasında, “İktidarın siyasi baskıları karşısında düşünce ve
ifade özgürlüğünü savunanların, medyada barışın dilini korumak isteyenlerin, basın özgürlüğü ve halkın
haber alma hakkına sahip çıkanların dayanışması suç sayılamaz.” denildi. TGC açıklamasında ise “Bu
karar Türkiye’de basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü açısından ülkeyi çok daha karanlık bir geleceğin
beklediğinin göstergesidir. Bu koşullarda, halkın haber alma hakkının savunulması, bağımsız ve eleştirel gazetecilik yapılabilmesi artık mümkün görülmemektedir. Gazeteciliği terör örgütü propagandası ile
örtüştüren zihniyetin yayın organlarını iş yapamaz duruma getirdiği, özgür haberciliği yok etmek istediği ortadadır. Israrla salt iktidara yanaşan tek tip yayıncılık ve tek tip gazeteciliğin ülkede geçerli kılınmaya çalışılması, kamuoyunun haber alma özgürlüğünü de yok saymaktadır. Bu kararla gazetecilik ve
dayanışma hapsedilmiştir” denildi.1237
21 Haziran 2016
• Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi, Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile AB Bölgesel Politika Komiseri Johannes Hahn’ın, Özgür Gündem’in üç nöbetçi yayın yönetmeninin tutuklanması konusunda yaptıkları ortak açıklamada, tutuklamaların Türkiye’nin, basın özgürlüğünün de içinde bulunduğu teme haklara saygıyla ilgili taahhütlerine aykırı olduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca “masumiyet karinesine saygının” önemine dikkat çekildi ve “AB’nin defalarca Türkiye’nin demokratik standartlar ve uygulamaları kriter alması gerektiğinin hatırlatıldığı” bildirildi. Ortak
açıklamada, “AB ile müzakereleri süren her aday ülke, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) uyarınca insan haklarını garanti altına almalıdır. Özgür, çeşitli ve bağımsız medya her demokratik toplum
için esastır” denildi.1238
• Özgür Gündem gazetesine destek vermek amacıyla “nöbetçi yayın yönetmeni” kampanyasına
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katılan gazeteci Erol Önderoğlu, gazeteci-yazar Ahmet Nesin ve akademisyen Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanmasının ardından bir araya gelen bir grup gazeteci, “Biz de nöbetçi yayın yönetmenliğine
hazırız” diyerek imza kampanyası başlattı. Aralarında Hasan Cemal, Cengiz Çandar, Celal Başlangıç,
Ceyda Karan ve Ergun Babahan’ın da bulunduğu 106 gazeteci, yayınladıkları bildiride, “‘Gazetecilik
Suç Değildir’ ve ‘Basın Özgürlüğü Herkese Lazım” şiarlarıyla Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma
içinde olduğumuzu, nöbetçi genel yayın yönetmenliği görevini devralmaya hazır olduğumuzu duyuruyoruz. Biliyoruz ki, mesleğimize ve gerçeklere ancak dayanışma ile sahip çıkabiliriz. İnanıyoruz ki,
meslek onuru baskıları yenecek” denildi.1239
• Türkiye Gazeteciler Sendikası, Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmak için nöbetçi yayın yönetmenliği kampanyasına katılan Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin’in tutuklanmasını Galatasaray Meydanı’nda protesto etti. Gazeteci Ahmet Şık’ın TGS adına okuduğu basın
açıklamasında, “İktidar tüm gazetecileri Saray’ın basın danışmanı olarak görmek istiyor, halkın haber
hakkı için bunu reddediyoruz, biat etmiyoruz” açıklamasını yaptılar.1240
• Peşmerge kıyafeti giyip sosyal paylaşım sitesinde fotoğrafını paylaştığı için Muğla’da saldırıya uğrayan ve zorla Atatürk büstü öptürüldükten sonra linç edilmek istenen İbrahim Çay’a beş ay hapis
cezası verildi. Çay hakkında ayrıca Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesinde giydiği yöresel kıyafet gerekçe gösterilerek, “terör örgütü propagandası yaptığı” iddiasıyla dava açıldı. Çay’a linç teşebbüsünde
bulundukları iddia edilen 16 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildi.1241
• Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB), Özgür Gündem gazetesinin nöbetçi yayın yönetmenlerinin tutuklanmasını yayınladığı bir bildiri ile kınadı. Bildiride, ”ATGB olarak her türlü şiddet ve
terörün karşısında olduğumuzu bildiriyor, bununla birlikte son dönemde artan bir şekilde süren ve özellikle gazetecileri hedef alan, meslektaşlarımızı teröristlikle yaftalayan anlayışı protesto ediyor, meslektaşlarımıza destek verdiğimiz açıklıyoruz” denildi.1242
22 Haziran 2016
• Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Genel
Sekreteri Christophe Deloire ile görüşmesinde, Sınır Tanımayan Gazeteciler’in Türkiye temsilcisi Erol
Önderoğlu’nun tutuklanmasından endişe duyduğunu belirterek bir an önce serbest bırakılması gerektiğini söyledi.1243
• Can Erzincan TV’nin mahkeme kararı olmadan TÜRKSAT’tan çıkarılması kararı, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal tarafından Meclis gündemine taşındı. Tanal, “Televizyonun kapatılması
düşünceyi açıklama özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne, basın özgürlüğüne, çalışma barışının özgürlüğüne,
halkın öğrenme ve bilgilenme hakkına aykırıdır. Aynı zamanda tekelleşme ve kartelleşmeyi getirmektedir; bu şeffaflığı engellemektedir. Bu sebepten dolayı, hukuki olmaksızın, siyasi nedenlerden dolayı bu
kapatma işleminden vazgeçilmesini, halkın öğrenme hakkının, halkın bilgilenme hakkının sağlanmasını
talep ediyorum” dedi.1244
23 Haziran 2016
• Türkiye’nin de 18 milletvekiliyle temsil edildiği Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde
(AKPM) Türkiye’yi eleştiren rapor oy çoğunluğuyla kabul edildi. Raporda, Güneydoğu’da terörle mücadele operasyonları kapsamındaki ihlaller, milletvekili dokunulmazlığı, medya özgürlüğü ve yargının
bağımsızlığı konuları tartışılırken, Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyeliğinden kaynaklanan siyasi ve hukuki yükümlülükleri vurgulandı.1245
24 Haziran 2016
• Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili olarak, “Haberleri gördük. Bu Türkiye’de meşru tartışma, ifade ve basın özgürlüğünü engellemek amacıyla yine devam ettiğini gördüğümüz rahatsız edici
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1244
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bir eğilim” dedi. Türk yetkililere çağrıda bulunduklarını da belirten Kirby, “Giriştikleri eylemlerin Anayasa’da yer alan ve aynı zamanda ifade özgürlüğünü de kapsayan evrensel demokratik değerlere uymasına dikkat etmeliler” diye konuştu.1246
• Vietnam’dan Yunanistan’a, Fildişi Sahili’nden Kanada’ya 18 ülkeden gazeteciler Özgür Gündem nöbetçi yayın yönetmenleriyle dayanışmada olduklarını açıklayarak, “Journalism is not a crime”
(Gazetecilik suç değildir) yazılı dövizlerle çektirdikleri fotoğrafla Türkiye’deki meslektaşlarına destek
olduklarını belirttiler.1247
27 Haziran 2016
• TGC ve Basın Konseyi üyesi bir grup, Özgür Gündem gazetesinde üstlendikleri görevleri sırasında, terör örgütü propagandasını yaptıkları iddiasıyla tutuklanan ve soruşturma için ifadeye çağrılan
gazetecilere yapılan muameleyi kınayarak, bunun acil olarak düzeltilmesi gerektiğini ifade etti. TGC
Başkanı Turgay Olcayto, meslektaşlarının savcılığa vereceği ifadenin sonucunu bekleyeceklerini belirterek, “Umarım ilk tutuklamalardan ders alınmıştır. Türkiye’de basına yapılan muamele iyi değil” dedi.1248 Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği önünde Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Uluslararası
Af Örgütü Almanya Şubesi ve Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği
Özgür Gündem gazetesine nöbetçi genel yayın yönetmenliği yapan kişilerin tutuklanmasıyla ilgili yapılan eylemde, RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Prof. Dr.
Şebnem Korur Fincancı ve gazeteci-yazar Ahmet Nesin’in serbest bırakılması çağrısı yapıldı.1249
5 Temmuz 2016
• Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), 2015 yılı Medya Raporu’na göre bir yılda üç basın mensubu öldürüldü, 121’i tutuklandı, 412’si işten çıkarıldı. 221 kanala Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından yayın durdurma cezası verildi. “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla basın mensupları ve basın organları hakkında 46 soruşturma açıldı. 10 toplantıda akreditasyon sorunu yaşandı.1250
6 Temmuz 2016
• Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Can
Dündar’ın Cumhuriyet gazetesinden istifa ettiği iddialarını yalanlayarak, “Dündar, kendisine yönelik
silahlı saldırı girişiminin hemen ardından son bir yıldır yaşadığı cezaevi, mahkumiyet, vb. kaynaklı aşırı
yorgunluğu da dikkate alarak yaz dönemi için 1,5-2 aylık bir izin ve tatil programını o dönemde yapmış
ve yönetim kuruluyla bu durumu paylaşmıştı. Dolayısıyla, Dündar’ın izin ve tatil programında, başkaca
anlamlar arayanlar, bu tatil ve izin kullanımı olayını “geçici olarak görevi bıraktı” gibi kuşku yaratan
başlıklarla duyurmaktadır.” dedi. Atalay, daha önceki istifalarla ilişkin olarak ise “Cumhuriyet’te herkes
geçici, kurum ve yayıncılık kalıcıdır” dedi.1251
7 Temmuz 2016
• Reuters’in sosyal medya sansürü analizinde “Türk hükümeti siteleri doğrudan engellemek yerine yavaşlatmanın daha kullanışlı olduğunu keşfetti’ ifadeleri yer aldı. Analizde, “İnsan hakları grupları, ülke çok sayıda güvenlik tehdidiyle karşı karşıyayken Erdoğan yönetiminin muhalif sesleri benzersiz
şekilde bastırmasını kınıyor. Kendisi de resmi bir Twitter hesabı sahibi olmasına karşın, Erdoğan bu
platformdan hoşlanmadığını söylüyor” denildi. Analizde, Türkiye’de bir internet sitesinin engellenmesi
için “temyiz edilebilir mahkeme kararı gerektiği, tespiti daha güç olan yavaşlatmanın ise kullanıcı ve
site sahiplerini muğlakta bıraktığı” belirtildi.1252
10 Temmuz 2016
• Türkiye Gazeteciler Sendikası’na bağlı gazeteciler, “Ben gazeteciyim” adıyla yeni bir oluşuma
imza attılar. Haber alma hakkını savunmak ve gazetecilere yönelik baskıları deşifre edip dayanışmayı
büyütmeyi amaçlayan ”Ben Gazeteciyim” insiyatifinin ilk etkinliğinin afiş kampanyası olacağı belirtil-
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http://www.amerikaninsesi.com/a/abd-gazeteci-tutuklamalari-rahatsizlik-verici-egilim/3390286.html
http://bianet.org/bianet/medya/176215-18-ulkeden-gazeteciler-nobetci-yayin-yonetmenleriyle-dayanismada
http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/son-dakika-haberi/tgcden-adliye-onunde-aciklama-1293262/
1249
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di.1253 Bu çerçevede hem Türkçe hem de Kürtçe hazırlanan, ”Biliyor muydunuz? Gazetecilik Suç Değil”
ve “Hûn Vê Dizanin? Rojnamegerî Ne Suc e” mesajlı afişler, aralarında Cumhuriyet, Evrensel, Jiyan,
BirGün, İMC TV, Özgür Düşünce, T24, P24, Haberdar, Bianet ve Agos gibi pek çok gazete, haber sitesi
ve TV kanalında beş gün süreyle yayınlanacağı bildiridi.1254
25 Temmuz 2016
• Haklarında gözaltı kararı çıkartılan 42 gazeteci arasında yer alan Fatih Yağmur, ülkede can
güvenliğinin olmadığını söyledi.”FETÖ’cü” olduğu iddialarını reddeden Yağmur, Twitter hesabından
yaptığı açıklamada OHAL bitene kadar teslim olmayacağını, ‘çünkü işkenceye tanık olduğunu’ öne sürdü.1255
• Gazeteci Bülent Mumay, hakkında çıkarılan gözaltı kararı ile ilgili açıklamasında, “henüz ne
ile suçlandığını bilmediğini” söyledi. Mumay, “Daha önce Ergenekon davasında olmuştu. Herkese Ergenekoncu dediler, suçlularla suçsuzları bir araya karıştırdılar. Gazeteci arkadaşlarımızı tutukladılar.
Bugün de yapmaya çalıştıkları şey darbenin yakınında durduklarını iddia ettikleri cemaatçilerin yanına
benim gibi işini yapmaya çalışan, kendini, durduğu yeri muhalif olarak tanımlayan birini oraya eklemleyerek bilgi kirliliği yapmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.1256
26 Temmuz 2016
• İfade özgürlüğü ve insan hakları örgütleri Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ve Af Örgütü Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde 42 gazeteciye yönelik gözaltı kararına tepki göstererek “Türkiyeli yetkilileri, gazetecileri fikirleri yüzünden
hapsetmeye son vermeye çağırıyoruz” denildi.1257
28 Temmuz 2016
• Darbe girişiminden sonra başlatılan soruşturma kapsamında gazetecilerin gözaltına alınmasıyla ilgili Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası yaptıkları ortak açıklamayla “ çok sayıda gazetecinin gözaltına alınması kararının yeni hak ihlallerine, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü açısından kırılmaya neden olabileceği” uyarısında bulundu.1258
• ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Türkiye’deki gelişmelere ilişkin açıklamasında,
Türkiye’nin darbe girişiminin faillerini yakalamak istemesinin anlaşılır olduğunu ancak çok sayıda gazetecinin bu kapsamda gözaltına alınmasının endişe verici bir eğilimin parçası olduğunu belirtti. Sözcü
Kirby, onlarca gazeteci hakkında gözaltı kararı çıkarılmasını “rahatsız edici gidişatın devamı” diye niteledi.1259
• Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Türkiye’de darbe
girişimi sonrasında başlatılan basın mensuplarına yönelik soruşturmaların uluslararası normlara aykırı
olduğunu belirterek, Türkiye’nin basın mensuplarına dönük yaklaşımını eleştirdi.1260
• Türkiye Yayıncılar Birliği’nin açıklamasında, OHAL kararnamesiyle 29 yayınevinin kapatılarak mal varlıklarının Hazine’ye devrinin ve borçlarının istenememesinin sektöre zarar vereceğini belirterek, “29 yayınevinin kapatılması ve gelecekte başka yayınevlerinin de bakan onayı ile kapatılabilmesi
hak ihlallerine, düşünce ve ifade özgürlüğü açısından sakıncalı durumlara, onarılamaz maddi ve manevî
kayıplara yol açabilecektir.” denildi.1261
• Cumhuriyet Halk Partisi Twitter üzerinden attığı bir tweet ile darbe girişimini kapağına taşıdığı sayısı toplatılan Leman dergisine destek oldu. Twitter hesabından, ‘‘Bağımsız mizah anlayışıyla, her
hafta okurlarının yüzünü güldüren Leman dergisinin yanındayız’’ denildi. Mesaja “Mizah’ın OHAL”i
mi olur’ başlığı taşıyan bir de görsel eklendi.1262
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11 Ağustos 2016
• Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyeleri Evrensel gazetesi Muhabirleri Hasan Akbaş,
Fırat Topal, Serpil Berk ve serbest gazeteci Sertaç Kayar’ın gözaltında tutulmasına tepki gösterdi.
Yapılan açıklamada, “gazetecilik, kolluk kuvvetleri tarafından suç olarak görülmüştür. Bu dayatmayı
kabul etmiyoruz. İktidara da hatırlatıyoruz; adalet ve hukuk gibi, özgür basın da bir gün herkese lazım
olur.” denildi.1263
12 Ağustos 2016
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, darbe girişimi sonrasında gazetecilerin basın
kartları ve gri görev pasaportlarıyla ilgili sorunlar yaşandığını belirterek, iptaller konusunun yeniden
gözden geçirilmesi için BYEGM’ye çağrıda bulundu. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan TGC,
“Yaşanan darbe girişiminin ardından bize sarı basın kartları ve gri görev pasaportları ile ilgili yaşanan
sorunlar ulaşmaktadır. Yıllardır sürekli basın kartı taşıyan birçok üyemizin 12 Eylül dönemine ait adli
sicil arşiv kayıtları gerekçe gösterilerek kartları iptal edilmiştir. Demokratik parlamenter rejimle
yönetilen bir ülkede hepimizin darbe girişimine karşı çıktığı süreçte bu iptaller üzücüdür” ifadelerini
kullandı.1264
• Yenikapı’da düzenlenen “Demokrasi ve Şehitler Mitingi”ne “Kesinlikle darbe karşıtıyım ama
böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum” ifadesiyle katılmayacağını açıklayan Sıla
Gençoğlu, konserlerinin iptal edilmesiyle ilgili olarak “Gündemi acılarla dolu bir ülkede sizleri bu meseleyle ilgili meşgul ediyor olmaktan da hicap duyuyorum. Demokrasi farklılıklara saygı duymanın, o
renkli farklılıklarla omuz omuza yaşamayı becerebilmenin adıdır” dedi.1265
16 Ağustos 2016
• HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile bazı HDP milletvekilleri Özgür Gündem gazetesine dayanışma ziyaretinde bulundu. Yüksekdağ, burada yaptığı açıklamada “Gazete binasını basanlar,
Özgür Gündem’i o binadan ve oradakilerden ibaret sanıyor. Oysa biz neredeysek Özgür Gündem oradadır. Darbe gecesi CnnTürk basıldığında basın özgürlüğü savunuculuğu yapanlar, Özgür Gündem basılırken kör, sağır ve dilsiz…Bu utançtır.” dedi. Yüksekdağ, Özgür Gündem gazetesinin, biat ettirilmiş
medyaya karşı, yandaş ve iliştirilmiş medyaya karşı, özgür gazeteciliğin adresi olduğunu söyledi.1266
• Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, tutuklanan Hürriyet muhabiri Arda Akın ile ilgili açıklamasında, Akın’ın “bir örgüt ile ilişkisinin bulunmadığını”, haber ve tweet’lerinden dolayı tutuklandığını söyledi ve “adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine ve arkadaşımızın aklanacağına güveniyoruz.” dedi.1267
• Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Özgür Gündem gazetesinin kapatılarak binasının
basılmasını ve çok sayıda gazetecinin gözaltına alınmasını kınadı ve kapatma kararının “kabul edilemez” olduğu belirtildi. Özgür Gündem’in kapatılmasıyla çoğulculuğa bir darbe vurulduğunu belirten
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü temsilcisi Johann Bihr, “Bir medya kuruluşunun kapatılması, editöryal çizgiyi reddetmenin değil susturma iradesini gösteren sansürün en uç örneğidir. Bu, kabul edilemez. Türkiye’deki tüm gazetecilere yönelik bir yıldırma işareti verilmiştir” dedi.1268
• Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Özgür Gündem’in kapatılması üzerine yayınladığı açıklamada, “Darbe girişimini fırsata çeviren AKP, OHAL bahanesiyle tüm muhalif yayın organlarına yönelmiş durumda. 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin kapatma kararı, operasyonların sadece FETÖ/PDY ile sınırlı kalmayacağını gösterdi. TGS olarak darbe girişimi sonrasında AKP’nin bununla yetinmeyeceğini
amaçlarının tek sesli bir medya yaratmak olduğunu her açıklamamızda dile getirdik. Bu iktidar, gazeteleri, televizyonları kapatarak, gazetecileri hapsederek sorunların çözülemeyeceğini artık görmeli. Özgürlükler baskılanarak bugünlere geldik. Yasakçı zihniyet ve politikaların çözüm üretmek yerine krizleri
derinleştirdiği ortadadır. TGS olarak, halkın haber alma hakkını savunan tüm basın yayın organlarının,
gazetecilerin yanında olduğumuzu belirterek, Özgür Gündem ile dayanışma içinde olduğumuzu ifade
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ediyoruz.” denildi.1269 DİSK Basın İş, TGS, TİHV, İHD, ÖHD ve İTO temsilcileri Özgür Gündem’in
kapatılmasını, baskını ve gözaltıları protesto ettiği basın açıklamasında, Bu ülkede basın ve ifade özgürlüğü zaten problemliydi. Artık çok endişeliyiz. Özgür Gündem’in kapatılmasının ardından gazeteciler
için, basın ve ifade özgürlüğü için daha da vahim şeylerin olmasından korkuyoruz. Basın ve ifade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılmasını, gözaltındaki ve tutuklu arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını, Özgür Gündem gazetesinin derhal açılmasını talep ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.1270
17 Ağustos 2016
• Özgür Gündem hakkında verilen kapatma kararının ardından gazete binasına düzenlenen polis
baskınında gözaltına alınan İMC TV muhabiri Gülfem Karataş ve kameraman Gökhan Çetin hakkında
açıklama yapan kanal yönetimi, “Gazetecilik görevini yaparken gözaltına alınan muhabirimiz Karataş
ile kameramanımız Çetin’e yönelik kabul edilemez uygulamayı kınıyoruz. Sadece mesleklerini yapmakta olan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.” dedi.1271
18 Ağustos 2016
• ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Özgür Gündem gazetesinin mahkeme kararıyla
kapatılması ve gazetecilerin gözaltına alınmasıyla ilgili “Bağımsız bir medya kuruluşunun kapatıldığını
gördüğümüzde her zaman endişe duyarız, bu konuda çok net olduk. Türkiye’yi bu türden adımların, özgür ve bağımsız medya dahil, demokratik kurumlar üzerinde yapacağı etkiye dair duyarlı olmaya çağırıyoruz.” dedi.1272
19 Ağustos 2016
• Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Uluslararası PEN Yazarlar Birliği (PEN International) Özgür Gündem’in kapatılma kararına ilişkin acil birer
bildiri yayınladılar. Uluslararası PEN Yazarlar Birliği kendi internet sitelerinde yayınladığı, “Türkiye’de
yeni tutuklama dalgası ile Yazar Aslı Erdoğan da tutuklandı” başlıklı açıklamasında Türkiye hükümetinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında karşıt sesleri bastırma çabası ile tutuklamaları yoğunlaştırdığı
belirtti. Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) yayınladıkları bildiride “Özgür Gündem kapatılma kararı geri çekilmelidir” dedi.1273
21 Ağustos 2016
• Özgür Gündem gazetesinin Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazarı Aslı Erdoğan için Pazartesi
günü Bakırköy Cezaevi önünde özgürlük nöbeti başlayacak. Özgürlük nöbetine Barış İçin kadın Girişimi, Barış Bloku, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Barış İçin Akademisyenler ve yazarlar destek
veriyor.1274
22 Ağustos 2016
• Özgür Gündem gazetesinin yayın danışma kurulu üyesi ve yazarı Aslı Erdoğan için tutuklu
bulunduğu Bakırköy Cezaevi önünde özgürlük nöbeti başlatıldı. Tutulan ilk nöbete Barış İçin Kadın Girişimi, Barış Bloku, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Barış İçin Akademisyenler ve yazarlar, Halkların Demokratik Kongresi Kadın Meclisi destek verdi.1275
30 Ağustos 2016
• Türkiye Gazeteciler Sendikası gazetecilere düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklamasında,
“15 Temmuz darbe girişimin ardından getirilen OHAL ile birlikte basın özgürlüğü ayaklar altına alındı.
Basın faaliyetleri nedeniyle onlarca gazeteci cezaevlerine konulurken, 10’larcası da gözaltında tututuluyor. Evrensel gazetesi Mersin Muhabirleri Cemil Uğur ile Halil İbrahim Polat haber takibi yaparken gözaltına alınmalarının üstünden 7 gün geçti. OHAL’i gerekçe göstererek 5 gün avukatlarıyla dahi görüştürülmeyen Uğur ve Polat, hala savcılığa çıkartılmadı. Haber takibi yapmanın suç haline geldiği bir ülkede ne demokrasiden ne de basın özgürlüğünden bahsedebiliriz. Genç meslektaşlarımızın bir an önce
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serbest bırakılmasını istiyoruz.” ifadeleri kullanıldı.1276
3 Eylül 2016
• Anayasa hukukçusu Profesör Ersan Şen Olağanüstü Hal dönemlerinde “insan hak ve hürriyetlerinin kısmen askıya alındığı, bu sebeple de kısıtlamalarda aşırılığa gidilebildiği söylense de, kısıtlamaların keyfi olamayacağı ve hukukilik taşıması gerektiğini” söyledi. Profesör Şen konuyla ilgili yazısında
“Olağanüstü halde kanun hükmünde kararnameler, esas itibariyle olağanüstü halin ilanına yol açan sebepleri ortadan kaldırmaya yönelik tedbirlerle sınırlı olmalı ve kalıcı olmamalı, yani olağanüstü halin
kaldırılması ile geçerliliğini yitirecek KHK’larla süreklilik arz eden yasal düzenlemeler yapılmamalıdır”
dedi.1277
4 Eylül 2016
• Oyuncu, senarist, yazar ve hekim Ercan Kesal, Hürriyet gazetesinden Yenal Bilgici’ye verdiği
röportajda, Darbe girişiminin ardından yaşanan tutuklamaların ardından , demokrasilerin temel görevinin yazar ve sanatçıların yaratma ve ifade özgürlüklerini ’teminat altına’ alması gerektiğini belirtti. Kesal “Hiçbir sanatçı, gazeteci ya da yazara bunları yapıyor diye zor kullanamazsınız. Engelleyemezsiniz,
eziyet edemezsiniz” dedi.1278
6 Eylül 2016
• İstanbul’da ARTICLE 19 örgütünün öncülüğünde bir araya gelen aralarında Danimarka PEN,
Avrupa Gazeteci Federasyonu (EFJ), Norveç Gazeteci Birliği’ninde bulunduğu 11 uluslararası basın örgütü temsilcilerinin ortak basın açıklamasında, OHAL ve KHK’lerle birlikte muhalifler ve bağımsız
medya üzerinde baskı ortamı yaratıldığı ileri sürüldü. Heyetin, hakkında kanıt olmadan tutuklanan kişilerin derhal serbest bırakılması ve bağımsız medyaya yönelik baskıların durdurulması çağrısında bulunduğu belirtildi.1279
7 Eylül 2016
• Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ soruşturması kapsamında Yeniçağ gazetesi yazarları Servet Avcı, Adnan İslamoğulları ve cemaatin TSK’daki yapılanmasının anlatıldığı
“İmamların Öcü” kitabının yazarı Yavuz Selim Demirağ’ın gözaltına alınmasına üzerine Meral Akşener
ile milletvekili Sinan Oğan Twitter’dan açıklama yaptı. Akşener. “Ülkücü arkadaşlarımın FETÖ’cü olmak iddiası ile gözaltına alınmasını lanetliyorum” dedi. Oğan ise, “MHP’de bazı muhalif isimlere yönelik bu sabah başlatılan operasyon işi sulandırmak ve FETÖ’ye hizmet olur” tweetini paylaştı.1280
8 Eylül 2016
• Almanya’da hükümet ve muhalefet partileri, Deutsche Welle’ye ait video kaydının Türkiye
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından el konmasının ardından Türkiye’ye basın özgürlüğü konusunda
uyarıda bulunduğu belirtildi. Almanya Kültür Bakanı Monika Grütters, “Türkiye’de yaşanan olayda olduğu gibi, bir televizyon röportajının tamamlanmasından sonra kayıtlara el konulması hiçbir şekilde bizim basın özgürlüğü anlayışımızla bağdaşmıyor” dedi. Daha önce de olay Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin de aralarında bulunduğu gazeteci ve insan hakları örgütleri tarafından eleştirildi. TGC Başkanı
Turgay Olcayto, yaşanan olayın Türkiye’deki koşullarla evrensel gazeteciliğin işlediği Batı arasındaki
büyük farkı gözler önüne serdiğini, Türkiye’de ifade özgürlüğü, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkının engellenmesinin yeni bir olay olmadığını, çok sık darbelere uğrayan ülkede yasaların özgürlükleri korumaktan çok, bunları sınırlamaya odaklı olduğunu söyledi.1281
9 Eylül 2016
• Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, geçen dönemde Ekonomik ve Parasal Politika başlıkla 17’inci fasılın ve Mali ve Bütçesel Hükümler başlıklı 33’üncü fasılın açıldığını hatırlatarak, “Yeni
dönemde müzakerelerin kalbini oluşturan basın özgürlüğü, temel haklar ve hürriyetler gibi konular içeren fasılların (23 ve 24. fasıllar) açılmasını bekliyoruz. Bu konularda çok fazla eleştiri dile getiriliyor.
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Bu eleştiriler gerçekten demokrasi ve insan hakları konusunda bir ilerleme amacı taşıyorsa o zaman buyurun bu fasılları açalım diyoruz.” dedi.1282
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve DİSK - Basın İş yaptıkları ortak açıklamada, Türkiye’de medyanın darbe girişimine karşı çıktığı ve parlamenter demokrasinin yaşatılması için çaba harcadığı belirtilerek “Darbe sonrasında hedeflenen barış ve dayanışma sürecinde de
yine basın çalışanları görevlerini başarıyla yerine getirmişlerdir. Ancak darbe girişiminin ardından olağanüstü hal ilanıyla geçen 55 günün sonunda kamuoyunun haber alma, gerçekleri öğrenme hakkı büyük
ölçüde engellenmeye başlamıştır. Gazeteciler yine hedef gösterilerek sürecin mağduru haline getirilmişlerdir. Şu anda görünen tablo basın özgürlüğü açısından iç karartıcıdır. 200’e yakın gazeteciye gözaltı
kararı çıkmış, toplamda 107 gazeteci tutuklanmıştır” denildi.1283
12 Eylül 2016
• Gözaltında tutulan gazeteci, yazar Ahmet Altan ve Prof. Dr. Mehmet Altan ile tutuklu yazarlar
Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay’a, aralarında Nobelli edebiyatçılar J.M. Coetzee ve Orhan Pamuk’un
yanı sıra, Daron Acemoğlu, Hector Abad, John Berger, Elena Ferrante gibi isimlerin yer aldığı 54 yazar,
yayıncı ve akademisyen darbe sonrasındaki yapılan uygulamaların durdurulmasına ilişkin hazırlanan
destek mektubuna imza attı. Dünyanın tüm demokratlarına seslenilen mektupta, “Türkiye ve Ortadoğu’nun geleceğiyle ilgilenen herkesi, Türk Hükümeti’nin, farklı fikirleri savunan ülkenin en parlak düşünür ve yazarlarına karşı yürüttüğü sindirme ve baskı harekâtına karşı durmaya çağırıyoruz” denildi.1284
14 Eylül 2016
• Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar Almanya’nın Hamburg kentinde
Avrupa Postası isimli haber sitesinin düzenlediği “Türkiye’de basın özgürlüğü” başlıklı bir da toplantıda, Bu çapta bir baskıyı 12 Eylülde bile hissetmedim . 13 yıllık bir iktidarla mücadele halindeyiz. Şunu
bilin ki hakikaten şu anda yazan, çizen, yorumlayan hala birileri varsa, bunu kendi canını ortaya koyarak yapıyor. Çünkü doğrudan hedef gösterilme durumundalar. Doğrudan, bizzat Cumhurbaşkanının tehdidi altındalar” dedi.1285
23 Eylül 2016
• CHP OHAL’in ardından çıkarılan ikinci KHK’daki bazı hükümlerin iptali için AYM’ye başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, “Hükümet, KHK’lerle adeta darbe dönemini hatırlatan bir
fırsatçılığa düşmemelidir. Bugün de aynı kararlılıkla iktidarın hukukun dışına çıkmasını istemiyoruz”
dedi.1286
27 Eylül 2016
• İnsan Hakları Derneği (İHD), OHAL’in kaldırılması ve OHAL dönemindeki yasaların iptal
edilmesi talebiyle, bugün başlayan ve 10 gün sürecek olan imza kampanyasına ilişkin, Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Adana ve Hatay’da basın açıklaması yaptı. Meclis Başkanlığına hitaben yazılan kampanya metninde, OHAL’in uzatılmaması gerektiği vurgulandı ayrıca imza kampanyasına katılmak isteyenler için bu kentlerin bazı noktalarına masa açılacağı belirtildi.1287
28 Eylül 2016
• Ahmet ve Mehmet Altan’ın tutuklanması üzerine, Türkiye hapishanelerinde tutuklu bulunan
bütün gazeteci ve yazarlar için özgürlük isimli metne, aralarında Jürgen Baurmann, Judith Butler, Nick
Cave, İsmail Beşikçi, Margaret Atwood ve Costa Gavras gibi isimlerin olduğu 303 akademisyen, yazar,
sanatçı, bilim insanı ve hak savunucusu imza attı. Change.org üzerinden imzaya açılan metinde, “Biz
aşağıda imzası bulunanlar, dünyanın tüm demokratlarını, Türkiye’yle ve Türkiye’nin önemli bir rol oynadığı Ortadoğu’nun geleceğiyle ilgilenen herkesi, Türk Hükümeti’nin, farklı fikirleri savunan Türkiye’nin en parlak düşünür ve yazarlarına karşı yürüttüğü sindirme ve baskı harekâtına karşı durmaya ça-
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ğırıyoruz” denildi.1288
29 Eylül 2016
• TÜRKSAT tarafından yayını durdurulan 12 TV ve 11 radyo konusunda açıklama yapan CHP
Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “AKP’nin politikalarını eleştiren, eksiklerini gören, özgürce gazetecilik yapmaya çalışan bir kanalın susturulmaya çalışıldığını düşünüyoruz” dedi. HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ise yaptığı açıklamada, bir bütün olarak toplumsal yaşamı boğmaya yönelik saldırılar olduğunu iler sürerek, “AKP’nin açık bir darbe saldırısı ile karşı karşıyayız” dedi. İMC TV tarafından yapılan açıklamada ise kanalımızı kapatma gerekçesi olarak kullanılan ve tamamen hukuk dışı olan
suçlamayı kesinlikle kabul etmiyor, bu kararı ifade ve basın özgürlüğüne vurulmuş büyük bir darbe olarak görüyoruz. Milyonlarca vatandaşın haber alma hakkına yönelik de ciddi bir ihlaldir” denildi.1289
• TÜRKSAT uydusu üzerinden yayın yapan ve kapatılan televizyonlar arasında bulunan, Kürtçe
çocuk kanalı olan Zarok (Çocuk) TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Dilek Demiral, tek yaptıkları şeyin
Kürtçe yayın olduğunu ifade ederek, “Biz nasıl bir propaganda yapmışız, nasıl yıkıcı bir faaliyette bulunmuşuz? Bunun bize açıklanmasını istiyoruz” dedi.1290
• HDP Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, barış bildirisi imzacılarına
yönelik baskı, keyfi ve usulsüz uygulamalar ile hukuksuzlukların kapsamlı bir şekilde araştırması ve
açığa çıkarması için Meclis Araştırması açılmasını istedi. Baluken, “Hukukun üstünlüğünü korumakla
görevli olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin imzacı akademisyenlere karşı geliştirilen baskı, keyfi ve
usulsüz uygulamalar ile hukuksuzlukların kapsamlı bir şekilde araştırması ve açığa çıkarması elzemdir”
dedi.1291
• HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, Türkiye’de yayın yapan aralarında Hayatın Sesi,
TV 10, Van TV, Jiyan TV, Azadi TV ve Zarok TV’nin bulunduğu televizyon kanallarının resmi bilgilendirme tebliğ edilmeden TÜRKSAT uydusundan çıkartılmasını, Meclis’e taşıdı. Uca, “Kapatma kararı sadece halkın haber alma, bilgilenme ve serbest kamusal tartışma üzerinden bireysel kanaatini oluşturma
hakkının askıya alınmasına sebep olmamış, aynı zamanda Türkiye’de milyonlarca kişi tarafından konuşulan Kürtçenin kamusal alandan dışlanmasına sebep olmuştur” dedi.1292
30 Eylül 2016
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kapatılan Özgür Gündem gazetesiyle ilgili devam
eden soruşturma kapsamında Dilbilimci Yazar Necmiye Alpay ile gazetenin yayın danışma kurulu üyesi
Aslı Erdoğan’a mektup yazdı. Kılıçdaroğlu, Alpay’a yazdığı mektubun da, “Demokrasiyi savunmanın
zor bir süreç olduğunu görüyoruz. Barışı savunmanın zor bir süreç olduğunu görüyoruz. Siz, azminizle
inancınızla, aydınlığınızla bu süreci başarıyla götürüyorsunuz. Bedel ödediğinizi biliyorum ama o bedel
sizin değil, Türkiye’nin onuru” dedi. Erdoğan’a da, “Aslı Hanım, içeridesiniz ama unutmayın, dışarıdaki
bizler sizi unutmadık. Onurunuzla dik duruşunuzla azim ve kararlılığınız ile topluma örnek oluyorsunuz. Umarım özgür bir ortamda bir araya gelir, sohbet ederiz” dedi.1293
4 Ekim 2016
• Darbe girişimi sonrası OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lar çerçevesinde radyo ve televizyon kanallarının polis baskınlarıyla mühürlenmesine, yayınların karartılmasına karşı Birleşik Haziran
Hareketi isimli STK’nın daveti ile gazeteci ve yazarlar, “Halkın haber alma hakkına sahip çıkıyoruz”
başlıklı imza kampanyası başlattı. Aralarında Ahmet Şık, Zülfü Livaneli, Doğan Tılıç, Ahmet Abakay,
Bülent Mumay ve Ahmet Ümit’in de bulunduğu birçok gazeteci ve yazar kampanyayı imzalayarak des1294
teklerini açıkladılar.
6 Ekim 2016
• ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, Türkiye’de 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası yüzlerce gazetecinin gözaltına alınması ve çok sayıda medya kuruluşunun kapatılmasıyla
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http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/179104-hukumete-kuresel-cagri-gazeteci-ve-yazarlara-ozgurluk
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/607682/12_TV__11_radyo_kanali_kapatildi.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/607941/Kapatilan_Kurtce_cizgi_film_kanali_saskin__Nasil_bolucu_yayin_yaptik_.html
1291
http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/179167-baris-akademisyenlerine-yonelik-hukuksuzluklar-meclis-te-arastirilsin
1292
http://imc-tv.net/yayini-durdurulan-uca-televizyon-ve-radyolarin-kapatilmasinin-gerekcesi-nedir-basbakana-soruldu/
1293
http://www.abcgazetesi.com/kilicdaroglundan-asli-erdogan-ve-necmiye-alpaya-mektup-29509h.htm
1294
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/610116/Gazeteci_ve_yazarlardan_baskilara_karsi_imza_kampanyasi___SeslerSusturulamayacak.html
1289
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ilgili açıklama yaptı. Toner, “Türk Hükümeti’nin darbe girişimi sonrası sert müdahalelerde bulunduğunu, arkasında kim olduğuna ilişkin araştırmalarını izlemekteyiz. Ancak bu girişimlerin Türkiye’nin demokratik kurumlarına, ifade ve basın özgürlüğüne yönelik olmaması gerektiğini de başından beri söyle1295
dik” dedi.
7 Ekim 2016
• Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu, iki yıl
aradan sonra Türkiye’nin yeniden “dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi” sıfatıyla anılmaya başladığını söyledi. Önderoğlu, RSF’nin 2015 yılı verilerine dayanarak nisan ayında yayınladığı 2016 Dünya
Basın Özgürlüğü listesinde, Türkiye’nin 180 ülke arasında 149. sıradan 151. sıraya gerilemiş olduğunu
ve son tutuklamalar ile kapatılan yayın organlarıyla birlikte önümüzdeki dönemde daha da gerilemenin
kaçınılmaz olduğunu belirtti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, “Ben bu
kadar kısıtlayan, bu kadar zorlu bir dönem yaşamadım. Bu sloganı sıklıkla kullanıyoruz, gerçekten çok
doğru bir slogan: Gazetecilik suç değil” dedi. DİSK’e bağlı Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Faruk
Eren, “ Daha öncede gazeteciler yargılandı, hatta gazete binaları bombalandı. Ama, ilk defa bu kadar
yoğun, topyekun bir saldırı var. Ve bu sistemli, bir kalemde 23 radyo ve televizyon kapatılabiliyor. Ha1296
kikaten, en vahim durum şu an” dedi.
• Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) tarafından, Evrensel gazetesi Muhabiri Cemil Uğur’un
tutuklanmasıyla ilgili yapılan açıklamada, “Karakola giden Uğur, yakalama kararı alındığını öğrendi.
Mahkemeye sevk edilen Uğur, örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkiye’de
gazetecilere yönelik art arda gelen tutuklama haberleri ile basın özgürlüğü yok edildi. TGS olarak ceza1297
evlerindeki tüm gazetecilerin serbest bırakılmasını istiyoruz” denildi.

• Basın İlan Kurumu’nun “Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği”ni değerlendiren bazı avukatlar ve gazeteci meslek örgütleri, durumu “özgür basının baskı alıntına alınması” olarak nitelendirdiler. Konuya ilişkin değerlendirmelerde
bulunan Avukat Kadir Akbaş, “Yayınlanan yönetmelik ile ‘Masumiyet Karinesi’ ortadan kaldırılıyor. Özgür basın baskı altına alınmak isteniyor, resmi ilanların kesilmesi endişesi ile etkili
bir oto- sansür uygulanması getiriliyor” dedi. 1298
8 Ekim 2016
• Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun (TGK) Yalova Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen 9. Başkanlar Kurulu toplantısına, yedi federasyon ve buna bağlı 82 gazeteciler cemiyeti ile basın
meslek kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası basının meselelerinin acil çözüm beklendiği açıklandı. Sonuç bildirgesinde, “Türk medyası, 15 Temmuz gecesi demokrasi adına önemli bir sınav vermiştir. Medyamız darbecilerin müdahalelerine rağmen yayınlarını
sürdürerek kanlı emellerini gerçekleştirmelerine engel olmuştur. Darbe gecesi önemini kanıtlayan medyamızda yaşanan sıkıntıların bir an önce çözümlenmesi, demokrasimiz açısından önem taşımaktadır”
1299
denildi.
9 Ekim 2016
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın e-posta yazışmalarının ifşası sonrası GoogleDrive, OneDrive, Github ve Dropbox gibi bulut ve e-ticaret internet sitelerinin erişiminin engellenmesi Liberal Demokrat Parti tarafından kınandı. LDP’nin açıklamasında, Türkiye’de yüz binlerce
insanın ve iş yerinin kullandığı bulut ve e-ticaret sitelerinin derhal erişime açılması, kişisel ve ticari arşivlerini bu sistemlerde depolayan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi çağrısında bulunuldu. Açıklamada, “Mesele Google DNS ile erişim meselesi değildir. Mesele, yasakçı zihniyet meselesidir. Bu gelişime engel olma meselesidir. Medeniyetin asırlar öncesinde bıraktığı bu zihniyeti kınıyor, bu utancı

1295

http://www.yurtgazetesi.com.tr/abd-den-flas-turkiye-aciklamasi-ifade-ve-basin-ozgurlugune/12983/
http://www.dw.com/tr/bas%C4%B1n-%C3%B6zg%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BCne-ohal-darbesi/a-35985577
https://www.evrensel.net/haber/292293/tgs-gazetecileri-serbest-birakin-2
1298
http://www.yeniasya.com.tr/gundem/sansur-yonetmeligi-hukuken-gecersizdir_411939
1299
http://www.haberler.com/tgk-basinin-meseleleri-acil-cozum-bekliyor-8838914-haberi/
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1300

• Diyarbakır’da gazeteciler, kapatılan televizyon kanalları ve radyolarla halkın haber alma hakkının engellenmesi ve gazetecilerin işsiz bırakılmasını protesto etmek amacıyla oturma eylemi başlattı.
Gazetecilerce yapılan ortak açıklamada, “Darbe girişimi sonrasında darbecilerle mücadele adına ilan
edilen OHAL ile uygulamaya konulan KHK’larla asıl darbeyi basın özgürlüğü yemiştir. İktidarı bu uy1301
gulamadan geri dönmeye, kamuoyunu da gazetecilere destek vermeye çağırıyoruz” denildi.
• İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Karşıyaka yedek kalecisi Behram Zülaloğlu’nun, Aydınspor 1923 maçının devre arasında spor muhabiri Deniz Biricik’e saldırı girişiminde bulunmasının kabul edilemez bir durum olduğunu belirtti. Dikmen, “Görevi başındaki gazeteciye ağza
alınmayacak hakaretler eden ve fiili saldırı girişiminde bulunan sporcuyu kınıyoruz. Eleştiri, gazetecinin
görevidir. Gazetecilerin yazdıklarından rahatsız olanlar en kolay yol olarak saldırmayı tercih etmektedir.
Kişiler başarısızlıklarının sorumlusu olarak gazetecileri görmekten vazgeçmelidir. Bu çirkin saldırıyı
1302
kabul etmemiz mümkün değildir” şeklinde konuştu.
19 Ekim 2016
• Frankfurt Kitap Fuarı, başarısız darbe girişimi sonrasında tutuklanan insan hakları savunucusu
yazar Aslı Erdoğan’ın ve gözaltına alınan veya tutuklanan gazeteci ve yazarların serbest bırakılması
çağrısıyla açıldı. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, fuarı açış konuşmasında, Erdoğan ve diğer tutuklu veya gözaltındaki mağdur gazeteciler ve yazarlarla AP’nin “tam bir dayanışma içerisinde”
1303
olduğunu söyledi.
22 Ekim 2016
• OHAL kapsamında KHK ile kapatılan kanallardan birisi olan TV10’un kapatılması Taksim
Galatasaray Meydanı’nda protesto edildi. “Alevilerin sesi TV10 susturulamaz!” pankartının açıldığı eylemde, Alevi STK’larınca TV10’un tekrar açılması talebiyle imza kampanyası başlattığı belirtildi. Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Genel Başkanı Aydın Deniz, “Alevilerin sesi olan kanalın açılması için
Avrupa ve Türkiye’deki Alevi dernekleri olarak imza kampanyası başlattık. Kampanyanın ardından im1304
zaları Başbakanlığa vereceğiz” dedi.
23 Ekim 2016
• Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS) yeni yönetimde genel başkanlık görevine seçilen
Gökhan Durmuş, önümüzdeki sürecin gazeteciler için çok zor geçeceğini ve gazetecilerin serbest bırakılması için TGS’nin de bu zorluklarla başa çıkabilecek bir politika üreteceğini kaydetti. Durmuş, “Gazeteciler özgür olmadan toplumun objektif, tarafsız habere ulaşamayacak. Halkın da gazeteciler ile birlikte bunun için mücadele etmesi gerekiyor. Cezaevlerinde bulunan gazetecilerin derhal serbest bırakıl1305
malı” mesajını verdi.
25 Ekim 2016
• Gazeteci İsmail Saymaz, Hürriyet Gazetesi’nde ByLock ile ilgili haberine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlatmasına Twitter hesabından tepki gösterdi. Saymaz, “Bylock’un
FETÖ’nün örgütsel haberleşme aracı olduğuna delil sunan haberimize ‘delil karartma’ suçundan soruşturma açılıyor. Benim mesleki ömrüm, Fethullahçı savcıların açtığı davalarda ifade vermekle geçti. Ben
ne o gün yıldım, ne de bugün yılacağım. Benim için asıl beraat makamı, evladı olmaktan onur duydu1306
ğum bu halkın vicdanıdır” kaydetti.
26 Ekim 2016
• Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisine sorulan soruyu beğenmeyip, gazeteci azarlamasına ilişkin tepki gösterdi. ÇGD, “Gazeteciler yanınızda do-

1300

http://us5.campaign-archive1.com/?u=ee2d41ff6ef447fe7b0b5e87f&id=0c77fd9542&e=badfbcadff
https://www.evrensel.net/haber/292561/diyarbakirda-gazeteciler-basina-darbeye-karsi-eylemde
http://www.hurriyet.com.tr/izmir-gazeteciler-cemiyetinden-gazeteciye-sald-40244877
1303
https://au.news.yahoo.com/world/a/32940643/frankfurt-book-fair-opens-with-plea-to-free-turkish-novelist/#page1
1304
https://www.evrensel.net/haber/293508/tv10un-kapatilmasina-karsi-imza-kampanyasi-baslatildi
1305
https://www.evrensel.net/haber/293543/basin-ozgurlugu-icin-guclu-bir-tgs-yaratmaliyiz
1306
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/621059/Hurriyet_e_ByLock_sorusturmasi..._Haberi_yapan_ismail_Saymaz_dan_sert_tepki.html
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laştırdığınız ’basın danışmanlarınız’ gibi, önceden hazırladığınız yanıtları verebilmeniz için sorular soran kişiler değildir. Gerçek gazeteciler, beğenmediğiniz, hoşunuza gitmeyen soruları soran, gerçeklerin
ortaya çıkması için halk adına kamusal faaliyet yürütenlerdir. İngiliz gazeteci ve romancı George
Orwell’ın da dediği gibi ‘Gazetecilik, birilerinin basılmasını istemediği şeyi yayımlayabilmektir. Geri
1307
kalan her şey, halkla ilişkiler faaliyetidir” kaydetti.
• İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Mazlum-Der, Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) ve Türkiye PEN, “Yeryüzünün barışı yazarların avuçlarındadır” temasıyla Aslı
Erdoğan ve Necmiye Alpay’ın hürriyete kavuşturulması talebiyle ortak toplantı düzenledi. Bu STK’lar,
Erdoğan’ın ve Alpay’ın yanı sıra çok sayıda gazetecinin, aydının da hapiste olduğunu, ifade ve basın
özgürlüğü adına hiçbir şeyin kalmadığını ve özellikle 15 temmuz sonrasında Türkiye’de hiçbir hukuki
güvencenin olmadığını iddia ettiler.1308
27 Ekim 2016
• ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Kirby, “Diyarbakır’ın
seçilmiş eş belediye başkanlarının, terörizmi destekledikleri suçlamasıyla gözaltına alındıkları süreci
yakından izliyoruz. Eş başkanların gözaltına alınmaları konusunda ifadelerinin barışçıl ve yasalara uygun yapılması, bunların da ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilerek kısıtlama getirilmeden, saygı
1309
gösterilerek yapılabilmesi için Türk yetkililere çağrıda bulunuyoruz” dedi.
• Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun 5 Ocak tarihli soru
önergesine yanıt verdi. Bozdağ, “Şu anda cezaevlerinde 106 tutuklu ve hükümlü gazeteci var. Ceza infaz kurumlarında bulunan ve mesleğini gazeteci olarak bildirenlerin sayısını esas alarak değerlendirme
yapmanın eksik ve yanlış olacağını, işlenen veya işlendiği iddia edilen suçların gazetecilik faaliyeti kapsamında olup olmadığının önemli olduğu değerlendirilmektedir” dedi. Bozdağ, ayrıca gazetecilerin maruz kaldığı çıplak aramaya ilişkin, “Aramanın amacı, kurumda bulundurulması yasak olan eşyanın ve
kanunla yasaklanan uyuşturucu maddelerin yanı sıra telefon ve sim kartı gibi haberleşme araçlarının ce1310
za infaz kurumuna girişinin önlenmesidir” diye konuştu.
28 Ekim 2016
• Avrupa Parlamentosu, Türkiye’deki tutuklu gazetecilerin durumunu ele alan “Gazetecileri serbest bırakın” talebini içeren tasarıyı kabul etti. Kararda, Ankara’ya 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni “meşru ve barışçıl muhalefeti susturmak için bahane olarak kullanmaması’’ çağrısında bulunularak, gazetecilerin gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklanmaması ve gazetecilerin dava açılmaksızın uzun süreli
olarak cezaevinde tutulmasının yalnızca istisnai koşullarda gerçekleşmesi gerektiği vurgulandı. “Suçun
varlığına dair inandırıcı delil” bulunmadan tutuklu bulunan gazetecilerin serbest bırakılması talep edilerek, “Gazetecilere yönelik cadı avına son verin, cezaevindekileri bırakın ve ifade özgürlüğünü geri geti1311
rin” çağrısında bulunuldu.
• IPS İletişim Vakfı - Bianet ile RSF Almanya kanadı Reporterohne Grenzen ortak çalışmaları
olan basın özgürlüğü ve bilgilendirme ile bilgilendirilme hakkını savunmayı amaçlayan Medya Sahipliği Projesi sonuçları “Medyanın Sahipleri” toplantısında paylaşıldı. Açıklamada, “Türkiye’deki medya
sahipleri ile iktidar arasındaki doğrudan ilişkiyi ortaya koyduğu belirtilerek Türkiye’de en popüler medya aracı olan televizyonlara bakıldığında, en büyük 10 TV şirketinin sahiplerinden 7’sinin iktidardaki
1312
partiyle siyasi bağı olduğu ortaya çıktığı” belirtildi.
31 Ekim 2016
• Aralarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın da
(TGS) bulunduğu G-9 Gazeteci Örgütleri Platformu, Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının gözaltına alınmasına yönelik yaptığı açıklamada, “Demokrasi konusunda duyarlı olan tüm çevreleri bu
“cadı avı”na karşı çıkmaya, iktidarı da medyaya ve ifade özgürlüğüne dönük baskılardan derhal vaz-

1307

http://www.diken.com.tr/gazeteciye-zaten-siz-boyle-soru-sorarsiniz-diyen-bahceliye-yanit-yaninizda-dolastirdiginiz-basin-danismanlariniz-degiliz/
https://www.evrensel.net/haber/293878/yeryuzunun-barisi-yazarlarin-avuclarindadir
http://www.hurriyet.com.tr/abdden-kisanak-ve-anli-aciklamasi-40260073
1310
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/622464/Bozdag__Hapiste_basin_karti_olan_iki_gazeteci_var.html
1311
http://t24.com.tr/haber/apden-turkiyeye-delilsiz-tutukladiginiz-gazetecileri-serbest-birakin,367840
1312
https://www.evrensel.net/haber/294009/turkiyede-medya-iktidara-emanet
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geçmeye çağırıyoruz” denildi. G-9 Gazeteci Örgütleri Platformu, ayrıca “PKK/KCK ve FETÖ/PYD”
gerekçesiyle Cumhuriyet yönetici ve yazarlarının gözaltına alınmasını protesto ettiklerini, mesleğini yaparken baskıya uğrayan her gazeteci ve medya kurumuyla dayanışma içinde olacaklarını da belirtti.1313
• İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Cumhuriyet’e yönelik yapılan gözaltı kararlarına ilişkin düzenlediği basın açıklamasında, “Türkiye’de özgürce gerçek gazetecilik yapmak terör suçu sayılıyor. Bunu
kabul etmiyoruz” dedi. Cumhuriyet gazetesi çalışanlarının gözaltına alınması üzerine, dayanışmak amacıyla bir araya gelen gazeteciler ve emek, demokrasi güçlerinin temsilcileri, gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi. Cemiyet Başkanı Misket Dikmen, konuşmasında, “ Basına yönelik sindirme, yıldırma
ve yok etme gibi demokrasiyle bağdaşmayan politikaları kabul etmiyoruz. Basın özgürlüğü ayaklar altına alınmış vaziyette. Herkesi demokrasiden ve hukuktan yana mücadele etmeye çağırıyoruz” sözlerine
1314
yer verdi.
• Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, yazılı açıklamasında, Cumhuriyet çalışanlarının göz altına alınmasına tepki göstererek, “Cumhuriyet’e yönelik saldırı hepimizedir. Darbeyi
lütuf bilerek özlemi duyulan tekçi rejim inşa etmeye yönelen hükümet, yeni darbe girişimiyle ifade ve
1315
basın özgürlüğünden geriye bir şey bırakmamaya yemin etmiş gibidir” dedi.
• Mardin’de Genel-İş Sendikası üyesi belediye işçileri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş
Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın tutuklanmasını iş bırakarak protesto etti. Genel-İş Sendikası Mardin Şube Eş Başkanı Emine Esen, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden sonra iktidarın işçilere yönelik baskılarını artırdığını belirterek, “Kayyım yasası ile yerel yönetimlerimiz faşizan uygulamalarla gasp
edilmektedir. Yerel yönetimlerin yetkisi Vali ve Kaymakamlara verilerek, keyfi sebeplerle binlerce
1316
emekçi işten atılıyor. Belediyelere atanan kim olursa olsun asla meşru görmeyeceğiz” diye konuştu.
1 Kasım 2016
• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Cumhuriyet’e yönelik yapılan operasyon ile ilgili
olarak, “Türkiye’nin ve Türk medyasının geleceğinden derin endişe duymaktayız. Türkiye Cumhuriyetinin ilanının 93’ncü yıldönümünün hediyesi olarak Cumhuriyet gazetesine terörist örgüt adına taşeronluk suçlamasıyla girmemeliydik” dedi. Bilgin, “Tüm baskılara rağmen mesleğini tarafsızlık ve meslek
ilkeleri ışığında yürütmek isteyen tüm gazeteciler, gözaltına alınan meslektaşlarına ve gazete yöneticilerine yönelik operasyonlara son verilmesini, ayrıca tek tip gazeteci yaratma projesinin sonlandırılmasını
1317
talep etmektedirler” şeklinde konuştu.
• Alman Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin dış politika sözcüsü Norbert Röttgen,
Cumhuriyet’e yapılan operasyonun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın politikalarının bir sonucu
olduğunu, Türkiye’nin giderek Avrupa’dan uzaklaştığını söyledi. Sözcü, Erdoğan’ın kendisini eleştirenleri sistematik şekilde saf dışı etme politikasının sürdüğünü ifade ederek “Avrupa ülkeleri ve Almanya
hükümeti, Türkiye, Avrupa’nın temel prensiplerini ihlal ettiği zaman eleştirilerini dile getirmelidir” de1318
di.
• Financial Times gazetesi, “Son tutuklamalar, muhalefete daha geniş bir tırpan vurulduğu izlenimi veriyor” ifadesini kullandı. Tutuklamalar ve son kanun hükmünde kararnamelerle getirilen değişikliklere ilişkin bilgilerin yer aldığı haberde Euroasia Group’un yöneticisi Mutjaba Rahman “Anlaşılan
Erdoğan, olağanüstü halin kalan son aylarında kendi politik ajandasına yönelik kararlar almaya devam
edecek” dedi.
• Times gazetesinin Ankara muhabiri Laura Pitel imzalı haber “Medya operasyonunda editör tutuklandı” başlığı ile yayınlandı. Cumhuriyet gazetesinin seküler ve sol kökenli yapısına atıf yapılan haberde, “Operasyon, Avrupa Birliği’ne üyelik için müzakere yürüten Türkiye’deki basın özgürlüğü konusunda endişeleri artırdı” ifadelerine yer verildi.
• Independent gazetesinde Cumhuriyet Gazetesi’ne düzenlenen operasyonun ordu içerisindeki
bir grubun darbe girişiminin ardından gelen büyük kısıtlamaların bir sonucu olduğu ifade edildi.

1313

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/624186/Basin_orgutlerinden_Cumhuriyet_e_operasyona_tepki__Avlanacak_cadi_kalmadi.htm
https://www.evrensel.net/haber/294266/izmirde-cumhuriyet-gazetesi-icin-eylem
https://www.evrensel.net/haber/294265/emep-cumhuriyete-saldiri-hepimizedir
1316
https://www.evrensel.net/haber/294258/mardinde-belediye-iscilerinden-gozalti-ve-kayyim-protestosu
1317
http://24saatgazetesi.com/bilgin-cumhuriyetin-yildonumu-hediyesi-cumhuriyeti-suclamak-olmamaliydi/
1318
http://www.dw.com/tr/cdudan-erdo%C4%9Fana-cumhuriyet-tepkisi/a-36219233
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• Guardian gazetesi tutuklananların Gülen hareketi ya da PKK üyesi olmakla suçlanmadığı, ancak 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından darbeyi destekleyici yayın yapmakla suçlandığına dikkat çekti. Gazete, Sınır Tanımayan Gazeteciler Birliği (RSF) Genel Sekreteri Christophe Deloire’ın
“Görünen o ki Türkiye’de medyaya karşı yapılan baskınların bir sınırı yok” sözlerine de yer verdi.
Cumhuriyet gazetesi karikatüristi Musa Kart’ın “Bunu dünyaya nasıl açıklayacaklar?” sorusu da gazete1319
de yer aldı.
• ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Cumhuriyet’e düzenlenen operasyona ilişkin,
‘‘Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında bulunan isimleri ortaya çıkarma çabasına saygı
duyuyoruz. Ancak ABD, Türkiye’de muhalif basına yönelik resmi baskının artışı konusunda derin endi1320
şe duyuyor’’ dedi.
• Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD), Cumhuriyet’e yönelik operasyona
ilişkin yaptığı yazılı açıklamada “Basın dünyasının terörle bu denli yoğun olarak ilişkilendirilmesi, üzerinde durulması gereken kamusal bir sorundur. Bu sorun medya kurumlarının çoğulcu demokraside yük1321
lenmesi gereken görevi zayıflatmaktadır” ifadeleri kullanıldı.
• Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Medya Özgürlüğü Temsilcisi Dunja Mijatovic, Türkiye’deki terörle mücadele yasalarının basın özgürlüğünü kısıtlamak için kullanıldığını, yaşa1322
nanların OHAL kapsamında değerlendirilebilecek durumun da ötesine geçtiğini ifade etti.
2 Kasım 2016
• “Uluslararası basın özgürlüğü koalisyonu” olarak ortak açıklama yapan 14 kuruluş, gazeteciler
Kadri Gürsel ile Murat Sabuncu’nun gözaltına alınma kararının dünya gazetecileri arasında “derin rahatsızlık yarattığını” bildirdi. Cumhuriyet yönetim kurulu üyesi Gürsel ile Sabuncu hakkında IPI üyelerinin bir sosyal medya kampanyası başlatarak, “Kadri’yi ve Murat’ı serbest bırakın” talebi ile videolar
yayınladıkları belirtildi. Güneydoğu Avrupa Medya Örgütü (SEEMO) Genel Sekreteri Oliver Vujovic
da açıklamasında, “Kadri’yi şahsen çok iyi tanırım, büyük bir gazeteci ve entelektüeldir. Tam bir profesyonel gazetecilik örneğidir. Hükümetin OHAL’i gücünü pekiştirmek ve demokrasiyi zayıflatmak için
fırsat olarak gördüğü artık açık. Yetkililer Türkiye’de basın özgürlüğünü acilen yeniden tesis etmeli”
1323
ifadelerine yer verdi.
• Türk Ceza Hukuku Derneği üyeleri adına yazılı açıklama yapan Prof. Dr. Duygun Yarsuvat
KHK’lerle, yasama yetkisinin fiili olarak büyük oranda yürütmeye devredildiğini, yargıda bağımsızlık
ve tarafsızlığın zaafa uğratıldığını ve masumiyet karinesi, cezaların şahsiliği gibi ceza hukukunun temel
ilkelerinin ciddi biçimde ihlal edildiğini tespit ettiklerini belirtti. Yarsuvat,Cumhuriyete yönelik operasyonla ilgili “Olağan soruşturma süreçlerine aykırı bir şekilde gerçekleştirilen, toplu göz altıların haklı,
1324
meşru ve savunulur bir yanının bulunmadığı kanaatimizi kamuoyuyla paylaşmak isteriz” dedi.
• Aydın’da Didim CHP İlçe Örgütü, Cumhuriyet yazarlarının tutuklanmasını, Cumhuriyet Meydanında protesto etti. Demokrasi platformunun da destek verdiği eylemde, “O halde susmuyoruz Cumhuriyet okuyoruz” pankartı arkasında bir araya gelenler meydan basamaklarına oturarak gazete oku1325
du.
• Alman Bild gazetesine açıklamalarda bulunan Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Graf
Lamsdorf, Türkiye’de ki idam tartışmaları ile basın ve muhalefete yönelik baskıları eleştirerek, “Bu durumda vize serbestisi 2017’de de gerçekleşmez ve bu tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hatası olur”
1326
dedi.
• Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün (RSF) hazırladığı “Basın Özgürlüğünün Düşmanları”
listesinde ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı. RSF Almanya Temsilcisi Christian
Mihr, yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın, Türkiye’deki medya kuruluşlarının kapatılması ve gazetecilerin

1319

http://www.bbc.com/turkce/37831042
http://ilerihaber.org/icerik/abdden-cumhuriyet-aciklamasi-endise-duyuyoruz-62367.html
http://t24.com.tr/haber/cumhuriyete-operasyona-chp-tusiad-ap-ve-hdpden-tepki,368242
1322
https://tr.sputniknews.com/avrupa/201611011025568505-agit-cumhuriyet-basin-ozgurlugu/
1323
http://www.hurriyet.com.tr/dunya-gazetecileri-turkiye-mesaisinde-40266768
1324
http://www.adaletbiz.com/gundemc/hukukculardan-tepki-hukuksuzluk-ortami-h107655.html
1325
https://www.evrensel.net/haber/294424/didimde-basin-ozgurlugu-icin-gazete-okudular
1326
http://www.cagdasses.com/siyaset/54445/abden-basin-ozgurlugu-uyarisi-vizeler-2018e-sarkar
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gözaltına alınmasından “sorumlu olduğu için” bu listeye dahil edildiğini söyledi. Örgütün verilerine gö1327
re, Türkiye’de şu an en az 130 gazeteci hapiste bulunuyor, 140 medya kuruluşu ise kapatıldı.
• Yabancı Gazeteciler Cemiyeti (VAP) üyeleriyle Berlin’de bir araya gelen Almanya Adalet
Bakanı Heiko Maas, Cumhuriyet gazetesine yapılan operasyonu, gazetecilerin gözaltına alınmasını, büyük bir kaygıyla izlediklerini ifade etti. Maas, Türkiye’nin eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara hakkında yaptığı iade talebi ve darbe girişimi sonrasında Almanya’ya iltica talebinde bulunan kamu görevlilerinin durumu ile Türkiye’de siyasi nedenlerle açılan soruşturmalarda iade taleplerine de olumlu kar1328
şılık vermeyeceklerini söyledi.

• İzmir Konak Belediye’sinin meclis toplantısında ‘basın özgürlüğü’ vurgusu yapılarak “Sa-

vunmaları alınmadan insanların görevlerinden uzaklaştırılmaları, basının sesinin susturulması yanlıştır.
1329
Bilimsel bir akılla yolumuza devam edersek, insan haklarını gerçekleştiren bir ülke oluruz” dedi.
• CHP Edirne Gençlik Kolları Başkanlığı, Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik göz altıları protesto
etti. Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın da katıldığı eylemde CHP’liler ellerindeki Cumhuriyet gazete1330
leriyle okuma eylemi yaptı.
• Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyonu ve gazetecilerin gözaltına alınmasını eleştirerek basın özgürlüğü ile ilgili gelişmeleri son derece endişe verici olarak
değerlendirdiğini söyledi. Merkel, ‘Basın ve düşünce özgürlüğü gibi yüksek değerlerin Türkiye’de her
seferinde bir kez daha kısıtlanması en yüksek seviyede alarm verici, tabii ki böyle bir konu AB üyelik
müzakereleri ile ilgili olarak önemli bir rol oynayacaktır” dedi.1331
• Diyarbakır Barosu KHK ve OHAL uygulamalarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında sorunların çözülmesi için sekiz maddelik öneriler paketi sundu. Baro Başkanı Ahmet Özmen, “Maalesef
gelinen aşamada çıkarılan KHK’ler ve uygulamalar darbe teşebbüsünde bulunanlara karşı mücadelenin
ötesinde temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan, muhalif kesimlerine yönelik sindirme ve baskıyı amaçlayan anti demokratik uygulamalara dönüştüğünü görmekteyiz. Diyarbakır Barosu olarak tüm bu uygulamaları, demokratik kazanımları ortadan kaldırıcı, demokratik siyaset alanını daraltıcı ve sivil siyaseti
1332
işlevsiz kılan uygulamalar olarak görmekteyiz” dedi.
3 Kasım 2016
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen bir törende, “Ancak dikta yönetimlerinde basın özgürlüğü olmaz” dedi. Kılıçdaroğlu, siyasi görüşü ne olursa olsun her1333
kesin basın özgürlüğüne saygı duyması ve basın özgürlüğünü koruması lazım” diye konuştu.
• Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 30’un üzerindeki ülkede 150’den fazla gazete ve dergiye
sahip Axel Springer Medya Grubu’nun Başkanı Mathias Döpfner, Cumhuriyet Gazetesi’ne yapılan operasyonla gazetecilerin gözaltına alınmasını eleştirerek, Türkiye’de basın özgürlüğünün ayaklar altına
alındığını söyledi.Döpfner,Çin ve Rusya’da olduğu gibi Türkiye’de de daha fazla yatırım yapmayacaklarını Demokratik ülkelerden şirketlerin sadece güvenilebilir demokrasilerin hüküm sürdüğü ülkelerde
1334
yatırım yapmasının mantıklı olduğunu ifade etti.
4 Kasım 2016
• Wall Street Journal, Cumhuriyet’ e yönelik operasyonda 13 yönetici ve gazetecinin gözaltına
alınmasını eleştirerek, Türk hükümetinin 15 Temmuz’daki darbe girişimini basına yönelik baskı aracı
olarak kullandığını öne sürdü. Gazete “Erdoğan kanunsuzluğun arttığı yolda yürümeye devam ederse
1335
Türkiye NATO üyesi olarak kalmamalı” dedi.
• Viyana Merkezli Basın Enstitüsü Derneği (IPI) Yönetim Kurulu Başkanı ve ABD gazetelerin-

1327

http://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fan-bas%C4%B1n-d%C3%BC%C5%9Fmanlar%C4%B1-listesinde/a-36227032
http://www.birgun.net/haber-detay/almanya-siyasi-sorusturmalarda-turkiye-ye-iade-olmayacak-133935.html
http://www.hurriyet.com.tr/konak-meclisinde-basin-ozgurlugu-vurgusu-40266060
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1331
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1332
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1333
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1334
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den Miami Herald’ın editörü John Yearwood Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyonla ilgili IPI olarak derin rahatsızlık duyduklarını belirterek: “Hükümetten gözaltında ve hapislerde olan gazetecilerin
bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana hep mağdur
1336
olan ve kurban edilen gazeteciler oluyor” şeklinde konuştu.
• The Economist, Türkiye’deki son gelişmeleri, Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyonu “Elveda Cumhuriyet” başlıklı yazısıyla değerlendirdi. Dergi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ‘Erdoğan’ın kararname ile ülkeyi yönetmesine olanak tanıyan OHAL rejimi altında’ yüzü aşkın gazetecinin
cezaevinde olduğunu, medyanın çoğunun hükümet yanlıları tarafından kontrol edildiğini, neredeyse ta1337
mamının da susturulduğunu ya da sindirildiğini yazdı.
• Avrupa Türk Gazeteciler Birliği üyeleri, Berlin’deki Türk Büyükelçiliği önünde Cumhuriyet
Gazetesi’ne yapılan operasyonu ve basına yönelik müdahaleyi, protesto etti. Gösteride, Cumhurbaşkanı
1338
Recep Tayyip Erdoğan’dan basın özgürlüğünü güvence altına alması talep edildi.
• HDP Milletvekili Osman Baydemir, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un yanıtlaması
istemiyle hazırladığı soru önergesinde aralarında Hayatın Sesi Tv’nin de bulunduğu hakkında kapatma
kararı verilen radyo ve televizyon kanallarıyla ilgili RTÜK’ten gelmesi beklenen raporu sordu. Baydemir, “RTÜK zaten hem kapatılan hem de diğer tüm radyo ve televizyonların denetimini Anayasa, yasa
ve yönetmeliklere göre yapmaktadır. Dolayısıyla Bakanlığınız bünyesinde radyo ve televizyonlara yönelik yargı kararı olmaksızın alınan kararların yetki gaspı ve hukuka aykırı olduğunu düşünüyor musu1339
nuz?” sorusunu yöneltti.
5 Kasım 2016
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dokuz gazetecinin tutuklanmasıyla ilgili olarak, “Asla kabul edilebilecek bir eylem değildir. Yargı siyasi otoriteden talimat alarak karar vermektedir. Türkiye’nin itibarı büyük ölçüde zedelenmiştir. Herkesin hapiste olduğu bir ülke mi, özgür olan bir ülke mi
saygındır” dedi. Kılıçdaroğlu Başbakan Binali Yıldırım’a demokrasiye, insan haklarına, medya özgür1340
lüğüne sahip çıkma çağrısı yaptı.
• İzmir Barosu, siyasi parti milletvekillerine gönderdiği bir mektupla Meclisi demokrasiye, hukuk devletine, hukukun üstünlüğüne, savunma hakkına, yargı bağımsızlığına, ifade, iletişim ve basın
özgürlüğü ile ülkenin geleceğine sahip çıkmaya davet etti. Mektupta KHK uygulaması ile adil yargılanma hakkının ihlal edildiği, avukatların görev yapmalarının kısıtlandığı, şüphe üzerine başlatılan soruşturmalarda, yargı kararı olmaksızın bireylerin temel haklarından mahrum edildiği, yargının iddia ma1341
kamını güçlendirerek, savunma makamını aciz ve işe yaramaz hale getirdiği vurgulandı.
• ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, HDP eş başkanları da dahil olmak üzere demokratik yollarla seçilmiş Parlamento üyelerinin tutuklamasından derin kaygı duyduklarını söyledi.
Kirby, “Türkiye’de sağlıklı bir demokrasi olmasını ve Türkiye’nin geleceğini önemsiyoruz. Bu sebeple
1342
endişelerimizi dile getiriyoruz. “ dedi.
• Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından operatörlere gönderilen bir talimat
ile VPN servislerinden aralarında VNP sağlayıcıları Tor Project, VPN Master, HotspotShield VPN,
Psiphon, ZenmateVPN’inkapatılmasının istendiği ifade edildi. Ayrıca WhatsAppdahil birçok sosyal
1343
medya mecrasına erişimin bloke edildiği de kaydedildi.
6 Kasım 2016
• CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı yaşanacakların bugün yaşandığını söyleyerek, “Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyeti, laikliği, demokrasiyi savunuyor. Gazetenin sadece 11-12 yazarı değil, savunduğu değerler gözaltına alınmaya çalışılıyor. Çok
kanallı ama tek sesli bir medyayla karşı karşıyayız. Yapılan uygulamalar, tek adamlık hevesi, şimdi

1336
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1344

onun alt kurumları oluşturulmaya başlandı” dedi.
• İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu II. Olağan Genel Kurulu seçimlerinde, yeniden Başkanlığa seçilen Adem Alemdar Federasyon olarak basın özgürlüğünün farkında olduklarını söyleyerek “Türkiye basın özgürlüğü açısından dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar özgür bir ülkedir” şeklinde ko1345
nuştu.
7 Kasım 2016
• Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn Türkiye’deki son gelişmeleri eleştirerek hukuk
devletinin devre dışı bırakıldığını, Türkiye’deki yatırımların yüzde 60’ının Avrupa Birliği’nden geldiğini, bunun büyük bir baskı aracı olduğunu ve belli bir noktadan sonra bu baskı aracını kullanmak durumunda kalabileceklerini söyledi. Asselborn, iki ay önce Strasbourg’daki bir toplantısında, Türk Dışişleri
Bakanı’nın kendilerine kelimesi kelimesine “Ben de sizler gibi hukuk devletinde yaşamak istiyorum”
1346
dediğini öne sürdü.
• Gazeteci Can Dündar’ı Berlin’deki Bellevue Sarayı’nda kabul eden Almanya Cumhurbaşkanı
Joachim Gauck, Türkiye’de basın özgürlüğü ve hukuk devleti ilkesine ilişkin gelişmeler nedeniyle “cid1347
di endişe” duyduğunu söyledi.
• Bağımsız gazetecilik platformu P24’ün darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında basın özgürlüğüne yönelik baskıları raporladığı “OHAL’de Gazeteciler” raporunda, cezaevinde
bulunan gazeteci sayısı Cumhuriyet gazetesinin dokuz yönetici ve yazarının tutuklanmasının ardından
1348
142’ye yükseldiği bildirildi.
• Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmak için ‘Nöbetçi Yayın Yönetmenliği’ kampanyasına katılan gazeteci Nadire Mater’in savunmasında, “Gazeteciyim, yurttaşım. Özgür Gündem’de bir günlük
yayın yönetmenliğim tam da benim gazeteci ve yurttaş olarak hayatta durduğum yerle buluşuyor. Çünkü, yurttaş olarak haber alma hakkımın sınırlandırılmasını, gazeteci olarak kendim için ve tüm gazeteci1349
ler için haber yapma özgürlüğünün engellenmesini, sınırlandırılmasını kabul etmiyorum” dedi.
8 Kasım 2016
• Berlin’de Yayıncılar Gecesi’ne katılan Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz’un konuşmasında, “Ankara’daki iktidar sahiplerini yollarından geri dönmeye ve Avrupa’nın demokrasilerimizin güçlenmesi için diyaloga uzattığı eli tutmaya çağırıyorum” dedi. Schulz, basın özgürlüğü konusunda
yapılanların ’kabul edilemez’ olduğunu da kaydederek “Kim basın özgürlüğünü baltalarsa o demokrasiyi öldürmüş olur ve şu anda Türkiye’de yaşananlar sadece endişe verici değil, aynı zamanda kabul edi1350
lemez” şeklinde konuştu.
9 Kasım 2016
• Uluslararası insan hakları ile basın örgütleri, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı
Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve gazeteci yazar Ahmet Nesin için yargılandıkları duruşma öncesi, Çağlayan Adliyesi önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. RSF Programlar Direktörü Lucie Morillon, Türkiye’nin dünyanın en büyük
üçüncü gazeteci hapishanesine döndüğünü söyledi. İşkence Mağdurları İçin Uluslararası Rehabilitasyon
Konseyi (IRTC) Başkanı Victor Madrigal-Borloz “Çoğulculuk, demokratik toplumlarda temel önem ta1351
şır. Türkiye devletinden, bu davada hukuk prensiplerini işletmesini istiyoruz”dedi.
• LBGTİ örgütlerince yapılan ortak basın açıklamasında son dönemde yaşanan sıkıntılar dile getirilerek, OHAL’in insan haklarını askıya almaya gerekçe olamayacağı belirtildi. Ankara, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Giresun, İstanbul, İzmir ve Mersin’den katılan LGBTİ örgütleri insan hakları için mücadele çağrısı yaptıkları basın açıklamasında “İktidarın hayata geçirdiği uygulamaların toplumsal barış,
eşitlik, özgürlük ve adalet seçeneğini yok etmeye çalıştığı kadar birlikte yaşam tahayyül ve olanaklarını
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1352

da yok ettiği’ne vurgu yapıldı.
• Cumhuriyet yazar ve yöneticilerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Aydın Engin,
adli kontrol şartıyla serbest bırakılması sonucunda, “Tutuksuz yargılanacakmışım. Tamam, itiraz etmiyorum. Madem ben senin ‘mal’ınım ‘Yargılayacağım seni’ dediysen yargılarsın. Elimden ne gelir ki”
dedi. Engin, ‘devlet’e yazdığı dilekçede ise, “Senin için mülkiyet kutsaldır. Bugünkü devletim olarak da
kutsal olan senin için önceliklidir. O iş aletleri benim gibi çulsuz bir gazetecinin mülkleridir. Gel kutsal
1353
mülkiyeti çiğneyen kapitalist devlet olma ve iş aletlerimi bana geri ver” diye yazdı.
10 Kasım 2016
• CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da Cumhuriyet’e yaptığı ziyarette “Dünyada
bizim kadar gazetecisi hapiste olan başka bir ülke yok, bu çok ağır bir tablodur”dedi. Cezaevlerindeki
gazetecileri hatırlatan Kılıçdaroğlu, yargıya seslenerek,” Medya sadece benim için önemli değil, esnaf
için, çiftçi için sanayici için önemli değil, medya aynı zamanda yargı için de önemlidir, yargı da kendi
sorunlarını medya aracılığıyla geniş kitlelere aktarır, dolaysıyla medyanın özgür olması, kendisine oto1354
sansür uygulayacak bir konuma taşınmaması önemlidir, baskıya direnmelidir yargı” dedi.
• Alman Meclisi Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) Grup Başkan Vekili Franz-Josef Jung,
“Türkiye’deki son gelişmelerin demokrasi, hukuk devleti ve ifade ile basın özgürlüğü açısından son derece kaygı verici” olduğunu söyledi ve HDP’li milletvekillerinin tutuklanmasını kınadı. Jung, Türkiye’deki son gelişmeler düşünüldüğünde “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın izlediği politikanın
1355
Kemal Atatürk’ün siyaseti ile hiçbir bağlantısının kalmadığını” ifade etti.
• CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Cumhurbaşkanı Erdoğan
ve AKP’nin suç duyurusunda bulundukları CHP Parti Meclisi bildirisini tekrar okuyarak “Bu metin,
kaygı duyan, işsiz kalan, yarına dair endişe duyan gence, o gencin annesine, kepenk kapatmak zorunda
kalan esnafa, iş dünyasına, kaygıyla bugünü ve yarını yaşayan bütün TC vatandaşlarına bir çağrıdır” dedi. Böke, Yenikapı ruhuna ilişkin olarak da, “Türkiye’de bu ruh çağırma işlemlerinin artık sona gelme1356
sini diliyoruz. Biz demokrasi istiyoruz” dedi.
11 Kasım 2016
• CHP Burdur İl Teşkilatı tarafından kent merkezinde vatandaşlara Cumhuriyet gazetesi dağıtıldı. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, “Amacımız hukukun, demokrasinin Cumhuriyet ilke ve devrimlerinin yaşatılması, yüceltilmesi yönündedir. Bir farkındalık yaratmak için gazete dağıtıyoruz ve
1357
Cumhuriyetimize sahip çıkalım diyoruz” dedi.
• Cumhuriyet yazar ve yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen operasyona karşı meslek örgütleri
tarafından başlatılan “Haber Nöbeti”ne, aralarında DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren, gazeteci
Banu Güven, DİSK Basın-İş temsilcisi Aydın Nadir ile TGS İstanbul Şube Başkanı gazeteci Ali Açar’ın
da katıldığı belirtildi. Açar yaptığı açıklamasında, “Cumhuriyet gazetesi çalışanları bu baskıları da dayanışma ve cesaretle aşacaktır. Biz bunu ilk gün ‘Bu işyerinde cesaret var’ pankartı ile duyurmuştuk.
Hem bir gazete çalışanı hem de TGS olarak bu baskıya karşı arkadaşlarımızla dayanışma içinde ve cesa1358
retle bugünleri aşacağız” dedi.
• Uluslararası Af Örgütü Türkiye’deki tutuklu gazeteciler ve basın özgürlüğü ile ilgili olarak
yaptığı eylem çağrısında “Türkiye’de Basına Ağır Baskı” başlığı ile bir yazı yayınladı. Çağrıda, “Cumhuriyet gazetesinden dokuz gazeteci ve yönetici, yargılanmak üzere tutuklandı. 15 Temmuz darbe girişiminden ve 21 Temmuz’da OHAL ilan edilmesinden bu yana yargılanmak üzere en az 112 gazeteci ve
1359
medya çalışanı tutuklu, yine aynı dönemde toplam 169 medya organı KHK ile kapatıldı” denildi.
• Afyon Gazeteciler Cemiyeti (AGC), FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan kişilerin
yakınları tarafından saldırıya uğrayan İHA muhabiri Gökten Ceylan’a yapılan davranışı kınadı. AGC
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Başkanı Mehmet Emin Güzbey tarafından yapılan açıklamada, “Görevi kamuoyunu bilgilendirmek olan
basın mensubu arkadaşımıza yapılan menfur saldırı ilimizdeki FETÖ operasyonlarını gündeme taşıyan
gazetecilere yöneltilen saldırıların sonuncu halkası olup, bu saldırı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yanında duran ve hiçbir şekilde taviz vermeyen basın mensuplarını yıldırmayacaktır. Bu olayın da takipçi1360
si olacağız” dedi. Medya Konseyi İl Temsilcileri ile Afyonkarahisar İnternet Habercileri Derneği
Başkanlığı da, Ceylan’a haber yaptığı esnada yapılan saldırı ile ilgili olarak, ”Meslektaşımız adliye
önünde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınanların haberini yapmak için olay mahalline gitmiştir. Görevini yaparken saldırıya uğraması basın özgürlüğüne vurulmuş bir darbedir” şeklinde açık1361
lamada bulundular.
12 Kasım 2016
• Cumartesi Anneleri olarak bilinen kayıp çocuklarının akıbetini sorgulamak üzere 607 kez bir
araya gelen ve 20 yıldır birlikte mücadele ettikleri kurumların faaliyetinin durdurulmasına tepki gösterdiler. Ellerinde kayıplarının fotoğraflarını taşıyanlar adına gözaltında kaybolan, Murat Yıldız’ın annesi
Hanife Yıldız yaptığı konuşmada,”Önce Gezi’nin, Roboski’nin hesabını versinler sonra hesap sorsunlar.
Basın susturuldu, vekiller ifade vermeye gitmedi diye tutuklandı, dernekler kapatıldı. Kime ifade verecekti vekiller savcılara mı Saray’a mı? Bugüne kadar adalet istedik bugünden sonra sesimiz duyulsun
diye özgür basın istiyoruz” dedi.1362
• Türkiye Yazarlar Sendikası ve DİSK Basın-İş üyesi bir grup,35’incisi düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı’nda tutuklu yazar ve gazeteciler Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve Turhan Günay’a destek için
eylem yaptı. ‘Gazeteciler terörist değildir’ ve ‘Yazarlar hain değildir’ sloganları atan gruba fuarı gezme1363
ye gelenler de destek verdi.
• Hatay’ın Arsuz ilçe Belediye Başkanı Nazım Culha, CHP İlçe Teşkilatı ile birlikte Cumhuriyet’e yönelik gözaltı ve tutuklama kararlarına tepki göstermek ve basın özgürlüğüne destek olmak ama1364
cıyla halka Cumhuriyet gazetesi dağıttı.
• Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, ‘KHK’lar Türkiye’sinde Savunma
Hakkı’ panelinde, “Hemen hemen her konuda OHAL KHK’sı çıkartılmaktadır. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde kabul edilemeyecek uygulamalar bugün misliyle Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilmektedir. Türkiye böyle yönetilemez” şeklinde konuştu. Feyzioğlu, idam konusunda da “İdamın geri
getirilmesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Konseyi’nden atılması sonucunu doğurur. Bu da, Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi’nden çıkarılmak, taraf olmaktan vazgeçmek ve Avrupa İnsan Hakları Mah1365
kemesi’ne başvuru hakkımızın elimizden alınması demektir” ifadelerine yer verdi.
• İçişleri Bakanlığı’nca, terör örgütleriyle bağlantılı oldukları iddiasıyla, insan hakkı, çocuk istismarı, kadın hakları, adil yargılanma hakkı gibi konularda çalışan derneklerin kapatılmasının ardından
dernek yöneticilerinin, “Bizler yasadışı faaliyet yürütmüyoruz. Susmayacağız, direneceğiz” sözleriyle
tepki gösterdiği bildirildi. Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, kapatılan derneklerin birçoğunun cezaevlerindeki işkence ve kötü muamele iddialarını araştıran dernekler
olduğunu ifade ederek, “ ”Bu karar hukuk dışıdır. Biz zaten binalarda çalışmıyoruz. Sokaktayız, hak ihlallerinin yapıldığı yerlerdeyiz, karakollarda, hapishanelerde, adliyelerdeyiz. Bina mühürleyerek bizim
1366
faaliyetlerimizi durduramazlar” şeklinde konuştu.
• Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na katılan Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi bir grubun, ellerinde Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve Cumhuriyet gazetesi Kitap Eki Yönetmeni Turhan Günay’ın resimlerinin bulunduğu dövizler ile, “Gazeteciler terörist değildir”, “Yazarlar hain değildir” şeklinde sloganlarla yürüyüş yaptılar. Grubun eylemine fuarda bulunan ziyaretçilerin de alkışlarla destek verdiği be1367
lirtildi.
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• Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Sekreteri Christophe Deloire, Gaziantep’te gözaltına alınan Fransız internet gazetecisi Olivier Bertrand hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden,
“Türkiye gayrimeşru gözaltı operasyonuyla gözdağı vermek istiyor” ifadelerini kaydetti. Fransız basınında yer alan haberlerde Türkiye’de basın özgürlüğü olmadığı ifade edilerek, 170’e yakın medya kurumunun kapatıldığı kaydedildi. Le Jour’un Genel yayın Yönetmeni İsabelle Roberts, “Gözaltından endişeliyiz, muhabirimizden haber alamıyoruz, kendisine eşlik eden Türk fotoğrafçı serbest bırakılmış
ama Bertrand’a dair hiçbir açıklama yapılmıyor. Fransa’nın Ankara Büyükelçisi devreye girdi. Muhabirimizin derhal serbest kalmasını istiyoruz” dedi.1368
• Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko ile Kamu
Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Başkanı Lami Özgen, OHAL uygulamalarını eleştirdi.
Beko, 15 Temmuz sonrası nerdeyse muhalif kesim bırakılmadığını öne sürerek, başkanlık seçiminin
adaletli olmayacağın söyledi. Özgen ise kamudan ihraç edilen 80 bine yakın çalışana dikkat çekerek
1369
“Kamu çalışanlarının iş güvencesi, KHK ile fiili şekilde ortadan kaldırılıyor” dedi.
13 Kasım 2016
• Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ile Özgürlükçü Hukukçular Derneği’nin (ÖHD), kapatılmalarını protesto etmek isteyen bazı avukatlar, İstanbul Barosu’na yürüyüş yaparak tepkilerini bildirdiler. Avukatlar adına açıklama yapan Meryem Asil, “Tüm bu yaşananlar göstermektedir ki, kısa bir süre
içerisinde saldırı ve kapatma kararları diğer meslek örgütlerine sendikalara, odalara ve baromuza da yönelecektir. Bu nedenle bu süreç sessizlikle geçiştirilmemeli, barolarımız ve diğer meslek örgütleri fa1370
şizme karşı birlikte mücadeleyi büyütmelidir” dedi.
• Bağımsız Gazetecilik Platformu, yayınladığı Gazeteciler Raporunda OHAL süresince yapılan
uygulamalar sonucunda cezaevindeki gazetecilerin sayısının 144’ yükseldiğini bildirdi. Gazeteciler Raporu OHAL süresince yapılan uygulamaları gözlemleyerek hazırladığı raporda Cumhuriyet operasyonu
kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkartılan Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’ın
1371
tutuklanması üzerine sayının 144’e ulaştığı vurgulandı.
14 Kasım 2016
• ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House’un hazırladığı, “Nette Özgürlük 2016” raporuna göre önceki yıl “Kısmen Özgür” kategorisinde olan Türkiye bu yıl “Özgür Değil” kategorisine ge1372
rileyerek ‘interneti özgür olmayan 20 ülke’ arasında yer aldı.
• Birleşmiş Milletler Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye’e TBMM İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu çalışmalarıyla ilgili bilgi veren komisyon başkanvekili Fatma Benli, hapisteki gazeteciler ile ilgili, “Onların hiçbiri gazetecilik faaliyeti nedeniyle, sadece düşüncelerini açıkladıkları için hapiste değiller. İfade hürriyeti asla terörü yaygınlaştırma, teşvik etme, ırkçı söylemler için
kullanılamaz. Başka mesleği yapıyor olsalardı, yaptıkları iş suçsa yine hapse atılmış olacaklardı” de1373
di.
15 Kasım 2016
• Cumhuriyet editörlerinin, gazeteye düzenlenen operasyon ve sonrasında yaşadıklarını kaleme
aldığı mektupta, “Sonsuza kadar Cumhuriyet….teslim olmayız” denildi. 15 Kasım Hapisteki Yazarlar
Günü sebebiyle 40’ı aşkın medya kuruluşunda yayımlanan mektupta, “Tek garantimiz eksik, Basın özgürlüğü. Demokratik bir ülkede olması kural kabul edilen ifade ve basın özgürlüğü bizim ve bu ülkede
yaşayan herkesin ihtiyacı. İşimiz zor, baskılar ağır, tehditler ciddi ama bunların hiçbiri bizi alıkoymayacak. Yayın yönetmenimiz Murat Sabuncu’nun içeriden gönderdiği ve herkesin gözlerini dolduran şu
mesajı aslında Cumhuriyet’teki her çalışanın ilkesi, denilerek, Sabuncu’nun, “Biz sadece ve sadece hal1374
kımızın ve okuyucumuzun önünde eğiliriz” ifadelerine yer verildi.
• Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Eş Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Aykol, Sorumlu
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https://www.evrensel.net/haber/295660/basin-ozgurlugune-saldiri-artarak-suruyor
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http://www.businessht.com.tr/teknoloji/haber/1323747-turkiyenin-interneti-ozgur-degil-kategorisine-indirildi
1373
http://www.aksam.com.tr/guncel/bm-dusunce-ve-ifade-ozgurlugu-ozel-raportoru-kaye-tbmmde/haber-566647
1374
http://www.dw.com/tr/cumhuriyetten-mektup-var/a-36393864
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Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya ile Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katılan Öncü
Akgül hakkında açılan davanın ilk duruşmasında gazetecilerin basın özgürlüğünü savunduğunu bildirildi. Suçlamaları kabul etmediğini ifade eden Kızılkaya, “Basın ve ifade özgürlüğü kapsamında söz konusu yazıları gazetede yayımlattım, ülkede yaşanan olaylara ilişkindir, herhangi bir propaganda içermemektedir” diyerek beraatını talep etti. Aykol ise “Basın özgürlüğü demokratik toplumun olmazsa olmaz
unsurudur. Yaptığımız haberciliğin bu kapsamda demokratik hak olarak değerlendirilmesi basın ve ifa1375
de özgürlüğü kapsamında esas alınmasını talep ederim” dedi.
• Uluslararası PEN’in tutuklu yazarların durumuna dikkat çekmek için belirlediği 15 Kasım
Dünya Hapisteki Yazarlar Günü için bir araya gelen yazar, yayıncı ve basın örgütlerinin yaptığı ortak
açıklamada konuşma yapan PEN Türkiye Merkezi Başkanı Zeynep Oral, “Biz defolup gitmeyeceğiz,
buradayız. Yıllardır şiddetten yakınıyoruz, bu da hukuksuzluğun şiddeti” dedi.TGC Başkanı Turgay Olcayto da yurtdışındaki meslek örgütlerinin hem sendikaların hem de TGC’nin yanında olduklarını, yazar
ve yayıncı örgütleriyle birlikte mücadeleyi sürdüreceklerini ifade ederek, “Gazetecilik, yazarlık suç de1376
ğildir” şeklinde konuştu.
• CHP’li meclis üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyon ile gazetecilerin tutuklanmasını protesto etti. AKP’li üyeler, “Özgür Basın Susturula1377
maz” t-shirtleri giyen ve slogan atan CHP’li meclis üyelerine sıra kapaklarına vurarak tepki gösterdi.
16 Kasım 2016
• Almanya Dışişleri Bakanı Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AB
ile müzakereleri referanduma taşırız sözlerine, “Bu Türkiye’nin vermesi gereken bir karar. Avrupa’ya
yakınlaşmanın kriterleri yeni yazılmadı. Bu kriterler Türkiye’ye de özgü değil” yanıtını verdi. Steinmeier, gazetecilerin tutuklanması ile ilgili olarak da “Türkiye’deki toplu tutuklamalar ve basına yapılanla1378
rın Almanya’yı endişelendirdiğini söyledi.
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye yönelik dış eleştirilere karşı, yaptığı açıklamada, “Uluslararası medya, Vandalları ve alçakları kahramanlaştırıyor. Kimse bize parmak sallama1379
sın, bu ülke kendi kaderini tayin etme iktidarına sahiptir” dedi.
• İsveç PEN Kulubü2016 yılı Tucholsky Ödülüne layık görülen tutuklu Yazar Aslı Erdoğan’ın
ödülünü, annesi Mine Aydoslu teslim aldı. Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan İsveç PEN Kulubü
Başkanı Ola Larsmo, Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Aslı Erdoğan’a bu yılki Tucholsky
Ödülü’nü vermekten gurur duyduklarını, Türkiye’de cezaevlerinde yatan yazar ve gazetecilerin sayılarının günden güne arttığını, PEN’in belirlemelerine göre 137 yazar ve gazetecinin cezaevinde tutulduğunu
söyledi. Larsmo, “Türkiye’deki ifade ve basın özgürlüğü ihlalleri Avrupa’ya ve tüm sivil topluma yöne1380
lik bir tehdit oluşturuyor” dedi.
17 Kasım 2016
• CHP Milletvekili Zeynep Altıok devlet tiyatroları ve kültür sanat alanında yaşanan baskıları,
Sanatın demokrasi gibi tüm millî ve dinî değerlerin, tüm yerel değerlerin de üzerinde evrensel değerlere
sahip bir birleştirici güç olduğunu, bu nedenle de tam bağımsız olması gerektiğini ifade ederek meclis
gündemine taşıdı. Altıok, “Siyasi iktidarlar sanatı ve sanatçıyı kendi dünyasına göre biçimlendirmek yerine ticari amaç gütmeden, kâr-zarar hesabı yapmadan, tam bağımsız özerk kurumlar ve kuruluşlar ara1381
cılığıyla teşvik etmekle yükümlüdür” şeklinde konuştu.
• New York Times’ın yayınladığı “Türkiye’deki özgür basın Erdoğan’ın baskısı altında köreliyor” başlıklı makalede, “Tutuklamalar, sadece özgür basını susturma değil, ifade özgürlüğünü de susturma çabalarının en açık örneği. Aralarında Instagram hesabından Erdoğan’ı hicveden bir şiir paylaşıp
14 yıl hapis cezası alan eski Miss Turkey güzelinin de olduğu üç binden fazla Türk vatandaşı, cumhur-
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https://www.evrensel.net/haber/295890/ozgur-gundem-davalarinda-basin-ozgurlugu-savunuldu
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1382

başkanına hakaretle suçlandı” şeklindeki ifadelerine yer verildi.
• Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisinden Kültür Bakanı Monika Grütters Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğüne yönelik ihlalleri eleştirerek “Günün birinde orada demokrasi için ölüm çanları
1383
çalmaya başladığında bunun Türkiye’nin sınırlarının ötesine taşan etkileri olur” dedi.
18 Kasım 2016
• CHP’li vekiller Zeynep Altıok ve Utku Çakırözer, gazeteci ve yazarların tutuklu yargılanmalarını gündeme getirmesi üzerine Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, yaptığı açıklamada, “Gazeteci ve
yazarlar tutuksuz yargılanmalı” değerlendirmesinde bulundu. Avcı, “Şu anda tutuklu olarak yargılanmakta olan yazar ve çizerlerle ilgili olarak iddia edilen suçları itibarıyla tutuksuz yargılanmalarında sakınca olmayan kimselerdir ….tutuksuz yargılanması hukukun temel ilkelerine uygundur, özellikle ya1384
zarların, çizerlerin” dedi.
• OHAL kapsamında faaliyetleri durdurulan dernekler İstanbul’da ortaklaşa düzenledikleri basın
toplantısında, “Kapılarımıza vurulan mühürler, bizleri insanlık mücadelemizden ve demokratik toplum
idealimizden alıkoyamayacaktır” denildi. ‘İnsan, haklarıyla insandır’ pankartının açıldığı toplantıda Med Kültür Merkezi adına konuşan Evinen Rezan, “Sanatın gücünden korkanlar kültür sanat derneğini kapatırlar. Ve şunu biliyorlar ki kalemin, sanatın ve türkülerin gücü kanun yapanlardan daha güçlüdür. Biz sazımızı sözümüzü her yerde söyler sanatımızı yaparız. İlla dört duvar gerekmez, çünkü sanat
1385
her yerde” dedi.
• HDP Milletvekili Osman Baydemir katıldığı bir programda, tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için “Neden tutuklandığı şehrin cezaevine değil de Edirne’ye götürüldü, tutuklanmadan önce o cezaevine götürüleceğine ilişkin hazırlıklar yapıldı, Neden siyasi mahkumların değil
de cihatçı ve kriminal suçluların kaldığı C koğuşunda tutuluyor? Bu bile başlı başına tehdit unsurudur”
dedi. Baydemir, “İktidar şiddetin PKK’yi güçlendirdiğinin farkında fakat derdi PKK’yi yok etmek değil.
Derdi demokratik siyaset alanını yok ederek kendi oylarını yükseltmeye yönelmektedir” değerlendirme1386
sinde bulundu.
• Ben Gazeteciyim İnisiyatifi İstanbul Kitap Fuarı’nda tutuklu gazeteciler için sessiz protesto
eylemi düzenledi. Cumhuriyet Kitapları standından başlayan eyleme katılan gazeteci ve yazarlar üzerinde “Teslim Olmayız” yazan tişörtleri ve ellerindeki Cumhuriyet gazeteleri ile protestolarını sürdürdü1387
ler.
• Hükümetin daveti üzerine Türkiye’ye gelerek, incelemelerde bulunan Birleşmiş Milletler
(BM) Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye, hazırladığı ön raporunda, Olağanüstü
Hâl (OHAL) kapsamında atılan adımlara yönelik kaygılarını dile getirdi. Kaye, tutuklu yazar, gazeteci,
ile akademisyenlerin derhal serbest bırakılması ve kapatılan medya kuruluşlarının açılması çağrısı yap1388
tı.
• Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, “Fransız Libération gazetesinin 16
Kasım 2016 tarihli nüshasında yayımlanan bildiride, ülkemizde ilan edilen olağanüstü hal döneminde
alınan tedbirlerle ilgili olarak kaydedilen yorumlar terör örgütlerini cesaretlendirmekten başka bir amaca
1389
hizmet etmemektedir” dedi.
• Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Türkiye’nin AB üyeliğiyle ilgili olarak “Artık
bunlara bir son vermenin zamanı geldi. Türkiye AB’ye ait değil. Türkiye’ye yerinin artık Asya olduğunu söylemenin zamanı geldi” dedi. Eski Başbakan Alain Juppe, ise “Çok eskiden de söyledim, Türkiye
AB’ye ait değil. Türkiye’de şu an rejimin değişiyor olması Türkiye’nin AB üyeliğini daha da olanaksız
1390
kılıyor” şeklinde konuştu.
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19 Kasım 2016
• OHAL kapsamında kapatılan 23 kanaldan biri olan TV 10’un yasaklanmasının ardından İstanbul Galatasaray Meydanı’nda toplanan Alevi kurumları, “Alevilerin sesi susturulamaz” pankartı ve TV
10 dövizleriyle “Özgür basın susturulamaz” sloganları attı. TV 10 çalışanlarından Veli Haydar Güleç,
her cumartesi eylem yaptıklarını ifade ederek, “Her şeyi tekleştirmeye çalışıyorlar tekliğe karşı çoğulculuğun sesi olmaya çalıştık. Tek bir sesi hâkim kılmak istiyorlar bunun için birçok şeyi heba ediyorlar.
1391
Susturmaya çalışıyorlar ama susmayacağız bütün alanlarda sesimizi duyuracağız” şeklinde konuştu.
21 Kasım 2016
• HDP Eş Genel Başkanı Saruhan Oluç, CNN Türk ekranında partilerini ilgilendiren tartışma
programlarında kendilerine söz hakkı verilmediği gerekçesiyle CNN’e yazdığı mektupta, “Cevap hakkımız sistematik olarak görmezden geliniyor” dedi. Mektupta, “CNN Türk Kanalı bu baskılara taviz
vermemek, evrensel basın etiğine ve yayıncılık ilkelerine bağlı kalmak, düşünce ve ifade özgürlüğünü
savunmak, muhalefetin söz hakkını korumak yerine Erdoğan’ın istediği çizgide yayıncılık yapmaktadır.
En temel evrensel basın etik kurallarından biri olan ‘cevap hakkı’ bile CNN Türk yetkililerince sistematik olarak görmezden gelinmektedir. Haberlerde ve tartışma programlarında Erdoğan-AKP iktidarının
partimize ve tüm demokratik muhalefete karşı açtığı yok edici kampanyaya yayın yoluyla destek olun1392
maktadır” denildi.
• Yargıtay Başkanlığı, yayımlanan AB İlerleme Raporu ile ilgili olarak yaptığı bir açıklamada,
“İlerleme Raporunda, FETÖ/PDY Terör Örgütü hakkında yapılan yorum ve tespitlerle 15 Temmuz’da
yaşanan kanlı darbe kalkışması yok farz edilerek hayal kırıklığı yaratılmıştır” denildi. Açıklamada ayrıca, “ Mesele bu kadar açık ve net iken, raporda bu konudaki tespitlere yer verilmemesi ve bu yapının bir
1393
terör örgütü olduğunun kabul edilmemesini üzüntüyle karşılıyoruz” ifadeleri de kaydedildi.
23 Kasım 2016
• Almanya Başbakanı Angela Merkel, Mecliste bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada
Türkiye’deki gelişmeleri kaygı verici bulduğunu söyledi. Merkel, “Bazı değerler alarm veriyor” de1394
di.
• Türkiye’de ağır ifade ve basın özgürlüğü ihlallerinin yaşandığını İsveç medya örgütü ile İsveç
Gazete Yayıncıları, Avrupa Birliği’ne girişimde bulunmaları çağrısı yaptı. Çağrıda imzası bulunanlar
arasında İsveç Devlet Televizyonu (Svt), , İsveç Devlet Radyosu (Sr) genel müdürleri ile Expressen ga1395
zetesi Şef Redaktörü bulunuyor.
25 Kasım 2016
• Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü nedeniyle Taksim
de yürüyüş düzenleyen kadınlar yaptıkları açıklamada, ‘Hayatlarımız için erkek devlet şiddetine karşı
herhalde direniyoruz’ dedi. Yürüyüş boyunca kadına yönelik şiddete karşı slogan atan kadın grubu açıklamasını,”İktidar ve güç uğruna yürütülen savaş ve şiddetin sınırının olmadığını görüyoruz. Şiddetin yol
açtığı tahribatı bedenimizde, evimizde, sokağımızda, iş yerimizde, ilişkilerimizde, ülke sınırlarının içinde ve ötesinde kısacası hayatımızın her alanında hissediyoruz. Biz kadınlar ve translar, bırakın politika
yapmayı, kendimizi sadece gündelik hayatımızı sürdürmeye çalışırken buluyor ve bunun için de ayrı bir
1396
mücadele veriyoruz” sözleriyle sürdürdü.
26 Kasım 2016

• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB’nin OHAL eleştirilerine tepki göstererek, “Türki-

ye, yaşadığı darbe girişimine ve terör eylemlerine rağmen OHAL’in henüz üçüncü ayında. Belki üç ay
belki üstüne üç ay daha uzatacağız. Size ne ya, bunun kararını parlamento verir, hükümet verir” de-

di.1397
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• AB Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker, Türk hükümetine Avrupa Birliği’ne yö-

nelik tavrını yeniden gözden geçirme çağrısı yaptı. Juncker, “Türkiye AB üyesi olmayı isteyip
istemediğini düşünmeli” dedi.1398
27 Kasım 2016
• Silivri’de tutuklu bulunan Cumhuriyet yazar ve yöneticilerine kitap ve mektup yazmanın yasak olmasına tepki gösteren gazeteci yazar Yavuz Selim Demirdağ, Yeniçağ’da yayımlanan ‘Cezaevinde
kitap yasak’ başlıklı yazısında “Savunma hakkı kutsaldır. Suçu ne olursa olsun tutuklu ve hükümlülerin
1399
kitap talebi ve mektuplaşma hakkı gasp edilemez” dedi.
28 Kasım 2016
• Welt am Sonntag’daki Christoph B. Schulz imzalı yorum ise “Türkiye’nin kaybedecekleri
AB’den daha çok” sözleri yer aldı. Frankfurter Allgemeine Zeitung’da Canan Topçu’nun “Türkler artık
konuşmuyor” başlıklı yazısında çoğu kişinin devlet düşmanı ilan edilmekten korktuğu öne sürüldü.1400
• Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck’in, Cumhuriyet gazetesi temsilcisi Özgür Mumcu’yla yaptığı görüşmede, Türkiye’deki gelişmelerden kaygı duyduklarını aktardı. Mumcu, “Sayın
Gauck basın özgürlüğünün kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlattı. Genel olarak ilkelerden bahsetti ve Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğünün savunulmasının ne kadar önemli olduğundan söz etti.
Mumcu devamla “Türkiye bir hukuk devleti, bir kanun devleti bile değil. Yarın hangi hukuk kuralının
uygulanacağını yürütmenin OHAL KHK’sı belirliyor. Anayasa Mahkemesi denetlememe kararını almasıyla birlikte hukuk devletini bitirmiş durumda. Yarın herkes kırmızı don giyecek diye kararname çıksa
1401
bu iptal edilemez, gerçekten de kırmızı don giymeyenleri içeri atabilirler” dedi.
• Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Başkanı John Yearwood, Cumhuriyet’ e düzenlenen operasyon kapsamında tutuklu bulunan, yayın danışmanı ve yazar Kadri Gürsel’e hitaben kaleme aldığı mektupta, “Dünyanın dört bir yanındaki bizim gibi gazetecilerin yaptığı gibi, sadece gazetecilik yaptığın
için, senin tutukluğun da asla yaşanmamalıydı. Türkiye’deki yetkililer doğruyu yapıp seni bir an önce
serbest bırakmalı” dedi.1402
29 Kasım 2016
• MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu’nun (AP), müzakerelerin dondurulmasına ilişkin kararıyla ilgili olarak, “AP madem idam cezasını istemiyor, bunu ilişkilerin sonlanması için bahane görüyor, o zaman yarından tezi yok AKP idam cezasıyla ilgili kanun teklifini TBMM’ye
1403
taşımalıdır. El mi yaman bey mi yaman gösterelim” dedi.
• Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamentosu’ndan çıkan karar konusunda, “Bu kararı yok hükmünde kabul ediyoruz. Biz ilişkilerin olumsuz yöne kaymasını
istemeyiz. Ama olumsuz bir durumda bundan Avrupa Birliğinin daha çok etkileneceğini söylemek iste1404
rim” şeklinde konuştu.
• Guardian’da yayınlanan bir yazıda 15 Temmuz darbe girişimi sonrası OHAL kapsamında uygulanan ‘yasak ve baskıların durdurulması çağrısı’ yaptı. “Tasfiyeler devam ederse, Avrupa artık sadece
ellerini ovuşturarak bekleyemez” başlığını taşıyan yazıda, geçtiğimiz dört ayda Türkiye’de siyasi olarak
çok kapsamlı tasfiyelerin yapıldığı hatırlatılarak ‘Bu süreç bitecekmiş gibi durmuyor’ ifadelerine yer ve1405
rildi.
30 Kasım 2016
• Hürriyet yazarı Mehmet Yılmaz, tutuklanan gazetecilere ilişkin açıklamasında, “Bu gazetecilerin de hapiste tutulmaları için tek gerekçe var, hükümet bunları sevmiyor. Ve bu gazeteci ve yazarları
içeride tutan şeye ‘Türk adalet sistemi’ diyoruz. Bütün bunların hesabını vicdanlarınıza nasıl verebili-
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http://www.dw.com/tr/juncker-t%C3%BCrkiye-ab-i%C3%A7in-karar%C4%B1n%C4%B1-vermeli/a-36535963
http://t24.com.tr/haber/yenicag-yazari-tutuklanan-gazete-degil-cumhuriyetimizin-kazanilmis-degerleri-ozgur-dusuncesi,373302
http://www.dw.com/tr/ws-t%C3%BCrkiyenin-kaybedecekleri-abden-daha-%C3%A7ok/a-36543056
1401
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/637556/Cumhuriyet_Bellevue_Sarayi_nda.html
1402
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/637343/IPI_Baskani_ndan_Kadri_Gursel_e__Guclu_kal.html
1403
http://www.dha.com.tr/bahceliden-flas-idam-ve-anayasa-degiskligi-aciklamasi_1395969.html
1404
http://www.milliyet.com.tr/ab-turkiye-ye-gore-daha-zararli-siyaset-2352855/
1405
http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-38142887
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1406

yorsunuz, gerçekten çok merak ediyorum” dedi.
• Adana Aladağ’daki bir öğrenci yurdunda çıkan yangında 11 öğrenci ve bir öğretmen olmak
üzere toplam 12 kişinin hayatını kaybettiği olaya yayın yasağı getirildi. Radyo Televizyon Üst Kurulu
1407
olaya “soruşturma tamamlanıncaya kadar” yayınların durdurulmasının kararlaştırıldığını bildirdi.
Olaydan birkaç saat sonra ise yayın yasağının kalktığı duyurusu yapıldı. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Nazmi Bilgin, yaptığı bir açıklamada yayın yasağı uygulamasının sıradanlaştırıldığını hemen her önemli
gelişmeden sonra yayın yasağı uygulanmasının çok ciddi bir ‘anomali’ haline geldiğini belirtti. Bilgin,
“Yayın yasağının rutinleşmesi, sıradanlaşması asla kabul edilemez. Basın özgürlüğü korkuların, fobilerin kurbanı olamaz” dedi. Bilgin, darbe girişimiyle birlikte Türkiye’nin ‘savrulduğu’ olağanüstü dönemden, korku ortamından çıkması, ‘normalleşmesi’ çağrısında bulunarak, “Darbe girişiminin de sapkın bir
dini örgütlenme sonucu olduğu unutulmadan tedbir alınmalıdır. Bir cemaatle savaşırken diğer cemaatleri kayırmaya, gözetmeye, gelişmelerine imkan sağlamaya çalışmak doğru davranış olmayacaktır” şek1408
linde konuştu.
1 Aralık 2016
• Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın, Türkiye hapishanelerinde üç sarı basın kartlı tutuklu bulunduğuna ilişkin açıklamasından sonra aralarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ile Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın da (TGS) bulunduğu gazeteci meslek örgütleri, “Bozdağ’ın kriterlerine göre gazetecilik yapmıyoruz” şeklinde tepki gösterdi. TGS Başkanı Gökhan Durmuş, “Önce basın kartlarını iptal
edip sonra da basın kartı yok bunların, bunlar gazeteci değildir’lerin arkasına sığınmak için bunu yaptılar. Adalet Bakanı nasıl ifade ederse etsin Türkiye’de 100’ün üzerinde gazeteci cezaevlerinde tutuklu.
Meslektaşlarımız Adalet Bakanının kriterlerine göre değil, gazetecilik meslek ilkelerine göre gazetecilik
yapıyorlar. Bu yüzden Bozdağ’ı tekrar cezaevindeki gazetecileri saymaya ve gazeteciyim diyenlerin du1409
rumlarını araştırmaya çağırıyorum” dedi.
3 Aralık 2016
• CHP Milletvekili Didem Engin, beraberinde partisindeki milletvekilleriyle Varto ilçesine yaptığı ziyaret sonrasında, “Sokaktaki vatandaş bile derdini ifade edemiyor. Şikayet etsem başıma ne gelir
endişesi taşıyor. İfade özgürlüğü yok, basın özgürlüğü yok” dedi. 15 Temmuz sonrası bütün kararların
KHK ile alınıyor olmasını ve iktidarın yargı denetiminden kaçmak için OHAL fırsatını değerlendirdiğini ifade eden Engin, “Muş’ta bir panele katıldık. Söz alan bütün insanlar mağduriyetlerini anlattılar. Esnaf iş yapamıyor. Gençlerin çoğu bana kağıt yazıp vererek iş istediler. İçim parçalanıyor. Anadolu ajansı bir buçuk yıllık milletvekili olduğum halde tek bir cümlemi geçmedi. Ne bir kanun teklifi, ne bir
önerge, ne yaptığım bir araştırmayı halkımıza duyurmadı. Televizyona çıkamıyoruz. Bir baskı ortamın1410
dayız” diye konuştu.
• CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adana mitinginde yaptığı bir konuşmada, Türkiye’de basın
özgürlüğünün olmadığını ifade ederek “Türkiye’yi yarı açık cezaevine çevirdiler. Bu ülkede basın özgürlüğü olmalı, gazeteciler istediği gibi yazabilmeli. Medyanın yüzde 90’ı hükümetin kontrolünde, tek
bir ağızdan tek tip konuşuyorlar! Gazeteciler hapiste ama sanmasınlar ki yalnızlar. Hapiste tek bir gaze1411
teci kalmayana kadar namusumuzla, inancımızla mücadele edeceğiz” dedi.
• OHAL kapsamında yayınları durdurulan 23 kanaldan biri olan TV 10’un kapatılması İstanbul
Galatasaray Meydanı’nda protesto edildi.’Alevilerin sesi TV 10 susturulamaz’, ‘Semahlar durmaz’,
‘Sazlar konuşsun silahlar sussun’ şeklinde yazılı dövizlerin taşındığı eylemde, ‘Özgür basın susturula1412
maz’ ve ‘Yaşasın halkların kardeşliği’ sloganları atıldı.
4 Aralık 2016
• Palm Vakfı tarafından iki yılda bir verilen Johann-Philipp-Palm İfade ve Basın Özgürlüğü
Ödülü bu sene, Barış için Akademisyenler inisiyatifine verildi. Palm Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi An-
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http://t24.com.tr/haber/bu-gazeteciler-hukumet-tarafindan-sevilmedigi-icin-iceride-buna-turk-adalet-sistemi-diyoruz,373907
http://www.ensonhaber.com/adanadaki-ogrenci-yurdundaki-faciaya-yayin-yasagi-2016-11-30.html
http://24saatgazetesi.com/bilgin-basin-ozgurlugu-korkularin-kurbani-olamaz/
1409
https://www.evrensel.net/haber/297752/sari-basin-karti-gazetecilik-ruhsati-degildir
1410
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/639661/CHP_Varto_heyetinden_carpici_aciklama__Vatandas_derdini_soylemeye_korkuyor.html
1411
http://www.haberturk.com/yerel-haberler/haber/10249339-turkiyeyi-boldurtmeyecegiz-cumhuriyeti-koruyacagiz-mitingi
1412
https://www.evrensel.net/haber/297961/tv-10un-kapatilmasi-protesto-edildi
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nette Krönert, Akademisyenler inisiyatifinin “açık bir şekilde Türkiye’de barış ve hoşgörü talebinde bulunması, farklı düşünen insanlarla dayanışmayı ortaya koyması ve ifade özgürlüğünü savunması” nedeniyle bu ödüle layık görüldüğünü söyledi. Barış için Akademisyenler inisiyatifi, 11 Ocakta ‘Bu Suça
Ortak Olmayacağız’ başlıklı bir bildiri yayınlayarak, Güneydoğu Anadolu’daki operasyonlara son verilmesini talep etmişlerdi. Bildiriye imza atan bazı akademisyenler hakkında “terör örgütü propagandası
yapmak” ve “Türkiye Cumhuriyeti devletini ve organlarını aşağılamak” suçlamasıyla adli ve hukuki soruşturma açılmış, bazıları işten atılmış, bildiriyi imzalayan iki bin civarında akademisyene yönelik hü1413
kümetin tutumu uluslararası düzeyde de tepki toplamıştı.
• Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök’ün de aralarında bulunduğu dünyanın çeşitli ülkelerinden 40’ı
aşkın medya kuruluşunun genel yayın yönetmen ve yöneticileri, özellikle kadın gazetecilere yönelik artan tehditler nedeniyle gazetecilerin korunması gerektiğine dikkat çekmek amacıyla ortak bir çağrı yaptı. İsveç’in, basın ve ifade özgürlüğünü güvence altına alan dünyanın ilk ülkesi olmasının yıldönümünde
yapılan çağrıda, “Basın ve ifade özgürlüğü temelinde gazeteciler, yolsuzlukları açığa çıkarmak, denetim
görevini yerine getirmek ve sorumluluk talep etmek için çalışıyor. Ancak internette artış gösteren nefret
ve tehditler gazetecilerin görevlerini yapmalarını giderek zorlaştırıyor. Tarihsel yasanın kabul edilişinin
250. yıldönümünde gazetecilerin korunmaları için daha etkili önlemler alınması çağrısı yapıyoruz. Biz,
bu çağrıya imza atan dünyanın değişik yerlerindeki gazeteciler, özgür, bağımsız ve profesyonel gazete1414
ciliğin küresel düzeyde güçlendirilmesi ihtiyacını gerekli görüyoruz” denildi.
6 Aralık 2016
• Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi’nin (KİK) toplantısında konuşan KİK
Eş Başkanı Annie Van Wezel, OHAL kapsamında alınan tedbirlerin Konsey ilkelerine uyum sağlamadığı konusunda’ endişe duyduklarını söyledi. Wezel, “bizler hükümetlerimizden ifade ve basın özgürlüğü, toplantı özgürlüğü, siyasi görüş ve dini özgürlüklerin sağlanmasını da talep ediyoruz” dedi. Yüz binlerce kişinin hayatının bundan etkilendiğini biliyoruz ve siyasi muhalefetin de bundan nasibini aldığını
görüyoruz” şeklinde konuştu. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise yaptığı konuşmada, Avrupa
Parlamentosu’nun “Türkiye ile katılım müzakerelerinin geçici olarak dondurulması” yönündeki tavsiye
kararından derin üzüntü duyduklarını ifade ederek, AP’nin bu kararının, objektif temellerden yoksun
1415
olup, Türkiye’deki gelişmeleri tek taraflı bir bakış açısıyla ele aldığını öne sürdü.
• DİSK Basın İş Kasım ayı raporunda, Cumhuriyet çalışanları ve yöneticileri ile doğu illerinde
haber takip eden gazetecilerin de tutuklandığına dikkat çekildi. Raporda, “Türkiye, gazeteci hapsetme
1416
konusunda dünyanın bir numaralı ülkesi olmaya devam ediyor” ifadesi kullanıldı.
7 Aralık 2016
• CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Meclis de yaptığı bir konuşmada “Sözcü, Evrensel, BirGün ,
Yeniçağ ve Cumhuriyet, AKP’yi desteklemiyor diye, can damarları kesiliyor’’ dedi. Yarkadaş, Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu’nun cezaevinden gönderdiği mektubu okuyarak, “Biz gazeteciyiz... Cezaevinde olmamız bu gerçeği değiştirmez. İçeride de gazetecilik yapmaya devam ediyoruz. Bugün düşünceyi ifade etme özgürlüğünü kullandığı için cezaevinde olan, tüm yazarlar ve gazeteciler özgürlüklerine kavuşana dek, sorun hepimizin sorunudur. Tutuklu gazeteciler özgür değilken, hiçbi1417
rimiz özgür değiliz.”şeklindeki ifadelerini nakletti.
8 Aralık 2016
• Yeniçağ’ın merkez binasına kimliği belirsiz kişilerce taşlı sopalı saldırı düzenlendi. Herhangi
bir tehdit almadıklarını belirten gazetenin İcra Kurulu Başkanı Ahmet Yabuloğlu, “Birilerini öfkelendi1418
recek yayınımız da yok. Ne olduğu polisin araştırması sonucunda belli olacak” diye konuştu.
9 Aralık 2016
• Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Türkiye aleyhine

1413

http://www.dw.com/tr/bar%C4%B1%C5%9F-i%C3%A7in-akademisyenler-inisiyatifine-almanyadan-%C3%B6d%C3%BCl/a-36632682
https://www.evrensel.net/haber/298058/gazetecilerden-gazeteciligin-korunmasi-icin-cagri
http://www.abhaber.com/54403-2/
1416
https://www.evrensel.net/haber/298378/akpnin-gerceklerin-ustunu-ortme-cabasi-suruyor
1417
http://www.birgun.net/haber-detay/chp-li-yarkadas-akp-li-olmayan-medyanin-can-damari-kesiliyor-138563.html
1418
http://www.cnnturk.com/turkiye/yenicag-gazetesine-saldiri?page=1
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açılan dava sayısının dokuz bin 260 olduğunu, Türkiye’nin insan hakları ihlalinde üçüncü sırada yer aldığını söyledi. Arslan dört bin 570 davanın adil yargılama, bin 700 davanın işkence yasağı, dört bin 360
davanın da adli karşılık ilkelerinin ihlalinden kaynaklandığını belirterek, “İhlaller özellikle ifade, basın,
1419
kişi güvenliği, gösteri özgürlüğü ile gözaltında işkence ve kötü muamelede yoğunlaşmaktadır” dedi.
• Osmanlı padişahı 5. Murad’ın torunu Kenize Murad, Cumhuriyet’ in tutuklu gazetecileri ile ilgili yaptığı açıklamada “Gazetecinin ülkesinde neler olup bittiğini özgürce yazması gerekir. Demokratik
ülkelerde yargı bağımsızlığı, gazeteci özgürlüğü, politik özgürlük her zaman olmak zorundadır,” dedi.
Murad, “Türkiye’de hapisteki gazeteci arkadaşlarım için çok üzgünüm. Umarım Türkiye tekrar önceki
1420
yıllar gibi demokrasi yoluna dönerek ilerler” diye konuştu.
• Cezaevinden tahliye edilen gazeteci Zehra Doğan basına dönük baskılara tepki göstererek,
“Ajanslarımız mühürlenebilir ama ellerimizi mühürleyemezler. Bunu ben değil tarih söylüyor” dedi.
Türkiye’de gazetecilerin gözaltı ve tutuklamalarla terbiye edilmeye çalışıldığını öne süren Doğan, “Birileri baskı yapıyorsa sen daha da inatlaşıyorsun, özellikle de kadınlar. İçeride çok sayıda gazeteci var.
Gazeteci meslektaşlarımızı unutmayalım, yalnız bırakmayalım. Tutuklu bulunduğum bu süreçte sinmedim, yılmadım ve daha çok şey öğrenerek çıktım. Şimdi daha kararlı ve daha güçlü bir şekilde gazeteci1421
liğe devam edeceğim için çok mutluyum” şeklinde konuştu.
10 Aralık 2016
• CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yeniçağ ‘a yaptığı ziyarette, gazeteye yapılan saldırının demokrasiye, basın özgürlüğüne yapılmış bir saldırı olduğunu belirterek “Medya benim düşündüğümü
yazmıyor’ diye veya ‘Beni savunmuyor’ diye medyaya karşı tavır takınmamız, onlara saldırmamız, sal1422
dırganları görmezlikten gelmemiz doğru bir olay değildir” dedi.
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Yeniçağ’a yapılan saldırıyı yazılı bir açıklamayla kınadı. Açıklamada, “Gazetelere ve gazetecilere yapılan tüm saldırılarda uygulanan cezasızlık
tavrının bu olayda uygulanmamasını bekliyoruz. Basın özgürlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasi1423
den söz etmek mümkün değildir” ifadelerine yer verildi.
İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı
Misket Dikmen, ise yaptığı yazılı açıklamada yapılan saldırının, son dönemde Türk basınına yönelik
baskıların ve hedef göstermelerin bir sonucu olduğunu vurguladı. Dikmen, ‘İnsan Hakları Günü’nün
hemen öncesinde yaşanan bu olay, Türkiye’nin basın özgürlüğü ve demokrasi alanında her geçen gün
kan kaybetmesinin bir sonucudur. Saldırganlar ve arkasındaki güçler kolluk kuvvetlerince yakalanarak
1424
gün geçmeden yargı önüne çıkarılmalıdır” dedi.
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), DİSK Basın İş
Sendikası, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) ile PEN Türkiye Merkezi’nin de bulunduğu dokuz meslek örgütünün tutuklu gazetecilere destek amacıyla Silivri cezaevi önünde basın açıklaması yapmalarına
izin verilmedi. Cezaevine giden yolun kenarında konuşma yapan TGC Başkanı Turgay Olcayto, “Arkadaşlarımıza açıklama yapıp selam iletmek istiyorduk, ne yazık ki bizi içeriye sokmadılar. Valilik ve
kaymakamlık cezaevi önünde açıklama yapılmasını yasaklamış” dedi. Cumhuriyet yazar, çizer ve yayında görevli çalışanlarının 36 gündür tutuklu olduğunu hatırlatan Olcayto, “Yüzü aşkın arkadaşımız
hala parmaklıklar arkasında. İddianameler ortada yok. Bir tutukluluk evresidir gidiyor. Bizim istediğimiz sadece gazetecilerin tutuksuz yargılanması, gazeteciliğin suç olmadığını anlatmak. Evrensel gazete1425
cilikte Türkiye’de yaşananların hiçbiri yaşanmıyor” şeklinde konuştu.
12 Aralık 2016
• İnsan Hakları Derneği Çanakkale Şubesinin organize ettiği “Düşünce İfade ve Örgütlenme
Hakkı” panelinde konuşan Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, “Birçok şeyden haberimiz yok. Çünkü Türkiye’de basın özgürlüğü yok. Çünkü Türkiye’de basın emekçileri gerçekleri yazmaktan korkuyorlar, çekiniyorlar. Yazmaya çalışan medya kuruluşları da, kapatmalar ile cezalar-
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http://www.milliyet.com.tr/manisa-barosundan-insan-haklari-konferansi-manisa-yerelhaber-1700494/
http://t24.com.tr/haber/osmanli-torunundan-basin-ozgurlugu-aciklamasi-umarim-turkiye-tekrar-demokrasi-yoluna-doner,375988
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/642840/Gazeteci_Zehra_Dogan_tahliye_oldu.html
1422
http://www.ntv.com.tr/turkiye/kilicdarogludan-yenicag-gazetesine-ziyaret,E_Wf9nYDWkK7PPX22TEcow
1423
http://t24.com.tr/haber/tgcden-yenicag-gazetesine-yapilan-saldiriya-kinama,376081
1424
http://www.hurriyet.com.tr/igc-bu-saldiri-basina-sus-mesajidir-40301755
1425
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1426

la boğuşuyor” dedi.
13 Aralık 2016

• Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF)’in raporunda, dünya çapında hapisteki gazeteci sayısının
Türkiye’deki gelişmeler nedeniyle rekor sayıya ulaştığı kaydedildi. Raporda Türkiye’de 100’den fazla
medya mensubunun hapiste bulunduğu, aralarından 41 kişinin ‘doğrudan mesleğiyle ilgili faaliyetleri
nedeniyle’ tutuklandığı belirtilerek, bu bağlamda Türkiye’nin en fazla ‘profesyonel gazetecinin’ hapiste
1427
bulunduğu ülke konumuna yükseldiği vurgulandı.
• Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, katılım müzakereleri ve fasıllar konusunda AB ye seslenerek “Buyrun, basın, ifade özgürlüğü, temel haklar, yargı bağımsızlığı, güvenlik-adalet dengesi, güvenlik-özgürlük dengesi gibi konuları içeren 23 ve 24. fasılları açalım. Bu fasıllarla ilgili gereklilikleri ne
kadar hızlı şekilde yerine getirdiğimizi göreceksiniz” dedi. İfade, basın hürriyeti gibi kavramlardan çekinmediklerini belirten Çelik,”Tam tersine biz bu kavramların olmadığı bir Türkiye hayal etmedik, etmiyoruz. Şunun adının iyi konulması lazım sivil siyaset ile terör arasına, basın hürriyeti ile terör arasına
1428
çizgi çekilmediği takdirde demokrasi hayal, yalan olur”şeklinde konuştu.
15 Aralık2016
• İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Türkiye’de basın özgürlüğünün durumu konusunda
açıkladığı bir raporda, “Ankara yönetiminin, sözde düşmanlarına karşı acımasızca girişimlerine yönelik
kontrol ve eleştirinin önüne geçmek amacıyla sistematik olarak bağımsız medyayı hedef aldığı” görüşle1429
rine yer verdi.
• Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) , HDP’ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınanların İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde gözaltında tutulanların sis1430
tematik işkenceye, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürdüğü bir açıklama yaptı.
16 Aralık 2016
• Yerel gazetecilik seminerinde konuşan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) başkanı Turgay
Olcayto, Türkiye’de gazeteciliğin durumunu yabancılara anlatmakta zorlandıklarını belirterek,”Gazeteciliğin devlet için değil, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için yapılan bir meslek olduğu unutulmamalı” dedi. Nesnel gazetecilikten yana olduklarını, devleti küçük düşürmek isteyenlere karşı olduklarını vurgulayan Olcayto,”İlla bunu yapacağız’ diye haberi çarpıtmak, gazetecilikte
1431
yok” diye konuştu.
• Gazeteci Ayşenur Arslan, Halk TV’de beraber program yaptığı gazeteci Hüsnü Mahalli’nin tutuklanmasına tepki göstererek, “Hüsnü içerideyken gazetecilik yapamayacağım Program yapamayacağım. Her şey normal gibi nasıl yaparım? Bazen de bağırmak için feryat etmek için susmak gerekiyor”
1432
dedi.
17 Aralık 2016
• Yaşları 15 olan 9 çocuğa sosyal medya üzerinden ‘cinsel tacizde’ bulunan G.K isimli zanlı adliyeye sevk edilirken, zanlının yakınları gazetecilerin üzerine yürüdü. Olayı gören Cumhuriyet Savcısı
şahıslara sözlü ikazda bulunarak, “Gazeteci de, polis de görevini yapıyor. Gazetecinin üzerine yürüyemezsiniz” dedi.1433
18 Aralık 2016
• Sınır Tanımayan Gazeteciler ÖrgütüAlmanya Başkanı Christian Mihr, Türkiye’de gazetecilerin bir ‘korku iklimi’ içinde yaşadığını söyledi. Bu durumun ‘aydan aya daha da vahim hale’ geldiğini
belirten Mihr, “Gazeteciler kiminle buluşuyorum, ne zaman telefon etmeliyim diye düşünüyor, taksiciye

1426

http://www.canakkaleolay.com/Canakkale-de-ifade-ve-basin-ozgurlugu-ko-36852
http://www.mynet.com/haber/dunya/turkiye-rekor-kirdirdi-2776968-1
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1429
http://www.dw.com/tr/hrwden-ankaraya-sert-su%C3%A7lamalar/a-36772905
1430
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1431
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1433
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nereye gitmek istediklerini söylemiyor sadece gidecekleri sokağın köşesinde iniyorlar” dedi.
• Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölge kentlerine belgesel
çekimi için giden Vice News muhabirleri Philip Gingell Hanrahan ve Philip John Pendlebury hakkında,
‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘örgüte finansal destek sağlamak’ iddialarıyla 15 yıldan 67,5 yıla kadar hapis ce1435
zası istedi. Gazetecilere istenen toplam ceza ise 82 yıl.
• TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı AKP’li Mustafa Yeneroğlu, Kayseri’deki bombalı
saldırının ardından Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde HDP binalarına yönelik eylemlerle ilgili olarak,
“Bu saldırılar kabul edilemez, bunlar ancak provokatörlere ve teröre hizmet eder” dedi. Provoke ederek
halkı suça davet edenlerin, terör örgütünün amacına hizmet edeceğini vurgulayan Yeneroğlu, “Suç işleyen ve suça teşvik eden karşısında hukuku bulur. Halkımız HDP binalarına saldıran provokatörleri emniyet güçlerine bildirmeli. Hukuk devletinde bireysel intikam yoktur. Huzurun temini hukuktur” şeklin1436
de konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İçimiz
yansa da, provokasyonların cazip davetine tamam diyemeyiz. Binaların kundaklanmasını doğru ve ma1437
kul göremeyiz” dedi.
19 Aralık 2016
• Tutuklu Gazeteci Hüsnü Mahalli Silivri Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. CHP’li milletvekili Barış Yarkadaş, MS hastası olduğu belirtilen Mahalli’nin tedavisinin, cezaevi koşullarında yapılmasının mümkün olmadığını öne sürerek, “Hüsnü
Mahalli, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin verdiği rapor üzerine hastaneye sevk edildi. Mahall’nin geçirdiği
1438
iki ağır hastalığın tedavisi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yapılacak’’ dedi.
• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un
saldırıya uğramasına ilişkin Başbakanlık tarafından geçici yayın kısıtlaması getirildiğini duyur1439
du. Yayın yasağının ardından Twitter ve Facebook başta olmak üzere sosyal medyada erişim yavaş1440
larken, konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
20 Aralık 2016
• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un Ankara da
saldırı sonrası hayatını kaybetmesi üzerine yayınladığı mesajda Karlov’un ailesi ve Rus halkının acısını
paylaşıyoruz” dedi. Bilgin, “Bir kez daha altını çizerek söylemek istiyorum ki, amacı ne olursa olsun
her türlü terörü en sert biçimde kınıyoruz. Karlov’un suikast sonucu yaşamını yitirmesinden büyük
üzüntü duyduk. İki ülke liderlerinin ve hükümetlerinin konuya soğukkanlı yaklaşmaları ve amaçlanan
provokasyona düşmemeleri olumlu bir gelişme olsa da, durum gerçekten ciddidir,” şeklinde konuştu.
Bilgin Rus Büyükelçiliği’nin bulunduğu sokağa Büyükelçi Karlov’un adının verilmesinin isabetli ola1441
cağını da ifade etti.
• ODTÜ Mezunlar Derneği, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un, Ankara’da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak “Ülkeyi kan gölüne çeviren her türlü ideolojiyi,
terörü günlük yaşamın bir parçası haline getiren kandan beslenenleri şiddetle kınıyoruz” şeklinde tepki
gösterdi. Açıklamada, “ODTÜ Mezunlar Derneği olarak bir kez daha diyoruz ki, her şeye rağmen, kandan beslenenlere, teröre teslim olmayacağız. Barıştan, emekten, özgürlükten yana olan herkesle birlikte
1442
yaşamaya, birlikte direnmeye birlikte barışı örmeye devam edeceğiz” denildi.
21 Aralık 2016
• CHP’li Milletvekili Barış Yarkadaş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kanununda yayın yasağını düzenleyen maddenin, ‘Başbakan veya görevlendireceği bakan, geçici yayın yasağı getirebilir’ şeklindeki son cümlesinin yürürlükten kaldırılmasını öngören kanun teklifi verdi. Gerekçe olarak,
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1439
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1440
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halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkının Başbakan veya görevlendireceği bakana sağlanan ya1443
yın durdurma yetkisi gibi keyfi uygulamalarla engellendiği belirtildi.
25 Aralık 2016
• Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Diyarbakır ve İstanbul’da gözaltına alınan beş gazeteciye ilişkin açıklamasında, “Gerçekleri gizlemek için gazetecileri hedef alan bir anlayışı kabul etmiyoruz”
dedi. TGS açıklamasında, “Bir sabaha daha operasyon haberi ile uyandık. Hedef yine gazetecilerdi.
Üyelerimiz Tunca Öğreten ve Ömer Çelik’in de aralarında bulunduğu gazeteciler gözaltına alındı. Gazetecilerin neden gözaltına alındığına dair bir açıklama yapılmadı. Türkiye’nin dört bir yanında bombalar
patlarken, IŞİD Suriye’de Türk askerini öldürürken, gerçekleri gizlemek için gazetecileri hedef alan bir
anlayışı kabul etmiyoruz. Gazetecilerin yaptığı şey gerçekleri halka ulaştırmaktır. Bu yüzden bir kez da1444
ha ‘gazetecilik suç değildir’ diyoruz” denildi.
26 Aralık 2016
• Petrol-İş Sendikası’nın, çalışanların tasfiyesine yol açacak ‘Bütünsel Dönüşüm Programı’nı
protesto etmek amacıyla yapacağı basın açıklamasına OHAL nedeniyle izin verilmedi. Müdahaleye tepki gösteren Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar, “İfade özgürlüğünün OHAL bahanesi ile
1445
engellenmesini kabul edemeyiz. Hakkımızı, korumaya devam edeceğiz” dedi.
27 Aralık 2016
• Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) Başkanı Ahmet Balkış, OHAL uygulamalarına ve
HDP’ye dönük operasyonlara tepki göstererek, özellikle muhalif basın, yayın, tv, radyo kuruluşlarının
kapatıldığına dikkat çekerek, bunun halkın haber alma özgürlüğünü kısıtladığını öne sürdü. Balkış konuşmasını, “Kendi düzenledikleri düzmece kararnameler ile kamu görevlisi olan işçiler emekçiler hukuksuzca işten atılmaktadır. İktidar OHAL sürecini fırsat bilerek tüm devlet kurumlarını sopa olarak
1446
kullanıp halkı ezmeye devam etmekte” dedi.
28 Aralık 2016
• CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlerine
yeni yıl kutlamalarına ilişkin gönderdiği uyarı yazısını şiddetle kınadığını söyledi. Ünlü, “Milli Eğitim
Müdürlüğü asli görevini bırakarak halkın birbirlerine iyi dilek dilemesi ve kutlama yapmasına karışmaya başlamıştır. Çocukluğumuzdan bu yana yeni yıllarda vatandaşlarımız birbirleriyle kucaklaşır, kutlama yapar. Kurumun böyle yazılar göndermesini kabul şiddetle kınıyorum” dedi. Marmaris Milli Eğitim
Müdürlüğünce özel ve resmi okul müdürlüklerine gönderilen yazıda, “Mevzuat dışı, ders ve sosyal etkinliklerle alakası olmayan, değer yargılarımızdan uzak, bazı kutlamalar için öğrencilerin özendirildiği
ve öğrencilere yönlendirmeler yapıldığı bilgileri ve şikayetleri gelmektedir. Dönem ve yılsonu olması
nedeniyle dersleri engelleyecek, öğrencileri farklı alışkanlıklara ve olumsuz davranışlara sevk edebilecek ya da özendirebilecek, eğlence, şans oyunu, çekiliş ve yılbaşı adı altında öğrencileri ekonomik durumlarına göre farklı algılara sokabilecek milli ve manevi değerlerimizden uzak etkinliklerin yapılmamasını rica ederiz” uyarısı yer almıştı. Söz konusu uyarı sosyal medyada da şiddetli eleştirilere yol aç1447
tı.
29 Aralık 2016
• CHP Milletvekili Fikri Sağlar, tutuklanan gazeteciler ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması için verdiği önergede,”Sizin kalemşorlarınız olmayan gazeteciler hapse atılmaya mahkum
mudur?” diye sordu. Tam demokratik laik Türkiye için mücadeleye devam edeceklerini belirten Sağlar,”Baskılara boyun eğmeyeceğiz. Muhalif olan gazeteciler susturulurken, içeri atılırken havuz medya1448
sının silahşorları cirit atmaya devam ediyor” dedi.
• Basın Konseyi, 2016 yılının değerlendirildiği yazılı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada
2016 yılının Türk Basın Tarihini’ne ‘kara bir yıl’ olarak geçtiği belirtilerek “İki asra yaklaşan Türk ba-
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http://www.hurriyet.com.tr/marmaris-ilce-milli-egitim-mudurlugunden-okullara-yilbasi-uyarisi-40319450
1448
http://www.birgun.net/haber-detay/fikri-saglar-kalemsorlariniz-olmayan-gazeteciler-hapse-atilmaya-mahkum-mu-141253.html
1444
1445

183

Gazeteciler Cemiyeti

İfade ve Basın Özgürlüğü 2016 Raporu

Özgürlük için Basın

sını ihlallerle, medyaya saldırılarla, sabah baskınlarıyla, toplu gözaltılarla, gazetecilerin tutuklanmasıy1449
la, medya kuruluşlarının kapatılmasıyla tarihinin en kötü dönemini yaşadı” ifadelerine yer verildi.
30 Aralık 2016
• RTÜK tarafından daha önce yayın durdurma kararı verilen Yol TV’nin kapatılması ve Türksat’tan çıkarılması, Alevi dernekleri, meslek örgütleri, siyasi partiler ve gazetecilerin katıldığı eylemle
protesto edildi. ‘Alevilerin, kadınların, emekçilerin, gençlerin sesi Yol TV susmayacak’ pankartının açıldığı eylemde ‘Yol TV susmadı susmayacak’, ‘Alevilerin sesi susturulamaz’, ‘RTÜK, şaşırma sabrımızı
1450
taşırma’, ‘Haber alma hakkımız engellenemez’ şeklinde sloganlar atıldı.
• CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, 2016 yılının gazetecilik mesleği ve medya sektörü
için ‘kara bir yıl’ olduğunu ifade ederek, “Hapisteki gazetecilerin sayısı gün geçtikçe kartopu gibi büyüyor” dedi. OHAL kapsamında 170’e yakın gazete, televizyon, radyo, haber ajansı, dergi ve yayınevinin
kapatıldığını, 13’ü imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü 148 gazetecinin tutuklu olduğunu kaydeden
Yarkadaş, “650 gazeteci hakkında attığı tweetlerden dolayı soruşturma yürütüldüğünü biliyoruz. Yazar1451
lar, aydınlar sokakta ölümle tehdit ediliyor” şeklinde konuştu.
• Mardin merkezli 13 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonda sosyal medya üzerinden terör ör1452
gütü PKK propagandası yaptıkları iddia edilen 71 kişi gözaltına alındı.
31 Aralık 2016
• ‘Ben Gazeteciyim’ inisiyatifinin çağrısı ile bir araya gelen 100’ü aşkın gazeteci, kendilerine
mektup ulaştırılmayan hapisteki meslektaşlarına toplu fotoğraf eşliğinde yeni yıl mesajı gönderdi. Üç
gün önce çekilen fotoğrafta yer alan gazeteci Ahmet Şık ise, fotoğraf cezaevlerine ulaşmadan önce 30
Aralıkta çıkarıldığı mahkemece ‘PKK ve FETÖ-PDY silahlı terör örgütlerinin propagandası niteliğin1453
deki açıklamaları’ gerekçesiyle tutuklandı.
31 Aralık 2016
• İstanbul’da bulunan Kürt Enstitüsü’ne gece saatlerinde polis tarafından baskın gerçekleştirildi.
Baskının ardından bina polisler tarafından mühürlendi.1454

RTÜK Cezaları
23 Ocak 2016
• RTÜK, “Muhteşem Yüzyıl Kösem” adlı dizide geçen bir sahneden dolayı çocukların “ailelerine olan güvenlerini sarstığı” gerekçesiyle Star TV’ye para cezası verdi.1455
24 Ocak 2016
• RTÜK, kanun ve yönetmeliğe göre 150 platform ile işletmecinin izinsiz yayın yaptığını tespit
ederek; kanal yöneticileri ile sahipleri hakkında hapis ve para cezası uygulanması için hukuki işlem başlattı.1456
25 Ocak 2016
• RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı uzmanlarının, bir televizyon kanalındaki
diziyle ilgili hazırladığı ihlal raporunda, dizideki kadın karakterin ”kötü kadın” olarak nitelendirilmesi
üzerine, RTÜK’ten bazı muhalefet üyeleri, “kötü kadın” ifadesinin toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı
bir yaklaşım olduğunu söyleyerek itiraz ettiği için bundan sonraki izleme raporlarında, doğrudan yargı
ve hüküm belirten “kötü kadın” ifadesinin yazılmaması, bunun yerine raporlarda senaryoda yüklenen
rolün tarif edilmesi kararı alındı.1457
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29 Ocak 2016
• RTÜK, 8 Ocak’ta Beyazıt Öztürk’ün sunduğu “Beyaz Show”a bağlanan öğretmen Ayşe Çelik’in terörü övdüğü gerekçesiyle Kanal D’ye yaklaşık 850 bin TL para cezası verdi. Konuyla ilgili
RTÜK’e 6 bin 767 şikayet gelmişti.1458
3 Şubat 2016
• RTÜK, Kanal D’ye, “Aşk ve Günah”, “Güllerin Savaşı”, “Poyraz Karayel” dizileri ile
“Bizim Lezzetlerimiz” adlı programdaki ihlaller nedeniyle toplam bir milyon TL’nin üzerinde ceza verdi.1459
6 Şubat 2016
• RTÜK, Kürtçe yayın yapan Jiyan TV’ye, yayınladığı müzik videosunda PKK kıyafetleri kullanıldığı gerekçesiyle “Terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla para cezası verdi. Ceza ile ilgili
bilirkişi raporunda, “Bir klipte kamuoyunda PKK ayakkabısı olarak bilinen ‘Mekap’ marka ayakkabının
yakın çekim görüntülerinin yer aldığı görülmektedir” denildi.1460
11 Şubat 2016
• Halk TV’de katıldığı bir programda Suudi Arabistan Kral’ı Salman bin Abdülaziz el-Suud
hakkında “Dümbelek” ifadesini kullanan yazar Hüsnü Mahalli’nin sözleri için kanala ceza veren RTÜK,
Kanal 24’te Zaman yazarı Ekrem Dumanlı hakkında “Zibidi, ahlaksız, terbiyesiz” gibi ifadeler kullanan
AKP’li Mehmet Metiner’in sözlerini ise “ifade özgürlüğü” olarak kabul etti.1461
15 Şubat 2016
• RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, RTÜK’ten lisans almadan yayın yapan 100’ün üzerinde kanalın kapatılması yönünde karar aldıklarını söyledi.1462
17 Şubat 2016
• RTÜK, tepki çeken evlilik programlarını yayınlayan televizyon kanallarının yöneticilerini Ankara’da toplantıya çağırdı. RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya daha önce, “Evlilik programları çığırından
çıktı. Buralarda çok kötü şeyler oluyor” demişti.1463
19 Şubat 2016
• RTÜK, Show TV’de yayınlanan “Güldür Güldür” adlı parodi programına, 8 Ocak’ta yayınlanan bölümünde yer alan “Bilal Oğlan skeci” nedeniyle “uygunsuz dil” cezası verdi.1464
21 Şubat 2016
• RTÜK, TV8’de yayınlanan “İşte Benim Stilim” adlı programın, gençleri markaya özendirdiğini ayrıca jüri üyelerinin yarışmacılara yönelik söz ve hareketlerinin de kadını aşağıladığı gerekçesiyle
TV8’e 365 bin lira ceza kesti.1465
24 Şubat 2016
• RTÜK, Star TV’de yayınlanan üç ayrı programa para cezası verdi. Okan Bayülgen’in sunduğu
“Dada” adlı programda “kabızlık” konusu işlendiği için 442 bin lira, “Paramparça” adlı dizide “O…
Çocuğu” denildiği için 442 bin lira ve “Polis Akademisi Alaturka” filminde kadın bedeninin “cinsel obje” olarak yansıtıldığı gerekçesiyle 486 bin lira para cezası kesildi.1466
6 Mart 2016
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Diktatör bozuntusu” diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı davayı “Diktatör Yargıda” başlığıyla veren CNN Türk’e RTÜK uzmanlarınca ceza
verilmesi talebi, Üst Kurul tarafından kabul görmedi. Kurul haberin mevcut haliyle verilmesini ihlalden
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saymayarak cezayı reddetti. Üst Kurul’un talebi reddetmesi üzerine RTÜK uzmanları, bu kez haberin
başlığını beğenmediklerini belirterek haberin, “Diktatör Nitelemesi Yargıda” başlığıyla verilmesi gerektiği uyarısında bulundu.1467
11 Mart 2016
• Radyo Televizyon Üst Kurulu Özgür Gün TV’nin yayınını 10 güne kadar durdurma kararı aldı, IMC TV’ye ise para cezası verdi. Özgür Gün TV’ye, kanalın Ocak ayında yayınladığı ana haber bültenine bağlanan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü’nün canlı yayında söylediği sözler gerekçesiyle,
İMC TV’ye de Aralık 2015 tarihinde yayınlanan yorum programına katılan gazeteci Veysi Sarısözen’in
sözleri nedeniyle 10 güne kadar karartma cezası verildiği açıklandı.1468
• RTÜK, Big Brother isimli programda, bir erkeğin bir kadının yanağını öpmesini “şehvet içerdiği” iddiasıyla Star TV’ye 486.701TL idari ceza uyguladı.1469
• RTÜK “Bana Bir Soygun Yaz” isimli filmde ise bir mafya karakterinin, soygun planında,
AKP’nin seçim sloganı olan “Durmak yok yola devam” cümlesini kullanması nedeniyle Kanal D’ye
“toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” maddesini ihlal gerekçesiyle uyarı ve 418.693TL ceza verdi.1470,1471
13 Mart 2016
• RTÜK, CHP milletvekilleri Özgür Özel, Aykut Erdoğdu ve Atilla Sertel’in konuk oldukları
Halk TV’de yayınlanan “Uğur Dündar’la Halk TV Arenası” adlı programda, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı yeminine uymadığı, yalancı olduğu, yemininin içinde geçen “şeref” ve “namus” kavramlarına sadık kalmadığı ifade edildiği iddiasıyla Halk TV’ye 14 bin lira para cezası verdi.1472
18 Mart 2016
• Televizyon yayıncısı ve program yapımcısı Acun Ilıcalı’nın “Çocuklar üzerinden reyting yaparak, büyük paralar kazandığı” iddialarının yer aldığı bir raporu değerlendiren RTÜK üyeleri, Ilıcalı’nın sahip olduğu TV 8’de yayınlanan Yetenek Sizsiniz isimli programa “çocuk istismarı” cezası verdi.1473
25 Mart 2016
• RTÜK, “Clarence” adlı çizgi filmdeki öpüşme diyalogları nedeniyle Cartoon Network kanalına para cezası kesti. Radyo Televizyon Üst Kurulu uzmanları tarafından hazırlanan raporda halktan gelen şikayetler üzerine incelenen çizgi filmde, “Öpüşme, âşık olma gibi cinselliği çağrıştıran kavramlar
üzerine tahmin ve yorumlar yapmaları, cinsellik için merak, ilgi ve cazibe oluşturabilecek niteliktedir”
denildi.1474
26 Mart 2016
• Haber bülteninde AKP TBMM Grup toplantısına bir saati aşkın süre ayırırken aynı gün
CHP’yi 15, MHP’yi 11, HDP’yi ise beş dakika süre ile kısıtlayan TRT’ye, “tek yönlü ve taraflı habercilik” yaptığı gerekçesiyle RTÜK tarafından uyarı cezası verildi.1475
29 Mart 2016
• RTÜK, Gülşen’in “Dan Dan” adlı şarkısının klibini yayınlayan Kral Pop, NR1, Power Türk ve
Dream Türk kanallarına oy çokluğuyla uyarı cezası verdi. RTÜK raporunda Gülşen’in “göğüs dekolteli
kırmızı bir mayo ile diz üzeri kırmızı deri çizmeler” giydiği belirtilerek “Kırmızı mayoya benzeyen kıyafetiyle bedenini cesurca sergileyen şarkıcının yatağın üzerinde gösterdiği davranışlar, telefon ile arkadaşlık hizmeti veren kadınların reklam karelerine benzemektedir” ifadelerine yer verildi. Gülşen ise
yaptığı yazılı açıklamada, raporun kendisine yöneltilen çirkin benzetmeler ve hakaret içerdiğini kayde-
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derek yasal yollara başvuracağını açıkladı.1476
4 Nisan 2016
• Şehit cenaze törenlerindeki duygusal anları TV ekranına yansıtmanın ”terör propagandası” olduğunu savunan RTÜK üyeleri, FOX TV’ye 4 Ocak 2016 tarihli bülten nedeniyle ceza verilmesini isteyen bir rapor hazırladı. Ancak talep, oy çokluğuyla reddedildi. Fox TV Ana Haber bülteninde yayınlanan bir haberde, “Bugün üç şehit var. İkisi asker, biri de polis. İşte şehitler Diyarbakır’dan memleketlerine uğurlandılar sevgili izleyenler. Uğurlanırken bir de kulaklara masum, cılız bir ses takıldı. Bir bebek
sesi. Baba, baba diyen bir ses” ifadeleri kullanılmıştı.1477
11 Nisan 2016
• RTÜK, Fransız şarkıcı İmany’nin NR1 ve Power kanallarında yayınlanan “Don’t Be So Shy”
şarkısını önce Türkçe’ye çevirdi ardından bu kanallara “ahlaki gelişime zarar verebilecek yayın” yaptıkları gerekçesiyle ceza verdi. Konuyla ilgili RTÜK raporunda, çeviride yer alan ”kıyafetlerini çıkar”, “sıcaklığımı hissediyor musun” gibi ifadelerin “gençlere zarar vereceği”; “Kutsa beni peder” gibi ifadelerle
ise “kutsal değerlerin hafife alındığı” savunuldu.1478
13 Nisan 2016
• RTÜK, imc TV, Özgür Gün TV, Jiyan TV, Azadi TV ve Van TV’ye “terör örgütünü desteklemek”, “terör örgütünü övmek” gibi farklı gerekçelerle para cezası verdi.1479
16 Nisan 2016
• RTÜK, ilaç olmadığı halde sağlığa iyi geldiği iddiasıyla tanıtılan gıda takviyelerinin, cinsel
içerikli ürün satışının, bahis sitelerinin ve canlı sohbet hatlarının reklamlarını yayınlayan aralarında Samanyolu TV, Mavi Karadeniz TV gibi kanalların bulunduğu 24 kanal ve bir radyoya uyarı ve para cezaları verdi.1480
24 Nisan 2016
• RTÜK, lisans almadan TURKSAT üzerinden yapılan yayınlarla kumar oynatan, müstehcen ve
erotik yayın yapan 17 televizyon kanalı hakkında kapatma kararı aldı.1481
12 Mayıs 2016
• TV8’de yayınlanan ‘O Ses Çocuklar’ isimli programa, RTÜK tarafından, çocukların ses ve ruh
hallerinin bozulabileceğini, bunun da çocuk istismarı anlamına geldiği belirtilerek 175 bin lira para cezası verildi. RTÜK ayrıca programın ”çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel, veya ahlaki gelişimine zarar
verebilecek türde içerik taşıdığını” belirtti.1482
16 Mayıs 2016
• Hayat televizyonu, RTÜK’ten gelen “uyarı” yazısı doğrultusunda ismini değiştirerek, yayın
hayatına Hayatın Sesi olarak devam edeceğini açıkladı.1483
21 Mayıs 2016
• RTÜK, TV8’de yayınlanan “O Ses Türkiye” adlı programa birkaç dakika arayla sahneye semazen ve dansöz çıkarılmasıyla ilgili gelen şikayetler üzerine kanala 373 bin 183 lira para cezası verdi.1484
31 Mayıs 2016
• RTÜK, Dream Türk kanalında Ocak ayında yayınlanan şarkıcı Gülşen’in “Dan Dan” şarkısının sözlerinden dolayı 14 bin 359 lira idari para cezası kesti.1485
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10 Haziran 2016
• RTÜK’ün CHP’li üyesi Süleyman Demirkan sosyal medya hesabından, TRT’nin Mardin
Midyat’taki bombalı saldırı sonrası “RTÜK’ten yayın yasağı getirildi” şeklinde yaptığı duyuruya tepki
göstererek, RTÜK’ün böyle bir yetkisi bulunmadığını, geçici yayın yasağının Başbakana ait olduğunu
söyledi. Demirkan, “RTÜK’teki bazı iktidar yanlısı uzantılar RTÜK’ün bağımsız/tarafsız, basın/ifade/halkın haber alma özgürlüğüne saygılı ve onurlu bir biçimde görev yapması gerektiğinin öneminden bihaberler. Bir yerlere yaranmak, dalkavukluk, işgüzarlık daha kolaylarına gidiyor” değerlendirmesini yaptı. Bu konudaki yasanın 7. Maddesine göre getirilen geçici yayın yasağının Başbakan’a ait
olduğunu söyleyen Demirkan RTÜK’ün sadece yayıncılara duyurulmasına aracılık ettiğini belirtti..1486
• Merkezi Diyarbakır’da bulunan Özgür Gün TV’ye RTÜK bir gün yayın durdurma ve 14 bin
359 TL para cezası verdi. Özgür Gün TV’ye verilen cezanın gerekçesinde 20 Ocak’ta Cizre’de yaralıları
taşıyan bir gruba açılan ateş sonucu iki kişinin yaşamını yitirmesi, 12 kişinin ise yaralanması olayını televizyona bağlanarak anlatan muhabirin ifadelerine dayandırdı. Özgür Gün TV’ye kurulduğu günden
beri 73 bin TL para cezası, iki defa da birer günlük ekran karartma cezası verildi.1487
11 Haziran 2016
• RTÜK, Kanal D’de yayınlanan “Arka Sokaklar” isimli diziye, “şiddet sahneleri içerdiği” gerekçesiyle, 300 bin TL ceza verdi.1488
13 Haziran 2016
• RTÜK, Hayatın Sesi televizyonuna 13 Mart’ta Ankara Güvenpark’ta gerçekleştirilen bombalı
saldırıya ilişkin yayını nedeniyle, uyarı ve idari para cezası verdi. Cezanın gerekçesinde, yayın esnasında “Bu ülkede yaşanmaz oldu” temasının işlendiği, böylece “terör örgütlerini güçlü gösteren, terör örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte yayın icra edildiği” ve “terör eyleminin,
failleri ile mağdurlarının terörün amaçlarına hizmet eder şekilde sunulduğu” iddia edildi.1489
16 Haziran 2016
• Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, RTÜK’ün 2016’nın ilk altı ayında televizyon kanallarına
kestiği para cezalarını gündeme getirdiği yazısında, 1 Ocak-15 Haziran 2016 arasını kapsayan altı ay
içinde Star TV’ye 6 milyon 295 bin lira, Kanal D’ye 5 milyon 183 bin lira, Fox TV’ye 1 milyon 863 bin
lira, TV8’e 1 milyon 547 bin lira, Show TV’ye 1 milyon 186 bin lira ve ATV’ye 1 milyon 107 bin lira
ceza kesildiği yazdı.1490
• RTÜK, CHP grup toplantısı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerdiği öne sürülen sloganları yayınlayan Can Erzincan, Habertürk, NTV, Ulusal, CNN Türk, Bengütürk ve
Halk Tv’ ye idari para cezası verdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması esnasında izleyiciler,
“Tayyip’in itleri, yıldıramaz bizleri” diye slogan atmış, Erdoğan, avukatı aracılığıyla verdiği dava dilekçesinde bu sloganın “Meclis çatısı altında daha önce emsali görülmemiş düzeyde seviyesiz ve argo bir
slogan’ olduğunu belirterek “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan kamu davası açılmasını talep etmişti.1491
• RTÜK, TRT 1 ve TRT Avaz’da yayınlanan “Ramazan Sevinci” programına konuk olan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aşkar’ın, “Namaz kılmayan hayvandır” sözü nedeniyle iki kanala da yaptırım uygulama kararı aldı. Programda yer alan iddianın “İfadeler
ırk, renk, dil, din, tabiyet, cinsiyet, engellilik, siyasi ve felsefi düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle
ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez maddesini ihlal ettiğine
karar verildi. RTÜK yetkilileri, yasa gereği TRT’ye para veya farklı bir ceza verme yetkileri bulunmadığını anımsatarak, Başbakanlığın isterse bu kararı gerekçe yaparak programın yapımcısı sunucusu, koordinatörü, yöneticisi ya da TRT Genel Müdürü hakkında idari işlem başlatabileceğini bildirdiler.1492
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22 Haziran 2016
• RTÜK tarafından Hayatın Sesi televizyonuna iki ayrı ceza verildi. Cezalara gerekçe olarak 19
Mart’ta İstanbul’daki IŞİD saldırısı sonrası “yayın yasağının ihlal edilmesini” ve 24 Mart’ta Cizre’de
yapılan halk röportajları gösterildi. Hayatın Sesi çalışanları, yayınlarının kesilmesi için hazırlık yapıldığını belirterek emekçileri dayanışmaya çağırdı.1493
23 Haziran 2016
• RTÜK, evlilik programı yayınlayan Star, Fox, Kanal D, ATV ve Flash TV’ye “programlarda
argo sözcükler ile genel ahlaka aykırı ifadelerin yer aldığı, sansasyonel kişiler ile cast oyuncularına ısrarla yer verilmesi, olayların dramatize edilerek adeta tiyatro sahnesine çevrildiği” gerekçesiyle aylık
gelirlerine göre farklı oranlarda para cezası verdi.1494
19 Temmuz 2016
• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) olağanüstü toplantısında Gülen Cemaati ve darbe
girişimiyle “ilişkili olduğu tespit edilen” tüm radyo/TV’lerin yayın hak ve lisanslarını iptal etti.Yayın
hak ve lisansları iptal edilen televizyon ve radyoların yükek sayısı açısından daha önce emsali görülmeyen bu kapsamlı kararla kapatılan yayın ortamlarının listesi şöyle: “STV, Samanyolu Haber, Samanyolu
Haber Radyo, Can Erzincan TV, Kanal 124, Yumurcak TV, Hira TV, MC TV, Dünya TV, Kanal Türk,
Bugün TV, Mehtap TV, Berfin FM, Kanal Türk Radyo, Burç FM, Samanyolu Haber Radyosu, Radyo
Mehtap, Haber Radyo Ege, Dünya Radyo, Radyo Küre, Merkür TV, Esra Radyo, Tuna Shoping TV,
Samanyolu Haber Radyo Anadolu.”
27 Temmuz 2016
• RTÜK, Fox TV’de yayınlanan “Aşk Yeniden” dizisine, bir karakterin rüyasında bikinili kızları gördüğü ve bu sahnenin “çocuk ve gençlere kötü örnek olup, ahlaklarını bozduğu” gerekçesiyle, ceza
kesti.1495
9 Ağustos 2016
• RTÜK, önümüzdeki ay başlayacak yeni yayın döneminde evlilik programlarını sıkı takibe alacağı ve “genel ahlaka aykırı” bir durumda kanala yönelik ağır yaptırımlar uygulayacağı yönünde kararlar aldığını açıkladı. Geçtiğimiz ay TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvuran çok sayıda kişi, evlilik
programlarıyla ilgili şikayetlerini iletmiş, komisyon da RTÜK’e şikayetlere konu olan söz konusu programlara verilen cezaları sormuştu.1496
10 Ağustos 2016
• RTÜK, Van TV ve Özgür Gün TV’ye “örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla ceza verdi ve
“benzer yayın politikalarını devam ettirmeleri halinde” yayın lisanslarının iptal edileceğini belirtti.1497
17 Ağustos 2016
• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu(RTÜK), darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY ile iltisaklı,
ilişkili ve destek içinde olduğu ve “Türkiye aleyhine yayın yaptığı” öne sürülen Mefkure TV’yi kapattı.1498
27 Ağustos 2016
• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), lisans almadan izinsiz yayınlandığı gerekçesiyle 29
kanalı kapattı, Van TV ve Özgür Gün TV kanallarına ise “terör propagandası yapıldığı” gerekçesiyle
müeyyide uygulanmasını kararlaştırdı.1499
24 Eylül 2016
• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen
televizyon kanallarını affetmedi. Bu kapsamda, 3 kanala ceza verildi. RTÜK yetkilileri üst kurulun 22

1493

http://www.evrensel.net/haber/283225/hayatin-sesine-2-ceza-daha-tek-sese-biat-etmeyecegiz
http://www.milliyet.com.tr/rtuk-evlilik-programlarina-ceza-gundem-2267706/
http://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/ask-yenidene-rtukten-ceza/
1496
http://www.cnnturk.com/magazin/iste-rtukun-evlilik-programlariyla-ilgili-karari
1497
http://www.imctv.com.tr/rtukten-van-tv-ve-ozgur-gun-tvye-ceza/
1498
http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/08/17/turkiye-aleyhine-yayin-yapan-mefkure-tv-kapatildi
1499
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/591542/RTUK_29_kanali_kapatti__2_kanala_ceza_verdi.html
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Eylül’de yaptığı toplantıda; terör örgütü PKK propagandası yapan kanalları ele aldı. Bu kapsamda, terör
örgütü PKK’nın propagandasını yaptığı belirlenen HTV Hayat, Van TV ve Özgür Gün TV logolu kanallara ceza verildi.1500
28 Eylül 2016
• TÜRKSAT üzerinden yayın yapan, aralarında Hayatın Sesi, TV 10, Van TV, Jiyan TV, Azadi
TV ve Zarog TV’nin de bulunduğu 12 televizyon kanalının yayını RTÜK kararıyla durduruldu. RTÜK
yetkilileri, Başbakanlık kararıyla, OHAL kapsamında çıkarılan 668 sayılı KHK ile kanalların yayınının
durdurulduğu bilgisini verdi. RTÜK’ün kararı TÜRKSAT’a tebliğ etmesiyle kanalların yayını kesildi.1501
13 Kasım 2016
• Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ilaç olmadığı halde sağlığa iyi geldiği iddiasıyla tanıtılan gıda takviyesi, cinsel içerikli ürün satışı, bahis sitesi ve canlı sohbet hatları reklamını yapan kanallarla dini duyguları istismar ederek ticari çıkar elde eden aralarında Meltem TV, Mesaj TV, Halk TV’nin
1502
de bulunduğu 24 kanala 123 adet yaptırım uyguladı.
10 Aralık 2016
• RTÜK, İstanbul Beşiktaş’ta Vodafone Arena yakınında meydana gelen patlamaya ilişkin geçici yayın yasağı getirildiğini duyurdu. 1503 Yayın yasağının olaydan yaklaşık 15-20 dakika sonra
geldiği belirtildi.1504
17 Aralık 2016
• RTÜK Kayseri’de meydana gelen patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirdi. RTÜK tarafından yapışan açıklamada, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un yedinci maddesi uyarınca “Milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin
ciddi şekilde bozulmasının muhtemel olduğu durumlarda” geçici yayın yasağı getirilebileceği belirtile1505
rek, Kayseri’deki saldırının da bu çerçevede olduğu ifade edildi.

Diğer Gelişmeler
1 Ocak 2016
• MİT TIR’larını durdurdukları gerekçesiyle tutuklanan askerler, kendilerini cezaevinde ziyaret
eden ana muhalefet CHP heyetine, haklarındaki suçlamaların asılsız olduğunu belirttiler. Dönemin Adana İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Bekir Karataş, TIR’ları arayan bomba arama köpeği
Vahim’in ve eğiticisinin “paralelci” diye sürüldüğünü ifade etti. Ankara İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Yarbay Erdal Turna, TIR’ların durdurulmasının önleyici istihbarat dinlemesi doğrultusunda yapılan sıradan bir operasyon olduğunu ifade ederek, “Ankara’dan Adana’ya giden üç TIR
söz konusu. 156 aranıyor ve ihbar yapılıyor. Adana’da konu değerlendiriliyor ve savcıya bildiriliyor.
Farkında olmadan MİT personelini dinlemişiz. Tamamen tesadüf” dedi.1506
4 Ocak 2016
• CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, elektrik faturaları üzerinden alınan TRT payının kaldırılması için kanun teklifi verdi. TBMM’ye sunduğu teklifte, Arslan, işletmelerin ve evlerin tümüyle
anlamsız biçimde, devlet eliyle haraca bağlandığını belirterek, “Taraflı yayınlarıyla” bilindiğini iddia
ettiği TRT’ye aktarılan payların özellikle AKP döneminde partizan işlere ayrıldığını ve işletmelerde bu
bedelin yatırım ve maliyetleri de yükselttiğini öne sürdü.1507
5 Ocak 2016
• “Tahşiye Grubu”na operasyon yapmakla suçlanan polisler ve Samanyolu Medya Grup Başkanı
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http://www.trthaber.com/haber/turkiye/rtuk-teror-propagandasini-affetmedi-273246.html
http://www.ensonhaber.com/ohal-kapsaminda-rtuk-12-tv-kanalini-kapatti-2016-09-29.html
http://aa.com.tr/tr/turkiye/rtuk-iki-haftada-24-kanala-123-ceza-verdi/684482
1503
http://aa.com.tr/tr/turkiye/istanbuldaki-patlamaya-iliskin-yayin-yasagi/703522
1504
http://www.cnnturk.com/turkiye/rtukten-besiktastaki-patlamaya-gecici-yayin-yasagi
1505
http://aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/kayserideki-patlamaya-yayin-yasagi-getirildi/708147
1506
https://www.cihan.com.tr/tr/mit-tirlari-tutuklu-asker-1976627.htm
1507
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yasam/458208/Elektrikte_TRT_payinin_kaldirilmasi_icin_kanun_teklifi.html
1501
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Hidayet Karaca, ilk kez mahkemeye çıktı. Tutuklu isimlerden İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube eski
Müdürü Ali Fuat Yılmazer, ilk duruşmada savunma yapma fırsatı bulamadıklarını ve tutukluluk kararlarına yapılan itirazların reddedildiğini belirtti. Ayrıca İstihbarat Şube’de görevli Ahmet Öztürk’ün kendisini cezaevinde ziyaret ettiği için tutuklandığını iddia etti.1508
6 Ocak 2016
• Adana ve Hatay’da MİT’e ait TIR’ların durdurulmasına ilişkin Adana eski Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, Adana eski İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay, savcılar
Aziz Takçı, Özcan Şişman ve Ahmet Karaca’nın yargılandığı davanın dördüncü duruşması sona erdi. 3
Mart’a ertelenen davada, albay ve savcıların tutukluluğunun devamına karar verildi.1509
• İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet dosyasında görev aldıkları
için yargılanan aralarında eski Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı’nın da bulunduğu emniyet mensuplarının davasında, sanık avukatlarının yetkisizlik ve görevsizlik bakımından yaptığı talepleri ve tahliye taleplerini reddetti.1510
10 Ocak 2016
• Beyazıt Öztürk, 8 Ocak Cuma gecesi Kanal D’de sunuculuğunu yaptığı “Beyaz Show” programında gerçekleşen telefon bağlantısıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Terör örgütünü alkışlatıyor dediler.
Aklımızdan geçmeyecek bir şey bu. Bunu yapmam. Gerçekten de istemeden yaptığım bir şeyler olmuşsa -ki olmuş- özür diliyorum. Herkesten farklı, fazla söyleyeceğim bir şey yok. Türk halkı ne düşünüyorsa ben de onu düşünüyorum. Silahların bırakılmasını ve bu işlerin çözülmesini diliyoruz. Allah oradaki bütün güvenlik güçlerine kolaylık versin” dedi.1511
12 Ocak 2016
• Agos gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin soruşturmaya bakan savcı Gökalp Kökçü’nün görev yeri değiştirildi.1512
• 1100 akademisyenin imzasıyla yayınlanan barış metnine karşı AKP’li bazı akademisyenler de
imza metni yayınladı. Ancak imza metni 116’yla sınırlı kaldı. Metinde, “Hak ve özgürlük bahanesiyle
terör örgütü tarafından katledilen masum bebeklerden, öksüz ve yetim kalmış çocuklardan, şehit edilen
ya da yaralanan polis ve askerlerden; yakılan, yok edilen millî, dinî ve tarihî servetten hiç bahsetmemektedir” denildi.1513
14 Ocak 2016
• HSYK 2. Dairesi, MİT TIR’larının durdurulması ve aranmasında görev alan cumhuriyet savcıları Süleyman Bağrıyanık, Ahmet Karaca, Aziz Takcı, Özcan Şişman ile Yaşar Kavalcıklıoğlu’nu “mesleğin şeref ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte” eylemlerde bulundukları gerekçesiyle meslekten ihraç etti. Savcılar, ihraç kararına karşı Daireye yeniden inceleme talebinde bulunabilecek, talebin reddedilmesi durumunda yapılacak itiraz ise HSYK Genel Kurulunca karara bağlanacak.1514
15 Ocak 2016
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması davasında “usulsüz dinleme” iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında tutuklanmasını talep ettiği 18
şüpheliden 15’i Sulh ceza Hakimliğince tutuklandı.1515
17 Ocak 2016
• Son günlerde herhangi bir erişim engeli olmamasına rağmen internet sitesine girilemeyen
Cumhuriyet gazetesi, “Abluka” başlıklı yazısında, okuyucularına siteye erişebilmelerinin yollarını yazdı.1516

1508

http://www.zaman.com.tr/gundem_ali-fuat-yilmazer-ahmet-ozturk-beni-ziyaret-ettigi-icin-tutuklandi_2336491.html
https://www.cihan.com.tr/tr/mit-tir-yargitay-dava-1979284.htm
http://www.aksam.com.tr/guncel/25-aralik-kumpas-davasinda-sicak-gelisme/haber-478589
1511
http://www.hurriyet.com.tr/beyaz-showda-ne-oldu-40038524
1512
http://odatv.com/dink-iddianamesini-yazan-savci-gorevden-alindi-1201161200.html
1513
http://haber.sol.org.tr/turkiye/akpli-akademisyenlerden-karsi-bildiri-devletimizin-yanindayiz-142406
1514
http://www.hurriyet.com.tr/mit-tirlarini-durduran-savcilara-meslekten-ihrac-40040369
1515
http://www.gazetevatan.com/ankara-merkezli-usulsuz-dinleme-sorusturmasinda-15-kisi-tutuklandi-905394-gundem/
1516
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/465118/Abluka.html
1509
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• Sultanahmet’te 10 Alman vatandaşının hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı canlı
bomba saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, adliyeye sevk
edildi.1517
18 Ocak 2016
• Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, Koza İpek’e yönelik kayyımların sayısının yediye indirilmesine karar verdi. Kayyım sayısının düşürülmesine ilişkin açıklamayı, Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek yaptı.1518
19 Ocak 2016
• Cumhuriyet gazetesi, internet sitesine erişilememe problemini “siber saldırılara” bağlayan
Türk Telekom ile yollarını ayırdı. cumhuriyet.com.tr sitesinin Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, “Sorun
üç gün gibi uzun bir süre devam edince, biz de Telekom’la ilişkimizi kesme kararı aldık. DNS koruma
hizmetini artık yurt dışından başka bir firmadan alıyoruz. DNS’lerin değişmesiyle sorun da ortadan
kalkmaya başladı. Okuyucular yeniden siteye girebiliyor” dedi.1519
20 Ocak 2016
• AYM, gazeteci Mehmet Baransu’nun cezaevinde maruz kaldığı şartlarla ilgili başvurusunun,
hukuki yolların tüketilmediğinden dolayı kabul edilemez olduğuna hükmetti. Baransu, AYM’ye 14 Mayıs’ta yaptığı kişisel başvuruda, Metris ve Silivri ceza infaz kurumlarında tutukluluk süresince tecrit edilerek tek kişilik bir odada tutulduğu ve bazı imkanlardan yoksun bırakılmak suretiyle işkence ve kötü
muamele gördüğü iddiasında bulunmuştu.1520
21 Ocak 2016
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kendisine “Başçalan” ve “hırsız” dediği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 200 bin TL’lik tazminat davası reddedildi.
Kılıçdaroğlu, 25 Şubat 2014 tarihinde yapılan partisinin grup toplantısında o dönemde Başbakanlık görevini sürdüren Tayyip Erdoğan için “Başçalan, Hırsızdan Başbakan olmaz” demişti.1521
22 Ocak 2016
• Etibank’ın zarara uğratılmasıyla ilgili bankanın ve Sabah grubunun eski sahibi Dinç Bilgin ile
oğlu Şevket Önay Bilgin’in de aralarında bulunduğu 13 sanığın yargılandığı davada, sanık Dinç Bilgin,
“nitelikli zimmet” suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.1522
27 Ocak 2016
• Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan’a evinin önündeki saldırıya ilişkin biri tutuklu yedi kişinin yargılandığı davanın ilk duruşmasında mahkeme, tutuklu bulunan tek sanık Ahmet Şengüler’in
tahliye edilmesine, diğer sanıkların ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması karar verdi.1523
28 Ocak 2016
• AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Hansjörg Haber, Gazeteciler Cemiyeti’nin çok
önemli çalışmalara imza attığını, bu hizmetleri takdirle izlediklerini söyledi. Nazmi Bilgin başkanlığındaki Gazeteciler Cemiyeti heyetini makamında kabul eden Haber, iki yıl süreyle “Özgürlük için Basın”
projesine AB’nin destek vermiş olmasından mutluluk duyduğunu söyledi. Haber, “Sizler ülkenizde demokrasinin derinleşmesi, özgürlük ortamının genişlemesi, basın özgürlüğünün güçlendirilmesi çabalarınızda her zaman AB’yi ve buradaki AB delegasyonunu yanınızda göreceksiniz” dedi. Büyükelçi Haber,
Türk basınının içinden geçmekte olduğu zor dönemde Özgürlük için Basın projesinin gibi “cesaretli çalışmaların” devam ettirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.1524

1517

https://www.cihan.com.tr/tr/sultanahmet-patlama-sorusturma-gozalti-pupheli-saglik-kontrolu-1988793.htm
https://www.cihan.com.tr/tr/ankara-5-sulh-ceza-hakimligi-koza-ipek-kayyim-1989622.htm ve https://www.cihan.com.tr/tr/akin-ipek-koza-ipek-holdingkayyim-suc-kayyim-sayisi-koza-ipek-grubu-cihan-1990145.htm
1519
http://t24.com.tr/haber/cumhuriyet-siteye-erisim-sorununu-turk-telekomdan-ayrilarak-cozdu,324747
1520
http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/01/20/aym-baransunun-basvurusunu-reddetti
1521
http://www.hurriyet.com.tr/200-bin-tllik-davaya-ret-40043614?noMobile=true
1522
http://www.hurriyet.com.tr/dinc-bilgine-6-yil-8-ay-hapis-cezasi-40043378
1523
http://www.radikal.com.tr/turkiye/ahmet-hakana-saldiran-ahmet-sengulere-tahliye-1500340/
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http://www.haber3.com/buyukelci-haber-gazeteciler-cemiyeti-baskani-bilgini-kabul-etti-3803197h.htm ve http://www.gazetecilercemiyeti.org.tr/habergazeteciler-cemiyetinin-calismalarini-takdirle-izliyoruz/
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1 Şubat 2016
• Selam Tevhit terör örgütünü soruşturdukları için tutuklanan emniyet mensuplarının yargılanmasına başlandı. Aralarında eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürleri Yurt Atayün ve Ömer Köse’nin de bulunduğu çok sayıda emniyet mensubu ile MİT TIR’ları soruşturmasından tutuklanan 26 askerin de duruşmada yer almasına karar verildi.1525 Üç asker ile yedi polis tahliye oldu. Mahkeme, avukatların reddi-hakim taleplerini reddetti.1526
2 Şubat 2016
• AYM, adliyeye üstü aranarak alınan bir avukatın şeref ve itibarının zedelendiği gerekçesi ile
yaptığı başvuruyu, idare aleyhine idari yargıda tazminat davası açma yoluna gidilmediği gerekçesiyle,
kabul edilemez buldu.1527
5 Şubat 2016
• Meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz hakkında, “haksız mal edinme” suçundan beş yıla kadar hapis cezası istemiyle
dava açıldı. İddianamede, Öz ve ailesinin 2009 ile 2013 yılları arasındaki beş yıllık dönemde 146 bin
lira kaynağı belli olmayacak şekilde mal edindiği öne sürüldü.1528
8 Şubat 2016
• TRT Haber, gece saatlerinde televizyonda “son dakika” bandıyla duyurduğu ve internet sitesinde de yayımladığı, “Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaralıların bulunduğu belirtilen bodrum kata düzenlenen operasyonda 60 PKK mensubunun öldürüldüğü iddiasına” ilişkin haberini internet sitesinden kaldırdı.1529
• Akşam yazarı Etyen Mahçupyan, gazetede yayımlanmayan 31 Ocak tarihli yazısını Twitter’dan paylaştı. Mahçupyan’ın gazetede en son 28 Ocak’ta “Burgaz’ın Sakinleri” başlıklı yazısı yayımlanmış, 31 Ocak tarihli “Başkanlık bu pespayeliği de ‘düzeltir’ mi?” yazısı ise gazetenin internet sitesinde sadece birkaç dakika kaldıktan sonra silinmişti.1530
9 Şubat 2016
• Hürriyet, Gazetecilik İcra Kurulu Başkanı Ahmet Özer’in kendi isteğiyle bu görevinden ayrıldığını duyurdu.1531
• Sakarya Baro Başkanı Avukat Zafer Kazan, bir duruşma için gittiği Yargıtay’da hakim ve savcıların x-ray cihazı bulunan kapıdan geçirilmemesine rağmen, avukatların x-ray den geçirilmesi konusunda hukuk mücadelesi başlatacağını söyledi. Yargının kurucu unsuru olan avukatların, hakim savcılar
karşısında böyle bir ayrımcılığa maruz bırakılamayacağını ifade eden Kazan, hukuk mücadelesini,
AİHM’ye kadar götüreceğini kaydetti.1532
10 Şubat 2016
• MİT TIR’ları ile ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne suç duyurusunda bulunan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Ankut’un Cumhurbaşkanı, Başbakan, İçişleri Bakanı ve
MİT Müsteşarı’na hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davanın ikinci duruşması yapıldı. Duruşma Yargıtay’dan istenilen ancak gelmeyen belgelerin bir kısmının yeniden talep edilmesi kararı ile ertelendi.1533
• Koza İpek Holding’e atanan kayyımlar Hasan Ölçer ve Hikmet Keleş, mahkeme kararı ya da
savcı talimatı olmadan Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek’in annesi Melek İpek’in
İncek’teki evine girerek evin boşaltılmasını istedi. Ailenin avukatı, Polis Merkezi Amirliği’ne giderek
kayyımlar hakkında “haneye tecavüz”, “tehdit” ve “hakaret” iddiasıyla şikayetçi oldu.1534
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12 Şubat 2016
• CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, tarafsızlık yeminine aykırı tutum ve davranışlar sergilediği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Kamu Denetçiliği Kurumu’na
(Ombudsman) şikayet etti. Başvuru dilekçesinde, AKP’nin bir üyesi gibi davranan Cumhurbaşkanı hakkında gerekli inceleme ve araştırmanın yapılarak, gereğinin icrasını talep etmekteyiz” denildi.1535
• Rojava’da IŞİD’in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Aziz Güler’in adını taşıyan ”Aziz
Güler Özgürlük Gücü Milis Örgütü”, Yeni Şafak ve Yeni Akit’e düzenlenen saldırıyı üstlendiğini açıkladı.1536
15 Şubat 2016
• İçişleri Bakanlığı, kamuoyunda “İç güvenlik paketi” olarak bilinen kanun çerçevesinde, mülki
idare amirlerine tanınan arama ve gözaltı için kolluk amiri görevlendirme yetkisine dayanarak, Türkiye
genelinde 1.265 kolluk amirinin yetkilendirildiği bildirdi. Bu personel tarafından, hakim kararı olmadan
521 kişinin gözaltına alındığı da belirtildi.1537
16 Şubat 2016
• Bir operasyonla tutuklanan emekli emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer, yeni açtığı kişisel web
sitesi “alifuatyilmazer.net”te kendisi ile ilgili birçok iddiaya birinci ağızdan cevap vererek, “Kendi ölçeğimde; sözde ‘paralel’ kandırmacasıyla tedavüle sokulan yalan ve iftiralara cevap verecek, ne olursa olsun gerçeği haykırmaya devam edeceğim. Özellikle de aleyhimizde açılan dava konularıyla ilgili gizlenen/karartılan gerçekleri bir bir ortaya çıkaracağım” dedi.1538
17 Şubat 2016
• Başkent Ankara’da Genelkurmay kavşağına 300 metre mesafede askeri lojmanların olduğu bir
sokakta askeri araçlara yönelik, bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 28 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı.1539 Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamasında, bombalı saldırının kırmızı ışıkta
bekleyen servis araçlarına yapıldığı belirtilen saldırı kınandı.1540
18 Şubat 2016
• Ankara’da 28 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olayla ilgili olarak 14 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Hayatını kaybeden 28 kişiden 20’sinin rütbeli asker, 8’inin sivil vatandaş olduğunu ifade eden Erdoğan, “Fakat işin
menşeine, kökenine indiğimizde burada ulusal olmaktan öte uluslararası bir terör boyutuna bu işin ulaştığını görüyoruz. Gerek PKK, gerekse PYD’nin – her ne kadar başındakiler bu işin kendileriyle alakalı
olmadığını söylüyorlarsa da – İçişleri bakanlığımızın da, tüm istihbarat örgütlerimizin de elde ettikleri
bilgilerle, belgelerle bunlara ait olduğu ortaya çıkmış vaziyettedir” dedi.1541
• Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada saldırıyı gerçekleştirenin yakalandığını belirterek, “Bu kişi PKK ve YPG mensubu bir kişidir. Saldırının YPG irtibatı ortaya
çıktı. Kişi, 1992 Amude doğumlu Salih Neccar adlı kişidir. Saldırıyla ilgili dokuz kişi gözaltına alındı.
YPG irtibatları kesindir” dedi.1542
• TBMM’de grubu bulunan dört siyasi partiden AKP, CHP ve MHP grup başkanvekillerinin
imzasıyla teröre karşı hazırlanan ortak metinde Ankara’daki patlama lanetlendi. Bildiriye HDP imza
koymadı.1543 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, askeri servis aracına yönelik saldırı ile ilgili olarak “Türkiye Cumhuriyetimiz ve tüm vatandaşlarımız, bu hain saldırıyla ulaşılmak istenen hedefin karşısında kararlılıkla duracaktır” dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli patlamanın faillerinin bir an önce bulunmasını istedi. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, saldırıyı kınadığını söyledi.1544
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• Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Ankara’da meydana gelen patlamayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı başkanlığındaki yedi kişilik bir savcılar heyeti tarafından
soruşturmaya başlandığını söyledi.1545
• Sur’da bir bodrumda mahsur kalan DİHA muhabiri Mazlum Dolan hakkında AİHM’ye “geçici tedbir” amacıyla yapılan başvuru talebi reddedildi.1546
• Ankara’daki terör saldırısının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin
büyükelçileri, Ankara’da Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Büyükelçiler ile terör saldırısı hakkında bilgi
ve belge paylaşımında bulunulduğu belirtildi.1547
19 Şubat 2016
• Cerattepe’de çıkarılmak istenen madene karşı CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Karadeniz Bölgesi CHP il ve ilçe yönetimleri destek için Artvin’e geldi. CHP Artvin İl Başkanı Ali Yücel
Kurt eşliğinde Cerattepe’ye gitmek isteyen CHP Bursa Milletvekili Sarıbal ve beraberindekiler, jandarma tarafından bölgeye sokulmadı.1548
• Balyoz Davası kapsamında üç yıl dört ay hapis yatan ve yeniden yapılan yargılamada beraat
eden emekli Koramiral Kadir Sağdıç, devlete 12 milyon TL talebiyle tazminat davası açtı. Sağdıç,
“Türkiye Cumhuriyeti hükümetini devirmeye eksik teşebbüs” suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sağdıç, AYM’nin verdiği hak ihlali kararı üzerine üç yıl dört ay sonra tahliye edildi.1549
20 Şubat 2016
• Artvin’in Kafkasör Yaylası Cerattepe Bölgesi’ne güvenlik güçleri eşliğinde çıkan ve şantiye
kurma çalışmasını sürdüren Cengiz Holding’e ait Eti Bakır A.Ş. çalışanlarının ağaçları kesmesi üzerine
Artvin Orman İşletme Müdürlüğü, maden şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu. Türkiye’nin dört
bir yanından maden protestolarına katılmak üzere Artvin’e gelen grupların kente girişine izin verilmedi.
Polis ve jandarma, Hopa-Borçka karayolu Cankurtaran Mevkii’ndeki yolu ulaşıma kapattı.1550
• Diyarbakır’da düzenlenen “Avrupalı Sol Partilerin Dayanışması Konferansı”na katılan ve aralarında Almanya’nın Sol Parti Eş Başkanı Bernd Riexinger’in de olduğu siyasetçilerin Sur’a girmelerine
izin verilmedi. Polis tarihi surların kapısına barikat kurarak girişleri engelledi.1551
21 Şubat 2016
• MİT TIR’ları soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki avukat A.T.C ve B.M.Y, İstanbul
5. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile “gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin etmek” ve “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamaları gerekçe gösterilerek tutuklandı.1552
22 Şubat 2016
• Başbakan Davutoğlu, 29 kişinin öldüğü Ankara intihar saldırısının failinin 1992 doğumlu Suriyeli Salih Neccar olduğunu açıklamıştı. Adli Tıp, DNA incelemesiyle saldırganın kimliğini Abdulbaki
Sömer olarak tesbit ettiğini açıkladı.1553
23 Şubat 2016
• Ankara’da 29 kişinin öldüğü saldırıyı üstlenen Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) tarafından
isminin açıklandığı Abdulbaki Sömer’in ağabeyi Nuri Sömer ile birlikte Sömer’in Van’daki taziyesine
katılan sekiz kişi gözaltına alındı.1554
26 Şubat 2016
• Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, Star gazetesinin, eski CHP İstanbul Milletvekili Umut
Oran hakkında yaptığı “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’a suikast”
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başlıklı haberin “yalan” olduğunun ortaya çıkması üzerine Oran’a 10 bin TL tazminat ödenmesine karar
verdi. Star gazetesi, Oran’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’a suikast planlamak
üzere gazeteci Emre Uslu ile Twitter’dan DM (direkt mesajla) görüşme yaptığı ve para aktardığı iddialarını haberleştirmişti. Twitter şirketi ise Oran ve Uslu arasında bir yazışma olmadığını açıklamıştı.1555
29 Şubat 2016
• CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Anayasa
Mahkemesi’nin gazeteci Can Dündar ve Erdem Gül ile ilgili verdiği karar sonrası yaptığı açıklama nedeniyle adil yargılamayı etkileme ve devletin yargı organlarını aşağıladığı gerekçesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.1556
1 Mart 2016
• Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara’daki Gezi Parkı olaylarına katılan 26 kişi hakkında
açılan davada, tüm sanıkların “terör örgütü propagandasını yapma ve terör örgütüne üye olma” suçlarından beraatlarına karar verdi. Sanıklardan 24’ünü ise “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırılık”, “toplantı ve gösteri yürüyüşlerine taşla ya da silahla katılma” suçlarından üçer bin ile altışar bin
lira arasında adli para cezasına çarptırdı.1557
4 Mart 2016
• CHP Samsun Kadın Kolları üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” edecek sözler söylediği gerekçesiyle suç duyurusunda
bulundu. Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakır, “Emine Erdoğan bir toplantıda ‘Türkiye’nin 90 yıllık enkazını kaldırdık’ ifadelerini kullanmıştır. Bu sözlerin Cumhuriyetimiz sayesinde birçok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkını elde etmiş bir kadın tarafından söylenmesi bizim açımızdan üzüntü
vericidir. Sayın Emine Erdoğan sanıyoruz ki Cumhuriyetimizin kurucu iradesine karşı bitmek bilmeyen
art niyet ve inkarcılıkla böyle konuşmaktadırlar” dedi.1558
8 Mart 2016
• MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan avukat Faruk Öksüz, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce “Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu” gerekçesiyle tutuklandı. Ayrıca, soruşturma
kapsamında, haklarında gözaltı kararı alınan dört şüpheli avukatın da tutuklandığı bildirildi.1559
• CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcıları Beşir Atalay ve Yalçın Akdoğan, İçişleri Bakanı Efkan Ala, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile İl Valileri, MİT ve ilgili kamu görevlileri hakkında, “terör örgütüne yardım ettikleri” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.1560
10 Mart 2016
• Şifa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ateş ile eski Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Fatih
Acar, “paralel yapı” iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.1561
12 Mart 2016
• Ankara’da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 34 kişi öldü 125 kişi de yaralandı. Ankara’daki son beş ayda üçüncü kez düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerden ikisinin
saldırganlar olduğu şüphesi belirtildi.1562
16 Mart 2016
• Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ın, hakkında zorla getirilme kararı verilmesinin
ardından, ifadesi alındı. Balyoz Davası’nda 163 subayın tutuklanma görüntüleri ilk kez 2015 Temmuz
ayında Odatv’de yayınlanmış, Balyoz Davası hakimlerinden Ali Efendi Peksak, görev yaptığı Kocaeli
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Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak Odatv’den şikayetçi olmuştu.1563
17 Mart 2016
• Hürriyet’de yayınlanan Rıza Zarrab’ın İranlı suikastçıya para aktardığı haberi nedeniyle Hürriyet aleyhine açılan dava MİT’in habere konu olan belgeyi doğrulamasıyla düştü.1564 FBI tarafından yürütülen soruşturmada suikastcıya yüklü mikdarda para transferi yapıldığı bu paranın Zarrab’ın yakın
adamı olarak bilinen bir kişinin şirketi tarafından karşılandığı iddia edilmişti. Bu konudaki haberin Hürriyet gazetesinde manşetten yer alması üzerine Zarrab gazeteyi dava etmişti.1565
18 Mart 2016
• İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama sonucunda saldırgan ile birlikte
beş kişinin hayatını kaybettiği 39 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlama haberinin yayınlanmasından
sonraki ilk bir saat içinde medyaya yayın yasağı getirildi.1566
27 Mart 2016
• Ankara 8. İdare Mahkemesi, TRT’ye ceza kesmeyen RTÜK’e, “Kanallar, siyasi partilere karşı
tarafsız olmak zorundalar” hükmüyle Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun kararını ortadan kaldırdı. 2014
Yerel Yönetimler Seçimi’nde AKP’nin aday tanıtım toplantısını ve aynı partinin Grup Toplantısı’nı baştan sona canlı yayınlayan TRT Haber’e RTÜK, “YSK’nın alanına girer” diyerek ceza vermemişti. Bunun üzerine RTÜK üyesi Süleyman Demirkan ile eski üye Ali Öztunç, RTÜK’ün bu kararını mahkemeye taşımıştı.1567
28 Mart 2016
• Ethem Sancak’ın yeğeni de olan Murat Sancak, Star Medya Yönetim Kurulu Başkanlığı ve
CEO görevlerinden alındı. Sancak’ın yerine Ahmet Bayraktutar getirildi.1568
30 Mart 2016
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye yaptığı ziyaret nedeniyle açılan #WeLoveErdogan hashtag kampanyası, sahte hesaplardan gündem yaratıldığı gerekçesiyle Twitter tarafından
kaldırıldı.1569
1 Nisan 2016
• Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 49’u açığa alınan 54 hakim ve savcı için, “FTÖ/PDY
silahlı terör örgütü kurma ve üye olma”, “Siyasi ve askeri casusluk” ile “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlarının da aralarında bulunduğu 10 ayrı
suçtan hazırladığı iddianame kabul edildi. İddianamede, hakim ve savcılar için bir kez ağırlaştırılmış
müebbet, bir kez müebbet ve 67 yıl üç aya kadar hapis cezası isteniyor.1570
• Nişantaşı Teşvikiye Caddesi’nde bir kafede Hakan Başaran adlı kişinin kurşunlanmasıyla ilgili
olarak aralarında Hürriyet gazetesi yazarı İzzet Çapa’nın da bulunduğu bir grup gözaltına alındı.1571
5 Nisan 2016
• Bilgisayar korsanları tarafından internete yüklenen bir veri tabanının, 50 milyona yakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kişisel bilgilerini içerdiği ve bu bilgilerin kimliği bilinmeyen kişiler tarafından çalındığı iddia edildi. İddiaya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberlerşme Bakanı Binali Yıldırım, “Bu olayın güncel değeri yok” açıklamasını yaparken, Associated Press (AP) haber ajansı, “Sorguladığımız on TC kimlik numarasının sekizi listede doğru detaylarla birlikte yer alıyordu” dedi.1572
7 Nisan 2016
• Kişisel Verileri Koruma Yasası, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasaya göre,
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kişisel verileri korumakla yükümlü olan “Veri Sorumlusu” kişi ve kurumlara, kişisel verileri korumadıkları, gerekli tedbirleri almadıkları takdirde 15 binden 1 milyon TL’ye kadar para cezası verilecek. Yasa
kapsamında, kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere Türkiye’nin veya ilgili
kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak kurulun izniyle yurtdışına aktarılabilecek.1573
• “Vizesiz Avrupa” için AB’nin talep ettiği düzenlemeler kapsamında yer alan ve TBBM’den
geçen “Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu” Kanununda her türlü ‘ayrımcılık’, suç kapsamına alınarak faillerin para cezası ile cezalandırılması öngörüldü. Kanunda mobbing ile ırk, renk, dil, din, inanç
ve mezhep üzerinden ayrımcılık yapmanın cezalandırılacağı hükme bağlanırken, felsefi, siyasi görüş,
etnik köken ile medeni hale dayalı olarak iş başvurusunun red edilmesi de ayrımcılık sayılarak, 15 bin
TL’ye kadar idari para cezası verilmesine ve yasa kapsamında Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu adıyla yeniden yapılandırılmasına karar verildi.1574
8 Nisan 2016
• 46 gazetecinin yargılandığı üç yıldır İstanbul 3. Ağır Ceza da devam eden KCK basın davası
eksik kalan savunmaların tamamlanması kararıyla 15 Temmuz’a ertelendi.1575
11 Nisan 2016
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazdığı şiirde kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle
Alman komedyen Jan Böhmermann hakkında suç duyurusunda bulundu. Mainz Savcılığı’ndan yapılan
açıklamada, suç duyurusunun Böhmermann’ın şiirinin Erdoğan’a hakaret içerdiği gerekçesiyle yapıldığı
bildirildi ve suç duyurusunun bir avukatlık bürosu üzerinden yapıldığı belirtildi.1576
• Meclis KİT Komisyonunda MHP Adana milletvekili Mevlut Karakaya, Telekomünikasyon İnternet Daire Başkanı Ahmet Kılıç’a “Fuat Avni kim, hakikaten bulunamıyor mu, ulaşılamıyor mu?” şeklinde bir soru yöneltti. Kılıç da “Fuat Avni’nin hesabı bir URL’ye yani bir adrese tekabül ediyor, o adresin teknik olarak bizdeki erişim sağlayıcılar, Turkcell, Avea, Telekom vesaire tarafından filtrelenmesi
mümkün değil, dünyada böyle bir teknoloji yok. Bir erişim engelleme kararı alınmış olsa dahi, doğrudan
o hesabı erişim sağlayıcılar engelleyemiyor” dedi.1577
14 Nisan 2016
• Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından açıklanan “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü” son çeyrek raporunda Digiturk’ün yedi TV kanalının yayınını kaldırmasından sonra iki milyon
625 bin olan abonelik sözleşme sayısının, sansür kararının ardından iki milyon 546 bine düştüğü, kullanıcı sayısınında 75 bin kişi azaldığı belirtildi.1578
• Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks, Diyarbakır ve Ankara temaslarının
ardından yaptığı bir açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret davalarının sayısının 1845
olduğunu belirterek “Bu, Avrupa’da duyulmamış bir şey” dedi. Muiznieks, 2011’den beri, Türkiye’de
engellenen internet sitelerinin sayısının “10 kat arttığına” ve Twitter’da engelli hesapların “dünya rekoruna” ulaştığını söyledi.1579 Muiznieks, Can Dündar ile de görüştüğünü belirterek “Ne akademisyenler
ne de Dündar ve Gül tutuklanmamalıydı. Kamuoyunun yakından ilgilendiği bir konuyla ilgili doğru bilgilerin yayınlanmasını bir tür casusluk olarak nitelendirmek gazetecilik mesleğine yönelik bir tehdittir.
Bazı gazetelere ve TV’lere kayyım atanması ve bu kişilerin bu kurumların yayın politikalarını değiştirmesi Türkiye’de çoğulculuk ve basın özgürlüğüne zarar veriyor” dedi.1580
19 Nisan 2016
• İngiltere’de yayımlanan haftalık The Spectator dergisinin yazarlarından Douglas Murray,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ile komedyen Jan Böhmermann hakkında soruşturma açılmasına izin veren Almanya Başbakanı Angela Merkel’i protesto etmek için son yazısında, yeni bir şiir ya-
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rışması başlattığını duyurarak yarışmanın adını “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret şiiri yarışması” olarak belirledi. Murray okurlarından, Erdoğan hakkında beş mısralık esprili şiirler yazmalarını ve bu şiirlerin “olabildiğince hakaret içermesini” istedi.1581
20 Nisan 2016
• Star gazetesindeki görevinden kısa bir süre önce ayrılan AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yazılarıma son vermediler. Yoğun çalışmalarım dolayısıyla
kendi isteğimle ayrıldım” dedi.1582
• Akşam gazetesinin daha önce yalan olduğu ortaya çıkan “Umut Oran ile Fuat Avni/Emre Uslu” ve “Sümeyye Erdoğan’a suikast” haberleri için mahkeme Akşam gazetesine hedef gösterilen Umut
Oran’a altı bin TL tazminat ödemesine karar verdi.1583
21 Nisan 2016
• Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Koza Altın İşletmeleri AŞ ile ilgili incelemeleri sonucunda,
Koza İpek Holding Başkanı Hamdi Akın İpek, Cafer Tekin İpek, Ali Serdar Hasırcıoğlu ve Şaban Aksöyek hakkında suç duyurusunda bulunmaya karar verdi.1584
25 Nisan 2016
• Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, Sabah gazetesinin Koza Altın’la ilgili
haberlerini doğru olmadığını belirterek Sabah ve kendisi hakkında dava açan Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK) hakkında suç duyurusunda bulundu.1585
• Britanya medya denetim kuruluşu Ofcom, Rusya destekli RT kanalında yayınlanan ’Going
Underground’ (Yeraltına İnmek) adlı program hakkında ’Türk hükümetini Kürtlere soykırım yapmakla suçladığı gerekçesiyle’ soruşturma başlattı. Soruşturma aynı programın Türkiye’nin Kürt politikasının
ele alındığı, 5 Mart ve 23 Mart’ta yayınlanan iki bölümünü kapsıyor. Ofcom sözcüsü, ”Programdaki
Türk hükümetinin eylemleri ve politikalarına ilişkin tartışmaların tarafsızlık kurallarını ihlal edip etmediğini soruşturuyoruz” dedi.1586
• Trabzonspor-Fenerbahçe maçında hakem Volkan Bayarslan’a saldıran 17 yaşındaki O. M. tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.1587
26 Nisan 2016
• Polis Akademisi, nefret suçları ile mücadelede polisin başarı düzeyini artırmak amacıyla Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) İnsan Hakları ve Demokratik Kurumlar Bürosu (ODHIR)
ile “Kolluk Kuvvetleri İçin Nefret Suçlarına Karşı Eğiticilerin Eğitimi” programı başlattı.1588
28 Nisan 2016
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli
kontrol koşuluyla serbest bırakılan Türk asıllı Hollandalı köşe yazarı Ebru Umar, Türk vatandaşlığından
çıkma kararı aldı.1589
• AB’nin Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “Vize anlaşması olmazsa Geri Kabul de olmaz” sözlerini “tehdit” olarak tanımladı ve rahatsızlığını AB Bakanı Volkan Bozkır’a da ilettiğini belirterek “Bu dil, ortak olmak isteyenlerin dili değil. Kibar kalmak için bu tehditleri üzerime almıyorum” dedi.1590
• RTÜK, aralarında Fox TV ve İmcTV’nin de yer aldığı sekiz televizyon kanalının kapatılacağına ilişkin iddialar üzerine yayımladığı açıklamada, “kanalların lisanslarının iptaline dair bir gündemlerinin olmadığını” belirtti ve “şimdiye kadar herhangi bir lisans iptalinin de gerçekleşmediği-
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ni” açıkladı.1591
30 Nisan 2016
• Facebook, 2015 yılının son altı ayına ilişkin yayımladığı hükümetlerden gelen veri istekleri ve
içerik kısıtlama taleplerinin dökümünde, Türkiye’den toplam 443 talep aldıklarını, bu taleplerin 503 tanesinin kullanıcı ya da hesapla bağlantılı olduğunu açıkladı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
(TİB), Türk mahkemeleri ve İnternet Hizmet Sağlayıcıları Birliği’nin yanı sıra sivil toplum örgütleri ve
Facebook kullanıcılarının şikayetlerini de dikkate aldıklarını açıklayan Facebook, 5651 no’lu internet
yasası uyarınca kişisel hak ihlalleri, kişisel mahremiyete aykırılık ve Atatürk’e hakaret şikayetleri nedeniyle içeriğe erişimin engellendiğini söyledi.1592
1 Mayıs 2016
• Gaziantep Emniyet Müdürlüğü binası önünde, bomba yüklü araçla yapılan saldırıda, iki polis
hayatını kaybetti, 22 polis yaralandı. 1593
4 Mayıs 2016
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması
Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”u onayladı.1594
• Eşi Eylem Yıldız’ın, şiddet uyguladığı iddiasıyla boşanma davası açtığı Beşiktaşlı eski futbolcu İbrahim Toraman’ın, 360 TV’de Telegol programındaki yorumculuk görevine kanal yönetimi tarafından son verildi.1595
8 Mayıs 2016
• AKP Mardin milletvekili Orhan Miroğlu’nun kızı Hiva Miroğlu, KPSS’ye girmeden beş kişinin katıldığı bir mülakat sonucu kamu kurumu olan TRT’nin İstanbul Müdürlüğü’nde ”Yapım ve Yayın
Elemanı” olarak işe başladı. Baba Miroğlu, ”Kızım TRT’ye geç bile alındı. Kızım bunu hak ediyor” dedi. Herhangi bir kamu kurumunda işe girerken, Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) belirli
bir puanı tutturmak yasal bir zorunluluk.1596
• Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan yasa tasarısıyla, HSYK da cemaatin egemen olduğu iddia edilen dönemde Yargıtay ve Danıştay seçilen üyelerin tasfiye edilmesi amacıyla 711 yüksek yargıcın görevi sona erecek. HSYK, bu isimlerin bir kısmını yeniden Danıştay ve Yargıtay üyesi olarak atayabilecek1597
9 Mayıs 2016
• TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye’nin “yeniden kurulduğunu”
iddia ederek “Haziran tablosu bize gösterdi ki parlamenter sistem siyasi istikrarı garanti etmiyor. Hâlbuki başkanlık sisteminde siyasi istikrar garanti. Başkanlık sistemi Türkiye için zarurettir” dedi.1598
10 Mayıs 2016
• Diyarbakır Bağlar’da polis servis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı araçlı saldırıda,
üç kişi öldü, 45 kişi yaralandı. Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği, terör saldırısına ilişkin yayın yasağı
kararı aldı.1599
• Sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği bölgelerdeki gazetecilerle dayanışma amacıyla kurulan ve sekiz hafta boyunca 68 gazetecinin katıldığı “Haber Nöbeti” sona erdi. Haber Nöbeti dayanışma
grubunun veda açıklamasında, “Şubat’ın ilk haftası başlatıp sekiz hafta sürdürdüğümüz Haber Nöbetinin finalini, 29 Mart’ta Beritan Canözer’in Diyarbakır’daki duruşmasına kitlesel katılım ve onun tahliye
haberiyle yaptık. Biz gerçeğin peşindeki gazeteciler olarak, üzerimize düşen büyük sorumluluğun gere-

1591

http://www.hurriyet.com.tr/rtukten-flas-kanal-kapatma-aciklamasi-40096206
http://haber.sol.org.tr/medya/facebook-seffaflik-verilerini-acikladi-turkiyeden-2078-icerik-kisitlandi-154418
http://www.haberturk.com/gundem/haber/1233135-gaziantep-emniyet-mudurlugu-onunde-patlama
1594
http://www.milliyet.com.tr/cumhurbaskani-erdogan-6705-sayili-kanunu-ankara-yerelhaber-1352158/
1595
http://t24.com.tr/haber/360-tv-esini-doven-eski-futbolcunun-isine-son-verdi,338935
1596
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/529783/Orhan_Miroglu_nun_kizi_TRT_ye_sinavsiz_alindi.html
1597
http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/yuksek-yargiya-da-operasyon-geliyor-711-hakim-gidiyor-1220769/
1598
http://www.ntv.com.tr/turkiye/baskanlik-sistemi-turkiye-icin-zaruret,U_z6rPFIXEaKfPRC7v6S3A
1599
http://www.ntv.com.tr/turkiye/diyarbakirda-bombali-saldiri-duzenlendi-patlamada-3-kisioldu,w_BuFCKBiU6uEUHRrilR-w?_ref=infinite
1592
1593

200

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2016 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

ğini yerine getirebilmek için, küçük de olsa bir şeyler yapmaya devam edeceğiz” denildi.1600
11 Mayıs 2016
• Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan
Bozkır ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, Türkiye’nin şartları henüz tamamen yerine getirmediğini ifade ederek, “Bu yüzden vize muafiyeti AP gündemine alınmadı,” dedi. Schulz, devamla şunları
söyledi; “AB Komisyonu’nun vize serbestisi için gönderdiği taslağı neden parlamentoya göndermediğimi açıkladım. Bizim açımızdan Türkiye sürecin parlamentoda işletilmesi için gerekli şartları henüz
sağlamadı. Bu yüzden gerekli süreç için hazırlık yapılmadı. AB Komisyonunun gönderdiği taslak 72
şarta dayanıyor. Türkiye bu şartları henüz tamamen yerine getirmiş değil.”1601
17 Mayıs 2016
• Balyoz davası ile ilgili kumpas soruşturmasında “devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin etme” ve “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri
tahrip etme, dışında kullanma, hile ile alma, çalma” suçlamasıyla bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan
eski Taraf muhabiri ve yazarı Mehmet Baransu’nun Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) avukatı Sercan Sakallı aracılığıyla yaptığı “hak ihlali” başvurusu reddedildi.1602
20 Mayıs 2016
• TBMM Genel Kurulunda, hakkında fezleke bulunan milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifi 376 oyla kabul edildi. Teklifin tümü üzerinde yapılan gizli oylamada, 531 oy kullanıldı. Oylamadan 140 ret oyu çıkarken, beş milletvekili çekimser kaldı, yedi oy boş çıktı, üç oy da geçersiz sayıldı.1603
21 Mayıs 2016
• Almanya’da mültecilere yönelik çalışmalar yapan insan hakları örgütü Pro Asyl, Türkiye’nin
sistematik olarak Suriyeli mültecilere karşı insan hakları ihlallerinde bulunduğunu öne sürdü ve Türkiye
ile AB arasındaki mülteci anlaşmasının feshedilmesini istedi. Pro Asyl yetkilisi, avukatların Yunanistan’da yakalanan ve daha sonra Türkiye’ye iade edilen Suriyelilerin verdiği ifade tutanaklarında içinde
bulundukları koşulların ve karşı karşıya oldukları tehlikenin boyutunun tam olarak araştırılmadan iadeye
zorlandığının anlaşıldığını belirtti. Buna göre, Türkiye’ye iade edildikten sonra gözaltına alınan göçmenlerin de bu karara itiraz etme şansı bulunmuyor.1604
24 Mayıs 2016
• Yargıtay 16. Ceza Dairesince görülen “Adana ve Hatay’da MİT’e ait tırların durdurulması”na
ilişkin davada, tutuklu sanıklardan aralarında Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, eski
Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay’ın bulunduğu beş kişinin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.1605
25 Mayıs 2016
• HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, basına yönelik sansür ve baskıları Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a sordu. “Basına yönelik baskıların halkın hakikati öğrenme hakkının gasp edilmesine yol açtığını” belirten Uca, “Böylece anayasanın ‘Basın hürdür, sansür
edilemez’ ve ‘Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak’ şeklindeki 28. maddesi aleni bir
şekilde ihlal edilmiştir” dedi.1606
26 Mayıs 2016
• ATV’de yayımlanan “Kırgın Çiçekler” dizisinde, senaryo gereği üvey kızına sürekli tacizde
bulunan bir karakterin toplumun genel ahlakını zedelediğine yönelik Cumhuriyet’te yapılan bir haber
üzerine senaryo değiştirildi. Cumhuriyet’in dikkat çektiği dizinin kaldırılması için imza kampanyası
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başlatılmış, kampanya yüzlerce kişi tarafından desteklenmişti. 46 bölümdür devam eden dizide Kemal
isimli karakterin üvey kızına tacizi ve eşi tarafından her seferinde kollanması gibi unsurlarla sürdüğü ve
“toplumun genel ahlak yapısına ters düştüğü” ifade edilen haberde, RTÜK’ün bu konuda hiçbir yaptırım
uygulamadığına da dikkat çekildi. “İzleyiciyi bu karaktere adeta alıştırmak ve normal göstermek için
Kemal’in sempatik gösterilmeye çalışıldığı görüşüne de yer verilen yazıda, ilerideki bölümlerde Kemal
tipinin dizide artık görülmemesinin beklendiği de ifade edildi.1607
30 Mayıs 2016
• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüksek öğrenim diploması hakkında öğretim üyesi Zafer Yörük’ün Facebook sayfasında yaptığı bir paylaşımda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Marmara
Üniversitesi’nin diploma arşivinin İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Mahkemesinin 18-07-2014 tarih ve
2014/573 D.iş sayılı kararıyla erişime engellendiği iddia edildi.1608 Yapılan itiraz üzerine arşivin tekrar
erişime açıldığı bildirildi.1609
31 Mayıs 2016
• İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Yaman Akdeniz ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin Ensar Vakfı ile ilişkilerini eleştiren 862 tweetin Turkcell talebiyle sansürlemesini
Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Turkcell, Karaman’da çocuklara tecavüz edildiği iddialarıyla gündeme
gelen Ensar Vakfı’nı desteklemeye devam edeceğini açıkladığı için kullanıcılar tarafından atılan eleştiri
tweetlerine erişimin engellenmesini talep etmişti.1610
2 Haziran 2016
• CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Aile Sosyal
Destek Programı (ASDEP) kapsamında sözleşmeli personel alımı için yapılan mülakatta sorulan soruları Meclis gündemine taşıdı. Personel alımlarında adaylara “Kaç çocuk yapmayı düşünüyorsun? Namaz
kılıyor musun? Cemaate karşı ne düşünüyorsun? Cemaate karşı Cumhurbaşkanımızın tutumunu beğeniyor musun? Dünya 5’ten büyük, kimin sözüdür? Başkanlık sistemi ülkemiz için iyi olur mu? Herhangi
bir partiye üye misin?” soruları yöneltildiğine dair iddialar kamuoyuna yansımıştı. Bozkurt bahsi geçen
türden soruların yöneltildiği iddialarının doğru olup olmadığını, konunun araştırılmasının düşünülüp düşünülmediğini, doğru ise hangi illerdeki mülakatlarda yaşandığını sordu.1611
3 Haziran 2016
• Anayasa Mahkemesi heyeti, HDP ve bazı CHP’li milletvekillerinin “dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili anayasa değişikliğine ilişkin kanunun iptali ve yürürlüğün durdurulması” istemiyle
yaptıkları başvuruları birleştirerek ele aldı. Heyet daha sonra başvuruları reddetti. Kararı, “talimat ile
alınan bir karar” olarak değerlendiren HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, konuyu AİHM’e
taşıyacaklarını söyledi.1612
• Uluslararası Hukukçular Komisyonu (ICJ), Türkiye’de bağımsız hakim, savcı ve avukatlara
yönelik tehditlere ilişkin endişelerinin arttığını bildirdi. ICJ tarafından Türk yargısına ilişkin hazırlanan
raporda, bu durumun insan haklarının korunması açısından da ciddi sonuçlar doğuracağı kaydedildi.
HSYK ve yargının bağımsızlığının, yürütmenin etkisinden dolayı azaldığı vurgulanan raporda, yürütmenin meşru farz edilen çıkarlarının aksi yönünde hareket eden hakimlere yönelik cezalandırıcı tedbirler, yargı fonksiyonunun bağımsızca uygulanması için “iklimi soğuttu” denildi. Raporda yasama ve yürütme organlarına ve kuvvetler ayrılığına aykırı düşecek her türlü eylem ve söylemden çekinmeleri çağrısında bulunuldu.1613
• Türkiye, AİHM’nin hak ihlallerinin uyarı verdiği ülkeler sıralamasında 2 bin 812 kararla ilk
sırada yer aldı. Hak ihlali uyarısında ilk sırada 821 dosya ile “adil yargılanma hakkı”, 582 dosya yargı-
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lamanın uzunluğu, 61 dosya ise yargı kararının icra edilmemesiyle ilgili olduğu belirtildi.1614
4 Haziran 2016
• Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paralel devlet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfı’na ve vakfa ait Orhangazi Üniversitesi ve iki öğrenci yurduna Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile kayyım atandığı öne sürüldü. Ancak daha sonra, Orhangazi Üniversitesi, üniversiteye kayyım atandığı haberlerinin gerçek dışı olduğunu açıkladı.1615
5 Haziran 2016
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasına ilişkin Marmara Üniversitesi
yazılı bir açıklama yaptı. Diplomanın bulunmadığı iddialarının yanlış bilgiye dayandığını savunan rektör, bu tür konuların gündeme gelmeye devam etmesi halinde yargıya başvuracaklarını açıkladı.1616
• İstanbul’da Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) yeni hizmet binasının açılış törenine
katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında “Çalışıyorum diye annelikten imtina
eden bir kadın, aslında kadınlığını inkâr ediyor demektir. Anneliği reddeden bir kadın eksiktir, yarımdır” dedi. Kadını yaradılış fıtratından, toplumsal ve biyolojik gerçekliğinden tecrit eden görüşlerin, hak
savunmak yerine kadını özgürlüğünden uzaklaştırarak tecrit ettiğini iddia eden Erdoğan, “Altınla demiri
eşitlediğinizde adaleti sağlamış olamazsınız. Kadın tartışmalarını da ben bu çerçevede değerlendiriyorum” diye konuştu.1617
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabahattin Zaim Üniversitesindeki akademik yılı mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, “Ermeni Soykırımı’nı resmen tanıyan Almanya’ya ve Almanya
Meclisi’ne soykırım tasarısını taşıyan isimlerden Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir’e hitaben, “Neymiş,
birileri de diyor ki güya Türk… Ne Türk’ü be… Bunların kanının laboratuar testinden geçmesi lazım”
dedi.1618
7 Haziran 2016
• İstanbul Vezneciler Durağı’nda polis otobüsünün geçişi sırasında meydana gelen patlamada,
yedi polis ile dört vatandaşın hayatını kaybettiği, üçü ağır 36 kişinin de yaralandığını açıklandı.1619
• Vezneciler’de saldırıda yaralananları hastanede ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, yaralı kadının yakınına “Kürt müsün, Arap mısın?” diye sordu. Refakatçi kadının Erdoğan’ın
sorusunu “Arabım” diye yanıtlaması üzerine Erdoğan “Bu Arap, öbürü Kürt… Bak; Arapla Kürt evlenmiş…” dedi.1620
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili dokunulmazlıkların kaldırılması için
TBMM’de kabul edilen anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunu onayladı.1621
8 Haziran 2016
• Mardin’in Midyat ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü’ne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, iki polis ve üç sivil hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı.1622
• Yüksek Seçim Kurulu, eski hakim Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasının incelenmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.1623
• İstanbul Vezneciler’de bombalı araçla düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden polislerin Fatih
Camisi’ndeki cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, camiye giderken bir
grubun protestosuyla karşılaştı. Kılıçdaroğlu, tören sonrası yaptığı açıklamada, “Namaz sonrası bağıran
bir kişi, eski Cumhurbaşkanının, Başbakanın, İçişleri Bakanı’nın önünden geçerek bir kurşunu bana atmıştır. Yerden almak istedik, koruma arkadaşlar kağıda sararak aldı. Biraz sonra bu kurşunu tutanakla
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polise teslim edeceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu’na kurşun atan dört kişi gözaltına alınmalarının ardından serbest bırakıldı.1624
9 Haziran 2016
• Al Monitor’da yayınlanan bir habere göre, son altı ay içinde ticaret mahkemeleri ve sulh ceza
mahkemeleri eliyle iki bin kişinin kayyım olarak atandığı ve görevlendirilen kayyımlara 5 bin ile 100
bin TL arasında değişen maaşlar verildiği belirtildi. Haberde “paralel bir devlet yapılanması” suçlamasıyla yürütülen operasyonlar çerçevesinde, son iki senede öğretmen, akademisyen, işadamı, polis ve askerlerden oluşan dört bin 11 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. “Bu kişilerden 822’si tutuklanırken,
aralarında holdingler, eğitim kurumları, hastaneler ve irili ufaklı işletmelerin de yer aldığı 350’den fazla
şirketin yönetimine el konuldu. Bu şirketlere tamamı hükümet yanlısı bin iki yüz kayyım atandı” denildi.1625
10 Haziran 2016
• Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Anayasa
değişikliğinin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle, 152 milletvekili hakkında 799 dosyada soruşturma ve kovuşturma engelinin kaldırıldığını ve 117 dosyanın Adalet Bakanlığı’ndan ilgili
savcılıklara gönderildiğini belirtti.1626
13 Haziran 2016
• Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan, Yargıtay ve Danıştay’ın yapısını yeniden düzenleyen
Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Meclis’e sunuldu.
Yasa tasarısı meclisten geçerse, yüksek yargının tüm üyelerinin görevlerine son verilip HSYK tarafından yenileri atanacak. 17 Aralık’tan sonra ortadan kaldırılan özel yetkili savcılıklar tekrar kurulacak.
Terör gerekçesiyle kayyım atamanın önü açılacak. Yargıtay’ın üye sayısı 200’e, Danıştay’ın üye sayısının ise 90’a düşürülecek. Ayrıca Yargıtay ve Danıştay üyelikleri 12 yılla sınırlandırılırken Yargıtay birinci başkanı, Yargıtay cumhuriyet başsavcısı, birinci başkanvekili, Cumhuriyet Başsavcıvekili ve daire
başkanları hariç tüm Yargıtay üyelerinin üyeliği sona erecek.1627
• Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Sami Selçuk, Yargıtay ve Danıştay’ın yapısında değişiklikler
öngören yasa tasarısına tepki göstererek, “Planlanan değişiklikler ancak darbe dönemlerinde görülebilir
niteliktedir” dedi. Selçuk devamla, ‘‘Anladığım kadarıyla sık sık görüldüğü gibi Anglosakson sistemiyle
Kara Avrupası sistemi birbirine karıştırılıyor. 2007 anayasa tasarısında da karıştırılmıştı. Anglosakson
sistemindeki yüksek mahkeme ve diğer mahkemeler ile Kara Avrupası’ndaki Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi ve öbür mahkemeler arasında çok başkalık vardır. Bunlar karıştırılırsa sistemi çökertirsiniz. Sağlıksız sonuçlar yaşandığında toplum kendine gelir, ama çok şey yitirilmiştir. Olağan hukuk
düzeninde bunlara hiç kimse cüret edemez, düşünmez bile” dedi.1628
14 Haziran 2016
• Avrupa Birliği’nin Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Hansjörg Haber istifa etti. Haber,
geçen ay bir grup gazeteciye verdiği özel brifingte vize muafiyetiyle ilgili süreçte Türkiye’nin tavrını,
özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını eleştirerek, “Bir atasözümüz var,
‘Türk gibi başlayıp Alman gibi bitirmek’ diye, burada tersi oldu” demişti. Bu açıklamalar nedeniyle dönemin AB Bakanı Volkan Bozkır’ın sert tepkisiyle karşılaşan Haber açıklama için Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.1629
• AYM, Türkiye’ye girerken gözaltına alınan Rus kadının, çıplak şekilde arandığı iddiasının etkili soruşturulmaması nedeniyle haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Annesi bir Türk ile evli olan Albına Alıbaeva’ya 2006’da vize süresinin dolması nedeniyle Türkiye’ye giriş yasağı konuldu. Ülkesine
dönen kadın, soyadını Kıyamova olarak değiştirdi. Bu isimle 30 defa Türkiye’ye giriş çıkış yapan Kıyamova, kendisi için konan ülkeye giriş yasağının fark edilmesi üzerine 2011’de gözaltına alınmıştı.1630
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15 Haziran 2016
• TBMM’de milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından Adalet Bakanlığı
tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök hakkında, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak” suçlarını içeren toplam 11 fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.1631
16 Haziran 2016
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında IŞİD’in ”Rakka emiri” diye anılan
Oğuzhan Gözlemecioğlu’nun da yer aldığı 26 kişiye açılan El Kaide davasının iddianamesinde, davadaki altı numaralı şüpheli Kerem Balta’nın ODTÜ’de nasıl örgütlenmeye gittiği anlatıldı. Balta’nın hem
El Kaide hem de Hizb-ut Tahrir terör örgütü ile irtibatlı olduğu belirtilerek, ODTÜ’de Mescit Grubu adı
altında toplantı yaparak örgüte eleman temin ettiği kaydedildi. Geçen Aralık ayında, halen yerleşkede
mevcut iki cami ve 14 mescidin yer almasına rağmen ODTÜ’de Mescit Topluluğu adı altında hareket
eden grup, hazırlık binasına yeni bir mescit yapılmasını da istemişti. Bazı öğrenciler ise topluluğun “cihatçı çeteler için örgütlendiği, Suriye’ye insan sevkiyatı yaptığı” gerekçesiyle mescide karşı çıkmışlardı.
Yaşanan tartışmalar üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olaya tepki göstererek, ”gereğinin
yapılması” talimatı vermişti.1632
17 Haziran 2016
• Avrupa Parlamentosu’nun Hollandalı üyesi Kati Piri tarafından hazırlanan Türkiye raporu
herhangi bir işleme konulmaksızın Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Yenel tarafından
iade edildi. Türkiye’nin reddettiği belgede, özellikle basın özgürlüğü ve Kürt sorunu konularında eleştirilerle dikkat çekilmiş. Ankara’nın “Kopenhag kriterlerinden uzaklaştığı” belirtilmişti.1633
20 Haziran 2016
• Anayasal düzene karşı suçlar ile Sermaye Piyasası Kanunu’nun 110. maddesinde tanımlanan
suçlarda kayyım atamasını öngören düzenleme TBMM Adalet Komisyonu tarafından tasarıdan çıkarıldı. Yetkinin ortaklık payları ve menkul kıymetleri kapsaması maddesi ile davaların devlet aleyhine açılabileceği şartı ise korundu.1634
22 Haziran 2016
• Özgür Düşünce gazetesi, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sigorta prim borcu bulunanlara ilişkin
dosyasındaki listede, geçen Eylül ayından ve öncesinde prim borcu bulunan 19 bin 835 şirketin yer aldığı belirtildi. 1000 belediyenin, işçinin sigorta primini ödemediğinin tespit edildiği de kaydedildi. Çalışanının emeklilik ve sağlık haklarını gasp edenler arasında Başbakanlık, Türkiye İş Kurumu, dokuz bakanlık ve milyonlarca dolara futbolcu transferi yapan kulüplerin olduğu iddia edildi. Kayyım atanan şirketlerin borçsuz olmaları nedeniyle listede yer almadığı belirtildi.1635
• Dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından, HDP Muş Milletvekilleri Ahmet Yıldırım ve
Burcu Çelik Özkan, savcılık tarafından ifade vermeye çağrıldı. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, iki vekilin ifade vermeye gitmeyeceğini söyledi. Milletvekilleri hakkında “terör örgütünün propagandasını yapmak”, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” ve “kamu görevlisine
hakaret suçlarından” fezleke hazırlanmıştı.1636
27 Haziran 2016
• Almanya’da federal milletvekilleri, hukukçular, sanatçılar, gazeteci ve insan hakları savunucularından oluşan bir grup, Güneydoğu’da yürütülen askeri operasyonlar sırasında “savaş suçu” işlendiğini
öne sürerek, Almanya’nın Karlsruhe kentinde bulunan Federal Savcılığa “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Efkan Ala başta olmak üzere, çok sayıda asker ve emniyet yetkilisi”
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http://www.hurriyet.com.tr/kilicdaroglu-ve-demirtas-hakkindaki-11-fezleke-bassavcilikta-40117749
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/551991/El_Kaide_ODTU_de_boyle_orgutlendi.html
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http://www.birgun.net/haber-detay/kayyım-duzenlemesi-degistirildi-116872.html
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hakkında “savaş suçu” ve “insan hakları ihlali” yaptıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaklarını
duyurdu.1637
29 Haziran 2016
• Ankara’da TBMM Genel Kurulu’nda Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 14 maddesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Ömür boyu Yargıtay ve Danıştay üyeliğinin son bulacağı, Anayasa Mahkemesi üyeliklerinin 12 yılla sınırlandırılacağı
tasarı kapsamında Yargıtay’ın 516 olan üye sayısı 300’e düşürülecek. Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması ve resmi gazetede yayınlanmasının ardından kanunlaşacak tasarıda, Yargıtay üyelerinin görev
süresi 12 yıl olacak, Danıştay’ın daire sayısı da üç yıl içinde kademeli olarak 17’den 10’a düşürülecek.1638
5 Temmuz 2016
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı’ndaki 45 kişinin hayatını kaybettiği 236 kişinin
yaralandığı terör saldırısına ilişkin soruşturmayla ilgili 30 kişinin tutuklandığını belirtti.1639
6 Temmuz 2016
• Küratörlüğünü Sunay Akın’ın yaptığı Ataşehir Mimar Sinan Parkı’ndaki Düştepe Oyun Müzesi’nin alanı imar planı değişikliği ile ilçe müftülük alanı yapıldı. S.Akın, İstanbul’daki tüm yurttaşları
çocuk haklarına sahip çıkmaya çağırarak “Eserlerin anlatıldığı oyun müzesini ortadan kaldırmak karanlığa ve cehalete hizmettir. Çocuk hakları konusunda herkes burada sorumluluk sahibidir. İstanbul’daki
herkesi çocuk haklarını korumaya davet ediyorum. İBB bu yanlışı düzeltsin” sözleriyle karara isyan etti.
Ataşehir Belediyesi kararın yürütmeyi durdurma ve iptali istemiyle dava açtı.1640
8 Temmuz 2016
• Diyanet İşleri Başkanlığı, Düştepe Oyun Müzesi’nin kapatılacağı haberine gelen tepkiler üzerine, müzenin Küratörlüğünü yapan Sunay Akın ile iletişime geçerek, “Oyun müzesinin çocuklara hizmet sunmasını istedikleri” yönünde bir açıklama yaptı.1641
9 Temmuz 2016
• Kayyım tarafından yönetilen Cihan Haber Ajansı’nın Ankara Haber Direktörlüğü’ne gazeteci
Yazar Hasan Taşkın getirildi. AKP’den İstanbul 3.Bölge 25 ve 26.dönem milletvekili aday adayı olan
Taşkın, Akit TV’de Tam Zamanı isimli bir programın sunuculuğunu da yapıyor.1642
• Geçmiş dönemde Meclis’te siyasi parti gruplarının temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan
TBMM İçtüzüğü Uzlaşma Komisyonu’nda bulunan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, içtüzükte
değişikliğe gidileceğini vurgulayarak “Meclis’te kavga, küfür ve hakarete, para cezası verilmesini, pankart ve döviz açılmasının yasaklanmasını içeren taslak çalışmasının tartışmaya açılacağını” belirtti.1643
12 Temmuz 2016
• Cumhuriyet gazetesini ziyaret ederek geçici genel yayın yönetmenliği görevini sürdüren Aydın Engin ile görüşen Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Başkanı Frank Überall yaptığı açıklamada Aydın
Engin’in kendisine “Can Dündar’ın can güvenliği nedeniyle yurtdışında bulunduğunu, İstanbul Emniyet
Müdürü’nün ellerindeki bilgilere dayalı uyarısı ve iki aylığına yurtdışına çıkması yönündeki tavsiyesi
üzerine Dündar’ın yurtdışına gittiğini” söylediğini aktardı.1644 Dündar ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak “Emniyet, koruma önlemlerini alıyor. Devlet, “Seni koruyamayız, dışarı
çık” der mi? dese de buna uyulur mu?” dedi.1645
13 Temmuz 2016
• Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK), çocuğun cinsel yönden istismarını dü-
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http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/son-dakika-haberi/almanyada-cumhurbaskani-erdogan-ve-turk-yetkililer-hakkinda-suc-duyurusu-1293102/
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zenleyen 103. maddesinin birinci fıkrasındaki “15 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı gerçekleştirilen
her türlü cinsel davranışın cinsel istismar sayılacağına” ilişkin hükmü iptal etti. İptal kararı altı ay sonra
yürürlüğe girecek.1646
14 Temmuz 2016
• Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) Cumhurbaşkanı seçilme yeterliliği için üniversite mezunu
olma şartının ihlal edildiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasının sahte
olduğu iddiasıyla yaptığı başvuruya yanıt veren Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Erdoğan’ın Marmara
Üniversitesi değil, İstanbul Üniversitesi mezunu olduğunu öne sürdü. Ankara Cumhuriyet Savcılığı,
“Dilekçeyi İşleme Koymama” kararında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Üniversitesi’nden mezun
olduğunun bilinmesinin etkin olduğunu belirtti.1647
19 Temmuz 2016
• Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bütün devlet ve vakıf üniversitelerinin dekanlarının istifasını
istediğini açıkladı. Buna göre, istifası talep edilen bin 577 dekanın, bin 176’sı devlet, 401’i ise vakıf
üniversitelerinde görev yapıyor.1648
20 Temmuz 2016
• Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Gazi, Dicle, Yıldız Teknik ve Yalova Üniversitesi rektörlerinin
açığa alındığını duyurdu. Gazi Üniversitesi’nde Prof. Dr. Süleyman Büyükberber, Dicle Üniversitesi’nde Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Prof. Dr. İsmail Yüksek, Yalova
Üniversitesi’nde Prof. Dr. M. Niyazi Eruslu rektör olarak görev yapıyordu.1649
21 Temmuz 2016
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe girişiminden sonra yapılan Bakanlar Kurulu
toplantısında alınan kararla üç ay süreyle OHAL ilan edildiğini açıkladı. Karar, Resmi Gazete’de yayınlandı1650.
23 Temmuz 2016
• 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 62’si polis, beşi asker ve 179’u sivil olmak üzere toplam 246 (bu rakam daha sonra 240 olarak düzeltildi) kişi hayatını kaybetti. 134’ü polis, 21’i asker, iki
bin 30’u sivil olmak üzere toplam iki bin 185 kişi yaralandı. Darbe girişimi dolayısıyla başlatılan soruşturmalar kapsamında aralarında asker, polis, hakim, savcı, kaymakam ve kamu görevlilerinin bulunduğu
12 bin 652 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 292’si polis, 3 bin 649’u asker, bin 559’u hakim ve savcı, 20’si mülki idare amiri ve 93’ü ise sivil olmak üzere 5 bin 613 kişi çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. Tutuklanan askerlerden 121’sini generaller oluşturuyor. Adliyeye
sevk edilenlerden 589 kişi hakkında adli kontrol kararına hükmedilirken, 224 kişi serbest bırakıldı. 6 bin
226 kişinin ise gözaltındaki işlemleri devam ediyor.1651
• Türk Silahlı Kuvvetleri içinde örgütlenen cuntacıların 15 Temmuz gecesi gerçekleştirdiği darbe girişiminin ardından Milli Güvenlik Kurulu’nun tavsiyesi eşliğinde Bakanlar Kurulu’nca 81 ilde ilan
edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının ilk kanun hükmünde kararnamesi Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kararnamede; Fethullah Gülen cemaatiyle ilgili görülen 35 sağlık kuruluşu,
934 okul, 109 öğrenci yurdu, 104 vakıf, 1125 dernek, 15 üniversite ve 19 sendikanın kapatıldığı duyuruldu.1652
24 Temmuz 2016
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, 8 bin 838’i
asker, 2 bin 101’i hâkim savcı, 1485’i polis, 52’si mülki idari amir, 689’u sivil, toplam 13 bin 165 kişinin gözaltına alındığını söyledi.1653
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27 Temmuz 2016
• Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair
Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı öncesi 149 general ve amiral, bin 99 subay ile 436 astsubayın TSK ile ilişiği kesildi. Kararnamede ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı’na bağlandı.1654
29 Temmuz 2016
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, Çengelköy’deki incelemeleri sırasında
yaptığı açıklamada, “Taksim’e Topçu Kışlası’nı yapacağız. Cumhurbaşkanımız zaten net söylüyor.
Fonksiyon olarak sanat galerisi düşünüyoruz. Onun için çok fazla ağaç kaldırılmıyor. O ağaçlar çok eski
değil. Sanat galerisinin altında iç ve dışa bakan kafeler düşünüyoruz. İnsanların Şanzelize’ye gittiği gibi
gelip orada kafelerde de geç saatlere kadar oturduğu gibi bir sanat galerisi olabilir” dedi.1655
30 Temmuz 2016
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe girişimi konusunda yaptığı açıklamada, “Bugün
itibarıyla 10 bin 137 kişi tutuklandı, 18 bin 699 kişi gözaltına alındı” dedi.1656
31 Temmuz 2016
• “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında toplam, 1389 askeri personel Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri
Komutanlıkları, Milli Savunma Bakanı’na bağlandı. Harp akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatıldı. Milli Savunma Üniversitesi kuruldu. GATA ve askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı’na devredildi.1657
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ darbe soruşturmaları kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 2700 hâkim ve savcının mal varlığına tedbir konuldu.190 vali, kaymakam ve
mülkiye müfettişinin de mal varlığına tedbir konulması talep edildi.1658
7 Ağustos 2016
• Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi desteğiyle düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi, AKP, CHP ve MHP’nin katılımıyla
Yenikapı Meydanı’nda yapıldı. Kürsüdeki ilk konuşmayı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
“Alim ve hoca görünümlü bir terörist, sığındığı Pensilvanya’dan getirdiği beddua seanslarıyla, nefret
söylemleriyle, öfke nöbetleriyle cinayet örgütüne Türkiye’ye “vur” emri verdi” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Parlamentoda grubu bulunan dört siyasi partinin liderleri ve milletvekilleri
darbeye karşı açık net bir tavır koymuşlardır. Darbeye karşı demokrasi bildirgesini hep birlikte imzalamışlardır. Gönlüm ister ki bu güzel mitinge, beraberliğe eşlik etmek için sadece parlamentoda değil, dışındaki genel başkanlar da burada olsaydı. Kılıçlaroğlu, sözlerini, Gazi Mustafa Kemal’in, “Söz konusu
vatansa gerisi teferruattır”, ifadesi ile tamamladı. Başbakan Binali Yıldırım ise, “AK Partili kardeşlerim
CHP’li kardeşlerim, MHP’li kardeşlerim her kesimden değerli vatandaşlarım, bu muhteşem tabloyu bize
yaşattığınız için bizi buraya getirdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum.” Ded
12 Ağustos 2016
• 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nı takip eden DHA muhabiri Canan Kaya, üç kişinin saldırısına
uğrayarak darp edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kaya, “Gündüz vakti birden bire üç kişi arkamdan
saldırıp yere yatırdı. Bir yandan çantamı kolluyor, diğer taraftan olanca gücümle bağırıyordum.
Boğuşma birkaç dakika sürdü. Çantamı alamayınca, vücudumun çeşitli yerlerini darp etmeye başladılar.
Ne yazık ki kimse yardım etmedi ve kendi imkanlarımla kurtuldum. Olayı IOC yetkililerine, organizasyon komitesine ve Dünya Spor Yazarları Birliği’ne (AIPS) ilettim. Emniyet de gerekli soruşturmanın
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yapılacağını söyledi.” dedi.1659
• Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, 6 bin 792 akademik ve
idari personel hakkında işlem başlatıldığı, bunlardan toplamda 5 bin 342 personel hakkında görevden
uzaklaştırma kararı alındığını açıkladı.1660
• MİT TIR’ları davasında yargılanan ve Cumhuriyet gazetesindeki görevini geçici olarak devredip yurtdışına tatile giden Can Dündar, “Darbe girişimi her şeyi değiştirdi. Cezaevlerinde tekrar işkenceler var ve Erdoğan idam cezasını tekrar geri getirmek istiyor. Bundan dolayı en azından OHAL kaldırılıncaya kadar Türkiye’den uzak kalmak istiyorum. Politik iltica talebim yok. Türkiye’ye tekrar dönmek istiyorum” dedi.1661
14 Ağustos 2016
• TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda, görüşülen, ‘teröre destek veren’ belediyelere kayyım
atanmasının yolunu açan torba tasarı kabul edildi. Tasarıya göre İçişleri Bakanlığı güvenlik gerekçesiyle
ihtiyaç duyduğu, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve il özel idareleri dahil mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerine ait taşınmazlar, kaynak ve irtifak haklarına el koyabilecek; koruma bölge kurullarından izin alınmaksızın sit alanlarına inşaat yapan veya tarihi binalara fiziki müdahalelerde bulunanlara, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası uygulanmayacak ve belediye başkanı, başkanvekili ve meclis üyeleri terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevlerinden uzaklaştırılabilecek.1662
15 Ağustos 2016
• Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, darbe girişiminin arkasında olduğu iddia edilen Gülen cemaatinin devlet içindeki örgütlenmesine ilişkin olarak, ”İçkisini içen de gelecek, içmeyen de gelecek, hanımı başörtülü olan da gelecek, olmayan da gelecek. Böylesine bir özgürlük ortamını devletin
kadroları içinde sağlarsanız, FETÖ’ye ihtiyaç duymayacak kimse. Esas kırmamız gereken şey bu” dedi.1663
• Diyarbakır Bölge Trafik Müdürlüğü önünde PKK tarafından bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda beşi polis olmak üzere yedi kişi hayatını kaybetti, 45 kişi ise yaralandı.1664
• Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) kapatıldığını ve yetkilerinin ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) devredildiğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TİB’in içerisinde FETÖ uzantılı kişilerin bulunduğunu ve bu kurumun kapatılacağını açıklamıştı.1665
17 Ağustos 2016
• Van’daki İki Nisan Polis Merkezi önünde bombalı araçla PKK tarafından düzenlenen saldırıda, üç kişi hayatını kaybetti, 73 kişi ise yaralandı.1666
18 Ağustos 2016
• • Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamuda yapılan operasyonlara yönelik bilgi verirken, soruşturmalarda 40 bin 29 kişinin gözaltına alındığını, beş bin 187 kişinin halen gözaltında olduğunu, 20 bin 355 kişinin tutuklandığını açıkladı. Yıldırım, “Uzun vadede yeni
bir darbe için kamuda bir potansiyel oluşmaması bakımından bir temizlik harekatı var, bu harekat devam edecek. Yoksa ‘Yarın yine bir silahlı darbe girişimi olacak’ diye bir ihtimalden söz etmiyoruz, böyle bir öngörümüz yok. Bu konuda gerekli tedbirler alındı. Burada darbenin baş aktörleri niteliğindeki
binlerce asker kıyafetindeki terör örgütü mensubu temizlendi. Dolayısıyla burada bir sıcak darbe girişimi ihtimalinden söz etmiyoruz. Darbeyi bastırdık ama bu darbeye sebep olan bunun baş aktörü terör örgütünün bağlantıları henüz tamamıyla ortaya çıkmış ve bunlar tehlike olmaktan çıkarılmış değil, bundan
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bahsediyoruz” dedi.1667
• Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yasa dışı dinleme merkezine çevirdiği Telekomnikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) kapatıldı. TİB’in tüm yetkileri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na
(BTK) devredildi. Alınan dinleme kararını BTK uygulayacak. BTK’da 196 uzmanın görevine ise son
verildi (www.sabah.com.tr/ekonomi/2016/08/18)
• Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü yanındaki otoparka, PKK tarafından bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda, üç polis hayatını kaybetti, aralarında sivillerin de bulunduğu 146 kişi ise yaralandı.1668
20 Ağustos 2016
• Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde sokakta yapılan kına gecesinde kalabalığa karışan canlı bombanın, üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi üzerine meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre
54 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi ise yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “saldırının ilk
izlerinin IŞİD’i gösterdiğini ve canlı bombanın 12-14 yaşlarında bir çocuk olduğunu” söyledi.1669
24 Ağustos 2016
• Türk Silahlı Kuvvetleri, Müşterek Özel Görev Kuvveti ve ABD’nin başını çektiği koalisyon
hava kuvvetleri, Cerablus bölgesinin IŞİD’den temizlenmesi için Suriye topraklarındaki Cerablus’ta
“Fırat Kalkanı” isimli bir operasyon başlattı.1670
26 Ağustos 2016
• Şavşat’tan Ardanuç’a giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konvoyuna ateş
açıldı. Önce konvoya, ardından da Kılıçdaroğlu’nun aracına olmak üzere yapılan iki ayrı saldırıda çıkan
çatışmada, başından vurularak ağır yaralanan jandarma er Fatih Çaybaşı hayatını kaybetti. Saldırıyı
PKK üstlendi.1671
• CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu’nu 20 gün önce uyardığını söyleyerek, “Bugünden itibaren devleti
yönetenleri uyarıyorum. Selahattin Demirtaş’ı çok iyi korumaya alsınlar. Bugünden itibaren hedefteki
ikinci isim Selahattin Demirtaş’tır.” dedi.1672
• Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliğine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki
polis kontrol noktasına PKK’lılar tarafından bomba yüklü araçla yapılan saldırıda, 11 polis hayatını
kaybetti, 78 kişi ise yaralandı.1673
• Başbakan Binali Yıldırım, Cizre’de yaşanan bombalı saldırıyla ilgili “Hiçbir terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti’ni esir alamaz. Bu terör örgütlerine topyekün savaş açtık. Kurtuluş Savaşı’nda Gazi’nin dediği gibi ‘ya istiklal ya ölüm” dedi.1674
• Adalet Bakanlığı, cezaevinde kendisine kötü muamele yapıldığını öne süren gazeteci Aslı Erdoğan’la ilgili açıklamasında, “Erdoğan’a ilaçlarının verildiği, en az bir buçuk saat havalandırılmaya çıkarıldığı, Erdoğan’a toplam 18 litre su, yatak, temiz battaniye, nevresim takımı ve yastık verildiği” belirtildi.1675
31 Ağustos 2016
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın görüşmesinden sonra
açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın görevini bıraktığını açıkladı.
Ala’nın yerine Süleyman Soylu atandı.1676
1 Eylül 2016
• Aralarında, 24 Merkez valisinin de bulunduğu toplam 41 bin 811 üst düzey görevli ve memur,
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KHK uygulaması sonucunda görevlerinden ihraç edildi. Söz konusu kişilerin, Kararnamede yer alan,
‘terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatları’
şüphesi üzerine ihraç edildikleri bildirildi. İşlerinden çıkarılanlar arasında merkez valilerinin yanı sıra,
28 bin öğretmen, yedi bin 669 polis, 323 jandarma ile iki Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli de bulunuyor. 1677
• Bolu Vali Yardımcısı Kenan Erenoğlu, İç İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY
idari soruşturması kapsamında açığa alındı. Daha önce Bolu’nun Yeniçağa İlçesi’ne kaymakam olarak
atanan Erenoğlu, Vali Yardımcısı olarak görevlendirilmişti. Yeniçağa Kaymakamlığı’na ise vekaleten
Vali Yardımcısı Ünal Coşkun atandı.1678
• Rize Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY’nin darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele
Şube müdürlüklerine bağlı ekipler Rize başta olmak üzere Artvin, Erzurum ve Trabzon’da eş zamanlı
operasyon düzenledi. Aralarında daha önce açığa alınan ve haklarında gözaltı kararı verilen MEB çalışanı ile öğretmenlerinde bulunduğu 46 kişiden 20’si tutuklandı.1679
• Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, FETÖ darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında açığa
alınan 58 kamu görevlisinden 19’u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.1680
• Çorum’da FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda, Dodurga İlçesi Kaymakamı Muhammed Emin
Elmalı ile 29 polis gözaltına alındı. Gözaltına alınan Dodurga Kaymakamı Elmalı ve 12 polis savcılık
ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 17 polis tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.1681
• Manisa Valiliği tarafından, darbe girişiminin ardından il genelinde FETÖ soruşturması kapsamında 72 farklı kamu kurum ve kuruluşundan iki bin 240 personelinin görevden uzaklaştırıldığını,
41’inin kamudan ihraç edildiğini, 33’ünün ise sözleşmelerinin feshedildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sorgulamalarının ardından mahkemeye çıkarılan 470 kamu personelinden
250’sinin tutuklandığı, 177’sinin adli kontrol şartıyla, 43’ünün de serbest bırakıldığı belirtildi.1682
• İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, kapatılan Gediz Üniversitesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında İzmir ve Diyarbakır’da valilik yapan Cahit Kıraç ile eski Emniyet Genel
Müdürü Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Recep Gültekin’inde bulunduğu 64 kişiden 22’sinin adliyeye sevk
edildiği belirtildi.1683
2 Eylül 2016
• Antalya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY’nin darbe teşebbüsü nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ‘Anayasa’yı ihlal’, ‘cebir ve şiddet kullanarak
TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya TBMM’nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmekten gözaltına alınan 1530 kişiden 615’inin tutuklandığı belirtildi. Açıklamada,
358’i denetimli olmak üzere 571 kişi serbest bırakılmış. 202 kişinin ise firarda bulunduğu kaydedildi.
Ayrıca 1652 kişi görevden uzaklaştırılmış, 109 kişinin ise ihraç/iş akdi feshedilmiş ve 22 kişi emekliliğe
sevk edilmiştir” denildi.1684
• Aksaray Üniversitesi’nde, (ASÜ) FETÖ darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırılan 54 personelden 19’unun daha görevine son verildiği belirtildi. Rektör Prof.
Dr. Yusuf Şahin, yaptığı yazılı açıklamada “ASÜ’de, FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin soruşturma
kapsamında, 14’ü idari, 40’ı akademik olmak üzere 54 personel açığa alınmıştı. Daha önce 14 idari personelin kamu görevinden uzaklaştırılması kararının ardından, KHK ile 19 akademik personel daha kamu
görevinden çıkarıldı. Bununla birlikte ASÜ’de, kamu görevinden çıkarılan personel sayısı 33’e yükseldi” dedi.1685

1677

http://www.karamandan.com/Gundem-41_bin_811_memur_meslekten_ihrac_edildi-h41596.html
http://www.hurriyet.com.tr/bolu-vali-yardimcisi-erenoglu-feto-sorusturmas-40213903
http://www.trthaber.com/haber/turkiye/fetopdy-operasyonu-20-kisi-yakalandi-269508.html
1680
http://www.haberturk.com/gundem/haber/1290618-feto-sorusturmasi-haberleri-01092016
1681
http://www.haberler.com/corum-da-feto-den-30-gozalti-8746866-haberi/
1682
http://www.iha.com.tr/haber-250-kamu-personeli-tutuklandi-584314/
1683
http://www.haberturk.com/gundem/haber/1290618-feto-sorusturmasi-haberleri-01092016
1684
http://www.hurriyet.com.tr/antalyada-fetoden-615-tutuklama-40214260
1685
http://www.haberler.com/kamuda-gorevden-almalar-8748869-haberi/
1678
1679

211

Gazeteciler Cemiyeti

İfade ve Basın Özgürlüğü 2016 Raporu

Özgürlük için Basın

5 Eylül 2016
• Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız’ın, “kız çocukları cehennem kadar risktir” dediği
görüntülerin ortayaçıktığı belirtildi.Yıldız,daha önce “altı yaşındaki çocukla evlenilebilir” ve “çalışan
kadın, fuhuşa hazırlık yapan sürece destek olmuş oluyor” gibi sözleriyle kamuoyunda tepkiye neden
olmuştu. 1686
6 Eylül 2016
• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Anadolu Ajansına gündeme ilişkin yaptığı
değerlendirmelerde, FETÖ ile mücadele kapsamında KHK ile kendi bakanlığından 733 kişinin ihraç
edildiğini belirtti. Çelik, “458 kişi de şu anda açığa alınmış bulunmakta. İnceleme devam ediyor, bütün
birimler üzerinde çalışmalar hassasiyetle sürdürülecek” dedi.1687
7 Eylül 2016
• Gülen cemaatine maddi destek sağladıkları iddiasıyla Akfa Holding ve holdinge bağlı 44 şirkete düzenlenen operasyonda, Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan, İhlas Holding eski CEO’su
Cahit Paksoy ve Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş’ın da aralarında bulunduğu 41 kişinin mal varlıklarına el konulmasına karar verildi. Soruşturmayı yürüten Anadolu Örgütlü Kaçakçılık
ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu, “FETÖ/PDY terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği”, “Anayasal düzeni
ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak”, “Terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet” ve “Nitelikli dolandırıcılık” gibi suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle 85 şüphelinin mal varlıklarına el koyma kararı verilmesini talep etti.1688
• MHP 25’inci dönemde Aksaray milletvekili Turan Yaldır, FETÖ soruşturması kapsamında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Aksaray’da gözaltına alındı. Yaldır, sorgusu yapılmak
üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi.1689
• CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, MYK toplantısında, KHK
ile parlamentonun yok sayıldığını ifade ederek, “Bir insan temizliği gerçekleştiriliyor,” dedi. Üniversitelerde bilim üreten akademisyenlerimiz var. Hükümetin solcu, Atatürkçü bildiği kim varsa temizleme
gayretine girdiği döneme giriyoruz, demokrasiyi hiçe sayan hiç bir adımın ortağı olmayız” şeklinde konuştu.1690
• CHP’nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından oluşturduğu OHAL uygulamalarını izleme
birimine, mağdur sıfatıyla üç bini aşkın kişinin başvuruda bulunduğu ve bu nedenle komisyonun genişletildiği belirtildi. Komisyon Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, OHAL uygulamalarını izlemek üzere genel merkez nezdinde çeşitli heyetler oluşturulduğunu, heyetlerin, darbe girişimi
sonrası yürütülen soruşturmalarda yaşananları, hataları, hukuka aykırılıkları ve ortaya çıkan mağduriyetleri takip etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Tezcan, önce bir heyetle başlatılan çalışmanın,
yurt çapında soruşturmaların genişletilmesi ve mağduriyet şikayetlerinin artması nedeni ile birden fazla
alt izleme merkezleri oluşturularak derinleştirildiğini kaydetti.1691
8 Eylül 2016
• MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman BağrıYanık ile tutuklu savcılar Özcan Şişmanve Aziz Takçı’nın avukatı Alp DeğerTanrıverdi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Emniyet
Müdürlüğüne gönderilen yakalama kararının ardından Tanrıverdi’nin Gölbaşı ilçesindeki evinde arama
yapıldı. Aramada13 çuval evrak ile eski savcı Takçı’ya ait bilgisayarlara da el konuldu.1692
• Darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında, 20 gündür gözaltında
tutulan, aralarında Faruk Kavurmacı ile Güllüoğlu Baklavalarının sahipleri Faruk Güllü ve Nejat Güllü
kardeşlerin de bulunduğu 80 iş adamından 65’inin mahkemeye sevk edildiği belirtildi. Kavurmacı ve
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Faruk Güllü’nün de aralarında bulunduğu 27 kişinin “Silahlı terör örgütüne üye olmak” gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi.1693
• MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk, İstanbul Üsküdar İlçe Teşkilatı üyesi Meral Akşener’in, yapılan gizli oylama sonucunda parti üyeliğinden ‘kesin çıkarma’ cezası ile cezalandırılmasına karar verildiğini açıkladı. MHP’den ihraç edilen eski milletvekili Akşener, ihraç kararının
kendi nazarında yok hükmünde olduğunu belirterek, “Meşruluğu tartışmalı bir yönetimin aldığı kararın,
Türk milletinin vicdanında bir karşılığı yoktur” dedi.1694
9 Eylül 2016
• FETÖ’ye finans sağladığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan firari Akın İpek’in
10 milyar dolar değerindeki 18 şirketi (Koza-İpek Holding) ile Fethullah Gülen için yaptırıldığı belirtilen lüks malikanesine Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na
(TMSF) devredildi. TMSF, gerektiğinde şirketlerin varlıkların satılmasına veya feshi ile tasfiyesine karar verebiliyor.1695
14 Eylül 2016
• Birleşmiş Milletler 33. İnsan Hakları Konseyi Oturumları açılışında konuşan İnsan Hakları
Yüksek Komiseri Zeid Ra’ad Al Hussein, Türkiye’nin uluslararası hukuku ve insan haklarını çok ciddi
anlamda ihlal ettiğine dair ellerinde veriler olduğunu ve Cenevre’de bu konu ile ilgili bir komite kurduklarını belirterek, “Bunların içinde sivil ölümler, yargısız infazlar ve çok büyük rakamlarda ‘yerinden ettirmeler’ söz konusu. Bize şehirlerin ve köylerin yakılıp yıkıldığına dair sürekli olarak raporlar ve veriler geliyor. Yerlerinden edilen binlerce insanın insani temel ihtiyaçlarının karşılanması ve korunması
gerekiyor” dedi. İnsan Hakları Komiserliği’nin yaşanan hak ihlallerine ilişkin inceleme yapabilmesi için
Türkiye’nin ülkeye girişlerine izin vermesi talebini yineledi.1696
17 Eylül 2016
• İsviçre’nin Cenevre kentindeki Birleşmiş Milletler 33. İnsan Hakları Konseyi’nin Türkiye oturumlarında insan hakları ve basın özgürlüğü konusunda konuşma yapan, BM Zorla ve İrade Dışı Kaybolmalar Çalışma Grubu Başkanı Houria Es-Slami, 14-18 Mart tarihlerinde Türkiye’ye yaptığı ziyaret
ve görüşmelerin ardından hazırladığı 19 sayfalık raporunu Başkanlığa sundu. Türkiye’nin kendi güvenlik tedbirlerini almasını anlayabildiklerini ama zorla, kayıp da dahil olmak üzere yaşanan insan hakları
ihlallerine gerekçe olarak “Terörle Mücadeleyi” göstermesinin kabul edilir olmadığını ve Türkiye’yi
uluslararası yasalara uymaya çağırdığını belirtti.1697
20 Eylül 2016
• İsviçre’nin Cenevre kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) 33. İnsan Hakları Konseyi’nin eylül
ayı insan hakları oturumunda, sivil toplum örgütleri,Türkiye’de OHAL sonrası artan insan hakları ihlallerine dikkat çekerek ihlallerin yakından izlenmesi gerektiğini belirtti. İfade özgürlüğü örgütleri, basın
özgürlüğüne ve Kürt basınına yönelik saldırıları hatırlatarak, Türkiye’yi basın özgürlüğüne ve temel insan haklarına saygı duymaya çağırdığını belirtti. Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu adına konuşan
Nicolas Agostini de “Türkiye’de avukatlar, akademisyenler, gazeteciler, üniversite öğrencileri gözaltına
alınıyor ve tutuklanıyor. Türkiye’nin güneydoğusunda ciddi insan hakları yaşanıyor” dedi.1698
22 Eylül 2016
• Twitter’ın, 2016’nın ilk yarısına ilişkin yayınladığı Şeffaflık Raporu’nda, içerik kaldırmaya
yönelik Twitter’a ulaştırılan 761 mahkeme kararından 712’sinin Türkiye’den, olduğu belirtildi. Rapor
da 2016’nın ilk altı ayında, hükümet yetkilileri ile polis ve kamu görevlilerinden toplam dört bin 434
içerik kaldırma talebinin ulaştırıldığı, bunlardan bin 781 talebin sadece Türkiye’den yapıldığı yer aldı.
Ayrıca, 240 twitter hesabının buzlandığı bunlardan 221’inin Türkiye’nin talebi üzerine gerçekleştirildiği
ve iki bin 599 tweet’ten bin 571’inin Türkiye’nin talebiyle sansürlendiği kaydedildi.1699

1693

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/597294/Kadir_Topbas_in_damadi_ve_Gulluoglu_nun_sahibi__FETO_den_tutuklandi.html
http://www.haberturk.com/gundem/haber/1294192-meral-aksener-mhpden-ihrac-edildi
http://www.hurriyet.com.tr/akin-ipekin-18-sirketi-tmsfye-gecti-40219930
1696
http://www.yonelishaber.com/mobil/bm-guneydogu-icin-komite-kurdu-77761hd.html
1697
http://bianet.org/bianet/insan-haklari/178772-bm-den-turkiye-ye-insan-haklari-ve-ifade-ozgurlugu-uyarilari
1698
http://bianet.org/bianet/insan-haklari/178827-hak-orgutleri-bm-turkiye-yi-yakindan-takip-etmeli
1699
http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/178908-turkiye-sansurde-ilk-sirada
1694
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29 Eylül 2016
• Star gazetesi yazarı Halime Kökçe’nin, köşe yazarı Enver Aysever’e açtığı hakaret davasının
2’nci duruşmasında Aysever’in beraatına karar verildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen
davanın karar duruşmasında, Enver Aysever’in bir televizyon programında Halime Kökçe’ye yönelik,
“Yalan söylüyorsunuz” şeklindeki sözlerindeki içeriğin, -- tartışmanın konusu ve bütünlüğünün dikkate
alındığında --şikayetçinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olmadığı ve bu kastla
söylemediğine kanaat getirerek Aysever’in beraatına hükmedildi. 1700
3 Ekim 2016
• Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Ağustos’ta ilan edilen OHAL’in üç ay daha uzatılmasına karar verildiğini bildirdi. Kurtulmuş, “21
Ağustos tarihinde yürürlüğe giren ve 19 Ekim’de sona erecek OHAL’in ikinci kere uzatılması ve 19
Ekim günü gece yarısı saat 1.00’de yenilenmesi kararı verildi. Bakanlar Kurulumuz da tavsiye kararına
1701
uyarak 90 günlük süreyle uzatma kararı almıştır” dedi.
5 Ekim 2016
• Bolu Belediye Başkanlığı, belediye büfelerinde kiracı olanlara, tebliğ edilen ve büfe içerisinde
bulunan alkollü maddelerin belirli tarihe kadar kaldırılması istenen yazı gereği mesai bitimi ile tüm büfelerin içki satışını yasakladı. Ellerinde içki stoku bulunan büfe sahiplerinin zararına satış yaparak ve
stoklarındaki alkollü içecekleri toptancılara iade ederek raflarını boşalttığı belirtildi.1702
6 Ekim 2016
• Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Balyoz davasında aralarında Emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu yedi sanığın beraat kararına yapılan itirazla ilgili tebliğnamesini tamamladı. Başsavcılık, yedi sanık hakkındaki beraat kararının bozulmasını ancak son kararı Yargıtay 16. Ceza Daire1703
si’nin vereceği belirtildi.
9 Ekim 2016
• DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, beş aylık tutukluluktan sonra tahliye edildikten sonra Diyarbakır’daki parti genel merkezindeki basın toplantısında, hapishanelerde bütün hakların askıya
alındığını söyledi. Yüksek, Eş Başkan Sebahat Tuncel ile birlikte yaptığı açıklamada, “Şu an hapishanelerin durumu hiç iyi değil. Ülkenin durumu şu an olağan bir durum değil. OHAL’den bu yana hapishanelerde bütün haklar askıya alınmış durumda, hak ihlalleri cezaevlerinde daha önce vardı ama bu dönem
1704
had safhaya ulaşmış” diye konuştu.
11 Ekim 2016
• İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, dünyanın değişik ülkelerinde gazetecilere yönelik
saldırıların arttığına dikkat çekerek, medya çalışanlarının haklarının korunması için Birleşmiş Milletler’in (BM) özel temsilci tayin edeceğini belirtti. Daha önce ilk kez, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF),
ifade ve basın özgürlüğünün ağır saldırılar altında bulunduğunu, bu nedenle de gazetecilerin korunması
için BM’in özel bir temsilci atamasını talep etmişti. İsveç Devlet Televizyonu (SVT) ile İsveç Devlet
1705
Radyosu (SR)’in de aralarında bulunduğu pek çok medya kuruluşu öneriye destek vermişti.
17 Ekim 2016
• Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuruların 2013 Eylül’ünden bu yana 112 bin 14
olduğu, bu rakamlardan 40 bini aşkın kısmının son bir ayda gelen güncel başvuruyu oluşturduğu belirtildi. Uluslararası İstanbul Hukuk Kongresi’nde bir konuşma yapan Anayasa Mahkemesi üyesi Tahsin
Gökcan, bireysel başvurularla ilgili dört yıllık verileri paylaşara, “Karar verilen başvuru sayısı 44 bin
1706
580, mevcut başvuru ise 67 bin 434’tür. İhlal kararı verilen başvuru sayısı ise bin 295’tir”dedi.

1700

http://www.birgun.net/haber-detay/kabatas-yalani-davasinda-karar-enver-aysever-beraat-etti-129742.html

1701

http://www.haberturk.com/gundem/haber/1305289-numan-kurtulmus-bakanlar-kurulu-toplantisi-sonrasi-aciklama-yapiyor
http://haber.sol.org.tr/toplum/bolu-belediyesinden-alkol-yasagi-171249
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/611250/Engin_Alan_ve_Cetin_Dogan_in_beraatinin_bozulmasi_istendi.html
1704
http://www.hurriyet.com.tr/dbp-es-baskani-yuksek-ohalde-hapishanelerde-butun-haklar-askiya-alinmis-durumda-40243961
1705
http://www.yeniasya.com.tr/gundem/gazeteci-haklari-bm-de-konusulacak_412287
1706
http://www.haberler.com/uluslararasi-istanbul-hukuk-kongresi-8868191-haberi/
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• HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, TBMM Başkanlığı’na, darbe girişimi sonrası alınan
tedbirler nedeniyle Türkiye’nin uluslararası sorumluluklarını ihlal edip etmediğinin TBMM tarafından
kurulacak bir komisyonla araştırılmasını talep etti. Araştırma önergesinde, ihlallere ilişkin “30 güne çıkarılan gözaltı sürelerinden, cezaevlerindeki işkence ve tecavüz iddialarına, basın ve iletişim özgürlüğüne getirilen yasaklardan, gazete, radyo ve televizyonların kapatılması ve mülklerine mahkeme kararı
olmaksızın el konulmasına, toplantı ve gösterilerin yasaklanmasından, keyfi seyahat engelleri ve pasaport iptallerine, on binlerce kişinin işsiz bırakılmasından, seçilmiş belediye başkan ve meclis üyeleri yerine kayyım atanmasına kadar sayısız hak ihlali yerli ve uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporla1707
rında ortaya konulmuştur” iddialarına yer verildi.
18 Ekim 2016
• İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi’nin, Ege Bölgesi’nde Eylül ayında yaşanan hak ihlallerine dair hazırladığı raporu bir basın toplantısıyla sundu. Toplantıda, İHD İzmir Şube Yöneticisi
Ahmet Çiçek, “Türkiye’de OHAL ikinci kez uzatıldı. Musul’da bir savaş var ve bunun yansımaları mutlaka Türkiye’de görülecek. Özellikle OHAL’den sonra cezaevlerinde sıkıyönetim dönemi yaşanıyor.
Son olarak Ankara’da valiliğin aldığı karar doğrultusunda bir sıkıyönetim uygulaması başlatıldı. Biz tedirginiz çünkü bütün Türkiye’de valilikler kanalı ile bu tarz uygulamaları hayata geçirecekler. Güvenlik
gerekçesi ile bu tür uygulamaları sürdürdüklerini söylüyorlar ama bizler bu gerekçenin çok inandırıcı
1708
olmadığını düşünüyoruz” dedi.
3 Kasım 2016
• Alman ‘Die Zeit’ gazetesi Türkiye’de gözaltına alınan gazetecileri ‘Susturulmak İsteniyorlar’
başlığı altında, fotoğraf ve kurumları ile birlikte yayınlayarak okuyucularına tanıttı. Gazete tanıttığı 29
gazetecinin neden gözaltına alındıklarını da yazdı. Gazete ayrıca, Can Dündar’ın, ‘Hepimizi Alacaklar’
başlığıyla “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetemi ve beni susturmak istiyor” iddiasıyla yaz1709
dığı makalesini birinci sayfadan verdi.
4 Kasım 2016

• Nevşehir Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün “ışık evleri” olarak tabir edilen mekanlarda kalan, FETÖ’ye finans sağladığı ve eleman kazandırdığı iddia edilen kadın yapılanmasına yönelik Nevşehir merkezli İstanbul, Sivas, Kayseri, Erzurum, Manisa,
Yozgat, Mersin ile Aksaray’da 29 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.1710
• Düzce ili genelinde kamu kurumlarında FETÖ/PDY darbe soruşturması kapsamında hakkında
işlem yapılan, aralarında vali yardımcısı, hakim, savcı ve bakanlıklarda çalışan 720 kişiden 310’unun
çıkartıldıkları mahkemece tutuklandığı belirtildi.1711Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturmasında, örgütün mahrem hizmet yapılanmasında rol üstlendikleri gerekçesiyle Ankara, Amasya, Malatya,
Erzurum, Samsun ve Giresun’da başlatılan operasyonlarda 18 kişiden, 11 “sohbet hocasının”da yaka1712
landığı bildirildi.
• 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Gaziantep, Osmaniye, Şanlıurfa ve Kayseri’de yapılan operasyonlarda 36 sağlık personelinin gözaltına alındığı belirtildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açılamada, “15 tabip, dört hemşire, üç
ebe, iki biyolog, sekiz sağlık teknikeri, bir sağlık memuru, bir veri hazırlama kontrol memuru, bir araştırmacı ile bir mühendis hakkında örgüte üye olmak suçları nedeniyle gözaltı işlemi uygulanmış olup,
1713
sekiz şüpheli hakkında ise arama, gözaltı ve yakalama işlemlerine devam edilmektedir” denildi.
• Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ darbe girişimine ilişkin örgüte finans sağlayan ve
örgüt faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik başlatılan soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme progra1714
mı ‘ByLock’u kullandığı iddia edilen 54 öğretmenden 43’ünün yakalandığı bildirildi.

1707

http://bianet.org/bianet/siyaset/179710-hdp-turkiye-ohal-gerekcesiyle-uluslararasi-sozlesmeleri-cigniyor-mu
https://www.evrensel.net/haber/293177/ihd-ege-bolgesi-eylul-ayi-hak-ihlalleri-raporunu-acikladi
http://www.haberler.com/alman-die-zeit-turkiye-de-gozaltina-alinan-8923883-haberi/
1710
http://aa.com.tr/tr/turkiye/nevsehir-merkezli-9-ilde-fetonun-kadin-yapilanmasina-operasyon/678939
1711
http://www.haberturk.com/yerel-haberler/haber/48955093-duzcede-kamuda-yapilan-feto-operasyonunda-310-kisi-tutuklandi
1712
http://www.haberturk.com/gundem/haber/1319402-fetoden-tutuklananlar-ve-gozaltina-alinanlar-04112016
1713
http://www.haberler.com/4-ilde-saglikcilara-feto-operasyonu-36-gozalti-8927672-haberi/
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http://aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/konyadaki-feto-sorusturmasinda-43-ogretmen-yakalandi/678478
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5 Kasım 2016
• Dokunulmazlıkları kaldırıldıktan sonra haklarında fezleke bulunan ve ifade vermeye gitmeyen
HDP’li Eş Başkanlar Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve İdris Baluken’inde aralarında bulunduğu
dokuz milletvekili tutuklandı. İki Eş Genel Başkanın, 6-8 Ekim olaylarında halka, “Sokağa çıkın” çağrı1715
sı yapmakla suçlandığı belirtildi.
6 Kasım 2016
• CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, belediye başkanlarının yurtdışına çıkışının izine bağlanmasının ardından bazı belediye başkanlarının yurtdışı seyahatlerine neden izin verilmediğini sordu. İzin konusunda belediye başkanlarının seçildiği partilere göre ayırım yapılmasının adaletsizlik olduğunu ifade eden
1716
Budak, hangi belediyelere hangi gerekçeyle izin verildiğinin yanıtlanmasını talep etti.
7 Kasım 2016
• Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar kurulu toplantısının
ardından yaptığı basın açıklamasında, hakkında yakalama kararı bulunan HDP milletvekili Nihat Akdoğan’ın Hakkari’de yakalandığını belirterek, aralarında AKP’li belediye başkanlarının da bulunduğu 170
1717
belediye başkanının yurtdışına çıkışına izin verilmediğini söyledi.
• Gazeteci Can Dündar’ı Berlin’deki Bellevue Sarayı’nda kabul eden Almanya Cumhurbaşkanı
Joachim Gauck’un, Türkiye’de basın özgürlüğü ve hukuk devleti ilkesine ilişkin gelişmeler nedeniyle
kaygı duyduğunu ifade ettiği bildirildi. Sınır Tanımayan Gazeteciler Almanya Temsilcisi Christian
Mihr’in, Gauck’un Dündar’la görüşmesinin Türkiye’deki birçok gazeteci açısından anlamlı bir dayanışma işareti olduğunu, ancak daha somut bir destek ile tehdit altındaki gazetecilere vize kolaylığı sağ1718
lanmasını talep ettiği de belirtildi.
• Türkiye’den kaçan ve yurtdışında yaşayan FETÖ’cü gazeteciler Avrupa’da diaspora oluşturmak için ‘Turkey purge’ adlı internet sitesi açtı. FETÖ soruşturmaları kapsamında görevinden alınan,
gözaltına alınan ve tutuklanan kişiler ve kapatılan kurum, okul ve üniversiteler, dernekler, görevden alınan yargıç ve hakimler ile tutuklanan gazetecilere ilişkin rakamlara yer verilen sitenin temel amacının
1719
FETÖ ile mücadeleyi Batı’da manipüle etmek olduğu öne sürüldü.
• Berlin Sanatlar Akademisi’nin girişimi ile Almanya Başbakanı Angela Merkel’e yazılan açık
mektupta, “Türkiye’de hapiste bulunan gazeteci, yazar ve milletvekillerinin derhal serbest bırakılması
için mevcut bütün diplomatik yöntemlerin kullanılarak çaba gösterilmesinin talep edildiği” belirtildi.
Mektupta, “Tanınmış gazeteci, yazar, akademisyen ve muhalif siyasetçilerin benzeri görülmemiş bir gözaltına alınması dalgasıyla Türkiye’de insan hakları ve demokrasinin temeline saldırıldığı” ifade edil1720
di.
9 Kasım 2016
• Avrupa Birliği (AB), Türkiye ilerleme raporunda, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yargı
bağımsızlığı, ifade özgürlüğü ve diğer temel demokratik standartlar konusunda geriye gidiş olduğunu
öne sürdü. AB Komisyonu’nun Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu
Üyesi Johannes Hahn’ın sunduğu raporda Türkiye’nin, AB’nin şart koştuğu standartlara koşulsuz uyması gerektiğinin altı çizildi. Türkiye’nin ‘stratejik bir ortak’ olmaya devam edeceğini vurgulayan
Hahn, Ankara’nın darbe girişimi sonrası insan hakları, basın ve yargı üzerindeki baskılarını hafifletmemesi halinde AB’ye üyelik sürecinin başarısızlıkla sonuçlanabileceğini söyledi. HDP milletvekilleri ve
gazetecilerin tutuklamalarını da örnek göstererek, Türkiye’nin hukukun üstünlüğü ve temel haklarla ilgili hedeflerinde ‘gerileme’ olduğunu ifade etti. İdam cezasının geri gelmesiyle ilgili tartışmaların Türkiye’nin AB üyeliğini istediğine dair açıklamalarıyla çeliştiğini belirten Hahn,”Demokrasi müzakere

1715

http://www.ntv.com.tr/turkiye/hdpye-teror-operasyonu-figen-yuksekdag-veselahattin-demirtastutuklandi,jSanh0QoGUC4skT1K_Leaw
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edilemez, yargının bağımsızlığı, basın özgürlüğü müzakere edilemez” dedi.
• NTV spikeri Güntekin Onay, Beşiktaş kulübünün Fotomaç muhabirlerini tesislere almama kararı ardından özellikle Sabah’da çıkan “basın özgürlüğü” haberlerine yönelik olarak, işsiz bırakılan ve
tutuklanan gazetecileri örnek gösterdi ve “Bu ülkede gazeteciler tutuklanıyor, basın özgürlüğünü tartı1722
şanlar, biraz da bu konuları konuşsunlar” dedi.
10 Kasım 2016
• OHAL kapsamında bazı tedbirler alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile bazı
kanunlarda değişiklik yapılmasına dair KHK, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. KHK ile ilgili yapılan görüşmelerde MHP Milletvekili Mehmet Günal, ordunun yapısının bozulmaması gerektiğini ifade
ederek, “Ülkemizin gelişmesi için değişik açılardan yapılan kuşatmalarla karşı karşıya olduğumuz bir
ortamda, güvenlik kuvvetlerimizin reforme edilmesi normaldir, varsa içinde darbe teşebbüsüne karışan1723
lar ayıklanmalıdır ama toptancı bir yaklaşımı doğru bulmuyoruz” diye konuştu.
• İzmir’de yaşayan D.Ö isimli vatandaşın belediyenin temizlediği evinin çöp eve döndüğüne
ilişkin haberler üzerine, rızası olmaksızın konutuna girildiği ve elde edilen görüntülerin doğru olmayan
bilgiler eşliğinde yayın organlarınca kullanıldığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru
AYM Genel Kurulu’nda oybirliği ile reddedildi. AYM’nin ihlal görmediğini açıkladığı kararda, mah1724
keme, basın özgürlüğünün sınırlarını anlatan emsal olacak bir karar verdi.
11 Kasım 2016
• İtalya Başbakanı Matteo Renzi, ülke ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmesinde, “Türkiye ile müzakereler durma noktasında. Gazetecileri, hâkim ve savcıları, muhalif milletvekillerini tutukla1725
yan bir Türkiye AB’ye giremez” dedi.
12 Kasım 2016
• Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda, aralarında Ak Parti İlçe
1726
Başkanı Hilmi G. ile birlikte altı avukat gözaltına alındı.
13 Kasım 2016
• Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nden izin almadığı gerekçesiyle Gaziantep’teki Sultanul Ulema Eğitim ve İnsani Yardım Derneği’nde, röportaj yaparken gözaltına alınan Fran1727
sız gazeteci Olivier Bertrand sınır dışı edildi.
17 Kasım 2016
• Gaziantep’te gözaltına alınan Fransız gazeteci Olivier Bertrand’ın, facebook hesabı üzerinden
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a kendi reklamını yaptığı için teşekkür ettiği mektubunda, “Döndüğümden beri, her çıktığım TV veya radyo programında, her röportajda Türkiye’deki endişe verici dönüşüm, işkence ve demokrasi görüntüsü arkasında oluşan diktatörlüğü tasvir eden dikteokrasi hakkında
1728
konuşma fırsatı yakaladım” ifadelerini kullandı.
• TBMM Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP hakkında, sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen bir Meclis personelinin görevden uzaklaştı1729
rıldığını ve hakkında gereken idari soruşturma işleminin başlatıldığını bildirdi.
• Bartın Üniversitesi’nde dokuz akademisyen ile biri güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 10
1730
kişi, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
18 Kasım 2016
• Ege TV sahibi Cem Bakioğlu, yılsonunda kuruluşun kapatılacağını ifade ederek, ‘gelirlerin

1721
1722
1723

http://www.kibrisgazetesi.com/dunya/abnin-turkiye-ilerleme-raporu-demokrasi-geriledi/6000
http://t24.com.tr/haber/guntekin-onaydan-basin-ozgurlugu-isyani-bu-ulkede-gazeteciler-tutuklaniyor-bunlardan-bahsetsinler,369825
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201611091025733777-milli-savunma-universitesi-khk/

1724 http://www.hurriyet.com.tr/cop-ev-karari-40274564
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https://tr.sputniknews.com/avrupa/201611071025688456-renzi-turkiye-ab/
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1728
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1730
http://www.haberler.com/bartin-universitesi-nde-feto-operasyonu-10-gozalti-8970027-haberi/
1726
1727

217

Gazeteciler Cemiyeti

İfade ve Basın Özgürlüğü 2016 Raporu

Özgürlük için Basın
1731

giderleri karşılayamaması’ nedeniyle 60 basın işçisinin işten çıkarılacağını açıkladı.
• TheGuardian gazetesi “Erdoğan’ı eleştiren son büyük Türk gazetesindeki gazeteciler tutuklandı” başlıklı haberinde Cumhuriyet yazarları Ayşe Yıldırım ve Aydın Engin ile editörlerden Bülent
Özdoğan’ın operasyonla ilgili değerlendirmelerine yer verdi.”15 Temmuz darbe girişiminin ardından
beş ay geçmesine rağmen Türkiye karışıklıkla sarsılmaya devam ediyor” yorumu yapılan haberde, “On
binlerce bürokrat, asker, polis, yargıç ve akademisyen Fehthullah Gülen ile bağlantılığı oldukları gerek1732
çesiyle tasfiye edildi” denildi.
• CHP’li vekiller TBMM Başkanlığına sundukları önerge ile 2005’ten itibaren yaşam hakkı ve
işkence ile kötü muamele yasağı ihlallerine ilişkin kaç davanın ve cezanın zaman aşımı ile sonuçlandı1733
ğının araştırılmasını istediler.
19 Kasım 2016
• Diyarbakır’da İsveç’te yayın yapan bir televizyon kanalında çalışan L.N.B. ve R.A.S. adlı
iki gazeteci, kaldıkları otelin yanında bulunan 7’nci Kolordu Komutanlığın da bulunduğu bölgeden çe1734
kim yaptıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan gazetecilerin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi. Gazetecilerin Türkiye’de çalışma izinleri ve ba1735
sın kartlarının bulunduğu da belirtildi.
22 Kasım 2016
• Sosyal medyada “Ak silahlanma” etiketini açarak (hashtag) kampanyaya dönüştürdüğü ve örgüt lehine faaliyette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan “Jeans Biri” adlı Twitter kullanıcısı Ahmet
Kemal Aydoğdu, FETÖ soruşturması kapsamında, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuk1736
landı.
• KHK ile TSK’dan 1988 kişi, Emniyet’ten 7586 kişi ihraç edildi. Kamu kurumlarında görevli
5434 kişi de görevden uzaklaştırıldı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarından daha önce ihraç edilen 157
1737
kişi mesleğe iade edildi. 550 dernek, dokuz medya kuruluşu ve 19 özel sağlık kurumu kapatıldı.
• HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret için gelen Avrupa Sosyalistleri Partisi
heyeti (PES),Adalet Bakanlığı’ndan izinleri olmadığı gerekçesiyle cezaevine alınmadı. Açıklama yapan
PES Başkanı Sergei Stanishev, “Biz Türkiye’nin dostları olarak buradayız. Türkiye’yi demokratik, ileri1738
ci, refah içerisinde ve istikrarlı görmek istiyoruz” dedi.
23 Kasım 2016
• Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) 2016 Uluslararası Basın Özgürlüğü Ödülü’ne layık
1739
görülen Can Dündar, New York’daki törende ödülü hapisteki gazetecilere adadığını söyledi.
• Okmeydanı’nda bulunan İdil Kültür Merkezi’ne yapılan polis baskınında gözaltına alınan
Grup Yorum üyeleri terör örgütü DHKP-C ve MLKP’ye üye olmak, yardım ve yataklıkta bulunmak, terör örgütlerinin propagandasını yapmaktan tutuklandı. Kültür merkezinin kafesinin tadilatında çalışan
1740
üç işçiye ise ev hapsi verildi.
24 Kasım 2016
• Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye ile Avrupa Birliği’ni arasındaki üyelik müzakerelerinin
geçici olarak dondurulması çağrısı yapan karar taslağını kabul etti. Dokuz maddelik tasarı oylamasının
hukuki bağlayıcılığının olmadığı ancak siyasi ağırlığının bulunduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, “AP’de sonuç ne çıkarsa çıksın bu oylamanın bizim nezdimizde hiçbir kıymeti harbi1741
yesi yoktur” şeklinde konuşmuştu.
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• CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, AP’nin Türkiye ile müzakere sürecine ilişkin
hukuki bağlayıcılığı olmayan tasarıyı kabul etmesine tepki gösterdi, “Bu kararı yanlış buluyoruz. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ortamda, Türkiye’deki demokrasi mücadelesine yardımcı olmak için alınmış bir karar değil, biz, sağduyunun hakim olmasını, sürecin devam etmesini destekliyoruz” dedi. Yılmaz, “Biz ‘tek adam rejimi’ diyoruz veya başkanlık tartışmalarında AB’nin karışmaması için hükümetin
eline de bir koz vermiş oluyorlar. Tabi hükümetin uygulamaya koymak istediği idam cezası, ayrıca
OHAL uygulamalarının da bunda etkisinin olduğu açık. Öte yandan, Avrupa’daki marjinal gruplar,
Türkiye’yi çekemeyen gruplar da bu OHAL uygulamalarını bir gerekçe göstererek birleştiler” şeklinde
1742
konuştu.
• Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındıktan sonra evinde gözaltına alınan Ahmet Türk, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.1743
Ahmet Türk, gözaltına alındıktan sonra tutuklanması istemiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince
1744
tutuklanarak cezaevine kondu.
25 Kasım 2016
• AK Parti’den 17-25 Aralık sürecinde istifa eden Burdur eski milletvekili Hasan Hami Yıldı1745
rım, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı.
26 Kasım 2016
• Birleşik Metal-İş Sendikası Başkanı Adnan Serdaroğlu, darbe ve terör için uygulanacağı söylenen OHAL’in kimin için çıkarıldığının sorulması gerektiğini ifade ederek, bu süreçte işçilerin mağdur
1746
olduğunu ve bu durumun düzeltilmesi gereğini vurguladı.
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) aldığı kararı eleştirerek, “Her gün terör eyleme yapılan bir ülkeye terörle mücadele yapma demek dükkanı kapatıp git demek. Ey, AP siz terör örgütüne çanak mı tuttunuz hayır olsun. OHAL kararını hükümet, parlamento verir size ne. Bu ülkeyi AP mi yönetiyor, hükümet mi yönetiyor. Haddinizi bilin” dedi.1747
• Samsun’un Çarşamba ilçesinde, FETÖ-PDY soruşturması kapsamında daha önce meslekten
1748
ihraç edilen 24 öğretmeninin gözaltına alındığı belirtildi.
27 Kasım 2016
• BBC’nin araştırma haberine göre, Türkiye’de OHAL kapsamında yaklaşık dört bin akademisyen FETÖ/PDY” soruşturmaları nedeniyle meslekten ihraç edildi. Eylül’de iki bin 346, Ekim’de bin
262 ve son ihraçlarla, 242 akademisyen ile toplamda 3 bin 850 kişi, Gülen cemaatiyle ilişkileri olduğu
iddiasıyla görevlerine son verildi. Bu sürede 19 bin 828 akademisyenin bir kısmı kadro hakkını kaybetti.
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) programı kapsamında yer alan 13 bin 170 araştırma görevlisinin kadro garantisi de KHK ile Eylül ayında kaldırılmıştı. KHK ile 23 Temmuz’dan bu yana kapatılma
1749
kararı verilen 15 vakıf üniversitesinde toplamda 2 bin 808 akademisyen görev yapıyordu.
• Alman Der Spiegel dergisinde, Türkiye-AB ilişkileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin AB ile mülteci anlaşmasını feshedilebileceği yönündeki tehditleri karşısında, “Erdoğan yönetimindeki Türkiye ile AB birbirine uymuyor” şeklinde bir yazı yayımlandı. Yazıda, ““Recep
Tayyip Erdoğan kariyeri boyunca kendini birden fazla kez yeniden buldu diyebiliriz. İslamcı olarak başladı, Başbakanlık döneminde kısa süreliğine reformcu oldu, son yıllarda ise muhaliflere baskı uygulayan
bir otokrata dönüştü. Avrupa’da kimileri Türkiye Cumhurbaşkanının yeniden kendine gelip demokratik
bir yenilikçiye dönüşeceği umudunu taşıyor. Ancak bunun gerçekleşmeyeceği ortada, Erdoğan çoktandır tek bir yöntem sürdürüyor. Gazetecileri hapse atan, yargıyı boyunduruk altına alan ve azınlıklara
1750
eziyet edenlerin Avrupa’da yeri yok” şeklinde görüşlere yer verildi.
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• Eğitim Sen’in düzenlediği, ‘OHAL, KHK’ler ve Demokrasi Mücadelesi Sempozyumu’na katılan KESK, DİSK, TMMOB, Türk Tabipler Birliği (TTB) ile İnsan Hakları Derneği, OHAL sonucunda
kitlesel olarak işten atmalarla iş güvencesinin ortadan kaldırıldığı, eylem ve yürüyüşlerin yasaklanması
ile cezaevinde tutuklu bulunan kişilerin tedavi edilememesi konularının tartışıldığı bildirildi. TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, “iki bini aşkın mühendis, mimar ve şehir planlamacısı kamudan ihraç edildi veya açığa alındı. Bu işlemlerde savunma veya herhangi bir gerekçeye de yer verilmedi.
1751
Kamuda çalışan meslektaşlarımız açığa alınmayı ihraç edilmeye tercih eder noktaya geldi” dedi.
• Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde ‘Zulüm 1938’de son buldu’ başlığıyla video
yayınlayan Akit’e birçok sivil toplum kuruluşu ve yurttaşın şikayet dilekçesi vermesi üzerine dava açıldı. Davanın ilk duruşmasının 22 Şubat 2017’de,Atatürk’ün ölüm zamanı olan saat 09’u beş geçe yapıla1752
cağına dikkat çekildi.
28 Kasım 2016
• Kapatılan Özgür Gazeteciler Cemiyeti (ÖGC), basına yönelik baskıya ilişkin hazırladığı raporda, OHAL öncesinde 30, sonrasında ise 113 gazetecinin tutuklandığını halen 142 gazetecinin cezaevinde olduğunu belirtti. Rapora göre, 33 radyo, 58 gazete, beş haber ajansı, 28 TV, 18 dergi ile 30 yayı1753
nevi kapatıldı.
• Gazetecilerin korunması amacıyla Avrupa Konseyi tarafından oluşturulan dijital platforma,
Türkiye ile ilgili gazeteci ya da medya kuruluşlarının “tehdit altında olduğuna” dair 82 şikâyetin geldiği
kaydedildi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası gözaltına alınan veya tutuklanan medya mensupları hakkında da platforma düzenli şikayetlerin gelmeye devam ettiği, gelen, şikayetlerden 47’sinin 2016 yılında
1754
yapıldığı ve sadece dördünün çözüme kavuşturulabildiği, bildirildi.
29 Kasım 2016
• Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HDP’nin cezaevlerinde kaç gazeteci olduğuna ilişkin soru önergesine verdiği cevapta, “Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden, ceza infaz kurumlarında
24/05/2016 tarihi itibarıyla basın kartı bulunan üç tutuklunun bulunduğu anlaşılmıştır” dedi. Bozdağ, ”Kaydedilen veriler hükümlü ve tutukluların beyanları esas alınarak oluşturulduğundan, mesleği
olmadığı halde gazeteci olduğunu söyleyen veya mesleği gazeteci olduğu halde başka bir meslek beyanında bulunan kişilerin olabileceği yönünde. Ceza infaz kurumlarında bulunan ve mesleğini gazeteci
olarak bildirenlerin sayısını esas alarak değerlendirme yapmanın eksik ve yanlış olacağını, işlenen veya
işlendiği iddia edilen suçların gazetecilik faaliyeti kapsamında olup olmadığının önemli olduğu değer1755
lendirilmektedir” ifadelerini kullandı.
• Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) ile Friedrich Ebert Stiftung Derneği üyeleri Cumhuriyet’e yaptıkları ziyaret
ile kampanya ve proje çalışmalarında Cumhuriyet’in uluslararası alanda desteklendiğini söylediler. EFJ
Genel Başkan Yardımcısı Nadia Azhgikhina, Avrupa’nın en önemli kaygılarından birinin tutuklu gazeteciler sorunu olduğunu açıklayarak, “Sendikalarımız ve gazeteciler TGS’yi ve Türkiye’deki gazetecileri kendi kardeşi gibi benimsedi. Baskıya karşı mücadele etmeliyiz ve gazeteciliğin halkın iyiliği için ya1756
pıldığını anlatmalıyız” dedi.
• Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde “Medya ve 15 Temmuz” başlıklı panele konuk olarak katılan CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş’ın konuşması sırasında kendisine karşı çıkan öğrencilere, “Provokasyon yapma, faşizm bu, provokatörler” şeklinde tepki gösterdi. Aktaş’ın, öğrencilerin Adana Aladağ’da gerçekleşen 11’i çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yaptıkları yayına, bölgedeki savaşa dair yapılan yayınlara ve HDP milletvekillerine uygulanan medya sansürüne ilişkin sorularına cevap vermeyi reddettiği belirtildi. Aktaş’ın, öğrencilerin sorularını yanıtlamaması üzerine protestoların başlamasıyla “Sizlerin fotoğraflarını çektim, tespit edeceğiz” tehdidi ile kürsüyü terk
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1757

ettiği bildirildi.
• Tunceli Valiliği Nisan ayında Pembelik Baraj Gölü’nün kıyısında inşa edilen ve üzerinde
“Ermeni soykırımını lanetliyoruz. Armenak Bakırcıyan’ı ve Hrant’ı (Dink) anıyoruz. 100’üncü yılında
1758
Ermeni soykırımı devam ediyor” yazılı anıtı yıktırma kararı aldı.
30 Kasım 2016
• Twitter hesabından 15 Temmuz gecesi, “Yurtta Sulh Konseyi nerede kaldın? Niye geç kaldın?
Yurtta Sulh Konseyi işbaşında! Bin yaşa Yurtta Sulh Konseyi. Teşekkürler TSK! TSK ülke yönetimine
tümüyle el koymuştur! Recep sen bu hallere düşeceğini hiç düşünmedin mi” şeklinde mesajlar paylaşan
1759
avukat Vural Ergül, tutuklandı.
• Adana E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu beş çocuğa işkence yaptıkları ileri sürülen dört infaz
koruma memuru hakkında açılan soruşturma savcılık tarafından doktor raporlarına rağmen “yeterli de1760
lil” olmadığı gerekçesiyle kapatıldı.
1 Aralık 2016
• Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatınca (AGİT) hazırlanan basın özgürlüğü raporunda
“Türkiye, AGİT ülkelerinin hepsinden daha fazla gazeteciyi hapiste tutuyor” denildi. Medya Özgürlüğü
Temsilcisi Dunja Mijatoviç’in raporunun Türkiye bölümünde Cumhuriyet’e yönelik baskılardan söz
edilerek, gazeteye yapılan operasyonla gazetenin yönetici, yazar ve karikatüristi olan 13 kişi hakkındaki
1761
soruşturma ve 10 kişinin tutuklandığı haberlerine yer verildi. AGİT’te 57 ülke üye olarak yer alıyor.
• İspanya’nın Malaga Üniversitesi UNESCO Kürsüsü, 7. Uluslararası Basın Özgürlüğü ödülü
Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi ve BirGün yazarı Prof. Dr. L. Doğan Tılıç’a verildi. Türkiye’de gazeteciliğin son derece zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Tılıç, “Bu ödülü, Türkiye’de ve dünyanın her yerinde baskılara boyun eğmeyen, her türlü riski göze alarak doğruyu söylemekte
ısrar eden, gazeteciliğin aynı zamanda özgürlükleri, demokrasiyi ve barışı savunmanın da mesleği oldu1762
ğunun bilincinde olan meslektaşlarım adına alacağım” dedi.
• Van Valiliği, kentte yapılacak her türlü gösteri ve yürüyüşlerin 1 Aralık tarihinden itibaren bir
ay boyunca yasaklandığını açıkladı. Valilik, 21 Kasım’daki açıklamasında Van ‘da her türlü gösteri, ba1763
sın açıklaması ve yürüyüşleri, sadece 10 gün olarak yasaklamıştı.
• TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes, Yüksek İstişare Konseyi toplantısındaki konuşmasında, “Bazı OHAL uygulamalarının, ekonomide güven kaybına neden olduğunu belirterek, “OHAL’in bir an önce kaldırılmasını, ülkenin meclisinin yeniden asli görevini yapmaya odaklanmasını ve KHK ile yönetilmenin sonuna gelinmesini bekliyoruz” dedi. Türkiye’nin bir an önce normalleşmeye ihtiyacı olduğunu ifade eden Symes ayrıca toplumsal mutabakat zemininin oluşturulmasını
1764
ve birleştirici söylemlerinin hayata geçirilmesini talep ettiklerini vurguladı.
2 Aralık 2016
• Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), Avrupa’daki bazı ülkeler ve
ABD’de basın özgürlüğüne ilişkin yaptığı araştırmada, Batı ülkelerinin Türkiye’yi “gösteri toplumunun
parçası kılmaya” çalıştığını, oysa bu ülkelerin basın özgürlüğünde sınıfta kaldığını açıkladı. Raporda,
Batılı demokrasiler de Türkiye’yi bu kendi kurdukları fakat kurallarına uymadıkları ‘gösteri toplumunun
1765
parçası kılmaya’ çalışmaktadır” denildi.
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 192 hâkim ve savcı hakkında FETÖ/PDY üyesi oldukları
1766
iddiasıyla başlatılan soruşturmada, İzmir’de sekiz, Adana’da yedi hâkim ve savcı gözaltına alındı.
• Aralarında Türkiye Gazeteciler Sendikasının da yer aldığı dört yabancı gazeteci meslek örgüt-
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leri tarafından organize edilen, “OHAL’de örgütlenme” başlıklı uluslararası toplantının sonuç bildirgesinde, “bağımsız gazeteciliğin yok edilmemesi için ısrarcı olacağız” denildi. Bildiride tüm gazetecilerin
derhal serbest bırakılması için hazırlanan kampanyaya destek verileceği ve üyelerini ve kamuoyunu
Türkiye’deki medya krizi hakkında bilgilendirecekleri ifade edildi. Bildirgede ayrıca, Cumhuriyet yazar
ve yöneticilerin tutuklanmasına dikkat çekilerek, yargılanan gazeteciler konusunun Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı da dahil olmak üzere hükümetlerin dikkatlerine
sunulacağı bildirildi. Toplantıyı düzenleyenler arasında Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ),
1767
Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) ve Friedrich Ebert Vakfı (FES) yer aldı.
• Birleşmiş Milletler İşkence Özel raportörü Nils Melzer, Türkiye’de darbe girişimi sonrasında
yapılan gözaltılar da işkence ve kötü muamele şikâyetlerinin yaygınlaştığını söyledi. Melzer, acilen 30
güne uzatılmış gözaltı süresini 48 saate indirmek gerektiğini belirterek, savunma hakkı konusundaki
yanlış uygulamalara dikkat çekti. Melzer, “Kişilerin gözaltı süresini yargı denetimi olmadan 30 güne çıkaran ve beş güne kadar avukatı ile görüşmesine izin vermeyen Kanun Hükmünde Kararnameler endişe
verici” dedi. İşkence ve kötü muamele şekillerinin özellikle yakalama sırasında, polis veya jandarma
nezarethanelerinde ve gayrı resmi gözaltı alanlarında yaygın görüldüğünü söyleyen Melzer, “Transfer
sırasında kadın tutukluların tacize uğradığını kaydederek, açık görüşte çıplak üst araması yapıldığına
1768
ilişkin şikâyetler oldu” şeklinde konuştu.
• Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davanın duruşması sırasında, mahkemenin üye hakimlerinden olan ancak duruşmaya katılmayan Bünyamin Karakaş’ın,
“FETÖ’ye yönelik” soruşturma kapsamında odasında otururken polis tarafından gözaltına alındığı belir1769
tildi.
4 Aralık 2016
• Tekirdağ’da FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan sekiz hâkim ve
1770
savcıdan ikisi tutuklanırken, altısı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
6 Aralık 2016
• ‘Terör örgütüne üye olmak, terör propagandası yapmak’ suçlarından haklarında yakalama kararı çıkarılan DBP’li Kayapınar İlçe Belediye Başkanı Ali Aydın ile Yenişehir İlçe Belediye Başkanı
1771
Selim Kurbanoğlu evlerinde gözaltına alındılar.
• Giresun merkezli 22 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 34 kişiden 10’u gözaltına alındı. FETÖ darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma
çerçevesinde Giresun’da gözaltına alınan bir komiser ile bir öğretmen de çıkarıldıkları mahkemece tu1772
tuklandı.
• CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun düzenlediği mitingde tutuklu gazeteciler ile ilgili konuşmasında aralarında Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’ın da
bulunduğu bazı isimleri alkışlatması ile ilgili olarak “Ergenekon mimarları alkışlatılmamalıydı” dedi.
Baykal, bu davranışın yanlış olabileceğini ve bunun düzeltilmesi gerektiğini söyledi.1773
7 Aralık 2016
• HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Türkiye de bulunan Norveç Sosyalist Sol
Parti Başkanı ile birlikte, halen tutuklu olan partisinin diğer Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ı hapishanede ziyaret etti. Tuğluk, ziyaret sonrasında Yüksekdağ’ın, “Bize yapılan bu tutuklama, cezaevindeki uygulamalar demokrasinin hapsedilmesidir, özgürlüklerin hapsedilmesidir. Bu mücadele sonuç verene kadar halklarımıza verdiğimiz sözü yerine getireceğiz” şeklinde bir mesaj verdiğini söyledi. Tuğluk, ayrıca Yüksekdağ’ın, “Umut ediyoruz ki Türkiye bu gerginliklerden bir an önce kurtulur. Biz Tür1774
kiye’nin yararına olan, demokrasinin ve özgürlüklerin yanındayız” dediğini de kaydetti.
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• Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde dramaturg olarak görev yapan yazar Eren Aysan’ın,
“Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,
oluşum veya gruplara mensubiyeti veya iltisakı, yahut bunlarla irtibatı olabileceği yolunda yapılan değerlendirme” sonucunda KHK kapsamında açığa alındığı bildirildi. Aysan, “Kararı hiçbir şeye bağlayamıyorum. Çünkü roman ve edebi yazılar yazmak, babamın ölümünden sonra da Toplumsal Bellek
Platformu’nda faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için çabalamak dışında bir etkinliğim
1775
yok. Ben de anlamıyorum” dedi.
• Özgür Gündem ile dayanışma amacıyla nöbetçi yayın yönetmenliği yapan Hüseyin Tahmaz ve
1776
Hayri Şanlı’ya ‘terör örgütü propagandası’ yaptıkları iddiasıyla dava açıldı.
• Samsun Valiliği, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin istismar edildiğini belirterek, OHAL kapsamında bu tür etkinliklerin izne tabi olduğunu açıkladı. Kamuoyuna yapılan duyuruda bu tür etkinlik1777
lerle ilgili 48 saat önceden OHAL Bürosu´ndan izin alınması istendi.
8 Aralık 2016
• Ağustos ayında OHAL kapsamında açığa alınan tiyatro sanatçısı Kemal Kocatürk görevine
1778
dönmesine izin verilmesinden bir süre sonra yeniden ihraç edildi.
• İnsan Hakları Haftası dolayısıyla aralarında Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Diyarbakır
Barosu, İnsan Hakları Derneği (İHD) ile Diyarbakır Tabip Odası’nın bulunduğu kuruluşlar, yaşanan hak
ihlallerinin artış gösterdiğini, ortaya çıkan tablonun kaygı verici olduğuna dikkat çektiler. İHD Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici, “10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası’na yoğun ihlallerle giriyoruz. Türkiye
öteden beri insan hakları konusunda ciddi sıkıntıların yaşandığı bir ülke, çatışmalı dönemlerde bu ihlaller kendini daha çok gösterdi, yaşam hakkı ihlalinden gözaltı ve tutuklamalara kadar birçok ihlal yaşandı. Düşünce ve ifade özgürlüğü, kadına yönelik şiddet, çevre ve barınma hakları noktasında da ciddi sı1779
kıntılar yaşandı bunların hepsi birbiriyle bağlantılı haklardır” dedi.
• CHP milletvekili Barış Yarkadaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut ve sunucu Hasan
Kurtulmuş’un TRT’de yayınlanan bir programında, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ile ilgili, “Annesiyle mannesiyle bir şeyimiz mi olmuş?” yorumlarına tepki gösterdi. Yarkadaş, programın
tam anlamıyla seviyesizlik olduğunu belirterek, “Bu rezalete TRT’nin bir an önce son vermesi gereki1780
yor” diye konuştu.
• CHP Milletvekili Şenal Sarıhan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Cumhurbaşkanını kastederek
‘Dokunan yanar’ sözlerini eleştirdi. Sarıhan, “Dokunan yanar mantığı ülkeyi yakacak bir mantıktır. Eğer
temel insan haklarının korunması, düşünce özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi temel hakları kısıtlarsanız bu yaşama hakkımızın kısıtlanmasıdır. İşte o zaman Türkiye yanar. Sayın Adalet Bakanı, sizi buradan uyarıyorum; Temel insan haklarını ihlal eder, halkın nefes
1781
borularını tıkarsanız işte Türkiye o zaman yanar” şeklinde konuştu.
9 Aralık 2016
• Oya Baydar, Sıcak Külleri Kaldı adlı romanıyla Türk-Fransız Edebiyat Ödülüne layık görüldü.
Baydar, komite başkanı yazar Kenize Murad’ın elinden aldığı ödülü Türkiye’de hapiste yatan bütün ga1782
zeteciler, yazarlar ve Kürt politikacılara armağan ettiğini söyledi.
• OHAL gerekçesiyle kapatılan dört TV kanalı ve yedi radyonun bir araya gelerek kurduğu ve
İMC TV, Hayatın Sesi TV, TV 10 gibi kuruluşların destek verdiği “1 Haber Var Platformu” internet üze1783
rinden yayına başladı.
• 10 Aralık 2016
• Danimarka Başbakanı Lars Rasmussen, Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmesinin ardından
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yaptığı açıklamada, “İfade özgürlüğü ve işten çıkarılan kişiler hakkındaki endişelerimizi dile getirdik.
Bunlar bizim güçlü dostlar olduğumuz gerçeğini değiştirmez” dedi. Rasmussen, “Türkiye’yi Avrupa ve
Asya arasında bir köprü olarak görüyorum. İyi dostlar olarak atılacak adımları konuşma fırsatı bulduk.
Aynı zamanda Türkiye’nin bu darbe girişimine karşı kendini koruması ve gereken adımları atma ihtiya1784
cını belirledik ancak bu adımların orantısal olması önemli” şeklinde konuştu.
11 Aralık 2016
• BirGün yazarı Seray Şahiner, Bilal Erdoğan’a “üstün zekalı” dediği için ödemesi hükmedilen
tazminatı yatırmadığı gerekçesiyle gözaltına alındı, ifade sonrası ise serbest bırakıldı. Şahiner, Ağustos
tarihinde yayınlanan yazısında Bilal Erdoğan’ı eleştirmesi nedeniyle 2.610 lira tazminat ödemeye mahkum olmuştu. Şahiner cezayı temyiz etmesine rağmen cezanın gerçekleştiğini öğrendiğini ancak temyiz
kararının kendisine ulaşmadığını ifade etti. Buna rağmen tazminatın ödenmediği gerekçesiyle Şahiner
1785
yeniden gözaltına alınmıştı.
• İstanbul Beşiktaş’taki ilk belirlemelere göre 38 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında
13 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terör eylemiyle ilgili yaptığı açıklamada “Bu iki
patlamada milletimize üzülerek ve içimiz yanarak belirtiyoruz ki şu anda Adli Tıp Kurumu’na sevk
edilmiş 29 şehidimiz var. İkisi sivil, biri emniyet müdürü, biri emniyet amiri olmak üzere toplam
1786
27 polis arkadaşımız. Şu ana kadar tespit edilen 166 yaralımız var” dedi.
12 Aralık 2016
• İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırılarının ardından yazar Cem Mumcu ve Mustafa Sarıgül’ün
sosyal medya danışmanlığını yapan Mücahit Avcı gözaltına alındı. Saldırıdan sonra attığı bir tweet nedeniyle gözaltına alındığını öne süren Avcı, “Ülkede terör istihbaratı değerlendirilmeyip, aktrollerin ihbarlarının değerlendirildiği için gözaltına alındım. Bir müddet görüşemeyebiliriz. Bu devran böyle gitmez, gözaltına alsanız da, idam sehpaları kursanız da size Türkiye Cumhuriyeti’ni yıktırmayacağız” ifa1787
delerini kullandı. Ayrıca yazar Mumcu hakkında da gözaltı kararının bulunduğunu bildirdi.
• FETÖ/PDY soruşturmasında Isparta Yalvaç Belediye Meclis Üyesi MHP’li Mümin İnanıcı ile
bir imam tutuklandı. İnanıcı’nın bir süre önce KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin gözaltına alındığı
1788
belirtildi.
13 Aralık 2016
• Oyuncu Bülent Emrah Parlak, Sabah gazetesinin, “Türkiye düşmanları” başlığıyla kendisinde
bulunduğu fotoğrafları yayınlaması üzerine gazeteye dava açtığını belirtti. Parlak, Twitter üzerinden
yaptığı açıklamada, “Kim Türkiye düşmanı? Kim Türkiye sevdalısı? Bunu tarih gösterecek. Sizinle
1789
mahkemede hesaplaşacağız Sabah. Yaşasın demokratik laik Türkiye” dedi.
• Diyarbakır ve Batman’da yürütülen operasyon kapsamında HDP Grup Başkanvekili Çağlar
Demirel ile Siirt milletvekili Besime Konca tutuklandı. Yargı süreci devam eden altı milletvekili hak1790
kında mahkemeye zorla getirme kararı çıkarıldı.
• Prof. Dr. Baskın Oran’ın ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriye imza atan akademisyenlere yönelik sözleri nedeniyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a açtığı 10 bin liralık tazminat davası reddedildi. Duruşmada söz alan Oran, “Erdoğan, milyonlarca kişinin önünde ‘alçak’, ‘aydın
müsveddesi güruh’, ‘vatan haini’ diyerek imzacı akademisyenlere hakaret etmiştir. Bir cumhurbaşkanı
bunu yaparsa halk birbirini öldürür. Diğer yandan Erdoğan, binlerce kişiye tweet attıkları için hakaret
1791
davası açmıştır ve bu kişiler anında tutuklanmışlardır” şeklinde konuştu.
14 Aralık 2016
• Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, Türk Büyükelçisi Sadık Arslan’ı Dışişleri Bakanlı-

1784

http://www.birgun.net/haber-detay/danimarka-dan-binali-yildirim-a-basin-ozgurlugu-elestirisi-139013.html
https://www.evrensel.net/haber/299064/yazar-seray-sahiner-gozaltina-alindi
http://www.hurriyet.com.tr/istanbuldaki-saldiri-sonrasinda-13-gozalti-40303187
1787
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/644118/_Havuz_medyasi__hedef_gosterdi__operasyon_basladi__Cem_Mumcu_ya_gozalti_karari.html
1788
http://www.hurriyet.com.tr/mhpli-meclis-uyesi-fetoden-tutuklandi-40304910
1789
http://t24.com.tr/haber/bulent-emrah-parlaktan-kendisini-hedef-gosteren-sabaha-dava,376683
1790
http://www.dw.com/tr/hdpli-8-milletvekili-i%C3%A7in-zorla-getirme-karar%C4%B1/a-36747660
1791
https://t24.com.tr/haber/avukatina-gore-erdoganin-alcak-vatan-hainleri-sozu-ifade-ozgurlugu-ama-suca-ortak-olmayacagiz-bildirisi-suc,376611
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ğı’na çağırarak, ülkesindeki görevli imamların Hollanda’daki Türk vatandaşları hakkında istihbarat çalışması yürütmelerine ilişkin haberlerin kabul edilemez olduğunu bildirdi. De Telegraaf’da yayınlanan
bir haberde Lahey Büyükelçiliği Din İşleri Ataşesi ve Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı Yusuf Acar’ın,
din görevlilerinin yurtdışındaki Türk vatandaşları hakkında istihbarat topladığına ilişkin bilgilerin doğ1792
ruladığını yazmıştı.
• İzmir Karşıyaka 7’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nin Anayasa Mahkemesine, ‘T.C. Cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 299’uncu maddesinin iptali talebini, oy
1793
birliğiyle reddedildi.
• Gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık, Soner Yalçın ile Prof. Dr. Yalçın Küçük ve
eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın aralarında bulunduğu 13 sanıklı Odatv Davası’nda
savcı somut ve yeterli delil olmadığı gerekçesiyle tüm sanıkların beraatlarını talep etti.1794
• New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) yayınladığı rapora göre, Türkiye, hapiste bulunan 81 gazeteciyle en fazla gazeteci hapseden ülkeler sırasında birinci oldu. Raporda,
1795
Türkiye’nin tutuklu gazeteci sayısında yüzde 22’lik bir artış gösterdiği belirtildi.
• Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz’ın Twitter hesabının hacklenmesi üzerine, özel mesajlarının
ifşa edildiği belirtildi. Saymaz yayınladığı açıklamada, “Hesabım feto’vari tekniklerle hacklendi ve operasyona uğradı. Mesajlarımın hiçbirinden siyasi sonuç elde edemeyen bu kişiler benim yıllardır arkadaşım olan isimlerle geyik olduğu aşikar mesajlara yönelmiş, üstelik yazılanlar bağlamından koparılmış,
manipüle edilmiş ve bazıları uydurulmuştur. Tek üzüntüm, bu durumdan ötürü arkadaşlarımın mağdur
1796
edilme ihtimaldir, hepsinden özür dilerim” ifadelerine yer verdi.
• İstanbul Kadıköy’de ‘Laikliği Kazanacağız’ bildirisi dağıtan Birleşik Haziran Hareketi
(HAZİRAN) Yürütüme Kurulu üyeleri Erkan Baş ve Deniz Demirdöğen’inde aralarında bulunduğu 14
1797
üyeye ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri’ gerekçesiyle dava açıldı.
• HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü’nün, ifade vermeye gitmediği için hakkında çıkarılan
1798
“zorla getirilme” kararı kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.
16 Aralık 2016
• İzmir Barosu, İstanbul’daki patlama sonrası sosyal medya üzerinden “Neden İzmir’de patlama
olmuyor, yoksa gavur gavura rahat rahat yaşıyorlar mı?” şeklinde paylaşımlarda bulunan E.Ş. hakkında,
şikayetçi oldu. Baro, “halkı kin ve düşmanlığa sevk, tahrik, hakaret ve nefret suçu işlemek gerekçeleriy1799
le” suç duyurusunda bulundu.
• İstanbul Beşiktaş’taki patlamanın ardından Vatan Partisi tarafından HDP’nin kapatılması için
1800
imza kampanyası başlatıldı.
17 Aralık 2016
• Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı, HDP Milletvekili Osman Baydemir hakkında mevcut soruşturma kapsamında alması muhtemel hapis cezasında, “kamu çalışanına hakaret” suçundan dolayı artırımına gidilmesini talep etti. Savcılık, Baydemir’in mahkumiyeti halinde hak yoksunluklarıyla da cezalandırılmasını istedi. Baydemir’in, Diyarbakır Valiliği’nin 2012 yılında gösteri yürüyüş, eylem ve etkinliklere getirdiği yasaklamaya rağmen düzenlediği oturma eyleminde; güvenlik güçlerine “Allah belanızı
1801
versin, faşistler, şerefsizler, alçaklar” sözleriyle kamu görevlilerine hakaret ettiği iddia edildi.
• Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, Milliyet Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi’nin
anısına 27 yıldır dağıtılan “Abdi İpekçi Gazetecilik Ödülleri”nin bu sene verilmemesine, “Milliyet’in
iptal kararını, rahmetli Abdi İpekçi’nin hatırasına yapılmış bir saygısızlık olarak görüyorum” sözleriyle

1792

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-38313354
http://www.dw.com/tr/aym-cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1na-hakeret-su%C3%A7unun-iptalini-reddetti/a-36768090
http://www.dw.com/tr/odatv-davas%C4%B1nda-savc%C4%B1-t%C3%BCm-san%C4%B1klar%C4%B1n-beraat%C4%B1n%C4%B1-istedi/a-36760162
1795
http://www.hurriyet.com.tr/en-cok-tutuklu-gazeteci-turkiyede-40306086
1796
http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/12/14/gazeteci-ismail-saymazin-twitter-hesabi-hacklendi
1797
http://ilerihaber.org/icerik/laiklik-bildirisi-dagitan-14-haziran-uyesine-dava-64733.html
1798
http://www.yenisafak.com/gundem/hdpli-milletvekili-onlu-gozaltinda-2580611
1799
http://www.hurriyet.com.tr/neden-izmirde-patlama-olmuyor-paylasimina-suc-duyurusu-40308757
1800
http://www.bogazgazetesi.com.tr/haber/4930-hdpnin-kapatilmasi-icin-imza-kampanyasi
1801
http://aa.com.tr/tr/politika/hdpli-milletvekili-baydemir-hakkinda-dava-acildi/708369
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tepki gösterdi. Milliyet gazetesi, “Katılımcı sayısının azlığı ve Türkiye’nin içinde bulunduğu zor koşulların beraberinde getirdiği hassasiyetler nedeniyle Gazete Yönetimimiz bu yılki ödüllerin verilmesini
uygun bulmamıştır” açıklaması yapmıştı. Buna karşılık Ergin, “Jürinin kararına rağmen, ödülün verilmeyeceği yolundaki kararı hayretle karşıladım. Getirilen gerekçeyi inandırıcı bulmuyorum” sözleriyle
1802
değerlendirdi.
18 Aralık 2016
• HDP Milletvekili Leyla Birlik hakkında hazırlanan iddianamede “terör örgütüne üye olma,
halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, gibi çeşitli suçlar nedeniyle 37 yıla kadar hapis cezası talep
edildi. İddianamede ayrıca suç örgütlerinin isimleri kullanılarak tehditte bulunmak, hakaret ve kanuna
aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme ve yönetme” suçlarına da yer verildi. Birlik’in, 10 ayrı
basın açıklaması ile gösteri ve yürüyüşlere katıldığı hususları da iddianamede suç unsurları arasında sayılırken, Şırnak merkezde çıkan çatışmada hayatını kaybeden ve cenazesi zırhlı araca bağlanarak sürüklenen kayınbiraderi Hacı Lokman Birlik için düzenlenen cenaze töreni ve yürüyüşe katılması da suç un1803
suru sayıldı.
• CNN Türk’ün, HDP binalarına yapılan saldırılara ilişkin haberi, “HDP binalarına saldırılar, terörle mücadelede önemli rol oynuyor” alt başlığıyla servis etmesi üzerine HDP Genel Merkezi sosyal
medyadan tepki gösterdi. CNN Türk yazılı açıklamasında, “HDP Binalarına Saldırı” haberi yayınlandığı
sırada asla kabul edilemeyecek bir hata ekrana yansımıştır. Hem teknik hem de operatör hatasından
kaynaklı yanlışlıkla bir önceki haberin alt başlığı ile, “HDP Binalarına Saldırı” haberinin üst başlığı birlikte kullanılmış ve hata fark edildiği an yayından alınmıştır. Bu vahim hatadan dolayı özür dileriz” ifa1804
delerine yer verdi.
20 Aralık 2016
• Industriall Global Union, Aydın Çine’de Genel Maden-İş’e üye oldukları gerekçesiyle Polat
Maden Holding tarafından görevlerine son verilen işçiler konusunda bir uyarı mektubu yazdı. Industriall
Global Genel Sekreteri Valter Sanches “Polat Holding’in derhal düzeltici tedbirler alacağını ve bunun
sonucunda Industriall Global Union’un uluslararası düzeyde daha fazla adım atmasının gerekli olmayacağını umuyoruz” uyarısında bulundu. İşçilerin sendikalı oldukları için işten atıldığını öne süren mektup
da, “Industriall Global Union, sekiz işçinin Polat Maden tarafından işten çıkarılmasına tepkilidir. Üyemiz Genel Maden-İş’e katıldıkları anda, işçiler, Türk Anayasası ve uluslararası sözleşmelerle güvence
1805
altına alınan kendi seçtikleri birliğe katılma konusundaki meşru haklarını kullanıyorlardı” denildi.
• Ankara’da FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 24 hâkim ve
savcıdan 20’si gözaltına alındı. Odalarında polis tarafından arama yapılan hakim ve savcılardan 18’inin
1806
Yargıtay, beş kişisinin Danıştay, bir kişinin de vergi mahkemesinde görevli olduğu belirtildi.
• Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), ‘örgüt propagandası’ gerekçesiyle Amedspor’a
40 bin TL ceza verdi. Alınan kararda, para cezasına gerekçe olarak Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nün, Fenerbahçe A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında taraftarlarınca ideolojik propaganda yapılması gösterildi. PFDK’nin ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Aşçıoğlu’nun, sosyal medya üzerinden sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı kendisine takdi1807
ren 18 ay ‘hak mahrumiyet’ kararı da verdiği açıklandı.
• Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından, ABD ve
İran’ın Türkiye’deki büyükelçilikleri, ülkedeki bazı temsilciliklerinin olayın ertesi günü kapalı kalacağını açıkladılar. ABD Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ankara’daki büyükelçilik ile İstanbul ve Adana’daki konsoloslukların işlem yapmayacağı, vize başvurusu randevularının ise
ileri tarihlere alınacağı belirtildi. İran’ın Ankara Büyükelçiliği de internet sitesindeki açıklamasında İs1808
tanbul, Erzurum ve Trabzon’daki başkonsoloslukların bir sonraki gün kapalı olacağını duyurdu.

1802

https://tr.sputniknews.com/turkiye/201612171026362020-milliyet-27-yillik-odulleri-iptal-etti/
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https://www.evrensel.net/haber/300521/industriall-global-polat-madende-sendikaya-saygi-duyulsun
1806
http://haber.sol.org.tr/toplum/ankarada-hakim-ve-savcilara-feto-operasyonu-20-gozalti-179708
1807
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21 Aralık 2016
• Çatalcaspor, Dersimspor maçının skorbord’unda Dersim isminin sansürlendiği ve ‘XXXXXSpor’ şeklinde yazıldığı iddia edildi. Çatalcaspor Kulüp Başkanı Hasan Gökçe açıklamasında, “Çatalcaspor her ne kadar bizim ise, Dersimspor da o kadar bizim. Bu iddiaları kınıyorum. Maç oynanırken gerçekleşen elektrik kesintisinin ardından skorbord’un devreye girdiği birkaç dakikalık zaman diliminde
böyle bir fotoğraf çekilip, dostluk ve kardeşlik dışı bir şekilde kullanılması bizleri spor camiası olarak
1809
üzmüştür. Tüm kayıtlar bizde mevcut. Çatalca’da insan ayrımı, memleket ayrımı yapılmaz” dedi.
• Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) görüşülmeyi bekleyen dosyaların sayısı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde görüşülmeyi bekleyen dosyaların sayısını aştı. AYM Başkanı Zühtü
Arslan, Aralık itibarıyla 80 bine ulaşan başvuruların 60 bininin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından
1810
yapıldığını söyledi.
• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, terör saldırıları sonrası
milli güvenliğin gerekli kıldığı durumlarda uygulanan geçici yayın kısıtlamalarına uyulması ve bu konularda reyting kaygısı güdülmemesi konusunda medyayı uyardı. Yerlikaya, “Bir saldırı veya patlamaya
yayın yasağı geldiğinde, bu kısıtlamalara yayın kuruluşları riayet etmeli. Bu konuda medya kuruluşlarına gerekli uyarıları yaptık. Yayın yasaklarına uymayanlarla ilgili bundan sonra da gerekli müeyyideleri
1811
uygulayacağız” şeklinde konuştu.
22 Aralık 2016
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ üyesi olmak suçundan haklarında soruşturma açılan
aralarında Şahin Alpay, Hilmi Yavuz, Ekrem Dumanlı ve Bülent Keneş’in bulunduğu 54 gazeteciye ait
taşınmaz mallara, ulaşım araçlarına, banka hesaplarına, kıymetli evraklara ve ortağı olduğu şirketlerdeki
1812
ortaklık paylarına el koyulmasına karar verildi.
• Kars’ta düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında HDP ile DBP Kağızman eş başkanlarının da bulunduğu dört kişi tutuklandı. “PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı oldukları
gerekçesiyle” gözaltına alınan 15 kişiden aralarında Kağızman HDP Eşbaşkanı A.S., DBP Kağızman
1813
Eşbaşkanı A.B.’ninde bulunduğu dört kişi tutuklanarak cezaevine kondu.
23 Aralık 2016
• Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, “Fransa Parlamentosu’nda kabul
edilen, ‘soykırımı inkar suçunun kapsamının genişletilmesine’ yönelik yasa değişikliği, Bakanlığımızca
daha önce konuyla ilgili yapılan açıklamalarda da işaret edildiği üzere, ifade özgürlüğünün hukuka aykı1814
rı şekilde sınırlanması riskini doğurabilecektir” dedi.
• TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP milletvekili Utku Çakırözer’in Silivri Cezaevi’nde
başta gazeteciler olmak üzere tutuklu ve hükümlülerin yaşadığı hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanlı1815
ğı’na verdiği soru önergesini, içinde ‘tecrit’ ifadesi geçtiği gerekçesiyle işleme koymadı ve iade etti.
24 Aralık 2016
• CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Binalı Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle sosyal medya sitesi Twitter’a girişte yaşanan sorunlara ilişkin soru önergesi yöneltti. Tanrıkulu’nun,
Twitter’a giriş engelinin gerekçesini, Twitter yetkililerinin uygulamasında duyarsız kaldıkları mahkeme
1816
kararı sayısının kaç olduğu şeklinde sorular yönelttiği ifade edildi.
25 Aralık 2016
• HDP Silopi İlçe Eş Başkanları Aycan Azma ile Ali Balın “örgüt üyesi” iddiasıyla tutuklanarak
cezaevine gönderildi. Azma ve Balın ile birlikte gözaltına alınan DBP üyesi Tuncay İnal’ın ise savcılığa

1809
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1817

• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a bir yazısında “üstün zekalı”
demesi üzerine hakkında hakaret davası açılan, hükmedilen tazminat cezasını ödemediği gerekçesiyle de
bir süre göz altına alınan ve daha sonra serbest bırakılan yazar Seray Şahiner, ATV’de yayınlanan “Aşk
ve Gurur” dizisinin senaryo ekibinden çıkarıldı. Şahiner, twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu gözaltı nedeniyle Limon Film’in yapımcısı olduğu “Aşk ve Gurur” dizisindeki işinden atıldığını,
ekipteki bir diğer yazar Yıldırım Türker’in ise “duruma göz yummayı reddederek” kendi isteği ile işten
1818
ayrıldığını duyurdu.
28 Aralık 2016
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret davasından yargılanan bir şahısın mahkeme
sırasında savunmasını yaparken benzer hakaretamiz ifadeleri nedeniyle hakkında yeniden soruşturma
açıldı. Roger Tirej Özalp isimli şahıs “Dolmabahçe Mutabakatı’nı Tayyip Erdoğan bozdu. Yaşamını yitirenlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan sorumludur” şeklinde ifadeleri üzerine ‘Cumhurbaşkanına hakaret’
suçlamasıyla hakkında yeniden dava açılmasına karar verildi. Özalp’in daha önce “Cizre’de, Silopi’de
ve birçok yerde AKP Hükümeti ve Erdoğan Kürt halkına katliam yapıyor” şeklindeki ifadelerinden do1819
layı tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı.
• Rize’de sosyal medyada yayınladıkları fotoğraflar nedeniyle ‘Atatürk’ün manevi hatırasına
hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alınan M.K. ve A.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Atatürk heykelinin kaldırıldığı platform üzerine çıkarak çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan M.K. ile aynı
1820
fotoğrafı, ‘Aha yeni Atanız’ yazısıyla sosyal medyada yayınlayan A.B. gözaltına alınmıştı.
• Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltı1821
na alınan HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
• Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yayın danışma kurulunda yer aldıkları gerekçesiyle tu1822
tuklu bulunan Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay ve Zana Bilir Kaya için tahliye kararı verildi.
30 Aralık 2016
• İstanbul merkezli operasyonlar sonucu gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde tutulan aralarında DİHA, ETHA haber müdürlerinin bulunduğu altı gazetecinin gözaltı süresi 24 Ocak gününe kadar uzatıldı. Avukatları, bu gazetecilerin mes1823
lektaşlarına ‘Haber yapmaya daha büyük sarılın’ mesajı gönderdiklerini söyledi.
• İçişleri Bakanlığı 94 derneğin faaliyetlerinin çeşitli gerekçelerle durdurulduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “OHAL Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında genel güvenlik, asayiş ve
kamu düzenini korumak amacıyla 20 ilimizde milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ
bağlantılı 42 dernek ile PKK/KCK bağlantılı 26, DHKP-C bağlantılı üç, diğer aşırı sol örgütlerle bağlantılı 19 ve DEAŞ bağlantılı dört olmak üzere toplam 94 derneğin faaliyetleri valiliklerimizce durdurulmuştur” ifadelerine yer verildi. Böylece, 15 Temmuz’dan sonra ilan edilen OHAL ile kapatılan der1824
nek sayısı toplamda 1419 sayısına ulaştı.
31 Aralık 2016
• İstanbul’da bulunan Kürt Enstitüsü’ne gece saatlerinde polis tarafından baskın gerçekleştirildi.
1825
Baskının ardından bina polisler tarafından mühürlendi.
Daha önce verilmedi mi?

1817

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/650304/HDP_Silopi_ilce_es_baskanlari_tutuklandi.html
http://www.diken.com.tr/bilal-erdoganla-davalik-olan-yazar-seray-sahiner-senaryosunu-yazdigi-diziden-atildi/
https://www.evrensel.net/haber/301676/yargi-ilginclikte-sinir-tanimadi
1820
http://www.haberturk.com/gundem/haber/1341997-rizede-ataturke-hakaretten-gozaltina-alinan-2-kisi-serbest
1821
http://www.milliyet.com.tr/aysel-tugluk-tutuklandi-gundem-2369449/
1822
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/652119/Erdogan__Alpay_ve_Kaya_aylar_sonra_ozgur.html
1823
https://www.evrensel.net/haber/301927/gozaltindaki-gazetecilerden-mesaj-habere-daha-cok-sarilin
1824
http://ilerihaber.org/icerik/icisleri-bakanligi-94-dernegin-kapatildigini-acikladi-65615.html
1825
https://www.evrensel.net/haber/302058/istanbul-kurt-enstitusu-kapatildi
1818
1819
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Olumlu Gelişmeler
5 Ocak 2016
• MİT TIR’ları haberi nedeniyle tutuklanan Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can
Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül’e 40 gündür uygulanan tecrit sona erdi ve Dündar ile Gül aynı
koğuşa alındı.1826
12 Ocak 2016
• Zaman gazetesi yazarı Mümtaz’er Türköne hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde yazdığı bir yazıda, Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle açılan dava,
zamanında açılmadığı gerekçesiyle düşürüldü. Mahkeme, aynı yazının internet sitesinde yayınlanması
ile ilgili olarak da Türköne hakkında beraat kararı verdi.1827
19 Ocak 2016
• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Nokta dergisinin “darbe günlüklerini” yayınladığı için kapatılmasını, insan haklarına aykırı buldu. Kararda, “kamunun bilgi edinme hakkı, medya ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiği” de belirtildi. Gazetecilerin bilgi paylaşımı ve kamuyla paylaşma haklarının olduğunu belirten mahkeme, Türkiye’yi toplam 8 bin 250 euro ceza ödemeye mahkum etti. Nokta dergisi
2007 yılında “darbe günlükleri” ile gizli belgeleri yayınladığı gerekçesiyle baskı görmüş ve kapatılmıştı.1828
29 Ocak 2016
• Kars’ta gözaltına alınan DİHA Muhabiri Bilal Seçkin ile HDP ve DBP’nin altı yöneticisi serbest bırakıldı. DİHA muhabirinin, kentte düzenlenen ve haber takibini yaptığı bir eylemi “polise haber
vermediği” için gözaltına alındığı öne sürüldü.1829
1 Şubat 2016
• Şırnak’ın Cizre ilçesinde haber takibi yaptığı sırada polislerin açtığı ateşle yaralanan İMC TV
kameramanı Refik Tekin, Emniyet’te verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı.1830
2 Şubat 2016
• Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi, MİT’in suç duyurusu üzerine gazeteci Mehmet Baransu
hakkında açılan davanın, zamanında açılmadığı gerekçesi ile düşmesine karar verdi. Baransu hakkında
devlet istihbarat hizmetleri ve milli teşkilat kanuna aykırılık iddialarıyla 12 yıla kadar hapis istemli dava
açılmıştı.1831
3 Şubat 2016
• Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görev yapan Yard. Doç. Dr. Barış Ünlü’nün, Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın kaleme aldığı iki ayrı metni sınavda öğrencilerine sorduğu gerekçesiyle yargılandığı davada beraat kararı verildi.1832
5 Şubat 2015
• Oyuncu Gonca Vuslateri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Başbakan olduğu dönemde sosyal paylaşım sitesi üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla açılan davadan beraat etti.1833
11 Şubat 2016
• AYM, bir mahkumun cezaevinde orantısız güç kullanılması ve üç gün süresince havalandırması olmayan bir yerde tutulma şikayetlerinin etkili soruşturulmamasını hak ihlali saydı. AYM, ihlalin
ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapmak üzere kararı ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına göndererek başvurucuya 2 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Tekirdağ 1 No’lu
F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olarak bulunan T.G. 2012 yılı Aralık ayında Kocaeli 2

1826

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/458711/Can_Dundar_ve_Erdem_Gul_e_tecrit_40_gun_sonra_bitti.html
http://www.zaman.com.tr/gundem_turkoneye-erdogana-hakaret-davasindan-beraat_2337880.html
http://www.hurriyet.com.tr/aihmden-nokta-dergisi-karari-40042486
1829
http://www.habervantv.com/haber-19798-diha_muhabiri_gozaltina_alindi.html
1830
http://www.diken.com.tr/cizrede-yaralanan-imc-tv-kameramani-refik-tekin-serbest-birakildi/
1831
http://www.hurriyet.com.tr/baransu-hakkindaki-bir-dava-dusuruldu-40048418
1832
http://www.evrensel.net/haber/271647/ocalanin-metinlerini-sinav-sorusu-yapan-baris-unluye-beraat
1833
http://www.hurriyet.com.tr/gonca-vuslateri-beraat-etti-40049516
1827
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No’lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilmiş, burada mahkum kabul bölümünde kurum personelince çıplak olarak üst aranması yapılmak istendiğini ve karşı çıkması nedeniyle de darp edildiğini,
havalandırması olmayan bir yerde üç gün tutulduğunu iddia etmişti.1834
13 Şubat 2016
• Yargıtay 8. Ceza Dairesi, “Paralel Yapı” hakkında yaptığı haberler sonrası hakkında açılan
davada sekiz yıl dört ay hapis cezasına çarptırılan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı ve yerel
Hakimiyet gazetesi sahibi Abdullah Sabri Kocaman hakkında verilen hükmü bozarak infazı durdurdu.1835
• Grev sonrasında işten çıkarılan bir THY işçisinin bireysel başvurusunu kabul eden AYM,
Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin işten çıkarılan işçi ile ilgili verdiği kararı, Anayasal koruma altında olan
“hukuki belirlilik” ve “kanun önünde eşitlik”, “hak arama hürriyeti” ilkelerine aykırı buldu. Yargıtay
22. Hukuk Dairesinin adil yargılama hakkını ortadan kaldırmak suretiyle hak ihlali yaptığına karar verdi.1836
16 Şubat 2016
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan kazandığı tazminatla ilgili “Haram parayı heykele
yatırmam” dediği için hakaretten dava açılan heykeltıraş Mehmet Aksoy beraat etti.1837
22 Şubat 2016
• Antalya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın programını
takip etmek isteyen Zaman gazetesi ve Cihan Haber Ajansı muhabirleri Cihat Ünal ile OsmanYakut’u
“vatan hainisiniz” diyerek dışarı çıkarmaya çalışan belediye danışmanı sanık Ali Ergin hakkında iddianame hazırlandı. Mahkemenin kabul ettiği iddianamede savcı, sanık Ergin’in iki yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.1838
25 Şubat 2016
• Anayasa Mahkemesi, Suriye’deki iç savaşa silah taşıdıkları öne sürülen MİT TIR’larına ilişkin
haberleri nedeniyle “casusluk iddiasıyla” tutuklanan Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can
Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında yürütülen soruşturmada “hak ihlali” yapıldığına karar verdi. AYM’nin kararı ardından Dündar ve Gül mahkemece geç vakit tahliye edildiler.1839 Mahkeme,
iki gazeteci için yurtdışına çıkış yasağı koydu. Çıkışta açıklama yapan Dündar, “Çok tarihi bir karar olduğunu düşünüyoruz. Anayasa Mahkemesi’nin kararı sadece bizim değil; bütün meslektaşlarımızın, basın özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün önünü açmıştır. Tutuklu meslektaşlarımızın mücadelesinin takipçisi olacağız. Saraya tabi olmayan bir yargı kurumu, saraya tabi olmayan bir medyanın önünü açacak
çok tarihi bir karar verdi” dedi.1840 AYM ihlal kararında, “Tutuklama gerekçesi gösterilen eylemlerin
tamamı gazetecilik faaliyetidir. Kuvvetli suç şüphesi yok” görüşüne yer vermişti.1841
• Diyarbakır’daki HDP mitingine bomba koyarak dört vatandaşın ölümüne yol açan IŞİD’li Orhan Gönder’in saldırıdan önce “terör nitelikli kayıp şahıs” olarak arandığını haberleştiren gazeteci İdris
Emen’e, “terörle mücadele görev almış kişileri hedef göstermek” suçundan üç yıla kadar hapis cezası
istemiyle Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada, savcılık Emen için beraat istedi. Mahkeme “kasıt oluşmadığı” için Emen hakkında beraat kararı verdi.1842
11 Mart 2016
• Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek “örgüt propagandası” iddiasıyla tutuklanan Jiyan.org muhabiri Hayri Tunç, İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında tahliye edildi.1843

1834

http://www.trthaber.com/haber/turkiye/iskence-ve-kotu-muamelede-etkili-sorusturma-karari-234949.html
http://www.bugun.com.tr/gundem/gazeteciye-kumpas-yargitaydan-dondu-2057845.html
http://www.aydinlikgazete.com/turkiye/anayasa-mahkemesi-yargitayi-mahkum-etti-h83371.html
1837
http://www.milliyet.com.tr/heykeltras-mehmet-aksoy-un-haram-parayi-istanbul-yerelhaber-1216750/
1838
http://www.zaman.com.tr/gundem_gazeteciye-vatan-haini-diyen-danismanin-2-yil-hapsi-istendi_2349484.html
1839
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/02/160225_can_dundar_erdem_gul
1840
https://www.cihan.com.tr/tr/can-dundar-erdem-gul-2021700.htm ve https://www.cihan.com.tr/tr/can-dundar-tutuklu-gazeteci-2021740.htm
1841
http://www.hurriyet.com.tr/can-dundar-ve-erdem-gul-tahliye-edildi-40060403 ve http://www.hurriyet.com.tr/can-dundar-ve-erdem-gul-92-gun-sonra-serbest40060550
1842
http://www.radikal.com.tr/turkiye/gazeteci-idris-emene-beraat-1517038/
1843
http://haber.sol.org.tr/medya/gazeteci-hayri-tunc-serbest-birakildi-148851
1835
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5 Nisan 2016
• İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak ve avukat Serkan Cengiz, YouTube’a erişimin engellemesi
kararına karşı Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ne yaptıkları itirazın reddedilmesinin ardından davayı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşımaları ve kararın başvurucuların lehine olumlu sonuçlanması
sebebiyle 2016 Columbia Küresel İfade Özgürlüğü Ödülleri’nde ‘Yasal Hizmetlerde Mükemmellik
Alanı’na layık görüldü. Akademisyenler Kerem Altıparmak ve Yaman Akdeniz, ödülü ’Barış İçin Akademisyenler’e ithaf etti.1844
7 Nisan 2016
• AYM, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunun iptali istemi ile ilgili yapılan başvuruyla ilgili ilk
değerlendirmesinde iptal başvurusunu esastan görüşme kararı aldı.1845
10 Mayıs 2016
• Cumhuriyet gazetesi yazarı Özgür Mumcu’nun, 2015 yılının Mart ayında yayınlanan “Zalim
ve Korkak” başlıklı köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla
yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, unsurları oluşmayan suçtan sanık Özgür Mumcu’nun beraatına karar verdi.1846
26 Mayıs 2016
• Bağımsız Gazetecilik Platformu (P24), tarafından düzenlenen AB Araştırmacı Gazetecilik
Ödülleri’nde birincilik, Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan, ve cezaevlerinde tutuklu çocuklar ile hükümlülere uygulanan şiddeti çarpıcı örnekleriyle gündeme taşıyan ”Böyle Vahşet Görülmedi” başlıklı
haberiyle Hilal Köse’ye verildi.1847
9 Haziran 2016
• Manisa’nın Salihli ilçesinde bir ortaokulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Ferah Balcı, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla açılan davanın ilk duruşmasında Salihli Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla beraat etti.1848
24 Haziran 2016
• Taraf gazetesinde çalışan ve maaş alamadıkları için işi bırakmaları üzerine kovulan gazetecilerden Levent Elpen işe iade davasını kazandı. Geçen Kasım ayında iş bırakan ve ödenmeyen ücretlerini
talep eden gazetecilerden dördü hak alma eylemi nedeniyle işten atılmıştı. DİSK Basın İş, gazete yönetimi ile görüşerek işten çıkarmaların hukuksuz olduğunu, İş Kanunu’nun ücretini zamanında alamayan
işçilere iş bırakma hakkı tanıdığını hatırlatarak söz konusu karardan vazgeçmesini ve gazete emekçilerinin ücretlerinin düzenli olarak ödenmesini talep etmişti. Gazete yönetiminin maaş ödemesini geciktirmesi üzerine DİSK Basın İş, işten atılan üyesi Elpen adına hukuki süreci başlatmıştı.1849
29 Haziran 2016
• Strasbourg Odyssee sinemasında Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’ın
da katılımıyla dayanışma gecesi düzenlendi. Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu (FUAF) Başkanı Erdal
Kılıçkaya’nın Dündar’a hoşgörü ödülü verdiği geceye Strasbourg Belediye Başkan Yardımcısı Nawel
Rafik Elmrini, eski AİHM Başkanı Jean Paul Costa, Starsbourg Basın Kulübü Başkanı Françoise Schöller da katıldı. Gecede yaptığı konuşmada Dündar kendisine ve Türkiye’de gazetecilere verilen destek
için özellikle Strasbourg Belediyesi, Avrupa Kuruluşları, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF),
Strasbourg Basın Kulübü ve sivil toplum derneklerine teşekkür ettiğini söyledi.1850
30 Haziran 2016
• Özgür Gündem gazetesi tarafından başlatılan “Nöbetçi Eş Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına katıldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan ve “terör propagandası” yaptığı iddiasıyla

1844

http://t24.com.tr/haber/altiparmak-ve-akdeniz-columbia-kuresel-ifade-ozgurlugu-odulunu-akademisyenlere-adadi,334949
http://www.cnnturk.com/turkiye/aym-cumhurbaskanina-hakaret-maddesini-esastan-gorusecek
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/530913/Erdogan_a_hakaret__davasinda_Ozgur_Mumcu_ya_beraat.html
1847
http://www.birgun.net/haber-detay/iste-ab-arastirmaci-gazetecilik-odulleri-nin-bu-yilki-sahipleri-113587.html
1848
http://www.iha.com.tr/haber-ogretmen-orgut-propagandasi-davasindan-beraat-etti-565233/
1849
https://www.gercekgundem.com/medya/216322/gazeteci-elpen-ise-iade-davasini-kazandi
1850
http://www.hurriyet.com.tr/strasbourgta-can-dundar-ile-dayanisma-gecesi-40123739
1845
1846
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tutuklanan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Prof. Şebnem Korur Fincancı ve Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi gazeteci Erol Önderoğlu tahliye edildi. Avukat Oya Meriç
Eyüboğlu, Fincancı ve Önderoğlu’nun tahliye edildiğini, yazar Ahmet Nesin’in dosyasının başka bir
mahkemede olduğu için tahliyesi için çalıştıklarını söyledi.1851
1 Temmuz 2016
• 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun soruşturulması için kurulan Meclis Soruşturma
Komisyonu’nun çalışmalarına getirilen yayın yasağını Evrensel gazetesindeki köşesinde eleştirdiği için
“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla hakkında dava açılan gazeteci Ender İmrek, mahkemesi sonucunda beraat etti.1852
• Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma için başlatılan “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği”
kampanyasına katıldıkları için haklarında açılan soruşturma kapsamında tutuklanan Gazeteci yazar Ahmet Aziz Nesin tahliye edildi. Daha önce de Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkan Şebnem Korur Fincancı ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da tahliye edilmişti.1853
8 Temmuz 2016
• Danıştay, YÖK tarafından disiplin soruşturmaları açılan akademisyenlerle ilgili kararın yürütmesini durdurdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Yaman Akdeniz, konuyla ilgili açıklamasında “12 Kasım 2015 tarihi itibariyle açılmış olan disiplin soruşturmaları ve verilen
cezalar veya ceza teklifleri de yok hükmündedir” dedi.1854
13 Temmuz 2016
• Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan’a “Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yargıdan kaçak olduğunu, ramazan ayındaki iftarlarda trilyonlar harcandığını” söylemesi üzerine açtığı hakaret davasını, Erdoğan’ın “eleştirilere tahammül sınırı yüksek olmalı” diyerek reddetti.1855
18 Temmuz 2016
• Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, “Gösterdikleri
asil davranıştan dolayı tüm siyasi partilere, liderlerine ve taraftarlarına teşekkür ediyorum. Bir başka teşekkürüm Türk medyasınadır. Böylesine olağanüstü bir durumda Türk milletine yakışır, Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine yakışır bir yayın anlayışıyla darbenin asla ve asla meşruiyet kazanamayacağını,
bunun Türkiye’nin geleceğine darbe olduğu tezinden hareketle çok milli bir duruş gösterdiler. İstisnasız
tüm medya kuruluşları… bunun için de tüm medya kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.1856
4 Ağustos 2016
• Antalya’da “cumhurbaşkanına hakaret” gerekçesiyle tutuklanmış üç kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davaları geri çekmesi üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erdoğan, 15 Temmuz gecesinde muhalefetin hızlı ve açık bir tavır ortaya koyması nedeniyle, Ağustos başında, başta muhalefet
liderleri olmak üzere açtığı yaklaşık 4 bine yakın “hakaret” davasını geri çektiğini açıklamıştı. Geri çekilen davaların arasında Alman komedyen Jan Böhmermann ile HDP yöneticileri yer almıyor.1857
23 Ekim 2016
• Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı (FNST), Türkiyeli gazetecilere Almanya’da eğitim,
seyahat programı imkanı sunacağını açıkladı. Aralık ayında başlayacak programda, Alman basının kurumsal ve hukuki altyapısı ve çalışma prensiplerinin tanıtılacağı, “kendiliğinden örgütlenme”, “haber
sitesi yönetimi,” “bir medya kuruluşunu internette tanıtma” ve “veri gazeteciliği” temalarında eğitimler
verileceği de bildirildi. Ayrıca, gazetecilerin Berlin’de Avrupa’nın geleceği üzerine düzenlenecek “Fu-
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http://www.hurriyet.com.tr/sebnem-korur-fincanci-ve-erol-onderogluna-tahliye-40124241
http://www.diken.com.tr/erdogana-hakarette-bugun-evrensel-yazari-ender-imrek-beraat-etti/
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1854
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1858

ture Conference” adlı etkinliğe de katılacağı belirtildi.
25 Ekim 2016

• Kanal D’de “Günaydın “isimli sabah programında yayınlanan HDP mitingi haberinde gözüken
bir pankart nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edildiği gerekçesi ile haklarında
bir yıldan dört yıl sekiz aya kadar hapis cezası istemiyle dava süreci başlamıştı. Programın sunucusu İrfan Değirmenci, Kanal D Haber Genel Yönetmeni Süleyman Sarılar, Haber Müdürleri Fevzi Yeniçeri
ve Ali Ekber Aydın, Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nce “yüklenen suçla ilgili sanıkların kastının
1859
bulunmadığı” gerekçesiyle beraatine karar verildi.
• Evrensel gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ve Eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Vural Nasuhbeyoğlu, “Terör örgütü propagandası yapmak”, “Suçu ve suçluyu övmek” suçlamalarıyla haklarında açılan davanın ilk duruşmasında beraat etti. Polat ve Nasuhbeyoğlu hakkında evrensel.net’te, “HPG: Yüksekova’da Türk’ün gücünü göreceksiniz diyen polis alıkonuldu” başlığıyla yayım1860
lanan haber nedeniyle dava açılmıştı.
26 Ekim 2016
• Anayasa Mahkemesi, dört olumlu karara imza attı.1861 Ankara’da 8 Eylül 2013’te düzenlenen
gösteriye müdahale eden polisin attığı gaz bombası fişeği ile olayın geçtiği bölgede bir markette kasiyerlik yapan Özlem Kır’ın yüzünden yaralanmasına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olaya ilişkin
kamera kayıtlarına rağmen takipsizlik kararı vermesi Anayasa Mahkemesi tarafından bozuldu. Kır’ın
başvurusuyla konuyu görüşen mahkeme kararında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuyla ilgili
soruşturma açması gerektiğini çünkü “Kolluk görevlileri olaya müdahaleleri sırasında kontrolsüz bir şekilde gaz fişeği atamaz”1862 denildi. Yüksek Mahkeme, bir diğer kararında, polisin şiddet uyguladığı bir
baba ile oğullarının davasında beraat eden veya çok az ceza alan polislerin cezalarının “yetersiz” olduğunu, baba ve oğullarına “eziyet” ve “insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele” uygulandığını ve polislerin yeniden yargılanmaları kararını verdi. Anayasa Mahkemesi’nin bir diğer kararı, askeri lise öğrencilerine “Games Of Thrones- Taht Oyunları” dizisini izlettiği gerekçesiyle Yüzbaşı İskender Gülbahar’ın TSK’dan atılmasına ilişkin oldu. Anayasa Mahkemesi, Gülbahar’ın adil yargılanma hakkının,
hakkaniyete uygun yargılanma hakkı yönünden ihlal edildiğine karar verdi.1863 Dördüncü önemli kararında Yüksek Mahkeme, Mersin’de yaşayan Caner Bayram’ın yenidoğan çocuğundan topuk kanı alınması ve zorunlu olarak aşı yapılmasına karşı çıktığı müracaatı değerlendirerek zorunlu aşı uygulaması
açısından çocuğun maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiğine ancak
zorunlu topuk kanı uygulaması açısından ise topuk kanı alınması işleminde kamu sağlığına ilişkin yarar
bulunduğundan başvurunun reddine karar verdi.1864
• Avrupa Parlamentosu, “Türkiye’de Gazetecilerin Durumu” başlıklı raporu oy çoğunluğuyla
kabul etti. AP’de temsil edilen 8 siyasi gruptan 7’si tarafından ortaklaşa hazırlanan raporda, başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin “orantısız ve yasadışı eylem ve önlemlerle meşru ve barışçıl muhalefeti
daha fazla boğmak ve gazeteciler ve medyanın ifade özgürlüğünü barışçıl biçimde kullanmasını engellemek” için “Türk hükümeti tarafından mazeret olarak kullanılmaması” istendi. 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin güçlü şekilde kınanıp, meşru kurumlara desteğin beyan edildiği belgede, aralarında Nazlı Ilıcak, Şahin Alpay, Aslı Erdoğan, Murat Aksoy, Ahmet Altan ve Mehmet Altan gibi isimlerin de bulunduğu, “suç işlediklerine dair somut delil olmayan”1865 gazeteci ve medya çalışanlarının serbest bırakılması çağrısında bulunuldu. Ayrıca, gazetecilerin “gazetecilikleri veya sözde bağlantıları nedeniyle tutuklanmamaları” ve “geçici gözaltı uygulamasının istisna kalması” gerektiği belirtildi.1866
28 Ekim 2016
• Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye’de haklarında suç işlediklerine dair somut delil olmaksı-
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https://www.evrensel.net/haber/293606/turkiyeli-gazetecilere-almanyada-egitim-bursu
http://www.hurriyet.com.tr/kanal-d-habere-beraat-40258700
https://www.evrensel.net/haber/293754/gazeteciler-fatih-polat-ve-vural-nasuhbeyoglu-beraat-etti
1861
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/621933/AYM_den_dort_ornek_karar.html
1862
http://www.kanalb.com.tr/haber.php?HaberNo=84537
1863
http://www.milliyet.com.tr/aym-den-game-of-thrones-karari--gundem-2334401/
1864
http://www.hurriyet.com.tr/son-karar-zorunlu-asi-yasak-topuk-kani-alinmasi-serbest-40259711
1865
http://www.amerikaninsesi.com/a/apden-cagri-gazetecileri-birakin/3568391.html
1866
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zın tutuklanan gazetecilerin serbest bırakılmasının talep edilmesine yönelik karar tasarısını kabul etti.
Strasbourg’da düzenlenen oturumda Türkiye’de gazetecilerin durumunun darbe girişimi sonrası daha da
kötüleştiği mesajı verildiği bildirildi. Avrupa Komisyonu’nun bölgesel politikalardan sorumlu gazeteci
üyesi Corina Cretu’nun, Türkiye’deki mevcut durumu “kaygı verici ve kabul edilemez” olduğunu belirterek, medya özgürlüğü önündeki engelleri kaldırması için AKP Hükümeti’ne çağrıda bulunduğu ifade
1867
edildi.
5 Kasım 2016
• Başbakanlık bünyesinde oluşturulan komisyonun teklifi ve ilgili bakanın onayıyla Ekim ayında kapatılan Yön Radyo ile Zarok TV’nin yeniden yayına başlamasına izin verildi. Ancak Kürtçe çizgi
1868
filmler yayınlayan Zarok TV’nin, tamamen Kürtçe yayın yapamayacağı da belirtildi.
7 Kasım 2016
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) başkanlarından Şeyh-ül Muharririn Burhan Felek adına
konulan “Basın Hizmet Ödülleri” meslekte 50 yılını tamamlayan 21 gazeteciye törenle verildi. TGC
Başkanı Turgay Olcayto, yaptığı konuşmada, “Halkın haber alma hakkı tamamen ortadan kaldırılmış
durumda. Meslektaşlarımızın sık sık gözaltına alındığı, tutuklandığı bir dönemdeyiz. Muhalif olan her
1869
yayın organını kapatmaya çalışan bir iktidarımız var” dedi.
18 Kasım 2016
• Dünya Yazarlar Birliği’nin (PEN) Almanya, Hermann Kesten Ödülü’nü bu yıl Cumhuriyet
gazetesi yazarı Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’e verdi. Gül törene katılmak istediğini ancak KHK ile yurtdışına çıkışının yasaklanması nedeniyle katılamadığını ifade ederek, “Biz uğradığımız
haksızlık nedeniyle bu ödülü aldık. Maalesef Türkiye haberlerin cezalandırdığı bir dönemden geçtiği
1870
için bu ödülü aynı zamanda habere verilmiş olarak kabul ediyorum” dedi.
24 Kasım 2016
• Journo haber sitesi, Medyascope ve Dağ Medya ortaklığı ile gelecek yıl işsiz gazetecilerin yapacağı 232 habere telif ödeyerek medyada çok sesliliği ve nitelikli haberciliği teşvik edeceğini açıkladı.
Yeni medya, basın özgürlüğü, sansür, ekonomi, emek, sağlık, eğitim, sanat, hukuk ve insan hakları alanlarında üretilecek içeriklerin ‘Journo Aktüel’ başlığı altında yayınlanacağı kaydedilerek, İstanbul, Ankara ile Diyarbakır da altı atölyenin düzenlenmesiyle 200’den fazla gazeteciye mesleki eğitim verileceği
1871
de belirtildi.
28 Kasım 2016
• OHAL kapsamında kapatılan merkezi Mardin’de bulunan Dramatik Sanatlar Eğitim ve Araştırma Derneği (DRASED), yeniden açıldı. Dernek adına, açıklama yapan yönetim kurulu başkanı Nurhan Öktem, “Derneğimiz, tüm hızıyla etkinliklerine başlayacak olup, eğitim çalışmalarımız ve yeni projelerle birlikte, çocuk ve gençlerimizi bugüne kadar olduğu gibi; yaşamın iyi, güzel ve doğrusuyla,
buluşturmaya devam edecektir” diye konuştu1872
11 Aralık 2016
• Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Merkez Yöneticisi avukat Şerife Ceren Uysal’a, Türkiye’de insan hakları alanında yürüttüğü mücadeleden ötürü, Dr. GeorgLebiszczak adı ile anılan ifade özgürlüğü ödülü verildi. Ödülü, kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği adına kabul ettiğini ifade eden Uysal, “Bu ödülü, öncelikle Çağdaş Hukukçular Derneği adına kabul ediyorum. Ödülü, sokak ortasında,
basın açıklaması yaparken katledilen meslektaşım Tahir Elçi adına, Barış İçin Akademisyenler için,
Sur’da, Cizre’de hayatını kaybeden binlerce insanımız için ve bugün cezaevinde olan parlamenterler,
1873
gazeteciler, avukatlar için kabul ediyorum” dedi.
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https://www.evrensel.net/haber/294000/apden-turkiyeye-gazetecileri-serbest-birakin
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1870
http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-38029306
1871
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https://www.evrensel.net/haber/297348/khk-ile-kapatilan-sanat-dernegi-khk-ile-acildi
1873
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14 Aralık 2016
• Cumhuriyet çizeri, Behiç Ak, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından karikatür dalında verilen Sedat Simavi Ödülü’ne layık bulundu. Dokuz dalda, sanatçı, gazeteci ve bilim insanlarına
ödül verilen gecede konuşma yapan TGC Başkanı Turgay Olcayto, “Aynı sözcükleri yinelemekten biz
yorulduk ama gazeteciliği tehlikeli bir meslek olarak görenler yorulmadı. Kamuoyunun haber alma, bilgilenme, gerçekleri öğrenme hakkı için en zor koşullarda görev yapan gazeteciler günümüzde de potan1874
siyel suçlu olarak görülmekteler. Halen cezaevlerinde 146 gazeteci çile dolduruyor” dedi.
18 Aralık 2016
• Suriyeli sığınmacılar krizinin simgesi haline gelen üç yaşındaki Aylan Kürdi’nin ölümünü resimleyen haberiyle tüm dünyada yankı uyandıran DHA muhabiri Nilüfer Demir, Birleşmiş Milletler
(BM) Gazeteciler Derneği’nden (UNCA) ‘Altın Ödül’ aldı. Demir, yaptığı açıklamada, “Bu ödülü, artık
yeryüzündeki herkesin sorunu haline gelen sığınmacıların dramını, dünyanın her yerindeki özverili çabalarıyla duyurmaya çabalayan tüm meslektaşlarım adına alıyorum. Bugün küçücük bir çocuğun görüntülerini dünyaya aktardığım için buradayım. O fotoğrafı çekerken işlenen insanlık suçuna tanıklık ettim.
Aylan’ın kaybettiği hayatı liderleri harekete geçirdi. Bu dram, BM Gazeteciler Derneği’nden bana altın
ödül getirdi. Bu ödülü Doğan Haber Ajansı ve Türkiye adına almaktan gurur duyuyorum’ şeklinde ko1875
nuştu.
20 Aralık 2016
• Merdan Yanardağ sosyal medya üzerinden, Kültür Türk adıyla yayın yapan yeni bir televizyon
kanalının kurulduğunu duyurdu. Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Yanardağ, kanal ve kadro hakkında
yaptığı açıklamasında, “Türkiye’nin yeni haber kanalı Uydu ve D-Smart üzerinden yayında. Şimdilik
Kültür Türk adıyla yayın yapan televizyonun adı ‘TELE 1’ olacak. Ben de Türkiye’nin yeni haber kanalında Genel Yayın Yönetmeni, programcı ve yorumcu olarak görev yapacağım. Yeni ve muhalif haber
1876
kanalında merkez medyanın ekranda yer vermediği çok önemli ve sürpriz isimler olacak” dedi.

Değerlendirme
Türkiye, değişik nitelikteki terör örgütleri ve ölümlere neden olan saldırılarla karşı karşıya kaldığı
2016 yılı içinde en önemli tehdidi başarısız darbe girişimiyle yaşadı. Ankara’da Türkiye Büyük Millet
Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bombalanması ve 246 vatandaşın şehit edilmesiyle toplumda ciddi bir travma ortaya çıktı. Ayrıca darbe girişimi, Fethullah Gülen Cemaati yapılanması tarafından
devlet kurumlarının tümüne nüfuz edildiğini gösterdiği için darbe tehdidinin devam ettiği şüphesi, hükümetin güvenlik politikalarına yönelmesindeki gerekçe haline geldi.
İfade ve basın özgürlüğü alanında sorunlar gündemde iken, darbe girişimi sonrasında ilan edilen
olağanüstü hal (OHAL) haklar ve özgürlükler alanında yeni kısıtlamaları ve sorunları da beraberinde getirdi.
15 Temmuz Darbe Girişimi, Türkiye’nin bundan önce yaşadığı askeri müdahalelerden çok farklıdır. Olay, dini referans alarak yıllardır devlet içerisinde tüm kurum ve kuruluşlarına yerleşen kadroların,
silahlı kuvvetler içindeki unsurları aracılığı ile devleti teslim alma girişimidir. Silahlı kuvvetler içinde
devletine bağlı unsurların direnci, halkın sokaklara dökülerek karşı duruşu ve polis ile asker içinde devletin yanında olan kadroların müdahalesi ile Türkiye’yi iç savaş gibi büyük bir felakete götürebilecek
süreç önlenmiştir. Bu darbe girişimi bütün boyutları ve bugüne değin tüm sonuçlarıyla soğukkanlı, aklıselim içinde değerlendirilerek, bundan sonra benzer şekilde devlet içerisinde örgütlenme ihtimali ve
kalkışmaların önünü şimdiden kesmek gerekir.
Darbe girişimini gerçekleştiren kadroların önderi ve hatta mehdisi mertebesinde ifade edilen Fethullah Gülen’in, nasıl böyle bir örgütlenmeyi başardığının irdelenmesi ve benzer girişimlere izin verilmemesi için oldukça önemlidir. İslam’ın Sünni yorumunda Nurcu ekolünde yetişip, 1970’li yıllarda
devletin İzmir’deki bir camisinde vaiz olan ilkokul mezunu Gülen’in, devlet kadrolarında başat nokta-
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larda olanları (profesör, yüksek yargıç, general, müsteşar, vali) ile ekonomide “Anadolu kaplanları” olarak nitelenen sanayi ve ticari kuruluşlarını nasıl ve hangi nedenlerle koşulsuz kendisine bağlayabilmiştir?
Darbe girişiminde bulunanlar, basına yansıyan sorgu ifadelerinde; öğrencilik yıllarından itibaren
Fethullah Gülen’in yurtlarında kalıp, kurslarında ve okullarında okudukları, himaye altında tamamladıkları eğitim sonunda da devletin değişik organlarında göreve getirildiklerini, 2000 yılından itibaren de
devlet kadrolarında, özellikle de yargıda, emniyette ve silahlı kuvvetlerde hızla kadrolaştıklarını açıklamışlardır.
Fethullah Gülen ve devlet içinde yapılanması ile ilgili raporların sümen altı edilmesi, Cumhuriyet
Savcıları tarafından açılan soruşturma ve davaların sonuçsuz bırakılması, Fethullah Gülen örgütlenmesiyle ilgili makale ve kitap yazanlar hakkında düzmece iddialarla davalar açılması ve tutuklamalar yapılması, Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Fuhuş gibi bugün düzmece olduğu açıklanan senaryolarla
yargı da kullanılarak silahlı kuvvetlerde tasfiyeler yapılması son on yılda siyasi iktidardaki AKP’nin
Gülen hareketine bakışını da göstermektedir. Elbette ki devlet içerisinde böyle bir yapılanmanın, en hafif ifadesi ile siyasi iktidarın göz yumması olmadan gerçekleşmesi de imkânsızdır.
Nitekim, gelişmeler karşısında siyasal iktidarca yapılan özeleştiriler önemlidir. Cumhurbaşkanı,
Başbakan, ve AKP’nin önde gelen yöneticileri herkesin bildiği bir gerçeği, yıllarca Fethullah Gülen örgütünü desteklediklerini açıkça kabul etmişlerdir. Bu durumdan sorumlu olduklarını, gelişmelerin bu
boyutlara ulaşabileceğini kestiremedikleri için halktan özür dileme sorumluluğunu göstermişlerdir.
Yıllarca Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) çerçevesinde ABD ile işbirliği yürüten AKP Hükümeti,
olaylar karşısında ABD’nin sorumluluğunu da açıkça dile getirmekten çekinmemiştir. Suriye’de PYD,
Amerika’da Fethullah Gülen konusunda ABD yönetimiyle farklı düşünen Hükümet, bunu açıkça söylemeye başlamıştır. Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ da, darbe girişiminin CIA tarafından planlanmış olduğu yorumunu yapmıştır.1877
Devleti ve toplumu bir örümcek ağı gibi saran ve darbe girişimi ile de kendi dini inanışlarına göre
devlet ve toplum düzeni kurmaya kalkışan bu yapıyı temizlemek olağan yöntemlerle mümkün olmadığından Anayasa’nın 119/2 maddesi uyarınca olağanüstü hal (OHAL) kararı alınmıştır. Anayasa’nın
121/3 maddesinin “Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir” hükmü uyarınca çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) yayımlanarak devlet organlarındaki “FETO örgütü” ile bağlantılı olanların tasfiyesi başlamıştır. KHK’lerin, Anayasa’daki yetki çerçevesinde olması,
KHK’lerin ve sonucundaki uygulamaların meşruiyet gerekçesini oluşturmaktadır. Bu itibarla görevden
çıkarmalar ve gözaltı ile tutuklamaların somut delillere dayandırılmasının zorunludur. Ancak gelişmeler
bu gerekliliğe her zaman uyulmadığını göstermektedir.
Yaşanan darbe girişimi şoku nedeniyle bazı kesimler tarafından idam cezasının yeniden getirilmesi talebi bakımından da Anayasa’nın 38. ve 90. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
(AİHS) yönünden imkânsız olduğu ve hatta Anayasa’nın anılan hükümlerinin değiştirilerek de mümkün
olmadığının da altını çizmekte yarar görmekteyiz. Bu noktada, Hükümet’in idam cezasının geri getirilmesi gibi bir düşüncesinin olmadığını açıklamış olması da isabetli olmuştur.
Türkiye’deki demokratik, laik düzene yönelik olan, kendi din anlayışına uygun devlet ve düzen
kurma amaçlı olduğu iddiasıyla “Fethullah Gülen terör örgütü” tarafından yapılan darbe girişimi karşısında demokrasiyi, insan hak ve özgürlüklerini temel değer sayan AB üyeleri ve ABD gibi Türkiye’nin
müttefiki olan devletlerce ikircikli, bekle-gör yaklaşımları sergilenmesi; yurttaşların anılan devletlere
olan duygularını da olumsuz yönde etkilemiştir. Anılan devletler, bugün için belki Türkiye’deki mevcut
hükümet ile bazı sorunlar yaşıyor olabilir. Türkiye’nin de büyük bir kesiminde de temel hak ve özgürlükler, basın ve ifade özgürlüğü konusunda mevcut hükümete eleştirisi bulunmaktadır. Bu raporda da bu
eleştiriler ve basın ifade özgürlüğüne aykırı uygulamalar yer almaktadır. Ancak mevcut hükümetle olan
hiçbir sorun, İslam’ın Sünni yorumunun Nurcu ekolünün yetiştirmesi Fethullah Gülen terör örgütünün
kendi din anlayışını dayatacağı, laik demokratik düzeni ortadan kaldıracağı ve bir iç savaşa yol açacak
darbe karşısında sessiz kalmayı haklı kılmamaktadır. O nedenledir ki, mevcut hükümete muhalif olanlar
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http://www.cnnturk.com/turkiye/ilker-basbug-15-temmuzu-bir-askeri-darbe-olarak-degerlendirmiyorum
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da dahil olmak üzere tüm siyasi partiler halkın tamamı tek vücut olarak darbeye karşı durmuştur. Günlerce süren demokrasi nöbetleri ile bu konudaki irade kararlılığını açıklamıştır.
Medya açısından ortaya çıkan durumun ayrıca değerlendirilmesi gerekir. İlk dikkati çeken konu
yakın tarihin gelişmelerini izleyen uzman gazeteci sayısının az oluşudur. Hükümet yanlısı medya kuruluşları gelişmelere gözlerini kapamıştır. Fethullah Gülen hareketini destekleyenlerin gözaltına alınması
ya da tutuklanması sonrasında olayların boyutlarını anlayan, irdeleyen yorumlayan gazetecileri kalmamıştır. Önceden olduğu gibi yayın politikalarını, doğru ve yanlış algısını Cumhurbaşkanı’na göre belirlemektedirler. Cumhurbaşkanı’nın gelişmelerden kendisinin de sorumlu olduğunu belirtmesi, özür dilemesi onu destekleyen basın tarafından anlaşılmış görünmemektedir. Ülkenin bu hale gelmesindeki
önemli etkenlerden birisinin medyadaki iktidara veya dini bir cemaate yönelik sorgusuz teslimiyet ve
hatta biat yozlaşmasıdır.
Ülkeyi iç savaşın eşiğine getiren kalkışma sonrasında medyanın önemli bölümünün iktidara kayıtsız teslimiyetinin devam etmesi düşündürücüdür. Kalkışma sonrasında, basının ilk iş olarak özdenetim yapması, gelişmeler karşısında siyasal iktidarı uyarma görevini neden yapamadığını sorgulaması
beklenirdi. AKP’nin kurucusu, Adalet Bakanlığı, TBMM Başkanlığı görevlerini yapan Cemil Çiçek’in
gelişmelerden siyaset kurumunun yüzde 90 sorumlu olduğu açıklaması1878 bile bu basının gözünü açmışa benzememektedir.
Hükümet yanlısı olmayan medya kuruluşlarının geçmişte hükümet baskıları karşısında direnememesi, gazetecileri işten çıkartması işini iyi yapan polis-adliye muhabirlerinin sayısını çok azalttığı
gerçeğini ortaya koymaktadır. Haberde “havuz sistemi” uygulamaya başlayan, artan haber masraflarını
muhabir kadrolarını daraltarak azaltmaya çalışan medyamızda silahlı kuvvetler, milli eğitim, polis, adliye gibi kamu kurumlarındaki gelişmeleri doğru değerlendirip anlatacak muhabir neredeyse kalmamıştır.
Olayların seyrini değiştirdiği söylenen özel televizyon kanallarımızda gelişmeleri değerlendirecek yeterli birikimde muhabirlerin olmadığı darbe girişimi sonrasındaki yayınlarda Fethullah Gülen hareketinin
uzun yıllar içinde yer alan, sonradan pişman olup ayrılan kişileri uzman olarak konuşturulmaları ile gözler önüne serilmiştir. Türk halkının gelişmeleri anlatan, açıklayan, anlaşılır hale getiren TV programı
yapacak gazetecilere ihtiyacı vardır. Farklı görüşlerin saatlerce tartışıldığı programların bu gereksinimi
karşıladığı söylenemez. Önemli ve değerli görevler yapabilecek deneyimli ve bilgili muhabirlerin sektörden uzaklaştırılmaları büyük bir kayıptır.1879
15 Temmuz Darbe Girişimi’nin öngörülemez gelişmelere yol açması büyük bir olasılıktı. Tehlikenin büyüklüğü önlemlerin de büyük olmasını gerektirmektedir. Ama bu önlemlerin medyayı ilgilendirenleri kapatma, yasaklama, toplatma, gözaltı ve tutuklama biçiminde mi ortaya çıkmalıdır? Gelişmeler
ne denli vahim olursa olsun, demokratik bir toplumda önlemlerin yasalara uygun olması gerekmektedir.
Bunun en yalın nedeni yeni sorunlar, mağdurlar yaratılmamasıdır ve dahası evrensel olarak kabul edilen
bazı değerlerin tamamen göz ardı edilmemesidir. Bunlar yapılırken “aldatılmışlık” duygusu nasıl giderilecektir? Yıllardır kamu kaynaklarından beslenerek toplumu yanıltan, aldatan kişiler, “basın özgürlüğü”
savunusu altında cezasız kalması da elbette düşünülemez. Bununla birlikte gazetecilik, habercilik dışında başka uğraşı olmayan medya mensuplarının sırf çalıştıkları kurum dolayısıyla mağdur edilmeleri, özgürlüklerinin kısıtlanması kabul edilemez.
20 Temmuz 2016 üç ay süre ile ilan edilen, 19 Ekim 2016 ve 3 Ocak 2017 tarihlerinde üçer ay süreyle iki kez uzatılan olağanüstü hal (OHAL) ile devlet kurumlarında “teröristlerin köklerini kazınması”1880 hedeflenmiş, ancak bu özel yetki rejiminin devletin yeniden yapılandırılması, anayasa ve yasalarla yapılması gereken yapısal değişikliklerin sağlanmasında kullanıldığı iddia edilmiştir. Kararnameler
ile doğrudan ve kararnamelere dayanarak kurumlar tarafından on binlerce kişi kamu görevinden çıkarılmış ve meslek lisansları iptal edilmiş, binlerce özel sağlık ve eğitim kurumunun yanı sıra, medya kuruluşları, dernek ve vakıflar kapatılmış̧, onlarca belediyeye kayyım atanmış̧ ve pek çok yasada kalıcı
değişiklikler yapılmıştır.1881
Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı “2. Dünya Savaşı sonrası dönemin en büyük mülteci krizi” ola-

1878

http://odatv.com/bizim-gunahimiz-yuzde-90-1308161200.html
http://www.hurriyet.com.tr/fetoyu-ilk-kez-yazan-adam-zubeyir-kindira-40176083
http://www.milliyet.com.tr/cumhurbaskani-erdogan-devleti-sifi-siyaset-2290743/
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http://www.ihop.org.tr/wp-content/uploads/2017/01/OLAĞANÜSTÜ-HAL-VE-TEDBİRLERİ_09012017_yeni.pdf
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rak tanımlanan “Suriyeli göçmenler” probleminin yarattığı güvenlik sıkıntısıyla da terör saldırılarında
ciddi bir tırmanma görülmüştür. Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD veya Arapça kısaltmasıyla DAEŞ),
PKK ve DHKP/C örgütleri saldırıları tırmanan terörün korkunç örnekleri olarak göze çarpmaktadır.
Türk halkının terörle ve demokratik kurumlara yönelik saldırılarla başa çıkarken, aynı zamanda
yaşadığı ifade özgürlüğünü koruma ve geliştirme ikilemi 2016 yılının adeta özeti gibidir. Karşılaşılan
tehditler ve tırmanan kamu güvenliği ihtiyacı gereği olarak Türkiye’nin AİHS’nin 15/3 Maddesi kapsamında kısıtlamaya gitmesi haklı görülmelidir.
Nitekim benzer istisnai insan hakları kısıtlaması OHAL ilan eden Fransa tarafından da uygulanmaktadır. Kaygı ve endişelerin kaynağı ise artan tehdit algısı ve terör olayları nedeniyle OHAL ilan
edilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Bildirgesi’nde yer alan bazı hak ve özgürlüklerin kısıtlanması değildir. Bundan ziyade, bu çerçevedeki uygulamaların miktarı, yoğunluğu ve 19 yıl aradan sonra Türkiye
hakkında yeniden rapor yazmakla görevlendirilen BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Özel Raportörü
ön raporunda1882 da yer aldığı gibi bu uygulamaların derinliği ve orantısızlığıdır. BM Raporu’nun yanı
sıra hem Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’nin Türkiye ziyareti memorandumunda1883 hem de
Avrupa Komisyonu’nun Türkiye İlerleme Raporu’nda1884 Türkiye’deki durum ile ilgili endişeler ifade
edilmiştir. Bu raporlarda, insan haklarına getirilen kısıtlamaların kamu ve ve özel yaşamın tümü üzerinde derin izler ve kısıtlamalar getirmekle birlikte “Türkiye’yi gerçekten demokratik olan her toplumda
mevcut olan temel güvencelerden uzaklaştırmaktadır.”1885
BM Raporu’nda ayrıntılı bir şekilde incelenen Türkiye’deki hukuki yapı, “hukuki netlikten uzak”
bulunmuştur. Özellikle “şiddeti teşvik etmek” veya “terör örgütüne üye olmamakla beraber terör örgütünün hedeflerini gerçekleştirmeye yardımcı olmak” gibi tanımlamaların geniş ve muğlak olması, bu
ifadelerle neyin kastedildiğinin tam olarak anlaşılmasına imkan vermemektedir.
Ülkenin ve yurttaşların güvenliğini sağlamakla görevli hükümetlerin, terörü ve şiddeti teşviği kısıtlaması anlaşılabilir bir gereklilik olabilir. Ancak Türkiye’de, “terörü ve şiddeti teşvik etmek” ile tam
olarak neyin kastedildiği net bir şekilde ortaya konulamamaktır. Dolayısıyla getirilen kısıtlamaların şiddeti teşvik ile bağlantılı olmaktan ziyade gazetecilik ve kamunun bilgilendirilmesi ile ve hatta iktidara
yönelik eleştirilerin susturulması çabasıyla yakinen bağlantılı olduğu sıklıkla uluslararası raporlarda yer
almaktadır.
KHK’lerin uygulanmasında kamuda çalışanların işten çıkarılmalarında, gözaltı ve tutuklamalarda
kolluk ve yargının hukuku zorlayan işlemlerin mağduriyetlere neden olduğu siyasi çevrelerde ve basında ifade edilmeye başlanmıştır.
Bunların yanı sıra, devlet kurumların ve yapılarının esaslarında değişiklik yapan hükümler; kuvvet komutanlıklarının Milli Savunma Bakanlığı’na, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma Genel
Komutanlığı’nın İçişleri Bakanlığı’na, tüm askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı’na bağlanması, Milli
Savunma Üniversitesi Kurulması, şüphelilerin savunma haklarının kısıtlanması, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) kapatılması, kapatılan radyo, TV, gazete, dergi, yayınevi, haber ajansının
malvarlıklarının hazineye devri ve bunların borçlarından Hazine'nin sorumlu olmadığı gibi Anayasa gereği kanunla düzenlenmesi zorunlu olan konuların KHK ile yapılması KHK’lerin hukuki meşruiyetini
tartışılır hale getirmiştir.
Bu tartışmalar sonucu olmalı ki, anamuhalefet partisi CHP de 668 sayılı KHK’nin iptali talebini
Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştır. Anayasa Mahkemesi’nin, geçmişte KHK’leri hukuksal açıdan incelemesini yaparak Anayasa’ya uygunluğunu denetleyebileceği yönünde yerleşik kararları bulunmaktadır.1886 Anayasa Mahkemesi en son 12 Eylül darbecilerinin TMMOB’un uluslararası toplantı ve kongre-
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http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20891&LangID=E
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http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-suffering-rights-rollback-under-erdogan-hrw.aspx?pageID=238&nID=72295&NewsCatID=339
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(- Esas Sayısı: 1990/25, Karar Sayısı: 1991/1 Karar Günü: 10.1.1991, R.G. Tarih-Sayı :05.03.1992-21162)
- Anayasa Mahkemesi (Esas Sayısı: 1991/6, Karar Sayısı: 1991/20, Karar Günü: 3.7.1991, R.G. Tarih-Sayı: 08.03.1992-21165) kararında “Ancak, Anayasa Mahkemesi Anayasa’ya uygunluk denetimi için önüne getirilen ve yasama veya yürütme organı tarafından yürürlüğe konulan düzenleyici işlemin hukuksal nitelemesini
yapmak zorundadır. Çünkü Anayasa Mahkemesi, denetlenmesi istenilen metine verilen adla kendisini bağlı sayamaz. Bu nedenle, Anayasa Mahkemesi “olağanüstü
hal KHK’si” adı altında yapılan düzenlemelerin Anayasa’nın öngördüğü ve Anayasa’ya uygunluk denetimine bağlı tutmadığı gerçekten bir “olağanüstü hal
KHK’si” niteliğinde olup olmadıklarını incelemek ve bu nitelikte görmediği düzenlemeler yönünden Anayasa’ya uygunluk denetimi yapmak zorundadır. Anayasa’nın 148. maddesi yalnızca olağanüstü hal KHK kuralı niteliğinde olan düzenlemelerin Anayasa’ya uygunluk denetimine bağlı tutulmalarına engel oluşturur.”)
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lere katılmasını Bayındırlık Bakanlığı iznine bağlayan düzenlemeyi iptal etmiştir.1887
Ancak ne var ki; Anayasa Mahkemesi (AYM) CHP tarafından 668 sayılı KHK’nin iptali için açılan davayı reddetmiştir. Karar gerekçesinde “26. Anayasa’nın 121. maddesi uyarınca çıkarılan dava konusu KHK hükümlerinin, Anayasa’nın 148. maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan
“… Olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz.” hükmü
karşısında, esasa geçilerek yargısal denetiminin yapılması mümkün değildir” denilmektedir.1888
AYM, bu son kararıyla OHAL’de yayımlanan KHK’lerin Anayasa ve hukuka uygunluk denetimini yapmaya yetkili olmadığını belirtmiştir. Ancak AYM, örneğin 22.6.2016 tarihli kararında OHAL
kapsamındaki KHK’lerin yargısal denetiminde kendisini yetkili sayarken, bu karardan yaklaşık dört ay
sonrasında, 12.10.2016 tarihli kararında OHAL kapsamındaki KHK’lerin yargısal denetiminde kendisini yetkisiz kabul etmesi dikkat çekmiştir. AYM’nın kendini yetkisiz kabul etmesi, hukuk çevreleri ve
basında eleştirilmiştir.
Eleştirilerde; hukuk devleti ve Anayasa’nın üstünlüğü kuralı nedeniyle Anayasa’nın 148. maddesinin lafzına değil ruhuna uygun yorumlama yapılması gerektiği ortak noktadır. OHAL, Anayasa’nın
121. maddedesi uyarınca en fazla dört aylık sürelerce uzatılarak uygulanmaktadır. Dolayısıyla
OHAL’de yayımlanan KHK’lerle de bu sürelerle sınırlı düzenleme yapılması gerekir. OHAL kalktıktan
sonra yürürlükte olacak şekilde düzenlemelerin OHAL kapsamındaki KHK’ler ile yapılmaması gerekir.
Bu nedenle OHAL KHK’lerini de “AYM denetlemelidir” denilmektedir.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın başını çektiği karşı görüşe göre ise; 148. maddenin lafzına göre
AYM’nin son kararı doğru olup, önceki kararları Anayasa’ya aykırıdır ve son kararı ile AYM geçmişteki yanlıştan dönmüştür.
OHAL, Anayasa’da öngörülen bir rejimdir. O nedenle OHAL ile ilgili her türlü düzenlemenin,
Anayasa’nın çizdiği sınırlar içinde olması gerekir. Bu düzenlemelerin Anayasa’nın çizdiği sınırlar içinde olup olmadığı da ancak yargısal denetimle mümkün olur.
Sonuç itibarıyla AYM, bu son kararı ile OHAL kapsamındaki KHK’ler eliyle her türlü yasal düzenleme yapılmasının kapısını açmıştır. Bu kapıdan ilk giren KHK 676’ya göre, devlet üniversiteleri ve
vakıf üniversitelerinde rektör seçimlerinin kaldırılıp, rektör adaylarının Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
tarafından belirlenip, Cumhurbaşkanı’nca atanması oldu.
AYM’nin bu kararı ile hukuk devleti hukukun üstünlüğü gibi temel hak ve özgürlüklerin güvencesi olan evrensel kuralların uygulanmasında önemli bir kırılma yaratmıştır. AYM’nin bu kararı; hukuk
devleti ve hukukun üstünlüğü kurallarının güvencesi olması gereken yargı organlarının hali hazırdaki
resmini vermesi bakımından oldukça düşündürücü ve gelecek açısından da kaygı vericidir.
2017 başında yayınlanan üç Kanun Hükmündeki Kararname ile ciddi insan hakları şikayetlerinin
güvenlik ihtiyacı karşısında duymazdan gelineceği kaygısı artmıştır. Kararnamelerin, yasaların ve hatta
Anayasa maddelerinin kişisel haklar ve özellikle ifade özgürlüğü gözetilerek gözden geçirilmesi veya
uygulama kapsamlarının daraltılması veya netleştirilmesi ile basın, ifade ve fikir özgürlüğü alanını genişletmeye imkan sağlayabilecektir.
Türkiye’deki fikir özgürlüğü iklimini genişletmek amacıyla atılabilecek adımlar Türkiye’deki durum ile ilgili olarak raporlar hazırlayan yerli ve yabancı kurumlarca sıklıkla dile getirilmektedir. Gazeteciler Cemiyeti’nin 2016 yılı başında yayınladığı “Durum 2016” kitabında da yer alan ve birçok yerli kurumların yanı sıra uluslararası kuruluşların raporlarında da sıklıkla vurgulanan bazı öneriler son olarak
BM Raporu’nda özetlenmiştir.
Anayasa’nın basın hürriyetini koruyan 28. maddesi, 4709 sayılı kanun kapsamında yapılan değişiklikler neticesinde, Türk makamları artık “Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit eden” gazetecileri kovuşturabilmekte ve yargı mecmuaları kapatabilmekte, toplatabilmekte veya yayınlanmasını geçici olarak durdurabilmektedir. Bu hüküm ne tür faaliyetlerin Devletin bütünlüğüne veya güvenliğine tehdit teşkil edebileceğini belirtmemektedir.

1887
1888

(Esas Sayısı: 2015/106, Karar Sayısı: 2016/128, Karar Tarihi: 22.6.2016 R.G. Tarih – Sayı: 23.9.2016 – 29836)
(Esas Sayısı: 2016/166 Karar Sayısı: 2016/159, Karar Tarihi:12.10.2016, R.G. Tarih – Sayısı: 4.11.2016 – 29878)
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Terör bağlamında işlenen suçları ele alan 3713 sayılı “Terörle Mücadele Kanunu” da aynı şekilde
net olmaktan uzaktır. Örneğin 1. madde ne tür fiillerin terör olduğunu net bir şekilde belirtmemekte ve
terör örgütü üyeliği kapsamını belirsiz bir şekilde ele almaktadır. Özellikle de terör örgütü “propagandası” yapanların cezalandırılmasını öngören 7. maddenin 2. fıkrası ifade özgürlüğüne zarar vermektedir.
Bu madde hükmüne göre, propaganda suçunun basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde, cezanın yarı
yarıya arttırılması öngörülmektedir.
Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 220. maddesi suç örgütüne üye olmayı cezalandırmakta, ancak net
olmayan bir takım tanımlara yer vermektedir. Bir suç örgütünün ya da örgüt amaçları için “propaganda”
yapanların bir ila üç yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasının ön görmesi ifade özgürlüğü bağlamında
özellikle endişe kaynağı olduğu belirtilmelidir.
Hakaret suçuyla ilgili düzenlemeler kamu görevlilerine yöneltilen eleştirileri gittikçe daha fazla
kısıtlamaktadır. Bu konuda özellikle kamu görevlilerine yönelik hakaret konusunda TCK 125. maddesi
ve Cumhurbaşkanı’na hakareti suç olarak tanımlayan 299. madde not edilmelidir. Sadece 2015/2016 yılındaki rakamlara göre, Cumhurbaşkanı kendisine yöneltilen eleştiriler nedeniyle 1,900’ün üzerinde hakaret davası açmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Darbe Girişimi Darbe Girişimi sonrası bu
davalarda şikâyetçi olmadığını bildirdiğinden bu davaların çoğu düşmüştür. Bu tür ifadeler, özellikle
kaba veya uygunsuz olduğunda, iktidar sahiplerini çok kızdırabilmekle birlikte, yine de İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesi (İHEB) 19. madde tarafından güvence altına alınmıştır ve kamusal tartışmaları,
hesap verme yükümlülüğünü ve bireylerin kamu yaşamına katılımını mümkün kılmaktadır.
Temmuz ayında OHAL ilanından bu yana, Bakanlar Kurulu kanun hükmünde kararname çıkararak kamu yönetim birimlerine çok geniş yetkiler vermiştir. KHK’lerin kapsamı olağanüstü hal ile sınırlı
olmalıdır, ancak kararnamelerin kapsamı genişleyerek, kanun kapsamında terör örgütü kabul edilen
FETÖ’nün de ötesine geçmiştir.
KHK’lerin anayasal denetimden de uzak kalmaları gerek kapsam gerek uygulama ve sonuçları
açısından ciddi mağduriyet ve mağdurlar yaratacak bir ortam hazırlamıştır. Mesela, 25 Temmuz 2015
tarihli 668 sayılı KHK’nin 2. maddesi 4. fıkrasına göre, ulusal güvenliğe tehdit teşkil eden terör örgütlerine ait, bu örgütlerle bağlantılı veya irtibat halinde olduğu suçu isnat edilen çok sayıda TV ve radyo istasyonunun, gazetenin, süreli yayının ve dağıtım şirketinin kapatılmasını öngörmektedir. Bu kararnameler – yani 667 sayılı 22 Temmuz 2016 tarihli KHK, 668 sayılı 27 Temmuz 2016 tarihli KHK, 669 sayılı
31 Temmuz 2016 tarihli KHK, 670 sayılı ve 671 sayılı 17 Ağustos 2016 tarihli KHK’ler, 672, 673 ve
674 sayılı 1 Eylül 2016 tarihli KHK’ler, 675 ve 676 sayılı 29 Ekim 2016 tarihli KHK’ler basın ve ifade
özgürlüğü alanında kısıtlamalar getirilmesini kolaylaştırmıştır. Özellikle, terörist kabul edilenlerin ifade
özgürlüğüne yönelik sert önlemler almak için 672 sayılı KHK’nin kullanılması ve 11 Kasım 2016 tarihinde 370 derneğin faaliyetine son verilmesi için 676 sayılı KHK’nin kullanılması bu kapsamda sayılabilir. Bu KHK’ler ile ayrıca tutukluluk durumuna itiraz etme, avukata erişme hakkının kısıtlanması ve
yurt dışı seyahat imkanını (pasaporta el konulması yoluyla) azaltmış ya da tamamen ortadan kaldırmıştır. 667 ve 668 sayılı OHAL kararnameleri ile memurların ihracından KHK’lerin uygulanmasında görev
yapan kamu görevlilerinin, sorumlu kişilerin hukuki ve cezai sorumluluğunun ortadan kaldırılması,
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özellikle yetksini kötüye kullanan kamu görevlilerine Anayasa’ya aykırı olarak dokunulmazlık getirilmiştir.
İnternet iletişimini düzenleyen 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi
ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”da, 2016 yılında da çok
önemli değişiklikler yapılmıştır.15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgisi olduğu gerekçesiyle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı kapatılmıştır. Görev ve yetkileri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na
(BTİK) devredilmiştir.
İnternet iletişiminin denetimi, iletişimin durdurulması ve kararlarına uyulmaması halinde yaptırım
uygulamaya yetkili bir kamu kurumunun hukuk ve demokrasi dışı bir eylemlerle bağlantılı olması ve bu
nedenle kapatılması, fikir ve düşünce özgürlüğünün olmazsa olmazı olan iletişim konusunda önceki raporlarımızda aktarılan kaygı ve eleştirilerin ne kadar haklı olduğunu göstermiştir.
Kırılan kalemler
2015 yılı sonunda hapisteki gazeteci sayısı 2007-2013 dönemi Ergenekon, Balyoz ve benzeri davalarıyla tırmanan rekor seviyelerden ilk kez ciddi azalma göstermeye başlamıştı. 2016 yılı başında hapisteki gazeteci sayısı uzun bir aradan sonra 20’li sayılara inmişti.
2016 yılı başında 20’li rakamlarla ifade edilen tutuklu veya hükümlü olarak özgürlükleri kısıtlanan gazeteciler, Haziran sonunda 30’a, 15 Temmuz itibariyle ise 33’e yükseldi. Hapisteki gazetecilerin
sayısı Temmuz sonunda 62’ye, Ağustos’ta 93’e, Eylül’de 121’e, Ekim’de 130’a, Kasım’da ise 146’ya
yükseldi. 31 Aralık 2016 tarihinde ise özgürlüğü kısıtlı gazeteci sayısı, yeni yıla birkaç gün kala Diyarbakır’da gözaltına alınan muhabirlerle birlikte, 150’yi buldu. Bu arada yıl içerisinde 839 gazeteci yaptıkları haberler nedeniyle açılan davalarda hakim karşısına çıktı. 2016’da 780 gazetecinin basın kartı
idari kararla iptal edildi.
2014 yılında istifa etmek durumunda bırakılan gazeteci sayısı sekiz iken, 330 gazeteci de işten çıkarılmıştır. 2015’te istifa etmek zorunda bırakılan gazeteci sayısı 34’e, işten çıkarılan gazeteci sayısı da
590’a yükseldi. 2016 yılında ise işten çıkarılan gazeteci sayısında âdeta bir deprem yaşandı. Açık verilerden toplanan bilgiye göre, 2016 yılında toplam 25 gazeteci istifa etmek zorunda kalırken, açık kaynaklardan belirlenebilen en az 3 bin 655 gazeteci de işinden oldu. Bu son rakamlarla ülkedeki işsiz gazeteci sayısının 11 bini aştığı tahmin edilmektedir.
OHAL kararnameleri ile toplam 178 medya kuruluşu kapatıldı. Bu kuruluşların sadece dokuzu
için yine KHK ile kapatma kararı kaldırıldı.1889 Yine, 668 sayılı KHK ile kapatılan kapatılan medya kuruluşları ve diğer dernek, vakıf, üniversite ve sair kurumlarla ilgili uygulanacak tedbirler tanımlandı.

1889

http://www.haberturk.com/gundem/haber/1272968-ohal-kararnamesiyle-16-televizyon-3-haber-ajansi-45-gazete-kapatildi

241

Gazeteciler Cemiyeti

İfade ve Basın Özgürlüğü 2016 Raporu

Özgürlük için Basın

Buna göre kapatılan kuruluşlara ait olan taşınırlar ve her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazine’ye bedelsiz olarak devredilmiş sayılacak; taşınmazlar tapuda resen Hazine adına her türlü
kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilecek; kapatılan kuruluşların her türlü borçlarından
dolayı hiçbir şekilde Hazine’den bir hak ve talepte bulunulamayacak. Böylece OHAL döneminde haklarında kapatma kararı verilen kuruluş ve kurumlar ile bu medya kuruluşlarında görev almış tazminat gibi
alacakları olan gazeteciler ve diğer personelin bu dönem sona erdikten sonra yerel veya uluslararası hukuk yoluyla haklarını geri alabilmeleri de imkansızlaştırıldı.
Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından yapılan ve yazılı basın, TV, radyo, internet medyası ve
ajanslardan oluşan beş farklı mecrayı kapsayan araştırma verilerine göre 2016 yılında 1,075 yayın kapanırken, 84’ü medya sitesi veya portalı olmak üzere 117 yeni yayın sektöre katıldı.1890 Kapatılan medya
kuruluşlarının 169’unun KHK ile, idari tasarrufla yayın hayatlarına son vermiştir. Özgürlük için Basın
ekibinin açık kaynaklardan derlediği verilere göre en az 3,695 basın mensubu 2016 yılı içerisinde işini
kaybetmişken, MTM araştırmasına göre de transfer, terfi, görev değişimi, işten ayrılma veya çıkartılma
gibi nedenlerle kurum veya pozisyon değiştiren medya çalışanı sayısı 14 bin 450 oldu. 2016’da en çok
kayıp internet medyasında yaşandı. 786 medya sitesi veya portal yayınını durdururken, 124 gazete, 84
dergi, 45 TV kanalı, 32 radyo ve 4 ajans yayın dünyasından çekildiler veya çekilme durumunda kaldılar.
Medya kurumlarının kapatılması veya yayın hayatlarına son verme durumunda kalmaları ciddi ve
endişe verici gelişmelerdir ancak ondan da daha büyük endişe sebebi 2016 yılında 189 gazeteciye yönelik sözlü veya fiziksel saldırı yaşanmasıdır.
Ayrıca, devletin resmi ilanların dağıtımı için kamu tüzel kişiliğine haiz bir yapı olarak kurduğu
Basın İlan Kurumu’nun 5 Ekim 2016’da yürürlüğe giren “Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği”1891 ile resmi ilan dağıtımına yeni bir kriter getirildi. Buna göre,
medya kuruluşlarının imtiyaz sahibi gerçek ya da tüzel kişilikleri, tüzel kişilik temsilcileri, ortakların
çoğunluğu ya da varsa tüzel kişi temsilcisi hakkında “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı
Suçlar” ve/veya “Terörle Mücadele Kanunu” kapsamında dava açılması halinde, dava sonuçlanıncaya
kadar yayının ilan alımı durdurulacak. Aynı suç ya da suçlardan yargılanan asgari fikir işçisi kadrosunda
bulunanların ise beş gün içerisinde kadrodan çıkarılması gerekecek. Aksi takdirde resmi ilan hakkı durdurulacak.1892 Böylece medya kuruluşlarının imtiyaz sahibi gerçek ya da tüzel kişilikleri, tüzel kişilik
temsilcileri, ortakların çoğunluğu ya da varsa tüzel kişi temsilcisi hakkında veya bu medya kurumları
kadrosunda çalışanların hakkında mahkumiyet kararına gerek olmadan, sadece kovuşturma açılması kuruluşların kapanmasına kadar gidebilecek ciddi gelir kaybının yolu açıldı.
Sansürde büyük artış
2016 yılında sansür vakalarında da artış yaşanmıştır. En önemli sansür şekli, gazetecinin ülke koşulları veya yayıncının çeşitli baskıları sonucu uygulamak zorunda kaldığı ve belgelenemeyen oto sansürdür. Bu konuda Türkiye’de son zamanlarda çok olumsuz gelişmeler yaşandığını söylemek gereksiz
olacaktır.
Türkiye’de basın özgürlüğü gerek sahiplik, gerek örgütlenme eksikliği gerekse de siyaset-medya
patronu ilişiklerindeki yoğunluk nedeniyle 1980 darbesinden bu yana hep bir şekilde krizden geçmektedir. Kendine yeterli medya kuruluşlarının olmaması, sektörde neredeyse hiç sendikal örgütlenmenin
kalmaması, medya patronlarının aynı zamanda siyasi iktidarların çeşitli alanlarda lütfuna muhtaç olmaları, sansürü ve iş güvenliğinden gazetecinin kendine uygulamak zorunda kaldığı oto-sansürü neredeyse
olağanlaştırmıştır. 1980 öncesi dönemlerde gazete kağıdı ithal izni, resmi reklam kotası ve sair yollarla
siyasetin medya üzerine baskı kurma veya “ehlileştirme” çabaları, doğrudan medya kurumu üzerine, gazeteciye baskı veya avantaj sağlama şekline bürünmüştür.
Darbe girişiminden çok önce, Ergenekon ve Balyoz soruşturmaları döneminde başlayan basındaki
kamplaşma, Türk medya geleneğindeki her ideolojiden medya mensupları arasındaki mesleki diyalog
bulunması gazeteciler arasındaki konuşur-görüşür olma durumunu azaltmıştı. Darbe girişiminden önce,
resmi ilanlardan mahrum bırakılan ve özel sektöre baskılarla reklam alması engellenen iktidara eleştirel
yaklaşan medya organları ile artık yolları iktidarla ayrılmaya başlayan Fethullah Gülen cemaatine yakın
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http://www.medyatakip.com.tr/sayilarla-turk-medyasindaki-hareketlilik/devami/
http://www.bik.gov.tr/resmi-ilan-ve-reklamlar-ile-bunlari-yayinlayacak-sureli-yayinlar-yonetmeligi-resmi-gazetede-yayimlandi/
http://bianet.org/bianet/medya/182458-kapatilan-basin-yayin-radyo-televizyon-ve-haber-ajanslari
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medya kuruluşları kapatılma, terörle mücadele mevzuatı takibatı, kayyum atanarak müesseselerin yönetiminin devlet tarafından üstlenmesi uygulamalarıyla karşılamaya başlamışlardı.
15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında ise zaten kriz içerisindeki Fethullah cemaatine yakın
medya kısa sürede tümden kapatıldı, diğer eleştirel medya kuruluşları veya etnik veya ideolojik nedenlerle “siyaseten kabul görmeyen” yayın çizgisine sahip medya kuruluşları ise ise istikrarı tesis etme gerekçesiyle daha önce görülmemiş ölçekte tedbirlere muhatap bırakıldılar. 15 Temmuz Darbe Girişimi
sonrası dönemde neredeyse dört bin gazetecinin işsiz kalması, aralarında sürekli basın kartı sahipleri de
olmak üzere yüzlerce gazetecinin basın kartına el konulması, yurt dışı seyahat sınırlamaları veya pasaport el koymaları dönemin acı gelişmeleri oldu.
Yayın politikaları ne olursa olsun, teröre açık destek vermedikleri sürece tüm yayın kuruluşlarının
faaliyetlerine, yayınlarına ifade ve basın özgürlüğü adına katlanmak demokrasi gereğidir. Demokratik
toplumlarda ilerleme, siyasi iktidarların ve toplumun genelinin hoşuna gitmese de karşıt fikirlerin serbestçe ifade edilmesi ve tartıştırılmasıdır olarak özetlenebilecek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
(AİHM) içtihadı demokrasilerde bilinçli tercihin ancak toplumun bilinçlenmesiyle mümkün olabileceği
tezine dayanır.
Birçok raporda da altı çizildiği gibi, özellikle endişe kaynağı olan bir durum da Güneydoğu Anadolu’daki her türlü medyanın, özellikle de Kürt medyasının yaygın bir şekilde ortadan kaldırılması ve
bunun neticesinde bilgi alma imkânı konusunda muazzam bir eksikliğe yol açmasıdır.1893
Akreditasyon, yayın engelleme, habere ulaşma engeli ve benzeri şekillerde uygulanan sansür,
2014’te 93 vaka olarak kayda geçmişken 2015’te vaka sayısı 940’a, 2016’da ise büyük bir sıçramayla
3922’ye ulaşmıştır. Erişim engellemesine gelince, erişim engellerini kaydeden engelliweb.com sitesinin
de 2016 sonunda yayınına son vermek zorunda bırakıldığını söylemek, durumun vahametini gösterecektir.
Erişim engellemesi
Yıl boyunca ortalama 300 civarında erişim engellenmesi yaşanan 2016’da toplam 3 bin 922 erişim engeli vakası kaydedilmiştir. Bu rakam 2015’te 940, 2014’te ise 93 idi. Birikimli internet erişimi ise
2012’de 15 bin 92 iken, 2013’te 42 bin 686’ya, 2014’te 66 bin 244’e, 2015’te büyük bir sıçrama yaparak 103 bin 885’e, 2016’da ise 107 bin 992’ye ulaştı. Menfur terör saldırıları sonrasında çok kısa sürede
getirilen yayın yasakları, hem gazetecilerin bilgiye erişimini hem de halkın anayasal güvence altında bu-
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lunan bilgiye erişme hakkına kısıtlama getirmektedir. Teröre karşı mücadelede, istihbarat gereksinmeleri veya suçlu takibinde yayın yasağı uygulanması normal ve kabul edilebilir olmakla birlikte, daha olay
yerine ambülans gelmeden idari kararla yayın yasağı uygulanması adeta terörle mücadele konusuna tam
bir yayın yasağı şemsiyesi getirildiği endişelerini doğurmaktadır. 2016 içerisinde 14 toplumsal olayda
yayın yasağı kararı verildi.
Terörist saldırılar ardından iletişim ağlarının kapatılması veya erişimin yavaşlatılmasıyla olası
başka saldırıların sınırlandırılması amaçlansa da bu tedbir bireylerin bilgiye erişimini ortadan kaldırdığı
gibi, birbirleriyle iletişim kurmalarını, güvenlikleri açısından önemli bilgilere erişmelerini veya birbirlerini desteklemelerini de engellediği teslim edilmelidir.
Özellikle, internet haber siteleri üzerindeki baskı neredeyse rutinleşmiştir. 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden sonra hız kazanan, geniş bir internet kapatma ve içerik engelleme dalgası, sosyal medya
platformlarında hemen her olaydan sonra yaşanılan ciddi engelleme veya erişim yavaşlaması, yine Twitter ve Facebook’un yayınladığı şeffaflık raporlarında1894 hükümetlerin bilgi ve içerik kısıtlama talepleri
açısından Türkiye’nin sosyal medya kaldırma/silme taleplerinin diğer ülkelere göre açık ara önde olduğu görülmektedir.1895 Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları olmadan
erişimi engelleyemeyeceği ya da bir iletişim ağını kapatılamayacağı kararları uyarınca 207’de yasalaşan
5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” 17 Ağustos 2016’da değiştirilmiş ve erişim engellerinin büyük çoğunluğunun söz konusu kanuna uygun yapıldığı görülmektedir.
Bütün bu veriler ve bir yandan anti-terör yasalarının geniş yorumlanması, diğer yandan hakaret
davaları, gazeteciler üzerinde kurulan baskı ortamını sergiler niteliktedir. Bilhassa, 15 Temmuz Darbe
Girişimi ve 21 Temmuz’da OHAL ilanının 1896 sonrasında gazeteciler, yazarlar, entelektüeller, bilim
dünyası üzerindeki baskılar daha da kötü bir durum almıştır. Bazı kuruluşlara göre hapisteki gazeteci
sayısı seksenli rakamlarla ifade edilse bile durumun 2016 başına göre kötü, darbe girişimi sonrasında ise
yabancı bir gözlemcinin deyişiyle “dehşet boyutuna”1897 geldiği aşikardır. “Bu rakam, Hükümetin altını
çizdiği tehditler bağlamında bile, şaşırtıcıdır ve özellikle de medya kuruluşlarının kapatılması gibi genel

1894

http://www.setav.org/2016-facebook-seffaflik-raporu-ve-turkiye/
http://www.turkuazhaberajansi.com/2017/01/18/2016-facebook-seffaflik-raporu-ve-turkiye.html
Bakanlar Kurulu’nun 20 Temmuz tarihli tezkeresi, TBMM’de 1116 sayılı karar ile onaylanarak, OHAL ilanı gerçekleşmiştir.
1897
http://www.sozcu.com.tr/2016/dunya/son-dakika-agit-turk-toplumu-aci-cekiyor-1557173/
1895
1896
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bir çerçeve açısından, sadece gereklilik ve orantılılık ile ilgili değil, ayrıca getirilen kısıtlamaların hükümete yöneltilen eleştiriler gibi gayrimeşru bir temele dayanıp dayanmadığı ile de ilgili temel soruları
gündeme getirmektedir.”1898
Gazeteci tanımı üzerinde tartışmalar vardır. Kimin gazeteci olduğu konusunda çeşitli görüşler
vardır. Gazeteci, tüm ögeleriyle haberi takip edip, kaleme alan, halkın anayasal haberdar olma hakkını
çeşitli medya platformları yoluyla edinen kişidir. Gazeteciler ne yasalar üzerindedirler ne de dokunulmazlık sahibidirler. Ancak, gazetecilerin halka haber verme görevlerini yapmaları sebebiyle hapse atılmaları kabul edilemez. İktidarın hapse atılan gazetecilerin “gazetecilik yaptıklarından dolayı değil, terör
başta olmak üzere birçok diğer kanun dışı faaliyetlerden dolayı hapse düştükleri” iddiası ve “hapiste gazeteci yok” beyanatları bir yana, hapisteki gazetecilerin büyük bir çoğunluğunun gazetecilikten başka
herhangi bir meşgalesi olmadığı da reddedilmesi zor açık bir gerçektir.

Son söz ve öneriler
İfade ve basın özgürlüğü sadece kabul gören fikirler için geçerli değildir. Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nin verdiği 1976 tarihli Handyside davası ve benzeri diğer kararlarında şiddet, nefret suçu
olmadığı, insanların milli, dini ve kültürel değerlerini aşağılama ve ötekileştirme içermediği sürece herkesin fikrini açıklama hakkı olduğu ve bu haktan vazgeçilemeyeceği vurgulanmaktadır. 1899 Türkiye,
Uluslararası Sivil ve Politik Haklar Sözleşmesi (ICCPR) yükümlülüklerinin kısıtlanabileceğine ilişkin
bildirimini 21 Temmuz 2016 tarihinde bir nota ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine yaptı. Böylece Türkiye, olağanüstü bir dönemden geçmekte olduğu ve ifade özgürlüğü dahil sözleşmenin 2,3, 9
10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 25, 26 ve 27’nci maddelerinde yer alan yükümlülükleri “geçici bir süreyle” askıya aldığını ilan etti.
Hakların askıya alınması sonuçları olan yönetimsel tasarruflardır. Nitekim devam etmekte olan
OHAL döneminde on binlerce çeşitli görevlerdeki sivil, asker devlet çalışanı, iş adamları, tüzel kişilikler, entelektüeller, gazeteciler, yazarlar, çizerler hakkında “geriye dönüşü mümkün olmayacak şekilde”
ve OHAL yasası çerçevesinde “yargı yolu kapalı” yaptırımlarda bulunulmuştur.
“Durum 2016” ismiyle Ocak 2016’da yayınladığımız ve 2014-2015 yıllarındaki ifade ve basın
özgürlüğü ihlallerine yönelik rapor/kitabımızda Türk medyasının içinde bulunduğu zor dönemden çıkması için bir dizi önlem alınmasını önermiştik. Bu önerileri birkaç ilaveyle bu yıl da tekrarlamak istemekteyiz.
• Gazeteciler Cemiyeti başta olmak üzere tüm medya örgütleri, sendikaları ve kurumları basın
ve ifade özgürlüğünü engelleyen ve gazetecilerin her an “terörist” suçlamasıyla demir parmaklıkların
arkasına kapatılmasına yol açabilen yasa hükümlerinin kaldırılması, mevcut yasaların o mantıkla yorumlanmasına son verilmesi çağrısını her fırsatta yinelemektedirler.
• Basın ve ifade özgürlüğü ile halkın haber alma hakkının önündeki en büyük engellerden tekelleşme ile siyasi iktidarların gazetecilere ve medya gruplarına baskı ve müdahaleleri sona ermelidir.
• İktidarların hoşuna gitmeyen yazı ve haberleri yüzünden gazeteci ve yazarların islerine son
verdirilmesinden ve medya gruplarının dünyada benzeri görülmemiş̧ büyüklükte vergi cezalarıyla sindirilmesinden, kayyum atanması yoluyla “doğrudan yönetim” sağlayarak “sansürleme” ve 15 Temmuz
darbe girişimi sonrasında yaygın olarak yaşanan ve çok sayıda gazeteciyi işsiz bırakan uygulamalardan
vazgeçilmelidir. Medya kuruluşlarının faaliyetlerine son verilmesi sadece kanunla öngörülen istisnai durumlarda ve uluslararası hukuka uygun yargı süreçleri sonunda söz konusu olabilmelidir.
• Ağır cezalar ile televizyon kanalları ehlîleştirilmeye, istenmeyen haberler engellenmeye çalışılmamalıdır.
• Basındaki tekelleşmeyle ve siyasi baskılarla giderek büyüyen sendikasızlaştırma hareketine,
bunun sonucunda medya çalışanlarının iş güvenceleri olmadan çalışmasına ve hukuka aykırı olarak taşeron isçi çalıştırılmasına son verilmelidir. Gazetecilerin sendikalı çalışma yasamı teşvik edilmelidir.
• İnternet sitelerini ve sosyal paylaşım ağlarının özgürlüğünü içine sindiremeyen anlayış̧ sıkıntı-

1898
1899

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20891&LangID=E
https://www.crin.org/en/library/legal-database/handyside-v-united-kingdom
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lıdır. Sosyal paylaşım alanında kişisel özgürlüklerin sınırlandırılmaktadır. Sosyal ağlar alanında ısrarla
sınırlama getirmeye çalışmak ifade özgürlüğüyle bağdaşmamaktadır.
• OHAL kapsamındaki KHK’ler veya Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde özgürlükten
mahrum bırakılan ve haklarında mahkumiyet kararı olmayanlar, “tutuklu yargı istisnadır” ilkesi çerçevesinde tutuksuz yargılanmalıdırlar.
• Şiddeti ve terör örgütlerini teşvik, nefreti ve kanunsuzluğa aleni çağrı olarak değerlendirilemeyecek düşüncelerin ifade edilmesi nedeniyle hiç kimse özgürlüğünden mahrum bırakılmamalıdır.
• Basını iktidarların güdümüne sokacak denetim mekanizmaları getiren ve gazetecilerin kıdem
tazminatlarından mahrum kalmasına yol açabilecek yasal düzenlemeler asla gündeme getirilmemelidir.
• Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi ilan dağıtımında zaman zaman kullanılan sübjektif kriterler acilen terk edilmelidir.
• Türkiye’nin de imzalayıcıları arasında bulunduğu ve Anayasa’nın 90’nci maddesi uyarınca yerel hukuka üstün uluslararası hukuk statüsündeki Uluslararası Sivil ve Politik Haklar Sözleşmesi
(ICCPR) 9’uncu maddesi uyarınca, “Gözaltına alınarak veya tutuklanarak özgürlüğünden yoksun bırakılan bir kimse tutukluluğunun hukukiliği hakkında karar verebilecek bir mahkemeye başvurma ve hukuka aykırı olarak gözaltına alınmaktan veya tutuklanmaktan mağdur olan bir kimse icrası mümkün bir
tazminat hakkında sahiptir.” Türk yasalarının “tutuklu yargılamayı istisna” görmesine rağmen özgürlükten mahrum bırakılanların hakları bu madde çerçevesinde gözetilmelidir. Hak mahrumiyetine uğrayanların, OHAL kapsamındaki KHK’leriyle istihdamdan mahrum bırakılan kişilerin, OHAL mevzuatı gözden geçirilerek, uygun yargısal ve idari mekanizmalara erişerek alınan kararın hukukiliğine itiraz etme
ve haksız işten çıkarma durumunda yeterli tazmin edilme hakkı tanınmalıdır.
• OHAL nedeniyle geçici olarak askıya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) hükümleri ve
bu çerçevede ifade özgürlüğüne getirilen kısıtlamalarda aşırılık önlenmeli, özgürlük kısıtlamaları bir an
önce kaldırılmalıdır.
• TCK’nın kamu görevlilerine hakareti suç olarak tanımlayan 215. maddesinin ve Cumhurbaşkanı’na hakareti suç olarak tanımlayan 299. maddesinin yürürlükten kaldırılması, başta Terörle Mücadele Kanunu olmak üzere Türk ceza mevzuatında özgürlükçü bir yaklaşımla reform yapılmasının toplumsal huzura katkı yapacağı inancındayız.
Türk basını, siyasi iktidarların ve sermayenin güdümünden kurtularak sansür ve oto-sansür uygulamalarından uzaklaştığında, yeniden “dördüncü kuvvet” olacak ve uluslararası medya kuruluşlarıyla
yarışacak düzeye gelecektir. Bunun için yeterli teknolojiye sahip olan Türk medyasında, bunu sağlama
azim ve kararlılığı vardır.
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