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

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

ciler Cemiyeti üyelerine aşıladığı bu güvenle ülkemizin mesleki ve diğer önemli kurumları arasında hak ettiği yeri aldı.

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

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

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

Ó
Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın Çalışma Grubu, medya çalışanları ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan bağımsız bir platform aracılığıyla özgür basın için politika yapıcılara ulaşmayı;
ifade ve basın özgürlüğü konusunda yasal durumu
ve devam eden ihlalleri göstererek bu konuda farkındalık yaratmayı, atölyeler ve konferanslar düzenleyerek gazetecilik pratikleri ile ilgili medya çalışanlarını ve sivil toplum temsilcilerinin kapasitesini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Gazeteciler Cemiyeti’nin Özgürlük için Basın ifade ve basın hürriyetleri ihlalleri raporları Mart
2014’den bu yana düzenli yayınlanmaktadır.
Açık kaynaklardan, medya taramalarından,
proje ofisine çeşitli şekilde yapılan başvuru ve ihbarlardan hazırlanan bu raporlardaki her türlü içeriğin
sorumluluğu tamamıyla Gazeteciler Cemiyeti’ne
aittir, kaynak gösterilerek kısmen veya tamamen çoğaltılabilir, bilimsel yayınlarda kullanılabilir.
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Giriş
Türkiye gündeminde Ekim ayında Barış Pınarı Harekatı ön plandaydı. Terörle mücadele
amacıyla güney sınırını güvenceye almak için 9 Ekim’de başlatılan harekat başta ABD olmak
üzere batı ülkeleri tarafından tepkiyle karşılandı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) gelenekleri
bakımından sivil can kayıplarına yol açmamaya özen gösterdiği defaten ifade edilmesine rağmen
batı medya ve siyasileri tarafından Türkiye, “Kürtlere karşı operasyon yapan ülke” olarak yansıtıldı. ABD ve Rusya ile ayrı ayrı yapılan mutabakatlar ile terör örgütlerinden arındırılmış “güvenli bölge” kurulması şartıyla harekata ara verildi. Ancak ABD Temsilciler Meclisi’nin, Türkiye’ye yaptırım uygulaması talebini ve 1915’teki olaylarla ilgili Ermenilerce yöneltilen “soykırım” iddiasını 29 Ekim’de kabul etmesi gibi gelişmeler gerilimi devam ettirdi. TRT’nin İngilizce
yayın yapan TRT World kanalının paylaşımlarına siyasi içerik gerekçesiyle Twitter’ın engelleme
getirmesi dikkat çekti. Bu arada HDP’li belediye başkanlıklarına kayyum atamaları sürdü.
Cumhuriyet’in kuruluş yıldönümü 29 Ekim gününde Suriye eksenli tartışmalar gündemdeki yerini korurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğindeki kutlamaya toplumsal kesimler, muhalefet ve medya kuruluşlarından bazıları yine davet edilmedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Erdoğan gibi kendisiyle ilgili eleştirel yazılar yazan
gazetecilere yönelik dava açmayı sürdürdü. Gazeteci Rahmi Yıldırım ile Oda TV Ankara Temsilcisi Müyesser Yıldız’ın darbe girişimiyle ilgili Akar’ı eleştirdikleri yazılar dolayısıyla Ekim
ayında yargılanmalarına başlandı.
Türkiye’nin ABD’yle yürüttüğü çalkantılı ilişkiler gazeteci yargılamalarına da konu oldu.
Cumhuriyet’in yargı muhabiri Alican Uludağ ile eski diplomasi muhabiri Duygu Güvenç, ABD
Başkanı Donald Trump’la yürütülen ABD’li rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakıldığı görüşmelere ilişkin haberleri nedeniyle savunma yapmak durumunda kaldı. Oysa Trump, Türkiye’ye
yaptırım uygulayabileceğini belirttiği Twitter mesajlarıyla “Brunson olayında ekonomik yaptırım tehdidinde bulunduğunu ve gerçekleştirdiğini” bizzat dile getirmişti.
Gazetecilik mesleğini ilgilendiren adli süreçler konusunda Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin ilk yasa değişikliği paketi TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. Bu durum bazı davalarda
tutuklu yargılamalara son verilmesi yönünde kararlar alınmasına yol açarken bazılarında mahkeme heyetleri tutum değişikliğine gitmedi.
Ekim ayında medya sektöründe işten çıkarmalar özellikle Demirören Medya Grubu bünyesindeki bir zamanlar Türk medyasında “amiral gemisi” olarak adlandırılan Hürriyet’te tartışma
yarattı. Hürriyet’ten 45 personelin çoğu, sendika üyesi oldukları gerekçesiyle kendileriyle hiç
görüşülmeksizin yazılı tebligatla işten çıkartıldı.
Sektördeki ekonomik sıkıntı ise özellikle yerel medya kuruluşlarında etkisini hissettirmeyi
sürdürdü. Samsun’un tek yerel televizyon kanalı Haberaks TV’nin, yanı sıra Haber gazetesi, Haber Radyo kuruluşlarına sahip Haber Medya Grubu, tüm kuruluşlarını kapattığını duyurdu. Sinop
ve Kocaeli’nde yerel gazeteler ortak açıklama yayımlayarak Basın İlan Kurumu (BİK) çerçevesince resmi ilan gelirleriyle ilgili hakkaniyetli düzenleme talebinde bulundular. Ulusal medya
kuruluşlarından Yurt’tan altı kişi maaşlarını alamadıkları için ayrıldıklarını açıklarken, Yurt Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu istifa etmek zorunda kaldığını bildirdi.
İfade özgürlüğü açısından “Cumhurbaşkanı’na hakaret” davaları gündemdeki yerini korumaya devam etti. Gezi Parkı eylemleriyle ilgili davada ise, iş adamı Osman Kavala’nın iki yılı
aşan tutukluluk durumunda değişiklik olmadı.
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Manisa’nın Soma ilçesinde 2014’teki maden kazası sonrasında işten çıkartılmalarına karşın özlük haklarını alamayan 60 madencinin Ankara’ya yürüyüş eylemi Ekim ayı boyunca engellendi. Ankara Valiliği de, 5-6 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan “KHK’lılar Büyük Buluşması” isimli toplantıyı yasakladı. Yasağa rağmen siyasi partileri ziyaret etmek üzere Ankara’ya gelmiş KHK’lılara polis müdahale etti.
Ağustos’ta kısa süreli tutuklu ve hükümlü gazeteci sayısındaki artış, Eylül’de gerilemişti.
Bu gerileme Ekim’de devam etti. Temmuz ayı sonunda hapisteki gazeteci sayısı 59’u hükümlü
ve 75’i gözaltında veya tutuklu olmak üzere toplam 134 iken, Ağustos ayında 15 artışla hapisteki
tutuklu ve hükümlü gazeteci sayısı 149’a tırmanmıştı. Eylül ayında ise 55’i mahkum, 74’ü gözaltında, toplam 129 gazeteci hapiste iken Ekim ayı sonu itibarıyla 52 hükümlü ve 73’ü gözaltında olmak üzere hapisteki gazeteci sayısı 125’e geriledi.
Basın özgürlüğü bağlamında siyasi gerilim sürerken gazeteciler üzerinde, aleyhte haberleri
yanında sosyal medya paylaşımları üzerinden de adli süreçler işletilmeye devam edildi. Ekim
ayında gazetecilere yönelik 59 adli işlem yapıldığı ve 2019 yılı başından bu yana hakkında yasal
işlem yapılan gazeteci sayısı 272 olarak belirlendi.
Özgürlük için Basın (ÖiB) ekibince açık kaynaklardan yapılan derlemelere göre, Ekim
ayında 15’i erişim engeli, üçü akreditasyon ve ikisi yayın engeli olmak üzere toplam 20 sansür
olayı gözlendi. Böylece yılın başından bu yana görülen sansür olayı sayısı 1183’e ulaştı. ÖiB
kayıtlarına göre Ekim’de bir gazeteci tutuklanırken, yedi gazeteci gözaltına alındı, beş gazeteciye
yurt dışına çıkış yasağı uygulandı, 10 gazeteci serbest bırakıldı, altı gazeteci beraat etti ve en az
altı yayın kuruluşu kapanma kararı aldı. Beş milletvekili hakkında soruşturma açıldı, bir milletvekili beraat etti, bir eski milletvekili serbest bırakıldı, dört siyasetçi tutuklandı, beş siyasetçi ise
gözaltına alındı, birisi serbest bırakıldı. İfade özgürlüğünü kullandığı için 186 kişi gözaltına
alındı, İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre bunlardan 24’ü tutuklanırken, 78’i serbest bırakıldı.
Bakanlık diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiğini bildirdi.
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, 126.200 başvurudan 92 binini karara bağlayarak,
8.100 başvuruyu kabul ettiğini açıkladı.

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı
1 Ekim 2019
• İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Yeni Yaşam’ın eski sorumlu yazı işleri müdürü Osman Akın, 1 Mart’ta gazetede yayınladığı “Afrinli tutuklulara zulüm” başlıklı haber nedeniyle
“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama” gerekçesiyle tutuksuz yargılandığı davada ilk savunmasını yaptı. Akın “Mezopotamya Haber
Ajansı’ndan haber değeri taşıdığı için aldım. Herhangi bir suç teşkil etmiyor” dedi.1
2 Ekim 2019

1

https://www.evrensel.net/haber/387945/301-maddeden-yargilanan-gazeteci-osman-akinin-durusmasi-9-ocaka-ertelendi
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• Ankara Gölbaşı 3. Asliye Mahkemesi, gazeteci Rahmi Yıldırım’ın “Genelkurmay Başkanı’na çok üzülüyorum” 2 başlıklı yazısından dolayı yargılandığı davayı tarafları dinledikten
sonra 25 Aralık’a erteledi.3 Yıldırım, yazısında “ironi ve eleştiri” olduğunu belirterek, askeri darbelere her zaman karşı olduğunu vurguladı. Akar’ın avukatı ise, yazıda hakaret amacı olduğu
görüşünde ısrarlı olduklarını söyledi.4 Yıldırım, 3 Şubat 2017’de kendi bloğunda yayımladığı
yazıda, “Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Hulusi Akar’a hakaret ettiği” gerekçesiyle iki
yıl dört aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor.
• Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Musa Çitil
ile ilgili “Kuşatmanın adı ‘Bayrak 12’, başındaki isim Musa Çitil” başlığıyla Şubat 2016’da
DİHA ve Özgür Gündem’de yayınlanan haberi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan yedi gazeteci için bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istedi.5
Mahkeme, Selim Gönenç’in yakalanması yönündeki kararı için bu şahıs hakkında dosyayı davadan ayırdı. Gazeteci Selman Çiçek’in ise, Çitil ile ilgili haber yanı sıra sosyal medya hesabında
yaptığı paylaşımlar gerekçesiyle “örgüt propagandası yapmak” suçundan da cezalandırılması istendi. Dava 18 Aralık’a ertelendi.6
• AKP Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun’da yüze yakın habere erişim engeli talebinde bulundu ve haberleri dolayısıyla 14 gazeteciye dava açtı. Köktaş’ın dava açtığı isimler
arasında, Samsun Etik Haber Genel Yayın Yönetmeni Berat Gonca ile Samsun Etik Haber Genel
Koordinatörü Sezer Sezer, Gazete Gerçek Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Hayati Kaynar,
Denge Gazetesi Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Adnan Bahadır ve Hedef Halk Gazetesi Genel
Yayın Yönetmeni A. Yener Cabbar’ın bulunduğu bildirildi.7
3 Ekim 2019
• Babıali TV kurucusu Mustafa Hoş, Çorlu Cumhuriyet Savcısı Galip Yılmaz Özkurşun
tarafından Çorlu tren kazasına ilişkin haberleri nedeniyle “Yargı otoritesini bilinçli olarak baskı
altına almak” gerekçesiyle hakkında dava açıldığını duyurdu.8 Hoş, “Çorlu tren faciası soruşturma savcısı Özkurşun’un hakkımda açtığı davaya yanıtım. Bu bana tehdittir. Ama ne korkarım.
Ne vazgeçerim. Neden bana dava açıldı” mesajını yazdı.9
4 Ekim 2019
• Adıyaman Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi, Yeni Akit’in “Adıyaman Gölbaşı’nda
‘yargı’ skandalı! Saldırganlar değil mağdurlar cezalandırıldı” başlıklı haberine10 erişim engeli
getirdi. Yeni Akit, hakimler Samet İbrahimoğlu ve Funda Erdoğan Akşahin’in tavırlarını eleştirdikleri için habere aynı gün erişim yasağı öne sürerek, Adalet Bakanlığı ile Hakimler ve Savcılar
Kurulu’nun (HSK) ilgili hakimler hakkında inceleme başlatacağını iddia etti.11

https://rahmi-yildirim.blogspot.com/2017/02/genelkurmay-baskani-icin-cok-uzuluyorum.html
https://www.evrensel.net/haber/388082/genelkurmay-baskani-icin-uzuluyorum-davasi-basladi
https://www.mlsaturkey.com/tr/hulusi-akara-hakaret-ile-suclanan-gazeteci-rahmi-yildirim-hakim-karsisina-cikti/
5 https://www.mlsaturkey.com/tr/musa-citil-ile-ilgili-haber-paylastiklari-icin-yargilanan-gazetecilerin-26-yila-kadar-hapsi-istendi/
6 https://gazetekarinca.com/2019/10/musa-citilin-sikayetiyle-haklarinda-dava-acilan-yedi-gazeteciye-hapis-istemi/
7 https://www.samsunetikhaber.net/haber-koktas-samsun-da-14-gazeteciye-dava-acmis-13042.html
8 https://tele1.com.tr/gazeteci-mustafa-hosa-corludaki-tren-kazasina-iliskin-haberleri-nedeniyle-dava-89344/
9 https://twitter.com/mustafahos?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
10 https://www.yeniakit.com.tr/haber/adiyaman-golbasinda-yargi-skandali-saldirganlar-degil-magdurlar-cezalandirildi-939646.html
11 https://www.yeniakit.com.tr/haber/yargi-skandali-haberimize-hakimlerden-jet-sansur-940317.html
2
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• Haber Global, prodüktör Zeynep Ayverdi Yüksel ve editör Gül Akman’ın işine son
verdi. Yüksel, daha önce ATV ve Habertürk’te de görev yapmış, Akman ise 12 yıl boyunca Show
TV Haber Merkezi’nde çalışmıştı.12
8 Ekim 2019
• İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin bozma kararının ardından Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın da aralarında olduğu beşi tutuklu altı sanıklı davayı yeniden görmeye başladı. Tutuklu sanıklardan Yakup Şimşek, mahkeme heyetine
yönelik “Umarım Yargıtay’ın kararını anlarsınız. 38 aydır beni uyduruk bir gerekçeyle tutuyorsunuz. Babam beni göremeden geçen ay vefat etti. Kalpleriniz taşlaştı. Sizi Allah’a havale ediyorum” sözleri üzerine salondan çıkarıldı. Şimşek’in avukatı Büşra Şimşek, reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme ise, Yargıtay’ın kararına uyulacağını beyan etti ancak Mehmet Altan’ın yurtdışı çıkış yasağının kaldırılması dışındaki talepleri reddetti. Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın da aralarında bulunduğu beş sanık tutuklu kalmasına hükmetti. Dava, 4 Kasım’a ertelendi.13
9 Ekim 2019
• Yargıtay 16. Ceza Dairesi, DİHA muhabiri Nedim Türfent hakkında Hakkari 2. Ağır
Ceza Mahkemesi’nin “örgüt üyeliği” suçlamasıyla verdiği sekiz yıl dokuz ay hapis cezasını
onadı.14 Türfent, Hakkari Yüksekova’da ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrasında yaşanan hak
ihlallerini haberleştirmiş ve 12 Mayıs 2016’da gözaltına alınarak ertesi gün “örgüt üyeliği” gerekçesiyle tutuklanmıştı.15
10 Ekim 2019
• BirGün internet sorumlusu Hakan Demir, Twitter’da gazete hesabından yapılan bir paylaşım nedeniyle gözaltına alındı.16 Demir, İstanbul 13. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından yurt dışına çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı.17
• Diken yazı işleri müdürü Fatih Gökhan Diler, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek”
suçlamasıyla yürütülen soruşturmada Demokratik Suriye Güçleri (DGS) sözcüsünün açıklamasının yer aldığı bir haber nedeniyle gözaltına alındı. Diler, İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği
tarafından yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.18
• İstanbul Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Evrensel’in eski sorumlu yazı işleri müdürü Cem Şimşek hakkında “Alman karikatüristler Erdoğan’ı fena çizdi” başlıklı haber
nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla açılan davaya Cumhurbaşkanı Erdoğan
müdahil olmak istedi. Erdoğan’ın avukatı Başak Kızılkaya, “Sanıktan şikayetçiyiz, dosyaya katılma talebimiz var” beyanında bulundu. Dava, 31 Ekim’e ertelendi.19

http://www.bursadabugun.com/haber/haber-global-de-ayrilik-1185302.html
https://www.mlsaturkey.com/tr/ahmet-altan-ve-nazli-ilicakin-tutukluluguna-devam-karari/
https://t24.com.tr/haber/gazeteci-nedim-turfent-e-verilen-8-yil-9-ay-hapis-cezasi-yargitay-tarafindan-onandi,842987
15 http://mezopotamyaajansi20.com/tum-haberler/content/view/71814
16 https://twitter.com/suyorumcusu/status/1182279966865711104
17 https://www.birgun.net/haber/gozaltina-alinan-gazetemizin-internet-sorumlusu-hakan-demir-serbest-birakildi-271945
18 http://www.diken.com.tr/dikenin-sorumlu-yaziisleri-muduru-fatih-gokhan-diler-gozaltina-alindi/
19 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-cem-simseke-cumhurbaskanina-hakaretten-acilan-dava-basladi/
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• İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet’in yargı muhabiri Alican Uludağ ile
eski diplomasi muhabiri Duygu Güvenç’in ABD’li rahip Andrew Brunson’ın yargılanma süreciyle ilgili haberlerini gerekçe göstererek, “Türkiye Cumhuriyeti’ni ve TBMM’yi alenen aşağılama” suçlamasıyla yürütülen davada savunmaları dinledi. Güvenç, savunmasında, “Benim yazdığım yazının herhangi bir suç ile ilgisi yoktur; bence haberle suç yan yana gelemez. Bir haberci
suçlu olamaz çünkü hepimizin doğru habere ihtiyacı var. Ben yazımda Türk yargısının rahat bırakılmasını ve bağımsız karar vermesi gerektiğini savundum. Soruşturma konusu olan haberde
yer alan rehine/şantaj diplomasisine işaret edilmesinin nedeni bu konunun Brunson’dan önce
örgüt üyeliği ile suçlanan ve uzun süre tutuklu kalan gazeteci Deniz Yücel ile ilgili diplomatik
girişimler sırasında da kullanılmış olmasından kaynaklanmıştır. Bu haberden dolayı ceza alırsam, bu Anayasamızda güvence altına alınan basın özgürlüğü ile ifade hürriyetinin açık ihlali
olur. Ceza verilmesi halinde hiçbir gazeteci siyasilerin diplomatik pazarlıklarda ele aldığı davalara yönelik bir eleştiri yapamayacaktır. Halk da bilgilenemeyecektir” dedi. Dava, 9 Ocak
2020’ye ertelendi.20
11 Ekim 2019
• İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Meşale Tolu
ile Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) yöneticileri aleyhine “terör örgütü üyeliği ve propagandası” gerekçesiyle yürütülen davada, 27 sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına
karar vererek, davayı 25 Şubat 2020’ye erteledi.21 Alman vatandaşlığı dolayısıyla Tolu’nun katılmadığı duruşmayı, Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri izledi. Duruşmada, gizli
tanık ESP üyelerini Gezi protestolarında çatışmalar içerisinde olmakla suçladı ancak olayların
üzerinden çok zaman geçtiği gerekçesiyle ayrıntılı bilgi veremediğini beyan etti.22
• Yurt, editör ve muhabirleri Tolga Kaan Ateşli, Ökkeş Taşkın, Cengiz Karagöz, Neslişah
Bozkurt, Umut Taştan ve Buse Çelebi maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle gazeteden ayrılmak
zorunda kaldıklarını açıkladılar. Gazeteciler, aylardır düzenli maaş alamadıklarını, durumun
gündelik yaşamlarını planlayamayacak denli bir kaosa yol açtığını belirterek, “Gazeteye gelmek
üzere yol parasını bile zor denkleştiren bizler, durumu tekrar yönetime bildirerek, bu koşullar
altında 11 Ekim tarihinde gazeteye gelmemizin fiziksel olarak mümkün olmadığını, çoğu arkadaşımızın fatura ve kira borçları nedeniyle kendi evinde de iş göremez halde olduğunu ilettik.
Bunun üzerine 200 lira gibi komik bir rakamı aramızda paylaşmamız ve sorunu ortadan kaldırmamız istendi. 11 Ekim 2019 itibariyle metnin sonunda imzaları bulunan Yurt emekçileri olarak
işimizden ayrılmak zorunda kaldığımızı tüm ilerici basın camiasına ve basın emekçisi meslektaşlarımıza ilan ediyoruz” ifadesini kullandı.23
12 Ekim 2019

https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-uludag-ve-guvencin-yargilandigi-dava-ocaka-ertelendi/
https://www.evrensel.net/haber/388681/gazeteci-mesale-tolunun-davasi-yine-ertelendi
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-mesale-tolunun-yargilandigi-davada-gizli-tanik-dinlendi/
23 https://odatv.com/chpli-gazete-yine-emekcileri-magdur-etti-13101947.html
20
21
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• Gazeteci Burcu Özkaya Günaydın, Barış Pınarı Harekatı’na yönelik paylaşımları nedeniyle Hatay’ın Antakya ve İskenderun ilçelerine düzenlenen polis operasyonunda gözaltına
alındı. Günaydın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.24
• İçişleri Bakanlığı, HDP Meclis Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında milletvekilleri ve parti meclisi üyelerinden oluşan HDP’lilerin Mardin’in Nusaybin ilçesine girişine “güvenlik gerekçesiyle” izin vermedi. Heyet, can kayıpları nedeniyle Nusaybin’de incelemelerde
bulunmak istediklerini açıkladı.25
15 Ekim 2019
• Barış Pınarı Harekatı’nı sınır hattından takip eden Özgürüz muhabiri Altan Sancar’ın
akreditasyonu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından iptal edildi.26 Sancar, kendisine
sözlü tebligat yapıldığını ve artık “onaylı bir gazeteci olmadığı” için bölgeden ayrılmak durumunda kaldığını ifade etti.27
• Yurt Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu istifa etmek zorunda kaldığını duyurdu. Avcu,
Twitter aracılığıyla “11 Şubat 2019’da yayın yönetmenliği görevini devraldığım Yurt’ta aşılamayan mali sorunları hepinizin malumu. Yönetim tarafından verilen sözlerin arkasında durulmadığından yayının sürdürülebilirliği de kalmadı artık. Bu nedenle, mesai arkadaşlarımın daha fazla
mağdur olmaması için bütün okurlarımızdan özür dileyerek istifa ediyorum” mesajını paylaştı.28
• İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, ETNA editörü Semiha Şahin ve muhabiri Pınar Gayıp’ın adli kontrol şartları çerçevesince ev hapsi altında tutulmalarının devamına hükmetti. Şahin
ve Gayıp, 13 Haziran’da 14 aylık tutukluluktan sonra ev hapsi şartıyla serbest kalmıştı.29
• Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, mezopotamyaajansı20.com adresi hakkında
Bilgi ve Teknoloji İletişim Kurumunca erişim engeli kararı verildi.30
17 Ekim 2019
• Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nce “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla hakkındaki davada DİHA muhabiri Hayri Demir’in çalınmış hafıza kartındaki
HDP’li Selahattin Demirtaş ile yaptığı röportaj metnin ve fotoğrafın suç unsuru sayıldığı ortaya
çıktı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan araştırma tutanağında, “Şahsın DİHA
muhabiri olarak şu an tutuklu bulunan Demirtaş isimli şahıs ile yaptığı röportaja ait fotoğrafı
paylaştığı görülmüştür” denildi. Demir, Bianet’e yaptığı açıklamada, “Çalınan hafıza kartlarım
polise ulaştırılmış. Hafıza kartından çıkan fotoğraflar sonrası hakkımda iddianame hazırlandı.
Çalınan hafıza kartlarındaki haber, görüntü ve fotoğraflar suçlamaya delil olarak gösterildi. Bolu
Emniyet Müdürlüğü tüm gazetecilik faaliyetlerimi bir araştırma tutanağına koymuş. Altı milyon

https://gazetekarinca.com/2019/10/gozaltina-alinan-gazeteci-burcu-ozkaya-gunaydin-serbest-birakildi/
https://www.hdp.org.tr/tr/guncel/haberler/heyetimizin-nusaybine-girisine-izin-verilmedi/13597
https://twitter.com/altansancaryan/status/1184001102527774720?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1184001102527774720&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.independentturkish.com%2Fnode%2F81101
27 http://bianet.org/bianet/print/214492-harekati-takip-eden-gazetecinin-akreditasyonu-iptal-edildi
28 https://odatv.com/chp-destekcisi-gazetede-istifa-15101930.html
29 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-semiha-sahin-ve-pinar-gayipin-ev-hapsi-devam-ediyor/
30 http://mezopotamyaajansi20.com/tum-haberler/content/view/72649
24
25
26
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oy almış bir partinin başkanıyla yaptığım röportaj suçlama konusu yapılmış. Söz konusu araştırmadan anlıyoruz ki, gazetecilik hem hükümet hem de yargı nezdinde suç sayılabilen bir şeymiş”
dedi.31
18 Ekim 2019
• Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci İdris Yılmaz hakkında “propaganda” suçundan
beraatine, “terör örgütü üyeliği” suçundan ise 6 yıl 3 ay hapis cezası almasına hükmetti. Yılmaz,
başka bir dosyadan kesinleşmiş cezası nedeniyle Elazığ 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne
gönderildi.32
19 Ekim 2019
• Yazar Nuray Baysal, sosyal medya paylaşımlarından dolayı sabaha karşı polis tarafından evinde arama yapıldığını Twitter üzerinden duyurdu.33 Baysal, “Bugün sabah 5'e doğru 3040 silahlı polis evime gelerek aramada bulunup evi darmadağın etmişler. Beni sormuşlar. Yurtdışındayım şu an, o nedenle gözaltına alınmadım. Ama 2 küçük çocuğuma bunları yaşatanlara
döner dönmez dava açacağım!” dedi.34
• Mücadele Birliği gazetesi muhabiri Özlem Oral, Barış Pınarı Harekatı’na yönelik sosyal
medya paylaşımlarında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” ve “örgüt propagandası yaptığı”
iddiasıyla İstanbul’da evinde gözaltına alındı. Oral’ın bir gün sonra İstanbul’dan çıkış yasağı ve
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.35 Mücadele Birliği Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Acar’ın da evine operasyon düzenlendiği ancak evde olmaması üzerine gözaltına alınamadığı belirtildi.36
• İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 46 gazetecinin yedi yıldır devam eden “KCK Basın
Davası”nda37 İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosyanın akıbetinin sorulmasına karar
vererek, davayı 25 Şubat 2020’ye erteledi.38 Aralık 2011’de “KCK soruşturması” kapsamında
Dicle Haber Ajansı, Özgür Gündem, Azadiya Welat, Demokratik Modernite ve Fırat Dağıtım
gibi basın kurumlarına yapılan operasyon kapsamında 46 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 32’si
tutuklanmıştı. Dava kapsamında gazetecilerin yaptığı röportajlardan, çekilen fotoğraflara, takip
edilen basın açıklamalarından, alınan notlara ve haber kaynakları ile yapılan görüşmelere kadar
bütün habercilik faaliyetlerinin tamamı iddianamede suçlama konusu yapılmıştı. 32 tutuklunun
17’si iki yıl süren yargılama boyunca tahliye edilirken geriye kalan tutuklular ancak Özel Yetkili
Mahkemeler (ÖYM) kaldırıldıktan sonra tahliye edilebilmişti.39
22 Ekim 2019
• İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, Yeni Yaşam’ın eski yazı işleri müdürü Osman
Akın’ın “örgüt propagandası” iddiasıyla yargılandığı davada, bir yıl üç ay hapis cezasına karar

http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/214677-demirtas-la-cektirdigi-fotograf-suc-delili-sayilan-gazeteci-demir-bir-kumpas-davasi-oldugu-acik
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-idris-yilmaza-propagandadan-beraat-uyelikten-ceza/
https://www.birgun.net/haber/gazeteci-nurcan-baysal-in-evine-polis-baskini-273109
34 https://twitter.com/baysal_nurcan/status/1185462993485783040
35 https://gazetekarinca.com/2019/10/gozaltina-alinan-gazeteci-ozlem-oral-serbest-birakildi/
36 https://gazetekarinca.com/2019/10/gazeteci-ozlem-oral-gozaltina-alindi/
37 https://www.mlsaturkey.com/tr/kck-basin-davasi-subata-ertelendi/
38 http://bianet.org/bianet/siyaset/214810-kck-basin-davasi-25-subat-a-ertelendi
39 https://t24.com.tr/haber/7-yildir-devam-eden-kck-basin-davasi-ertelendi,844902
31
32
33
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40

vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Akın’ın, 15 Ocak 2019’da gazetenin birinci sayfasındaki “Direnişte 100 gün” başlıklı DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in açlık grevi ile ilgili haber ile altıncı sayfasında “Güneşli günler için yürüyorlar” başlığıyla
yer alan haber ve onuncu sayfasındaki “İmralı’da tecridin 20. yılı” başlıklı haberi, “terör örgütü
propagandası” olarak niteledi.41
23 Ekim 2019
• Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, “terör örgütü üyeliği” ve “örgüt propagandası yapmak” gerekçesiyle yargılanan DİHA muhabiri Hayri Demir’in evinde yaşanan hırsızlık olayına
ilişkin soruşturmanın akıbetinin savcılıktan sorulmasına karar vererek, davayı 23 Ocak 2020’ye
erteledi. Demir, gazetecilik mesleğine ilişkin faaliyetleri dışında dosyada hiçbir delilin olmadığını belirterek, hakkındaki iddianameyi “bir kumpas” olarak ifade etti.42
24 Ekim 2019
• Net Haber Ajansı muhabiri Emre Orman, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı karşıtı
paylaşımları nedeniyle “örgüt propagandası yapmak” gerekçesiyle gözaltına alındıktan43 sonra
çıkarıldığı İstanbul Anadolu Adliyesi’nce tutuklandı.44
• Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde FETÖ/PDY’yle ilgili bir duruşmada ses kaydı
aldığı iddiasıyla gazeteci H. Ö., duruşma esnasında gözaltına alındı.45
• Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi, Oda TV Ankara Temsilcisi Müyesser Yıldız’ın
darbe girişimiyle ilgili Genelkurmay Çatı Davası’ndaki “Abdullah” kodlu gizli tanık ifadelerini
haberleştirdiği için “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a iftira” suçlamasıyla başlayan davadaki
suç vasfını değiştirdi. Mahkeme, kabul ettiği iddianamede Yıldız’ın “iftira” ile suçlanmasına karşın “Akar’a hakaret” suçlamasıyla yargılanmasına karar verdi. Yıldız, “Ben gizli tanık Abdullah’ın beyanlarını haber yaptım. Benim dışımda başka gazeteciler de o duruşmayı izlese, bu beyanları haber yapardı. Ben bu haberi yaptığımda gizli tanık Abdullah herhangi bir tekzipte bulunmadı, hakkımda şikayetçi de olmadı” dedi. Mahkeme Hakimi İsmail Zararsız, gizli tanıdığı
bu dava kapsamında yeniden dinlemeye gerek olmadığına karar verirken, Ankara 17. Ağır Ceza
Mahkemesi’nden gizli tanık beyanlarının bir örneğinin mahkemeye geldiğini ifade etti. Dava, 5
Mart 2020’ye ertelendi.46
27 Ekim 2019
• Artı Gerçek yazarı Nurcan Kaya, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” gerekçesiyle
İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındığını duyurdu. Kaya, “İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınıyorum. Hakkımda halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrikten tutuklama kararı varmış.
İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği kararı” mesajını paylaştı.47 CHP İstanbul Milletvekili Sezgin
Tanrıkulu, Twitter aracılığıyla Kaya’nın serbest bırakıldığını “Meslektaşımız Kaya, sosyal

http://www.yeniyasamgazetesi1.com/osman-akina-1-yil-3-ay-hapis/
https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-osman-akin-zincirleme-orgut-propagandasi-suclamasiyla-hakim-karsisina-cikti/
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1643692/Gazeteci_Demir___Bu_dava_kumpas.html
43 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/10/24/gazeteci-emre-orman-tutuklandi/
44 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/214913-gazeteci-emre-orman-tutuklandi
45 https://www.ntv.com.tr/turkiye/feto-durusmasinda-ses-kaydi-alan-gazeteciye-gozalti,0w_an3hmHkSWaor-da9iJQ
46 https://www.mlsaturkey.com/tr/muyesser-yildizin-yargilandigi-davada-suc-vasfi-iftiradan-hakarete-cevrildi/
47 https://www.haber3.com/medya/gazeteci-nurcan-kaya-gozaltina-alindi-haberi-5051657
40
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medya paylaşımı nedeni ile yurt dışına çıkması engellenerek gözaltına alınmıştı, ifadesi az önce
alındı ve serbest bırakıldı” diye duyurdu.48
28 Ekim 2019
• İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Emin Çölaşan ve Necati Doğru’nun aralarında bulunduğu Sözcü yazarlarına yönelik “FETÖ’ye yardım” gerekçesiyle yürütülen davada, 24
Ekim’de “Yargı Reforma Strateji Belgesi” kapsamında yasalaşan ilk yargı paketi dolayısıyla
Cumhuriyet savcısına mütalaasında değişiklik olup olmadığının sorulmasına karar verdi. Mahkeme, Sözcü’nün imtiyaz sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama kararını ise kaldırmamaya
karar verdi. Dava 27 Aralık’a ertelendi.49
30 Ekim 2019
• Hürriyet, aralarında editör ve muhabirlerin yer aldığı 45 kişinin işine son verdi. Gazetenin, çalışanlarından Çınar Oskay, İpek Yezdani, Sebati Karakurt, Kenan Başaran, İbrahim
Yurtbay, Önder Öndeş ve Dürdane Kırçuval’i evlerine gönderdiği posta ile işten çıkardığı öne
sürüldü. İşten çıkarılanlara ait kurumsal e-posta hesaplarının hemen kapatıldığı ve gazete sistemine girişlerine izin verilmediği belirtildi. Çalışanlara posta yoluyla iletilen tebligatta 25 Ekim
tarihli karar için “Yönetim Kurulu’nun işletmesel kararı” yazıldığı kaydedildi.50 Daha sonra muhabir Arda Akın ile Serkan Ocak, otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, spor ve ekonomi servisinden
Ceyhun Kuburlu, teknoloji muhabiri Ahmet Can Şit, muhabir Ece Emre, editörler Deniz Türsen,
Deniz Dallı, Levent Korkut ve Kelebek ekinden Nigar Akan’ın işine son verildiği bildirildi.51
İstihbarat Şefi Mesude Erşan’ın işten çıkarıldığı haberini Ankara’da röportaj yaparken öğrendiği
ifade edildi. Editörler Doğaner Gönen ve Cenk Öz’ün de haber sistemine girişleri engellenince
işten çıkarıldıklarını öğrendikleri belirtildi. Kelebek ekinden geçen hafta hamilelik izni alan
Cansu Topçu’nun doğumhaneyken eşine işten çıkarıldığı bilgisi verildi kaydedildi.52 Bu isimlerin Türkiye Gazeteciler Sendikası’na (TGS) üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıkları iddia
edildi.53 Ocak, Twitter aracılığıyla “Gazetecilik hayatımda bunu da yaşamak varmış, mail hesabım kapatılınca Hürriyet’ten kovulduğumu öğrendim. Özetle, kovuldum ey halkım unutma bizi”
sözleriyle tepki gösterdi.54 Başaran da “Önemli olan işten çıkarılmamız değil, gazetecilerin örgütsüz olması” dedi.55
• İstanbul Anadolu 10. Asliye Ceza Mahkemesi, yazar Ahmet Altan’ın “Ölüm Babanın
Emri” başlıklı yazısıyla ilgili tekzip metninin yayınlanmaması gerekçesiyle yargılandığı dava
yeniden açıldı. Mahkeme, İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nin Altan’ı geçen sene “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan mahkum etmesi ve bunun istinaf mahkemesince onanmasına
ilişkin dosyayı talep ederek, davayı 4 Şubat 2020 tarihine erteledi. Altan, 4 Ocak 2010’da Taraf

https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/10/27/gazeteci-nurcan-kaya-gozaltina-alindi/
https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/adalet-arayisi-suruyor-sozcu-davasi-icin-yeniden-mutalaa-5415314/
https://www.medyaradar.com/hurriyet-gazetesi-tarihinde-bir-ilk-boyle-tensikat-gorulmedi-haberi-2016348
51 https://odatv.com/hurriyet-gazetesi-tarihinde-gorulmemis-olay-30101930.html
52 https://haber.sol.org.tr/medya/hurriyette-isten-cikarmalar-suruyor-273428
53 https://www.birgun.net/haber/hurriyet-te-deprem-suruyor-isten-cikarmalar-devam-ediyor-iddiasi-274589
54 https://twitter.com/serkanocakkk/status/1189513145078996992?s=19
55 https://medyascope.tv/2019/10/31/medyascope-gundem-31-ekim-2019-kenan-basaran-onemli-olan-isten-cikarilma-seklimiz-degil-gazetecilerin-orgutsuz-olmasi/
48
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gazetesinde 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel hakkındaki yazısı nedeniyle yargılanmış ancak o dönem kovuşturma ertelenmişti.56
31 Ekim 2019
• İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, ETHA muhabiri Ali Sönmez Kayar ile beraberindeki dokuz kişinin “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davada, Sıtkı Güngör haricindeki
diğer sanıklar üzerindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmederek, davayı 13 Aralık’a erteledi.57
• Cumhurbaşkanı Erdoğan ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen resepsiyona Cumhuriyet davet edilmedi. Cumhuriyet’in birinci sayfasında yer alan “Cumhuriyet” başlıklı yazıda, “Bu yıl Beştepe’deki törenler
için beş bini aşkın kişinin davet edilmesi de kuşkusuz önemlidir. Beştepe’ye eleştirel çizgide
yayın yapan Sözcü gibi gazetelerin, Fox TV gibi televizyon kanallarının çağrılmasını da olumlu
karşılıyoruz. Beştepe’deki resepsiyona Cumhuriyet çağrılmadı. Davet edilip edilmememiz bizi
hiç etkilemez, önemli de değildir. Cumhuriyet’i asıl etkileyecek olan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının sönük geçmesidir” denildi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki resepsiyona, Sözcü Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Aydınlık Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel ve Fox TV
Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk davet edilmişti.58 Bu arada öncesinde Yeni Akit, resepsiyona Birgün, Evrensel, Halk TV, Yeni Çağ, OdaTV, SolHaber, Tele1 ve KRT’nin de davet edilmeyeceğini yazdı. Yeni Akit, HDP’li vekillere davet yapılmadığını duyurdu.59

https://t24.com.tr/haber/ahmet-altan-in-tekzip-yayinlamamaktan-yargilandigi-dava-ertelendi,846031
https://www.mlsaturkey.com/tr/ali-sonmez-kayar-davasi-ertelendi/
https://odatv.com/29-ekim-resepsiyonuna-davet-edilmeyen-cumhuriyetten-aciklama-31101929.html
59 https://www.yeniakit.com.tr/haber/cumhuriyet-resepsiyonuna-hdpliler-davet-edilmedi-947501.html
56
57
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İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale
1 Ekim 2019
• Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, “silahlı terör örgütüne üye olmak” gerekçesiyle yedi
yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan yönetmen Kazım Öz hakkındaki adli kontrol şartlarına devam edilmesi yönünde ara karar ile davayı 4 Şubat 2020’ye erteledi. Öz, “Çektiğim
filmleri çekmemiş olsaydım, 42 ödül almasaydım bu mahkeme olmayacaktı. İddiaların hepsine
tek tek cevap verdik. Misal 2010’da, yasal bir siyaset akademisinde üç aylık eğitimine katıldığıma dair iddialara karşı ciddi kanıtlar sunduk. Çünkü o tarihlerde, İstanbul’da Atıf Yılmaz Sinema Okulu’nda ders veriyor ve ardından yurt dışında bir festivale katılıyorum. Birçok şeyi çürüttük ama mahkeme adli kontrolü kaldırmadı. Bu da bir ceza gibi uygulanıyor zaten” tepkisini
gösterdi.60
2 Ekim 2019
• TBMM TV, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun saat 13.30’da başlayan grup
konuşmasını bir saniye verdikten sonra yayını kesti. TBMM TV, kütüphane tanıtımını ekrana getirdikten sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un açılış konuşmasını yayımladığı ancak sonrasında CHP Grubu devam etmesine rağmen Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını ekrana getirmediği
bildirildi.61
• Hrant Dink Vakfı’nın 18-19 Ekim’de Kayseri'de yapmayı planladığı “Kayseri ve Çevresi: Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Tarihi Konferansı”, Kayseri Valiliği’nin “uygun görmemesi” üzerine İstanbul’a alındı. Vakıftan yapılan açıklamada, “Kayseri Valiliğini ziyaret edip
yüz yüze bilgilendirme ricamız maalesef haftalarca cevapsız kaldıktan sonra Valilik tarafından
telefonla aranarak bu konferansın Kayseri’de yapılmasının uygun görülmediği görüşü tarafımıza
iletilmiştir. Sonrasındaki gerekçe ve tekrar değerlendirme taleplerimiz de ne yazık ki cevapsız
kalmıştır. Valiliğin, Kayseri’nin bu bilimsel konferansa ev sahipliği yapmasını uygun bulmaması sonucunda konferans üzülerek İstanbul’a alınma zorunda kalınmıştır” denildi.62
3 Ekim 2019
• Oyuncu Ersin Umut Güler hakkında 2014-2017 yıllarındaki sosyal medya paylaşımları
nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla bir yıl dokuz ay hapis cezası verildi.63 Güler’in avukatlarının kararı istinaf mahkemesine taşıyacakları bildirildi. Güler’in, 2016 yılında da
sosyal medya paylaşımları nedeniyle “terör örgütü propagandası” suçundan çarptırıldığı bir yıl
üç ay hapis cezasında ise hükmün açıklanması geriye bırakılmıştı. Eğer Güler’in şimdiki hapis
cezası onanırsa önceki hükmün de infazı söz konusu olacak ve oyuncu cezaevine konulacak.64
Oyuncular Sendikası ise, “Güler’in sosyal medya paylaşımları nedeniyle aldığı hapis cezasının
üst mahkeme tarafından bozulması yönündeki umudumuzu tekrar dile getirmek istiyoruz” açıklaması yaptı.65

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1607248/15_yil_istenen_odullu_yonetmen_Kazim_Oz_un_durusmasi_goruldu.html
https://www.birgun.net/haber/tbmm-tv-de-kilicdaroglu-na-sansur-271028
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/22983/kayseri-konferansi-kayseri-de-yapilamiyor
63 https://twitter.com/ersinumutguler/status/1179454856156913664
64 http://susma24.com/blog/2019/10/02/tiyatrocu-ersin-umut-gulere-1-yil-9-ay-hapis-cezasi/
65 https://twitter.com/oyuncusendika/status/1183358118908059649
60
61
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4 Ekim 2019
• Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Ankut hakkında 15 Temmuz
darbe girişimi sonrasında “Kanunsuzlar 2” ve “Kanunsuzlar 3” isimli kitapları nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla ceza aldığı davaya ilişkin Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı basın açıklaması için İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nce aynı suçlamayla dava açıldı.
Ayrıca Adalet Bakanlığı’nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Ankut hakkında “Gereğinin
ifası ile yapılan işlem sonucunda karar kesinleşinceye kadar düzenli olarak bilgi verilmesini, kesinleşmiş ise kesinleşme şerhli karar örneğinin ivedi gönderilmesi” talimatını verdiği iddia edildi.
İlk duruşmada, HKP’li avukatların, Ankut’un dikkat çektiği Erdoğan’ın lise ve üniversite mezuniyeti konusunda Eyüp Lisesi ve Marmara Üniversitesi’nden diploması gibi belgelerin istenmesi
talebi reddedildi. Dava 23 Ocak 2020’ye ertelendi. Ankut, yazdığı kitaplarda “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettiği gerekçesiyle altı yıl beş ay hapis cezasına çarptırılmıştı.66
5 Ekim 2019
• Manisa’nın Soma ilçesinde 2014 yılında 301 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden kazası
sonrasında Soma Holding ve Uyar Madencilik tarafından işten çıkartılan ve bugüne değin tazminat ve emeklilik haklarını alamayan 60 madencinin Ankara’ya protesto yürüyüşü eylemine valilik talimatıyla jandarma engel oldu.67 İlk aşamada Soma Kaymakamlığı’nın yasaklama kararına
karşı Manisa 1. İdare Mahkemesi’nin yürüyüş izni verdiği Bağımsız Maden İşçileri Sendikası
üyesi madencilere yine de jandarma müdahale etti.68 Bölgedeki jandarma, “Mahkeme kararı bizi
bağlamaz” diyerek her ilçe girişinde o ilçe kaymakamlığına başvuru yapılması gerektiğini ve
Soma’dan Bakır’a girmeleri halinde eylemcileri gözaltına alacağını söylediği belirtildi.69
• Ankara Valiliği, 5-6 Ekim tarihlerinde Yılmaz Güney Sahnesi’nde yapılması planlanan
“KHK’lılar Büyük Buluşması” isimli toplantıyı yasakladı.70 Yasaklama kararı üzerine HDP ve
Saadet Partisi, KHK’lıları genel merkezlerine davet etti.71 Ancak HDP Genel Merkezi’ni ziyaret
etmek isteyen KHK’lılara polis müdahalede bulundu.72 HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk
Gergerlioğlu, “İktidar yine hukuksuzluğu tercih etti. İktidar yine toplumun anayasal haklarını
ihlal etmeyi amaçladı. Bildirimi yapılmış 5-6 Ekim büyük Türkiye KHK buluşmamız Ankara
Valiliği’nin yazısıyla yasaklanmış. Neden hukuksuzluğun, yasa çiğnemenin ifşasından korkuyorsunuz” dedi.73 AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yasaklamaya “KHK’lıların toplanmasının gerekçesiz yasaklanması hukuken izah edilemez. Hak arama, bunun için toplanma ve
protesto etme hakları anayasal haktır ve hukuk devletinin en asgari teminatıdır! Hukuksuz bir
biçimde temel hakların engellenmesi ancak hukuk devletine olan güveni sarsar!” sözleriyle tepki
gösterdi.74

https://odatv.com/erdoganin-diplomasini-istediler-04101916.html
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/10/05/madencinin-ankara-yuruyusunun-onunu-jandarma-kesti/
http://bagimsizmaden.org/2019/10/06/manisa-valisi-1-idare-mahkemesinin-kararini-tanimiyor/
69 https://t24.com.tr/haber/ankara-ya-yuruyen-somali-madencilere-jandarma-mudahalesi,842477
70 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/10/04/ankara-valiligi-khklilerin-buyuk-bulusmasini-yasakladi/
71 https://twitter.com/HDPgenelmerkezi/status/1180097737053872128
72 https://twitter.com/dw_turkce/status/1180428508113391616?s=19
73 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/10/04/ankara-valiligi-khklilerin-buyuk-bulusmasini-yasakladi/
74 https://twitter.com/myeneroglu/status/1180442054738038785?s=19
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• Ankara’da yapılacak olan “Büyük Ekoloji Mitingi”ne katılmak üzere İstanbul’dan başkente yürüyüş kararı aldıklarını açıklayan “Kaz Dağları İstanbul Dayanışması Gönüllüleri”nden
sekiz kişi Maltepe’de gözaltına alındı.75 Gözaltına alınanlar arasında CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu’nun yardımcısı Murat Akbaş’ın da olduğu öğrenildi.76 Eylemciler, ertesi
gün (6 Ekim’de) savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.77
8 Ekim 2019
• İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma
kapsamında “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla tutuklu yargılanan Osman Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı vererek, davayı 24 Aralık’a erteledi.78 Duruşmada 707 gündür tutuklu bulunan Kavala ile tutuksuz sanıklar Çiğdem Mater, Yiğit Aksakoğlu, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Can Atalay, Mine Özerden, Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi hazır bulundu.79 Davada, 16 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet
talep ediliyor. Gezi eylemlerine hiçbir maddi destek sağlamadığı beyanını yineleyen ve hukuksuz
şekilde tutuklu bulunduğunu kaydeden Kavala ise, 1 Kasım 2017’den bu yana Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.80
• İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, Friedrich Naumann Vakfı çalışanı Aret Demirci’ye sosyal medya paylaşımlarından dolayı “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla 11 ay
20 gün hapis cezası verdi, Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.81
9 Ekim 2019
• Sosyal medyada fotoğraf paylaşımlarıyla tanınan Arlet Nateli Avazyan, “Bakan Çavuşoğlu’nun babasının lakabı hırsız Kürt Osman Erzurum Horasan’dan sürgünle gitmişler” paylaşımı üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alındı.
Avazyan, İstanbul Kartal Adliyesi’nde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.82 Bu
gelişmeyi kamuoyuyla paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Twitter’da Avazyan’ın kelepçe takılarak Kartal Adliyesi SEBGİS odası önünde bekletilmesini eleştirdi.83
• İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kamuoyunda “Büyükada Davası” adıyla bilinen
11 hak savunucusu aleyhine yürütülen dava, sanıklarca beraat talep edilmesine karşın dosyaya
yeni atandığını belirten savcı talebi doğrultusunda 27 Kasım’a ertelendi.84
10 Ekim 2019
• Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin sosyal medya paylaşımlarıyla “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri” ve “terör örgütü propagandası yaptıkları” gerekçesiyle 21 kişiyi gözaltına aldı.85

https://twitter.com/heryerkazdaglar/status/1180616470679687174
http://cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1615265/Canan_Kaftancioglu_nun_yardimcisi_Murat_Akbas_gozaltina_alindi.html
https://twitter.com/ccanannnnnn/status/1180846366920265728?s=12
78 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1617920/Gezi_Davasi_nda_Kavala_ya_tahliye_yok.html
79 https://www.mlsaturkey.com/tr/osman-kavalaya-yine-tahliye-yok-sonraki-durusma-aralikta/
80 https://twitter.com/ExInt24/status/1181147148953509889/photo/1
81 https://www.mlsaturkey.com/tr/sivil-toplum-calisani-aret-demirciye-erdogana-hakaretten-11-ay-20-gun-hapis-cezasi/
82 https://www.birgun.net/haber/gozaltina-alinan-natali-avazyan-adli-kontrol-sartiyla-serbest-birakildi-271833
83 https://twitter.com/MSTanrikulu/status/1181828456277053440
84 https://www.mlsaturkey.com/tr/hak-savunucularinin-yargilandigi-buyukada-davasi-27-kasima-ertelendi/
85 http://www.milliyet.com.tr/gundem/baris-pinari-harekati-paylasimlariyla-teror-propagandasina-21-gozalti-6052125
75
76
77
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• Bursa Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin paylaşımları nedeniyle “halkı kin ve nefrete tahrik” suçlamasıyla 78 kişi hakkında yasal işlem başlattı.86
• Diyarbakır’da Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin sosyal medyadan “harekatı itibarsızlaştıran” 22 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.87
11 Ekim 2019
• İzmir merkez ile Aliağa, Dikili ve Menemen ilçelerinde düzenlenen polis operasyonunda Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin sosyal medyadan paylaşım yapan 11 kişi “terör örgütü
propagandası” gerekçesiyle gözaltına alındı.88
• Wired, sivil toplum kuruluşu NetBlocks’dan aldığı verilere göre; Türk Telekom’un, Suriye sınırı yakınlarında 48 saat süreyle Facebook, Instagram, Twitter ve WhatsApp’a erişim engellemesi yapıldığını ileri sürdü. Suriye topraklarındaki Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla
birlikte Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay’da sosyal medya platformlarına erişim engeli getirildiği
kaydedildi. Freedom House Teknoloji ve Demokrasi Araştırmaları Direktörü Adrian Shahbaz
ise, “bunun ne ilk ne de son olacağı” açıklamasında bulundu.89
12 Ekim 2019
• Kayıp yakınları “Cumartesi Anneleri”nin 759’ncu haftada gerçekleştirmek istediği eyleme polis biber gazı ve copla müdahale etti. Bu sırada iki kişi gözaltına alındı ve ifadeleri alındıktan sonra Karaköy Polis Merkezi’nden serbest bırakıldı.90 İHD İstanbul Şubesi Başkanı Gülseren Yoleri, basın açıklamasında “Kuzey Doğu Suriye’ye” denildiği anda ailelere polis müdahalesi yapıldığını iddia etti. 91
14 Ekim 2019
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında
“Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır” açıklaması nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.92 ARTI TV’ye konuşan Tanrıkulu, Cumartesi
Anneleri ve Barış Pınarı Harekatı’nı değerlendirmişti ve açıklamalarını sosyal medyada paylaşmıştı.93
16 Ekim 2019
• Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin sosyal medyada “kara propaganda yaptıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan 186 kişiden 24’ü tutuklandı, 40’ı adli kontrol şartıyla olmak üzere 78 şüpheli serbest bırakıldı. Diğer zanlılarla ilgili adli işlemlerin ise devam ettiği belirtildi. 9 Ekim’de

https://www.haberturk.com/bursa-haberleri/72487372-kara-propaganda-yapan-78-kisi-hakkinda-yasal-islem
https://www.karar.com/diyarbakir/harekati-itibarsizlastiranlar-hakkinda-sorusturma-1349218#
http://bianet.org/bianet/militarizm/214302-izmir-de-baris-pinari-harekati-paylasimlarina-11-gozalti
89 https://www.wired.com/story/turkish-isp-blocks-social-media-syrian-border/
90 https://twitter.com/CmrtesiAnneleri/status/1183017546288640003
91 http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/1625430/Cumartesi_Anneleri_ne_polis_mudahalesi.html
92 https://www.bbc.com/turkce/live/haberler-turkiye-50037506?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=5da4749356de320670a09a16%26CHP+milletvekili+Sezgin+Tanr%C4%B1kulu+hakk%C4%B1nda+soru%C5%9Fturma%262019-1014T13%3A13%3A56.065Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn%3Aasset%3A030de396-184e-4459-b11b-84f2d3eff2a2&pinned_post_asset_id=5da4749356de320670a09a16&pinned_post_type=share&ocid=socialflow_twitter
93 https://twitter.com/MSTanrikulu/status/1182966311871287296
86
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başlayan harekata ilişkin bugüne kadar 839 kişinin sosyal medya hesaplarından suç içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilmişti. Söz konusu hesaplardan 62’sinin Almanya, İngiltere ve Fransa’dan yönetildiği öne sürülmüştü.94
• İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, haftalık siyasi gazete Boyun Eğme’nin “Bağımsızlık ve
Kardeşlik İçin” manşetiyle çıkan 190’ncı sayısını toplatma kararı verdi. 95 Gazetedeki “Suriye’den elinizi çekin” fotoğrafı ve “Başka ülkelerin iç işlerine müdahaleye, asker yollamaya,
cihatçı çeteleri beslemeye, desteklemeye, ABD ile gizli pazarlıklara, NATO’ya, emperyalist üslere hayır!” ifadeleri dolayısıyla “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçu işlendiği
gerekçesiyle toplatma kararı verildiği belirtildi. Türkiye Komünist Partisi’nden (TKP) yapılan
açıklamada, toplatma kararının hukuksuz olduğu bildirilerek, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen
tahrik etme suçunun gazetedeki cümlelerle değil, bu cümleleri yasaklamakla işleniyor” denildi.96
17 Ekim 2019
• Antalya’da Barış Pınarı Harekatı’nın ardından sosyal medyada “terör örgütü propagandası” yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden üçü tutuklandı. Antalya Cumhuriyet
Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “harekat karşıtı sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar
nedeniyle 43 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11
şüpheliden dördü savcılıktaki ifadelerinin ardından, diğer dördü ise çıkarıldığı mahkemece adli
kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan üç şüpheli ise tutuklandı” denildi.97
• Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Barış Pınarı Harekatı’nda hayatını kaybeden piyade üsteğmen Çelebi Bozbıyık hakkında “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla soruşturma başlattığı duyuruldu.98 Avukat Gizay Dulkadir, “Bozbıyık hakkında Cumhuriyet başsavcılığında silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla bir soruşturma yürütülüyormuş. Şimdi usul gereği hakkında kovuşturmaya yer yok verilecek. Peki karara ne yazacaksınız? Şüphelinin ölümü mü diyeceksiniz yoksa şehit düşmesi mi?” tepkisini gösterdi.99
• Eskişehir Valiliği, Barış Pınarı Harekatı’na yönelik protesto amaçlı eylemlerin 15 gün
süreyle yasaklandığını duyurdu.100
• Twitter’ın, “siyasi söylemleri sebep göstererek” TRT World kanalının paylaşımlarını
engelleyerek örtülü sansür uyguladığı ileri sürüldü. TRT World Dijital İçerik Müdürü Yusuf Özhan uygulamaya ilişkin, Twitter’ın gizli sansürü ile karşı karşıya olduklarını açıkladı.101
• İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Macaristan seyahatinde kullandığı ve 35.000 lira olduğu öne sürülen çantasıyla ilgili Ekşi
Sözlük’te açılan başlığa erişim engeli getirdi. Sözlükte ilgili başlıkta, “İstanbul Anadolu 7. Sulh
Ceza Hakimliği’nin Emine Erdoğan’ın talebi üzerine verdiği 15.10.2019 tarih ve 2019/6959 iş

https://www.birgun.net/haber/baris-pinari-harekati-yla-ilgili-sosyal-medya-sorusturmasi-24-kisi-tutuklandi-272672
https://haber.sol.org.tr/turkiye/boyun-egme-gazetesine-toplatma-karari-272528
https://t24.com.tr/haber/haftalik-gazete-boyun-egme-hakkinda-toplatma-karari,844025
97 http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/antalya/baris-pinari-harekati-karsiti-paylasimlara-yo-41353156
98 https://www.birgun.net/haber/baris-pinari-harekati-nda-yasamini-yitiren-piyade-ustegmen-hakkinda-teror-sorusturmasi-yurutuldugu-ortaya-cikti-272800
99 https://twitter.com/gizaydulkadir/status/1184559043978891269
100 https://www.aydinlik.com.tr/eskisehir-valiligi-nden-eylem-yasagi-turkiye-ekim-2019
101 https://www.yeniasir.com.tr/gundem/2019/10/17/twitterdan-trt-worlde-ortulu-sansur
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sayılı kararı uyarınca bu başlıkta yer alan içeriklere erişimin engellenmesine karar verilmiştir”
uyarısıyla karşılaştığı belirtildi.102
18 Ekim 2019
• Ankara Valiliği, HDP’nin 19 Ekim Cumartesi günü Ankara’da kayyum atamalarına
karşı yapmak istediği “Demokrasi için Buluşuyoruz” başlıklı mitinge izin vermedi.103
19 Ekim 2019
• Tunceli Valiliği, valilik ve kaymakamlığın uygun gördüğü etkinlikler haricindeki her
türlü gösteri ve yürüyüşü bir ay boyunca yasakladığını duyurdu. Açıklamada, “harekatla birlikte
terör örgütüne sempati duyan kitlenin, harekata tepki gösterme amacıyla eylem çağrısı yaptığı”
iddia edildi.104
• HDP Ankara İl Binası önünde toplanarak basın açıklaması yapmak isteyen partililere
polis müdahalede bulundu. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin “AKP iktidarı kaybediyor”
sözleri üzerine polis müdahalesine başlandığı belirtildi. Üç partili yaralandıkları için hastaneye
kaldırıldı.105
28 Ekim 2019
• CNN Türk’ün, İstanbul Vatan Caddesi’ndeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla ilgili canlı yayında “En büyük Türk Atatürk” cümlesini üzerine bir vatandaşın sözünü yarıda
keserek sansürlediği öne sürüldü.106 CNN Türk’ün mikrofondaki ses kaybı nedeniyle cümleyi
eksik verdiği iddia edildi.107
29 Ekim 2019
• Nevşehir Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yürüyüşünü “kamu düzenin bozulacağı” gerekçesiyle ilk önce yasakladı daha sonra “yurt dışındaydım, yanlış anlaşılmış” diyerek,
yasaklamayı kaldırdı. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ile CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan’ın yaptığı görüşmenin ardından “yanlış anlaşılma olduğu” öne sürerek, kutlama yapılabileceği bildirildi.108
31 Ekim 2019
• Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın başvurusu
üzerine Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona’nın saldırıya uğramasıyla ilgili 11 internet
sitesinde yayımlanan haberlere erişim engeli getirdi. Gerekçede, Rona’nın darp edilmesi olayında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı mensubu kişiler suçlu gösterilerek çarpıtma olduğu
ve bunun da vakfın tüzel kişilik haklarını ihlal ettiği ileri sürüldü.109

RTÜK Cezaları

https://halkweb.com.tr/emine-erdoganin-35-bin-liralik-cantasina-erisim-engeli/
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/10/18/hdpnin-ankara-mitingine-valilik-izin-vermedi/
http://www.diken.com.tr/tuncelide-30-gun-eylem-yasagi/
105 https://www.evrensel.net/haber/389141/hdp-es-genel-baskani-temellinin-de-oldugu-hdplilere-polis-mudahalesi-3-yarali
106 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/cnn-turkten-vatandasin-ataturk-sozune-sansur-254172h.htm
107 http://www.medyafaresi.com/haber/cnn-turkten-vatandasin-ataturk-sozune-sansur/925830
108 https://www.birgun.net/haber/nevsehir-deki-29-ekim-yasagi-yanlis-anlasilma-var-denilerek-kaldirildi-274317
109 http://www.bursaport.com/haber/ozkan-rona-ya-saldiri-haberlerine-erisim-engeli-103638.html
102
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22 Ekim 2019
• RTÜK, Show TV’ye bu sezondaki “Çukur” dizisinin ilk üç bölümünde erken saatlerde
yoğun olarak darp, cinayet ve ateşli silahlar gösterildiği gerekçesiyle “yayın hizmetleri, şiddeti
özendirici ve kanıksatıcı olamaz” hükmünün ihlal edilmesi nedeniyle idari para cezası verdi.110
Üst Kurul, yayınlarında sağlık beyanıyla sahte bitkisel ürün satan Hazan TV, Sıla TV, Doruk TV,
Evin TV, Maxi TV, TV 0, Metro TV, Vatan TV, Gala TV, Kanal C’ye de ceza verdi.111

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepki
4 Ekim 2019
• “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzaladıkları için KHK ile kamu görevlerinden ihraç edilmiş olan “Barış Akademisyenleri”, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 26 Temmuz tarihli kararıyla bildiriye “ifade özgürlüğü” kapsamında değerlendirmesi gerekçesiyle kamu
görevlerine iade edilmeleri gerektiği yönünde ortak çağrıda bulundu. Akademisyenler adına yapılan ortak açıklamada, AYM’nin akademisyenler hakkında verdiği hak ihlali kararı üzerine “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla yargılanan 329 kişi hakkında yerel mahkemelerce beraat
kararları verildiği hatırlatıldı.112
7

Ekim 2019

• Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, THY yönetimi aleyhine, yolculara Cumhuriyet’i dağıtmadıkları gerekçesiyle dava açacaklarını duyurdu. Küçükkaya,
THY’nin, aralarında Cumhuriyet, Sözcü, BirGün, Evrensel, Karar, Yeni Çağ’ın yer aldığı gazeteleri yolculara sunmadığını hatırlatarak, bu talimatın “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal
Erdoğan tarafından bizzat Kartal İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşı THY Yönetim Kurulu Başkanı M. İlker Aycı’ya verildiğini bildiklerini ve haber alma ve bilgilendirme hakkına saygı gösterilmesini istediklerini söyledi.113
9 Ekim 2019
• TGS, DİSK Basın-İş, Özgür Gazeteciler İnisiyatifi ve Mezopotamya Kadın Gazeteciler
Platformu TBMM Adalet Komisyonu’nda 7 Ekim’de kabul edilen Yargı Reformu Strateji Belgesi dayalı yasa teklifiyle gazetecilik mesleğine yönelik yargılama sorununa çözüm bulunamayacağını açıkladılar. Basın ve ifade özgürlüğü bakımından “terör propagandasını” ayırt etme gerekçesiyle “Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamalarının suç oluşturmayacağı” hükmüyle sorunların çözülemeyeceği bildirildi. TGS Genel Başkanı
Gökhan Durmuş, yargı paketinin bir AB makyajı olduğunu ve bir değişim getireceğine inanmadığını belirtti. DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren de, Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğünün önünü açacak düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi. Özgür Gazeteciler İnisiyatifi
Eş Başkanı Hakkı Boltan, bu düzenlemenin gazetecilerin sadece mesleklerini yaptıkları için ce-

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtukten-cukura-ceza/1622644
https://www.rtuk.gov.tr/haberler/3787/7114/cukura-ceza.html
http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/213973-baris-akademisyenleri-kayitsiz-sartsiz-iade-istiyoruz
113 http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/1615895/THY_yonetimine_cagri__YANLISTAN_DONUN.html
110
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zalandırıldıklarını ortaya koyduğunu belirtti. Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu Sözcüsü Ayşe Güney de muhalif basının ‘terörize’ edildiğini, gazetecilerle ilgili birçok kararın siyasi
etkenlerle verildiğini bu nedenle yasal çözümün olanaksız olduğunu söyledi.114
15 Ekim 2019
• Gazetecileri Koruma Komitesi (Committee to Protect Journalists - CPJ), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili haberler dolayısıyla başlattığı soruşturma
sürecini kınadı. Birgün’den Hayri Demir ve Diken’den Fatih Gökhan Diler’in paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı anımsatılarak, operasyonla ilgili haberlerin sansürlenmemesi çağrısı
yapıldı.115 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Türkiye’nin iç huzurunu, birliğini ve güvenliğini
hedef alan” haber ve paylaşımların Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında inceleme altında olduğunu duyurmuştu.116
16 Ekim 2019
• İHD, Barış Pınarı Harekatı’nı eleştiren sosyal medya paylaşımı yapanlar hakkında tutuklama işlemi uygulanmasına, “Türkiye’nin de tarafı olduğu Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’ne göre savaş propagandası yasaktır. Türkiye’de barışı ve
insan haklarını savunanlar açık ve yakın tehdit altında” sözleriyle tepki gösterdi. Açıklamada,
“Askeri operasyonun başlamasının üzerinden birkaç saat geçmişken sosyal medya paylaşımları
nedeniyle 78 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 10 Ekim’de
yaptığı bir açıklama ile bu konuda yapılan haber ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yasal
işlemlere başlandığını duyurdu. Nitekim ilk gün BirGün ve Diken’in haber sitesinin genel yayın
yönetmenleri gözaltına alındı. İçişleri Bakanı, 11 Ekim’de harekatla ile ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle 500 kişi hakkında inceleme başlattı. 121 kişinin ise gözaltına alındığını duyurdu. 9 Ekim’den bugüne kadar yapılmak istenen her türlü gösteri ve basın açıklamaları da ya
yasaklanmış ya da zor kullanılarak engellendi. Dolayısıyla savaşa karşı çıkan ve barışı savunun
insan hakları savunucularının korunmasının Türkiye’deki iktidarın, Birleşmiş Milletler, Avrupa
Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın sorumluluğunda olduğunu belirtmek isteriz.” denildi.117
22 Ekim 2019
• Kilis’te yayın yapan beş yerel gazete ve haber siteleri “Yerel Basına Sahip Çık Kilis”
manşetiyle ortak bir açıklama yayınlayarak, karşı karşıya kaldıkları sorunları kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, “Kilis yerel basını sıkılmış tek yumruk halindedir ve devlet ihale yasasını
delerek yok olma noktasına getirenler hukuksal mücadelemiz ile bunun bedelini ödeyeceklerdir.
Bugün itibarıyla resmi ilan alma hakkına sahip bir gazetenin aylık maliyeti 20 ile 25 bin lira
arasında değişmektedir. Özetle, resmi ilan alma hakkı bedava ya da bazılarının tabiri ile beleş bir
hak değil, pahalı ve müeyyideleri ağır bir haktır. Bu hakkı elinde bulunduran İlimizdeki beş yerel
gazetenin özellikle son bir yıl içinde ekonomik sorunlar nedeni ile özel sektörün giderek daralan

https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/10/09/meslek-orgutleri-tepkili-bugunku-kanunlar-uygulansa-iceride-gazeteci-kalmaz/
https://cpj.org/2019/10/turkey-bans-critical-reports-on-military-operation.php
http://www.istanbul.adalet.gov.tr/basin_aciklamalari/20191010.pdf
117 https://www.ihd.org.tr/eren-keskin-sahsinda-turkiyede-barisi-ve-insan-haklarini-savunanlar-acik-ve-yakin-tehdit-altinda/
114
115
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reklam bütçelerinin yanı sıra bazı aylar tek bir resmi ilan almadan ayakta durmaya çalışmaları
mesleklerine duydukları sevgi ve istihdam ettikleri personelleri ve bunların ailelerine karşı sorumluluk duygularından başka bir şeyle izah edilemez. Belirli sermaye grupları ya da bir takım
siyasi oluşumların himayelerine girmiş bir basın tekelleşmesi meydana gelecektir ki, bu da bir
kente ya da ülkeye yapılabilecek en büyük ihanettir” denildi.118
• Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak, vatandaşların, yerel basına sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Gülebak, “Bugün tepkiliyiz, kızgınız, üzgünüz... Ve diyoruz ki; Yerel Basınına Sahip Çık Urfa! Ulusal düzeyde yayın yapan gazeteler yaygın dağıtım
ağları ile çok yüksek miktarda okuyucuya ulaşıp satış geliri elde ederken yerel gazetelerin satış
gelirleri maalesef onları ayakta tutabilecek oranda değildir. Diğer yandan ulusal gazeteler büyük
metropollerde kurulu olduklarından holdingler, bankalar gibi kuruluşlardan yurt düzeyinde sağladıkları çok yüksek oranlı reklam gelirlerine sahipken, yerel gazeteler bu kanaldan da yoksundur. Gazetelerimizin yanı sıra ilimizde yayın yapan radyolarımızın durumları da gazetelerden
farksızdır. Ulusal radyo ve televizyonlar devlet işletmelerinden ve bankalardan ciddi gelir temin
ederken, çok yüksek RTÜK payları ödeyen yerel radyolarımıza kamu spotu adı altında ve bedava
yayınlanmak üzere bildirimler gönderilmektedir. Maliyetler son bir yılda ikiye hatta üçe katlanmıştır. Maliyetler artarken gazete gelirleri ise hızla düşmüş ve halen düşmeye de devam etmektedir. Bunun başlıca nedeni ise bazı kamu kurum ve kuruluşlarının çeşitli yöntemlerle devlet
ihale kanununu delme girişimleridir. Devlet İhale Kanunu’na göre ilana çıkılarak ihale yöntemi
ile mal ya da hizmet alımı yapması gereken birçok kurumun yasal olmayan bir şekilde pazarlık
ya da doğrudan alıma gittikleri görülmektedir. Bu durum haksız bir rekabeti ortaya çıkarttığından
ihalesiz alımlar devlete daha pahalıya gelmektedir” denildi.119
23 Ekim 2019
• Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti’ne üye beşi Sinop merkezde, yedisi de ilçelerde
olmak üzere toplam 12 gazete “Yerel Basınına Sahip Çık Sinop!” manşetiyle ortak bir açıklama
yayınladı. Açıklamada, “Yerel basın yayın hayatını sürdürdüğü yöre bakımından ulusal basından
çok daha fazla önem arz etmektedir. Ulusal düzeyde yayın yapan gazeteler yaygın dağıtım ağları
ile çok yüksek miktarda okuyucuya ulaşıp satış geliri elde ederken yerel gazetelerin satış gelirleri
maalesef onları ayakta tutabilecek oranda değildir. Diğer yandan ulusal gazeteler büyük metropollerde kurulu olduklarından holdingler, bankalar gibi kuruluşlardan yurt düzeyinde sağladıkları çok yüksek oranlı reklam gelirlerine sahipken, yerel gazeteler bu kanaldan da yoksundur.
Sinop yerel basını sıkılmış tek yumruk halindedir ve devlet ihale yasasını delerek, yok olma
noktasına getirenler hukuksal mücadelemiz ile bunun bedelini ödeyeceklerdir. Seni kör, sağır,
dilsiz bırakmak isteyenlere karşı yerel gazetelerine, radyolarına, haber sitelerine sahip çık Sinop”
denildi.120
24 Ekim 2019

http://www.kilispostasi.com/yerel-basindan-ortak-deklarasyon/1216080/
https://www.sanliurfaolay.com/guncel/yerel-basinina-sahip-cik-sanliurfa/37069
120 https://www.vitrinhaber.com/gundem/sinop-ta-12-gazete-tek-manset-h30638.html
118
119

23

Gazeteciler Cemiyeti

İfade ve Basın Özgürlüğü Ekim 2019 Raporu

Özgürlük için Basın

• Elazığ’da Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti’ne üye dört yerel gazete, yaşadıkları ekonomik krize dikkat çekmek için “Yerel Basınına Sahip Çık Elazığ” başlığıyla ortak manşet yayınladı. Gazete çıkartma maliyetlerinin son bir yılda üçe katına çıktığını söyleyen Fırat Havzası
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semih Erdem, “Yıllardır giderek artan sıkıntılar 2018 Temmuz
ayından itibaren döviz kurlarındaki artış nedeni ile had safhaya çıkmıştır. Ülkemizde bulunan
kağıt fabrikalarının özelleştirilmesi ve özelleştirilen fabrikaların üretim yapmamaları nedeni ile
kağıtta dışa bağımlı bir hale gelinmiştir. Bu nedenle maliyetler son bir yılda üçe katlanmıştır.
Maliyetler artarken gazete gelirleri ise hızla düşmüştür. İlimizdeki dört yerel gazetenin özellikle
son bir yıl içinde ekonomik sorunlar nedeni ile bazı aylar tek bir resmi ilan almadan ayakta durmaya çalışmaları mesleklerine duydukları sevgi ve istihdam ettikleri personelleri ve bunların ailelerine karşı sorumluluk duygularından başka bir şeyle izah edilemez” dedi.121
25 Ekim 2019
• Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir,
“Yargı Reformu Strateji Belgesi” kapsamında ilk yasal düzenleme ardından kapatılan
DİHABER’den gazeteciler Meltem Oktay ve Uğur Akgül, Özgür Gündem Eş Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Aykol ve Cumhuriyet’in eski muhasebe personeli Emre İper hakkında ise tahliye kararları verilmesini olumlu karşıladıklarını bildirdi. Desir, “Gazeteciler mesleklerinden
ötürü bir gün bile hapis yatmamalıdır. Türk yetkililer, bu olumlu tutuma devam etmeli ve tüm
tutuklu gazetecileri serbest bırakmalıdır” dedi.122
27 Ekim 2019
• İHD İstanbul Şubesi’nin HDP ve CHP’li milletvekilleriyle düzenlediği “Özgür basın
susturulamaz” başlıklı etkinliğinde, gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Net Haber Ajansı muhabiri Emre Orman’ın serbest bırakılması talep edildi. Açıklamada, “Emre’nin tutukluluğunu ne
de gazetecilerin mahkum edilmeye çalışıldığı baskı, tehdit ve sansür koşullarını kabul ediyoruz.
Hapishanelerin tutuklu gazetecilerle dolu olduğu Türkiye’de, biz özgür basın çalışanları olarak
bir meslektaşımızın daha sessiz sedasız tutuklanmasını kabul etmediğimiz için sesimizi en geniş
çevreye duyurmak istedik. Halkın bilgi edinme ve haber alma hakkı için çalışan arkadaşımızın
derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Bizler fotoğraf makinelerinden, kameralarından ve kalemleri ellerinden alınmaya çalışılarak hapsedilen bütün meslektaşlarımızın bir an evvel kameralarına, fotoğraf makinelerine kavuşmaları için derhal serbest bırakılmalarını istiyoruz” denildi.123
• AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ATV’de yayınlanan “Müge Anlı ile Tatlı
Sert” programına Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden telefonla bağlanan bir kadının Zazaca konuştuğu için yayından alınmasına ilişkin Müge Anlı’ya özür dilemesi konusunda çağrıda bulundu.
Yılmaz, Twitter aracılığıyla “Tüm ana diller gibi Zazaca da ana sütü kadar helaldir. Ayrıca, yapılan reformlarla tek parti ve darbe dönemlerinden kalma yasaklar kalkmış, yayın, tv, okullarda
seçmeli ders, üniversitede enstitü ve yüksek lisans programları gibi pek çok adım atılmıştır. Anlı

https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/yerel-gazetelerden-ortak-feryat-bize-sahip-cikin-5408532/
https://us6.campaign-archive.com/?e=30f2fcff83&u=b11aceda364f8f9afa6cadbbb&id=578055c6d1
123 https://t24.com.tr/haber/ozgur-basin-calisanlari-ndan-gazeteci-emre-orman-in-tutuklanmasina-tepki,845510
121
122
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özür dilemelidir” mesajını paylaştı. Zaza Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Alan da Zazaca’nın tarihin en eski dillerden biri olduğunu belirterek, böyle bir sansürün
kabul edilemez olduğunu söyledi. 124 Anlı ise, “Özür dile diyorlar, ben özür dilemem. Yukarıda rejinin bilmesi lazım ama burası Birleşmiş Milletler değil. Burada her dilden tercüman yok
yani. Keşke böyle bir imkanımız olsaydı. Bu Zazaca’ya karşı yapılmış bir şey değil. Biz Türkçe
yayın yapıyoruz. Önceden planlanmış bir şey olsaydı yine tercüman tutardık” dedi.125 Anlı, programa telefonla bağlanan bir izleyiciyi Zazaca konuştuğu için “Anlamadığımız bir şeyi yayına
vermenin anlamı yok biz daha sonra konuşalım” diyerek yayından almıştı.126
• BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal
Kaşıkçı cinayetiyle ilgili hazırladığı raporla uluslararası soruşturma başlatılması için dayanak
sunduğunu ancak bu fırsatı değerlendirmediği için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in kendisini “hayal kırıklığına” uğrattığını söyledi. BM Genel Sekreteri’nin soruşturma başlatabilmesi
için BM Güvenlik Konseyi kararına ya da yasal bir yetkiye ihtiyaç duyduğuna inanmadığı belirten Callamard, kendisinin BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararını gerektirecek uluslararası bir
mahkeme kurulması talebinde bulunmadığını, sadece soruşturma yapacak bilirkişi heyeti talep
ettiğini ve bunun için de BMGK kararı gerekmediğini vurguladı.127 Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de
Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmüştü.
• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Hürriyet’teki işten çıkarmalar ile “hiçbir
gerekçe gösterilmeden, ‘Yönetim Kurulu’nun işletmesel kararı’ gibi ne olduğu anlaşılmayan bir
açıklama ile çok sayıda gazetecinin işlerine son verilmesinin medya sahipliği sıkıntısını yeni bir
boyuta taşındığını” belirterek, tepki gösterdi. Bilgin, “Daha da vahimi, Hürriyet gazetesinde genel yayın yönetmeni görevini gören dostumuz Vahap Munyar ve gazete şeflerinin bu yaşananlardan hiç haberdar edilmeleri gereğinin bile düşünülmediğidir. Bu hoyrat davranış en az gazetecilerin iş akitlerinin sona erdirilmesi kadar yanlış ve kabul edilemezdir” dedi.128 RSF Türkiye
Temsilcisi Erol Önderoğlu da “Gazetecilik kapı dışarı edildi” sözleriyle duruma tepki gösterdi.
DİSK Basın-İş Başkanı Genel Başkanı Faruk Eren, işten çıkarma olayların medya sektöründe
çok sık yaşandığını fakat böylesi bir durumun ilk kez yaşandığını dile getirdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tuncay Olcayto ise “Yıllardır Babıali’nin ‘Amiral Gemisi’ diye bilinen
Hürriyet, iktidarın güdümüne girdiğinden beri su almaya başlamıştır” dedi.129
31 Ekim 2019
• Aralarında ÇGD, Gazeteciler Cemiyeti ve DİSK’e bağlı Basın-İş Sendikası’nın yer aldığı meslek örgütleri, RTÜK üyesi Faruk Bildirici’nin üyeliğinin düşürülmesini kınadı. ÇGD,
“Kraldan çok kralcılar bugün de RTÜK’te sahne aldı. Basın meslek ilkelerini koruma bilinciyle
görev yapan Bildirici’nin üyeliğine son verilmesi, hem basın özgürlüğüne hem de Bildirici’yi
seçerek görevlendiren TBMM’ye karşı açık bir meydan okumadır” açıklamasında bulundu. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin “Parlamento’nun iradesi yok sayılarak Bildirici’nin

https://tr.sputniknews.com/turkiye/201910271040484282-ak-partili-yilmaz-muge-anli-tum-zazalardan-ozur-dilemeli/
https://t24.com.tr/video/zazacayi-sansurleyen-muge-anli-ozur-dilemem-dedi-burasi-bm-degil-tercuman-yok,23879
https://www.ahaber.com.tr/video/yasam-videolari/muge-anli-zazaca-konusan-kadini-yayindan-aldi-mi-iste-o-anlar-video
127 https://www.yeniasya.com.tr/dunya/callamard-hayal-kirikligina-ugradim_505756
128 http://www.24saatgazetesi.com/bilgin-bir-krizden-geciyoruz-esenlige-elbet-ulasacagiz/
129 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/215165-emege-saygisizligin-en-carpici-ornegi
124
125
126
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RTÜK’teki iktidar çoğunluğu kararıyla üyeliğinin sona erdirilmesi demokratik çoğulculuk ilkesini çoğunluğa kurban etmektir. Kınıyoruz” dedi.130 DİSK’e bağlı Basın-İş Sendikası de “Tarafsızlığını kaybeden ve üyeliği düşmesi gereken kişi RTÜK üyesi Bildirici değil, üç farklı kurumda
yönetici olan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’dir” sözleriyle karara tepki gösterdi.131 RTÜK üyesi
İlhan Taşçı da, “TBMM Genel Kurulu’nda tüm üyelerin oylarıyla seçilen bir üye, Üst Kurul’da
altı üyenin el kaldırmasıyla düşürülüyorsa RTÜK, kendisini TBMM’nin ve milli iradenin üzerinde görüyor demektir. Verilen karar, oy veren milletvekillerinin iradesini, Meclisin tercihini
hiçe saymaktır. Bu karar demokrasiye ağır darbe, muhalefete yönelik de tahammülsüzlüğün kanıtıdır. Verilen karar hukuken yok hükmündedir. Bunun hukuki ve siyasi sonuçları olacaktır”
mesajını paylaştı.132
• Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, gazetedeki işten çıkarmalara tepki
göstermek amacıyla istifa etti. Munyar, gazetecilerin işten çıkarılmasında izlenen yola atfen istifasını noter tebligatıyla yönetime bildirdi.133 Hürriyet yazarı Gülse Birsel de Twitter hesabı aracılığıyla gazeteden istifa ettiğini duyurdu.134 Müzik yazarı Naim Dilmener de gazeteden istifa
etti.135

Diğer Gelişmeler
1 Ekim 2019
• İtibar Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Tenekeci, derginin sekiz yıllık yayın hayatına
son verdiğini duyurdu. Aynı zamanda Yeni Şafak yazarı olan Tenekeci, Twitter aracılığıyla “Dergimizi 90. sayıda kapatacaktık fakat son bir gayretle sekizinci yılı tamamladık. İtibar dergisi yolculuğunu nihayete erdirmiştir” mesajını paylaştı.136
• Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, TRT’nin kendisine
“Ankara’daki ishal vakalarının şebeke suyundan kaynaklandığı” yönünde açıklama yapması için
teklifte bulunduğunu ileri sürdü. Şenol, Twitter aracılığıyla “İshallerde her yıl bu vakitler sıklık
artışı görürüz. Önceki akışta yazdım sebeplerini ama bazı ‘film’ adamlarının neden sık ekrana
çıktığını anlayın diye yazıyorum. İshal ile ilişkili konuşmamı isteyen haber kanallarının bir ricası
var. Sularla ilişkili olduğunu söylemem. Aslında bu teklifi açıkça yapan, yani 'ishallerin sebebi
sulardır' dememi isteyen ana haber kanalının adını da yazıp sildim sonradan. Zira, bizim vergilerimizden beslenir, amir sözü dinlenir. Ve ne yapsak illa ki söyleyecek dolu yalanları vardır, siz
bilin istedim” mesajını paylaştı.137 TRT yönetimi ise, “İddialar tamamen yalan ve iftiradır. TRT
Haber kanalımız, halkımızın sağlığını yakından ilgilendiren ‘Ankara’da sulardan kaynaklı ishal
salgını’ iddialarını araştırmak üzere konunun uzmanlarına başvurmuştur. Ancak kendisiyle görüşülen Şenol, yapılan görüşmeyi kurumumuzu kamuoyu nezdinde yıpratmak için bir iftiraya

https://www.amerikaninsesi.com/a/rtuk-baskanini-elestiren-faruk-bildirici-uyelikten-cikartildi/5147384.html
https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1190195371189919744
https://twitter.com/ilhantasci/status/1189878690622136325
133 https://www.gazeteduvar.com.tr/turkiye/2019/10/31/vahap-munyar-hurriyete-istifasini-noterle-gonderdi/
134 https://www.birgun.net/haber/gulse-birsel-hurriyet-gazetesinden-istifa-etmeye-karar-verdim-274525
135 https://haber.sol.org.tr/medya/hurriyette-isten-cikarmalar-suruyor-273428
136 https://www.yenisafak.com/hayat/ibrahim-tenekeci-duyurdu-itibar-dergisi-yayin-hayatina-son-verdi-3508533
137 https://www.birgun.net/haber/trt-den-profesore-teklif-mansur-yavas-i-yalanla-270748
130
131
132
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dönüştürmüş, akıl dışı bir iddiada bulunmuştur. TRT, bu iftira karşısında haklarını hukuk zemininde arayacaktır” açıklaması yaptı.138
2 Ekim 2019
• Demirören TV Teknik Grup Direktörlüğü’ne televizyoncu Erkal Filiz getirildi. Filiz,
daha önce TRT, Star TV, ATV, Show TV, Lig TV, TJK TV’de çalışmıştı.139
• Yeni Şafak yazarı İbrahim Tenekeci, gazeteden ayrıldığını duyurdu. Yedi yıldır gazetede
köşe yazan Tenekeci, “İçimde gönül yorgunluğu oluştu. Bir müddet gazete yazısı yazmayacağım. Sonra belki başka bir mecrada tekrar yazmaya başlarım” mesajını paylaştı.140
• GSM operatörü Vodafone’nun, Twitter üzerinden Kürtçe soru soran müşterisine verdiği
Kürtçe yanıtı kısa süre sonra silmesi, sosyal medyada “ırkçı ve faşist” şeklinde tepkilere neden
oldu. “Vodafone Boykot” etiketinin altında “Kürtçe, Türkiye Cumhuriyeti’nde vatandaş olan bir
kısım insanın anadilidir!”, “Yaptığınız ayıptan dolayı özür dileyin ve Kürtçe hizmet verin” yorumları yapıldı.141
• Türk Hava Yolları’nın ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Saraylar İdaresi ile Vakıfbank, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait Hamidiye Su şirketinden su satın alma sözleşmelerini sonlandırdı. İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü
Tarık Balyalı, “Bu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na karşı bir can acıtma operasyonu. Birçok
kamu kuruluşu Hamidiye ile ilişkisini ya sözleşmesi bittiği için ya da sözleşmesinin ortasındayken sonlandırdı. Bunun tek sebebi İmamoğlu’nun belediye başkanı olmasıdır. Seçimle birlikte
sihirli değnek değmiş Hamidiye’den vazgeçmişler. Bunun başka bir gerekçesi yok. Hamidiye
Su, 1902 yılından bu yana 250’den fazla çalışanıyla hizmet veriyor” dedi.142
• Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz, Yeni Akit’in “Yalaka şarkıcı Gökhan Özoğuz, kapı
kapı siyasetçileri dolaşıyor! Bu kez övgüler dizdiği Mansur Yavaş ile buluştu” başlıklı haberi
dolayısıyla hakaret gerekçesiyle gazeteye dava açacağını duyurdu. Özoğuz, “Benim için ‘kağıda
basılmış harfler’ dışında bir anlam ifade etmeyen ‘Yeni Akit’ isimli gazetenin şahsıma yöneltmiş
olduğu asılsız haber ve hakaret söyleminden dolayı dava açmak farz olmuştur! Bu ülkede kimsenin, kimsenin itibarını zedelemeye hakkı yoktur” dedi.143
4 Ekim 2019
• Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi, Ankara Tabip Odası, İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı tarafından 2019 yılında Ankara’da yaşanan polis
saldırıları ve hak ihlalleriyle ilgili rapora göre, 1.436 kişi gözaltına alındı, üç kişi tutuklandı. Üç
kişiye gözaltı merkezinde işkence yapıldı. Bir kişi plastik mermi ile yaralanırken, iki kişi kafa
travması geçirdi. Bir kişiye psikolojik şiddet uygulandı. Bir çocuğa darp ve şiddet yapıldı. Bir
kişi kaçırılmaya çalışılırken yedi kişinin kaçırıldığı ve kayıp olduğu bilgisi aileleri tarafından
verildi. Kaçırılanlardan dördü ortaya çıkarken, üç kişi hala kayıp. 134 kişi darp edilerek gözaltına

https://tr.sputniknews.com/turkiye/201910011040297559-trtden-ogretim-uyesi-esin-davutoglu-senolun-iddialarina-yalanlama/
https://www.gercekgundem.com/medya/123226/demiroren-medyada-ust-duzey-atama-kim-hangi-goreve-getirildi
https://odatv.com/yeni-safakta-bir-ayrilik-daha-02101915.html
141 https://t24.com.tr/amp/haber/vodafone-musterisine-verdigi-kurtce-yaniti-sildi-vodafone-boykot-twitter-gundeminde,842061?__twitter_impression=true
142 https://www.milligazete.com.tr/haber/3177153/thynin-ardindan-3-devlet-kurumu-hamidiye-su-ile-sozlesmesini-feshetti
143 https://t24.com.tr/amp/haber/gokhan-ozoguz-yeni-akit-e-dava-aciyor,842028?__twitter_impression=true
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alındı. Beş kişide de gözaltı esnasında ciddi yaralanma meydana geldi. Ankara’da 2016 yılından
bu yana, neredeyse tüm kamusal alanların eylem ve etkinliklere kapatılarak düşünce ve ifade
özgürlüğü engellendiğine dikkati çekilen açıklamada, “Önceki yıllarda toplanma, gösteri ve basın açıklaması yapılan Yüksel Caddesi, Güvenpark ve Sakarya Caddesi gibi kamuya açık alanlar
kapatılmış daha sonra da bu yasak hemen hemen her alana yayılmıştır. Yapılmaya çalışılan tüm
basın açıklamalarında kitleler polisin şiddeti ile karşılaşmakta, bu şiddetin haberini yapmak isteyen gazetecilerin haber alma ve yapma hakkı engellenmektedir. Kişiler vücut ve ruh bütünlüklerine zarar gelecek şekilde fiziksel ve psikolojik şiddete maruz bırakılmaktadırlar” denildi.144
• Halkevleri Derneği’nin avukatlarından Mehmet Ümit Erdem, Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi, Kız Çocuk Hakları Bildirgesi, Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler ve Sünnetçi Kız kitaplarının satışının yasaklanmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na
karşı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle suç duyurusunda bulundu. Erdem,
“Yedi yaşında bir kız çocuk ebeveyni olarak tarafımızca okunan kitaplara müdahalenin engellenmesi, kız ve erkek çocuk hakları bildirgelerinin çocukların toplumsal cinsiyet eşitliğini temel
alan metinler olması, Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler kitabının da müstehcen değil cesareti
kadından kadına taşıyan bir kitap olmasını” gerekçesiyle yasak kararına karşı çıktıklarını açıkladı. Söz konusu kitaplar, 27 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 1117 sayılı
Kanun’un 4’üncü maddesince yasaklanmıştı.145
• Habertürk spikeri Didem Arslan Yılmaz ve Bloomberg HT’nin sunucusu Buse Biçer, Altın Kelebek Ödülleri adaylığını reddetti. Yılmaz, Twitter aracılığıyla “Altın kelebek ödüllerine yine aday gösterilmişim. Ancak son yıllarda ‘tartışmalı’ ödül dağıtıldığı iddia ediliyor.
Aday adaylığından çıkarılmak istiyorum. Çünkü sonuçları ‘önceden belli olduğu’ tartışmaları
bitmiyor. Böyle ise, bu tiyatronun içinde yer almak istemem” mesajını paylaştı.146 Biçer de, Yılmaz’ın paylaşımını yanıtlayarak, “Çok haklı bir tepki. Aynı duyguları paylaşıyorum ve ben de
aday adaylıktan çıkarılmak istiyorum” dedi. 147 Fox TV’den Fatih Portakal 148 ve Halk
TV’den İrfan Değirmenci de, Altın Kelebek Ödülleri aday listesinden çıkarılmak istediğini duyurdu.149
• HDP’nin eski Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, AYM’nin hak ihlali kararı üzerine İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin “terör propagandası” yaptığı gerekçesiyle üç yıl altı
ay hapis cezasına dolayısıyla bulunduğu Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi’nden tahliye edildi.
AYM, oybirliğiyle Önder’in “ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine” karar verdi.150 AYM’nin gerekçeli kararında, ‘‘Başvuruya konu ve başvurucunun (Sırrı Süreyya Önder) mahkumiyetine neden olan ‘Size Kürt halkı önderi Sayın Öcalan’ın selamını getirdim’ sözü BDP tarafından organize edilen bir toplantıda, kısa süre önce Abdullah Öcalan ile çözüm süreci üzerine yüz yüze

https://www.abcgazetesi.com/ankarada-yasanan-polis-siddeti-ve-hak-ihlalleri-raporlastirildi-45099
https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/yasaklanan-4-cocuk-kitabi-hakkinda-suc-duyurusu/
https://www.birgun.net/haber/didem-arslan-yilmaz-altin-kelebek-adayligini-reddetti-271008
147 https://www.birgun.net/haber/bir-isim-daha-altin-kelebek-adayligini-reddetti-271334
148 https://twitter.com/fatihportakal/status/1179536747862134784
149 https://www.sondakikaturk.com.tr/gundem/bir-isim-daha-altin-kelebek-adayligini-reddetti-h148136.html
150 https://www.cnnturk.com/video/turkiye/aymden-sirri-sureyya-onder-icin-hak-ihlali-karari
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görüşmüş siyasetçilerin yaptıkları konuşmalar sırasında ifade edilmiştir. Başvuruya konu konuşmanın terör gruplarına silah bıraktırılması, ülkede şiddet olaylarının sona erdirilmesi, toplumsal
sorunların demokratik müzakere süreçleri işletilerek çözülmesi imkanlarının artırılması amacını
taşıyan ve demokratikleşme süreci olarak ifade edilen bir bağlamda yapıldığı göz önüne alınmalıdır’’ denildi. Ayrıca ‘Kürdistan’ ifadesinin kullanılmasının bir suç olmadığı kaydedildi.151
• Jerusalem Post, “İran rejimini destekçisi internet siteleri, hükümete yakın Türk medyası, otoriter rejimler ve insan haklarını istismar eden kesimler tarafından Suudi gazeteci Cemal
Kaşıkcı’nın 2 Ekim 2018’de öldürülmesi yıl dönümü dolayısıyla yapılan anma etkinlikleri ve
haberleri aracılığıyla suiistimal yapıldığını” ileri sürdü. Gazete, “basın özgürlüğünün tehdit altında olduğu Türkiye gibi ülkelerde Kaşıkcı cinayetinin medyada geniş yer bulduğu ancak bunun
samimi olmadığı” görüşünü savundu. Kaşıkçı, evrak teslim etmek üzere gittiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda Suudi görevlilerce öldürülmüştü.152
5 Ekim 2019
• ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabında, hakkında yakalama kararı
olan ancak yurt dışında yaşayan Ergun Babahan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu aleyhine paylaştığı mesajın kısa süreli “beğeniler” bölümünde olması tepkilere yol
açtı. Elçilik, konuya ilişkin “Twitter hesabımızdan ilgisiz bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Söz
konusu hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz” açıklaması
yaptı. Söz konusu Babahan paylaşımında ise “Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine
hazır olmalı” sözleri yer alıyordu. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “ABD’nin Ankara
Büyükelçiliği firari FETÖ tetikçisi Ergün Babahan’ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi
hedef alan twetini beğendi. 12 Eylül 1980’de ABD’nin Türkiye büyükelçisi olan James Spain
görevi sonrası verdiği bir mülakatta ‘Türkiye’yi Türkeş’e teslim etmedik” itirafında bulunmuştu.
Dün Türkeş’siz Türk milliyetçiliği planını devreye sokanlar, bugün aleni bir şekilde Bahçeli’siz
MHP hesapları yapıyor” dedi.153 AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, “ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ve ABD Büyükelçiliği’nin konuyu ciddi şekilde soruşturmasını ve gereğini yapmasını
bekliyoruz. ABD Büyükelçiliği Türkiye’yi terör örgütleriyle bağlantılı kişiler üzerinden değil,
doğru analiz yapabilen kişiler üzerinden anlamaya çalışmalıdır. Hiçbir büyükelçilik Türkiye’deki
hiçbir siyasi parti ve siyasetçi hakkında bu şekilde yorum yapamaz. Diplomatik teamüllere saygı
esastır. Terör örgütleriyle bağlantılı kişiler bir büyükelçiliğin referansı olamaz” mesajını paylaştı.154
• Sözcü, “Adalet camiası hak ihlallerini konuşuyor” başlıklı yazıda Yargıtay’ın Cumhuriyet davası ve AYM’nin HDP’nin eski Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında verdiği hak ihlali kararları üzerine hukukçular tarafından “yanlış ve siyasi kararların önünü kesmek
için” sunulan önerilere yer verdi. Yazıda görüş alınan hukukçulardan birisi olan AKP İstanbul
Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “Fikir özgürlüğü konusunda AİHM/ AYM içtihatları açık. Te-

https://www.amerikaninsesi.com/a/sirri-sureyya-onder-tahliye-aym-hdp-karar-mahkeme-dava/5110485.html
https://www.jpost.com/Middle-East/Khashoggis-abused-to-whitewash-dictatorships-treatment-of-journalists-603598
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201910051040328975-abd-buyukelciligi-ergun-babahanin-bahceli-tweetini-yanlislikla-begendi/
154 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/10/06/celikten-tweet-tepkisi-icislerimize-mudahale-cabasidir/
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mel hak ihlalleri son bulmalı, AYM/ AİHM içtihatları ceza mahkemeleri tarafından dikkate alınmalı. Şiddet ve terör eylemlerinin övülmediği, kişilerin ve toplulukların terör yöntemlerini benimsemeye, şiddet kullanmaya tahrik ve teşvik edilmediği sürece, ihlal kararı verilmesi zorunludur” açıklaması yaptı. Avukat Turgut Kazan, “Bu tür davalara bakan ve hatalı kararlar veren
hakimler, yürütme tarafından uyarılmalıdır. Yargı görevini açıkça kötüye kullananlar var. Kendilerini koruyan siyasi yapılanma gittiğinde bu konu yeniden gündeme gelir. Yargıçların, özellikle AİHM’den gelecek kararların ilerleyen süreçte mutlaka karşılarına çıkacağını bilerek hareket etmeleri gerekir” dedi. Avukat Celal Ülgen de, “Son günlerde sıkça yerel mahkemelerin kararlarının Yargıtay’da bozulduğu, AYM’den de hak ihlali kararı verildiği görülüyor. Bu durum
siyasi iklim değişikliğinin bir yansıması olarak yorumlanabilir. Yerel mahkemenin, sonra da istinafın görmediği bu hukuk ihlallerinin bir yaptırımı olmalı” görüşünü dile getirdi.155
• Samsun’un tek yerel televizyon kanalı Haberaks TV’nin, yanı sıra Haber gazetesi, Haber Radyo kuruluşlarına sahip Haber Medya Grubu, tüm kuruluşlarını kapattığını duyurdu. Haber gazetesi, “son baskı” başlığıyla okurlarına teşekkür etti. Haber Medya Grubu’nu kapattıklarını açıklayan Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şenocak, “Yurt dışındaki
işlerimizden dolayı medyaya ayıracak zamanımız yok. Türkiye’deki medya sektörünün durumu
da ortada. 14 yıllık yayın hayatımıza noktayı koyduk” dedi.156
6 Ekim 2019
• AYM’nin Eski Başkanı Haşim Kılıç, Ali Babacan’ın veya Ahmet Davutoğlu’nun yürüttüğü yeni siyasi parti oluşumlarına destek verebileceğini açıkladı. Hangisini tercih edeceği
konusunda bilgi vermeyen Kılıç, “Hareketlerine bakarız, ilkelerime uygun ve bana ihtiyaç duyacakları noktada olursam şüphesiz destek vermeye çalışırım” dedi.157
7 Ekim 2019
• Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Medya İzleme Komisyonu’nun Temmuz, Ağustos
ve Eylül aylarını kapsayan Medya Raporu’nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni medya düzenine ilişkin açıklamaları ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) uluslararası medya kuruluşlarıyla ilgili hazırlanan rapor eleştirilerek, AYM’nin BirGün’e ilişkin verdiği basın özgürlüğü ihlali kararına yer verildi. Raporda, “Erdoğan, İstanbul’da Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nin ödül töreninde medyaya yönelik, ‘Türk medyası kendi bakış açısını
genişlettikçe, dilini düzelttikçe, seviyesini yükselttikçe toplumdaki itibarını da güçlendirecektir.
Biz de bu amaçla yeni medya düzeninin ihtiyaçlarına uygun kamu politikalarını İletişim Başkanlığımız ve diğer ilgili kurumlarımız vasıtasıyla hayata geçirmeye çalışıyoruz’ sözlerini sarf etmişti. Cumhurbaşkanı bu sözlerle hem hedeflediği ‘yeni medya düzeni’ hem de kendisine bağlı
İletişim Başkanlığı’nın asıl fonksiyonunu ifade etmiştir. Uygulamalarını da gazeteciler bizzat
yaşayarak görmektedir. SETA’nın yöneticileri doğrudan Cumhurbaşkanlığı ile ilişkili olup, çalışanların tamamı iktidarla paralel görüşlere sahiptir. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika

https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/adalet-camiasi-hak-ihlallerini-konusuyor-5372190/
https://www.samsunhaber.com/samsun-haber/samsun-da-bir-devir-sona-erdi-haber-medya-grubu-kapaniyor-h50581.html
157 https://www.amerikaninsesi.com/a/eski-aym-baskani-kilic-yeni-kurulacak-partilere-dair-goruslerini-a%C3%A7ikladi/5112293.html
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Kurulu Üyesi Burhanettin Duran, davalarda ‘özgürlükçü’ yorumlar yaparak, Türkiye’de kamu
gücünü elinde bulunduran herkesin otoriter eğilim heveslisi olmadığını gösterdi” denildi.158
• Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) 22. Olağan Genel Kurulu, gazetecilere basın kartının verilmesi için ortak komisyon kurulması kararı alındı. Kurulda, “Yönetmeliğin değiştirilmesi, komisyonda Cumhurbaşkanlığının ağırlığının arttırılması, kart başvurularının değerlendirilmesindeki keyfi ve hatta partizanca tutum sonucu, Sendikamız, basın kartlarının meslek örgütlerince verilmesini acilen gündemine almıştır” önergesi oy birliğiyle kabul edildi.159
• İstanbul’da Beşiktaş Kaymakamlığı, HDP’nin 7’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde düzenleyeceği etkinliği yasakladı. “Biji berxwedan
Rojava” sloganıyla yürüyüş yapmak isteyen kitleye yönelik polis müdahalesinde, aralarında
HDP Şişli İlçe Eş Başkanı Mutlu Öztürk’ün de bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına alındı.160
8 Ekim 2019
• Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Türkiye limitini
aşarsa ekonomisini yok ederim” sözleri üzerine ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önünde eylem
düzenledi. Eylemciler, “Barış Pınarı PKK’yı Boğacak” pankartlarıyla Fırat’ın doğusuna olası
operasyona yönelik destek sloganları attı.161
9 Ekim 2019
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter mesajıyla saat 16.00 itibariyle Türkiye’nin güvenli
bölge oluşturmak amacıyla Suriye topraklarında Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı’nın Resulayn’daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladığını duyurdu. Erdoğan, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye Milli Ordusu’yla (Özgür Suriye Ordusu) birlikte Suriye'nin kuzeyinde
PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı’nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru
getirmektir” ifadesini kullandı.162 Erdoğan başkanlığında “Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon
Toplantısı” yapıldı.163
• CHP, HDP ve İyi Parti, TBMM Adalet Komisyonu’nda oy çokluğuyla kabul edilen ve
Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek “Yargı Reformu Strateji Belgesi” dayalı yasa teklifine
muhalefet şerhi koydu.164 Şerhlerde teklifin reform olarak nitelendirilemeyeceği, gerçek reform
için başta Anayasa değişikliği olmak üzere daha yapısal çözüm arayışları içinde olunması istendi.
CHP’nin muhalefet şerhinde, “Türkiye’de ifade özgürlüğü, AKP’yi övme özgürlüğü olarak anlaşılmakta ve ancak o mana ve ölçüde korunmaktadır” denilirken İyi Parti şerhinde, “Ülkemizde
adalet sisteminde bir reform yapılması ihtiyacı çok açıktır. Ancak bu reformun Anayasadan başlaması ve torba kanun mahiyetinde düzenlemeler ile gerçekleştirilmemesi gerekmektedir. Reform kanun metinleri üzerinde değil uygulamada gerçekleştirilmelidir” ifadesine yer verildi.

https://www.birgun.net/haber/cgd-basin-ozgurlugu-tehdit-degil-yarinlara-guvenli-bakabilmemizin-teminatidir-271618
https://www.evrensel.net/haber/388393/tgsde-yeni-yonetim-secildi-meslek-orgutleri-basin-karti-vermeye-hazirlaniyor
https://gazetekarinca.com/2019/10/hdpnin-7-yil-etkinligine-yasak-ve-mudahale-cok-sayida-gozalti-var/
161 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201910081040345117-vatan-partisinden-ankarada-abd-protestosu/
162 https://twitter.com/RTErdogan/status/1181919804619407360
163 https://www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-firatin-dogusuna-baris-pinari-harekati-basladi,_fuqUC2xYkGpyv0kOt5B7w
164 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/yargi-paketine-chp-ve-iyi-partiden-muhalefet-serhi-251782h.htm
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HDP şerhinde ise “Yasa ile tanınan hakkı idari işlemle sınırlandırmak hukuk garabetinden öteye
geçmez. OHAL düzenlemeleri kanunlardan çıkarılmak yerine yasalar eli ile yeniden üretilmektedir. Bu reform maddesi, aynı anda hem Anayasa ihlali hem de kalıcı OHAL mahiyeti ile ‘reformasyon’ değil ‘de-formasyon’ maddesidir” denildi.165
• HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit,
HDK Eş Sözcü Sedat Şenoğlu, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Aslan parti genel merkezinde yaptığı ortak basın açıklamasında Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin “Savaşı dayatan iktidara ‘dur’ demek bütün Türkiye halklarının sorumluluğudur”
çağrısında bulundu.166
10 Ekim 2019
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin
Buldan ile HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında Barış Pınarı Harekatı’na yönelik açıklamaları nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak” ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen
aşağılama” gerekçeleriyle soruşturma başlattı.167
• İstanbul, Ankara, Diyarbakır168 ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı169, Barış Pınarı Harekatı aleyhinde haber, yazılı ve görsel yayın yapanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Açıklamada “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirmekte olduğu ‘Barış Pınarı Harekatı’ üzerine, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliğini ve güvenliğini hedef alan; bu amaca hizmet eder mahiyette, her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın,
operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte kişi ya da kişiler tarafından suç oluşturan
eylemlere yönelik Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri
uyarınca inceleme ve tespitler yapılmakta olup, yasal gereğine tevessül edilmektedir” denildi.170
11 Ekim 2019
• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı’nı eleştirdiği için
500 kişiden 121’inin gözaltına alındığını açıkladı. Soylu, “Siviller konusunda kimse Türkiye’ye
ders veremez. Kınama ve tehditleri artık duymazdan geliyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, kesmeye devam ederiz. Türkiye’yi baskılamaya karşı tavırlarını sürdürüyorlar, artık hiçbirisi umurumuzda değil. Biz hiçbir zaman işgal yapmadık, bunu diyen alçaktır” dedi.171
12 Ekim 2019
• HDP İskenderun İlçe Eş Başkanı Hülya Ateş, “Barış Pınarı Harekatı” karşıtı paylaşımları nedeniyle “Örgüt üyesi olmak” gerekçesiyle tutuklandı. Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi’nden Belgin Ayrancı ise Arsuz’da gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.172

https://www.haber3.com/guncel/politika/chp-hdp-ve-iyi-parti-yargi-paketine-serh-koydu-haberi-5047301
https://t24.com.tr/haber/hdp-hdk-dtk-ve-dbp-den-ortak-aciklama-savasi-dayatan-iktidara-dur-demek-butun-turkiye-halklarinin-sorumlulugudur,843002
https://t24.com.tr/haber/hdp-ye-baris-pinari-harekati-sorusturmasi,843121
168 https://www.karar.com/diyarbakir/harekati-itibarsizlastiranlar-hakkinda-sorusturma-1349218#
169 https://t24.com.tr/haber/istanbul-ankara-ve-izmir-bassavciliklarindan-baris-pinari-harekati-paylasimlarina-sorusturma-aciklamasi,843179
170 https://www.dw.com/tr/suriyedeki-harek%C3%A2tla-ilgili-payla%C5%9F%C4%B1mlara-soru%C5%9Fturma/a-50768432
171 http://bianet.org/bianet/siyaset/214357-suleyman-soylu-121-kisi-gozaltina-alindi
172 https://t24.com.tr/haber/hdp-iskenderun-ilce-es-baskani-ates-tutuklandi,843456
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13 Ekim 2019
• Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla on kişi sivil can
kaybı olduğunu ileri sürdü. Hawar News’dan (ANHA) Suriyeli Kürt gazeteci Saad Al-Ahmad’ın hayatını kaybettiği bildirildi. France 2 kanalından gazeteci Stéphanie Perez, bulunduğu
konvoya saldırı olduğunu ve “ekibinin iyi olduğunu, ancak meslektaşlarının hayatlarını kaybettiğini” belirtti.173
• Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Kürtçe konuştuğu için altı kişi tarafından darp edildikten sonra başından silahla vurulan 19 yaşındaki Şirin Tosun, 50 gündür tedavi gördüğü hastanede
yaşamını yitirdi.174 Tosun, 23 Ağustos’ta fındık toplamak için geldiği Sakarya’da telefonla görüşürken Kürtçe konuştuğu gerekçesiyle hakarete uğrayarak vurulmuştu.175
• Hürriyet köşe yazarı ve Altın Kelebek Ödüllleri’nde jüri başkanlığını yürüten Ertuğrul
Özkök, ödül almayı reddeden televizyon spikerlerine “kurumları yıpratmamak gerektiğini ve asla
önceden kazananları belirlemediklerini” diye seslendi.176
14 Ekim 2019
• AYM, Basın İş Kanunu’nun zamanında ödenmeyen “fazla mesai ücretlerinin” günlük
yüzde beş fazlasıyla ödenmesine ilişkin hükmünü iptal etti. AYM, İstanbul Bakırköy 13. İş Mahkemesi’nin 5953 sayılı “Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki Münasebetler
Tanzimi Hakkında Kanun”un iki maddesine iptaline ilişkin başvurusunu karara bağladı.
AYM’nin kararıyla, çalışan gazeteciler ile işveren arasındaki alacak davalarında günlük yüzde
beş hesabı yapılmayacak.177
• Almanya’da yayımlanan Die Welt muhabiri Deniz Yücel, Türkiye’de tutuklu kaldığı
süre ile ilgili Agentterrorist isimli bir kitap yayımladı. Yücel’in Türkiye’deki politik durumu ve
tutuklu kaldığı bir yılı “esprili bir dil ile” ele aldığı belirtilerek, kitapta Türkiye ve Almanya’nın
siyasi ilişkisine yer verildiği bildirildi.178
15 Ekim 2019
• Gazeteciler Cemiyeti, Özgürlük için Basın (ÖiB) Eylül 2019 raporuna göre, 55’i mahkum, 74’ü gözaltında, toplam 129 gazeteci hapiste. Eylül ayında 944 sansürle birlikte ilk sekiz
aydaki sansür veya habere müdahale sayısı 1.163’e yükseldi. Aynı dönemde hakkında yasal işlem yapılan gazeteci sayısı ise 213. Rapor dolayısıyla açıklama yapan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, AYM’nin ifade özgürlüğünden yana aldığı tavrın Türk yargısında hakim yaklaşım olmasını beklediklerini belirterek, “Ulusal ve uluslararası meslek örgütlerince dikkatle izlenen Cumhuriyet davasında Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin kararı ile karikatürist Musa Kart, gazeteci Güray Öz gibi hapisteki bazı meslektaşlarımız tahliye edildi. Ancak Daire, gerekçeli kararında basın özgürlüğü vurgusu yapmasına rağmen dava başladığı sırada Cumhuriyet muhabi-

https://www.france24.com/en/20191013-turkish-air-raid-in-syria-kills-several-civilians-at-least-one-journalist-1
https://www.evrensel.net/haber/388790/sakaryada-kurtce-konustugu-icin-linc-edilen-sirin-tosun-yasamini-yitirdi
https://www.evrensel.net/haber/385395/sakaryada-irkci-saldiri-tarim-iscisi-sirin-tosun-kafasindan-vuruldu
176 https://t24.com.tr/haber/ertugrul-ozkok-ten-fatih-portakal-yanit,843499
177 https://www.haberturk.com/aym-den-basin-is-kanunu-nda-kritik-iptal-2530844-ekonomi
178 https://en.qantara.de/content/held-hostage-by-the-turkish-authorities-deniz-yucel-the-agent-terrorist
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riyken yaptığı haberler nedeniyle HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın ise yeniden yargılanmasına karar verdi. Hüsnü Mahalli ve Barış İnce için mahkemelerce ‘Cumhurbaşkanına hakaret’
suçlamasıyla hapis cezalarına hükmedildi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, sekiz
yıl önce paylaştığı Twitter mesajları gerekçe gösterilerek bu suçlamayla dokuz yılı aşkın hapis
cezasına mahkum edildi. Pek çok gazeteci aleyhine haberleri veya sosyal medya paylaşımlarında
‘terör örgütü üyeliği’ veya ‘örgüt propagandası’ yaptıkları iddiasıyla adli süreçler işletilmesi yaklaşımı sürdü” dedi.179
• CPJ, Türkiye’nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla Cira TV’den Suriyeli Kürt
muhabir ve kameramanı Mohammed Hussein Rasho’nun hayatını kaybettiğini açıkladı.180
16 Ekim 2019
• Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar’ın oğlu Cihan
Yaşar ve ailesini “terör örgütü mensubu” olmakla suçlamayan AKP’nin eski İstanbul milletvekili
Burhan Kuzu’ya ilişkin suç duyurusunu “ifade özgürlüğü” kapsamında değerlendirerek, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Yaşar, “Kuzu hakkında vermiş olduğum suç duyurusu bakın
ışık hızıyla nasıl sonuçlanmış! Neymiş savcı bana ve tüm aileme terör örgütü mensubu demesini
‘ifade özgürlüğü’ kapsamında değerlendirilmiş ve soruşturmaya yer yok denilmiş! Bize yapılınca
ifade özgürlüğü halk yapınca tutuklama! Bu kanunlar mevkiye şahsa özel mi işleniyor? Tabi ki
itiraz edeceğiz ve sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz!” dedi.181 Kuzu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun düğününe katıldığı Yaşar ailesine yönelik “terör
örgütü mensubu” söyleminde bulunmuş, ardından aileden özür dilemişti.182
17 Ekim 2019
• OdaTV yazarı Atilla Sertel, “Elveda demeyi kararlaştırmışlar, kapanıyor” başlıklı yazısında Çetin Gürel’in sahibi olduğu Gözlem gazetesinin 29 Ekim’de son sayısını çıkararak, yayın
hayatına son vereceğini duyurdu. Sertel, “Gözlem gazetesinin kurulduğu günü, dün gibi anımsıyorum. 26 Ağustos 1991. Çetin Gürel, yıllarını verdiği basın mesleğinden elde ettiği geliri ile
ömrünün sonuna kadar çok rahat bir yaşam sürerdi. Yeni Asır’ın gazete olduğu, Sabah Gazetesi’nin İstanbul’da kök saldığı ve Türkiye’de yeri göğü salladığı dönemlerde kurumun en tepesindeki adamdı. Patron Dinç Bilgin’den sonra en yetkili isim. En yüksek kazananlardan. Geçtiğimiz gün gazetenin kapanacağı söylentisi geldi kulağıma. Yüreğim cız etti. 29 Ekim’de son
sayısını çıkararak ‘Elveda’ demeyi kararlaştırmışlar. Niye, niçin sorgulamasını yapamadım.
Yapmadım. Biliyorum ki, bu yazıyı yazacağımı söylesem Çetin abiye ‘Yazma’ derdi. Yazdım”
ifadesini kullandı.183
• ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla Ankara’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile heyetler arası görüşmeleri184 sonrasında Türkiye ile ABD arasında

179
180

http://www.24saatgazetesi.com/bilgin-aymnin-ifade-ozgurlugu-yaklasimi-yargida-yayginlasmali/
https://cpj.org/2019/10/second-syrian-kurdish-journalist-dies-of-wounds-su.php

181https://twitter.com/cihanyasar72/status/1184128597231112192/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem-

bed%7Ctwterm%5E1184129459462520833&ref_url=https%3A%2F%2Fhaber.sol.org.tr%2Fturkiye%2Fburhan-kuzunun-terorist-suclamasi-ifade-ozgurlugusayildi-272473
182 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/1630749/Burhan_Kuzu_nun__terorist__suclamasi_ifade_ozgurlugu_sayildi.html
183 https://odatv.com/elveda-demeyi-kararlastirmislar-17101937.html
184 https://www.amerikaninsesi.com/a/pence-ve-pompeo-ankara-ya-geldi/5127559.html
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185

Suriye konusunda ortak mutabakata varıldı. Harekata 120 saat süreyle ara verilmesi (ateşkes)
kararı alınırken, Türkiye’nin talep ettiği üzere ortalama 30 kilometre derinlikte Fırat’ın doğusunu
da kapsayacak şekilde Suriye sınırında güvenli bölge oluşturulması kararlaştırıldı.186
18 Ekim 2019
• Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin ilk paketi olarak TBMM’ye sunulmuş olan “Ceza
Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi”, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yargının ve cezaevlerinin yükünü hafifletmeyi, ifade ve düşünce özgürlüğünü pekiştirmeyi hedefleyen hükümler içeren yasa ile ceza yargılamalarında,
“seri” ve “basit yargılama” olarak iki yeni usul getirildi. Kanuna göre, baroya kayıtlı ve en az 15
yıl kıdemi bulunan avukatlara hususi damgalı pasaport verilecek. Ancak avukatların haklarında, Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren
suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunmaması şartı aranacak. Kanuna göre, bölge
adliye mahkemesi ceza dairelerinin temyiz edilebilecek kararlarının kapsamı genişletiliyor. Ayrıca, Terörle Mücadele Kanunu’nun, terör örgütlerinin, cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren, öven, bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden bildiri veya açıklamalarını
basmak, yayınlamak suçları, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı toplantı veya
gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek ve katılmak suçları, kanuna aykırı propaganda vasıtaları ve suç işlemeye teşvik ile direnme suçları nedeniyle de verilen bölge adliye mahkemesi
ceza dairelerinin kararları da temyiz edilebilecek.187
21 Ekim 2019
• TRT Haber editörü Zeynep Kanadıkırık, kurum ile yollarını ayırdığını akrostişli bir paylaşımla duyurdu. Yedi yıldır TRT bünyesinde görev yapan Kanadıkırık, ayrılık nedenine ilişkin
akrostişli yazısında, “Olduramadım sevgili arkadaşlar, bir olduran bana anlatsın. Çalışanların hep
arkasındayım da yatarak gün geçirenler benden uzak dursun. Adı sevgi olsa da stüdyonun, benim
için orası ‘varlık içinde yokluk’ olarak kalsın. Kuantum kadar olmasa da beş dakikada beş kişinin
aynı tuvaleti kullanma formülünü biri bana açıklasın. Aynı odada kışın UFO’dan, yazın klimadan
yüz felci geçirenler parmak kaldırsın” sözlerine yer verdi.188
• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1660 karar sayılı kararnamesiyle Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) kuruldu. Konsey189, Türkiye, Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar ve Ortadoğu öncelikli
olmak kaydıyla tüm ülkelerde gazetecilerin mesleki, sosyal ve kültürel değerlerini arttırıcı, kaynaşma ve dayanışmayı geliştirici önlemler alınmasını sağlamak üzere çalışmalar yapmayı amaçlıyor. Gazeteci Mehmet Ali Dim, Sabah yazarı Yavuz Donat, Gazeteci Salih Zeki Sarıdanişment,
Sabah Ankara Eki Yayın Yönetmeni Osman Altınışık, Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, DHA Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan, Bakü Parlamento Jurnalistleri Birliği Başkanı
Elşad Eyvazlı, Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, TRT Daire Başkanı Amber Türkmen, Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya,

https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiye-ve-abdden-13-maddelik-ortak-aciklama/5128286.html
https://www.amerikaninsesi.com/a/pence-türkiye-yle-ateşkes-sağlandı-çekilme-başladı-/5128180.html
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/yargi-reformu-strateji-belgesinin-ilk-paketi-kabul-edildi/1616504
188 https://www.birgun.net/haber/trt-haber-editorunden-akrostisli-veda-273271
189 http://www.kureselgazetecilerkonseyi.org
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Trakya Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Lütfü Karakaş, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, Dışişleri Bakanlığı’nın eski basın danışmanı Kahraman Halisçelik, Türk-İngiliz Gazeteciler Birliği Başkan Yardımcısı Aynur Tattersall ve BRTV’den Mehmet
Çetinkaya’nın kurucu üyeleri olduğu KGK’da kuruluş onayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun desteğiyle Azerbaycan’da gerçekleştirilen KGK Bakü Medya Buluşması sırasında
alındı. KGK’nin kurucu genel başkanlığını gazeteci Mehmet Ali Dim yürütüyor.190
• İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla görevlerinden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz, Bismil Belediye
Başkanı Orhan Ayaz, Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier ve Erçiş Belediye Başkanı Yıldız
Çetin gözaltına alındı. Savcılıktaki sorguları tamamlanan Mızraklı, Yılmaz, Nazlier ve Çetin çıkarıldıkları mahkemece “terör örgütüne üye olmak” gerekçesiyle tutuklandı. Ayaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.191
• Diyarbakır Kayapınar Belediyesi önünde, dört HDP’li belediye başkanlarının görevden
alınarak yerine kayyum atanmasına tepki gösteren HDP Diyarbakır Milletvekilleri Dersim Dağ
ve Remziye Tosun, HDP’li Belediye Meclis üyeleri ve partililere polis müdahale ederek, binadan
çıkardı.192 Müdahaleye tepki gösteren Belediye Meclis Üyesi Emel Arslan, “Eşzamanlı olarak
operasyon yapılan belediye binamız abluka altına alındı. Buna rağmen ite kalka içeri girebildik.
Geceyi de burada geçirdik. Bu sabah saat beş gibi polis güçleri zırhlı araçlarla, TOMA’larla bilip
bilmediğimiz bütün vesayetleri buraya topladılar. Bulunduğumuz kata baskın yapıp bariyer ördüler. Bizi zorla binadan darp ederek çıkardılar. Belediye başkanımız gözaltındayken, bize hala
hiçbir şekilde tebliğ yapılmadı. Gözaltı süresi bitmedi ve savcılığa çıkarılmadı. Biz bu yaklaşımı
kabul etmeyeceğiz” dedi.193
21 Ekim 2019
• Türkiye, köşe yazarı Cem Küçük’ün, “Hiçbir ahlaki değerin olmayınca” başlıklı Hürriyet çalışanlarını ve yazarlarını konu edindiği yazıyı194 kısa süre sonra internet sitesinden kaldırdı.
Küçük’ün Hürriyet çalışanlarına ve yazarlarına “onursuz” diyerek hakaret ettiği cümle, internet
sitesinde, “Bu medya grubunda çalışanların tamamı muhalif ve Erdoğan düşmanıydı. Onuru
olanlar istifa etti” şekliyle değiştirildi. Söz konusu yazıyı Twitter hesabından paylaşan Küçük de
kısa süre sonra paylaşımını sildi.195
22 Ekim 2019
• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Soçi ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le
görüşmesi neticesinde Türkiye ile Rusya arasında 150 saatlik ateşkes süreciyle Suriye’nin kuzeyi
konusunda ortak mutabakata varıldı. Öncesinde PYD-YPG’nin kontrolündeki bölgede, ortak askeri devriyelere başlanması kararlaştırıldı.

https://www.bik.gov.tr/kuresel-gazeteciler-konseyi-kuruldu/
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1641677/Yerlerine_kayyim_atanan_HDP_li_4_baskana_tutuklama.html
http://mezopotamyaajansi23.com/tum-haberler/content/view/74027
193 https://www.birgun.net/haber/kayyum-atamalarina-tepki-gosteren-hdp-li-vekillere-polis-cemberi-273445
194 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/cem-kucuk/610352.aspx
195 https://www.birgun.net/haber/yandas-gazeteci-cem-kucuk-un-yazisina-hurriyet-sansuru-273315
190
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• ABD Dışişleri Bakanlığı’nın dış ülkelerdeki büyükelçiliklerine Türkiye’nin düzenlediği
Barış Pınarı Harekatı’nın bölgedeki IŞİD’e karşı mücadeleyi ve sivilleri tehlikeye attığı yönünde
konuşma metinleri yolladığı öne sürüldü. Bakanlıktaki 196kıdemli diplomatların ABD Başkanı
Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararından dolayı endişe duydukları ileri sürülürken, söz
konusu konuşma metinlerinde, “Türkiye’nin askeri harekatı IŞİD ile mücadeleyi, sivillerin hayatını ve bölge güvenliğini tehlikeye atıyor” ifadelerine yer verildiği belirtildi.197
• CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop
15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanan ve Sinop’un tüm yerel gazetelerinde aynı
anda yayımlanan ortak açıklamadaki sorunların takipçisi olacaklarını açıkladı. Karadeniz ve Ayhan’ın açıklamasında, “Yerel medya organlarının kısıtlı bütçelerle, ağır yükümlülükler ve türlü
baskılar altında ayakta kalmaya çalıştığına hepimiz şahit oluyoruz. İlimizde 15 Eylül Gazeteciler
Cemiyeti’ne üye 12 gazetenin imzalayıp yayımladığı deklarasyonu bugün televizyonlarda tüm
Türkiye duydu. Deklarasyonda da belirtildiği gibi, ihale yasasını delerek ihale yapmadan doğrudan alıma giden kurumlar yerel basını kurutuyor. Artan maliyetler ve türlü resmi yükümlülükler
altında dimdik ayakta durmaya çalışan, personel maaşlarını ödemekte zorlansa dahi hiçbir siyasi
güruhun bünyesine tabi olmayıp objektif haber yapmaya çalışan 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Cengiz Demirel başta olmak üzere, tüm basın emekçilerinin yanında olduğumu belirtiyor, ihale kanununu delerek ihaleye çıkmayanlarla ilgili de gerekli mücadelenin tarafımdan yapılacağını duyuruyor saygılar sunuyoruz” sözlerine yer verildi.198
23 Ekim 2019
• Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti, “taraflı, uzlaşmadan uzak ve bilgilendirme yapmadıkları” gerekçeleriyle Türkiye Gazeteciler Federasyonu’ndan (TGF) ayrıldığını duyurdu. Cemiyet
tarafından yapılan açıklamada, “TGF yönetimi geçen yıl yapılan genel kurul öncesinde mevcut
yönetimin kazanması için taraflı bir tutum sergilemiştir. TGF son genel kurulumuzdan sonraki
süreçte de taraflı tutumunu sürdürerek, seçilen yönetimi tebrik etme nezaketinde dahi bulunmamıştır. Cemiyetimiz hiçbir şekilde TGF toplantıları hakkında bilgilendirilmemiş ve davet edilmemiştir. TGF yönetimi taraflı ve uzlaşmadan uzak tutumuna devam etmiştir. Bu nedenlerden
ötürü seçilmiş yönetim kurulu olarak genel kurulumuz yapılıncaya kadar TGF’nin hiçbir etkinliğinde ve faaliyetlerinde yer almama kararı alındığı gibi genel kurulda TGF ile bağımızın üyelerle görüşülmesine karar verilmiştir” denildi.199
• Terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden uzaklaştırılan HDP’li belediyelerden
Diyarbakır’ın Kocaköy, Bismil ile Kayapınar ilçeleri ve Van’ın Erciş ilçelerindeki belediyelere
kayyum atandı. Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz, Kocaköy Belediye Başkanı Rojda
Nazlıer ve Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz, gözaltına alınmışlardı. Yılmaz’ın yerine Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, Ayaz’ın yerine, Bismil Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel Bis-

https://www.amerikaninsesi.com/a/soçi-de-mutabakat-sağlandı-türk-rus-ortak-devriyesi-başlıyor-/5134764.html
https://tr.sputniknews.com/abd/201910221040440050-abd-disisleri-bakanligi-baris-pinari-harekati-karsiti-metin-dagitti/
https://www.vitrinhaber.com/guncel/karadeniz-ve-ayhandan-yerel-basina-destek-h30639.html
199 http://www.ozgurkocaeli.com.tr/kogace-federasyondan-ayrildi-389865h.htm
196
197
198
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mil Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildi. Nazlıer’in yerine de Kocaköy Kaymakamı Yasin Yunak atandı. Van’ın Erciş Belediye Başkanı HDP’li Yıldız Çetin’in yerine, Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu görevlendirildi.200
• Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan
uzaklaştırılmış HDP’li Selçuk Mızraklı’nın, “terör örgütüne üye olmak”, “terör örgütleriyle iltisak-irtibatı olduğu” ve “terör örgütlerine destek verdiği” gerekçeleriyle tutuklanmasına karar
verdi. Nusaybin’de 2016 yılında güvenlik güçlerine teslim olan “Bermal” kod adlı örgüt üyesi,
Mızraklı’nın özel bir hastanede genel cerrah olarak görev yaptığı dönemde, yaralı bir örgüt mensubunu ameliyat ederek güvenlik görevlilerine bildirmeksizin ertesi gün taburcu ettiğini iddia
etmişti. Mızraklı ise ifadesinde örgüt mensubunu ameliyat ettiğine dair iddiaları reddetmiş ve
itirafçının beyanlarını üçüncü şahısların ağzıyla verdiğini söylemişti.201
24 Ekim 2019
• Temmuz-Eylül dönemine ilişkin BİA Medya Gözlem Raporu’na göre, üç ayda 212 gazeteci yargılandı, 13 gazeteci gözaltına alındı. En az 577 internet haberine sulh ceza hakimliklerince erişim engeli getirildi. RTÜK, televizyon kuruluşlarına dokuz para cezası, beş kez program
durdurma cezası verdi. Üç ayda 31 gazeteci işsiz bırakıldı. Dokuzu HDP’li belediyelere kayyum
atamasını takip eden en az 13 medya çalışanı gözaltına alındı, ikisi silahlı saldırı, biri polis şiddeti
olmak üzere üç gazeteci saldırıyla yaralandı. Yedi sosyal medya hesabı engellendi, bir kitap yasaklandı. Sekiz ulusal gazete ve televizyon kuruluşu akreditasyon engeline uğradı. 175 gazeteci
için toplam 10 ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere hapis cezası istendi. Söz konusu dönemde 28
gazeteci “hakaret”, “kamu görevlisine hakaret” veya “iftira” suçlamasıyla açılan ceza davaları
kapsamında yargılandı. Dört gazeteci ve iki medya kuruluşu “kişilik haklarına saldırı” veya “hakaret” iddiasıyla toplam 2 milyon 35 bin lira manevi tazminat istemiyle yargılandı.202
• RTÜK, Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Forumu (BRAF) Genel Sekreterliği'ne Taha Yücel’i ve İslam İşbirliği Teşkilatı Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Forumu
(IBRAF) Genel Direktörlüğüne ise Nurullah Öztürk’ü atadı.203
• İsrail mahkemesi, 22 Ocak’ta işgal altındaki Doğu Kudüs’teki evinden “oturum izni olmadığı” gerekçesiyle gözaltına alınan ve o tarihten bu yana tutuklu AA’nın Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharouf’u kefaletle serbest bıraktı. İsrail İçişleri Bakanlığı’nın, Kharouf’un serbest
bırakılmasına yaptığı itirazı reddeden Givon Sınır Dışı Merkezi’ndeki yerel mahkeme, AA muhabirinin 40 bin şekel (65 bin lira) kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti.204
25 Ekim 2019
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa’da yayımlanan Le Point’in 24 Ekim’deki sayısının kapağında fotoğrafının kullanılarak üzerinde hakaret edildiği gerekçesiyle derginin yayın yönetmeni Etienne Gernelle ve yazarı Romain Gubert hakkında suç duyurusunda bulundu.205 Derginin

https://www.sabah.com.tr/gundem/2019/10/23/hdpli-4-belediyeye-kayyum-atandi
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-50148352
http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/214542-medyanin-uc-aylik-gundemi-yargilamalar-hapishaneler-ve-iktidar-destekli-tehdit
203 https://www.rtuk.gov.tr/haberler/3787/7118/rtukten-atamalar.html
204 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/israil-mahkemesi-aa-foto-muhabirini-serbest-birakti-/1625057
205 https://www.cnnturk.com/video/turkiye/son-dakika-cumhurbaskani-erdogandan-le-point-dergisine-suc-duyurusu
200
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kapağında “Etnik temizlik Erdoğan’ın metodu. Erdoğan’ın Kürt katliamı yapmasına, Avrupa’yı
tehdit etmesine izin verecek miyiz?” sözleri yer alıyordu.206 Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği 11 sayfalık suç duyurusu dilekçesinde, “Cumhurbaşkanı'na hakaret” suçunu işlendiği, şüphelilerin kullandığı ifadelerin düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde, siyasi tartışma içindeki bir görüş olarak değerlendirilmesinin de mümkün
olamayacağı belirtildi. Yazıda, Erdoğan’ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici ifadelerin
kullanıldığı gerekçesiyle Gernelle ve Gubert hakkında kamu davası açılması talebinde bulunuldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, “Cezayir, Gabon, Moritanya, Senegal,
Gine, Kongo, Tunus, Komor Adaları, Madagaskar, Cibuti, Mali, Benin, Çad ve Fas’ı sömürgeleştiren, binlerce insanı katleden ve köle ticareti yapan, Rwanda katliamını izleyen Fransa... Ve
‘etnik temizlik’ iftirasını atan bir Fransız dergisi” mesajını paylaştı.207
• OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu208, 126.200 başvurudan 92 binini karara bağladı.
Komisyon tarafından yapılan açıklamada, 8.100 başvurunun kabul edildiği, 83.900 başvurunun
reddedildiği, 34.200 müracaatın ise incelemesinin devam ettiği belirtildi. Öte yandan kapatılan
kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları da değerlendiren komisyon, aralarında dernek, vakıf ve
televizyon kanalının da bulunduğu 33 kurum ve kuruluşun tekrar açılmasını kararlaştırdı.209
• “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı Yrd. Doç. Dr. Çetin Gürer, “mağdur”
olduğu iddiasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine dava açtığını duyurdu.210 Gürer, Twitter
aracılığıyla, “Artık ne dediysem Recep Tayyip Erdoğan mağdur olmuş ve dava açmış” mesajını
paylaştı.211
26 Ekim 2019
• BM Uluslararası Ceza Hukuku Mahkemesi’nin eski Başsavcısı Carla Del Ponte, “Barış
Pınarı Harekatı” nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a soruşturma açılması ve kendisine “savaş
suçu” suçlamalarının yöneltilmesi gerektiğini söyledi.212 İsviçre’nin Schweiz am Wochenende
gazetesine açıklamalar yapan Del Ponte, Erdoğan’ın “Kapıları açar, 3,6 milyon mülteciyi göndeririz” açıklamasını hatırlatarak, “Erdoğan sığınmacıları pazarlık kozu olarak kullanıyor”
dedi.213
27 Ekim 2019
• Sözcü’nün İzmir muhabiri Gökmen Ulu, gazeteci Uğur Dündar’ın “Demokrasi Arenası”
isimli programla TELE 1’de ekranlara döneceğini duyurdu.214
28 Ekim 2019

https://haber.sol.org.tr/turkiye/erdogandan-fransiz-dergisi-le-pointin-kapagina-iliskin-suc-duyurusu-273090
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201910251040471244-erdogandan-le-point-dergisinin-yayin-yonetmeni-ve-yazari-hakkinda-suc-duyurusu/
https://ohalkomisyonu.tccb.gov.tr/
209 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/ohal-komisyonunun-karar-sayisi-92-bin-oldu/1625683
210 https://barisicinakademisyenler.net/node/1671
211 https://twitter.com/cguerer/status/1187734747704975361
212 https://www.reuters.com/article/us-syria-security-turkey-delponte/erdogan-should-be-prosecuted-over-syrian-offensive-ex-u-n-investigator-del-ponteidUSKBN1X508S
213 https://t24.com.tr/haber/eski-bm-savas-suclari-bassavcisi-del-ponte-erdogan-a-sorusturma-acilmali,845513
214 https://www.medyaradar.com/ugur-dundarin-yeni-adresi-belli-oldu-ekranlara-geri-donuyor-haberi-2016216
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• Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz, Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin (ÇGD) 14 Aralık 2018’de yayımlanarak yürürlüğe giren Basın Kartı Yönetmeliği’nin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle açtığı dava kapsamındaki savunmada, “Gazetecilik faaliyetinde bulunmak için basın kartı sahibi olma zorunluluğu bulunmadığını” öne
sürdü. Susmaz, Danıştay 10. Daire’ye bu kapsamda yaptığı dokuz sayfalık savunma dilekçesinde
“davanın haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu” iddiasıyla reddedilmesini istedi. Susmaz,
savunmada, “Basın kartı, basın mensuplarının mesleki faaliyetlerini yürütürken daha etkin çalışmalarını, iş ve sosyal güvenlik hukukundan doğan birtakım ayrıcalıkları elde etmelerini sağlayan,
hizmet damgalı pasaport uygulaması sayesinde dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan hadiseleri
yakından takip etmelerini kolaylaştıran, silah ruhsatı işlemlerinde kullanılabilen, devletin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilenler de dahil olmak üzere her türlü kamusal faaliyete katılma noktasında akreditasyon vazifesi gören basın mensubunu tanıtıcı mahiyette resmi
bir kimlik belgesidir. Bu anlamda, yönetmelik hükümlerinin basın özgürlüğünü veya ifade özgürlüğünü kısıtladığı iddiaları gerçeği yansıtmamakta olup yönetmelik temel olarak basın kartı
sahibi olmanın şartlarını düzenlemektedir” dedi. ÇGD Genel Başkanı Can Güleryüzlü, “Cumhurbaşkanlığı savunması, yönetmelikle neyin düzenlendiğinin bilincinde bile değildir. Savunmayı hazırlayan anlayış, adeta gazeteciliği suç saymaktadır. Yapılan savunma, anlaşıldığı kadarıyla Basın Kanunu değil Türk Ceza Kanunu esas alınarak yazılmış. Halkın haber alma hakkı ve
basın özgürlüğü yönünde karar alarak yönetmeliğin ilgili maddelerini iptal etmesini bekliyoruz”
sözlerine yer verdi.215
29 Ekim 2019
• HDP’li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ, hakkındaki soruşturma nedeniyle görevinden uzaklaştırılırken yerine Kaymakam Davut Sinanoğlu kayyum olarak atandı. Valilikten
yapılan açıklamada, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Zırığ hakkında “suçu ve suçluyu övme”,
“terör örgütü propagandası yapma” suçlarından başlatılan soruşturmanın devam ettiği, Malatya
5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kovuşturma dosyası kapsamında “terör örgütüne üye olma” suçundan beş yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı bildirildi.216
• ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarıyla ilgili oylamada Osmanlı döneminde Ermenilerin öldürülmesini soykırım olarak tanıyan tasarıyı 405 “evet” oyuna karşılık 11 “hayır”
oyuyla kabul etti. ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin Türkiye’ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısını da
16’ya karşılık 403 evet oyu ile onayladı.217 Erdoğan, karara, “ABD kamuoyunda ülkemiz aleyhine oluşan hava kullanılarak geçirildi. Yani bir anlamda fırsatçılık yapıldı. Atılan adımın kıymeti yok, bunu tanımıyoruz. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Ülkemize atılan bir iftiranın
bir ülkenin parlamentosunda kabul görmüş olmasından dolayı üzüntülüyüz” tepkisi gösterdi.218
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Temsilciler Meclisi’nin Türkiye’deki yönetime

https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskanligi-avukati-gazetecilik-faaliyeti-icin-basin-karti-sahibi-olma-zorunlulugu-yok,845659
https://tr.euronews.com/2019/10/29/cizre-belediyesine-kayyum-atandi
https://www.haberturk.com/abd-de-temsilciler-meclisi-nde-ermeni-soykirimi-iddialari-kabul-edildi-turkiye-tepki-gosterdi-2535547
218 https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fandan-soyk%C4%B1r%C4%B1m-karar%C4%B1na-tepki-tan%C4%B1m%C4%B1yoruz/a-51042983
215
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duydukları öfke yüzünden soykırım iddialarını kabul etmesinin kabul edilemeyeceğini ifade ederek, “Bu karar Türkiye-ABD ilişkileri kadar Türkiye-Ermenistan ilişkilerini de olumsuz etkiler.
Bölgemizde yeni gerginlikler istemiyoruz” dedi. MHP ve İyi Parti soykırım kararına tepki gösterdi. HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan ise, “Ülkem, Ermeni halkının büyük felaketini 105
yıldır inkar ettiği için, acımız başka meclislerin konusu oldu. Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek meclis, üyesi olduğum TBMM’dir” dedi.219 Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise.
“ABD Kongresi’nin Ermeni soykırımını tanıma yönündeki tarihi kararını selamlıyorum. 296 sayılı karar, milyonlarca soykırım mağdurunun soyundan gelenleri teselli eden, hakikate ve tarihsel
adalete hizmet etme yolunda atılmış cesur bir adımdır” açıklamasında bulundu.220
• AİHM, 2 Eylül 2006’da Dünya Barış Günü’nde Diyarbakır’da yaptığı konuşma nedeniyle tutuklanan ve temyiz talebi reddedilmesi dolayısıyla yaptığı başvuru dosyasında, (kapatılan
Demokratik Toplum Partisi (DTP) üyesi) Hatice Çoban vakasında “Türkiye’nin Çoban’ın ifade
özgürlüğünü ihlal ettiği”ne karar verdi. Kararda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğü hakkındaki 10’ncu maddesinin ihlal edildiğine ve Türkiye’nin Çoban’a 2500 Euro tazminat ödemesine hükmedildi. Çoban, 25 ay hapis cezası almıştı.221
• AİHM, Türkiye’nin Wikipedia’nın erişim engellemesine karşı yaptığı başvuru dolayısıyla savunma hazırlamak için altı haftalık ek süre talebini kabul etti. AİHM, 2 Temmuz’daki
duruşmasında Türkiye’ye savunma yapması için 31 Ekim’e kadar süre tanımıştı.222
30 Ekim 2019
• TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in danışmanı Masum Ekinci, kurumsal iletişim danışmanı görevine getirildi. Ekinci’nin TRT Vizyon dergisinin genel yayın yönetmenliği görevini de
üstleneceği bildirildi.223
• Sabah yazarı Dilek Güngör, “Faruk Bildirici için tehlike çanları çalıyor!” başlıklı yazısında RTÜK üyesi Faruk Bildirici’nin kurum tarafından kendisine tahsis edilen makam aracını
sevgilisi Semra Topçu ve köpeğini gezdirmek üzere kullandığını yazarak, Bildirici’nin “hukuksuzluk yaptığını” öne sürdü. Güngör, yazısında, “RTÜK’ün iki kadının öpüşme sahnesini yayınlayan Fox Life’a verdiği cezaya şerh düştü. Sosyal medya hesabından terör destekçiliği yapanlara
sahip çıktığını ilan etti. FETÖ’nün MİT TIR’ları ihanetinde aktif rol alan ve kara propaganda
yapan CHP'li Özgür Özel ile kol kola girdi. Her seferinde hukuktan dem vurur ya. Bakalım kendisi hukuka ne kadar uyuyor? Bugüne kadar hiçbir üst kurul üyesinin TBMM çatısı altında milletvekili kürsüsünü kullanıp, bir siyasi partinin başkanvekiliyle birlikte kendi kurumunun başkanı aleyhine propaganda yaparak, tarafsızlığına gölge düşürdüğünü gördünüz mü? Ben gördüm.
Üst kurul toplantılarında yapılan ve açıklık kararı alınmadıkça açıklanamayacak gizli müzakerelerin sosyal medya hesaplarından veyahut birtakım basın-yayın organları üzerinden yayınlayan
bir RTÜK üyesi tanıdınız mı? Ben tanıdım” sözlerine yer verdi.224 Bildirici ise, hakkındaki bu

https://www.dw.com/tr/uzgel-trump%C4%B1n-erdo%C4%9Fan%C4%B1-kollama-kapasitesi-zay%C4%B1fl%C4%B1yor/a-51051301
https://odatv.com/abdden-29-ekimde-buyuk-dusmanlik-29101937.html
https://www.courthousenews.com/kurdish-activist-wins-free-speech-case-against-turkey/
222 https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyeye-wikipedia-savunmas%C4%B1-i%C3%A7in-ek-s%C3%BCre/a-51028323
223 https://www.medyaradar.com/trtde-ust-duzey-atama-kim-hangi-goreve-getirildi-medyaradarozel-haberi-2016329
224 https://www.sabah.com.tr/yazarlar/dilek-gungor/2019/10/30/faruk-bildirici-icin-tehlike-canlari-caliyor
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iddialara ilişkin “Eleştirilerime karşılık veremeyenlerin yanıtı, hukuk dışı yollara, yalana ve iftiraya başvurmak. Kamera görüntüsünü servis ederek özel hayatıma yasa dışı yollarla müdahale
edenlere ilişkin olarak suç duyurusunda bulunacağım. Ve elbette RTÜK’teki yanlışlara karşı çıkmaktan vazgeçmeyeceğim. Bu görüntülerin çekildiği yer RTÜK binasının önü. Evet, o gün
RTÜK’ten ayrılırken arabaya meslektaşım / hayat arkadaşım ve köpeğimle birlikte bindik. Kimseye araç tahsisi söz konusu değil” dedi.225
• Twitter CEO’su Jack Dorsey, 22 Kasım itibariyle sosyal medya platformunda “siyasi
içerikli reklam ve ilanlara” izin verilmeyeceğini duyurdu. Dorsey, “Dünya genelinde Twitter’da
siyasi ilanlara son verme kararı aldık. Siyasi mesaj gönderme ayrıcalığının satın alınan bir hak
değil, kazanılması gereken bir durum olduğuna inanıyoruz. Güç sahibi kişilerin belirli demografik bilgileri hedef alarak siyasi mesajlar vermesi, siyasete oldukça belirgin riskler getiriyor.
Çünkü bunlar milyonlarca kişiyi etkileyecek şekilde seçmenlerin algısına etki etmek için kullanılabilir” dedi.226
• Gazeteci Bülent Mumay, DW Türkçe ’deki “Hürriyet’teki operasyonun perde arkası”
başlıklı yazısında, gazetecilerin Erdoğan Demirören’in kızı Meltem Demirören tarafından işten
çıkarıldığını öne sürdü. Mumay, görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre, Meltem Demirören’in
masasında çok sayıda dosyanın yer aldığını ve bu durumun Bağcılar’daki plazada işten çıkarmaların devam edeceği yönünde endişelere yol açtığını belirtti. Mumay, “Tenkisat operasyonu için
neden şimdi düğmeye basıldı? Grubu satın almak için büyük bir kredi yükünün altına giren Demirörenler, gerek iktidar yanlısı yayın politikası nedeniyle tirajların, gerekse ekonomik kriz nedeniyle ilan gelirlerinin düşmesiyle zor günler yaşamaya başladı. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar’ın yerine dümene kim geçecek? Ya gazetenin Demirörenlere satışından
sonra Saray’a yanaşan isimler ya da ‘22 Mart devrimi’ başlığını atanlardan biri, gazetenin kapısına kilit vuracak son genel yayın yönetmeni olacak” ifadesini yazdı.227
• İyi Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, muhalefet partilerince yapılan grup toplantıları yayımlamamak için TRT’nin TBMM TV’nin yayın saatinde değişikliğe gittiğini ileri
sürdü. Altıntaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Önergede, “TRT 3, her Salı günü siyasi parti fark etmeksizin ilk
yapılan grup toplantısı ile TBMM yayınına başlamaktaydı. Fakat son iki haftadır yalnızca
TBMM Genel Kurulu’nun açılma saati olan 15.00’da yayına başlamıştır. Neden iki haftadır
böyle bir tasarrufa gidilmiştir? Hangi amaçla, TRT 3 TV, normalde Çarşamba günleri Genel
Kurul’un başlama saati olan saat 14.00’da TBMM yayınına geçerken16 Ekim Çarşamba günü
İktidar Partisinin saat 12.00'daki grup toplantısını yayınlamaktadır? Bu uygulamalar TRT’nin
tarafsız yayıncılık ilkesine aykırı değil midir? Tarafınızca buna bir yaptırım uygulanacak mıdır?”
sorularına yer verildi.228
• AKP’nin eski Konya milletvekili Ömer Ünal, eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile kuracakları yeni siyasi partinin yüzde 13 oranında oy alacağını savunarak, Kasım ayında kuruluş

https://www.medyaradar.com/faruk-bildiriciden-sabahin-haberine-yanit-haberi-2016251
https://www.amerikaninsesi.com/a/twitter-jack-dorsey-siyasi-icerik-reklam-son-verme/5147115.html
https://www.dw.com/tr/h%C3%BCrriyetteki-operasyonun-perde-arkas%C4%B1/a-51070287
228 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/trt-akseneri-neden-canli-yayinlamiyor-254415h.htm
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ilanı yapacaklarını, Ali Babacan ile birleşme görüşmeleri yapıldığını açıkladı. İl teşkilatları içinse
birçok şehrimizde il binası bakılıyor. Kısa süre içerisinde il başkanlıklarımızın yerleri de belli
olur” dedi.229
• AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa
Yeneroğlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Bu istifa sonrası AKP’nin TBMM’deki sandalye
sayısı 290’a düştü. Yeneroğlu, istifa açıklamasında, “Hesap yapıyor”, “fırsatçı”, “çıkarcı” yaklaşımlarıyla karşı karşıya kaldığını ancak kendisinin çizgisinden vazgeçmediğini söyledi. Yeneroğlu, “Cumhurbaşkanımız takdir buyurdular, 18 Ağustos 2018 seçimleri sonrasında MKYK
üyeliğine layık gördüler ve kongremizde MKYK üyeliğine seçildim. O süreçte de Türkiye'nin
önünde olan ve itibarını zedeleyen, bana göre vatanperverliğin de en asgari gereği olarak insan
hakları ihlallerinin ortadan kaldırılması noktasında hem partinin yetkili kurullarında hem de gerek duyduğum zamanda vicdanımın kaldırmadığı durumlarda eleştirilerimi kamuoyuyla paylaştım. Son iki MKYK toplantımıza bu rahatsızlıklarımın artık karşılık bulmadığına dair ve bu rahatsızlıklarımın düzelebileceğine ilişkin bir ümit taşıyamadığım için de katılmadım. AK Parti'nin
tekrar kuruluş ilkelerine, ideallerine dönmesi gerektiğini, tekrar özgürlükçü, katılımcı, çoğulcu
bir demokrasi noktasında yeni bir Türkiye tasavvuruyla yol almamız gerektiğini belirttim. Genel
Sekreterimiz (Fatih Şahin) bu görüşlerimi bildiklerini, bu çerçevede MYK toplantısında bunun
konuşulduğunu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın, şahsımın AK Parti’den istifa etmem noktasında
bir kanaat ifade ettiğini bildirdiler. Ben de kendilerine teşekkür ettim” dedi. Yeneroğlu’ndan boşalan AKP MKYK üyeliğine İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy getirildi.230
31 Ekim 2019
• RTÜK, TBMM’de CHP kontenjanından seçilmiş Faruk Bildirici’nin Kurul üyeliği AKP
ve MHP kontenjanından seçilmiş üyeler tarafından ikiye karşı altı oyla düşürüldü. Karara gerekçe olarak Bildirici’nin kanuna aykırı eylem ve açıklamaları gösterildi. Üst Kurul toplantısında, “Bildirici’nin yasa ve yönetmeliklere aykırı beş ayrı durumuna dikkat çekilerek, Bildirici’nin hem siyasi tarafsızlığını hem de RTÜK’ün düzenleyip denetlemekle yükümlü olduğu
medya hizmet sağlayıcılara karşı tarafsızlığını yitirdiği, Üst Kurul toplantılarının gizliliğini ihlal
ettiği, yargı kararlarına muhalefet ettiği ve Üst Kurul ile çalışanları hedef aldığı” iddia edildi.231
Bildirici, “Hukuksuzluk galip geldi, RTÜK üyeliğimi düşürme kararı verdiler. Muhalefet yapmanın bedeli üyeliğimin düşürülmesi oldu. Bu tahammülsüzlüğü, hukuksuzluğu, anti demokratik
kararı yargıya götüreceğim.232 Üyeliğimin düşürülmesiyle, 25 yıllık RTÜK tarihinde bir ilk ve
demokrasi açısından tehlikeli bir yol açıldı. Ben RTÜK’e üye olarak geldiğim günden bugüne
kadar inandığım doğrultuda yanlış bulduğum her şeyi söylemeye çalıştım. Eleştirilerimi dile getirdim” ifadesini kullandı.233 Toplantıda, Bildirici hakkında karar alınmasına CHP kontenjanından seçilmiş İlhan Taşçı ile HDP kontenjanından seçilmiş Ali Ürküt itirazlarda bulundu. Bildirici’nin RTÜK üyeliğinden uzaklaştırılmasında, AKP kontenjanından seçilmiş RTÜK Başkanı

https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/davutoglunun-kurmayi-oy-oranini-acikladi-5419890/
https://www.ntv.com.tr/turkiye/mustafa-yeneroglu-ak-partiden-istifa-etti,uNRVNmiuxEKq5yPMLt2oEA
https://www.rtuk.gov.tr/haberler/3787/7121/rtuk-faruk-bildiricinin-uyelikten-cekilmis-sayildigi-kararini-verdi.html
232 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1572716/faruk-bildirici-duyurdu-demokrasiye-darbe-uyeligim-dusurulmek-isteniyor.html
233 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/faruk-bildiricinin-rtuk-uyeligi-dusuruldu-41364061
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Ebubekir Şahin’in yasaya aykırı şekilde TÜRKSAT ve Basın İlan Kurumu’nda (BİK) üyelik görevleri üstlendiğini açıklamasının etkili olduğu öne sürüldü.234
• RTÜK’te AKP ve MHP kontenjanından seçilmiş üyeler tarafından Kurul üyeliği düşürülen Faruk Bildirici, yürütmenin durdurulması ve iptali için Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Bildirici, üyeliğine karşı RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in düşürülmesi yönündeki talep başvurusunun “kin ve garez saikiyle yapıldığını” ve kendisinden savunma
alınmaksızın TBMM’de seçilmiş olmasına karşın RTÜK eliyle üyeliğine son verildiğini kaydetti.
Dilekçede, RTÜK’teki oylamayla yapılan üyelik düşürme işleminin TBMM’nin yetkilerinin
gaspı niteliğinde olup Anayasa ve kanunlara aykırı olduğu kaydedilerek, Üst Kurul’un aldığı
kararın hukuka uygun ve somut gerekçelere dayanmadığına dikkat çekildi. Bildirici, kendisine
yöneltilen “tarafsızlığın ihlali, Üst Kurul toplantılarında gizliliğin ihlali, Üst Kurul’u ve çalışanlarını haksız bir şekilde itham ettiği, terörle mücadele karşıtı açıklamalar” iddialarını ise açıkladığı gerekçelerle reddetti.235

Olumlu Gelişmeler
1 Ekim 2019
• Anayasa Mahkemesi (AYM), KHK ile görevinden uzaklaştırılan H.T’nin ihracını protesto amacıyla 19 Ocak 2017’de Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması
yapmak isteyen KESK’e bağlı Eğitim-Sen üyesi öğretmen Selma Elma’ya idari para ceza verilmesini hak ihlali olarak değerlendirdi. AYM, Elma’ya Kabahatler Kanunu uyarınca idari para
cezası verilmesini “uluslararası hukukla koruma altındaki toplantı ve gösteri hakkı” ihlali
buldu.236 AYM, Elma’nın 10.000 liralık tazminat talebini ise reddetti.237
2 Ekim 2019
• Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı arasında 4 Şubat
2020’de açılması planlanan Basın Müzesi Projesi için sözleşme imzalandı. Açılacak olan müzenin içerisinde basın tarihinin yanı sıra sinema, televizyon, internet haberciliği tarihi de dijital
ortama aktarılarak ziyaretçilere sunulacak.238
• İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, “terör örgütü propagandası yapmak” gerekçesiyle
yargılanan HDP’nin eski Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in beraatına karar verdi.239
AYM, Önder hakkında “ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine” ve ihlalin ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılmasına hükmetmişti.240 Önder, 6 Aralık 2018’ de “terör örgütü
propagandası yapmak” gerekçesiyle üç yıl altı ay hapis cezasına mahkum edilmişti.241
5 Ekim 2019

https://www.amerikaninsesi.com/a/rtuk-baskanini-elestiren-faruk-bildirici-uyelikten-cikartildi/5147384.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1572918/faruk-bildiriciden-rtuk-uyeliginin-dusurulmesi-hakkinda-yurutmeyi-durdurma.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1607817/Eylem_yasagina_hak_ihlali_karari.html
237 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/10/01/aymden-ohalde-eylem-yasagina-hak-ihlali-karari/
238 https://www.iha.com.tr/kayseri-haberleri/kgc-ile-oran-arasinda-basin-muzesi-projesi-sozlesmesi-imzalandi-2414863/
239 https://www.cnnturk.com/turkiye/son-dakika-sirri-sureyya-onder-icin-tahliye-karari
240 https://www.anayasa.gov.tr/tr/duyurular/anayasa-mahkemesinin-sirri-sureyya-onder-b-no-201838143-karari/
241 https://www.dw.com/tr/aym-s%C4%B1rr%C4%B1-s%C3%BCreyya-%C3%B6nderin-ifade-%C3%B6zg%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC-ihlaledilmi%C5%9Ftir/a-50688856
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• “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı olduğu gerekçesiyle kurucusu olduğu
Muş Alparslan Üniversitesi’ndeki görevinden KHK’ya ihraç edilen Fatma Bostan Ünsal, “terör
örgütüne destek” suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti.242 Ünsal, beraat ettiğini “Kurucusu olduğum partiden ve üniversitedeki görevimden ihracıma sebep olan Bu Suça Ortak
Olmayacağız (Barış akademisyenleri) bildirisine imza attığım için hakkımda açılan teröre
destek suçlamasından beraat etmiş bulunuyorum. Darısı tüm iftiraya uğramış olanların başına” mesajıyla duyurdu.243
8 Ekim 2019
• Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen “8. Basın
Özgürlüğü Ödülü”ne bu yıl gazeteci Ünsal Ünlü layık görüldü. Ünlü’nün, zor koşullarda evine
kurduğu stüdyosundan yaptığı yayınlarla gazetecilik ve direnme gücü göstermesi nedeniyle
ödüle değer görüldüğü belirtildi. Ödül töreni 22 Ekim’de düzenlenecek.244
11 Ekim 2019
• İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla yargılandığı
davada Gazete Karınca’nın eski imtiyaz sahibi Necla Demir’in beraatına karar verdi.245
16 Ekim 2019
• Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Jinnews muhabiri Beritan Canözer’in Sur’da sokağa çıkma yasakları hakkında yaptığı haberler gerekçe gösterilerek “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla yargılandığı davada beraat kararı verdi.246
17 Ekim 2019
• Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, Şenbay Madencilik A.Ş tarafından hakkında 1.5
milyon liralık dava açılan Sözcü yazarı Çiğdem Toker’in yargılandığı davayı, “davacı tarafın
katılmaması ve herhangi bir mazeret bildirmemesi” üzerine işlemden kaldırıldı. Toker, Twitter
aracılığıyla kaldırılan dosyaların üç ay içinde başvuru yapılması halinde yenilenebildiğini, aksi
halde davanın açılmamış sayılacağını yazdı. Toker, 15 Eylül 2017’de Cumhuriyet’te kaleme aldığı, “Rusya’ya domatesler de Bayburt’tan” başlıklı yazısı nedeniyle yargılanıyordu.247
18 Ekim 2019
• İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı olduğu için iki buçuk ay hapis yattıktan sonra 22 Temmuz’da tahliye edilen Prof. Dr. Füsun Üstel’in “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla yargılandığı davada beraatına karar verdi.248
20 Ekim 2019

http://www.diken.com.tr/baris-bildirisi-imzacisi-akp-kurucusu-unsala-beraat/
https://twitter.com/fatmabostanunsa/status/1180391939612577792
https://www.egehaber.com/izmir/8-basin-ozgurlugu-odulu-nun-bu-yilki-sahibi-gazeteci-h284132.html
245 https://www.evrensel.net/haber/388677/gazeteci-necla-demir-yargilandigi-davada-beraat-etti
246 https://twitter.com/TGS_org_tr/status/1184374982622797824
247 http://www.diken.com.tr/gazeteci-cigdem-tokere-1-5-milyonluk-tazminat-davasi-dusuruldu/
248 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/214661-prof-dr-fusun-ustel-beraat-etti
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• Gazete Pencere isimli Türkiye’nin sadece PDF formatında çıkacak ilk gazetesi hakkında kamuoyuna açıklama yapıldı. Gazeteciler Yavuz Oğhan ve İzzet Doğan koordinasyonundaki gazete 21 Ekim’de yayın hayatına başlayacak. 249 İnternet sitesindeki tanıtım yazısında,
“Okuyacak gazete bulamıyoruz, haberlere ulaşamıyoruz, sosyal medyada haberler akıp gidiyor
ne olduğunu anlayamıyoruz” diyenlere “çare var” demek ve teknolojideki gelişmeleri de değerlendirmek için bir araya geldik, bir gazete hazırlamaya, yeni bir ‘PENCERE’ açmaya karar verdik” ifadeleri kullanıldı. Gazetede, siyasetten ekonomiye, dış politikaya, dosya konularına, tematik sayfalara, spordan magazine pek çok konuya yer verileceği kaydedildi.250 Yavuz Oğhan,
Gazete Pencere’nin fiziksel özelliklerini, “PDF formatında 12 sayfa. Her gün sabah 7’de mail ya
da Whatsapp’ınızda olacak. Aylık 9 lira abone ücreti var” şeklinde açıkladı.251
21 Ekim 2019
• İzmir’de “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı olduğu için Dokuz Eylül Üniversitesi’nden KHK’yla ihraç edilmiş olan Prof. Dr. Ayşen Uysal beraat etti.252 KESK’e bağlı
Eğitim-Sen İzmir 3 No’lu Üniversiteler Şubesi, Uysal ile birlikte İzmir’de 26 akademisyenin
beraat ettiğini duyurdu.253
22 Ekim 2019
• Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, “örgüt propagandası” gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Jin News Haber Müdürü Safiye Alağaş’ın “suçun yasal unsurlarının oluşmadığı” gerekçesiyle beraatına hükmetti.254 Alağaş hakkında Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından 14
Temmuz 2018’de Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştu.255
• AYM, 2013 yılında Öğretmenler Günü’nde sendikayla birlikte Ankara Tandoğan Meydan’ında protestoya katılan iki öğretmenin polis müdahalesiyle yaralanmasına ilişkin, “İnsan
haysiyetiyle bağdaşmayan muamele ve eziyet yasağının” ve “toplantı gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiği” yönünde karar verdi. Tandoğan Meydanı’nda toplanan ve Kızılay’a
kadar yapılan yürüyüşteki eylemciler için “barışçıl olmayan bir tutum içinde olduklarına, suç
işlediklerine, kurulan barikatlara, kolluk görevlilerine saldırdıklarına yönelik tespitin bulunmadığına” işaret edildi. İki öğretmen söz konusu polis müdahalesine ilişkin yaptığı suç duyurusuyla
ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kovuşturmaya yer olmadığına hükmetmişti. Bu karara
karşı öğretmenlerce yapılan itiraz ise Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nce reddedilmişti. Bunun
üzerine iki öğretmen AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu.256
• AYM, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK ile mesleğinden ihraç edilen ve
“silahlı terör örgütüne üye olmak”, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmak” gerekçeleriyle mal varlığına tedbir konulan emniyet amirinin başvurusuna ilişkin “mülkiyet hakkının ihlal edildiğine”

249 https://www.independentturkish.com/node/82931/medya/gazete-pencere-yar%C4%B1n-ilk-say%C4%B1s%C4%B1yla-mailde-ve-whatsappta#.XawhyuiXBqA.twitter
250 https://www.gazetepencere.com/
251 https://twitter.com/yavuzoghan/status/1185842774895140864
252 https://barisicinakademisyenler.net/node/1662
253 https://twitter.com/egitimsenizmir3/status/1186572469366394882
254 https://gazetekarinca.com/2019/10/gazeteci-safiye-alagas-beraat-etti/
255 https://www.evrensel.net/haber/356901/btk-istedi-jinnewse-orgut-propagandasindan-dava-acildi
256 https://www.memurlar.net/haber/862722/polis-mudahalesiyle-ogretmenlerin-yaralanmasi-hak-ihlali-sayildi.html
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karar verdi. AYM, eski emniyet amirinin mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin ölçüsüz olduğuna hükmetti.257
• İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden KHK’yla ihraç edilmiş olan Doç. Dr. Gül Köksal’ın
“terör örgütü propagandası” gerekçesiyle yargılandığı davada beraatına karar verdi.258
23 Ekim 2019
• Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden KHK’yla ihraç edilmiş olan akademisyen Cenk Yiğiter’in beraatına kararı verdi.259
25 Ekim 2019
• KHK ile kapatılan DİHA’nın muhabirleri Meltem Oktay ve Uğur Akgül, avukatlarınca
yapılan itiraz başvurusu sonrası cezaevinden tahliye edildi. Gazeteciler “Yargı Reform Strateji
Belgesi” kapsamında çıkarılan 7188 sayılı yasa ile Terörle Mücadele Kanunu’nun 7. Maddesine
eklenen “Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları
suç oluşturmaz” hükmü ve beş yılın altındaki hapis cezalarına temyiz hakkı tanınması üzerine
tahliye edildi.260 Akgül, Mardin’de sokağa çıkma yasakları döneminde yaptığı haberlerle “terör
örgütü propagandası” yaptığı gerekçesiyle 8 Ağustos 2018’de iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırılarak, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne konmuştu. Oktay’da aynı gerekçeyle iki yıl dört ay
hapis cezasına mahkum edilerek, Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’ne konmuştu.261
• İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, üç yıl bir ay 15 gün hapis cezası alan Cumhuriyet
davasının tek tutuklu sanığı muhasebe çalışanı Emre İper hakkında tahliye kararı verdi.262 İper,
Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında yapılan değişiklik çerçevesince avukatlarınca yapılan başvuru sonucu Kandıra F Tipi Cezaevi’nden çıkarıldı.263
• Van Erciş 1. Adliye Mahkemesi, “terör örgütü propagandası” iddiasıyla tutuklu yargılanan Gazete Yaşam’ın kurucusu ve genel yayın yönetmeni İdris Yılmaz hakkında tahliye kararı
verdi. Yılmaz, 22 Ocak 2018’de tutuklanarak, Erciş A Tipi Cezaevi’ne gönderilmişti.264
• AYM, 17-25 Aralık Meclis Araştırma Komisyonu’na ilişkin haberlere yayın yasağı getirilmesini “ifade ve basın özgürlüğü ihlali”, 17 Aralık ve MİT TIR’ları soruşturması haberlerine
yayın yasağını da “basın özgürlüğü ihlali” olarak değerlendirdi. AYM, “ifade özgürlüğünün, düşüncenin iletilmesini ve dolaşımını gerçekleştirerek bireyin ve toplumun bilgilenmesini sağladığı” görüşünden hareketle oybirliğiyle ihlal kararı verdi. AYM, başvuru konusu yayım yasaklarının tamamının geçerliliklerinin sona erdiğini belirterek, bu sebeple tespit edilen ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmadığına

https://www.birgun.net/haber/aym-den-mulkiyet-hakki-ihlali-karari-273398
https://t24.com.tr/haber/baris-bildirisi-imzacisi-doc-dr-gul-koksal-beraat-etti,844917
https://www.mlsaturkey.com/tr/akademisyen-cenk-yigiter-beraat-etti/
260 https://tr.euronews.com/2019/10/26/yargi-reform-paketi-yururluge-girdi-en-az-5-gazeteci-hakkinda-tahliye-karar-verildi
261 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/214954-gazeteciler-meltem-oktay-ve-ugur-akgul-tahliye-edildi
262 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1647389/Cumhuriyet_davasinin_tek_tutuklu_sanigi_Emre_iper_tahliye_oldu.html
263 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/215005-cumhuriyet-gazetesi-calisani-emre-iper-e-tahliye
264 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-idris-yilmaz-hakkinda-tahliye-karari,845429
257
258
259
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da hükmetti. AYM, gazeteci olmamasına rağmen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nu
da mağdur kabul ederek ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.265
• TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Almanca haber kanalı TRT Deutsch’un yayın hayatına başlayacağını duyurdu. Eren, “Almanca haber platformumuz TRT Deutsch çok yakında yayın hayatına başlıyor. TRT ailemizin en yeni ferdine başarılar diliyorum” mesajını paylaştı.266
26 Ekim 2019
• İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hakkında tahliye kararı verdiği Özgür Gündem’in Eş Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katıldığı için hapis cezasına çarptırılmış
olan Hüseyin Aykol, Sincan Cezaevi’nden çıkarıldı.267 Aykol, 12 Temmuz’da tutuklanarak, cezaevine konmuştu.268
• Türkiye’deki yabancı medya mensuplarını bir araya getirmek, ortak projeler üretmek ve
güncel konularda çalışmalar yürütmek amacıyla “Yabancı Medya Birliği” kuruldu. Yönetim kurulu başkanlığını Eymen Halit, başkan yardımcılığını ise Metin Turan’ın yürüteceği belirtildi.269
30 Ekim 2019
• Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini imzalayarak “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanan İHD Genel Sekreteri ve Hacettepe Üniversitesi’nden Arş. Gör. Osman İşçi’nin AYM’nin akademisyenler hakkında verdiği
“hak ihlali” kararı doğrultusunda beraatına karar verdi.270
• KHK’yla kapatılmış olan DİHA muhabiri Abdullah Kaya, “yargı reformu” kapsamında
avukatınca 28 Ekim’de yapılan itiraz başvurusu sonucunda 24 Aralık 2017’den beri tutuklu bulunduğu Rize Kalkandere Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi.271
31 Ekim 2019
• İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, tutuklu CHP’nin eski milletvekili
Eren Erdem’in 489 gün sonra infaz süresini dikkate alarak tahliye edilmesine karar verdi. Erdem,
tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden çıkarıldı.
• Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla
24 Ekim’de tutuklanan Net Haber Ajansı muhabir Emre Orman, tahliye edildi.272
• AYM, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde 22 Mart 2016’da terör örgütleri PKK
ve IŞİD’in düzenlediği katliamları protesto etmek için afiş astıkları için sekiz öğrenciye idari
para cezası kesilmesini “hak ihlali” olarak değerlendirdi. Mahkeme, “Yaşanan terör saldırılarına
dikkat çeken ve saldırılarda ölenlerin unutulmaması çağrısı içeren afişin asılmasının bir düşünce

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/17-25-aralik-karari-yayin-yasagi-ozgurluk-ihlali-41359556
https://www.yenisafak.com/dunya/trtden-cok-stratejik-hamle-almanca-haber-platformu-yayina-basliyor-3511788
http://bianet.org/bianet/medya/215014-gazeteci-huseyin-aykol-cezaevinden-cikti
268 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/210370-gazeteci-huseyin-aykol-tutuklandi
269 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/yabanci-medya-birligi-kuruldu/1627348
270 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/215144-hak-savunucusu-osman-isci-beraat-etti
265
266
267
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https://www.evrensel.net/haber/389908/gazeteci-abdullah-kaya-hakkinda-tahliye-karari

272
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açıklaması mahiyetinde olduğu hususunda kuşku bulunmamaktadır” görüşüne yer verdi. Söz konusu protestoda bir grup öğrenci, kampüsün üç farklı noktasına “Sarayın İstikrarı / 5 Haziran
2015 HDP Diyarbakır Mitingi / 20 Temmuz 2015 Suruç / 10 Ekim 2015 Ankara Barış Mitingi /
12 Ocak 2016 Sultanahmet Meydanı / 6 Şubat 2016 Cizre Bodrum Katı / 17 Şubat 2016 Genelkurmay Önü / 13 Mart 2016 Güvenpark / 19 Mart 2016 İstiklal Caddesi / Katliam, Kan, Yayın
Yasağı, Gözyaşı Öğrenci Kolektifleri” ibareleri yazılı afişler asmıştı. Üniversite yönetimi çağrısıyla polis, yerleşkeye girerek pankartları indirerek, sekiz öğrenciyi gözaltına almıştı. Emniyet’e
götürülen öğrencilere Kabahatler Yasası uyarınca izinsiz afiş astıkları gerekçesiyle 219’ar lira
idari para cezası uygulanmıştı. Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, cezaların iptali istemini reddetmişti bunun üzerine öğrencilerden Burcu Bardakcı ve Erdem Yinanç’da AYM’ye bireysel başvuru da bulunmuştu.273

273

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1572812/aym%E2%80%99den-afise-ozgurluk.html
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