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Gazeteciler Cemiyeti hakkında
Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak 1946’da
gazeteciler Mekki Sait Esen, Niyazi Acun, Aka
Gündüz, Bilal Akba, Adil Akba, Sebahattin Sönmez
ve Muvaffak Menemencioğlu tarafından kuruldu.
Cemiyetin kuruluş amacı, basın organlarındaki
gazetecileri bir araya toplamak, mesleki ve sosyal
hakları geliştirmek, mesleğin gerekliliği olan hak ve
özgürlükleri savunmak olarak belirlendi.
Kurucu başkanlığı üstlenerek 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. Gazeteciler
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
oluşturulan yeni basın kartları komitesşinde ise
profesyonel gazetecilerin bağımsız örgütlerine yer
verilmemiştir.

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.
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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
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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, yeni yılı İstanbul’daki eğlence mekânlarından birisi olan Reina’ya düzenlenen ve 39 can
kaybına yol açan silahlı saldırı şokuyla karşıladı. RTÜK, saldırıya ilişkin hemen yayın yasağı kararı aldı.
DEAŞ’ın üstlendiği saldırıyı gerçekleştiren Abdulgadir Masharipov, 16 Ocak’ta yakalanırken, örgütüyle
ilgili bağlantıları kısa sürede ortaya çıkarıldı.
Olağanüstü hal (OHAL) uygulaması koşullarındaki ilk dört ayda, ülke genelinde basın
mensuplarına yönelik yargılamalar ve çoğunluğu KHK ile işten çıkarmalar devam etti. Nitekim, yılın ilk
dört ayında aralarında akademisyenlerin de bulunduğu toplam üç bin 974 kişi kamu görevinden
çıkartıldığı görüldü.
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları
değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulması
2017’nin önemli bir gelişmesi oldu. Komisyon, ceza soruşturmaları dışında olağanüstü hal kapsamında
doğrudan KHK ile tesis edilen işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verecek.
OHAL gerekçesiyle Cerattepe’de madencilik faaliyetlerine karşı yapılması planlanan “Artvin’e Ses
Ver” konseri, Bursa’da faaliyet gösteren Asil Çelik Fabrikası’ndaki grevinden anayasa değişikliğini
protesto amaçlı yürüyüş ve toplantılara değin farklı faaliyetler yasaklandı, Ankara ve İstanbul ile birçok
diğer illerde gösteriler valilik kararlarıyla defalarca engellendi.
Anayasa Komisyonu’nda kavgalı toplantılara neden olan ve Başkanlık Sistemi’ne geçişi öngören
18 maddelik anayasa değişikliği paketi, 21 Ocak’ta TBMM’den geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın onayı ardından Türkiye, 16 Nisan Pazar günü anayasa değişikliği hakkında karar vermek
üzere sandığa gitti.
Türkiye’nin sistem değişikliği için sandığa gideceği kampanya döneminde ise söz konusu anayasa
paketine karşı ya da “Başkanlığa Hayır” eylemi gibi gösteriler sert polisiye önlemlerle engellenirken,
Cumhurbaşkanı Erdoğan neredeyse her ilde mitinglerle anayasa değişikliklerini savundu. Halk oylaması
kampanyası çerçevesinde “Hayır” bildirisi, afişi, broşürü dağıtan farklı siyasi veya sivil toplum örgütleri
üyeleri, Antalya, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar, Bolu, Yozgat, Kayseri, Ordu, Denizli gibi pek çok
ilde engellendi ve kimi noktalarda polis müdahalesi oldu. Referandumda “hayır” oyu kullanacağını
açıklayan bazı gazeteciler ise ya işlerinden uzaklaştırıldı ya da yazılarıyla sosyal medya paylaşımları
nedeniyle soruşturmaya maruz kaldı.
Avrupa Konseyi’nin anayasal konulardaki danışma organı Venedik Komisyonu, anayasa
değişikliği referandumu ile ilgili hazırladığı raporda, bunun Türkiye’de tek adam rejimine yol açacağı
endişesi ve kuvvetler ayrılığının ortadan kaldırılacağı kaygısı belirtildi. Raporda, otoriter bir başkanlık
sistemi riski taşıyan değişikliğin yargı bağımsızlığını zayıflatacağı, ayrıca mecliste onaylanmasında gizli
oy kuralının da ihlâl edildiği vurgulanarak, olağanüstü hâlin anayasa değişikliği gibi önemli bir oylama
için uygun demokratik koşulları sağlamadığı kaydedildi.
Avrupa ülkelerinde “evet” oyu kampanyası yürütmeyi amaçlayan AKP Hükümeti’nden bakanlara
yönelik “kamu düzeni bozma” suçlamasıyla söz konusu ülkelere giriş yasakları getirilmesi ise, Türkiye
ile Avrupa arasında yeni bir krize yol açtı. Almanya, kendi ülkesinde Türk bakanlarca yapılacak
toplantıları engelledi. Avusturya Başbakanı Christian Kern, Türk politikacılara Avrupa çapında miting
yapma yasağı getirilmesi talebinde bulundu ve Türkiye’nin insan hakları ile demokratik değerleri ayaklar
altına aldığını öne sürdü. Almanya’nın ardından Hollanda da yasaklama kararı aldı.
Sonuçta “Partili Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi” adı altında Başkanlık Sistemi’ne geçilmesini
hedefleyen anayasa değişikliği paketi, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 27 Nisan günü Resmi Gazete’de
yayımladığı resmi sonuçlara göre, halk oylamasında yüzde 51.41 “evet” ve yüzde 48.59 “hayır” oyu ile
kabul edildi.
YSK’nın anayasa değişikliği halk oylamasında, “evet” yazılı mühür kullanımı ile sandık kurulu
mührü olmayan zarf ve oy pusulalarını kanuna ve genelgelerine aykırı olarak geçerli kabul etmesi tartışma
yarattı. CHP, HDP ve Vatan Partisi ile çok sayıda vatandaş, “tam hukuksuzluk” gerekçesiyle halk
oylamasının iptali için YSK’ya iptal başvurusunda bulundu; gerektiği takdirde konunun uluslararası
yargıya taşınacağını açıklandı. Ancak YSK, halk oylamasında herhangi bir hukuksuzluk yaşanmadığını
belirterek, “evet” sonucunu hukuken yasal ilan etti.
Türkiye genelinde gazetecilere yönelik yargılama süreçleri devam etti. KHK’yla kapatılan
Zaman’ın eski yazarları ve gazeteciler Şahin Alpay, Ali Bulaç, Mümtazer Türköne, Ahmet T. Alkan,
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Nuriye Akman, ve Mustafa Ünal’ın aralarında bulunduğu 21’i tutuklu, kapatılan Taraf’ın eski Ankara
Temsilcisi Lale (Kemal) Sarıibrahimoğlu ve diğer dokuzu tutuksuz, toplam 30 kişi hakkında düzenlenen
iddianamede, “Darbeye teşebbüs” nedeniyle üçer kez ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi. “FETÖ’nün
darbe girişimine iştirak eden medya unsurları soruşturması” kapsamında aralarında yazar Ahmet Altan,
kardeşi Prof. Dr. Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak ile kapatılan Zaman’ın eski Genel Yayın
Yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın da olduğu 17 şüpheli hakkındaki iddianamede, 16 şüpheli hakkında üçer
kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Atilla Taş ve Murat Aksoy’ın da aralarında bulunduğu
12 kişi ise önce serbest bırakıldı ardından yeniden tutuklandı.
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) Strasbourg’da devam eden genel kurul
toplantılarında tartışılan “Avrupa’da Gazetecilere ve Medya Özgürlüğüne Karşı Saldırılar” başlıklı rapor
ve beraberindeki karar tasarısı ise oy çokluğu ile kabul edildi. AKPM, Türkiye’de tutuklu gazetecilerin
serbest bırakılması, yazar ve medya mensuplarının tutuklanmasına yol açan ve medya kuruluşları ile
bunların mal varlıklarına kamu tarafından el konulmasına da imkan veren KHK’nın gözden geçirilmesi
istendi.
Türkiye ile Avrupa ilişkileri açısından 2017 yılı bahar döneminde referandum kampanyasına
engelleme tartışmaları ardından kritik günler yaşanmaya devam etti. AKPM, 25 Nisan günü oy çokluğuyla
Türkiye’nin yeniden denetim sürecine alınmasına karar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere
Türk Hükümeti’nden Avrupa’ya yönelik AB üyeliğinden vazgeçilebileceği ve Suriyeliler’in sınırdan
geçişine izin verilebileceği gibi sert mesajlar ile tepki geldi.
Türkiye, Temmuz ayında darbe teşebbüsü yıldönümünü ve sonrasındaki dönemi üç ay süreyle
beşinci kez uzatılan OHAL yönetimi altında geçirmeyi sürdürdü. TBMM, 20 Temmuz 2016’da ilan edilen
ve süregelen OHAL’in kaldırılması taleplerine karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun ancak her şeyin
huzura ermesiyle mümkün olacağı yanıtını verdi.
Bu dönemin önemli gelişmelerden biri Erdoğan’ın, artık anayasa partili olunmasına izin verdiği
için 21 Mayıs’ta Ankara’da yapılan 3. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde AKP Genel Başkanlığı’na
seçilmesi oldu. Böylece resmen “tarafsız Cumhurbaşkanı” dönemi sona erdi.
Yıl boyunca ifade ve basın özgürlüğü konusunda ihlaller de sürdü. Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu (BTK), 4 Nisan’da dihaber.net, sendika.org ve Özgürlükçü Demokrasi sitesine erişim yasağı
getirdi. Bu kararla sendika.org’a 19. kez erişim engeli getirilmiş oldu. BTK, 29 Nisan’da dünya genelinde
çok dilli ansiklopedik bilgi paylaşım sitesi Wikipedia’ya “istenilen içeriği kaldırmadığı” nedeniyle erişim
yasağı uygulamaya başladı. Öte yandan sansürle mücadele etmek amacıyla 4 Ocak’ta Diyarbakır, İzmir,
Antalya, Adana, Trabzon, Eskişehir, Konya ve Van’da “Susma 24 Platformu” kuruldu. Bu dönemde farklı
mahkemelerce alınan kararlar uyarınca Twitter paylaşımlarına ve Facebook hesaplarına ve internet
sitelerine yasaklamalar devam etti. Wikimedia Vakfı’nın itirazına 5 Mayıs’ta red yanıtı verilmesi sonucu
Wikipedia sitesine 14 Haziran’da erişim engeli getirildi. Kadın hakları odaklı ve Kürtçe yayın yapan Şûjin
(Çuvaldız) internet haber sitesine 14 Haziran’da erişim engellendi.
Ancak 2017 yılından itibaren yargılama işlemlerine ilişkin Adalet Bakanlığı’nın verdiği bilgiler
dışında bilgiye ulaşma olanağı kalmaması da bir başka gelişme olarak not edildi. Adalet Bakanlığı, yıl
ortasında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “Devletin saygınlığına karşı suçlar” ile ilgili olarak 2016
yılında 46 bin 193 soruşturma açılmış olduğunu açıkladı. Bu soruşturmalar sonucunda 4.936 dosya
hakkında savcılık tarafından kamu davası açıldı. Örneğin gazeteci Ozan Kaplanoğlu, “Cumhurbaşkanı’na
hakaret” suçlamasıyla 6 Mayıs’ta tutuklandı. Bursa merkezli bursamuhalif.com editörü ve Çağdaş
Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şubesi yöneticisi Kaplanoğlu, 4 Ağustos’ta serbest bırakıldı.
Cumhuriyet’in dokuz yazar, çizer ve yöneticisinin “gazetedeki haber ve yazıları gerekçesiyle”
tutuklanması üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuruldu.
Cumhuriyet, Sözcü, Birgün, Diken’de çalışan gazetecilerin yargılamaları da devam etti. Cumhuriyet
yönetici ve yazarları hakkındaki dava süreci İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde24 Temmuz’da
başladı. Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Ahmet Şık, karikatürist Musa Kart tutuklu kaldılar. Cumhuriyet
internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven de, Twitter paylaşımlarında terör örgütü propagandası
yaptığı iddiasıyla 12 Mayıs’ta gözaltına alındıktan sonra 15 Mayıs’ta tutuklandı. Cumhuriyet’in Twitter
hesabında 52 saniye kalmış ve sonrasında düzeltilmiş haber başlığı nedeniyle tutuklanan Güven, 14
Haziran’da tutuksuz yargılanması kararıyla serbest kaldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın sosyal medyada paylaşılan e-posta
yazışmalarını haberleştirdikleri gerekçesiyle gazeteciler Ömer Çelik, Metin Yoksu, Tunca Öğreten, Mahir
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Kanaat, Derya Okatan ve Eray Sargın tutuklandı. Albayrak’ın yazışmalarını haberleştirme gerekçesiyle
Aydınlık Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel de 3 Haziran’da tutuklandı ancak ertesi gün serbest
bırakıldı.
Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay, Sorumlu Müdürü Melda Olgun ve muhabir Gökmen Ulu ile
Mali İşler Müdürü Yonca Kaleli hakkında FETÖ/PDY propagandası yapmak iddiasıyla yargı süreci
başladı. Kaleli’nin tutuksuz yargılanmasına karar verilirken gazeteciler Olgun ve Ulu’nun tutukluluk
halleri sürdü.
Gazeteci-yazar Hüsnü Mahalli hakkında yargılama süreci ise tutuksuz devam etti.
Bu arada Kürtçe yayın yapan medya kuruluşlarına ilişkin de yargılamalar sürdürüldü. Örneğin
DİHABER muhabiri Mehmet Güleş’e terör örgütü propagandasından 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Tutuklu gazeteciler Fransa ile de en üst düzeydeki diplomatik temaslara konu oldu. Fotoğraf
çekimi yaptığı 9 Mayıs’ta Batman/Hasankeyf’te gözaltına alındıktan sonra 11 Mayıs’tan itibaren
Gaziantep’te gözetim altında tutulan Fransız gazeteci Mathias Depardon, 9 Haziran’da sınır dışı edildi.
Bir başka Fransız gazeteci Loup Bureau, 26 Temmuz’da Habur Sınır Kapısı’nda Suriye’de PYD-YPG ile
ilgili haberleri nedeniyle terör örgütü propagandası suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklandı. Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Erdoğan’ı aramasına rağmen gazeteci tutuklu kaldı.
TRT Genel Müdürü Şenol Göka ise, “gördüğü lüzum üzerine” 12 Mayıs’ta görevinden istifa etti.
Göka’nın yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip Lisesi’nden sınıf
arkadaşı olduğu öne sürülen İbrahim Eren, 10 Haziran’da TRT Genel Müdürlüğü’ne getirildi. Boğaziçi
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2004’te mezun olan Eren, dört yıldır
kurumda genel müdür yardımcısı olarak görevliydi.
Bahar dönemi medya sektöründe istihdam olanaklarında azalma eğiliminin sürmesiyle sona erdi.
Örneğin 2014 yılından beri yayın yapan Al Jazeera Türk faaliyetlerini durdurdu. Katar merkezli
uluslararası medya kuruluşu Al Jazeera’nın Türkçe internet sitesi Al Jazeera Türk 2 Mayıs’ta
Türkiye’deki ofislerini kapattı; çalışanların işine son verdi.
Muhalefet cephesinden siyasal iktidara dönük eleştiriler basın alanında engellendiği gibi doğrudan
siyasetçileri de hedef alan müdahaleler de söz konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP hükümetine
yönelik eleştirileri nedeniyle Mayıs ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li vekiller
hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebini içeren fezlekeler hazırlandı. Suriye’ye giden MİT
Tırlarında silah sevkiyatı yapıldığı iddiasıyla ilgili belgeleri Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla
tutuklu yargılanan milletvekili Enis Berberoğlu ise, 14 Haziran’da 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bunun
üzerine Türkiye’deki adaletsiz yargılama süreçleri yaşandığı gerekçesiyle Kılıçdaroğlu, Berberoğlu’nun
tutuklanması yanı sıra tutuklu gazeteciler, KHK’larla işten çıkarmalar, kapatmaları protesto etmek
amacıyla 15 Haziran’da “Adalet Yürüyüşü”nü başlattı. Kılıçdaroğlu’nun öncülüğündeki Ankara
Güvenpark’tan İstanbul Maltepe’ye 432 kilometrelik yürüyüş, 9 Temmuz’da “Adalet Mitingi” ile
sonlandı. Yalnızca Türk Bayrağı taşınma kararıyla gerçekleştirilen protesto yürüyüşüne CHP’liler yanı
sıra sendikalar ve sivil toplum ile meslek örgütleri de katıldı
Ayrıca Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre; Temmuz ayı itibariyle FETÖ/PYD örgütüne
mensup kişilerce yapılan darbe girişimi soruşturmalarında tutuklanan “şüpheli” sayısı 50.510 kişi oldu.
Bu şüphelilerin 169’u general, 7.098’i albay ve alt rütbeli, 8.815’i emniyet mensubu, 24’ü vali, 73’ü vali
yardımcısı, 116’sı kaymakam ve 31.784’ü sivil olarak kaydedildi. Yargılamalar kopsamında 18 yaşından
büyük 4.750 kişi hakkında hüküm verildi. 12-15 yaş arası 102 ve 15-18 yaş arası 138 çocuk hakkında
yasal işlem yapıldı. FETÖ/PYD örgütüyle ilgili bir duruşmada bir sanığın “Hero” (Kahraman) yazılı bir
tişört giymesi göz altına alınmasına neden oldu. Bu olay ardından sokakta “Hero” yazılı tişört giyenler
hakkında adli işlem başlatıldığı görüldü.
Toplumsal yaşam açısından da dikkat çekici gelişmeler gözlendi. 30 Temmuz’da İstanbul Şişli’deki
Maçka Parkı’nda özel güvenlik görevlileri, bir kadına, “Bu kıyafetle parkta dolaşmana izin vermiyorum,
memelerini açamazsın” diyerek polis çağırması tepkilere yol açtı. Bu olay ardından ülke genelinde kadın
örgütlerince “Kıyafetime Karışma” kampanyası düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından
halk eğitim merkezlerindeki “halkoyunları” kurslarını ikinci bir emre kadar yasakladığını duyurması da
tartışmaya yol açtı. Kadınlı-erkekli olması nedeniyle halkoyunlarına yasaklama getirildiği iddiasıyla
“laiklik” ilkesine aykırılık da konuşuldu. Ancak MEB’in halkoyunları yasağından geri adım atmadığı da
görüldü. Ayrıca Ankara – Yüksel Caddesi’nde, yasaklanmasına karşın İnsan Hakları Anıtı çevresinde
yürütülen KHK’larla işten çıkartılanlarca yapılan protesto eylemlerine polis müdahalesi sıklaştı. Açlık
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grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın tutukluğu ve buna tepkiler de devam etti.
Diyarbakır/Sur örneğinde görüldüğü üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki yerleşim yerlerinde
sokağa çıkma yasakları da sürdürüldü.
Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğü alanında yaşananlar Avrupa Birliği üyesi ülkelerle sorun oldu.
“AB’ye aday ülke” statüsüne karşın Türkiye’nin “demokratikleşme” kriterinden uzaklaştığına dair algı,
uluslararası sivil toplum veya meslek örgütleri yanı sıra Avrupalı siyasetçilerce sıklıkla dillendirildi.
Örneğin, Avrupa Komisyonu genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn’ın, Mayıs ayındaki “Türkiye
demokrasisi diye bir kavram yok, sadece bir demokrasi var. Türkiye için AB rüyası bitmiştir” sözleri en
dikkat çekici çıkış oldu. İlerleyen aylarda AB-Türkiye ilişkilerinde, sert demeçler, suçlamalar gözlenirken
taraflar üyelik müzakerelerini sonlandırmaya kadar gitmek istemediler. Türk vatandaşlarına Haziran
2016’da tanınacağı duyurulmuş vize serbestisi, “Türkiye’nin terör tanımını toplumsal muhalefet
kesimlerini kapsayacak şekilde geniş tanımladığı ve demokratikleşmede gerilediği” gibi nedenlerle rafa
kalktı. Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını talep
ettiği karar taslağını gündeme taşıdı ve 6 Temmuz’da 64’e karşı 477 oyla kabul etti. AP’nin Türkiye
aleyhine kararı, Avrupa Komisyonu’nca uygulanmadı ancak yeni müzakere başlıkları açılmamasıyla
süreçfiilen askıda kaldı.
Temel hak ve özgürlükler açısından en önemli hukuki güvence kuruluşlarından birisi olan AİHM,
Türkiye’nin mahkeme üyeliği için ilettiği Türk yargıç adaylarını “yetersiz” diyerek mülakata çağırmadan
7 Ağustos’ta reddetti. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin, görev süresi dolan AİHM Türk yargıcı
Işıl Karakaş’ın yerine gösterilen üç adayı “gerekli koşulları taşımadıkları” nedeniyle geri çevirdiği
belirtildi.
AİHM, ayrıca tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eski milletvekili Figen
Yüksekdağ ve diğer HDP’li vekillerin başvurusu üzerine 30 Haziran’da Türk Hükümeti’nden savunma
istedi. Mahkeme, Die Welt’in Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in “örgüt propagandası yapmak” ve “halkı
kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlamalarıyla yargılanmasına ilişkin de savunma talep etti. AİHM,
Türkiye’ye yazılı savunma için Ekim’in sonuna değin süre verdi. AHİM, rapor dönemimizde, basın
özgürlüğü ve gazetecilerle ilgili başvurulara ilişkin gözaltında ya da tutuklu olan bireyler tarafından
yapılan başvuruları “acil” koduyla işleme koyabilmek için iç tüzük değişikliği yapacağını da duyurdu.
AİHM, henüz Türkiye’deki gazeteciler ile ilgili “iç hukuk yolları tüketilmemesi” nedeniyle karar alamadı.
Öte yandan AİHM, 12 Haziran’da KHK’yla ihraç edilmiş bir öğretmenin başvurusu üzerine
dosyada iç hukuk yollarını işaret ederek, Türkiye’deki OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu’na
başvurulması gerektiği gerekçesiyle ilk ret kararını aldı. Dolayısıyla AİHM, OHAL kapsamında
Türkiye’de yaşanan işten çıkarmalar, sivil toplum örgütleri ile medya kuruluşlarını kapatmalar gibi
işlemleri reddetme yönünde karar alacağına ilişkin ilk işareti verdi.
AİHM’in adres gösterdiği OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu başvuruları kabul etmekle birlikte
henüz bir değerlendirme kararı almadı ve başvuruları kabul etti. Ağustos ayı sonunda Komisyon’a
başvuru sayısı 58 bine yaklaşırken; OHAL kapsamında yeni KHK’lar yayımlandı. 14 Temmuz’da
yayımlanan 692 sayılı KHK ile 7 bin 348 kişi kamuda işten çıkartıldı ve 312 kişi görevine iade edildi. 25
Ağustos’ta yayımlanan 693 ve 694 sayılı KHK’lar ile 922 kişi kamudaki görevinden ihraç edildi ve 57
kişi görevine iade edildi. Bunun yanı sıra Gazete Sujin ve Diyarbakır-Dicle Medya Haber Ajansı isimli
medya kuruluşları kapatıldı.
Sadece Avrupa cephesi değil Türkiye’nin kuruluş felsefesinde hedef ilan ettiği medeniyet
konusundaki durumu uluslararası boyutta eleştirilmeye devam edildi. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan
Hakları Komiseri Zeid Al Hussein, Türkiye’de yaşanan hak ihlallerine ilişkin açıklamasında, “Ulusal
güvenlik adı altında temel haklar ihlal edilemez. Gazetecilere yönelik saldırılar kabul edilemez” dedi.
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, FETÖ/PDY üyeliği
suçlamasıyla 6 Haziran’da gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Avukat Kılıç’ın insan hakları
savunuculuğu faaliyetleri nedeniyle tutuklandığı iddiasına karşılık Türk hükümeti, şahsın FETÖ/PDY
üyeliği iddiasını sürdürdü. Ardından Türkiye’de insan hakları ihlallerinde uç noktaya gelindiği
belirtilerek, insan haklarını savunanlar için de terör suçlaması yapıldığı konusundaki tartışmayı
uluslararası boyuta taşıyan “Büyükada Vakası” yaşandı. İstanbul – Büyükada’da 5 Temmuz’da
düzenlenen polis operasyonunda 10 insan hakları savunucusunun gözaltına alınmasıyla başlayan süreç,
uluslararası kamuoyunda Türkiye aleyhine tepkilere neden oldu.
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Ağustos ayına gelindiğinde ise Silivri cezaevinde bir yıldan beri tutuklu bulunan gazeteci Cihan
Acar’ın gardiyanlarca zorla saçlarının kesilmesi işkence olarak kınandı.
BTK’nın kararıyla 58. kez sansürlenen Sendika.org “BenceSendikaOrg” etiketiyle Twitter’da
Türkiye listesinde birinci sırada gündem konusu oldu. Site, ilk olarak 25 Temmuz 2015’te
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından erişime engellenmişti. Anayasa’ya aykırı olarak erişim
engeli uygulandığını belirten site yöneticileri, hukuki başvurularının da yanıtsız bırakıldığını öne sürmüş
ve “bu haksız ve hukuksuz uygulamanın dünya çapında kayda geçmesi” amacıyla Guinness Rekorlar
Kitabı’na başvurmuştu.
Basın özgürlüğü bağlamında gazetecilik mesleğine yönelik akreditasyon uygulaması bu dönemde
farklı haber izleme süreçlerinde engel olmaya devam etti. Estonya Başbakanı ve AB Dönem Başkanı Jüri
Ratas, mültecilerin durumunu yerinde görmek üzere Gaziantep’te Başbakanlık “AFAD Nizip Konteyner
kentini” ziyaret etti. Ziyaret programını takip etmek üzere sığınmacı kampına giden basın mensuplarından
sadece Anadolu Ajansı muhabirleri içeri alınırken, diğer ajanslar ve gazete muhabirlerinin kampa girişi
jandarma tarafından engellendi.
Çanakkale’deki Adalet Kurultayı’nda düzenlenen “Tutuklu Gazeteciler ve Kapatılan Basın Yayın
Kuruluşları Çalıştayı”nın sonuç raporunda, Ağustos 2017 itibarıyla Türkiye’de 171 gazetecinin tutuklu
olduğu, 187 basın yayın kuruluşunun kapatıldığı belirtildi. Gazetecilerin yazıları, eleştirileri nedeniyle
tutuklanmasına son verilmesi çağrısı yapılan çalıştayda, hükümetin gündeminde olan “cezaevlerinde tek
tip kıyafet uygulamasından” da vazgeçilmesi çağrısı yapıldı.
Sözcü sahibi Burak Akbay ile çalışanlarına yönelik yürütülen operasyonda, “FETÖ’ye üye
olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri” iddiasıyla tutuklanan Mediha Olgun, adli kontrol şartıyla
tahliye edildi. Hâkimlik, Olgun hakkında adli kontrol hükümleri kapsamında, ayda bir kere karakola
giderek imza atmasını ve yurt dışına çıkış yasağı konulmasını kararlaştırdı.
Eylül ayında Suriye’deki cezaevlerinde işkence gören muhaliflerle ilgili röportajlar yapmasıyla
tanındığı ve savaşın başlamasının ardından İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde kaldıktan sonra
İstanbul’a geldiği bildirilen Suriyeli muhalif aktivist Orouba Barakat ile gazeteci kızı Halla Barakat,
İstanbul Üsküdar’daki evlerinde öldürüldü.
Ekim ayında Wall Street Journal Türkiye muhabiri Ayla Albayrak yazdığı bir haber nedeni ile
Türkiye’de yargılandığı mahkeme tarafından “terör örgütü propagandası yapmaktan” iki yıl bir ay hapis
cezasına çarptırıldı. KHK’yla kapatılan Zaman’ın Eskişehir muhabiri Mehmet Kuru da, FETÖ/PDY
soruşturması kapsamında hakkında açılan davada altı yıl, üç ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz
yargılan Kuru, suçlamaları kabul etmedi.
OHAL’in 17 Ekim’de üç ay süreyle beşinci kez uzatılması kararıyla 19 Ekim gününden geçerli
olmak üzere 19 Ocak gece yarısına kadar sürmesi kesinleşti. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 15 ay
geçmesine rağmen neden OHAL’in devamına neden gerek görüldüğü konusundaki açıklamasında,
“Beklediğimiz neticeleri tam olarak ortaya koyma imkânı hâsıl olmamıştır” ifadesini kullandı. Başkent
Ankara’daki eylem yasağı da bu dönemde uzatılırken, pek çok ilde farklı gerekçelerle toplumsal
etkinliklere yasaklamalar getirildiği gözlendi.
OHAL’in koşullarında gazetecilere yönelik yargılama süreçleri yanı sıra insan hakları
aktivistlerini hedef alan soruşturmayla başlayarak hapis cezası talepleriyle “Büyükada Davası” olarak
adlandırılan süreç uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Bu kapsamda Almanya vatandaşı Peter
Frank Steudtner, İsveç vatandaşı Ali Ghravi, Yurttaşlık Derneği’nden Nalan Erkem, Kadın
Koalisyonu’ndan İlknur Üstün, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Uluslararası Af
Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Veli Acu, İnsan Hakları Gündemi Derneği’nden Günal
Kurşun, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'’nden Nejat Taştan, Yurttaşlık Derneği'nden Özlem Dalkıran,
eski Mazlum Der’li aktivist Şeyhmus Özbekli “terör örgütü üyeliği”yle suçlandı. Bu isimlerden bazıları
113 gün tutuklu kaldıktan sonra Ekim ayında serbest bırakıldı. İzmir’de FETÖ/PDY suçlamasıyla tutuklu
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç da ayrıca bu dava
kapsamında suçlanırken, yargılamaya devam edileceği kararı alındı. Bunun yanı sıra Kasım ayında Kanun
Hükümünde Kararname (KHK) ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Avukat Selçuk
Kozağaçlı ve bazı hukukçular tutuklandı.
Basın özgürlüğü bağlamındaki yargılama süreçlerine ilişkinse örneğin Kasım ayında İstinaf
Mahkemesi, gazeteci Hasan Cemal hakkındaki üç ayrı dosyayı karara bağladı. Mahkeme, Cemal'ın “terör
örgütü propagandası” suçundan verilen beraat kararını bozarken, aynı suçtan verilen bir yıl üç aylık hapis
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cezası ile “Silahlı terör örgütünün açıklamalarını yayınlama” suçundan verilen altı bin liralık adli para
cezasına ilişkin kararları ise onadı.
Aydınlık yazarı Mehmet Faraç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile gazeteden ayrıldığını
açıkladı. Faraç gazete yönetimince sansüre maruz bırakıldığını iddia etti.
Cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Oğuz Güven’e ise, üç yıl bir ay hapis cezası
verildi.
MİT TIR’larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin davada, CHP İstanbul Milletvekili Enis
Berberoğlu, Cumhuriyet eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün
“Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım” suçundan yedi buçuk yıldan 15’er yıla kadar
hapisleri talep edildi. Buna karşın Aydınlık genel yayın yönetmeni Mustafa İlker Yücel ile eski istihbarat
şefi Orhan Ceyhun Bozkurt hakkındaki dosyanın ise davadan ayrılmasına karar verilmesi ise davada “çifte
standart” uygulandığı tepkisine yol açtı.
Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) bu yılki raporuna göre, dünyadaki tutuklu
gazeteciler sıralamasında Türkiye bu yıl da ilk sıradaki yerini korudu. ABD merkezli bağımsız sivil
toplum kuruluşu CPJ, yayınladığı 2017 Basın Özgürlüğü Endeksi raporunda Türkiye’de geçen yıl 81 olan
tutuklu gazeteci rakamını bu yıl 73 olarak açıkladı. Raporda, tutuklu gazeteciler meselesi “devlete karşı
suç işledikleri iddiasıyla mesleklerini icra etmelerinden dolayı hapiste olmaları saçma olaylar zincirleri”
olarak nitelendirildi.
Bu arada Eylül ayında Suriyeli muhalif aktivist Orouba Barakat ile gazeteci kızı Halla Barakat,
İstanbul Üsküdar’daki evlerinde öldürülmesi dikkat çekti. Suriye’deki cezaevlerinde işkence vakalarını
haberleştirmesiyle tanınmış Orouba Barakat’ın savaşın başlamasının ardından İngiltere ve Birleşik Arap
Emirlikleri’nde kaldıktan sonra İstanbul’a geldiği bildirildi.
İfade özgürlüğü açısından Aralık ayında yazar Makbule Cengiz’in CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu ile görüşerek hazırladığı söyleşi kitabı henüz basılmadan sansüre uğradı. Kırmızı Kedi
Yayınevi, yayımlanmasını planlanladığı “Umut Hep Var” isimli kitabı matbaa sıkıntısı yaşadıkları
gerekçesiyle yayımlanmayacağını bildirdi.
Yıl sonunda OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na başvuru sayısının itibariyle 103.276 olduğu,
kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla toplam 212.554
evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işleminin tamamlandığı da açıklandı.

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı
10 Ocak 2017
• Doğan Medya Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın Washington muhabiri Tolga Tanış’ı
görevden aldığı belirtildi. Star gazetesinde yayınlanan bir yazıda Washington temsilciliğine gazeteci
Cansu Çamlıbel’i getirdiği kaydedildi. Yazının sahibi Cem Küçük, Tanış’ın görevden alınma sebebinin
Hürriyet Washington Temsilciliği görevinin altı yıl sürdürülebilir olması olarak açıkladı. Tanış, ise sosyal
medya aracılığıyla “Değerli dostlar, destek mesajlarınız için teşekkür ederim” paylaşımında bulundu. 1
Görevden alınmasının hemen öncesinde Doğan Kitap tarafından Tanış’ın “Potus ve Beyefendi” isimli,
Türk-Amerikan ilişkilerini ele alan bir kitabı yayınlanmıştı.2
11 Ocak 2017
• CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun “silahlı terör örgütüne, üye olmaksızın bilerek ve
isteyerek yardım etme” iddiasıyla yargılandığı davada savcı, müebbet hapis talep etti. Cumhuriyet eski
Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’e ise 15 yıla kadar hapis cezası
istendi. Mahkeme davayı 1 Mart’a ertelerken gazeteci Soner Yalçın için de mahkemeye zorla getirilme
kararı verdi.3

1
2
3

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/658236/Hurriyet_gazetesi_Tolga_Tanis_i_gorevden_aldi.html
http://www.dogankitap.com.tr/kitap/POTUS+ve+Beyefendi-1991
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/658516/CHP_li_Enis_Berberoglu_na_muebbet__Erdem_Gul_ve_Can_Dundar_a_15_er_yil_hapis_istemi.html
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15 Ocak 2017
• FETÖ soruşturmasında kapatılan Taraf imtiyaz sahibi Başar Arslan hakkında “silahlı terör
örgütüne üye olmak” suçundan yakalama kararı çıkarıldı. 4
16 Ocak 2017
• Aydın’da bir spor müsabakasında çıkan arbedeyi görüntüleyen gazeteciler polis tarafından darp
edildi. Maçın sonunda taraftarlar arasında çıkan kavgada iki sporcunungöz altına alındığı olayın
görüntülerini çekmeye çalışan gazetecilere de polisin müdahale ederek görüntüleri sildirmek istediği
belirtildi. Aydın Gazeteciler Cemiyeti konuya ilişkin açıklamasında, polislerin gazetecilere yönelik
tutumunun ‘endişe verici boyuta ulaştığı’ nı bildirdi. 5
17 Ocak 2017
• CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Silivri Cezaevi’nde tutuklu gazetecilere yaptığı ziyaret
sonrasında kendisine aktarılan şikâyetleri Adalet Bakanlığı yetkililerine iletti. Çakırözer, ziyarette
Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu’nun, “Bir haftada iki saat dışında kimseyle
görüştürülmüyoruz. Adeta ağırlaştırılmış tutukluluk halindeyiz. Bir an önce iddianamenin hazırlanıp,
hâkim karşısına çıkmak istiyoruz” dediğini, Suriye kökenli gazeteci Hüsnü Mahalli’nin ise “MS
hastasıyım ve hastalığım için olmaması gereken bütün koşullar var” şeklindeki şikâyetini yetkililere
bildirdiğini söyledi. 6
19 Ocak 2017
• Aralarında Diken eski editörü ile kapatılan DİHA’nın haber müdürünün de bulunduğu
gözaltındaki altı gazeteciden üç kişi ‘terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklandı. Kapatılan DİHA’nın
muhabiri, Yolculuk yazı işleri müdürü ile ETHA sorumlu müdürü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.7
20 Ocak 2017
• Kapatılan DİHA çalışanı gazeteci Abdullah Kaya ve beraberindeki yedi kişi “Terör örgütüne
üye olmak” iddiası ile çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 8
25 Ocak 2017
• Yazar Yılmaz Odabaşı, ‘Cumhurbaşkanına hakaret ettiği’ gerekçesiyle hakkında iddianamede
iki yıl hapis cezası istenilen davada, kendisinin tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak cezası
bir yıl sekiz aya indirilerek, ertelendi. Odabaşı’nın iki yıl içinde suç işlemediği takdirde cezasının
silineceği belirtildi. Odabaşı, “Bu karar Türkiye’de yazarlara, gazetecilere yönelik sindirme politikasının
bir parçasıdır. Ancak geçmişte olduğu gibi bir yazı adamı olarak düşünce ve ifade özgürlüğünün meşru
olduğuna inanıyorum. Bu karar bizi düşündüklerimizden ve yazacaklarımızdan alıkoyamaz” diye
konuştu.9
26 Ocak 2017
• Gazeteci Arzu Demir’e, yazdığı iki kitap nedeniyle ‘örgüt propagandası yapma, suç ve suçluyu
övme ve suça teşvik etme’ gerekçesiyle yargılandığı davada toplam altı yıl hapis cezası verildi. ”Dağın
Kadın Hali” ve “Devrimin Rojava Hali” isimli iki kitabı olan Demir karar sonrası yaptığı açıklamada,
“Halkın bilme hakkı kutsaldır. Bu hakkı savunmak bir gazeteci olarak görevim. Normalde propaganda
davalarında 10 ay gibi cezalar verilir. Burada açık ki en üst sınırında cezalandırılmak istendim ki üçer yıl
hapis cezası verildi. İyi ki yazmışım ve yazmaya devam ediyorum” dedi.10
• Cumhuriyet muhabiri Canan Coşkun’a, ‘yargıda tartışılan konut satışı’ başlıklı haberi nedeniyle
‘kamu görevlisine hakaret’ gerekçesiyle para cezası verildi. Coşkun savunmasında, “Cezaevlerindeki

4

http://www.ntv.com.tr/turkiye/taraf-gazetesinin-sahibi-basar-arslan-hakkinda-yakalama-karari,K6aQgPh3YE6aF1g23j6dig
https://www.evrensel.net/haber/304216/siddeti-goruntuleyen-gazeteciler-darbedildi
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/661739/_Biz_agirlastirilmis_tutukluluk_yasiyoruz_.html
7
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201701181026815287-istanbul-gazeteciler-tutuklama/
8
https://www.evrensel.net/haber/304890/gazeteci-abdullah-kaya-tutuklandi
9
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/665618/Yilmaz_Odabasi_na_Erdogan_a_hakaretten_hapis_cezasi.html
10
http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/183034-gazeteci-arzu-demir-e-iki-kitabindan-toplam-6-yilhapis?utm_content=buffer78346&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
5
6

11

Gazeteciler Cemiyeti

İfade ve Basın Özgürlüğü 2017 Raporu

Özgürlük için Basın

150’ye yakın tutuklu gazeteciyle, ifade ve basın özgürlüğünün yerlerde paspas edilmesiyle, kutsal
mesleğinizin bile puan barajı kaldırılarak itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı bugünlerde dünya çapında elde
edilmesi zor bir kötü şöhrete sahibiz artık. Vereceğiniz kararın bu sayısız hukuksuzluğun yanına atılmış
bir çentik daha olmamasını umuyorum. Ben yalnızca gazetecilik yaptım. Adaletin yerini bulmasını
istiyorum” dedi. 11
• Gazeteci Can Dündar’ın yayın yönetmenliğini yaptığını duyurduğu Berlin’de kurulan
‘Özgürüz’ haber sitesinin Türkiye’deki haber portalına, erişim engeli getirildi. Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurulunca getirilen engelleme üzerine tepkisini ifade eden Dündar, “Hah. Ben de yasak nerde
kaldı diyordum. Basılmamış kitabı yasaklayan, başlamamış siteyi de kapattı. Göreceğiz. Yarın ola
hayrola!” paylaşımında bulundu. “Özgürüz” sitesi geçtiğimiz günlerde yayına başlamış, Türkiye’deki
yayına da başlayacağını açıklamıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu ise, Can Dündar’ın
Berlin’deki faaliyetlerinden dolayı Türkiye olarak Almanya’ya rahatsızlıklarını ilettiğini açıkladı. 12
1 Şubat 2017
• Gazeteci Bekir Coşkun, hakkında bir yazısında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’
gerekçesiyle soruşturma açıldı.Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan yazılı açıklamada, Sözcü’de
Coşkun’un “Evet-Hayır” başlıklı yazısınıniçeriğinin suç kapsamına girdiği belirtildi. 13
• Haber takibi esnasında gözaltına alınarak tutuklanan DİHA muhabiri Mehmet Güleş hakkında,
‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla
20 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, Güleş’in Elazığ’da Roboskî Katliamı’nın yıl dönümünde
sivil toplum örgütlerince gerçekleştirilen anma etkinliğini takip edip haberleştirmesi ve PKK tarafından
alıkonulan Astsubay Semih Özbey’in babası Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel
Özbey ile yaptığı röportajın suç sayıldığı ifade edildi. 14
4 Şubat 2017
• Muğla’da Cihan Haber Ajansı, Zaman ve TRT muhabirliği yapan A.E FETÖ/PDY soruşturması
kapsamında tutuklandı. Daha önce Zaman ve Samanyolu TV’nin de içinde bulunduğu 33 yöneticinin
gözaltına alınmasını protesto ettiği ve sosyal medya hesabından FETÖ/PDY adına paylaşım yaptığı
gerekçesiyle gözaltına alınan eski gazeteci A.E’nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine
konulduğu belirtildi.15
6 Şubat 2017
• OHAL kapsamında kapatılanHayatın Sesi Televizyonu’na ‘Terör örgütü propagandası’ yaptığı
gerekçesiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, daha önce televizyonda bombalı saldırı ve
ailelerin isyanlarının haberleştirilmesi gerekçe gösterilerek, Mayıs ayında yapılacak olan duruşmada üç
kanal yöneticisinin hâkim karşısına çıkacağı belirtildi. 16
11 Şubat 2017
• Anayasa değişikliği referandumunda Hayır oyu kullanacağını açıklayan Kanal D haber
sunucusu İrfan Değirmenci’nin işine son verildi. Değirmenci’nin ‘tarafsızlık ilkesi’ gerekçe gösterilerek
işinden çıkarıldığı belirtildi. Değirmenci daha sonra Twitter hesabından yaptığı bir açıklamada
“Soma’dan, Ermenek’te, şehit analarından, Cumartesi annelerinden, terör mağdurlarından işsizden,
işçiden helallik aldım. Vicdanım öyle rahat ki..” mesajını paylaştı.17
14 Şubat 2017
• Kapatılan Özgür Gündem ile dayanışmak için ‘Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği’ni

11

http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/183042-gazeteci-canan-coskun-a-kamu-gorevlisine-hakaret-tenceza?utm_content=bufferb9563&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
12
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201701261026952959-can-dundar-ozguruz-sitesi-erisim-engeli/
13
http://www.hurriyet.com.tr/bekir-coskun-hakkinda-sorusturma-baslatildi-40353075
14
https://www.evrensel.net/haber/306500/haber-yaptigi-icin-20-yilla-yargilanacak
15
http://www.milliyet.com.tr/eski-gazeteci-feto-sorusturmasindan-mugla-yerelhaber-1820758/
16
https://www.evrensel.net/haber/307137/kapatilan-hayatin-sesi-televizyonuna-simdi-de-dava-acildi
17
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/674623/Kanal_D_deki_isine_son_verilen_Degirmenci_den_ilk_aciklama___iyiler_sonunda_kazanir_.html
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üstlenenler hakkında görülen davada aralarında Necmiye Alpay, Yıldırım Türker ve Dicle Anter’in
bulunduğu 22 kişi için, ‘örgüt propagandası’ gerekçesiyle 10.5 yıl ile 7.5 yıl arasında hapis cezası istendi.
Sanıklardan iki kişi için altı bin TL para cezası, talep edilirken Derya Okatan’a ise savcının üst seviyeden
ceza verilmesi istendi. Gazeteci Nadire Merter ile Tuğrul Eryılmaz ve iki sanığın duruşmalarının ise
ertelendiği bildirildi. 18
16 Şubat 2017
• Gazeteci Selahattin Aslan’ın gözaltına alınarak, İstanbul emniyet müdürlüğünde tutulduğu
belirtildi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alınan Aslan ile ilgili soruşturmada gizlilik kararının
bulunduğu öğrenildi. 19
19 Şubat 2017
• Diyarbakır’da gözaltına alınan gazeteci Hayati Yıldız’ın, emniyete götürülmek için bindirildiği
araçta polisler tarafından darp edildiği iddia edildi. Yıldız’ın avukatı Gulan Çağın Kaleli, müvekkilinin
yüzünün sol tarafının şiştiğini, gözünde morluk ve kanlanma olduğunu sol bacağına da tam basamadığını
aktardı. Kaleli, müvekkili Yıldız’ın darp raporu ve reçetesiyle birlikte ilaç alabildiğini ayrıca gözaltı
gerekçesi ve dosyasına ilişkin herhangi bir bilgi verilmediğini de söyledi. 20
20 Şubat 2017
• Die Welt Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in ‘terör örgütüne üye olmak, kişisel verileri kötüye
kullanmak ve terör propagandası yapmak’ gerekçeleriyle suçlandığı soruşturma dosyasındaki gözaltı
süresi bir hafta daha uzatıldı. 21
22 Şubat 2017
• Sendika.Org, 16. kez engellenmesinin ardından erişim engellerine karşı sosyal medya
kullanıcılarına tepki gösterme çağrısında bulundu.Sendika.Org yaptığı açıklamada, “Kısa süre içinde yeni
adresimiz aktifleşecek, #SendikaOrgSusmayacak” dedi. “Dostlarımızı, okurlarımızı, bu ardı arkası
gelmeyen erişim engeline tepkilerini #SendikaOrgSusmayacak etiketiyle paylaşmaya çağırıyoruz”
şeklindeki açıklamada “Tek Adam’a Hayır diyenlerin maruz kaldığı baskıları Evet için yapılan
usulsüzlükleri aktarmaya devam edeceğiz. Halkın haber alma hakkı için hakikati haykırmaya devam
edeceğiz!” denildi. 22
• Özgür Gelecek yazı işleri müdürü Aslı Ceren Aslan, Suriye ve Kürt bölgesi Rojava’daki
gelişmeleri takip etmek için gittiği Urfa’da gözaltına alınıp, “sınır ihlali ve örgüt üyeliği” gerekçeleriyle
tutuklandı. Aslan’ın Avukatı Kübra Gündüz, “Gazetecilik yapmaya çalışırken, sınır ihlalinden yakalanan,
müvekkilim hiçbir delil olmamasına karşın örgüt üyeliğinden suçlandı. Hukuka aykırı bir işlem yapıldı.
Bu tutuklama muhalif basına yöneliktir” dedi. 23
25 Şubat 2017
• Rudaw televizyonu muhabiri Şifa Gerdi, Musul’daki savaşı izlerken IŞİD’in tuzakladığı
bombanın patlaması sonucu yaşamını kaybetti. Rudaw televizyonu, “Gerdi, Rûdaw Medya Grubu’nun en
aktif çalışanlarından biriydi. Rûdaw’ın kuruluşundan beri Kürt medyası ve ekranın tanınan bir yıldızıydı.
Musul’u kurtarma operasyonunun başında özel “Focus Musul” adlı programı sunan Gerdi, bir savaş
muhabiri olarak da cephelerde gelişmeleri takip ediyordu” şeklinde bir açıklama yaptı. 24
26 Şubat 2017
• Şırnak’ta sığındığı bodrumda öldürülen gazeteci Rohat Aktaş hakkında ölümünden dört ay sonra
açılan dava kapsamında yakalama kararı çıkarıldı. Azadiya Welat yazı işleri müdürü Aktaş, Cizre’de
sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra haber takibi yaptığı sırada tank ateşi sonucu saklandığı yerde

18

http://sendika14.org/2017/02/gazetecilik-dayanisma-bir-kez-daha-adliyede/
https://www.evrensel.net/haber/308477/gazeteci-selahattin-aslan-gozaltinda
https://www.evrensel.net/haber/308904/gozaltindaki-gazeteciye-iskence
21
http://odatv.com/deniz-yucel-icin-gozalti-karari-2002171200.html
22
http://t24.com.tr/haber/sendikaorga-16nci-kez-erisim-engeli,390339
23
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/682614/Gazeteci_Asli_Ceren_Aslan_tutuklandi.html
24
http://www.milliyet.com.tr/son-dakika-televizyon-yildizi-dunya-2403151/
19
20
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hayatını kaybetmişti. Aktaş hakkında dava açılıp ifadeye gelmediği için de yakalama kararının çıkarıldığı
belirtildi.Savcı, ‘suç unsuru’ bulunduğu iddia edilen haber ve diğer yazılar nedeniyle sorumlu yazı işleri
müdürü olan Aktaş’ın sorumlu bulunduğunu bu nedenle cezalandırılması yönündeki hükme yer
verildiğini açıkladı. 25,26
1 Mart 2017
• Gözaltına alınan Azadiya Welat çalışanı Hayati Yıldız, çıkarıldığı mahkeme tarafından
tutuklandı. Yıldız 12 gün önce gözaltına alınmıştı. Yıldız’ın, il emniyet müdürlüğünde gördüğü iddia
edilen işkence ile ilgili fotoğrafının basına yansıdığı belirtildi. 27
3 Mart 2017
• İstanbul’da Cumhuriyet gazetesi binası önünde seyir halindeki ticari takside bulunan bir kişi
silahla binaya iki el ateş etti. Polisin tuttuğu rapora göre kurşunlar gazetenin karşısındaki duvara isabet
etti. Olay sırasında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldığını
söyledi.28
7 Nisan 2017
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY örgütüne yönelik soruşturma kapsamında
TRT’den 38 personel hakkında gözaltı işlemi başlattı. 29
9 Mart 2017
• Özgür Gündem’in kapatılmasının ardından başlatılan ‘Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği’
kampanyasına katılan aralarında Faruk Balıkçı’nın da yer aldığı dört gazeteciye adli para ve hapis cezaları
verildi. Dicle Anter, Derya Okatan, Kumru Başer ve Ayşe Batumlu Kaya’ya örgüt propagandası iddiası
ile ‘ertelemeli bir yıl üç ay hapis cezası’ verilirken, Balıkçı ve Dicle Anter ile Derya Okatan ise, ‘terör
örgütlerinin açıklamalarını basıp yayınlama’ suçlaması ile adli para cezalarına çarptırıldı. Anter
savunmasında, özgür ve muhalif basına destek olduklarını belirterek, “Çünkü bir ülkede özgür basının var
olması, özgür, yeniliğe açık ve eşitliği savunan beyinlerin var olması demektir.” dedi. 30
10 Mart 2017
• Habertürk TV spor spikeri Fatma Karaağaç’ın, telefonunda ‘ByLock’ bulundurduğu
gerekçesiyle işine son verildi. Ayrıca Yeni Şafak’tan iki, Star’dan altı gazetecinin de ‘medyadaki Bylock
kullanıcıları’ listesinde isimleri geçtiği için görevlerine son verildiği ileri sürüldü. 31
11 Mart 2017
• Fox Program Sunucusu Murat Güloğlu’nun Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in
Başbakan Yardımcısı olarak atadığı eşi ile ilgili olarak yaptığı “Düşünsenize, Başkan ile yardımcısı aynı
yatakta… Tövbe ya Rabbim!” yorumunun üzerine “Hafta Sonu Çalar Saat” programındaki görevinden
alınarak işine son verildi. 32
14 Mart 2017
• Kapatılmasından önceki dönemde Özgür Gündem ile dayanışmak için “Nöbetçi Genel Yayın
Yönetmenliği” yapan 22 kişi hakkında görülen davada yazar Necmiye Alpay, gazeteciler Yıldırım Türker
ve Dicle Anter’e, ‘örgüt propagandası yapmak’ gerekçesiyle hapis cezası istendi. Eski milletvekili, yazar
Çilem Küçükkeleş ile yazar Cengiz Baysoy’a altı bin TL para cezası,gazeteci Derya Okatan’a ise savcının
üst seviyeden cezanın verilmesini talep ettiği bildirildi. Ayrıca aktris Jülide Kural, gazeteciler Murat
Uyurkulak,Nadire Mater ve Tuğrul Eryılmaz’ın duruşmalarının da ertelendiği belirtildi. 33
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https://www.evrensel.net/haber/309868/cizre-bodrumunda-oldurulen-gazeteci-icin-yakalama-karari
ÖiB notu: Nüfus idaresinden mahkemeye resmi olarak ölüm kaydı gelmediği sürece yapılan uslü işlem
https://www.evrensel.net/haber/310370/gozaltinda-iskence-goren-gazeteci-hayati-yildiz-tutuklandi
28
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/689555/Cumhuriyet_e_gozdagi..._iste_gazete_onunde_silahin_ateslendigi_an.html
29
http://www.milliyet.com.tr/son-dakika-dev-kurumda-feto--gundem-2428109/
30
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/694528/Mahkeme__Ozgur_Gundem_gazetesi_ile_dayanistigi_icin_gazetecilere_ceza_yagdi rdi.html
31
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/695885/Haberturk_TV_spikeri__Bylock__gerekcesiyle_isten_atildi.html
32
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/696316/Fox_TV__Murat_Guloglu_nun_isine_son_verdi.html
33
http://sendika14.org/2017/02/gazetecilik-dayanisma-bir-kez-daha-adliyede/
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16 Mart 2017
• DİHABER Muhabiri Hayri Demir, polisler tarafından evine yapılan baskınla gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Ekipleri tarafından gözaltına alınan ve gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Demir’in
dosyasında gizlilik kararı olduğu ifade edilerek avukatlara da bilgi verilmedi. Demir’in Bitlis’te bulunan
ailesinin evine de eş zamanlı olarak baskın yapıldığı belirtildi. 34
24 Mart 2017
• Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, kadın moda dergisi Elle’in son
sayısındaki “bazı yazı ve fotoğrafların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak
nitelikte olduğuna” karar verdi. Karara göre, bundan böyle derginin kapağına “Küçüklere zararlıdır”
ibaresi konması ve derginin içi görülmeyen zarf veya poşet içinde satılması gerekiyor. Söz konusu yazı
Elle’nin Mart sayısında Kadınlar Günü nedeniyle yayınlanmıştı. 35
27 Mart 2017
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Savcısı tarafından FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla
haklarında dava açılan 29 gazetecinin ilk duruşması Çağlayan Adliyesi’nde görüldü. İddianamede yer
alan 28 kişi örgüt üyeliği, Said Sefa ise örgüt yöneticiliği ile suçlandı. Yargılananlar, Gülen Cemaati ile
anılan basın organlarında çalışmış olmaları, yazdıkları köşe yazıları, attıkları tweetler ve yaptıkları retweetlerden hareketle Temmuz darbe girişimine giden süreçte, örgütün hedeflerine algı oluşturmakla
suçlanıyor.36
26 Mart 2017
• Kapatılmasından önceki dönemde Özgür Gündem ile dayanışma için başlatılan “Nöbetçi Genel
Yayın Yönetmenliği” kampanyasına katıldıkları gerekçesiyle yargılanan oyuncu Jülide Kural ve köşe
yazarı İlham Bakır’a bir yıl üç’er ay hapis cezası verildi. Kural, savunmasında, “Yaşamım boyunca insan
hakları mücadelesinde yer alan bir kişiyim. İfade özgürlüğünü benimsiyorum. Ancak özgür bir medyada
Kürt sorunu detaylıca ele alınabilir. İfade özgürlüğü de bunun için önem arz ediyor. Bunun için basın
özgürlüğünü savunuyorum. Basın özgürlüğünün olmadığı bir yerde sanat da olamaz. Dayanışmayı
sorumluluk olarak gördüm. Sembolik bir dayanışmaydı. Hala da düşüncelerimin arkasındayım” dedi. 37
29 Mart 2017
• Gazeteci ve yazar Ahmet Şık’ı Twitter hesabındaki mesajlarından dolayı ihbar eden kişinin
Anadolu Ajansı (AA) muhabiri K.K isimli bir kişinin olduğu öne sürüldü. Şık’ın 89 günü bulan
tutukluluğuna ilişkin soruşturma dosyasındaki bir belgeye göre, iki yıl önce Kasım ayında Başbakanlık
İletişim Merkezi’ne bir ihbarda bulunulduğu ve Şık’ın sosyal medya sitelerindeki mesajlarına bakılması
için ‘Allah rızası için inceleyin’ denildiği belirtildi. Resmi tutanaklara dayandırılan dosyaya göre ihbar
eden kişinin AA’da gazetecilik yapan K.K isimli biri olduğu bildirildi. 38
• FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, sekiz AA muhabiri hakkında telefonlarında
ByLock yüklü olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY terör
örgütünün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan S.P., İ.Y., Y.D., T.K.,
A.D., Y.K., A.K. ve H.Ö. isimli kişilerden bazılarının serbest bırakıldığı belirtildi. 39
3 Nisan 2017
• TRT’nin internet sitesine yükleyerek erişime açtığı 1968’den 2015’e dek tüm yapımları içeren
arşivinde, gazeteci ve yapımcı Mehmet Ali Birand’ın 32. Gün programının kayıtlarına yer verilmedi.
Birand’ın 32. Gün (1986 Yılı Değerlendirmesi) isimli programının TRT’nin arşivinden silindiği öne
sürüldü.40
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https://www.evrensel.net/haber/312341/dihaber-muhabiri-hayri-demir-gozaltina-alindi
http://www.birgun.net/haber-detay/elle-dergisi-icin-muzir-nesriyat-karari-alindi-152408.html
https://www.evrensel.net/haber/313683/29-gazetecinin-davasi-usulsuzluk-tartismalariyla-basladi
37
https://www.evrensel.net/haber/313850/ozgur-gundem-davasinda-kural-ve-bakira-1-yil-3-ay-hapis
38
http://www.abcgazetesi.com/ahmet-siki-aa-muhabiri-ihbar-etmis-allah-rizasi-icin-inceleyin-diyerek-48453h.htm
39
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/709019/8_Anadolu_Ajansi_muhabirine_ByLock_sorusturmasi.html
40
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/712785/TRT_Mehmet_Ali_Birand_i_arsivden_kaldirdi.html
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4 Nisan 2017
• Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, dihaber.net, sendika.org19 ve Özgürlükçü Demokrasi
sitesine erişim yasağı getirdi. Yasakla birlikte Özgürlükçü Demokrasi’ye dört, Sendika.org’a ise 19. kez
erişim engeli getirilmiş oldu. 41
11 Nisan 2017
• Kapatılan Zaman’ın eski yazarları ve gazeteciler Şahin Alpay, Ali Bulaç, Mümtazer Türköne,
Ahmet T. Alkan, Nuriye Akman, Mustafa Ünal ve Lale Sarıibrahimoğlu’nun da aralarında bulunduğu
21’i tutuklu 30 kişi hakkında düzenlenen iddianamede “Darbeye teşebbüs” nedeniyle üçer kez
ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi. Ayrıca “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından her biri için
15’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede adı geçen yazar ve gazetecilerin yazılarında darbe
mesajı verdikleri, hükümeti itibarsızlaştırmaya çalıştıkları iddia edildi. 42
12 Nisan 2017
• AKP milletvekili Burhan Kuzu, canlı yayında referandum sistemine ilişkin yöneltilen
sorulardan şikâyet ederek, CNN Türk sunucusunun muhalefet lideri gibi davrandığını söyledi. 43
14 Nisan 2017
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tutuklu bulunan DieWelt muhabiri Deniz Yücel’in
Almanya’ya iade edilmeyeceğini belirterek, ‘Elimizde görüntüler, her şey var. Bu ajan tam bir terörist”
dedi. Almanya’nın Türk hükümetinin talep ettiği vatandaşları iade etmediğini söyleyerek, ‘Onlar ne tür
muamele yaparlarsa aynı muameleyi bizden görecekler. Onlardan herhangi birisi bizim elimize düşerse,
aynı muameleyi görürler” diyekonuştu. 44
• “FETÖ’nün darbe girişimine iştirak eden medya unsurları soruşturması” kapsamında aralarında
yazar Ahmet Altan, kardeşi Prof. Dr. Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak ile kapatılan Zaman’ın eski
genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın da olduğu 17 şüpheli hakkındaki iddianamede,16 şüpheli
hakkındaüçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Dumanlı, Emre Uslu, Tuncay Opçiniçin
“Silahlı terör örgütü yöneticiliği” suçundan ayrıca ceza talep edilirken, Altan kardeşler ile Ilıcak hakkında
“Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” suçundan cezalandırılmaları
istendi.45
18 Nisan 2017
• “Redaktif” sitesi erişime kapatıldı. İdari tedbir kararı ile erişime kapatılan site, referandum
kararının ardından ‘mühürsüz pusula, şaibe’ gibi iddialar konusundaki haber ve yazılarla dikkat
çekmişti.46
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet
Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 22 eski TRT çalışanından 20 kişisi tutuklanırken iki kişi adli
kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Başsavcılıkça, bu ay içinde, “FETÖ’ nün TRT’deki yapılanmasına”
yönelik başlatılan soruşturmada açığa alınan 38 kişiden 22’si gözaltına alınmıştı. 47
• Cumhuriyet üst düzey yöneticileri, yazarları ve avukatlarının da aralarında olduğu 19 kişi
hakkındaki iddianame, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.12’si tutuklu 19 şüpheli
hakkındaki davanın ilk duruşmasının Temmuz ayına kaydırıldığı açıklandı. İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede gazete çalışanlarından 17 kişi “silahlı terör örgütlerine
üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmekle” suçlandı. İddianamede ayrıca, “@jeansbiri” adlıtwitter
hesabını yöneten Kemal Aydoğdu hakkında “silahlı terör örgütü yöneticisi olmak”, Washington’da
yaşayan gazeteci İlhan Tanır hakkında ise “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamalarıyla yargılama
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talep edildi.Gazetecilerin köşe yazıları ve haberlerinin yanı sıra attıkları tweetler icra kurulu üyelerinin
ise çoğunlukla tweetleri “suç unsuru” olarak iddianamede yer alıyor. 48
19 Nisan 2017
• Referandumda “hayır” oyu vereceğini duyurmasının ardından Kanal D’deki işine son verilen
gazeteci İrfan Değirmenci’nin evi kurşunlandı. Değirmenci konuya ilişkin, “Sabaha karşı evim
kurşunlandı. Polis inceledi sağ olsun, zabıt tutuldu. ‘Serseri kurşun’ ihtimali üzerinde duruyorlar. İyiyim.
Telaşlanmayın” dedi. 49
20 Nisan 2017
• Üniversite öğrencisi Kemal Kurkut’un polislerce vurulduğu anları fotoğraflayan DİHABER
editörü Abdurrahman Gök’ün evine düzenlenen baskında polis iki adet telefon ile bazı kitap ve dergilere
el koydu. Baskın sırasında Gök ün evde bulunmadığı bildirildi. Gök, Diyarbakır’da Mart ayındaki Nevruz
kutlamaları sırasında üniversite öğrencisi Kurkut’un polisler tarafından kurşunlanarak öldürülmesini
görüntülemişti.50
• Sendika.org editörlerinden Ali Ergin Demirhan, referanduma ilişkin “yapılan oylama sonucunu
meşru göstermemeye çalışarak, sosyal medya hesaplarından atılan mesajları düzenleme” gerekçesiyle
gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Sendika.org bürosuna yapılan polis baskınında Demirhan’ın
bilgisayarındaki hard-diskine ve telefonuna el konulduğu belirtildi. 51
2 Mayıs 2017
• Ankara Ceza Hâkimliği tarafından 40 Twitter, iki Facebook ve dört internet sitesine erişim
engeli getirilirken, çok sayıdaki Twitter paylaşımı da kaldırıldı. Engellemelerin büyük çoğunluğu,
“Yüksek Seçim Kurulu’na ilişkin protestolarda” yapılan paylaşımlar ve bu paylaşımları yapan hesaplar
oldu. Ankara Birinci Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen kararda, “Terörü öven, şiddete ve suça teşvik
eden, kamu düzeninin ve milli güvenliği tehdit eden, yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin
korunması, suç işlenmesinin önlenmesine bağlı olarak içeriğin çıkarılmasına/erişimin engellenmesine dair
tedbir kararı verilmiştir” denildi. 52
3 Mayıs 2017
• Tutuklu bulunan DİHABER muhabiri Mehmet Güleş’e, gazetecilik faaliyetlerinden yargılandığı
davada, dokuz yıl dört ay 15 gün hapis cezası verildi. DİHABER sitesi Nisan başında erişime
engellenmişti.53
5 Mayıs 2017
• Ansiklopedik bilgi paylaşım sitesi Wikipedia’nın bağlı bulunduğu “Wikimedia” isimli vakfın,
“ifade özgürlüğünün engellendiği” gerekçesiyle erişimin engellenmesi kararına ilişkin itirazı reddedildi.
Kararda, www.wikipedia.org adlı internet sitesinde iki ayrı URL adresinde bulunan talebe konu edilen
içeriklerde, 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Suriye'de yaşanan iç savaşı başlatanlardan olduğu, terör
örgütlerini desteklediği, silah yardımında bulunduğu gibi uluslararası platformda ve ülke içerisinde
saygınlık ve itibarını zedeleyecek, terörü destekleyen bir devlet olduğu izlenimi verecek derecede haksız
nitelikte saldırının bulunduğu anlaşılmıştır” denilerek daha önce verilen kararda düzeltilecek bir husus
bulunmadığı bu nedenle itirazın birinci Sulh Ceza Hakimi Sezer Söylemez tarafındanreddedildiği ifade
edildi. Wikipedia, bir süre önce içeriğinde teröre destek verdiği ve bazı, anti demokratik ülkeler gibi
gösterilmeye çalışıldığı iddialarının yer aldığı yazılar nedeniyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
tarafından erişime engellenmişti. 54
6 Mayıs 2017
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• Bursamuhalif.com internet sitesi editörü Ozan Kaplanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı
paylaşımlarda “terör örgütü üyeliği ve propagandası” ile “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “dini duyguları
aşağılama”gerekçeleriyle tutuklandı. Tutuklanmaya ilişkin açıklama yapan Bursa Çağdaş Gazeteciler
Derneği “Meslektaşımız, yöneticimiz Kaplanoğlu da doğruları yazan her gazeteci gibi siyasi iktidarın
korkusu olmuştur. Kendisinin tutuklanması, haksızdır, hukuksuzdur. Derhal serbest bırakılması
gerektiğini, cezaevindeki tüm meslektaşlarımız için söylediğimiz gibi bir kez daha yineliyoruz” dedi. 55
7 Mayıs 2017
• Belge Yayınları binası polis tarafından, Dev-Sol bağlantısı olduğu iddiası ile basılarak iki bin
kitaba el konuldu. Toplam kırk yıldır muhalif çizgide yayın yapan gazeteciler Ragıp Zarakolu ve Ayşe
Nur Zarakolu tarafından kurulan yayınevine, baskın sırasında yayınevi çalışanı Mehmet Ali Varış da
gözaltına alındı. Varış, daha sonra serbest bırakıldı. 56 Türkiye Yayıncılar Birliği durumu eleştirerek,
‘Aykırı ve muhalif yayınların da var olması ve okura ulaştırılmasının demokrasi ifade ve yayınlanma
özgürlüğünün, bilgi edinme hakkının bir gereği olduğunu hatırlatıyoruz.’ dedi. 57
10 Mayıs 2017
• KHK uygulaması ile kapatılan TV 10'un eski sorumlu müdürü Nevin Yıldız Türkiye’ye giriş
yaptığı sırada İstanbul havaalanında çocuklarıyla birlikte gözaltına alındı. Yıldız’ın gözaltı gerekçesi
öğrenilemedi. Yıldız, daha önce iki kere gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı. 58
12 Mayıs 2017
• Cumhuriyet internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni ve TGC Yönetim Kurulu üyesi Oğuz
Güven, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı’nın, trafik kazasında ölümüyle ilgili attığı başlık nedeniyle
gözaltına alındı.Güven’in yazdığı haberde ‘İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper’i
“kamyon biçti”‘ başlığını koyması sebebiyle hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Aynı zamanda soruşturma
kapsamında ‘FETÖ’ yöneticiliğinden hakkında yakalama kararı bulunan Tuncay Opçin ve Emre Uslu’ya
da Başsavcının ölümüyle ilgili yaptıkları paylaşımları nedeniyle ‘terör örgütü propagandası yapmak’
suçundan işlem yapılacağı belirtildi. Buna ilaveten,konuya ilişkin sosyal medyada paylaşım yapan kişilere
yönelik de aynı işlemin yapılacağı bildirildi. 59 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları
Soruşturma Bürosu'nun, sabaha karşı evinden alınana Güven'in gözaltı süresini yedi güne uzattığı
belirtildi. Aralarında Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat
Sabuncu ile gazeteci Ahmet Şık, Kadri Gürsel ve Güray Öz'ün de bulunduğu 10 yönetici ve yazar 100
günü aşkın süredir Silivri Cezaevi'nde tutuluyor. 60
• TRT Genel Müdürü Şenol Göka, görevinden istifa etti. Göka dilekçesinde“Gördüğüm lüzum
üzerine istifa ediyorum” dedi. 61
• Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Sendika.Org’a 39’uncu kez erişim engeli getirdi.
Twitter üzerinden kapatma kararına tepki gösteren Sendika.Org, “BTK 39'uncu kez erişim engeli getirirse
Sendika.Org ne yapar? '40 yapar!' #SendikaOrgSusmayacak” şeklinde mesaj paylaştı. 62
15 Mayıs 2017
• Cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni ve TGC yönetim kurulu üyesi Oğuz Güven, “terör
örgütü propagandası yapmak” gerekçesiyle tutuklandı. Atılan bir başlık nedeniyle üç gün önce gözaltına
alınan Güven savcılığa verdiği ifadede,“İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Mustafa Alper’in aracını
kamyon biçti” olarak tweet atmasını söylediğini ancak internete ‘Başsavcı Mustafa Alper’i kamyon biçti’
şeklinde yazıldığını belirtti.Güven ifadesinde, “Tamamen yanlışlık sonucu internetin getirdiği rekabet ve
hız faktörü göz önünde bulundurularak bir an önce haberi duyurmak amacıyla bu şekilde bir yanlışlık

55

https://tr.sputniknews.com/turkiye/201705051028363772-gazeteci-ozan-kaplanoglu-tutuklandi/
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/735853/Belge_Yayinlari_na_bu_kez__DevSol__baskini..._Polis_2_bin_kitaba_el_koydu.html
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/18443/turkiye-yayincilar-birligi-2-bini-askin-kitaba-dayanaksiz-el-kondu
58
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/737678/TV_10_un_eski_Sorumlu_Muduru_cocuklariyla_birlikte_gozaltina_alindi.html
59
http://www.ntv.com.tr/turkiye/gazeteci-oguz-guven-gozaltina-alindi,bY0fh7XvEUGUPn6LWrhtzA
60
http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-39899844
61
http://www.ntv.com.tr/turkiye/trt-genel-muduru-istifa-etti,5ZMfCitdH0KOM7RlMD-IqA
62
https://www.evrensel.net/haber/319375/sendika-orga-erisim-engeli-40-yapar
56
57

18

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2017 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

meydana gelmiştir. Söz konusu tweet 55 saniye sonra kaldırılmıştır bu da ilk tweet’in sehven girildiğinin
göstergesidir. Haberin içeriğinde en ufak kötü niyetimizin olmadığı ortadadır” dedi. Sulh Ceza Hâkimliği
tarafından tutuklanmasına karar verilen Güven’in, “Bu çürümüşlük karşısında yapacak bir şey yok”
dedikten sonra Metris Cezaevi’ne sevk edildiği belirtildi. 63
16 Mayıs 2017
• Cumhuriyet yargı muhabiri Kemal Göktaş’ın Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndeki
görevine son verildi. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Göktaş, “Uzaklaştırma yok. Dışarıdan
konuk olarak verdiğim dersleri idarenin takdiriyle artık vermeyeceğim” dedi. Göktaş, fakültede
“Araştırmacı Gazetecilik” ve “Yargı Muhabirliği” derslerini veriyordu. Fakülteden 2016 Eylül tarihinden
bu yana çıkarılan üç kararname ilebeşi profesör, dördü doçent, biri yardımcı doçent, olmak üzere toplam
25 akademisyen görevlerinden ihraç edilmişti. 64
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür A.Ş tarafından yayınlanan 1453 İstanbul Kültür ve Sanat
Dergisi’nin kapatıldığını bildirdi. Derginin iç sayfalarında yer verilen “Erdo-Gone! (Erdoğan gitti),
inşallah, maşallah” yazılı görselin fark edilmesi sonucu iki hafta raflarda kalan derginin toplatıldığı da
öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kültür A.Ş. tarafından yayınlanan
1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi, son sayısındaki akıl ve izandan yoksun içerik sebebiyle
kapatılmıştır. Derginin içerikten sorumlu yayın koordinatörü, yazı işleri müdürü ve editörünün iş akitleri
feshedilmiştir. Seviyesiz, saygısız ve provakatif içerik ile ilgili sorumlular hakkında savcılığa suç
duyurusunda bulunulacaktır” diye bir açıklama yapıldı. 65
17 Mayıs 2017
• AKP milletvekili Selçuk Özdağ'ın, kendisiyle röportaj yapmayan İHA muhabirlerine “paranızı
ben ödüyorum”şeklinde tepki gösterdiği belirtildi. Özdağ, muhabirleri, “Siz bizi takip etmeye
mecbursunuz, sizin maaşınızı biz veriyoruz. İHA’nın maaşını biz ödüyoruz. Biz olamazsak maaş
alamazsınız, arayayım mı Mücahit Ören’i?” dediği aktarıldı. 66
• Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi Orhan Erinç, gözaltında bulunan ve tutuklu gazetecilere ilişkin,
Türkiye’nin 12 Eylül döneminden bile daha ağır günlerden geçtiğini belirterek, bir çıkış yolu arandığını
söyledi. Cumhuriyet’in kapatılmaya çalışıldığını iddia eden Erinç, Türkiye’nin bir yol ayrımında
olduğunu belirtti. 67
19 Mayıs 2017
• Sözcü sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu dört kişi hakkında FETÖ soruşturması
kapsamında başlatılan operasyonda, gözaltı kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine,
gazetenin internet sorumlu müdürü Melda Olgun, Mali İşler Müdürü Yonca Kaleli ve muhabir
Gökmen Ulu evlerinde yapılan arama sonrası gözaltına alındılar. Akbay’ın yurt dışında olduğu
öğrenildi. Operasyon ile ilgili Savcılık gerekçesinde “Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte
örgüt adına suç işlemek, Cumhurbaşkanı’na fiili saldırıyı kolaylaştırmak ve Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti’ne karşı silahlı isyanı kolaylaştırmak” gibi suçlara yer verildi 68
26 Mayıs 2017
• Sözcü’ye yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan gazetenin internet sitesi
sorumlu müdürü Mediha Olgun ve İzmir muhabiri Gökmen Ulu tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan mali
işler müdürü Yonca Yücekaleli’nin ise serbest bırakıldığı bildirildi. Aralarında, Türkiye Barolar Birliği,
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası temsilcileri ile CHP milletvekilleri ve
Sözcü’nün bazı yazarları, çalışanları olmak üzere gazete okurları İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi önünde
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tutuklamaları protesto ettiler. Grup “Özgür basın susturulamaz” sloganları attılar. 69
• KHK ile kapatılan Nokta’nın eski yöneticisi Murat Çapan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edirne’de yasadışı yollardan Yunanistan’a gitmek isterken yakalandığı iddia edilen ve hakkında 22 yıl
altı ay hapis cezası verilen Çapan, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik etme”
gerekçesiyle, Edirne’denSEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) marifetiyle bağlandığı İstanbul
14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşma sonrası tutuklandı. 70
• Sendika.Org, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu tarafından 42. kez erişime engellendi.
Sendika.Org engellemenin ardından yaptığı açıklamada, başka bir portal olan Sendika43.Org ile yayına
devam edeceğini duyurdu. 71
27 Mayıs 2017
• Yazar Salih Tuna, 2006 yılından bu yana yazarlığını sürdürdüğü Yeni Şafak’tan ayrıldığını
duyurdu. Geçen günlerde hayatını kaybeden gazete yazarlarından Akif Emre'nin cenaze
töreninde Ebubekir Doğan'ın “Yapayalnız kaldım” dediğini aktaran Tuna, “bir 'biz' kaldı mı o yıllardan
geriye, bilmiyorum, bilemiyorum. Bildiğim tek şey, Ben de gidiyorum” diye veda etti. 72
31 Mayıs 2017
• Evrensel muhabiri Eren Ergine’yi haber takibi sırasında üç saat boyunca alıkoyan Esenyurt
Belediyesi, muhabirin gösterdiği kurum kartının sahte olduğunu iddia ederek, ‘Resmi belgede sahtecilik
yapıldığı’ suçlamasında bulundu. Belediyenin şikâyeti üzerine Ergine adına İstanbul İl Emniyet
Müdürlüğü’ne giden avukatı, belediyeye sarı basın kartı ile kurum kartının farkını anlatamadıklarını
söyleyerek Belediyeden şikâyetçi olduklarını bildirdi. 73
• Kapatılan Dicle Haber Ajansı’nın yönetim kurulu başkanı Zekeriya Güzüpek ve Kürtçe servisi
editörü Mehmet Ali Ertaş, polis tarafından evlerine yapılan operasyonda gözaltına alındı. 74
1 Haziran 2017
• “Cumhurbaşkanına ve kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret
etme” gerekçesiyle, hakkında yedi yıl dört aya kadar hapis cezası istenen gazeteci Hüsnü Mahalli
duruşmada, “Suçsuz olduğumu ifade etmem dahi anlamsızdır. Ama gerçekten suçsuzum” dedi. Tutuksuz
yargılanan Mahalli savunmasında, “40 yıllık mesleki birikimimi bu şekilde heba edecek biri değilim. 2002
yılından 2011 yılına kadar AKP hükümetinin dış politikasını devamlı olarak destekleyen tek kişiydim.
Ancak 2011 yılından sonra bana göre bu hükümet yanlış yaptı. Bir gazeteci olarak bunu eleştirmek benim
hakkımdır” sözlerine yer verdi. Şikâyetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız
ise sanık savunmasını kabul etmediklerini belirtti. Mahkeme, sanığın Halk TV'deki konuşmasının
kanaldan istenmesine karar vererek duruşmayı, Kasım ayına erteledi. Sosyal medya üzerinden devlet
büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Mahalli, geçtiğimiz yıl Aralık ayında sevk edildiği
mahkemece tutuklanmış ve “kaçma ihtimalinin olmaması” ile tutuklulukta kaldığı süre dikkate alınarak
Ocak'ta tahliyesine karar verilmişti. 75
3 Haziran 2017
• Aydınlık Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel “Enerji Bakanı Berat Akbayrak’la ilgili bir habere
ilişkin tekzip ve düzeltme yayımlamadığı gerekçesiyle”tutuklandı. Yücel’in, “Bakan ve AKP zenginleri
için suç örgütü fezlekesi” başlıklı haber nedeniyle hakkında dava açılmıştı. 76
4 Haziran 2017
• Iğdır'da gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen
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Aydınlık Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel tahliye edildi. 77
• A Milli Takım kaptanı futbolcu Arda Turan, Makedonya maçı sonrasında dönüş uçağında
gazeteci Bilal Meşe’nin boğazını sıkarak, küfür etti. Meşe, 40 yılı aşkın meslek hayatında ilk kez böyle
bir olayla karşılaştığını ifade ederek, “Arda’nın bana, seni bu uçağa alanın …” diyerek ağza alınmayacak
küfürler savurduğu kaydetti. Meşe, “Bu olayın aralarında TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye
Futbol Direktörü Fatih Terim’in de olduğu 15 tanığı var. Suç duyurusunda bulunacağım” dedi. Bu arada
basın toplantısı için salona gelen medya mensupları Arda Turan’ın konuşmaya başlaması esnasında
protesto amacıyla oturdukları yerleri terk ettiler. 78
• Sendika.Org’un yayınını sürdürdüğü Sendika44.Org adresi Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu(BTK) tarafından erişime engellendi.44. kez erişimi engellenen Sendika.Org tarafından yapılan
açıklamada, “Halkın haber alma hakkını, basına yönelik sansür, erişim engeli kararları, gözaltılar ve
operasyonlarla engellemeye çalışan AKP iktidarı, BTK eliyle sitemizi bir kez daha kapattı. Sendika.Org
olarak bir kez daha söylüyoruz, Sendika.Org susmayacak!” denildi.79
8 Haziran 2017
• Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’in trafik kazasında ölümüne ilişkin
Cumhuriyet’in Twitter hesabında yapılan paylaşım nedeniyle tutuklanan gazeteci Oğuz Güven için iki
buçuk yıldan 10 buçuk yıla kadar hapis cezası talep edildi.80
9 Haziran 2017
• Tutuklu Cumhuriyet yazarı Kadri Gürsel, cezaevinden gönderdiği bir mektupta, iddianamede
kendisi hakkında öne sürülen ByLock kullanıcısı 92 FETÖ şüphelisi ile iletişim kaydının bulunduğu”
yolundaki suçlamalara ilişkin, “Suçlamanın dayanaktan yoksun olduğunu, bu iddiayı ortaya atanların
bizatihi kaynak olarak gösterdikleri HTS (eskiye dönük arama) kayıtlarını inceleyerek kanıtlamış
bulunuyorum” dedi. Gürsel mektubunda, “Ocak 2013 ve Ağustos 2016tarihleri arasındaki iletişimimi
kapsayan HTS kaydı dökümüne göre bu 92 ByLock kullanıcısı şüphelisinden 84’ünün benimle kurduğu
iddia olunan irtibat, cep telefonuma bir kereye mahsus olmak üzere art arda gönderdikleri iki mesajdan
ibarettir. Hiçbirine cevap vermediğim için benim bu şahıslarla bir iletişim kaydımın bulunduğunu iddia
etmek mümkün değildir. Bunu iddia etmek akla ve mantığa aykırıdır. Olsa olsa tersinden, yani sadece
onların benimle irtibat kurma gayretlerinden bahsetmek mümkündür” ifadelerine yer verdi. 81
• Fransız gazeteci Mathias Depardon sınır dışı edildi. Belgeselci olduğu da ifade edilen Depardon,
fotoğraf çekimi yaptığı 9 Mayıs’ta Batman – Hasankeyf’te gözaltına alındıktan sonra 11 Mayıs’tan beri
Gaziantep’te gözetim altında tutuluyordu. 82
12 Haziran 2017
• Evrensel muhabirleri Cemil Uğur ve Halit İbrahim Polat, çıkarıldıkları Mahkemece “terör
örgütü üyeliği” suçlamasından beraat ettiler. Ancak Uğur, başka bir suç nedeniyle ancak ertelenmek
suretiyle bir yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı, Polat’a ise tüm suçlamalardan beraat kararı verildi. 83
14 Haziran 2017
• Kadın merkezli haberleri ile bilinen Şûjin, BTK kararıyla yaptıkları yayın nedeniyle erişime
engellendi.84
• DİHA’nın tutuklu muhabiri Nedim Türfent davasında tanıklar Türfent’i suçlamaya yönelik
ifadelerini işkence altında verdiklerini öne sürdüler. İddianamede gizli tanık ifadelerini kullanmak ve
haberleri nedeniyle suçlanan Türfent yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunuyor. Sanık hakkında ifade veren
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tanıklardan bazılarının duruşmada Türfent’i hiç tanımadıklarını söyledikleri belirtildi. 85
18 Haziran 2017
• Cezaevindeki Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri İdris Sayılgan’ın avukatıyla
görüştürülmesine izin verilmediği ileri sürüldü. Trabzon E tipi cezaevinde müvekkili Sayılgan’ı ziyaret
etmek isteyen avukat Barış Oflaz’ın görüşme talebinin ret edildiği bildirildi. 86
• Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Suudi Arabistan’a yaptığı resmi ziyaret sırasında
kendisine eşlik eden iki TRT çalışanı gözaltına alındı. Canlı yayın yapan iki TRT çalışanının, uzun süre
araba ile dolaştırıldığı, ardından bir karakola götürüldükleri öğrenildi. Çavuşoğlu’nun körfez krizini sona
erdirmek için yaptığı ziyaret sırasında TRT World’un Pakistan vatandaşı olan muhabiri Hasan Abdullah
ve kameraman Nihat Yayman’ın otellerinden alınarak 10 saat kadar bir süre tutuklu kaldığı belirtildi. TRT
çalışanları, Çavuşoğlu’nun Suudi Arabistan Kral’ına durumu aktarması üzerine serbest bırakıldıkları
açıklandı.87
19 Haziran 2017
• FETÖ soruşturması kapsamında dokuz aydır tutuklu bulunan gazeteciler Ahmet ve Mehmet
Altan kardeşler ile 10 aydır tutuklu Nazlı Ilıcak’ın mahkemesine muhabirler alınmadı. İstanbul’da görülen
davaya, yargılanan gazeteci ve yazarlarla dayanışmak amacıyla HDP milletvekilleri Garo Paylan ve Altan
Tan, Gazetecileri Koruma Komitesi, Uluslararası Gazetecilik Enstitüsü, Uluslararası PEN, Norveç PEN,
Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, İngiliz
Barosu İnsan Hakları Komitesi, Uluslararası Üst Düzey Avukatlar Projesi, Norveç, İsveç, İngiliz,
Danimarka, Alman ve Çek Konsoloslukları ile Avrupa Birliği Delegasyonu’ndan üst düzey temsilciler de
izlemek üzere katıldı. Gazeteciler ise duruşma salonunun küçük olması gerekçesiyle içeriye alınmadı. 88
20 Haziran 2017
• Gazeteci, yazar Levent Gültekin hakkında, bir internet sitesinde yayınlanan videoda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dört yıl sekiz aya kadar hapis cezası
istemiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan
iddianamede, Gültekin'in Aralık ayında “medyascope” isimli internet sitesinden yayınlanan bir videoda
Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle ihbar üzerine soruşturmaya başlandığı belirtildi. 89
23 Haziran 2017
• Tutuklu gazeteciler Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler ile Nazlı Ilıcak'ın kaçma şüphesiyle
tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. FETÖ soruşturması kapsamında yapılan duruşmayı Article
19'dan Georgia Nash ve CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu da izledi. 90
27 Haziran 2017
• Yayın hayatına 2008 yılında başlayan ve Doğuş Medya Grubu bünyesindeki NTVSpor kanalı
kapatma kararı aldı. 91
30 Haziran 2017
• BBC İran servisinde çalışan Jiyar Gol, İstanbul’da havaalanında beş saat gözaltında tutulduktan
sonra sınır dışı edildi. Gol, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, haberleri gerekçesiyle İstanbul’da
gözaltına alındığını ve sınır dışı edildiğini söyledi.92 Türkiye’ye akreditasyonu olmasına rağmen BBC için
yaptığı haberler nedeniyle gözaltına alındığı öne sürülen Gol’e ilişkin,Die Welt haberi verirken,
“Türkiye’de son zamanlarda bazı yabancı gazetecilerin ülkeye girişine izin verilmiyor” diye yazdı. 93
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3 Temmuz 2017
• Sözcü muhabirleri Gökmen Ulu ile Mediha Olgun’un tutukluluk hallerine ilişkin olarak
avukatlar tarafından üst mahkemelere yapılan tüm itirazlar, “Deliller toplanmadı” gerekçesiyle
reddedildi.94
4 Temmuz 2017
• Kapatılan Zaman’ın köşe yazarlarından Mümtazer Türköne, bir yazısında Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davada dört yıl iki ay hapis cezasına
çarptırıldı.95
• Televizyon Yapımcısı Armağan Çağlayan’ın da aralarında bulunduğu birçok sanatçı, Nur
Cemaati imamı Hasan Akar’ın Mustafa Kemal Atatürk’ün annesine hakaret eden sözleri üzerine sosyal
medya hesabından tepki gösterdi. Akar, “Atatürk’ün annesi Selanik evinde çalışıyordu” gibi sözler sarf
etmişti. Çağlayan ‘Yok artık! Yuh artık!’ tweetini paylaşırken; şarkıcı Haluk Levent, ‘Savcılar
korkmayın! Bu yaratığa soruşturma açmak sizin alnınızın akıdır’ dedi. Film yapımcısı Murat Şeker ise
‘Atatürk’e ve aziz hatırasına sistemli bir şekilde küfür ve hakaret eden yavşaklara gerekli yaptırımlar
uygulanmalıdır. Küfrün önünü açmayın.’ dedi. 96
• Die Welt’inhalen tutuklu olan Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi'ne (AİHM) yaptığı başvuruyla ilgili olarak Ankara’dan dava ile ilgili savunma istendi. Yücel,
“örgüt propagandası yapmak” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamaları ile 140 gündenbu yana
İstanbul’da tutuklu bulunuyor. 97 Bu arada Deniz Yücel’in soruşturma dosyası, aynı soruşturma
kapsamında gözaltına alınan diğer gazetecilerden ayrıldı. Enerji Bakanı Berat Albayrak’a ait e-postalarla
ilgili haber yapması sebebiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteciler Ömer Çelik,
Metin Yoksu, Tunca Öğreten, Mahir Kanaat, Derya Okatan ve Eray Sargın hakkındaki iddianameler
tamamlanırken Yücel’in dosyası ayrı tutuldu.Yücel’in avukatı Veysel Ok, yaptığı açıklamada kararın
sebebini öğrenemediklerini söyledi. 98
• Ceyhan’da gözaltına alınan Özgürlükçü Demokrasi çalışanları Leyla Yıldız ile Murat Karakaş,
bir günlük sürenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 99 Gazetecilerin,üzerlerinde bulunan
dergiler gerekçe gösterilerek “örgüte yardım ve yataklık etmek” suçlamasıyla tutuklanma talebiyle sorgu
hakimliğine sevk edildiği bildirildi. Hakimliğe ifade veren Yıldız ve Karakaş adli kontrol şartıyla serbest
bırakıldı.100
• İnternet üzerinden yayın yapan Medyascope TV muhabiri Mehmet Çakmakçı, Diyarbakır'daki
evinde gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Çakmakçı’nın, TEM Şube Müdürlüğü'nde
tutulduğu belirtildi. 101
5 Temmuz 2017
• Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 49. kez kapatılan Sendika.org, Guinness
Rekorlar Kitabı'na başvurdu. Sendika.org,başvuru nedenini “en çok erişim engeline maruz kalan ve
sansürün en çok uygulandığı site” olarak belirtti. Site, uygulanan yasağın ardından yayınını Sendika50.org
adresi üzerinden sürdüreceğini ifade ederek, Guinness Rekorlar Kitabı’na da başvurarak bu uygulamanın
dünya çapında kayda geçmesini istediğini bildirdi.102
6 Temmuz 2017
• Ankara'da yayın yapan Rudaw TV ve K24’ün kameramanları Ayhan Çetin ve Mehmet Türe,
polis tarafından gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi polislerinin, evlere sabah saatlerinde baskın
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yaparak gazetecileri götürdükleri bildirildi. Gözaltı gerekçelerine ilişkin henüz bilgi verilmediği
açıklandı.103
9 Temmuz 2017
• Bağımsız Gazetecilik Platformu, P24, yayınladığı “OHAL’de Gazeteciler” raporda gazetecilere
baskının artarak sürdüğü açıklandı. Temmuz ayındaki gelişmelerin derlendiği raporda, “AİHM’nin Die
Welt’in Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in başvurusu için Türkiye’den savunma istediği belirtilerek Enerji
Bakanı Berat Albayrak’ın hacklenen e-mail hesabından elde edilen bilgileri haberleştiren üçü tutuklu altı
gazeteci hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesi konusuna yer verildi. Ayrıca Kürt gazeteci ve
yazarların gözaltına alınması ile basına baskının Guinnes Rekorlar Kitabına girmesi” de raporda yer
aldı.104
16 Temmuz 2017
• Sabah’ın Brüksel Temsilcisi Mehmet Solmaz’ın sosyal medya hesabından 130 gündür açlık
grevinde olan Semih Özakça ile ilgili attığı bir mesaj, sosyal medyada tepkide karşılandı. Açlık grevi
sırasında tutuklanarak cezaevine konulan Semih Özakça’nın eşi Esra Özakça' nın yaptığı “adalet çağrısı”
mesajıyla ilgili paylaşım yapan Solmaz, “Cezaevine iki dürüm söyleyebilirim” şeklinde bir mesaj
atmıştı.105
• “Yerim Destanınızı” başlıklı yazısı nedeniyle 15 Temmuz günü haber yapmak için gittiği
Ankara'da gözaltına alınan Kocaeli Koz gazetesi yazı işleri müdürü Yeliz Koray serbest bırakıldı. İzmit'te
15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak “Yerim destanınızı” başlıklı köşe yazısı nedeniyle gözaltına
alınan yerel gazete çalışanı Koray, sevk edildiği adliyede, savcıya ifade verdikten sonra adli kontrol
şartıyla serbest bırakıldı. 106, 107
19 Temmuz 2017
• Adana'dan Diyarbakır'a giderken Siverek'teki yol kontrolünde gözaltına alınan Özgürlükçü
Demokrasi çalışanı Zeki Erdem, Urfa'da polisin gözaltı merkezi olarak kullandığı Sabiha Özlek Lisesi
Spor Salonu'nda dokuz gündür tutuluyor. Dosyada “gizlilik” kararı olduğu için gözaltı sebebi
öğrenilemeyen Erdem'in, gözaltı süresinin yedi gün daha uzatıldığı bildirildi. 108
24 Temmuz 2017
• Özgürlükçü Demokrasi muhabiri Zeki Erdem’in, Adana’dan Diyarbakır’a gittiği sırada Urfa Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan ihbar “Eylem yapma potansiyeli olduğu ve üzerinde örgütsel
doküman taşıdığı” iddiasıyla gözaltına alındığı, bugün mahkemeye sevk edilince ortaya çıktı. Erdem,
tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 109
24 Temmuz 2017
• Cumhuriyet davasında ilk savunmayı gerçekleştiren gazeteci Kadri Gürsel, “Gazetecilik
faaliyeti hiçbir demokraside suç olarak görülemez, cezalandırılamaz. Bunun adı gazeteciliktir, gazetecilik
suç değildir. Hiç unutulmamalıdır ki, gazeteciler meraklı insanlardır ve herkesle görüşebilirler” dedi.
Gürsel, mesleğini ciddiye alan bir gazeteci ve köşe yazarı için ülkedeki önemli meselelere bakış açısını
çeşitlendirerek, okurlarına sağlıklı ve tutarlı perspektifler sunmayı görev kabul ettiğini söyledi. Köşe
yazılarıyla ilgili suçlamalara karşılık Türkiye’de “açıkça ve doğrudan Cumhurbaşkanı’nı hedef almak”
diye bir suç olmadığını kaydeden Gürsel, “Bilakis iyi gazeteci, eleştiri konusunu açıkça ve doğrudan hedef
alır. Konu, Cumhurbaşkanı’nın icraat ve söylemi olunca da eleştirisini açık ve doğrudan dile getirir ki net
biçimde anlaşılsın. Ayrıca demokrasilerde Cumhurbaşkanı’nın eleştiriden muaf olduğuna dair ne bir yasa
olabilir, ne de Cumhurbaşkanı eleştirilecekse bunun üstü örtülü ve dolaylı yoldan yapılacağı hususunda
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bir teamülden söz edilebilir” diye konuştu. 110
• Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ise, 41 sayfalık savunmasında Cumhuriyet’e
yönelik soruşturmayla hukuk cinayeti işlendiğini ifade etti. Atalay, “Bu yargılamanın birbirini
tamamlayan iki amacı var. Birincisi, Cumhuriyet’i ele geçirmek ya da susturmak. İkincisi, siyasi iktidarın
istemediği haberleri, hoşuna gitmeyecek yazıları yayınlamayı düşünebilecek, aklının ucundan geçirecek
gazetelere ve gazetecilere, maruz kalacakları akıbeti göstermek. Cumhuriyet, korkmaz, pes etmez ve
teslim olmaz. Çünkü illegal yapılarla, terörle, terör örgütleri ile devlet içinde yuvalanmış çetelerle,
cemaatlerle işi, ilişkisi, irtibatı olmaz. Bu gazetenin tek faaliyeti meşru ve yasal zeminde yürüttüğü
gazeteciliktir. Bu gazete Cumhuriyet gazetesidir ve bir gazetecilik anıtıdır. Cumhuriyet gibi onurlu ve
zengin bir tarihsel mirasın sahibi ve taşıyıcısı olan bir kurumun direncinin kırılabileceğini, korku ve
baskıya boyun eğeceğini, gazetecilikten ödün vereceğini düşünenler varsa, yanılıyorlar” dedi. 111
• Karikatürist Musa Kart ise, savunmasında, “Ben bir karikatüristim. 35 yıldır karikatür
çiziyorum. Karikatürist, uzun, dolaylı anlatımlar yerine, çarpıcı ve etkili bir dille doğrudan aktarır duygu
ve düşüncelerini. Karikatür, eleştirel düşünce demektir. Evet,ben karikatür hayatımda sadece bir örgüte
yardım ve yataklık ettim. Bu örgütün adı Ü.T.Ç. bunun açılımı ise Ülkemin Tüm Çocukları. Üyeleri
arasında iki buçuk yaşındaki torunum da var. Aylarca incelenen şahsi elektronik eşyalarımızda, ayrıca
gazetemizde yer alan manşet, haber, fotoğraf, köşe yazısı ve karikatürlerde, terör örgütlerine yardım ve
yataklık yaptığımızı gösteren somut bir tek kanıt dahi sergilenemedi”ifadelerini kullandı. 112
25 Temmuz 2017
• İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Cumhuriyet davasında 11’i tutuklu 17 kişi hakkındaki
yargılamaya ikinci gününde devam edildi. Bu kapsamda, Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat
Sabuncu, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Önder Çelik, yazar Güray Öz ve avukatlar Bülent
Utku ile Mustafa Kemal Güngör savunma yaptı. Murat Sabuncu, “Bu dava bütün gazetecilere bir gözdağı
davasıdır. Türkiye'de bağımsız gazeteciliğin bedeli tutuklanmaktır. 28 yıllık gazeteciyim. En son
Cumhuriyet’te çalıştım. TGC ve IPI üyesiyim. Üyesi olduğum örgütler gazeteci örgütleridir. Bir gazeteci
herkesle temas eder ama mesafesini korur. ByLock kullanan 18 bin kişi varken 13 kişiyle görüşmüşüm.
Bir gazeteci olarak binde birine bile temas etmemişim. Cumhuriyet gibi laikliğin, demokrasinin
savunulduğu gazetedeki insanlara FETÖ suçlaması yöneltilmesi bana zor geliyor” dedi. 113
• Avukatlardan Bülent Utku ise, savunmasında, “Cumhuriyet ‘cesur olma hakkını’
kullanmaktadır. Çekinmeden sözünü söyler. Objektif, bağımsızdır. Çok bedeller ödemiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Cezaevindeki 177 kişiden sadece iki kişi sarı basın kartı sahibidir’ diyor. Oysa
sadece bu dosyadaki dokuz kişi sarı basın kartı sahibi” diye konuştu. Mahkeme Heyeti’ne seslenen Utku,
“Heyetinizce düzenlenen tensip zaptı iddianameye hemen inandığınızı gösteriyor. 33 yıllık meslek
yaşantımda, bu tensip zaptı gibi bir metinle, Anayasa’nın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin, hukukun
temel prensiplerinin böylesine ihlal edildiğine 12 Eylül Askeri Darbesi sonrası katıldığım sıkıyönetim
mahkemelerindeki metinler dışında pek az rastladım. Böyle bir tensip zaptı kanımca ancak üç halde
yazılabilir. Siyasal iktidar heyetinize ya baskı yapmaktadır, ya baskı yapacağı yönünde kuşku vardır, ya
da heyetiniz kraldan, yani siyasal iktidardan çok kralcıdır”ifadelerini kullandı. 114
• Cumhuriyet Ombudsmanı Güray Tekin Öz ise, “Laik, demokratik bir Cumhuriyet için çaba
gösteren gazetecilik ilkelerine ömrü boyunca sadık kalmış bir gazeteci olarak şeriatçı, darbeci terör
yöntemlerini benimseyen örgütleri desteklediğim, ‘üye olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek
yardım ettiğim’ iddiasını şiddetle reddediyorum. Soruşturmayı açan savcının FETÖ ile ilişkili bir davadan
yargılanıyor olmasını da hatırlatıyorum. İddianamede terör örgütleri ile ilişkili olduğuma dair tek bir
somut kanıt bulunmamaktadır” dedi. 115
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• Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Önder Çelik de, “Rejimler ne zaman temel
değerlerinden uzaklaşsa, her baskı döneminde Cumhuriyet hep hedef alınmış ve hırpalanmıştır.
Cumhuriyet, öncesinde olduğu gibi bugün de laik, çağdaş, demokratik hukuk devleti veAtatürkçü ilkeleri
korumanın bilinci içerisinde yayınını sürdürmektedir” dedi. 116
• Avukatlardan Mustafa Kemal Güngör, Cumhuriyet hakkındaki soruşturmayı başlatan Savcı
Murat İnam’ın FETÖ üyeliği nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet istendiğine işaret ederek, iddianamedeki
tüm suçlamaları reddettiğini bildirdi. 117
26 Temmuz 2017
• Cumhuriyet davasında üçüncü duruşma gününde ilk savunmayı gerçekleştiren gazeteci Hakan
Kara, “FETÖ’yü tanımam. FETÖ ile çekilmiş bir fotoğrafım yok. Onunla aynı sofrada yemek yemedim.
Pensilvanya’ya hiç gitmedim. Yıllarca FETÖ’yü öve öve bitiremeyen, onu yere göğe sığdıramayanlar,
ona ‘Hocaefendi Hazretleri’ derlerdi. Ben böyle bir ifadeyi hiç kullanmadım. FETÖ’ye 25 yıl boyunca
hizmet eden, maaş alan Hüseyin Gülerce gibi FETÖ’nün güçlenmesini, yaygınlaşmasını sağlamadım. Ne
benim ne ailemin boğazından FETÖ’nün tek bir kuruşu geçmedi. Buna rağmen ben örgüt içindeki
hiyerarşik yapıya dâhil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmekle suçlanıyorum”
dedi. Kara, savunmasında, “Tescilli FETÖ’cü Hüseyin Gülerce tanık, bense burada sanık koltuğunda
oturuyorum. Telefonumda ByLock yok. FETÖ’cü olarak bilinen hiçbir kurumla ilişkim yok. İddianamede
FETÖ ya da herhangi bir terör örgütüyle ilişkim olduğuna dair tek bir kanıt yok” dedi. 118
27 Temmuz 2017
• TBMM Genel Kurulu’nda içtüzük değişikliği görüşmesi sırasında CHP’nin protesto eylemi
başlatması üzerine sabah saatlerinde, gazetecilerin genel kurul toplantısını izlediği Basın Locası’nın
kapısı açılmadı. Emniyet personeli ve TBMM Basın Bürosu çalışanlarının kapıyı açma sorumluluğunu
üstlenmemesi üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, imza karşılığında anahtarı alarak
kapıyı açtı. Basın Locası’nın kilitlenmesini değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “CHP
iktidarında bu kapıları sökeceğiz. Genel kurul kapısız olacak, herkes girecek. Dünyanın izlediği bir
oturumu parlamento muhabirlerine kapatamazsınız” sözleriyle tepki gösterdi. 119
• Cumhuriyet davasında dördüncü duruşma gününde, tutuksuz yargılanan Hikmet Çetinkaya,
geçmişte yazdığı yazılar üzerine Gülen cemaati hakkında soruşturmalar açıldığını belirterek, şimdi
geçmişi unutmuş savcılarca hazırlanan iddianameyle yargılandığını söyledi. Çetinkaya, geçmişte
FETÖ’nün yargılanmasını sağlamışken şimdi örgüte yardımdan yargılanmasına tepkisini aktardı.
Tutuksuz yargılanan Aydın Engin de, “Böyle bir iddianame bana hukuk adına utanç, ülkem adına acı
veriyor” ifadesini kullandı.
• Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı gazeteci Orhan Erinç de savunmasında,
Cumhuriyet’in yayın politikasında değişiklik olduğu iddiasını değerlendirdi. Türkiye’nin en kıdemli
gazetecilerinden birisi olan Erinç, “Cumhuriyet’in yayın politikası değil, Türkiye'nin gündemi değişti,
haber akışı ona göre belirlenir oldu. Savcının atadığı bilirkişi uzman olsaydı Türkiye’nin gündeminin
değiştiğini yayın politikasının değiştiğini anlardı. İddianamede Cumhuriyet Vakfı Başkanı olduğu iddia
edilen üç kişi daha vardı. Anladım ki dosya ciddiyetten uzak bir şekilde hazırlanmış” diye konuştu. Erinç,
ByLock suçlamalarıyla ilgili olarak da “Devletin bilmediği ByLock’u benim bilmemi beklemek doğru bir
yaklaşım değildir diye düşünüyorum” ifadesini kullandı. 120
28 Temmuz 2017
• Cumhuriyet davasında İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nden, hafta boyunca savunmaları
dinledikten sonra verilen ara kararda yedi kişinin tahliyesi kararı çıktı. Cumhuriyet okur temsilcisi Güray
Öz, çizer Musa Kart, yazar Hakan Kara, yönetici Önder Çelik, kitap eki editörü Turhan Günay, avukatlar
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Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör 271 günlük tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiler. Yönetim
Kurulu Başkanı Akın Atalay ile gazeteciler Ahmet Şık, Kadri Gürsel ve Murat Sabuncu’nun ise tutuklu
yargılanmasına devam kararı alındı. 121
• Gaziantep’in İslahiye ilçesinde iki hafta gözaltına alınan Dihaber muhabirleri Erdoğan
Alayumat ve Nuri Akman, adliyeye sevk edildiler. “Örgüt üyeliği”, “örgüt adına faaliyet yürütmek” ve
“gizli kalması gereken devlet sırlarını açıklamak” ile suçlanan gazetecilerden Akman, adli kontrol şartıyla
serbest bırakılırken, Alayumat tutuklandı. 122 Alayumat ailesi aracılığı ile gönderdiği mesajda, “Ben
gazeteciyim. Suçlu değilim. Başım diktir yaptığım haberlerden kaynaklı beni şu an burada tutuyorlar.
İçerde de yazmaya devam edeceğim. Özgür basın ve gazetecilik susturulamaz” görüşünü aktardı. 123
1 Ağustos 2017
• Darbe soruşturmaları kapsamında, bir yıl önce tutuklanan gazeteci Cihan Acar’ın uzattığı
saçları, tutuklu bulunduğu Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki gardiyanlar tarafından zorla kestirildi.
Acar’ın avukatı Mustafa Söğütlü, “Gardiyanlar Cihan’ın istemediği bir şeyi zorla yaparak işkence suçu
işlemiştir. Cihan, kötü muameleye ve işkenceye maruz kalmıştır” diye konuştu. 124
• ‘Demokratik Toplum Kongresi Soruşturması’ kapsamında tutuklanan Evrensel yazarı Yusuf
Karataş hakkında hazırlanan iddianamede, “terör örgütü yöneticisi” olmak suçlamasıyla 22,5 yıla kadar
hapis cezası istendi. Karataş’ın avukatlarından Tugay Bek, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda
bulunacaklarını belirtti. 125
2 Ağustos 2017
• Gaziantep’te FETÖ’cülükle suçlanan bir inşaat şirketi yetkilisine ait savcılık ifadelerini
yayınlayan dört gazeteci, gizlilik kararını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Gaziantep
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine savcılıkça alınmış gizlilik kararını ihlal nedeniyle Doğuş
yazarı Metin Aybey, Ayıntap yazarı Murat Güreş ve Detay Haber muhabiri Furkan Göksen gözaltına
alındılar. Evinde bulunamadığı için gazeteci Kadir Akkurt da akşam saatlerinde yakalandı. Nöbetçi
Mahkeme, Güreş ve Göksen’in tutuklanmasına karar verirken Aybey adli kontrol şartıyla serbest
bırakıldı.126
• Şırnak'ın Silopi İlçesinin Habur Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Fransız gazeteci
Laup Jean Rene Bureau, “Terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı” gerekçesiyle
tutuklandı. Bureau’nun, yapılan üst arama ve incelemede Suriye'deki “PYD/YPG'lilerle çekilen
fotoğrafları bulunması üzerine gözaltındaifadesi alındıktan sonra da cezaevine gönderildiği belirtildi. 127
3 Ağustos 2017
• Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun kararıyla 58. kez sansürlenen Sendika.org
#BenceSendikaOrg etiketiyle Twitter’da Türkiye listesinde birinci sıraya yükseldi. Site, ilk olarak 25
Temmuz 2015'te Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından erişime engellenmişti. Anayasa'ya
aykırı olarak erişim engeli uygulandığını belirten site yöneticilerinin hukuki başvurularının da yanıtsız
bırakıldığı bildirildi. Sendika.org bir süre önce “bu haksız ve hukuksuz uygulamanın dünya çapında kayda
geçmesi” amacıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurmuştu. 128
4 Ağustos 2017
• Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, gazeteci Craig Shaw'in “Erdoğan Ailesinin Gizli
Offshore Anlaşması” başlıklı haberine yer verdiği köşe yazısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle ifade verdi. Köşesindeki haberinde Shaw'ın herhangi bir hakaret
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ifadesinin bulunmadığını, yazısının başlığındaki sorusunun da hakaret içermediğini belirten Polat,
“Dünyanın başka ülkelerinde yayınlanabilen Türkiye ile ilgili bir haberin, Türkiye'de yayınlanamamasını
halkın haber alma hakkı açısından kabul edilebilir bulmadığım için köşemde yer verdim. Gazetecilik soru
sormakla başlar. Soru sormayı bıraktığınız zaman, gazeteciliği de bırakmış oluyorsunuz. Sorumun
arkasındayım” dedi. Polat, Shaw'ın, “The Black Sea” sitesinde 26 Mayıs’ta yayınlanan “Malta Files,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ailesi ile Sıtkı Ayan ve Azeri iş adamı Mübariz Mansimov arasındaki milyon
dolarlık petrol tankeri ortaklığını ortaya çıkarıyor” ifadelerini kullanarak, “Erdoğan ailesiyle ilgili bu
iddialara muhatapları ne diyor?” diye sormuştu. Polat’ın yazısı, mahkeme kararı ile siteden
kaldırılmıştı. 129
• Bursa’da “terör örgütü propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklanarak üç ay cezaevinde kalan
bursamuhalif.com editörü ve ÇGD Bursa Şubesi Yönetim kurulu üyesi olan gazeteci Ozan Kaplanoğlu,
ilk duruşmada yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaplanoğlu hakkındaki
iddianamede, rumuzla yazdığı iddia edilen yazıların yazıldığı tarihte, Kaplanoğlu’nun henüz üç yaşında
olduğu belirtildi. Kaplanoğlu, “Devrimci Gençlik dergisi, Mahir Çayan’ın kitabı, sosyal medya
paylaşımlarım, Tokat’ta ve Bursa’da Kızıldere anmasına katılmam suç olarak gösterildi. Mahir Çayan’ın
anılmaları yıllardır yapılıyor. Bunu suç olarak göstermek Türkiye’nin sol tarihine saygısızlıktır. Benim
tutuklanmamda Sulh Ceza Mahkemesi’nin delil olarak sunduğu dört delilden üçü Cumhurbaşkanı’na
hakaret suçlamasıyla dosyadan ayrıldı ve bunlar hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
Tutuklanmam baştan itibaren hukuksuzluktu” dedi.130
• Etkin Haber Ajansı'nın tutuklu çevirmeni Meşale Tolu hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle
iddianame hazırlandı. Tolu, 2014 yılında Kadıköy’de düzenlenen protesto yürüyüşü ile Suruç’da yaşamını
yitiren sosyolog Suphi Nejat Ağırnaslı’yı anma toplantısı ve IŞID’e karşı savaşta yaşamını yitiren Alman
Ivana Hoffman’ın taziye eylemine katılmakla suçlanıyor. İddianamede Tolu hakkında bir gizli tanık
ifadesinin de yer aldığı bildirildi. 131
10 Ağustos 2017
• Kütahya Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eskişehir'de
gözaltına alınan gazeteci Mustafa K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kütahya'da bir süre Cihan Haber Ajansı'nda muhabirlik yaptığı belirtilen Mustafa K.’nin aynı gün içinde
gözaltına alınıp serbest bırakıldığı bildirildi. 132
11 Ağustos 2017
• Mersin’de gözaltına alınan DİHABER muhabiri Berivan Altan, sevk edildiği mahkeme
tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Altan, bir gün önce hakkında yakalama kararı bulunduğu
gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. 133
• Bursa’da, gözaltına alınan merkez Nilüfer Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Berhan
Soner, “Sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı” gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Soner’in, basın halka ilişkiler müdürlüğünden önce Bursa’da gazeteci olarak çalıştığı ve Çağdaş
Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi Başkanlığı’nda çeşitli görevlerde bulunduğu belirtildi. 134
12 Ağustos 2017
• Özgür Gündem’de Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği yaptığı gerekçesiyle, bir yıl altı ay hapis
cezasına çarptırılan insan hakları savunucusu gazeteci Murat Çelikkan, mahkûmiyetini çekmek üzere iki
gün sonra teslim olacağını söyledi. Gazeteciler ve sivil toplum örgütlerinden arkadaşları ile düzenledikleri
gecede, Çelikkan’ı “Dışarıdaki antidemokratik ve baskıcı hayattan kurtulmak için içeriye kaçtığı”
şeklinde esprilerle uğurladılar. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, Çelikkan’ı Mayıs ayında “terör
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propagandası yapma” gerekçesiyle mahkûm etmişti. 135
14 Ağustos 2017
• Ankara’da DİHABER muhabiri Deniz Nazlım’ın da aralarında bulunduğu, çoğu HDP’li
yöneticilerden oluşan sekiz kişi gözaltına alındı. Nazlım’ın ikamet ettiği adreste yapılan aramaların
ardından teknik malzemelere el konulurken, gazeteci hakkında yakalama kararı olduğu ileri sürüldü. 136
15 Ağustos 2017
• İleri Haber editörlerinden İzgen Gökçe, hakkında başlatılan bir soruşturma nedeniyle
Bartın’daki evinden gözaltına alındı. Gökçe’nin telefonuna ve bilgisayarına el konulduğu, aynı
soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı olan beş kişinin daha evlerinde arama yapıldığı
öğrenildi.137
16 Ağustos 2017
• Estonya Başbakanı ve AB Dönem Başkanı Jüri Ratas, mültecilerin durumunu yerinde görmek
üzere Gaziantep’te Başbakanlık “AFAD Nizip Konteyner kentini” ziyaret etti. Ziyaret programını takip
etmek üzere sığınmacı kampına giden basın mensuplarından sadece Anadolu Ajansı muhabirleri içeri
alınırken, diğer ajanslar ve gazete muhabirlerinin kampa girişi jandarma tarafından engellendi. 138
• ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Fenerbahçe TV eski Haber Müdürü Yasir Kaya,
Birgün editörü Burak Ekici, Vatan sayfa sekreteri Yusuf Duran, İhlâs Haber Ajansı eski İstihbarat Şefi
Ömer Faruk Aydemir ve Türkiye eski yazarı Ahmet Sağırlı'nın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli
gazeteci hakkında, tutuklama talep edildi. Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü tarafından tutuklanmaları
istenilen 11 isim nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. 139
17 Ağustos 2017
• Tutuklu gazeteci, Habertürk TV eski yöneticisiOğuz Usluer mahkemedeki duruşmasında, “Ben
gazeteciyim. Önünde arkasında bir sıfat yok. Ortaya bir tane bile delil koymadan darbeci yapmaya
çalışılıyor. Bizden darbeci çıkmaz” dedi. İstanbul da görülen davanın ikinci duruşmasında, Usluer,
devamla “Kaleminden kan damlayan soytarılar, sosyal medyada tahliye kararımızı eleştirince tekrar
tutuklandık. İster başarılı, ister başarısız olsun her türlü darbeye karşıyım. Benim gibi gazeteciden darbeci
çıkarmak beyhude bir çabadır. Üzerime oturmayan ve bana uymayan bu gömleği iddia makamına aynen
iade ediyorum” diye konuştu. 140
2 Eylül 2017
• Gazeteci Balçiçek İlter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Haber zorlaştı doğru
cümleler söylemek imkânsızlaştı” diyerek Habertürk TV’den ayrıldığını bildirdi. İlter, Star TV'ye transfer
olduğunu belirterek, “Meslektaşlarım içeri alındı, inandığım savunduğum doğrular birbir yanlış çıkmaya
başladı. Ardından kendi kendini sorgulama, işine heyecan duymama, nefes alamama hissi geldi. Diyorum
ya yol bitti” sözlerine açıklamasında yer verdi. 141
• Türkiye’de son zamanlarda tartışılmaya başlayan ensest ilişki konusundaki yazısında, bu oranın
yüzde 40 olduğunu ileri süren Hürriyet yazarı Melis Alphan’ın, sosyal medyada çok sayıda hakaret
içerikli tehdit mesajları aldığı bildirildi. “İşadamı Murat Başoğlu'nun öz yeğeniyle yaşadığı ilişkiye neden
şaşırıyoruz? Türkiye'de ensest oranı yüzde 40!” başlığıyla köşesine taşıyan Alphan, tepkiler üzerine
Twitter’dakiaçıklamasında, “Yüzde 40 ensest oranına itirazınız var ama kardeş çocuklarının zorla
evlendirilmesini onaylıyorsunuz Komik. Kendinle yüzleşeceksin Türkiye toplumu. Er ya da geç. Ne kadar
erken, o kadar iyi. Ensest oranını yazdım diye beni TCK 301'den dava edeceklermiş. Yüce Türk milletine
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hakaret ediyormuşum. Yapanlar düşünsün” sözlerine yer verdi. 142
4 Eylül 2017
• Evrensel muhabiri Kemal Özer, Ovacık-Tunceli yolundaki arama noktasında gözaltına alındı.
Gözaltı gerekçesine ilişkin henüz bilgi verilmediği kaydedildi. 143
• Çanakkale’deki Adalet Kurultayı’nda düzenlenen Tutuklu Gazeteciler ve Kapatılan Basın
Yayın Kuruluşları Çalıştayı’nın sonuç raporunda, Türkiye’de 171 gazetecinin tutuklu olduğu, 187 basın
yayın kuruluşunun kapatıldığı belirtildi. Gazetecilerin yazıları, eleştirileri nedeniyle tutuklanmasına son
verilmesi çağrısı yapılan çalıştayda, hükümetin gündeminde olan “cezaevlerinde tek tip kıyafet
uygulamasından” da vazgeçilmesi çağrısı yapıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan CHP’li Çakırözer,
“Tutuklu gazeteci ayıbı artık sona ermeli. Gazeteciler düşündükleri yazdıkları ve eleştirdikleri için hapse
atılmamalı” diye konuştu. Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ise, “11 Eylül’de Cumhuriyet yazar ve
yöneticilerinin Silivri’de duruşması var. Çağlayan’dan neden Silivri’ye alındı bu duruşmalar? Oraya
bizlerin, yurttaşların rahat gidememesi için. Zindanlardaki gazetecilerin özgürlüğü için mücadelemizi
sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi. 144
5 Eylül 2017
• Dışarıdaki Gazeteciler, Cumhuriyet’in tutuklu yazar, yönetici ve çalışanlarının serbest
bırakılması için 11 Eylül'deki duruşmanın görüleceği Silivri'ye çağrı yaptı. Akın Atalay, Kadri Gürsel,
Murat Sabuncu Ahmet Şık’ın yargılandığı davanın ikinci duruşmasının öncesinde Dışarıdaki Gazeteciler
İnisiyatifi tarafından hazırlana bir video ile destek çağrısında bulunuldu. 145
11 Eylül 2017
• Cumhuriyet Davası’nın Silivri’deki ikinci duruşmasında mahkeme, Cumhuriyet İcra Kurulu
Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Yayın Danışmanı ve Yazar Kadri Gürsel,
muhabir Ahmet Şık ve muhasebeci Emre İper’in tutukluluklarının devamına karar verdi. 146 Atalay,
savunmasında, “Bu dava bütün kişi ve kurumlarıyla Türkiye’nin getirildiği demokratik seviyenin bir
fotoğrafı olmuştur. Ben bu fotoğrafa bakıp üzülenlerdenim. Bu davayı yargı ikliminden, Türkiye’nin
şartlarını bağımsız düşünemeyiz... Basın özgürlüğü konusunda en kötü ülkelerden biri olduğumuz çeşitli
uluslararası örgütlerin raporlarında yer alıyor. Hepimiz adalet göçüğünün altında yaşıyoruz. Burada öyle
bir dava görülüyor ki dosyayı eşeledikçe adaletsizlik fışkırdı. Uğradığım haksızlık ve hukuksuzluğun
yoğunluğu ne olursa olsun herkes için adalet talebimden vazgeçmeyeceğim... FETÖ’ye yardım iddiası
saçmadır. Bunun hele FETÖ suçlamasıyla yargılanan bir savcı tarafından yöneltilmesi daha da saçmadır.
Biz Cumhuriyetçilerin, gazetecilerin genelde ama özelde Cumhuriyetçilerin ortak kaderini yaşıyoruz. Bu
kader 93 yıldır kesintisiz süren tehdit, baskı, kapatma, hapis, suikasta uğrama yaptırımıdır. Ama
gazeteciler bu tehditlere biat etmez, alçak gönüllü bir sabırla bedelini öderler. Dışarıdaki gerçek
gazeteciler, iyi insanlar bizim bu duruşu sergilememizi istiyor. Onları mahcup edemeyiz” dedi. 147Sabuncu
ise, “Biz gazeteciyiz. Bizi yaptığımız haberlerle yargılıyorsunuz. Bize bu davayı açan, tutuklayan,
iddianame yazılana kadar soruşturmanın başında olan savcı da iddianamenin ana çatısını iktidara yakın
gazeteler ve medya sitelerinden topladığı haberlerle yapıyor. Bu dava Türkiye’nin kara tarihine geçmiştir.
Bu iddianameyi hazırlayanlar çok utanacaklar. Biz 10 buçuk ay yattık, daha fazla da yatsak gazeteciliği,
ifade ve basın özgürlüğünü savunacağız”dedi. 148 Gürsel de savunmasında, “Burada yargılanmamın
nedeni ByLock’çular tarafından aranmam değil, muhalif olmamdır”diye konuştu. 149 Tutuklu Şık ise
“Gelin adını doğru koyalım. Bu iktidarın kendi ikballeri için, bütün memleketi enkaza çevirmeye çalışan
bir hanedanlık mafyasının hesapları için birtakım insanları tutuklatmaktadır” dedi. 150İper, “Acıyı bizden
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çok dışarıdaki sevdiklerimiz çekiyor” diyerek “Benden FETÖ’cü çıkmaz. O terör örgütünün en çok
zararını gören insanlardan da biriyim. Arkadaşlarım ve ailemden insanlar da, onların kurdukları kumpas
davalarında yargılandılar... Beni FETÖ’den bir gün tutuklu tutmanızdansa ömür boyu sorgusuz sualsiz
tutmanızı tercih ederim. Utanç verici bu davadan beraatımı talep ediyorum” dedi. 151
• Türkiye yazarı Cem Küçük, Hürriyet yazarı Murat Yetkin’in, “bir Amerikan istihbaratçısı
ağzıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı açıkça tehdit ediyor,” iddiasında bulundu. “Bunun
adı vatana ihanettir” şeklinde iddiasını sürdüren Küçük, Yetkin ile ilgili ayrıca ”TCK’ya karşı suç
işlemek” iddiasına da yazısında yer verdi. Küçükmakalesinde tutuklu gazeteci Kadri Gürsel’i hatırlatarak,
“Yetkin'in ağzıyla, yani Türk düşmanı bir yabancı devlet görevlisi gibi yazı yazan bir adamı hatırlıyorum
Kadri Gürsel” ifadelerini de kullandı.152
14 Eylül 2017
• Sakarya'nın Hendek İlçesi'ne taşınılması düşünülen yarı açık cezaeviyle ilgili Hendek
Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda çıkan tartışmada, eski AKP milletvekili ile gazeteci Orhan Topçu
arasında tartışma yaşandığı belirtildi. Milletvekili Ali İnci’nin Topcu’nun üzerine yürüyerek,“Benim
hakkımda yazı yazma, seni kötü ederim” sözleriyle Topçu’yu tehdit ettiği kaydedildi. Topçu, ise “Siz
siyasetçisiniz ben sizin hakkınızda yazmaya devam edeceğim. Yazılarımla ilgili bir sıkıntınız var ise
hukuki yollara başvurun. Susarsam, dilsiz şeytanım. Susmayacağım” sözleriyle İnci’ye karşılık verdi. 153
15 Eylül 2017
• Gözaltına alınan Evrensel muhabiri Kemal Özer, örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklandı.
Özer, Ovacık-Tunceli yolundaki arama noktasında durdurularak gözaltına alınmış ve Tunceli Emniyet
Müdürlüğü’ne götürülmüştü. Daha önce, yaptığı çevre haberleri nedeniyle tehdit edilen Özer'in gözaltına
alınmasına Tunceliler, aktivist gruplar ve sendikalar başta olmak üzere geniş bir kesimden tepki yağmıştı.
Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Kuzey Ormanları Savunması, Dersim
Ekoloji Meclisi, SES Tunceli Şubesi ve İngiltere Sendikalar Konfederasyonu (TUC) gibi gruplar da bu
tepkilere katılarak, Özer'in ve Evrensel’in diğer tutuklu gazetecisi Yusuf Karataş'ın derhal serbest
bırakılması çağrısı yaptıkları ifade edildi. 154
17 Eylül 2017
• Silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 51 gündür tutuklu bulunan Fransız gazeteci, Loup
Bureau serbest bırakılmasının ardından Fransa’ya döndü. Bureau’nun yargılanma sürecinin devam ettiği,
mahkeme sonucundan tutuklama kararı çıkarsa hakkında arama emrinin başlatılabileceği de belirtildi. 155
19 Eylül 2017
• FETÖ üyesi olduğu ve 15 Temmuz darbe girişimine iştirak ettiği, suçlaması ile tutuklanan
gazeteci Ahmet Altan, tutuklanmasına ilişkin tek bir kanıt gösterilmesi halinde savunma yapmayacağını,
hüküm giymesi halinde ise temyize gitmeyeceğini belirtti. Çıkarıldığı mahkemede Altan hâkime yönelik
“Bir yargıç mahkemede yalan söylediğinde kendi yargıçlığıyla birlikte devleti de yok eder” diyerek tepki
gösterdi.156
• Kapatılan Zaman’ın eski yazarı ve yöneticilerine yönelik açılan davaya bakan mahkeme heyeti,
22 tutuklu sanığın tahliye taleplerinin reddine karar verdi. 157
• Temmuz ayı darbe girişimi sonrasında tutuklanan gazeteci Nazlı Ilıcak’ın savunmasında
“İddianameye göre, ben attığım 11 tweet’le, bir kartopu fotoğrafıyla darbenin asli faili olmuşum”
ibarelerini kullandığı belirtildi. Ilıcak hayatı boyunca hiçbir terör örgütü ile cemaatle irtibatı olmadığını
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söyledi.158
22 Eylül 2017
• MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la ilgili haberinden ötürü gözaltına alınan yazar Ömer Turan,
yapılan operasyon konusunda “Erdoğan ölümüne yanında duranlara sahip çıkmıyor' algısı işleyecek”
dedi. Turan bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve FETÖ ile mücadele edenlere ayrıca tüm
milli unsurlara yöneltilen bir operasyon olduğunu ileri sürdü. Turan'a yönelik suçlamada Fidan'ı FETÖ
ile irtibatlı göstermek için algı operasyonu yapıldığı iddiası öne sürülerek, gözaltı süresinin yedi gün
olacağı açıklandı. Turan, kendisiyle ilgili üç sayfalık bir notta "Fidan'a hakaret etmediğini, sadece bir
dönem FETÖ'cü isimlerin Fidan'ı nasıl övdüğünü anlattığını ve kendisine daha önce iki kez FETÖ'den
soruşturma açıldığını" bildirdi. 159 Turan Manset24.com isimli internet sitesinde yazıyordu. 160
• Sözcü sahibi Burak Akbay ile çalışanlarına yönelik yürütülen operasyonda, “FETÖ'ye üye
olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri'” iddiasıyla tutuklanan Mediha Olgun, adli kontrol şartıyla
tahliye edildi. Hâkimlik, Olgun hakkında adli kontrol hükümleri kapsamında, ayda bir kere karakola
giderek imza atmasını ve yurt dışına çıkış yasağı konulmasını kararlaştırdı. 161
• Suriyeli muhalif aktivist Orouba Barakat ile gazeteci kızı Halla Barakat, İstanbul Üsküdar’daki
evlerinde öldürüldü. Orouba Barakat’ın, Suriye'deki cezaevlerinde işkence gören muhaliflerle ilgili
röportajlar yapmasıyla tanındığı ve savaşın başlamasının ardından İngiltere ve Birleşik Arap
Emirlikleri'nde kaldıktan sonra İstanbul'a geldiği bildirildi. Halla Barakat'ın (22) ise Ortadoğu'ya yönelik
haberler yapan Orient News'te editör olarak çalıştığı belirtildi. Polisin katil veya katillerin bulunması için
soruşturma başlattığı bildirildi. 162
25 Eylül 2017
• Cumhuriyet davasının üçüncü duruşması İstanbul Çağlayan’daki 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görüldü. Mahkeme ara kararında gazeteci Kadri Gürsel’in tahliyesine karar verdi. 330 gündür tutuklu
bulunan Gürsel tahliyesine ilişkin “Çok fazla sevinecek bir durum da yok. Haksız mesnetsiz suçlamalarla
tutuklanan Cumhuriyet çalışanları söz konusu” dedi. Gürsel’in tahliyesi sonrasında dört Cumhuriyet
çalışanının tutukluluklarının devamına karar verildi. 163
28 Eylül 2017
• Terör soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı çıkartılan gazeteci Can Dündar’ın
İnterpol’den kırmızı bülten ile Türkiye’ye iadesi talebinde bulunuldu. Cumhuriyet eski genel yayın
müdürü Dündar’ın Türkiye’deki evinde arama yapılmasının ardından polis ekiplerince, Almanya’da
olduğunun tespit edilmesi üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma
sonucunda Dündar hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. 164 Konuya ilişkin Alman Dışişleri Bakanlığı
sözcüsü Martin Schäfer "Bu tür bir yakalama emrinin Almanya'da dikkate alınacağını ve sonucunda da
Sayın Dündar'ın tutuklanacağını hayal edemiyorum" dedi. 165
• Azerbaycan Başsavcılığı, Dağlık Karabağ'a giden siyasetçi Ufuk Uras, yazar Sait Çetinoğlu,
gazeteciler Ali Bayramoğlu ve Erol Katırcıoğlu hakkında “Devlet sınırını yasa dışı geçme maddesini ihlal
ettikleri” gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, “Uras, Çetinoğlu, Bayramoğlu ve
Katırcıoğlu'nun 22 Eylül'de, ilgili Azerbaycan makamlarının izni olmadan Ermenistan üzerinden Dağlık
Karabağ'a gittiklerinin belirlendiği” ifadesi yer aldı. Söz konusu dört Türk vatandaşı hakkında, tutuklama
kararının verildiği ve haklarında uluslararası arama kararı çıkartıldığı ifade edildi. 166
11 Ekim 2017
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• ABD menşeili Wall Street Journal Türkiye muhabiri Ayla Albayrak yazdığı bir haber nedeni
ile Türkiye'de yargılandığı mahkeme tarafından “terör örgütü propagandası yapmaktan” iki yıl bir ay
hapis cezasına çarptırıldı. Albayrak kararı temyize götüreceğini söyledi. Gazetenin mahkeme kararıyla
ilgili haberinde, “Şu anda New York'ta bulunan Albayrak'ın hüküm giymesi, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan hükümetinin basın özgürlüğündeki kötüye gidişatla dikkat çektiği Türkiye'de
gazetecilerin giderek daha çok hedef haline getirildiğini de ortaya koyuyor” yorumu yapıldı. 167
4 Ekim 2017
• Barış bildirisine imzalayan akademisyenlerin, örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla yedi
buçuk yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıtarafından
kaleme alınan iddianamede, Ocak 2016 tarihli “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye, “sözde barış
bildirisi” diyerek, PKK/KCK’nin alenen propagandası mahiyetinde olduğu öne sürüldü. İddianamede,
daha sonra imzalanan “Barış talebinde ısrarcıyız” bildirisi ile “PKK terör örgütü propagandasına ısrarla
devam ettikleri ileri sürülerek diğer şüphelilerin bildiri altındaki imzalarından vazgeçmelerinin
engellenmesinin ve Türkiye Cumhuriyeti devletine halen meydan okuyabildiklerini göstermenin
amaçlandığı” iddia edildi. İddianamede, “Akademik nöbet ve sokak derslerinin çözümü sağlamaya değil
sorunu tırmandırmaya yönelik olduğu” iddia edilerek, “yapılan propaganda ile kamuoyunun ve üniversite
gençliğinin işlenen suça ortak edilmek istendiği” savunuldu. 168
5 Ekim 2017
• Ankara Sakarya Caddesi’nde, müftülere nikah yetkisini protesto etmek için bir araya gelen
kadınlara polis müdahale etti. Polis biber gazı kullanarak grubu alandan uzaklaştırmaya çalıştı. Grup adına
konuşan Meziyet Yıldız, “Bugün mecliste İç İşleri Komisyonu’ndan da bu yasa geçti. Ama bilsinler
ki, kadınların nazarında bu yasa geçemez. Bu yasakları delene ve kadın düşmanı politikaları geri çevirene
kadar sokaklarda olacağız ve geri durmayacağız” dedi. 169
• HDP milletvekili ve parti sözcüsü Osman Baydemir, Diyarbakır Büyükşehir Belediye
Başkanlığı döneminde “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlaması ile yargılandığı davada,
bir yıl beş ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.Baydemir’in,Başkan olduğu dönemde, kapatılan BDP'nin
cezaevlerindeki açlık grevine dikkat çekmek için Kasım 2012'de Batıkent Meydanı'nda düzenlemek
istediği miting yasaklanmıştı. Yasak nedeniyle milletvekilleri ile birlikte Diyarbakır Valiliği önüne giden
Baydemir'in, yargılanmasına karar verilmişti. 170
• Ankara Kadın Platformu üyeleri, müftülere nikah yetkisi veren yasa tasarısına tepkilerini
göstermek ve milletvekilleriyle görüşmek üzere gittikleri TBMM kapısından geri çevrildiler. CHP’li
milletvekillerinin sahip çıktığı kadınların meclis polisi tarafından içeriye girmeleri engellendi.
CHP’lilerce yapılan ortak açıklamada “Kadın haklarını savunmayın diye Meclis’te kadınlara giriş yasağı
konuldu. Biz gidip bu karara baktık. Meclis Başkanlığının, kadınlar medeni kanuna sahip çıkıyor diye
giriş yasağı konulmasına ilişkin bu kararını protesto ediyoruz. Medeni hakları elinden alınan bütün
kadınlar Mecliste olmalıdır. Biz kadınlarımıza ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz”
denildi.171
7 Ekim 2017
• Siirt DBP ilçe Eş Başkanı Cengiz Bingöl, ilçe yöneticisi Hayrettin Deniz ve gazete dağıtımcısı
Fahrettin Devirden gözaltına alındılar. DBP’den yapılan açıklamada, “Siirt Kurtalan İlçe binamızı hiçbir
gerekçe olmadan basan polisler, İlçe Eşbaşkanımızı, bir yöneticimizi ve gazete dağıtımcısını gözaltına
aldı. Parti binamızda bulunan pankartlara, eski dergilere ve evraklara el koydu” denildi. 172 “
• HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik, terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan altı yıl hapis
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cezasına çarptırıldı. Sincan Kapalı Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan Çelik, dosyadaki iddiaları
reddederek, verilecek kararın kamu vicdanına uygun olması gerektiğini düşündüğünü belirtti. Çelik,
“Dosyada deliller yeterli değil ve hukuki bir yargılamaya yakışmamaktadır.” dedi. Çelik, Haziran 2015'te
Muş Belediye Meydanı'nda yaptığı konuşmada, koruculara yönelik, “Bu memleketten defolup
gideceksiniz. Bize uzattığınız o keleşi size çevirmesini çok iyi biliriz” demişti. Çelik, Nisan 2017’de,
“Terör örgütünün propagandası yapmak, örgüt üyeliği ve yardım yataklık” suçlarından gözaltına alınıp,
cezaevine konulmuştu. 173
• Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP İl
Başkanı Yüksel Akgün'ün de bulunduğu sekiz partili hakkında “terör örgütü propagandası” yaptıkları
iddiasıyla gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, sabah
saatlerinde şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. 174
10 Ekim 2017
• Ankara’da iki yıl önce 101 kişinin yaşamını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı bombalı
terör saldırısının yıl dönümünü anmak isteyen gruba polis biber gazıyla müdahale etti. Polisin, alana
sadece olayda hayatını kaybeden kişilerin yakınlarının, milletvekillerinin ve sivil toplum kuruluşu
temsilcilerinin alınmasına izin vermesi üzerine tepki gösteren yaklaşık 100 kişilik gruba müdahale ederek,
alandan uzaklaştırdığı bildirildi.175
• Ankara Konur Sokak’ta bulunan ve 10 Ekim katliamında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının
yer aldığı anıt, katliamın yıl dönümünde polisler tarafından saldırıya uğradı. Saldırının ardından bazı
vatandaşların parçalanan anıtı yenilediği belirtildi. 176
• Ankara, Yüksel Caddesi’nde “İşimizi Geri İstiyoruz” eylemine polis müdahalesinde, dört
yurttaş darp edilerek, gözaltına alındı. AktivistlerAcun Karadağ ve Veli Saçılık’ın da aralarında
bulunduğu dokuz kişi daha akşam saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltı sayısı böylece toplam 13’e
yükseldi.177
• Ankara Gar katliamında hayatını kaybedenler için katliamın ikinci yılında İstanbul
Üniversitesi’nde bir araya gelen öğrencilere polis müdahale etti. Eyleme yapılan müdahale sonunda
toplam 67 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Üniversite kampüsünden çıkartılarak gözaltına alınan bazı
öğrencilere destek vermek isteyen bir başka öğrenci grubu da polise direnirken gözaltına alındılar. 178
11 Ekim 2017
• Kahta Cumhuriyet Savcılığı, “terör örgütü niteliği taşıdığının değerlendirildiği” iddiası ile üç
kitaba satış yasağı koydu. Yazar Faysal Dağlı’nın 1994’te Belge Yayınları tarafından basılan “Birakuji
(Kürtlerin İç Savaşı)”, Aytekin Gezici’nin Tutku Yayınları’ndan basılan “Kürt Tarihi” isimli kitabı ile
Fehim Taştekin’in 2016’da İletişim Yayınları’ndan çıkan “Rojava Kürtlerin Zamanı” isimli kitapların
ayrıca toplatılması kararı da verildi. 179
12 Ekim 2017
• Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı 15 köy ve mezra kırsalında düzenlenecek operasyon
nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “İlçenin, mülki sınırları
içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de
bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek,
sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek
maksadıyla operasyon düzenlenecektir” denildi. 180
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14 Ekim 2017
• Ankara Yüksel Caddesi’nde, 220 gündür açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça’ya destek için açıklama yapmak isteyen gruba polis müdahale ederek, dört kişiyi
gözaltına aldı. Kamu emekçilerinden oluşan grubun, “Nuriye ve Semih’in açlık grevi 220’inci gününde.
Nuriye ve Semih işe geri alınsın” pankartını açması üzerine polisin müdahalede bulunduğu belirtildi. 181
• Van'ın Erciş ilçesinde gazeteciler İdris Yılmaz ve Erhan Akbaş, haber yapmak için görüşmeye
gittikleri Müteahhit Şahin Yağar ve yakınları tarafından saldırıya uğradıkları daha sonra sığındıkları
hastanede polis tarafından gözaltına alındıkları belirtildi. Yılmaz, Erciş sahil yolu projesi ihalesini alan
Müteahhit Yağar'ın, proje yapımında belediyeye ait iş makinelerini ve belediye işçilerini kullandığını
tespit ettiklerini ifade ederek durumun ihaleye uygun olup olmadığını sormak için şantiyeye gittiklerini
söyledi. Yılmaz “Yağar, bizi yalan haber yapmakla itham edip saldırmaya başladı. Saldırı sırasında
fotoğraf makinesi ve kameramızı kırıp bizi yaşatmayacağı yönünde tehditler savurdu” dedi. Saldırının
ardından şikayetçi olmak için emniyete gittiklerini belirten Yılmaz, burada İlçe Emniyet Müdürü'nün de
tehditlerine maruz kaldıklarını ve ardından gözaltına alındıklarını ifade etti. 182
16 Ekim 2017
• Verdiği fetvada “altı yaşındaki çocukla evlenilebilir” diyen Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin
Yıldız’ı “pedofili savunucusu” olarak suçlayan gazeteci Mustafa Hoş aleyhinde açılan hakaret davasında,
“Burada 'altı yaşında çocukla evlenilebilir" diyenlerin yargılanması gerekirken ben yargılanıyorum. Bu
mahkemede pedofiliyi savunanlarla, pedofiliye karşı çıkanları yargılıyor”dedi. Yıldız’ın avukatı Ahmet
Emin Şahingöz’ün Hoş’a “İslam düşmanı” diyerek hakaret etmesi üzerine, Mahkeme başkanı, Şahingöz'ü
duruşma salonundan dışarı attırdı. Şahingöz, salondan çıktıktan sonra da gazetecilere saldırarak
hakaretlerini sürdürdü. 183
• İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe’nin, darbeci askerlerle ilişkisi
olduğu ile ilgili yalan haberler yaptığı gerekçesiyle Sabah’ın Egemuhabiri Ertan Gürcaner, bir yıl 15 gün
hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakarak cezayı beş yıl boyunca
denetimli serbestliğe çevirdi. 184
17 Ekim 2017
• Kapatılan Zaman’ın Eskişehir muhabiri Mehmet Kuru, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında
hakkında açılan davada altı yıl, üç ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılan Kuru, suçlamaları
kabul etmedi. Kuru, “Ben bu örgütün ne okullarına gittim, ne de yurtlarında kaldım. Çocuğumu okullarına
göndermedim. Zaman benim sadece ekmek kapımdı. Ben örgüt üyesi değilim. Himmet parası adı altında
bir bağışta bulunmuş değilim. 16 yıldır muhabirlik yapıyorum” dedi. 185
• Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin ByLock
kullandığı iddiasını gündeme getiren gazeteci İsmail Küçükkaya ve konu hakkında sosyal medyada isim
vermeden paylaşım yapan Avukat Fidel Okan hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın gerekçesinin
'kamu görevlisine hakaret' ve 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama' olduğu ifade edildi. 186
Kaya’nın eşinden boşandığını belirten Küçükkaya konuya ilişkin “Boşanma için özür dilerim,
ByLocksözlerimin arkasındayım” dedi 187 . Emniyet Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamada ise
Küçükkaya’nın iddiasını yalanlayarak, ”Bakan Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın ByLockkullanıcısı olduğuna
dair iddialar gerçekdışı bilgilerle toplumu yanıltmaya yönelik olup tamamen asılsızdır” denildi. 188
20 Ekim 2017
• BİA Medya Gözlem Raporu’nda, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 122 gazetecinin bir
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Ekimi hapishanede geçirirken, 14 gazetecinin gözaltına alındığına dikkat çekildi. Raporda ayrıca 296
gazetecinin çeşitli suçlamalarla, 182 kişinin ise ağırlaştırılmış müebbet ve 3036 yıl hapis istemiyle
yargılandığının altı çizildi. “109 gazeteci ve medya çalışanı işten çıkarıldı veya işten çıkmak zorunda
kaldı” denilen raporda ayrıca, “Tutuklu gazetecilerin 75’i Cemaat medyasına çalışanlardan oluşurken
habercilerden 28’i Kürt medyasından olduğu belirlenirken, 107 gazetecinin 82’sinin soruşturmasının
halen sürdüğüne dikkat çekildi. Raporda, “Hapisteki gazetecilerden üç kişi Cumhuriyet’ten, 15 gazeteci
ise Sözcü, DieWelt, BirGün, Evrensel, Sosyalist Dayanışma, ETHA Ajansı, Özgür Gelecek, Nokta, EmekAdalet, Eylül Hapishane, Odak, Atılım, Yeni Evrede Mücadele, Mezitli FM, Diken'den ayrıca bir de
bağımsız foto-muhabir var” denildi. 189
21 Ekim 2017
• Özgür Gündem’in bir günlük Nöbetçi Genel Yayın yönetmenliğini yapma nedeniyle bir yıl altı
ay ceza alan gazeteci Murat Çelikkan tahliye edildi. Çelikkan’ın avukatlarının denetimli serbestlik
başvurusu sonucunda, infaz yasası gereğince serbest bırakıldığı bildirildi. 190 Kendisi “örgüt propagandası
yaptığı” iddiasıylaAğustos ayında Kırklareli Cezaevi’ne girmişti. 191
23 Ekim 2017
• Mersin Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Vahap Şehitoğlu’nun evine bir grup tarafından
silahlı saldırı düzenlendi. Olay sonrası jandarma ekiplerine verdiği ifadede Şehitoğlu “Hepinizin bildiği
gibi 18 aydır Mersin’de FETÖ’nün yapılanması özellikle Büyükşehir Belediyesi’ndeki yapılanmasına
karşı çok etkin yayınlar yaptım. Bu yayınları yaparken özellikle Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
Burhanettin Kocamaz tarafından hedef gösterildim” dedi. 192
24 Ekim 2017
• FETÖ medya yapılanmasına ilişkin, “örgüt üyeliği ve darbeye teşebbüs” suçlarından açılan dava
dosyalarının birleştirilmesinin ardından, 23'ü tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada tahliyesine karar
verilen gazeteci Murat Aksoy, şarkıcı Atilla Taş ile öğretmen Davut Aydın cezaevinden çıktı. Aksoy
yaptığı konuşmada, “Sadece mutluyum, 421 gün oldu. Geç de olsa adalet yerini buldu. Benim tek suçum
yazı yazdım, başka hiçbir suç işlemedim. Ama içeride gazeteci arkadaşlarım var, tek temennim en kısa
sürede gazetecilikten dolayı, mesleğinden dolayı içeride olanların tahliye edilmesi” dedi.193
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a ait mailleri haber yaptığı iddiasıyla tutuklu
bulunan gazeteci Ömer Çelik 304 gün sonra serbest bırakıldı. Aynı davadan yargılanan gazeteciler Tunca
Öğreten ve Mahir Kanaat’ın tutukluluk halinin devamına karar verildiği belirtildi. 194
26 Ekim 2017
• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin DieWelt’in tutuklu muhabiri Deniz Yücel hakkında
görüşünü bildirmesi için Türkiye’ye tanıdığı sürenin dolması üzerine altı haftalık ek süre talebinde
bulunuldu. Yücel, Şubat ayında gözaltına alınmış ardından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör
propagandası” yapmak gerekçesiyle tutuklanmıştı. 195
• KHK ile kapatılan DİHA muhabiri Şerife Oruç hakkında “örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla açılan
davanın ikinci duruşmasında, mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi. Oruç, Temmuz ayında
haber takibi sırasında gözaltına alınmıştı. 196
31 Ekim 2017
• Cumhuriyetyönetici ve yazarlarının da aralarında bulunduğu beş kişinin tutuklu 19 sanığın
yargılandığı davanın dördüncü duruşmasında, Ahmet Şık, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Emre İper ve
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Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Atalay ve Sabuncu bir yıl,Şık
305 gün,İper ise 208 gündür cezaevinde tutuluyor. Cumhuriyet çalışanlarının dördüncü duruşmasında
Atalay, savunma yaparken “Adalet, özgürlük ve demokrasi değerlerinin yanında saf tutmak onurdur”
diyerek yargıya güvenmediğini söyledi. Sabuncu ise duruşmadaki konuşmada, “Ara karar aynı, savcı
mütalaası aynı. Cumhuriyet kimseden emir almaz. Gazeteciliği savcılardan mı öğreneceğiz” dedi 197
• Kapatılan Özgür Gündem Yayın Danışma Kurulu Üyesi Aslı Erdoğan ve yazar Ayşe Necmiye
Alpay'ın da aralarında bulunduğu dokuz sanığın yargılandığı davada, gazeteciler İnan Kızılkaya ve Kemal
Sancılı’nın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verildi. Kızılkaya savunmasında, “İnsanlar
için önemli olan devletin gücünü değil, özgürlüğü hissetmektir. Benim kalemimi kıramayacaklar.
Gazeteciyim, özgürlüğümü istiyorum” dedi. İddianamede, Erdoğan ve Alpay'ın da aralarında bulunduğu
dokuz sanığın “silahlı terör örgütüne üye olmak, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, terör
örgütü propagandası yapmak” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve altı buçuk yıldan 17 yıl beşer aya
kadar hapis cezası talep ediliyor.198
• Yaşları küçük çocukların evlendirilmelerinin uygun olduğu şeklinde bir açıklama yapan ilgili
din adamı Nureddin Yıldız hakkında “Pedofil Nureddin Yıldız” ifadesini kullanan gazeteci Orhan
Gökdemir 2.900 TL para cezasına mahkum edildi. Yıldız bahse konu sözlerini iki yıl önce bir televizyon
programında sarf etmişti. 199
1 Kasım 2017
• Kapatılan DİHA muhabiri Nedim Türfent'in davasında mahkeme tutukluluğun devamına karar
verdi. Türfent, savunmasında, “Gazeteciler ayna görevi görürler. Gazeteci her konuda haber yapabilir.
Gazeteci bir örgüt üyesiyle de bir başbakanla da röportaj yapabilir. Bu suç değildir. Ben hendeklerle ilgili
Şırnak’ta haber yaptığım için şu an buradayım. Hendek haberi yapmam beni örgüt üyesi yapmaz, bu bir
gazetecilik faaliyetidir” dedi.Cezaevinde 17 aydır yatmakta olan Türfent, iki yıl önce Van’da
tutuklanmıştı. Türfent22 yıl beş aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor. 200
2 Kasım 2017
• FOX TV'de Çalar Saat adlı sabah programını sunan gazeteci İsmail Küçükkaya ile Avukat Fidel
Okan hakkında, “Kamu görevlisine alenen hakaret” ve “Türkiye Cumhuriyeti kurum ve organlarını alenen
aşağılama” gerekçesiyle bir yıl altı aydan beş’ er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kendisi ile ilgili yapılan bir haber üzerine Bakırköy
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş bunun üzerine Savcılık Bakan Kaya ve eşiyle ilgili
yayınlanan haber konusunda Küçükkaya ve Okan hakkında soruşturma başlatmıştı. 201
4 Kasım 2017
• Özgür Gazeteciler İnisiyatifi’nin yayımladığı Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri Raporu’nun
Ekim sayısında, geçen ay 14 gazetecinin gözaltına alındığı, beş gazetecinin tutuklandığı, 31 gazeteci
hakkında ise dava açıldığı kaydedildi. Rapora göre, geçtiğimiz ay içinde 11 gazeteci tahliye edildi, 171
gazeteci ise ağır tecrit koşulları altında hâlâ cezaevinde bulunmakta. İnisiyatif sözcüsü Hakkı Boltan,
Türkiye’de neredeyse tüm dünyadaki tutuklu gazeteci sayısı kadar gazetecinin cezaevinde tutulduğunu
söyleyerek, “Türkiye’yi gazetecilerin zindanı haline çevirmekle ülkede herhangi bir toplumsal istem veya
sorun çözülmedi. Hatta her şeyin baltaladığını canlı canlı görerek, yaşadık, Türkiye’nin kötürüm bir ülke
haline getirdiğine tanıklık ettik. Bu da herkese gösteriyor ki doğru olan gazetecileri serbest bırakmaktır.
Gelin gazetecileri zindandan çıkaralım ki Türkiye özgürleşsin” dedi. 202
5 Kasım 2017
• TÜYAP tarafından düzenlenen 36. İstanbul Kitap fuarında Kırmızı Kedi Yayınevi standına
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saldırı düzenlendi. İYİ Parti lideri Meral Akşener’in siyasi geçmişi hakkında yazdığı “Asena” adlı kitabını
imzalamak üzere fuarda bulunan Aydınlık yazarı Sebahattin Önkibar, standına gelerek kitabı imzalatmak
isteyen kişiler tarafından yumruklandı. Güvenlik güçleri saldırganların kimliğinin henüz
belirlenemediğini açıkladı. Türkiye Yayıncılar Birliği, saldırı konusundaki basın bildirisinde "İfade ve
yayımlama özgürlüğü ayrımsız bir şekilde herkes için vazgeçilmez ve korunması gereken bir haktır. Bu
hakka yönelik yapılan her türlü müdahale ve bu müdahalelere cesaret veren cezasızlık hali, yeni şiddet
olaylarını doğurmakta ve cesaret vermektedir. Yazar ve yayınevlerine yönelik her türlü engelleme ve
müdahale, kişisel hakların ötesinde kamusal bir hak olan demokratik bir toplumda yaşama hakkını ihlal
etmektedir” açıklamasında bulundu. DW Türkçe’ye konuşan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan
Kocatürk ise “Nefret suçlarına karşı olduğumuz gibi bu tür şiddet olaylarına da son derece karşıyız. Daha
önce de yayınevine saldırılar olmuştu. Bu saldırılar sırasında saldıran kişiler polis tarafından gözaltına
alınıp savcılığa götürüldüğünde savcı onları serbest bıraktı. Bu tür cesaretlendirici şeylerin olmamasını
diliyoruz. Buraya saldıranların da bir an önce bulunup adalete teslim edilmesini diliyoruz” dedi. 203
6 Kasım 2017
• İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili kitabın yazarı gazeteci Sabahattin Önkibar’a
saldıran iki kişi gözaltına alındı. Aydınlık da köşe yazan Önkibar, iki gün önce İstanbul Kitap Fuarı’ndaki
Kırmızı Kedi Yayınevi’nin standında ‘Asena’ isimli kitabını imzalarken bir grup tarafından
yumruklanarak, saldırıya uğramıştı. 204
7 Kasım 2017
• Muş’ta gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan, KHK ile kapatılan Dicle
Haber Ajansı muhabiri İdris Sayılgan hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Geçen yıl tutuklanan
Sayılgan’ın 13 ay sonra hakim karşısına çıkacağı bildirildi. Sayılgan hakkında “Örgüt üyeliği” iddiasıyla
yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sayılgan’ın iddianamesinde, haber kaynakları ile
yaptığı telefon görüşmeleri, haberler, sosyal medya paylaşımları, TV kanallarına yaptığı aktarımlar suç
unsuru olarak yer aldı. 205
• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM), Türkiye'de tutuklu bulunan Alman DieWeltmuhabiri
Deniz Yücel ile ilgili olarak Türkiye'ye savunma için verilen süreyi son kez uzattı. Şubat ayında
tutuklanan Türk ve Alman vatandaşlıklarına sahip Deniz Yücel hakkında hâlâ bir iddianamenin
bulunmadığı belirtildi. AİHM, Yücel adına yapılan başvuru konusunda Türkiye’ye görüşünü iletmesi için
24 Ekim’e kadar süre tanımıştı. Ancak Ankara, sürenin bittiği gün AİHM’e başvurarak, mühletin altı hafta
uzatılmasını talep etmişti. Bunun üzerine AİHM Türkiye'ye üç hafta ek süre tanımış, Türkiye'nin
görüşünü 14 Kasım’a kadar iletmesini istemişti. 206
8 Kasım 2017
• Van Büyükşehir Belediyesi’nin etrafına konulan beton blokları fotoğraflarken gözaltına alınan
ve yaklaşık sekiz aydır tutuklu olarak yargılanan DİHA muhabirleri Selman Keleş ve Arif Aslan’ın
makinelerinde bulunan tüm fotoğraflar suç delili sayıldı. “Örgüt üyeliğinden” kapatılan DİHA çalışanları
Keleş ve Aslan hakkında hazırlanan iddianamede “çekilen blok fotoğraflarının örgüt tarafından
gerçekleştirilebilecek olası eylemler için keşif amaçlı çekildiği” iddiasına yer verildi. İddianamede, ayrıca
“Örgütün, kırsalda bulunan silahlı militanları ile yakın temas halinde oldukları ve faaliyetlerini belirli bir
hiyerarşi dışında gerçekleştirmelerinin mümkün olmadığı”na dikkat çekilerek, terör örgütüne üye olma
suçunu işlediklerinin sabit olduğu ifade edildi. Keleş ile Aslan haber takibi sırasında Mart ayında
tutuklanmıştı.207
• Sözcü muhabiri Gökmen Ulu hakkında açılmış olan davanınikinci duruşmasında yurt dışına
çıkış yasağı ile tahliye edildi. Ulu, FETÖ ile suçlanmasının ağır bir iftira olduğunu söyleyerek,
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“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘herkesi meydanlara bekliyorum’ açıklamasını dünyaya
duyuran ilk gazeteci benim” dedi. Ulu, Erdoğan haberiyle darbecilere yer bildiriminde bulunduğu
iddialarını reddederek, “Erdoğan’ın orada tatil yaptığını tüm Marmaris biliyordu. Türk turistler de buna
ilişkin sosyal medyada paylaşım yapmıştı. Darbecilerin, Erdoğan’ın yerini gazetecilerden öğrenmedikleri
kanıtlandı. Hakikat ortaya çıktı” dedi. Gazetenin sahibi halen yurtdışında bulunan Burak Akbay da,
avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dört sayfalık yazılı savunmasında, “Türk adaleti buna alet
olmuştur. Şahsım adına yapılan suçlamalar kumpasın bir parçasıdır” ifadelerine yer verdi. 208
9 Kasım 2017
• İstinaf Mahkemesi, gazeteci Hasan Cemal hakkındaki üç ayrı dosyayı karara bağladı. Mahkeme,
Cemal'ın “terör örgütü propagandası” suçundan verilen beraat kararını bozarken, aynı suçtan verilen bir
yıl üç aylık hapis cezası ile “Silahlı terör örgütünün açıklamalarını yayınlama” suçundan verilen altı bin
liralık adli para cezasına ilişkin kararları ise onadı. 209
12 Kasım 2017
• Aydınlık yazarı Mehmet Faraç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile gazeteden
ayrıldığını açıkladı. Faraç, “Son dönemde gazeteye uymayan üç dört yazımı dün akşamdan itibaren bana
da gönderiyorlar. Adalet yürüyüşüne destek, (İYİ Parti Genel Başkanı) Meral Akşener röportajı ve Vatan
Partililerin suskunluğunu eleştiren bu yazılar ayrılığı dayatmada çok büyük etken oldu. Oraya çok emek
verdim ve karşılığında ne yazık ki bezdirme!.. Aydınlık’ın bu hale getirilmesi çok üzücü. Gazete ve
arkasındaki irade bana yapılan eziyetten haberdar. Aydınlık’ın logosundaki emek sloganına sahip
çıkmaması kahredici. Aydınlık’a zarar veriyorlar” paylaşımında bulundu. 210
13 Kasım 2017
• Darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla 400 gündür tutuklu bulunan gazeteci Ahmet
Altan, kardeşi akademisyen Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak'ın yargılandığı davanın ara kararında
tutukluluk halinin devamına karar verildi. 211 Karar sonrası konuşan Altan “Birleşmiş Milletler AİHM
raporunda bu davaya tiyatro dedi. Biraz evvel savcının ‘repliklerini’ dinlerken bu tiyatroda bir aktör
olduğunu anladım. Dosyaya hâkim olmayan bir savcı nasıl böyle ezberden konuşabiliyor? Böyle hukuk
olmaz, böyle mahkeme olmaz.” ifadesini kullandı. 212
15 Kasım 2017
• TRT Müzik kanalında yayımlanan bir programda Erzurum yöresine ait “Hele dadaş hoş musan?”
adlı türkünün sözleri sansürlenerek, 'Sarhoş musan', ifadesi, 'Oruç musan' olarak değiştirildi. Videoyu
sosyal medyada paylaşan CHP milletvekili Tuncay Özkan, “Türk kültürüne, geleneğine, folklorüne
düşmansınız. Türklüğe düşmansınız. Siz Türkiye’ye düşmanlardan bile daha ağır tahribat veriyorsunuz.
Türküler sizden büyük. Türküler sizden sonra da söylenmeye devam edecek” sözleriyle tepki
gösterdi. CHP’li Hilmi Yaracı da “Bu türküleri değiştirmek onların haddi de hakkı da değil,” ifadelerine
yer verdi.213
• Başbakan Binali Yıldırım, oğullarının adının geçtiği Paradise (Cennet) Belgeleri’ni
haberleştiren Odatv'ye dava açtı. Yıldırım, Paradise Belgeleri için Cumhuriyet’e açtığı davanın ardından
Odatv'ye de 500.000 liralık manevi tazminat davası açtı.214Cumhuriyet’ten de aynı miktarda tazminat talep
edilmişti.
• Malta'da Başbakan Binali Yıldırım'ın oğullarının, dayısının, yeğeninin yöneticisi bulunduğu
şirketlerine ilişkin ParadisePapers belgelerinde yer alan haberlerin yayınlandığı Cumhuriyet'in söz konusu
haberine erişim yasağı getirildi. Ayrıca Enerji Bakanı Berat Albayrak ve kardeşi Serhat Albayrak'a ait
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iddiaların da belgelerde yer aldığı haber erişime kapatıldı. 215
17 Kasım 2017
• Tutuklu gazeteci Nedim Türfent, polisler tarafından defalarca tehdit edildiğini söyledi. KHK ile
kapatılan Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) 18 aydır tutuklu bulunan Yüksekova muhabiri Türfent’in, 22.5
yıl hapis istemiyle yargılandığı davada, tutukluluk halinin devamına karar verildi. Türfent, “Gözaltına
alındığımda polisler ‘Merak etme en az 20 yıl ağır ceza alacağın bir dosya hazırladık’ dediler.Ben ise
buna sadece mahkemelerin karar verebileceğini söyledim. JİTEM hesaplarından defalarca ölüm tehditleri
aldım. Bu hesabın araştırılmasını istiyorum. Bu hesap, sadece polislerin, güvenlik güçlerinin girebileceği
bölgelerden fotoğraflar paylaşıyor. Demek ki bu hesap, istediği yere engel çıkarılmadan ulaşabiliyor”
dedi.216
18 Kasım 2017
• Deniz Yücel'in tutukluluğunu eleştiren Alman Cumhurbaşkanı Frank-WalterSteinmeier,
“İddianame olmaksızın cezaevinde olması bir skandaldır” dedi. Steinmeier aynı zamanda “Medyada adına
rastlanılmayan” diğer birçok gazetecinin Türkiye'de tutuklu olmasının da skandal olduğunu” ifade etti.
Alman Cumhurbaşkanı, bu gazetecilerin serbest bırakılması için sarfedilen çabalara devam edilmesi
çağrısında da bulundu. Şubat ayından bu yana “terör propagandası yapmak” ve “halkı kin ve düşmanlığa
tahrik etmek” iddialarıyla cezaevinde tutuklu bulunan Welt muhabiri Türk ve Alman vatandaşı Yücel
hakkında, henüz bir iddianame bulunmuyor. 217
21 Kasım 2017
• Cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Oğuz Güven’e üç yıl bir ay hapis cezası
verildi. Güven’e, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak” suçlamasıyla bir yıl 10 ay
15 gün, “PKK/KCK terör örgütünün yöntemlerini meşru gösteren ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik
eden bildiri ve açıklamaları yayınlamak suçundan ise bir yıl iki ay 17 gün hapis cezası verildiği belirtildi.
Mahkeme’nin Güven'in tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmadığı gerekçesiyle cezayı
ertelemediği bildirildi. Duruşma sonrası açıklama yapan Güven, “Kararın kendisi zaten Türkiye'deki
durumu anlatıyor. Eksik kelimeyle atılan 52 saniyelik tweetten dolayı ceza üstüne ceza yağdırdılar. FETÖ
propagandasından tutukladılar üstüne de PKK'yı eklediler. Aradılar taradılar, dışarıdan iki buçuk yıl
önceki tweetleri buldular. Bu karar, Türkiye'de hukukun biçildiğinin göstergesidir” dedi. 218
• KHK ile kapatılan Zaman muhabiri Ayşenur ParıldakFETÖ’ye üye olduğu gerekçesiyle yedi yıl
altı ay hapis cezasına mahkum edildi. Savunmasını yapan Parıldak, ByLockkullandığı ve sosyal medyada
suç içerir mesajlar yönündeki suçlamaları reddederek, “Tek suçum Zaman gazetesinde çalışmak. Keşke
çalışmasaydım. Gazetede önde gelen herkes yurt dışına gitmiş, 'basın özgürlüğü' diye tweet atıyorlar.
Beraatımı ve tahliyemi istiyorum” dedi. 219
24 Kasım 2017
• Rusya’nın Ankara Büyükelçisi AndreyKarlov suikastına ilişkin yürütülen soruşturma
kapsamında, TRT Avaz’da yayınlanan programın yapımcısı H.A. “tasarlayarak adam öldürme” suçlaması
ile tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturması kapsamında
H.A.’nın, Fetö’nün dedektifleri olarak bilinen “bölge tarama mesullerinden” biri olduğu gerekçesiyle
tutuklandığı bildirildi. Ayrıca, H.A.’nın İstanbul’daki soruşturma kapsamında örgütle ilişkisi olduğunu
itiraf ettiği, ancak 2008 yılından bu yana FETÖ ile irtibatının koptuğunu söylediği kaydedildi. 220
• OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kapatılan Dicle Medya Haber Ajansı muhabirleri Erdoğan
Alayumat ve Nuri Akman’a, Hatay Cumhuriyet Savcısı Tacettin Pınar 45’er yıl hapis cezası istedi. Savcı,
her iki gazeteci hakkında, yaptıkları haberleri gerekçe göstererek, “Devletin gizli kalması gereken
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bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme” ve “örgüte üye olma” suçlamalarından 45’er
yıl hapis cezası istedi. Alayumat ve Akman’ın yaptıkları haberler ve arkadaşları ile Whatsapp’tan yapmış
oldukları haber tartışmaları suç delili olarak iddianamede yer aldı. Alayumat ve Akman, 14 Temmuz’da
“makul şüphe” gerekçesiyle Antep’te gözaltına alınmış daha sonra Antep’ten Hatay’a getirilerek, 13 gün
burada gözaltında tutulmuştu. Temmuz’da ki duruşma sonrası Akman serbest bırakılırken, Alayumat
“casusluk” iddiasıyla tutuklanmıştı. 221
25 Kasım 2017
• Uluslararası Gazeteciler Federasyonunca (IFJ) yayımlanan bir ankete göre kadın gazetecilerin
yüzde 50'si cinsel tacize ve şiddete maruz kalıyor. Araştırmaya göre neredeyse her iki kadın gazeteciden
biri, çalıştıkları ortamlarda cinsel taciz, psikolojik taciz, “online taciz” ve çeşitli formlarda toplumsal
cinsiyete dayalı şiddete maruz kalarak, kadın gazetecilerin yüzde 85’inin, bu tür şiddet olaylarına ve
faillerine karşı alınan önemlerin yetersiz olduğunu söylendi. IFJ Cinsiyet Konseyi Eş Başkanı MindyRan,
“50 ülkeden kadın gazeteci aynı hikayeyi anlatıyor. İş dünyasındaki toplumsal cinsiyete dayalı şiddet
yaygın ve buna karşı atılan adımlar neredeyse yok ya da yetersiz. Failleri adalete teslim etmek ve kadın
gazetecilerin bu tür saldırıları bildirmeleri için gerekli güvenceyi sağlamak adına acil eylemde bulunmak
zorundayız” ifadelerini kullandı. IFJ Genel Sekreteri AnthonyBellanger ise, “İşyeri toplu sözleşmeleri ve
sağlam raporlama prosedürleri, işyerinde cinsiyete dayalı şiddete karşı mücadele edilmesi için acilen
gerekli” dedi.222
29 Kasım 2017
• Yeniçağ eski yazarı İsmail Türk, Esenboğa havaalanında gözaltına alındı. Türk’ün Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındığı kaydedildi. 223
29 Kasım 2017
• Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul'da katıldığı bir etkinlikte eşi İlyas Kaya'nın
telefonunda ByLockbulunduğu iddiasını gündeme getiren FOX TV'nin mikrofonunu, “Ben ona
konuşmayacağım” diyerek uzaklaştırdı. Daha önce, Kaya'nın eşinin telefonunda ByLock çıktığını
haberleştiren gazeteci İsmail Küçükkaya, hakkında dava açılmış ayrıca RTÜK, yapılan haber dolayısıyla
FOX TV'ye para cezası kesmişti. 224
1 Aralık 2017
• Tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu hakkında, istinaf savcısı tarafından, “Devletin gizli
kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla açıklamak” suçundan müebbet hapis
cezası istendi. MİT TIR'ları görüntülerini Cumhuriyet eski genel yayın yönetmeni Can Dündar'a verdiği
iddia edilen Berberoğlu'nun, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesindeki davanın kamu güvenliği
gerekçesiyle kapalı yapılmasına karar verildiği bildirildi. 225 Mahkemenin 16 Ocak tarihine ertelediği
davada mevcut delil durumu ve isnad edilen suçun vasfını gerekçe gösterilerek Enis Berberoğlu'nın
tutukluluk halinin devamına oybirliği ile karar verildi. 226
• Türk hükümeti DieWelt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne
(AİHM) yaptığı şikâyet başvurusu sebebiyle gönderdiği savunmada Yücel'in şikâyetini geri çevirmesini
istedikleri belirtildi. Gönderilen savunmada Anayasa Mahkemesi'nin henüz bir karar vermediği ifade
edilerek,Yücel'in “terör propagandası yapmak” ve “halkı kin düşmanlığa tahrik etmek” gibi nedenlerle
suçlandığına işaret edildi ve verilen tutukluluk kararı savunuldu. İletilen savunmada Türkiye'deki
olağanüstü hal koşulları ve mahkemenin üzerindeki iş yükü dikkate alındığında bunun “son derece
anlaşılabilir bir durum” olduğu vurguladı. 227
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4 Aralık 2017
• Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ), Kasım ayına ait basına yönelik hak ihlalleri raporunda
gazetecilere baskıların artarak devam ettiğine dikkat çekildi. Rapor için düzenlenen basın toplantısında
ÖGİ Sözcüsü Hakkı Boltan konuşmasında,geçtiğimiz ayda168 gazetecinin tutuklu olduğunu anımsatarak
aynı sürede yedi gazetecinin gözaltına alındığı, 31 gazetecinin yargılandığını, üç gazeteciye ise dört yıl
dokuz ay hapis cezası verildiğini kaydetti. Boltan, ayrıca üç gazeteciye 106 bin lira para cezası verildiği,
28 gazeteci ve bir haber ajansı hakkında dava açıldığını da belirtti. 228
• Taraf çalışanları hakkında açılan Balyoz’da kumpas davasında, tutuklu gazeteci Mehmet
Baransu’nun tahliye talebi reddedildi. Baransu’nun yanında firari sanık eski asker Tuncay Opçin, Taraf
Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hüsrev Altan, gazeteci Yasemin Çongar ve Yıldıray
Oğur’un yargılanmasına devam edildiği belirtildi. 229
• DieWelt’in tutuklu Türkiye muhabiri Deniz Yücel, 290 günün ardından tecritten çıkarılarak, tek
kişilik hücreye alındı. Alman Adalet Bakanı HeikoMaas, Yücel’in hücresinin değişmesinin “harika bir
haber” olduğunu ifade ederek, “Sonunda bir şeyler değişiyor. Federal hükümet Yücel’in yeniden eve
dönmesi için her şeyi yapacak. Bunu adım adım yapacağız ve sarf ettiğimiz çabaya devam edeceğiz” dedi.
Yücel Şubat ayında “terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek” gerekçeleriyle
tutuklanmıştı.230
5 Aralık 2017
• KHK ile kapatılan DİHA muhabiri Berivan Altan’a “örgüt propagandası yapmak” gerekçesiyle
bir yıl üç ay hapis cezası verildi. Ağustos ayında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Altan’ın,
DİHA’da çalışırken yaptığı haberler ve sosyal medyada paylaştığı bir videoda örgütü övdüğü gerekçesiyle
suçlandığı bildirildi. Altan savunmasında, paylaşımların haber niteliği taşıdığını ve gazetecilik
faaliyetlerinden dolayı yargılandığını söyleyerek, beraatını talep etti. 231
6 Aralık 2017
• 140Journos isimli bağımsız medya hareketinin ofisine soygun düzenlendi. İnternet üzerinden
yayın yapmakta olan hareketin görsel ve teknik gereçlerinin çalındığı öğrenildi. “Yaratıcı Fikirler
Enstitüsü” tarafından organize edilen ‘bağımsız medya hareketi’ olarak anılan 140Journos, ismini
Twitter’ın 140 karakterli mesaj özelliğinden ve İngilizce “Journalist” kelimesinden alıyor. 232
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat
Albayrak'ınRedHack tarafından ele geçirilen kişisel e-posta hesabındaki bilgileri haberleştirdikleri
gerekçesiyle 323 gündür tutuklu bulunan gazeteciler Tunca Öğreten ve Mahir Kanaat denetimli serbestlik
şartıyla serbest bırakıldı. 233
12 Aralık 2017
• Cumhuriyet internet sitesi genel yayın yönetmeni Oğuz Güven’e “Cumhurbaşkanı’na hakaret”
suçlamasıyla dava açıldı. “Liderlerin Doğası” haberi gerekçe gösterilerek açılan davanın, Nisan ayında
Ankara’da görüleceği bildirildi. Güven, trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Denizli Cumhuriyet
Başsavcısı Mustafa Alper'in ölümüne ilişkin atttığıtweet nedeniyle üç yıl, bir ay hapis cezası almış, 55
saniye içinde silinen tweet nedeniyle bir ay tutuklu kalmıştı. 234
14 Aralık 2017
• Anayasa Mahkemesi, Türk Hava Kurumu (THK) yönetimini eleştiren köşe yazıları yayımlayan
bir internet sitesinin, mahkeme kararıyla erişiminin durdurulmasını, “ifade ve basın özgürlüğü” ihlali
saydı. airporthaber.com internet sitesinin sahibi ve genel yayın yönetmeni Ali Kıdık, üç yıl önce THK
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Başkanlığını yürüten O.Y. hakkında beş ayrı yazı kaleme almıştı. “THK'nın kötü yönetildiği, kurumu
zarara uğratacak politikalar izlendiği ve bazı kişilere haksız kazanç sağlandığı” şeklindeki Kınık’ın
iddiaları değerlendiren mahkeme “kişilik haklarının ihlal edildiği” gerekçesiyle internet sayfalarına
erişimi engellenmişti. Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonucu ihlalin sonuçlarının ortadan
kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına karar verildi. 235
15 Aralık 2017
• Van’da geçen yıl tutuklanan ve 22 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılanan DİHA muhabiri
Nedim Türfent'e verilen yedi yıl hapis cezası “fiilin devamlılığı” iddiasıyla sekiz yıl dokuz ay’a çıkarıldı.
Türfent savunmasında, “Ben gazeteciyim, röportaj verenin tırnak içinde söyledikleri beni bağlamaz.
Savcılık yapmış olduğumuz savunmaları göz önüne alarak ön yargısız bir şeklide görevini yapmalıdır.
Savcı da benim gazetecilik sıfatımdan dolayı yargılandığımı biliyor. Bizler muhalif gazeteci olduğumuz
için içerideyiz. İktidarın değirmenine hiçbir şekilde şu taşımayacağız. Gazetecilik yapmaya devam
edeceğiz” dedi. Yüksekova’da geçen yıl ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrasında yaşanan hak
ihlallerini haberleştirdiği için Türfent“örgüt üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla
tutuklanmıştı.236
16 Aralık 2017
• KHK ile kapatılan DİHA’nın tutuklu muhabiri Şerife Oruç’un bir meslektaşına yazdığı mektuba
“sakıncalı gerekçesiyle” elkonuldu. Mektup Okuma Komisyonu tarafından alıkoyulan mektupta,
“Cezaevinde yaşanılan sorunlar ile bazı tutukluların yargılamalarına ilişkin detayların yazıldığı,
koğuşların çatı bölümüne yeni takılan MOBESE kameralarının oda ile havalandırmaların içlerini
görebildiği, ayrıca sosyal etkinlik sürelerinin düşürüldüğü ve iç mektuplaşmanın yasaklandığı” şeklindeki
konuların yer aldığı belirtildi. 237
18 Aralık 2017
• Tutuklu Etkin Haber Ajansı (ETHA) çevirmeni, Alman vatandaşı Meşale Tolu Çorlu adli kontrol
şartıyla serbest bırakıldıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Tolu ile
birlikte Marksist Leninist Komünist Parti terör örgütü propagandası yapmak suçlaması ile yargılanan
ETHA’nın diğer beş çalışanı da serbest bırakıldı. Tolu savunmasında basına yapılan baskılar kapsamında
tutuklandığını söyleyerek, “Yargının vereceği adil karar kamuoyu vicdanını rahatlatacaktır” dedi. 238
• Brezilyalı karikatürist Carlos Latuff, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Twitter
paylaşımları için engelleme başvurusu yaptığını söyledi. Türkiye’deki politik ortamı karikatürlerinde
kullanan Latuff, paylaştığı 80 içeriğin kaldırılması için Twitter’a baskı yapıldığını da iddia etti ayrıca bu
uygulamanın demokrasiye ve basın özgürlüğüne aykırı olduğunu ifade etti. 239
19 Aralık 2017
• Mezopotamya Ajansı editörleri Bilal Güldem ve Zuhal Atlan hakkında, sundukları programlarda
konuklarına PKK kurucusu Abdullah Öcalan ile ilgili sorular sordukları gerekçesiyle soruşturma
başlatıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında, Güldem ve Atlan,
Diyarbakır TEM şubesinde ifade verdi. 240
• Serbest gazeteci Sertaç Kayar, Diyarbakır’daki evinde gözaltına alındı. İfadesinin ardından
serbest bırakılan Kayar, “Haber konusu olan her şeyi bana suçlama olarak sordular” diye konuştu. 241
20 Aralık 2017
• MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin davada, CHP milletvekili Enis
Berberoğlu, Cumhuriyet eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün
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“Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım” suçundan yedi buçuk yıldan 15'er yıla kadar
hapisleri talep edildi. Aydınlık genel yayın yönetmeni Mustafa İlker Yücel ile eski istihbarat şefi Orhan
Ceyhun Bozkurt hakkındaki dosyanın ise davadan ayrılmasına karar verildi. Duruşma sonrası
Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün, “Aydınlık iddianamesini pek dikkate almamış yok gibi
davranmışlar. Savunmayı da görmezden gelerek, ilk iddianamedeki gibi cezalandırma istendi. Savcı
sadece Berberoğlu için casusluktan ceza istemişti. İstinaf kararına göre de böyle bir şey mümkün değil.
Öncelikli, vermek eyleminden mahkum olması lazım. Verme hükmü konulmadan yardım etmeden nasıl
karar vereceksiniz. Savcının peşin ceza verelim düşüncesi var, bunun hukukta yeri yok” diye konuştu. 242
• Hürriyet, spor yazarı Ali Ece’nin işine, “Yılbaşı tasarrufu” gerekçe gösterilerek son verildi. Ece,
twitter üzerinden yazdığı açıklamada, “Hürriyet’ten arayıp yılbaşı tasarrufu nedeniyle yazılarına son
vermek zorundayız dediler. Lakin bu kadar az maaştan tasarruf gerekçesine Ertuğrul Özkök bile inanmaz”
ifadelerini kullandı.243
21 Aralık 2017
• Türkiye yazarı Cem Küçük tarafından TGRT’de katıldığı bir programda FETÖ bağlantılı
gazeteciler ve köşe yazarları için ‘öldürülmeleri gerektiği’ yönünde sözler sarf ettiği medyaya yansıdı.
Küçük’ün infaz listesi verdiği ileri sürülerek, “Adreslerine kadar biliniyor bunlar. Biz de yardım ederiz.
Adres veririz. 3-5'ini imha et bakalım ne oluyor, 3-5’nin kafasına sık nasıl korkuyorlar. Öldür,
(gazeteciler) Ekrem Dumanlı, Emrullah Uslu’yu. Abdullah Bozkurt, Stockholm’de yaşıyor, ev adresi
biliniyor. Var herkesin elinde, devletin elinde var” dediği aktarıldı. 244
22 Aralık 2017
• Mezopotamya Ajansıeditörü Mehmet Ali Ertaş, 10 Ekim Ankara Garındaki saldırıyailişkin
sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda “katliam” dediği gerekçesiyle yargılandığı davada, “devleti alenen
aşağılama ve örgüt propagandası” iddiasıyla bir yıl üç ay hapis cezasına çaptırıldı. Ertaş’a verilen cezanın
ertelendiği bildirildi. 245
23 Aralık 2017
• Şırnak’ta sokağa çıkma yasağı sırasında gözaltına alınıp serbest bırakılan üç gazetecihakkında
yeniden dava açılarak, 39 yıl hapisleri istendi. Gazeteciler Ferzen Çatak, Mahmut Ruvanas ve Kadri
Esen’in “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek”, “Örgüt propagandası yapmak” ve
“Örgüt üyeliği” ile yargılanacakları öğrenildi.246
• Siyah Beyaz Yayınevi tarafından basılmakta olan Ergun Poyraz'ın “Tilkiyle Vals”isimli kitabı
hakkında toplatma kararı verildi. TAŞ YAPI firmasının sahibi Emrullah Turanlı tarafından toplatılma
talebinde bulunulduğu belirtildi. Son yıllarda yaygınlaşan inşaat firmalarında sağlanan rant ve
yönlendirilen kazanç konusunun işlendiği belirtilen kitabın, Türkiye genelinde tüm kitapçılarda dağıtım
ve satışının durdurulması, toplatılması ve internet sitelerinde satım ve yayınların engellenmesi yönünde
karar verildi.247
25 Aralık 2017
• Cumhuriyet genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay,
muhabir Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper ile Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutuklu olduğu 19
sanığın yargılandığı davada, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Sanık avukatının
reddi hakim talebini bir üst mahkemeye gönderen mahkeme, bir sonraki duruşmanın Mart ayında
Silivri’de yapılmasına hükmetti. Sabuncu ve Atalay 421, Şık 360, İper ise 263 gündür tutuklu
bulunuyor. 248 Cumhuriyet yazar, muhabir ve yöneticilerinin yargılandığı davada, mahkeme başkanı,
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Ahmet Şık'ın sözünü, 'siyasi savunma yaptığı' gerekçesiyle keserek, bundan sonraki oturuma
alınmayacağını hükmetti. Şık, savunmasında Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in ülke nüfusunun
yüzde sekizinin şüpheli durumda olduğuna ilişkin bir açıklama yaptığını belirterek, “Çocuk ve engellileri
çıkardığınız da bu rakam aslında ülke nüfusunun yüzde 15'inin devlet nezdinde şüpheli görüldüğü
anlamına gelir. Karşımıza çıkan tablo şöyle, çoğulculuğa değil çoğunlukçuluğa sırtını dayayarak
memleketin kendinden olmayanlarına değişik biçimlerde ve düzeyde terörist muamelesi yapan bir iktidar
var. Terörist muamelesini akıl almaz suçlamalara dönüştüren iktidar güdümünde bir yargı var” ifadelerini
kullanmıştı. Mahkeme başkanı Abdurrahman Orkun Dağ’ın da, “Bu şekilde devam edeceksen sözünü
keseceğim” uyarısında bulunduğu bildirildi. 249
• Türkiye, 2018 yılına gazete kadrosunda büyük çaplı olduğunu ifade ettiği değişim yaşanacağını
manşet haberiyle duyurarak, yeni yazarlarını tanıttı. Türkiye’nin yazar kadrosunda Süleyman Özışık,
Prof. Dr. Hilmi Demir, Meryem Aybike Sinan, İsa Karakaş, Ahmet Dursun ve Salih Uyan’ın olacağı
açıklandı.250
• Türkiye yazarı Cem Küçük, Doğan Medya Grubu yazarları Murat Yetkin ve Nedim Şener’e
yönelik FETÖ’cülerle işbirliği içerisinde olduğunu iddia etti. 251
27 Aralık 2017
• Mezopotamya Ajansı muhabiri Seda Taşkın’ın, gözaltına alındıktan sonra “örgüt üyeliği”
iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmasına savcı itiraz etti. Muş'ta haber takibi yaparken
hakkında “ciddi ihbar var” denilerek alıkonulan Taşkın dört gün süren gözaltı işleminin ardından sevk
edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 252
29 Aralık 2017
• KHK ile kapatılan DİHA muhabiri İdris Sayılğan’a verilen bir yıl sekiz ay hapis cezası, İstinaf
Mahkemesi tarafından onandı. Sayılğan hakkında, Mersin’de üniversite okuduğu dönemde halay çektiği
için açılan dava sonucunda verilen cezanın onanmasıyla tutuklu bulunduğu Trabzon E Tipi Cezaevi’ndeki
hükümlüler koğuşuna alındığı bildirildi. 253

İfade Özgürlüğüne ve Gösteri Hakkını Kullanmak İsteyenlere Müdahale
3 Ocak 2017
• Yılbaşı gecesi Reina saldırısı sonrası sosyal medyada Türkiye aleyhinde attığı bir mesaj
nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sınır dışı edilen modacı Barbaros Şansal Atatürk
havaalanında saldırıya uğradı. Saldırıya karışan yer hizmetlileri ve görevlilerinin alınan ifadelerinde, milli
duygularına hâkim olamadıkları şeklinde açıklama yaptıkları bildirildi. Saldırganlardan ifadesi alınan 12
kişinin, polis kalkanından dolayı da herhangi bir şey yapamadıklarını söyledikleri belirtildi. 254Modacı
Barbaros Şansal, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 255
• Antalya’da, Emek ve Demokrasi güçlerinin çağrısı ile Reina saldırısını protesto etmek amacıyla
bir araya gelen sendika, siyasi parti, dernek temsilci ve üyelerine Valiliğin iznine rağmen, polis basın
açıklaması yaptırmadı. Açıklama yapılacak alanı çok sayıda çevik kuvvet polisi ve TOMA ile çeviren
polislerin, “izinsiz gösteri yapamazsınız, yaparsanız müdahale ederiz” diyerek gurubun dağılması talimatı
verdiği bildirildi. Antalya Eğitim-Sen binasında kurumlar adına ortak basın açıklaması yapan HDP İl Eş
Başkanı Songül Şarklı, “Temmuzdan bu yana yaşadığımız şey tekrarlandı.OHAL gerekçe gösterilerek,
anayasal, demokratik hakkımız engellendi. Valiliğin bu olağanüstü halin de üstündeki yasakçı tavrını
kınıyoruz” dedi. 256
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• Halkevleri, IŞİD’in üstlendiği Reina saldırısı sonrası İstanbul Okmeydanı’nda kahvehaneleri
dolaşarak ‘laikliği savunma çağrısı’ yapan grup üyeleri Ayşegül Başar ve Hamit Dışkaya’nın
tutuklandığını duyurdu. 257
• Gözaltına alınan kapatılan Özgür Gündemimtiyaz sahibi Kemal Sancılı, “örgüt üyesi olmak” ve
“devletin birlik ve bütünlüğünü bozmak” suçlamasıyla tutuklandı. 258
4 Ocak 2017
• Dokuz Eylül Üniversitesi’nde, Halkevleri üyesi Hamit Dışkaya ile Cumhuriyet’in stajyer
muhabiri Ayşegül Başar’ın tutuklanmasını protesto eden yedi öğrenci gözaltına alındı.Öğrenci
Kolektifi’nden bir grup öğrencinin fakülte yemekhanesinde laiklik bildirisini okumak istediği ancak özel
güvenlik ve polisler tarafından darp edilerek gözaltına alındığı belirtildi.259
• Bursa’da sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları
iddia edilen altı kişi gözaltına alındı. 260
5 Ocak 2017
• Bingöl’de, sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven paylaşımlarda
bulunduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. 261
6 Ocak 2017
• Adıyaman’da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına
alınan altı kişiden üçü tutuklandı. 262
• Artvin’in Hopa İlçesi’nde basın açıklaması yapmak isteyen Halkevi üyesi gruba polis eylem
yasağı olduğu gerekçesiyle müdahale etti, dört kişi gözaltına alındı. 263
• Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde sosyal medya üzerinden “PKK/KCK terör örgütü propagandası”
yaptığı iddia edilen bir üniversite öğrencisi gözaltına alındı. 264
9 Ocak 2017
• Ankara Barosu, Yargıçlar Sendikası ve CHP’li milletvekillerinin de bulunduğu bir grubun
TBMM önünde, “Başkanlığa Hayır” eylemine polisin biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Başkanlık
sistemini öngören Anayasa değişikliği Genel Kurul’da görüşülmeden önce protesto etmek isteyen
demokratik kitle örgütlerine yapılan saldırı sonucunda CHP milletvekili Necati Yılmaz ile bazı CHP’li
vekillerin yaralandığı belirtildi. 265
11 Ocak 2017
• Modacı Barbaros Şansal’ın yılbaşında sosyal medyada paylaştığı bir video mesaj ve attığı tweet
nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanmasına yapılan itiraz
reddedildi.266
12 Ocak 2017
• Hatay Ses çalışanı Ceren Taşkın, sosyal medya paylaşımları üzerinden ‘örgüt propagandası
yapmak’ iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 267
15 Ocak 2017
• Cerattepe’de madencilik faaliyetlerine karşı yapılması planlanan “Artvin’e Ses Ver” konserinin
valilik tarafından OHAL gerekçesiyle yasaklanmasına İstanbul Artvinliler Vakfı tepki gösterdi. İstanbul
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Makine Mühendisleri Odası’nda düzenlenen toplantıda konuşma yapan Artvinliler Hizmet Vakfı
Başkanı, ”Cerattepe mücadelesi çeyrek asırdır süren bir hak ve hukuk mücadelesidir. Cerattepe
mücadelesi bir çevre ve dolayısıyla insan hakları mücadelesidir. Yasaklamalar ile dayanışmamızı
bitiremezler.16 ülkeden, kendi dillerinde Artvin’e destek videoları gönderildi ve yayına sokuldu. Ülke
sathına yayılan böyle bir iletişim ve dayanışma ruhu birilerini korkutmuş olmalı ki, bütün tedbirler
alınmasına, eksiksiz bir organizasyon olmasına rağmen konserimize izin verilmedi” dedi. 268
18 Ocak 2017
• Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın hacklenen mail adresindeki bazı bilgilerin yayınlanmasıyla
ilgili soruşturmada gözaltına alınan altı gazeteciden üçü tutuklanırken, diğer üçüne yurtdışı yasağı
getirilerek serbest bırakıldı. 269 Tutuklanan gazeteciler Ömer Çelik, Tunca Öğreten ve Mahir Kanaat,
Metris R Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürüldü, aileleriyle görüşmeleri engellendi. 270
• Bursa’da faaliyet gösteren Asil Çelik fabrikasında işçilerin planladıkları grevin Bakanlar
Kurulunca ’Milli güvenliği bozucu nitelikte’ görüldüğü gerekçesiyle 60 gün ertelendiği bildirildi. Metal
İşçileri Birliği’nden yapılan açıklamada, “Grev, işçilerin sermaye karşısında en temel hakkıdır. Asil Çelik
işçilerini grevlerini sahiplenmeye çağırıyoruz. Fiili meşru mücadele örülmeli, grev yasağına karşı tok bir
cevap verilmelidir” denildi. 271
21 Ocak 2017
• Yazar, besteci Zülfü Livaneli’nin yeni romanı “Huzursuzluk” afişlerinin metrolara asılmasına
OHAL gerekçesiyle izin verilmedi. 272
• Sosyal medyada PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle Şanlıurfa’da gözaltına alınan 33
kişiden dokuzu tutuklandı. 273
23 Ocak 2017
• Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yerel yayın yapan Silvan Mücadele’nin İmtiyaz Sahibi Ferhat
Parlak hakkındaki iddianamede ‘örgüt üyesi olmak suçundan’ yedi yıldan 27 yıla kadar hapis cezası talep
edildi. Parlak, 2015 yılında ilçede ilan edilen sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan çatışmaları haber
yapması, görüntü çekmesi ve bunları gazete ve sosyal medya hesaplarında yayınlanması nedeniyle, suç
işlemeye alenen tahrik etme, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, halkı
kanunlara uymamaya tahrik, örgüt propagandası yapma suçlarından tutuklanmıştı. 274
24 Ocak 2017
• Ankara ve Çanakkale’de ‘YETER’ başlıklı başkanlık sistemine karşı bildiri dağıtan bazı TKP
üyeleri ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ gerekçesiyle gözaltına alındı. Çanakkale’deki bildirileri dağıtırken
gözaltına alınan üyelerin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı, Ankara’da ise 17 üyenin sağlık
kontrolü için hastaneye götürüldüğü bildirildi. 275
27 Ocak 2017
• Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret
ettikleri gerekçesiyle 22 kişiyi gözaltına aldı. Altı kişinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı, diğer 16
kişinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi. 276
• Uluslararası PEN Yazarlar Birliği’nin tutuklu gazeteciler için Silivri Kapalı Cezaevi önünde
yaptığı basın açıklaması jandarma tarafından engellendi. Engellemeye tepki gösteren PEN Başkanı
Jennifer Clement yaptığı açıklamada, “Bugün buradayız. Bu duvarların önünde duruyoruz. Dayanışmak
için buradayız.” dedi. Uluslararası PEN heyeti jandarma tarafından durdurulduktan sonra üç saatlik sorgu
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sürecinden geçirildi. Heyet üç farklı noktada yapılan güvenlik kontrolünün ardından Silivri’den ayrıldı.
Yazarların fotoğraf çekmesine engel olan jandarma gerekçe olarak OHAL’i gösterdi. 277
28 Ocak 2017
• İstanbul Beyoğlu’na bağlı bir mahallenin muhtarı, sosyal paylaşım sitelerinde yaptığı yorumlar
gerekçe gösterilerek ‘devlet büyüklerine hakaret’ suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Kamer
Hatun Mahallesi Muhtarı Hatice Bender’in tutuklanmasına tepki gösteren CHP Milletvekili Barış
Yarkadaş, “TCK’da olmayan bir suç maddesi yaratıldı. Yurttaşlar uydurulan bu maddeden tutuklanıyor.
Bender tercihi net bir muhtardı. Saray’a gitse ve Saray’ı övse tutuklanmaz, kamunun ve belediyelerin
imkânları önüne serilirdi. İktidara boyun eğmediği için cezaevine gönderildi” dedi. 278
31 Ocak 2017
• Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yayınladığı bir genelge ile cezaevinde tutuklu ve hükümlülerin
gelen ziyaretçileriyle fotoğraf çektirmesini ‘örgütsel propagandaya imkân verilmemesi’ gerekçesiyle
yasaklama getirdi. Genelgede, “Kurum düzeni, kişi ve kurum güvenliği, örgütsel amaç, iletişim ve
propagandaya imkân verilmemesi, devam eden soruşturmaların aksamaması ve toplumsal hassasiyet ile
beklentiler dikkate alınarak, tüm kurumda veya bazı örgütler ve kişiler yönünden fotoğraf çekimi
kısıtlanabilir” biçiminde ifadelere yer verildi. Genelgede, ayrıca bu kuralların oda ve koğuşlara asılarak
hükümlü ve tutuklulara duyurulması, aksine davrananlar hakkında ise kanuni işlem yapılması istendi”
denildi.279
• CHP Parti Meclisi üyesi Sera Kadıgil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal
Erdoğan’ın şikâyeti sebebiyle İstanbul Adliye Sarayında yargılandığı davayı beklerken, bir başka
suçlamadan dolayı gözaltına alındı. Kadıgil yargılandığı davada ifade verdikten sonra emniyete
götürüldü. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda ‘cumhurbaşkanına hakaret, halkın bir kesiminin
benimsediği dini değerleri alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ iddialarıyla
gözaltına alınan Kadıgil, daha sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Kadıgil birçok televizyon
programına katılarak neden referanduma hayır denmesi gerektiğini açıkladığını ifade ederek “Neyin
neden yapıldığı çok ortadaydı. Ne diyoruz, Hayır diyoruz, Hayır demeye devam ediyoruz. Demokratik
haklarımızı kullanıyoruz herkesten de bir parça saygı rica ediyoruz. İnadına adalet, inadına özgürlük,
inadına hayır!’ diye konuştu. 280
• Mersin’in Anamur ilçesinin MHP’li Belediye Başkanı Mehmet Türe, yönetmen Mahsun
Kırmızıgül’ün senaryosunu yazıp yönettiği ‘Vezir Parmağı’ filminin ilçenin sinemasında oynatılmasını
yasakladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Türe, “Ben olduğum müddetçe, Mahsun Kırmızıgül
gibi birinin ‘Vezir Parmağı’ filmi ve benzerleri asla Anamur sınırları içinde gösterime giremez. Film
Belediye Sinemamız tarafından iptal edilmiştir” diye konuştu.281
1 Şubat 2017
• Bursa Hakimiyet ve ASTV muhabiri Rabia Deniz’in, Uğur Mumcu Anma’ gününde okuduğu
ortak basın açıklamasından sonra işine son verildi. Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa şubesi sekreteri
olarak yaptığı açıklamadan sonra Deniz’in görevden alınması üzerine ÇGD şube başkanı Aykut Güngör
“Türkiye’de siyasi iktidar, patronlar ve kurum yöneticileri tarafından normalleştirilen, düşünce ve ifade
özgürlüğüne yönelik baskı ve yok etme politikaları sürerken, meslektaşlarımızda bu çarka ayak
uydurmayı sürdürmektedir” açıklamasını yaptı. İşten çıkarılma belgesinde “uyumsuzluk” gerekçesiyle
işine son verildiği belirtildi. 282
2Şubat 2017
• Bursa’nın Yıldırım ilçesinde tekel bayi işletmecisi Haydar Atabek bir müşterisi ile referandum
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konusunda tartıştıktan sonra şikayet üzerine gözaltına alındı. Münakaşa sürerken “hayır” oyu verilmesi
gerektiğini ifade eden Atabek’i tartıştığı vatandaş polise şikayet etti. Atabek, savcılığa sevk edildikten
sonra serbest bırakıldı.283
• İstanbul’daRecep Tayyip Erdoğan Parkı’nda türkü söyledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 12
genç için 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılık iddianamesinde, ‘Gesi Bağları ve Kürtçetürküler’
söyleyen gençlerin ‘örgütüyesi’ oldukları ileri sürülmüştü. Ağustos ayında olan olaydan sonra gençlerin
o tarihten itibaren tutuklu oldukları bildirildi. Olayı haberleştirenCumhuriyetmuhabiri aleyhinde de 3 yıla
kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı belirtildi. 284
3 Şubat 2017
• Referandumda “Hayır” oyu için üzerinde “80 milyonun iradesi bir kişiye teslim edilemez” ve
“Hayır” ifadeleri yazılı afiş asan halkevleri üyesi ikisi üniversite öğrencisi üç kişi Antalya’da “kabahatler
kanununa muhalefet” suçundan gözaltına alındı. 285
4 Şubat 2017
• İstanbul Kadıköy’de başkanlık anayasasına ilişkin referandumda halkı ‘hayır’ oyu vermeye
çağırarak bildiri dağıtanlara polisin müdahalesi sonucunda üç kişi gözaltına alındı. Devrimci Parti MYK
üyesi Gözde Tenikeci, gözaltına alınırken kafasına silah dayandığını öne sürdü. 286
5 Şubat 2017
• Antalya’da Cumhuriyet’e yönelik baskıları protesto için eylem yapan ve gözaltına alınan sekiz
kişi hakkında ‘toplantı, gösteri ve yürüyüşleri kanununa muhalefet ile polise mukavemet’ gerekçeleriyle
dava açıldı. Daha önce Emek ve Demokrasi Güçleri’nin Attalos meydanında gazete okuma eylemi yaptığı
sırada aralarında EMEP Antalya İl Başkanı Hasan Alkan ile Eğitim-Sen şube Başkanı Kadir Öztürk’ün
bulunduğu beş kişi polis tarafından darp edilerek gözaltına alınmıştı. 287
6 Şubat 2017
• TRT, Nisan ayında yapılması öngörülen referandum öncesi siyasi partilerin propaganda
sürelerini açıkladı. AKP’ye 30, CHP, MHP ve HDP’ye20’şer dakika süre verildiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dilemesi halinde 20 dakika konuşabileceği varsayımı üzerine,
‘Evet’ cephesinin 70, ‘Hayır’ cephesinin ise sadece 40 dakika süreye sahip olacağı hesaplandı. 288
8 Şubat 2017
• İstanbul Adliyesi önünde oturma eylemi yaparken, polisin attığı tekmelerle beli kırılan ve
aylardır tedavi gören Avukat Zeycan Balcı Şimşek’e “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan üç
yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kendisini tekmelediği iddia edilen polislere henüz bir işlem
yapılmamasını eleştiren Şimşek, “Hem Türk yargısının hem de siyasi konjonktürün bir sonucu bu. OHAL
kapsamındaki haksız fiillerden ötürü cezasızlık geldi. Elimi bile kaldırmamıştım. Yalnızca oturuyordum.
Oturan bir insanın belini kırıyorsun, hiçbir yaptırımı yok” diye konuştu. 289
10 Şubat 2017
• Üniversiteden uzaklaştırılan akademisyenler Ankara Üniversitesi Cebeci yerleşkesine, “Hayır
Gitmiyoruz” çağrısıyla girmeye çalışırken polis tarafından saldırıya uğradı. Biber gazı ve plastik
mermiyle müdahale eden polisler 11 kişiyi gözaltına aldı. Yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle beraber
okul çalışanlarının girişinin engellenmesine rağmen bazı akademisyenler ve lisans öğrencileri yerleşkeye
girebildiler.290
• Sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik provokatif

283

http://haber.sol.org.tr/toplum/bursada-hayir-oyu-verecegini-soyleyen-esnafa-gozalti-183835
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/669807/Sarkiya_orgut_uyeligi..._Gesi_Baglari_na_15__haberi_yapana_3_yil.html
http://www.birgun.net/haber-detay/hayir-afisi-asan-3-kisi-gozaltinda-145560.html
286
http://www.birgun.net/haber-detay/kadikoy-de-hayir-bildirisi-dagitanlara-polis-saldirdi-3-gozalti-145710.html
287
https://www.evrensel.net/haber/307036/antalyada-cumhuriyet-okuma-eylemine-dava-acildi
288
http://www.birgun.net/haber-detay/referandum-icin-propaganda-sureleri-aciklandi-145874.html
289
http://t24.com.tr/haber/oturma-eyleminde-beli-kirilan-avukata-polise-direndin-davasi,387645
290
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/673830/Akademisyenlere_polisten_dayak.html
284
285

49

Gazeteciler Cemiyeti

İfade ve Basın Özgürlüğü 2017 Raporu

Özgürlük için Basın

paylaşımlarda bulunduğu ileri sürülen İstanbul Üniversitesinden bir öğrenci gözaltına alındı. 291
• Gazeteci, yazar Sabahattin Önkibar’ın toplatılan ‘Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her
Şey’ isimli kitabını basan Kırmızı Kedi Yayınevi’ne kar maskeli iki kişi tarafından çekiçli saldırı yapıldı.
“Sabahattin Önkibar akıllı olsun” diye bağırarak yayınevinin camlarını kıran saldırganların yaya olarak
kaçtığı belirtildi. Kitaba, Devlet Bahçeli’nin başvurusuyla Ankara 6.Asliye Hukuk Mahkemesince
verilmişti.292
11 Şubat 2017
• MHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladıktan sonra partiden ihraç edilen milletvekili Meral
Akşener’in Çanakkale’de düzenlediği konferansın polis ve otel yönetimi tarafından engellenmeye
çalışıldığı belirtildi. Konferansın yapılacağı salonun ışıklarının söndürüldüğü, seyircilerden once salona
çevik kuvvetin girdiği belirtilerek Akşener’in cep telefonu ışıklarının aydınlattığı salonda ve megafonla
yaptığı konuşmada, “Karanlıkları aydınlatmaya geldik.Sayın Cumhurbaşkanı unuttunuz mu size şehirlere
almazlardı. Sayın Cumhurbaşkanı unuttunuz mu şiir okuduğunuz için hapse atılmıştınız. Bu millet size
once başbakan sonar cumhurbaşkanı yaptı. Şimdi aynı şeyleri bize uyguluyorsunuz. Allah’ın izniyle 16
Nisan’da 80 milyon kere ‘hayır’” ifadelerini kullandı. 293
• Anayasa referandum için ‘hayır’ çağrısı yapan Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş
evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Yokuş’un şoförü ayağından yaralanırken Yokuş’un sağlık
durumunun iyi olduğu bildirildi. 294
12 Şubat 2017
• Başkanlık sistemini içeren anayasa değişikliğini eleştirmesi üzerine Posta yazarı Hakan
Çelenk’in görevine son verildi. Gündem özel programında anayasa değişikliğiyle ilgiliolarak Çelenk “Ben
kötü niyetli bir cumhurbaşkanıyım, sistemi bana karşı savunun. İktidara ben geleceğim, yolsuzluklar
yapacağım. Beni görevden alacak gibi olurlarsa, eğer kötü niyetliysem Meclis’i feshederim. Sonra da
partinin başına oturur, vekilleri seçtirir ve genel seçime giderim” ifadelerine yer vermişti. Özgürlük için
Basın Projesi (ÖiB) ekibi tarafından ulaşılan Posta yetkilileri Çelenk’in işine son verildiğini “kendisi
çalışmıyor” diyerek doğruladı. 295
• CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan gazetecilerin “referandum anketi” sorularına “Şu anda
sağlıklı bir anket döneminde değiliz.” diyerek “hayır” diyenleri “15 Temmuz darbecileriyle” birlikte
hareket etmekle suçladı. 296
14 Şubat 2017
• CHP Parti Meclisi üyesi avukat Sera Kadıgil hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dini
değerleri alenen aşağılama” iddiasıyla yedi yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı. Kadıgil2010
ve 2011 yıllarında attığı dört tweetin suç teşkil ettiği gerekçesiyle ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik
etme’ suçundan daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. 297
• Piyanist Dengin Ceyhan’ın sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındığı
açıklandı. 298
15 Şubat 2017
• Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde ihraç edilen akademisyenlere destek vermek için
fakültelere yürümek isteyen gruba polisin ve özel güvenlik güçleri müdahale etti. Polisin OHAL
gerekçesiyle yürüyüşe izin vermediği ve yaşanan arbedede polis tarafından bir akademisyenin, “senden
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hoca olmaz, biraz sonra göreceğiz” şeklindeki sözlerle tehdit edildiği belirtildi. 299
16 Şubat 2017
• Uluslararası Şeffaflık Derneği, Anayasa değişikliğine ilişkin kampanya sürecinde son bir ayda
‘hayır’ dediği için 87 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Derneğin hazırladığı raporda referandum için
“evet” kampanyası yürüteceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ’tarafsızlık’ ilkesini
çiğnediği belirtildi. 300
• !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nde gösterilmesi planlanan Haluk Bilginer’in oynadığı
‘Son Şnitzel’ isimli filme eser işletme belgesi verilmedi. Filmin yönetmenleri, yaptıkları açıklamada
İstanbul Telif ve Sinema Müdürlüğü’ne eserin işletme belgesi için başvuruda bulunduklarını ancakverilen
yanıtta bazı sahnelerin çıkarılmasının istendiği ifade edildi. Yönetmenlerin değişiklikleri yapmayı
reddettiği için Türkiye’de eser işletme belgesi talep eden festivallerde de filmin gösterilemeyeceğini
bildirdiler. Söz konusu filmde bazı sahnelerin politik çağrışımları hatırlattığı iddia edildi. 301
• Kapatılan Özgür Gündem ile dayanışma için bir günlük nöbetçi yayın yönetmenliğini üstlenen
gazeteci Ekrem Murat Çelikkan ile Aktivist Beyza Üstün hakkında savcı 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapis
cezası talep etti. ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ gerekçesiyle sanıkların yargılandığı davanın,
mütalaaya karşı savunma yapmaları için ertelendiği belirtildi. 302
• Yazar Orhan Pamuk, Hürriyet’in, Washington Temsilcisi’ne verdiği söyleşinin anayasa
değişikliği referandumunda ‘hayır’ oyu kullanacağını söylediği için yayımlanmadığını açıkladı. Cansu
Çamlıbel ile güzel ve uzun bir röportaj yaptığını belirten Pamuk, “Çamlıbel referandum hakkında fikrimi
sordu, ben de hayır oyu vereceğimi söyledim ve kararımı gerekçeleriyle açıkladım. Ne yazık ki
doğru. Sonunda röportaj yayımlanmadı” dedi. 303
• İzmir’in Balçova ilçesinde “hayır” kampanyası kapsamında ev ziyaretleri yapan anamuhalefet
partisi CHP’li iki kişi, “evet” oyu vereceğini söyleyen bir ailenin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı. AKP
Buca ilçe yöneticilerinden olduğunu söyleyen A.B. “Siz devleti yıkmak için uğraşıyorsunuz. Biz
zaten ‘evet’ oyu vereceğiz. Kimliklerinizi verin, sizi polise şikâyet edeceğim” dedi. CHP’lilerin oy
tercihine ‘saygı duyduklarını’ söylemesine rağmen tartışma devam edince, A.B.’nin oğlu O.B. evden
çıkarak ikiliye saldırdı. Sesleri duyan esnafın müdahalesi ve polisin gelmesiyle kurtulan iki
CHP’li, saldırganlardan şikayetçi oldu. 304
• Diyarbakır valiliğinin ‘OHAL’i gerekçe göstererek, Furkan Vakfı’nın Diyarbakır’da
düzenlemeyi planladığı ’İmana Ulaşmak’ konulu konferansa izin vermediği açıklandı. Vakfın genel
başkanı Alparslan Kuytul, anayasa değişikliği konusunda daha önce de “Bazı kimseler Mustafa Kemal’e,
İsmet İnönü’ye Esad’a diktatör diyor. Mustafa Kemal’in böyle bir yetkisi yokmuş. İnönü’nün de Esad’ın
da… Bu kadar yetki bir insana verilir mi? O zaman neden parlamento var” şeklindeki sözleri nedeniyle
eleştirilmişti.305
17 Şubat 2017
• Prof. Süheyl Batum’un Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki derslerine son verildi. Görevden ayrılışını
sosyal medya üzerinden duyuran Hukukçu Prof. Dr. Batum,“Çok sevdiğim üniversiteden,
arkadaşlarımdan, öğrencilerimden ve derslerden yıl ortasında ’kendi isteğimle’ ayrılmış olacağım
düşünülemez” diye konuştu. İşten çıkarılmasında’hayır’ kampanyasında Barolar Birliği’yle beraber
dolaşmasının iktidar kanadı üzerinde çok olumsuz tepkilere ve baskıya sebebiyet verebileceğinin ileri
sürüldüğünü ifade eden Batum,”İktidar, tüm kurumlarıyla referandum sürecinde inanılmaz bir baskı
oluşturuyor. Devlette olanları kararnamelerle atıyor, vakıf üniversitelerindekileri baskı yoluyla
susturmaya çalışıyor” dedi. Basın özgürlüğüne de değinen Batum, “Gazetecileri işten attırıyorlar. Bunları
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yapanlar ya da yaptıranlar, 15 yıl boyunca bir mağduriyet bulutunun arkasında güç kazandılar. Bu
üzüntülü durum Türkiye’de tek adam rejimine geçmek için yapılan bir referandumun ne koşullarda
yapıldığını açıkça ortaya koyuyor” şeklinde konuştu. 306
18 Şubat 2017
• Sosyal medya hesaplarında “PKK” lehine paylaşımlarda bulunulduğu gerekçesiyle 10 kişi
gözaltına alındı. İstanbul il Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için yapılan
çalışmada 13 cep telefonu ve bir şifrelenmiş dokümanın ele geçirildiği belirtildi. 307
20 Şubat 2017
• Müjdat Gezen Sanat Merkezi gece saatlerinde kundaklandı. Kadıköy’deki merkezin önüne
gelen bir kişinin binanın önüne benzin döküp ateşe verdiği güvenlik kameralarında açıkça görülüyor.
Soğutma çalışmalarının ardından ekiplerin olay yerinde yaptıkları incelemelerde sanat merkezinin
bahçesinde şişe, çöp kovalarında plastik eldiven bulunduğu belirtildi. Müjdat Gezen açıklamasında,
“Yangınlar, alevler bizim içimizdeki alevleri söndürülemez. İçimizde ateş farklı bir ateş... Atatürk ateşi,
Cumhuriyet ateşi. Ona bir şey olmuyor. Gezen mekânın, dünyanın ilk ve tek parasız özel okulu, olduğunu
ve 26 yıldır böyle devam ettiğini söyledi. Yeni Akit’in yangın haberini sitesinden ‘P.....nk’ Müjdat’a büyük
şok’ şeklinde duyurması hakkında ise, Gezen “Burada adı geçen gazete ve milletvekili Burhan Kuzu böyle
bir fiştik atıyor. Yine Akit gazetesi bundan 2-3 yıl önce bana böyle bir şey yaptığında koruma istemiştim.
Emniyet vermemişti. Akit’in yaptığı son haberden sonra emniyetten bana telefon geldi ‘koruma ister
misiniz’ diye. Okula eve ve tiyatroya koruma teklifini kabul ettim” şeklinde konuştu. 308Basın Konseyi de
açıklamasında, “Olayı şiddetle kınıyor faillerin derhal yakalanıp adalete hesap vermelerinin sağlanmasını
bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Yeni Akit’in haberine tepki gösteren konsey, “Gezen’e küfür edilmesinde
şiddetle protesto ediyoruz. Medyanın nefret söylemiyle, bu tür tahrik edici yayından kaçınılması
gerektiğini, bu olaydaki örneklerle bir daha hatırlatıyoruz” dedi. 309
• İstanbul Küçükyalı’da ‘hayır’ bildirisi dağıtan Haziran Hareketi üyelerine satırlı ve sopalı saldırı
düzenlendi. Akademisyenler, siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluşan Haziran
Meclisi, olaydan sonra yaptıkları açıklamada, “Hafif yaralanan üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğunu
ve gerçekleşen bu saldırıların ‘hayır’ı susturamayacağını, her ne yapılırsa yapılsın sonunda ‘hayır’ın
kazanacağını söylediler. 310
21 Şubat 2017
• Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci sınıf öğrencisi Y.B. ve 5 arkadaşına, ders arasında
Kürtçe müzik dinledikleri için okul müdürü tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Mahkemeye çıkarılan
öğrenciler yeterli delil olmadığı gerekçesiyle, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öğrencilerin
bazılarının yaşadıklarının ardından psikolojik sorunlar sebebi ile okula gitmedikleri, okula giden
öğrencilerin ise arkadaşları tarafından dışlandıkları belirtildi. Y.B.’nin babası yaptığı açıklamada,
“Esnafım ve Kürdüm. Bununla da gurur duyuyorum, doğma büyüme Aydınlıyım. Vatanına hayırlı evlat
yetiştirmek isteyen bir babayken şimdi bizi terörist ilan ettiler. ‘Kürtçe müzik dinledi’ diye kimse kimseyi
hain ilan edemez. Bu olayın takipçisi olacağız. Maddi ve manevi her yönden hakkımızı arayacağız”
dedi.311
• İstanbul’da kahvehanede laiklik bildirisi okuyanların gözaltına alınması ile Reina Katliamı’nı
protesto etmek amacıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde dersten önce laiklik vurgulu bildiri okuyan
üç öğrenciye bir yarıyıl uzaklaştırma cezası verildi. Okudukları bildiride “Artık yeter, artık buraya kadar!
Bugün laiklik demek özgürlük demektir, kardeşlik demektir. Bizler herkesi mücadelenin bir neferi olmaya
davet ediyoruz. Gericilerden ve başkanlık sevdalılarından hesap sormaya çağırıyoruz” ifadeleri nedeniyle,
öğrenciler hakkında Rektör Cüneyt Hoşçoşkun savcılığa suç duyurusunda bulundu. CHP milletvekili
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Özgür Özel, öğrencilerin cezalandırılmasına tepki göstererek, dayanışma amacıyla aynı bildiriyi Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi amfisinde okuyacağını bildirdi. Özel, “Rektör, o bildiride onu rahatsız eden ne
oldu, açıklamalı’ dedi. 312
• Piyanist Dengin Ceyhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle
tutuklandı. Sosyal medya üzerinden KHK ile ihraç edilen akademisyenlere destek veren Ceyhan sekiz
gündür gözaltındaydı. 313
22 Şubat 2017
• CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke katıldığı canlı yayında suikast ihbarı aldı.
Neden “hayır” dediğini anlatan Böke, yayının sona erdiğinde ihbardan haberdar olması üzerine ‘yaşamsal
tehlike’ bulunması ihtimaline karşın polis ekipleri eşliğinde kanaldan ayrıldı. CHP’den yapılan ilk
açıklamada Böke’nin programda “hayır demenin bu ülkede ölüm tehdidini göze almayı gerektiğine dikkat
çekmesi üzerine ‘Böke’nin açıklamalarından rahatsız olanlar sanki ‘zorluk yaşamak öyle olmaz, böyle
olur’ mesajını vermeye çalışmışlar” değerlendirmesinde bulundular. 314
23 Şubat 2017
• Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Terörün propaganda gücüne karşı medyanın uyanık
olması lazım. Çok açık söylüyorum medya bu konuda inşallah bundan sonra mecburen ayağını denk
almak durumunda kalacak” dedi. ‘Medya ve Terör’ isimli sempozyumda konuşan Kurtulmuş, “Terörle
mücadele eden bir ülkede medya ‘dingonun ahırı’ değildir. Herkes istediği gibi istediği şekilde medyada
terör örgütlerinin lehine olacak şekilde işler yapamaz. Hala bazı medya kuruluşlarımızda terör örgütlerinin
terminolojisi kullanılıyor. Efendim milis gibi, başkan gibi vs. imam gibi, bilmem kimin imamı, ne imamı
ya?Toplumun kabul ettiği terminoloji üzerinden terör örgütlerini tanımlamamamız lazım” ifadelerinde
bulundu.315
• Malatya’da KHK ile ihraç edilen dört Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu üyeleri
izinsiz eylem yapma gerekçesiyle 43. kez gözaltına alındılar. Üyeler polislerin ‘dağılın’ uyarısından sonra
basın açıklamalarını sürdürmeleri üzerine yakalanarak emniyete götürüldüler.316
• Tiyatro oyuncusu Tuba Ünsal ve ekibi tiyatro turneleri sırasında Bartın’daki bir okulu ziyaret
etmelerinin, ‘propaganda yapabilecekleri ihtimali’ üzerine engellendikleri bildirildi. Ünsal’ın sosyal
medyada paylaştığı mesajda Bartın Milli Eğitim Müdürünün “Bir araştıralım şunları..bunlar lisede
referandum propagandası yaparlar” dediğini belirtti. 317
25 Şubat 2017
• Antalya merkezli yapılan operasyonla evine gerçekleştirilen baskın sonucu Akdeniz
Üniversitesi Gazetecilik Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Helin Yıldırım gözaltına alındı. Yıldırım’ın
dosyasında gizlilik kararı bulunması sebebiyle açıklama yapılmamasıyla beraber 11 günlük gözaltı
süresinden sonra tek bir soru sorulup serbest bırakıldığı açıklandı. 318
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkede kitap okuma oranlarının düştüğüne dikkat
çekerek “140 karaktere sığdırılmış aforizmalarla gerçek bilgiye vakıf olunmaz” dedi. İstanbul’daki CNR
Kitap Fuarı açılışındaki konuşmasında Erdoğan, “Son yıllarda yaşadığımız hadiselerin uluslararası medya
kuruluşları tarafından nasıl bir çifte standartla aktarıldığını eminim sizler de çok iyi biliyorsunuz.
Teröristleri kahramanlaştıran, gerçek mağdurları yok sayan, ülkemizi ve devletimizi töhmet altında
bırakan yayınların gerisinde art niyetli bir kurgu bulunuyor.” ifadelerine yer verdi. 319
27 Şubat 2017
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• Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hürriyet’te yayımlanan ‘‘Karargah rahatsız’’
başlıklı haberdeki karargahın ‘cunta yapılanması’ olabileceği şeklindeki değerlendirmesi sonucu
soruşturma başlatıldı. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Hakan Sağlam’ın şikayetiyle açılan
davada, “FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen darbe kalkışmasının sebep olduğu yıkıcı tahribatlar ortada
iken Hürriyet’in haberine konu olan olay, bu türden cunta yapılanmalarının ordu içerisinde halen etkin ve
faal olduğunu ortaya koymaktadır” biçimindeki ifadelerine yer verildi. 320
1 Mart 2017
• Diyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ilişkin basın açıklaması yapan gruba polisin
müdahale etmesi sonucu dört kadın gözaltına alındı. AralarındaHDP milletvekili Feleknas Uca, KESK ile
TMMOB üyesi bir grup kadının bulunduğu eylemde polisin, “Kadın direnişi ile özgürlük
kazanacak” yazılı pankartın kaldırılması yönünde uyarıda bulunduğu belirtildi. Uyarıya uyulmaması
üzerine yaşanan arbedede dört kadının gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü bildirildi. 321
4 Mart 2017
• Mersin Üniversitesinde görev yapan iki akademisyenin barış bildirisini imzaladıkları
gerekçesiyle işlerine son verildi. Rektörlük tarafından yapılan açıklamada,YÖK kararıyla açılmış bir idari
soruşturma ve İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan bir adli kovuşturmanın gerekçe olarak
gösterildi. İki akademisyene uygulan ceza ile birlikte üniversite ile ilişiği kesilen barış imzacısı sayısının
13 olduğu bildirildi. 322
• MHP’den ihraç edilen eski milletvekili Sinan Oğan Bahçeşehir Üniversitesi’nde yaptığı bir
konuşma sırasında saldırıya uğradı. Oğan’ın önündeki kürsüyü deviren saldırgan, ‘‘Hareketin Lideri
Bahçeli’’ diye bağırdı. Saldırganın etkisiz hale getirildikten sonra Oğan yaptığı açıklamada “Burası
üniversite, burası özgür, demokratik tartışma alanıdır. Fikirler tartışılacaktır. O sebeple bu yaklaşımınızı
doğru bulmuyorum.” diye konuştu. 323
5 Mart 2017
• Urfa’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polisin
müdahalesi sonucu 21 kişi gözaltına alındı. KESK’in çağrısıyla aralarında HDP milletvekili Dilek
Öcalan’ın da bulunduğu grubun yürüyüşüne izin verilmeyerek biber gazıyla saldırıldığı belirtildi. 324
• Eski MHP milletvekili Sinan Oğan Bahçeşehir Üniversitesi’nde konuşması sırasında saldırıya
uğramasını ‘Sinan Oğan’a protesto’ başlığıyla haber yapan Anadolu Ajansı’na sosyal medya hesabı
üzerinden tepki gösterdi. Twitter hesabında “Adam gibi gazetecilik yapın. Fiziki saldırı ne zamandan beri
‘protesto’ olmuş. Yaptığınız haberciliğe tüküreyim!” paylaşımında bulundu. Bunun üzerine AA sosyal
medya üzerinden Oğan’a cevap olarak “Şimdi sinirlisiniz. Haberin linki burada, sakinleşince okursunuz.
Anlamazsanız döner tekrar okursunuz” twitt’ini paylaştıktan sonra sosyal medyada gelişen tepkiler
üzerine Başbakan Yardımcısı Numan Kurtuluş’un talimatıyla AA’nın twitt’i kaldırıldı.325
8 Mart 2017
• Antalya’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yürüyüş yapmak isteyen bir gruba, polis
TOMA ile su sıkmak suretiyle müdahale etti. Yürüyüş yapmalarına izin verilmeyen kadınlar yaptıkları
basın açıklamasında, “Yalanı tehdide katarak rızaya ve kendine mecbur eden babalar, kocalar, sevgililer
patronlar, devlet büyükleri, sizlere kocaman bir ‘hayır’ diyoruz. Liselerde üstü kapatılan taciz girişimine
ve tecavüze, üniversitelerde ayrımcılık ve flört şiddetine, akademisyenin, öğretmenin cinsiyetçi
muamelelerine karşı susmayacağız” denildi. 326
• Bilgi Üniversitesi’nde kadınların gerçekleştirdiği “8 Mart” etkinlikleri sırasında okul öğrencisi
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olmayan bir gurubun saldırısına uğradı. Olaylarda bazı öğrencilerin darp edildiği bildirildi. Saldırganların
turnikelerden atlayarak yerleşkeye girdikleri ve tekbir getirerek etkinliği sabote etmeye çalıştıkları
kaydedildi. Olay sırasında altı saldırgan yakalanırken bir öğrenci yaralandı. Öğrenciler daha öncede böyle
olaylar yaşanmasına rağmen okulun güvenlik önlemi almadığını ifade ettiler. Okul yönetimi, konuya
ilişkin gerekli her türlü hukuki idari işlemi yürüttüklerini belirtti. 327
• Mersin Barosu Başkanı Ali Er,’Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Mersin Barosu Kadın
Hakları Merkezi üyesi Şilan Türk’ü yaptığı konuşma sırasında kürsüden aşağı itti. Üyelerin istifa
mektubunu okumak için kürsüye çıkan Türk’ün konuşmasına izin verilmediği, Türk mektubu okumakta
ısrarcı davranınca böyle bir muameleye tabi tutulduğu belirtildi. 328
9 Mart 2017
• Kocaeli’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri gerekçesiyle yargılanan
22’i sanıktan 16’sına, 11’er ay 20’şer gün hapis cezası verildi. Daha önce İzmit’te yapılan basın
açıklaması ve atılan sloganlarda Erdoğan’a hakaret ettikleri gerekçesiyle, aralarında eski CHP İl Gençlik
Kolları Başkanı Gökhan Orhan’ın da bulunduğu 22 kişi hakkında dava açılmıştı. 329
• MHP’den ihraç edilen Bağımsız MilletvekiliÜmit Özdağ ile MHP milletvekili Yusuf Halaçoğlu
düzenlenen bir toplantıda yaklaşık 150 kişilik bir grup tarafından saldırıya uğradı. ‘Hareketin lideri
Bahçeli’ şeklinde bağıran grubun polis tarafından engellendiği belirtildi. Olaydan sonra açıklama yapan
Halaçoğlu, “Devlet Bahçeli’nin ‘Ülkücü işini yarım bırakmaz’ sözleri talihsiz bir açıklamaydı. Grup kendi
kendine yapmaz bunları. Bunları yönlendirenlerin kim olduğu belli ve onları kınıyorum” dedi. 330
• Star yazarı Cem Küçük, bir televizyon yayınında Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ü hapisle
tehdit edip, “Karargah Rahatsız” başlıklı haberinden dolayı da Hürriyet Ankara temsilcisi Hande Fırat’a
“köpek” diyerek hakaret etti. Türkiye yazarı Fuat Uğur’un ise darbeyi kurmaca olarak nitelendirenleri
“CHP'li aşağılıklar” şeklinde hakaretlerde bulunduğu bildirildi. 331
11 Mart 2017
• Fox program sunucusu Murat Güloğlu’nun Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in
Başkan Yardımcısı olarak atadığı eşi ile ilgili olarak yaptığı “Düşünsenize, Başkan ile yardımcısı aynı
yatakta… Tövbe ya Rabbim!” yorumunun üzerine “Hafta Sonu Çalar Saat” programındaki görevinden
alınarak işine son verildi. 332
12 Mart2017
• Hollanda polisi, Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Fatma Betül Sayan’a destek vermek için toplanan Türk vatandaşlarına ‘çok sert’ olduğu ifade
edilen müdahalede bulundu. Polisi, Bakan Kaya’yı eskortla bölgeden uzaklaştırdıktan sonra,
Başkonsolosluk önünde toplanan yüzlerce Türk vatandaşını güç kullanarak dağıttı. TOMA araçlarıyla
tazyikli su sıkılan müdahalede, çok sayıda polis köpeği de kullanıldı. Vatandaşlardan bazıları polis
köpeklerinin saldırısına uğrarken, arbede sırasında bazı göstericiler aldıkları darbeyle yere düştüler. Atlı
polislerin katıldığı müdahalede, aralarında Türk gazetecilerin de yer aldığı değişik ülkelerden basın
mensuplarının güvenlik güçlerinin şiddetine uğradıkları belirtildi. 333Aile Bakanı Fatma Betül Sayan’ın
Hollanda Rotterdam’daki Başkonsolosluk binası girişine polis tarafından engellenerek ‘istenmeyen kişi’
ilan edilerek sınır dışı edildi. Hollanda Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, yaşanan olaylar üzerine
twitter hesabında, “Erdoğan ile aynı fikirde olan Hollanda’daki Türklere söylüyorum, Türkiye’ye gidin
ve asla geri gelmeyin. Görüntüye bakın, Erdoğan Hollanda için faşist diyor ve Türkler Rotterdam’da
keyifle Türk bayraklarını sallıyor. İğrenç. Bu bizim ülkemiz” ifadelerinde bulundu. 334
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• İzmir de ‘evet’ kampanyası için yürüyüş yaparak broşür dağıtan kadınlar, Türkiye Gençlik
Birliği üyesi oldukları öğrenilen bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar, kadınların ellerindeki
broşürleri alıp yırtarak yere attı. AKP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Gözde Keskin, “Kadınlarımızla
birlikte Bayraklı ve Bornova’da referandum çalışmaları kapsamında Genel Merkezimiz tarafından
hazırlanan ‘evet’ broşürlerini dağıttık.Bornova Küçükpark’a geldiğimizde bir grup önümüzü keserek bize
hakaretler yağdırdı.Biz bu saldırılar karşısında yılmadan çalışmaya, Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi’nin vatandaşlarımıza ve ülkemize kazandıracaklarını anlatmaya, herkesten güçlü Türkiye’ye
‘evet’ demelerini istemeye devam edeceğiz.” diye konuştu. 335
13 Mart 2017
• Kocaeli Üniversitesi’nde ihraç edilen akademisyenlere destek vermek için açıklama yapmak
isteyen gruba polis TOMA’nın sıktığı gazlı suile müdahale ederek biri akademisyen 10 öğrenciyi
gözaltına aldı. ‘Hayır susturulamaz, üniversite teslim olmaz’ sloganıyla yürüyüş yapan öğrencilerin polis
engeliyle karşılaşması üzerine açıklama yapan Doç. Dr. Yücel Demirer, “Parti polisi olmayın, devletin
polisi olun. İzin verin açıklamamızı yapıp dağılalım” şeklinde konuştu. 336 Marmara Üniversitesi’nde ihraç
edilen akademisyenlere destek vermek için bir araya gelen kitleye bir grup tarafından soda şişeleriyle
saldırıldı. Kitle adına açıklama yapan Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi Özgür Müftüoğlu,
“Üniversitemizden 23 akademisyen ihraç edildi. Bu hükümetin temsilcileri dahi bu kararın arkasında
duramadılar. Hükümetin temsilcileri suçu YÖK’e attı. YÖK rektörlere attı. Biliyoruz bu suçu hep birlikte
işlediler. Bu hukuksuzluğu hep beraber gerçekleştirdiler. Üniversitelerde rektörlükler adeta ispiyonculuk
yaparak, isimler vererek bu şekilde bu sonucun ortaya çıkmasına neden oldular” dedi. 337
14 Mart 2017
• İstanbul Şişli’de KHK ile ihraç edilen Kamu Emekçilerinden (KEC) bir üyenin oturma eylemini
takip eden Norveçli bir gazeteci, Hollandalı olduğu sanılarak partili bir grubun saldırısına uğradı. KEC
üyesi olan Nazife Onay, yaptığı oturma eyleminde polis tarafından darp edilerek gözaltına alınırken, aynı
yerde referandum çalışması yapan AKP’li bir grup basın mensuplarının görüntü almalarına izin vermedi
ve gazetecilere saldırdı. Gazetecilere basın kartı soran AKP’li grup, Norveçli gazeteciye de ‘Hollandalı’
diye linç girişiminde bulunmak istediler. Olay esnasında polisin saldırgan gruba müdahale etmediği öne
sürüldü.338
15 Mart 2017
• Artvin Çoruh Üniversitesi’nde ‘Dirsek Teması Gönüllüsü’ olan öğrencilerin açtığı kitap
dayanışma standına özel güvenlik tarafından müdahale edilerek, kitaplara el konuldu. Kitapların
sergilendiği sırada standa gelen özel güvenlikler, faaliyetin izinsiz olduğunu ve rektörlüğün izni
olmadığını öne sürerek, burada asılan dövizlere müdahale etti. Özel güvenliğin ardından, öğrenci
konseyinden olduklarını belirten grup stantta bulunan kız öğrencileri tehdit ettikten sonra tekbir getirerek
uzaklaştı. Standı eğitim fakültesi kantinine taşıyan öğrencilerin kitapları özel güvenlik tarafından
toplandı. Olay sonrası öğrenciler, “Bizler öğrenciler arasındaki yabancılaşmayı ortadan kaldırmak adına
gönüllü not ve kitap dayanışması faaliyeti düzenlemek istedik. Hafta başından beri başta öğrenci konseyi
olmak üzere özel güvenliğin tehditleri ile karşılaştık. Bizler bu engellemelere rağmen dayanışma
faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. O kitapları yakarız diyenler, Sivas katliamını yapanlarla aynı zihniyettedir”
diye konuştular.339
• Urfa Valiliği, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın doğum günü ile Nevruz’u kapsayacak şekilde
tüm etkinliklere 30 günlük yasak getirdi. Kararda, “kamuya yararlı dernekler” muaf tutuldu. Urfa Valiliği,
Mart ve Nisan ayları arasında 30 gün süreyle kent merkezi ve ilçelerinde her türlü yürüyüş ve basın
açıklaması yapmayı yasakladı. Valiliğin resmi açıklamasında, ayrıca siyasi partilerin halk oylaması
faaliyetleri, mahalli idare organlarının, kamu kurumlarının, kamuya yararlı derneklerin ve üniversitelerin
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düzenleyecekleri etkinliklerden geç 48 saat öncesinde merkezde İl Emniyet Müdürlüğüne, ilçelerde İlçe
Emniyet Müdürlüklerine bildirimde bulunmaları gereğinin altı çizildi. 340
• Batman ve Siirt’te kutlanmak istenen Nevruz, valilikler tarafından “gününde kutlanmadığı”
gerekçesiyle yasaklandı. Siirt’te 18 Mart’ta, Batman’da ise ertesi gün kutlanması planlanan Nevruz ile
ilgili valiliklere yapılan başvurular tümüyle reddedildi. 341
• Referanduma ilişkin çalışmalar yürüten CHP milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Giresun’da bir
kahvehanede, yaklaşık beş kişilik bir gurup tarafından önce sözlü ve küfürlü ardından da fiziksel saldırıya
uğradı. Bektaşoğlu açıklamasında, “Bu saldırı provakatif amaçlıdır. O anda değil, önceden planlanmış,
kayıta hazır cep telefonun bile düşünüldüğü bir organizasyon ve mizansenle gerçekleştirilmiştir.
Saldırganlar okey oyun tahtaları ile üzerimize yürüdü. Bana ve partimize yönelik saldırı özelliği içeren
bu tarz girişimlere ilişkin hukuki süreç başlatacağız” dedi.342
16 Mart 2017
• Nevruz öncesi gözaltı operasyonları kapsamında Antalya, Adana, İstanbul, İzmir, Hayat ve
Mardin’de polis pek çok eve baskın düzenledi. Aralarında Nevruz Tertip Komitesi Başkanı, gazeteci ve
Mardin Süryani Birliği Derneği Başkanı Yuhanna Aktaş’ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana’da sabah saatlerinde başlayan helikopter destekli ev baskınlarında, mahalleler de zırhlı araçlarla
ablukaya alındı. Baskın sırasında bazı evlerin kapılarının koçbaşı ile kırıldığı ve eşyaların dağıtıldığı
öğrenildi. Özgür Gündem dağıtımcısı sekiz aydır tutuklu bulunan Hakan Ergün’ün evine de baskın
yapıldı. Ergün’ün ailesi oğullarının cezaevinde olduğunu söyleyerek gözaltı kararı ile eve giren polislere
tepki gösterdi. İstanbul’da serbest gazetecilik yapan Cüneyt Yavuz’un da gözaltına alındığı baskınlarda,
İzmir Gündoğdu Meydanı’ndaki mitinge katılan ve basın metni okuyan kadınların da bulunduğu ifade
edildi. 343 Ayrıca Adana’da gerçekleşen baskınlarda gözaltına alınan isimlerden birinin de KHK ile
kapatılan Radyo Dünyagenel yayın yönetmeni Medine Gümüş olduğu belirtildi. 344
• MHP’den ihraç edilen eski milletvekili Meral Akşener’in Niğde’de yapacağı toplantı Valilik
tarafından yasaklandı. Niğde Valiliği daha önce kentte alınan yedi günlük gösteri ve yürüyüş yasağı
gerekçesiyle, ‘hayır’ kampanyası yürüten Akşener’in katılacağı toplantıya yasak getirdi. 345
17 Mart 2017
• Ankara Valiliği pazar günü yapılacak olan Nevruz mitingini yasakladı. Yasak kararını
değerlendiren HDP Ankara İl Eş Başkanı Birsen Kaya, Avrupa Birliği ülkelerine demokrasi eleştirisi
yapan iktidarın, kendi ülkesinde demokrasinin kırıntısını dâhi bırakmadığını söyledi. 346
18 Mart 2017
• Meral Akşener’in Aydınlar Ocağı’nın Kocaeli Fuar Alanı içinde gerçekleştirilen “hayır”
toplantısı 50 kişilik bir grup tarafından basılmak istendi. Akşener’in konuşma yaptığı esnada bahçeyi
basan grup ile başka bir grup arasında kavga çıktı. Polis, biber gazı sıkarak tarafları ayırmaya çalıştı. 347
• İstanbul Üsküdar’da hayır çalışması yapan CHP standı elektriğinin AKP’li Üsküdar Belediyesi
tarafından kesildiği belirtildi. Meydanda referanduma ilişkin sesli propaganda yapan MHP ve AKP
stantlarına herhangi bir engelleme olmazken, CHP standının elektriğinin Belediye tarafından kesilmesi
tepki çekti.348
• Ankara’da referanduma ilişkin ‘hayır’ bildirisi dağıtan 11 kişi polis tarafından yere yatırılıp
kelepçelenerek gözaltına alındı. Sosyalist Emekçiler Partisi mensuplarından olan gruba, polisin önceden
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izin almadıkları gerekçesiyle müdahale ettiği belirtildi. 349
19 Mart 2017
• İstanbul Bakırköy’de yapılmak istenen Nevruz kutlamalarına izin çıkmaması üzerine polis
bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. Bu çerçevede Bakırköy Metro İstasyonu da kapatıldı. 350
• İstanbul’da ‘hayır propagandası’ için stant açan kadınların bir karşı grup tarafından saldırıya
uğradıkları belirtildi. Saldırganların, “İndirin bunları” diyerek stant görevlisi bir kadının eline vurmasıyla
başlayan arbedede, ‘faşizme karşı omuz omuza’ biçiminde sloganlar attılar. Görevli kadınlar “Bunlar bize
heryerde saldırdılar.Sürekli tedirginlik içindeyiz. Bize küfür ediyor darp etmeye çalışıyorlar.” diye
konuştular.351
• MHP’den ihraç edilen eski milletvekili Meral Akşener, referandum çalışması yaptığı Mersin’de
Ülkü Ocakları üyelerinden oluşan yaklaşık 100 kişinin saldırı girişimine uğradı. MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli’nin fotoğrafının bulunduğu pankartlar ile salona girmeye çalışan grup, çevik kuvvetin
salon girişine barikat kurması sonucunda engellendiler. 352
21 Mart 2017
• Güçlü Meclis Platformu Twitter hesabından yapılan “Hayır Nedir?” videosu nedeniyle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Videonun 22
yaşında öğrenci Ali Gül’ün anlatımıyla gerçekleşmesi sebebiyle hedef gösterilen öğrenciye “Türk
Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, suçu ve suçluyu
övme, Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından 1.5 yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Hesabın kendisinin olmadığını iddia eden Gül gözaltına alındı. 353
• Samsun’da CHP İl Başkanlığı tarafından asılmış bir afişte Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzü kimliği
belirsiz kişilerce resimden oyularak kesildi. Referandum sürecinde miting amacıyla ziyaret edilecek
şehirde, üst geçide asılmış olan büyük boy afiş partililer tarafından indirildi. Polis olayla ilgili soruşturma
başlattı.354
22 Mart 2017
• Afyonkarahisar’da CHP tarafından referandumla ilgili ilan panolarına asılan ‘hayır’ afişleri
kimliği belirsiz kişilerce indirildi. Afişin kaldırıldığını fark eden CHP İlçe Başkanı Fatma Toptaş’ın,
afişleri yeniden astırdığı ancak afişin gece saatlerinde sökülerek yeniden indirildiği belirtildi. 355
24 Mart 2017
• Polis, İstanbul Alibeyköy’de “Hayır” çalışmaları kapsamında afiş asan AKA-DER üyelerini
durdurmak üzere havaya ateş ederek bazılarını gözaltına aldı. Çevrede bulunan yurttaşlar polis aracının
yanında toplanarak, polise tepki gösterdiler.356
• Adana’da referandum sürecine ilişkin ‘Hayır’ çalışması yürüten dokuz Türkiye Komünist
Partisi üyesi gözaltına alındı. “Yetmez ama HAYIR” bildirisi dağıtan üyelerin gerekçe gösterilmeden
gözaltına alındığı öne sürüldü. 357
• Sinop’ta üç yıldır futbol hakemliği yapan İlker Şahin, sosyal medyada başkanlık sistemine
ilişkin paylaştığı ‘hayır’ mesajının “siyasi içerikli olduğu” gerekçesiyle açığa alındı. “Hakemliğin yanar”
denilerek tehdit edildiğini söyleyen Şahin Sendika.Org’a yaptığı açıklamada fikirlerinin sonuna kadar
arkasında olduğunu belirtti. 358
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25 Mart 2017
• Manisa’dabir mahallede muhtarlık yapan Kamuran Kocaman’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın düzenlediği mitinge katılmadığı gerekçesiyle görevden alındığı bildirildi. Olaydan sonra
açıklama yapan Kocaman, “Cumhurbaşkanı Manisa’ya geldiğinde işim olduğu için katılamadım.
Kaymakam arayarak mitinge katılıp katılmadığımı sordu görüşmek istediğini belirtti. Gittiğimde ise daha
önce hakkımda ertelenen bir cezadan dolayı görevden alındığımı söyledi. Toplantıya gitmediğim için
görevden alındığımı düşünüyorum başka ne olabilir ki” dedi. 359
26 Mart 2017
• Ankara Güvenpark’ta ‘Hayır’ bildirisi dağıtanlara engel olmak isteyen polis, ‘Evet’i
dağıtabilirsiniz ama Hayır’ı dağıtamazsınız” dedi. 360
27 Mart 2017
• Akbank grevine ilişkin, yazılı, görsel ve internet ilesosyal medyada her türlü haberin yapılması
yasakladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazetelere gönderilen yazıda ‘Akbank’ın servet
ve şöhretinin korunması, milli güvenlik, kamu düzeni, toprak bütünlüğünün korunması’ gibi gerekçelere
yer verilerek greve ilişkin haber yasağı getirildiği duyuruldu. Toplu iş görüşmelerinde anlaşma
sağlanamaması üzerine Akbank’ta grev kararı alan Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası, Mart ayında
Sabah’a grev yapılacağına ilişkin bir ilan vermişti. 361
• CHP Parti Meclisi Üyesi Hakkı Süha Okay’ın, Nevşehir’de muhtarlarla yaptığı kahvaltılı
toplantının ardından katılımcı 50 muhtara soruşturma açıldı. Okay, muhtarlarla toplantıya soruşturma
açılmasına ilişkin, “Türkiye’de görünen bir baskıcılık, tek adam düzeni gelmeden uygulamaya girmiştir.
‘Hayır’ı engellemek için devletin tüm kurumları devrededir. Tüm bunlara rağmen Anayasa
referandumunda ‘hayır’ çıkacaktır” dedi.362
• Işık Üniversitesi, barış bildirisi imzacılarından, akademisyen Yrd. Doç Sinan Birdal ve Prof. Dr.
Neşe Yıldıran’ın üniversitedeki görevlerine son verdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Birdal, “Barış
İçin Akademisyenler bildirisine attığım imzayı geri çekmeyi reddetmem üzerine görülen lüzum nedeniyle
Işık Üniversitesi’nden kovulduğum bildirildi. Öğrencilerime ve meslektaşlarıma tekrar kavuşmak
umuduyla hakikati ve özgürlüğü savunmaya devam” paylaşımında bulundu. 363 Yıldıran ise yaptığı
açıklamada, “Barış bildirisine koyduğum imzamın geri alınmasını talep eden mütevelli heyetinin isteğini
reddettiğim için, görevime son verilmiş bulunuyor. Hukuksuz olan bu kararı yargıya taşıyacağım için
daha fazla yorumda bulunmak istemiyorum” dedi. 364
28 Mart 2017
• Kapatılan Özgür Gündem ile dayanışmak için başlatılan ‘Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği’
kampanyasına katıldıkları gerekçesiyle yargılanan oyuncu Jülide Kural ve köşe yazarı İlham Bakır’a bir
yıl üç’er ay hapis cezası verildi.Kural, savunmasında, “Yaşamım boyunca insan hakları mücadelesinde
yer alan bir kişiyim. İfade özgürlüğünü benimsiyorum. Ancak özgür bir medyada Kürt sorunu detaylıca
ele alınabilir. İfade özgürlüğü de bunun için önem arz ediyor. Bunun için basın özgürlüğünü
savunuyorum. Basın özgürlüğünün olmadığı bir yerde sanat da olamaz. Dayanışmayı sorumluluk olarak
gördüm. Sembolik bir dayanışmaydı. Hala da düşüncelerimin arkasındayım. Türkiye’nin demokratik bir
ülke olmasını istiyorum” dedi. 365
29 Mart 2017
• İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kural, komedyen
Cem Yılmaz’ın yapımcılığını üstlendiği Deli Aşk filmindeki bazı sahneler nedeniyle suç duyurusunda
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bulundu. Kural, Hababam Sınıfı gibi filmlerle gençlerin okul çağında sigaraya başlatıldığı ve dini engele
rağmen alkolü topluma yaygınlaştırdığını öne sürerek, “Yılmaz’ın yapımcılığını üstlendiği Deli Aşk
filminde de 26 saniye boyunca resmen sigara reklamı yapılıyor. Yılmaz, dertlerden ve hastalıklardan
kurtulmanın tek çaresi olarak alkolü önermekte ve kendisi de alkol almaktadır” diye bir açıklama yaptı.366
31 Mart 2017
• Adana Valiliği, kentteki bazı bölgelerde, yasal hak olan toplantı, gösteri, yürüyüş ve basın
açıklaması gibi etkinliklerin terör örgütleri tarafından istismar edildiği gerekçesiyle bir ay boyunca tüm
etkinliklerin yasaklandığını bildirdi.Valiliğin yazılı açıklamasında, terör örgütlerinin ülkenin birlik ve
bütünlüğüne kasteden eylemlerini çok farklı yol ve yöntemlere başvurarak sürdürdüğü ifade edilerek,
“Teröristlerin güvenlik güçlerine, vatandaşlara silahlı ve bombalı saldırılarda bulunduğu, anayasa ve
yasalarla güvence altına alınan toplantı, gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması gibi etkinliklerde temel hak
ve özgürlükleri istismar ettikleri gerekçesiyle” yasaklama getirildiğini duyurdu. 367
1 Nisan 2017
• İzmit’te ‘hayır’ çalışması yapmak isteyen Halkevleri üyesi bir grup, kent merkezindeki yürüyüş
yolunda stant açtı. Yoldan geçen vatandaşlara referanduma “hayır” oyu verilmesi çağrısı ile ilgili bildiriler
dağıtan gruba, polis müdahale ederek iki kişiyi gözaltına aldı. Polisin davranışına tepki gösteren
vatandaşlar, ‘hayır’ diyerek tempo tuttu. 368
• Ülker’in ‘bir Nisan şakası’ adı altında yayınladığı reklam filminde ‘15 Temmuz darbe gününü
hatırlatması’ ve hesaplaşma zamanı yaklaşıyor’ gibi repliklere yer vermesi üzerine oluşan bazı tepkilerden
dolayı Başbakan Binali Yıldırım , “Herkesin bu günlerde çok daha sorumlu ve duyarlı davranması lazım”
dedi. Ülker firması ise yaptığı açıklamada “Bir şaka reklamı, başlatılan bir sosyal medya kampanyası ile
farklı noktalara çekildi ve içinde asla olmayan ve olması dahi düşünülemeyecek anlamlar yüklenerek,
markamıza yönelik olumsuz yargılar oluşturulmaya çalışıldı. Reklam film görüntüleri ile oynanarak
deformasyon oluşturuldu ve sanki bu deforme edilmiş görüntü ve sözler markamıza aitmiş gibi lanse
edilmeye çalışıldı.” ifadelerine yer verdi. 369
3 Nisan2017
• Batman’da HDP’nin anons aracına silahlı iki kişi tarafından saldırı düzenlendi. Silahla aracın
camlarını kıran iki saldırgan, dipçikle de şoförün elmacık kemiğine vurdu. Saldırıya ilişkin HDP İl
Eşbaşkanı İkram İrgi, “Bu sıradan bir saldırı değildir. AKP Türkiye ve Batman’da kaybetmeye başladığını
bildiği için HDP’ye saldırıyor. Bu saldırıyı kınıyoruz. Bu saatten sonra olayın failleri ortaya çıkarılmazsa
AKP, emniyet ve valilik sorumludur. Bu saatten sonra olabilecek saldırı ve provokasyonların sorumlusu
AKP, vali ve emniyettir. Ya bunların önü alınır ya da sorumlusu onlardır” dedi. 370
• Hakkari de, HDP’nin referandum kampanyası için astığı hayır afişlerine yasak getirildi. Hakkâri
İl Seçim Kurulu’ndan alınan izinle kentin farklı noktalarında bulunan 11 bilborda ‘hayır’ afişleri asan
HDP’li üyelerin tepkisine rağmen polis tarafından söküldü.Afişlerden ikisinin, üzerinde Yüksekdağ’ın
fotoğrafının yer aldığı için söküldüğü belirtilerek afişlerin indirilmesine Urfa Sulh Ceza Hâkimliği’nin
almış olduğu bir karar gerekçe gösterildi. 371
• Van Valiliği il sınırları içinde huzur, güvenlik ve emniyetin sağlanması ile vatandaşların can ve
mal güvenliğinin korunması gerekçesiyle alındığını belirttiği bir kararında bir ay boyunca gösteri ve
yürüyüşleri yasakladı. AKP’nin dört gün önce düzenlediği mitingden sonra açıklanan yasak kararında,
“Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer
toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 30 gün süreyle valilik iznine bağlanmış, basın açıklamaları, çadır
kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ise aynı hükümler
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doğrultusunda yasaklanmıştır” denildi. 372
• CHP milletvekili Hüsnü Bozkurt’un hakkında, bir televizyon programında yaptığı konuşmada,
‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığınca açılan soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Bozkurt, “O programda yaptığım tüm
sözlerimin arkasındayım. Bu bir emperyal plan, Sevr nerede hazırlandıysa, BOP nerede hazırlandıysa,
BOP haritası nerelerde çizildiyse, o mahfillerde hazırlanıp, Meclis’te bu metni okumadan imzalayan
milletvekillerinin onayı ile milletin önüne getirildi. Bu metin bir ihanet belgesidir. Bu Anayasa metni bir
bölünme, 1923 cumhuriyetini tasfiye metnidir. Milletimiz bu anayasanın içine gizlenmiş tuzakları bilirse
yüzde bir bile evet çıkmaz. Bu millete güvenmek gerek. Ben eminim en az yüzde 60-65 hayır çıkacak”
dedi. Bozkurt söz konusu programda, “Diyelim ki ‘evet’ çıktı, kimse heveslenmesin. Biz yine Samsun’dan
başlarız. Ulan sizi İzmir’e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi de sizin yedi
göbek sülalenizi de bütün emperyalistleri de yine İzmir’den denize dökeriz” demişti. 373
6 Nisan 2017
• Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı avukat Akın Atalay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu
üyeleri avukat Bülent Utku ile Mustafa Kemal Güngör’ün serbest bırakılması için İstanbul Adalet
Sarayı’nda bir araya gelen avukatlara polis müdahale etti. Oturma eylemini sonlandırma çağrısına
uymayan avukatlar, polis tarafından fiziksel şiddet kullanılarak adliye dışına çıkarıldı. 374
8 Nisan 2017
• CHP milletvekili Tuncay Özkan’ın, Trabzon’da gerçekleştirdiği bir programda sarf ettiği bazı
sözler üzerine hakkında idari inceleme başlatıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz Maçka
ilçesinde CHP seçim otobüsü üzerinde konuşma yapmakta olan Özkan’ın sinirli bir şekilde, kamu düzeni
ve güvenliği ve aynı zamanda parti heyetinin de güvenliğini sağlamakla görevli olan sivil giyimli güvenlik
görevlilerine yönelik, sosyal medyada ve kamuoyu gündeminde yer alan sözler ile oluşan hadise
hususunda idari inceleme başlatılmış olup, safahata göre adli işlem yapılması hususunda gerekli girişimde
bulunulacaktır” denildi. 375
• Adana’da ‘evet’ broşürü dağıtan AKP’li bir grup gencin, broşür almak istemeyen 65 yaşındaki
çiftçi Bekir Polat’ı dövdüğü iddia edildi.Polat’ın, bildirileri alması konusunda ısrarcı olan gençlere
“Gençler ben CHP’liyim, hayır diyeceğim. Bu yüzden bildirinizi almak istemiyorum” şeklinde konuştuğu
ancak üç kişi tarafından güvenlik görevlilerinin önünde darp edildiği,yarılan başına 10 dikiş atıldığı öne
sürüldü. Olayın ardından açıklama yapan CHP Yüreğir İlçe Başkanı İsmet Yüksel, “Bunu yapanlar insan
olamaz. İşin bir başka üzücü boyutu da arkadaşımıza saldırı yapılırken Hastane polisi ve özel güvenlik
görevlileri hiç müdahalede bulunmamışlar, saldırganların ellerini kollarını sallayarak kaçmasına izin
vermişler. Arkadaşımız güvenlik kameralarından saldırganları teşhis edebileceklerini söylüyor. Olayın
takipçisiyiz” dedi. 376
9 Nisan 2017
• Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ’a Silivri Cezaevi önünde nöbet eylemine destek
verme sebebiyle soruşturma başlatıldı. Gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklu olduğu dönemde
Merhum gazeteci Mete Akyol tarafından başlatılan nöbet eylemine destek verdiği gerekçesiyle
soruşturma açılan Karadağ’dan savunma istendi. Konu ile ilgili olarak, “Basın özgürlüğü benim haber
alma hakkımın teminatıdır. Yoruma dayalı suçlarda herkesin tutuksuz yargılanması esastır, herkes
mahkeme tarafından suçluluğu ispatlanıncaya kadar suçsuzdur.” dedi. 377
11 Nisan 2017
• Aydın kent meydanında, HDP’nin ‘hayır’ standına, karşı bir grup tarafından düzenlenen
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saldırıda bazı kişiler darp edildi. Saldırı sonrası HDP üyesi iki kişinin de polis tarafından darp edilerek
gözaltına alındığı bildirildi. 378
• İzmir Ege Üniversitesi öğrencilerinin, okul içinde açmak istediği “Hayır” temalı fotoğraf sergisi
özel güvenlik birimlerince engellendi. Öğrencilerin ağaçlara astığı fotoğrafları izin alınmadığı gerekçesi
ile söken güvenlikçilere, öğrenciler tepki gösterdi. Fotoğrafların toplatılmasını oturma eylemi ile protesto
eden öğrenciler, referandumda “Hayır” oyu kullanılması yönünde çağrı yaptılar. 379
• Hatay’da gözaltına alınan İtalyan gazeteci Gabriele Del Grande’nin 48 saat içinde sınır dışı
edileceği belirtildi. Del Grande’nin, Suriye’deki iç savaş ve IŞİD terör örgütünün doğuşunu anlattığı yeni
kitabı için bazı röportajlar yapmak üzere birkaç gün önce Türkiye’ye geldiği yapılan güvenlik kontrolleri
sırasında gözaltına alındığı bildirildi. İtalya Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, “İzmir’deki İtalya
Konsolosluğu ve Ankara’daki Büyükelçilik yetkililerimiz, Suriye sınırına yakın bir bölgede gözaltına
alınan İtalyan gazetecinin durumunu büyük dikkatle takip etmektedir” ifadeleri kullanıldı.Del Grande’nin
daha öncede bu projesinden dolayı birçok kez Türkiye’ye geldiği ve Akdeniz’deki göç krizine ilişkin
çalışmalar yaptığı belirtildi. 380
12 Nisan 2017
• Balıkesir’de, HDP tarafından düzenlenen ‘Hayır’ mitinginde konuşan Parti Meclisi üyesi Cafer
Çelik’e bir kişinin satırla saldırmak istediği iddia edildi. Polis ekiplerinin, henüz kimliği açıklanmayan
kişiye müdahale ederek gözaltına aldığı belirtildi. Olayın ardından açıklama yapanHDP milletvekili Erdal
Ateş, “Toplumu kutuplaştıran, birbirlerini düşman hale getiren, inançları birbirine düşüren bu zihniyet
maalesef bu ülkede insanların demokratik olarak kendi fikirlerini ortaya koymasını engelleyen, onları
sürekli provokasyonlarla ayrıştıran, kutuplaştıran bir zihniyete sahip. Bütün bu güvenlik önlemleri ile
insanları engelleyerek buraya gelmesini istemeyenler elinde bıçaklı insanların buraya çok rahat girmesini
engellemiyor” dedi. 381
14 Nisan 2017
• Açlık grevlerine dikkat çekmek için Galatasaray Lisesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen
“Barış Anneleri” adlı gruba polis izin vermedi. Polisin grubun dağılmasını istemesi üzerine çıkan
tartışmada kadın çevik kuvvet polisleri, kalkanlarını kullanarak gruba müdahalede bulundu. Arbede
sonrası bölgeden uzaklaştırılan grup slogan atarak Tarlabaşı’ndaki HDP İstanbul İl Örgütü binasına
gitti.382
15 Nisan 2017
• İçişleri Bakanlığından yapılan bir açıklamada, gerekli izinleri olmadığı için gözaltına alınan
İtalyan gazeteci Gabriele Del Grande’nin durumunun iyi olduğuna dair, ülkesine teminat verildiği
belirtildi. Del Grande, Suriye’deki iç savaş ve IŞİD terör örgütünün doğuşunu anlatacağı yeni kitabı için
araştırma yapmak üzere gittiği Hatay’da, yapılan güvenlik kontrolleri sırasında gözaltına alınmıştı. 383
• Darbe girişimi sonrası Fethullah Gülen cemaatine yakın olduğu iddia edilen medya
kuruluşlarındaki yazar ve gazetecilere yönelik soruşturma kapsamında tahliye edildikten sonra,
haklarında yeni bir soruşturma açılan 13 kişiden 12’si tutuklandı.Şarkıcı Atilla Taş, gazeteci Murat Aksoy
ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu’nun da aralarında bulunduğu 13 kişi için “Anayasal düzeni ve Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. 384
17 Nisan 2017
• AKP’li bir grup, İzmir Bornova’da referandum sonuçlarını protesto eden yurttaşlara saldırarak
bazı kişileri yaraladılar. Bornova Küçükpark’ta toplananlara da polis müdahale etti, çok sayıda yurttaş
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gözaltına alındı.385
18 Nisan 2017
• Antalya’da, referandumda oy verme işlemi devam ederken Yüksek Seçim Kurulunca alınan
“mühürsüz oy pusulası ve zarfların geçerli sayılması” kararına tepki göstermek isteyen 17 kişi gözaltına
alındı. Üçkapılar’da düzenlenen yürüyüş sırasında gözaltına alınan bu kişilerin adli kontrol şartıyla serbest
bırakıldığı belirtildi. 386 Gaziantep’te de referandum sonucunu protesto etmek isteyen gruba OHAL
gerekçesiyle izin verilmediği ve polis müdahalesiyle dokuz kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Olayın
ardından valilik tarafından yapılan açıklamada, 18 Mayıs’a kadar gösteri, yürüyüş, ve benzeri etkinliklerin
yasaklandığı duyuruldu. 387 İzmir Bornova’da referandum sonuçlarını protesto eden 19 kişi gözaltına
alındı. Polisin, izinsiz gösteri yapılamayacağını belirttiği ancak dağılmayan gruba biber gazı ve TOMA
ile su sıkılarak müdahale edildiği bildirildi. 388
• Adana’da referandum sonucu ile Seçim Kurulu (YSK)’nin kararlarını protesto eden yurttaşlar
polis tarafından engellenmek istendi ancak yurttaşlar polis barikatını aşarak protestolarını sürdürdü. 389
• Bursa’da sosyal medya üzerinden PKK propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’a hakaret ettiği öne sürülen S.D.polis tarafından gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şubesi’nde sorgulanan S.D. ifadesi alındıktan sonra, adliyeye sevk edildi. 390
• İzmir’in Bornova ilçesinde Küçükpark Meydanı’nda toplanan gençler secim sonuçlarını
protesto etmek için basın açıklaması düzenlemek istedi. Meydanda konuşma yapan gençlere, coplarla
müdahale eden polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. 391
19 Nisan 2017
• YSK’nın “mühürsüz oy” kararını protesto ettiği söylenen 38 kişi İstanbul’da gözaltına
alındı.Gözaltına alınan isimler arasında,”Evet’in Meşru Olmadığı Yönünde Halkı Galeyana Getirmek”
suçlaması ile ÖDP İl Yöneticisi MesutGeçgel’in deyer aldığı bildirildi. 392
• İstanbul’da referandum için ’Hayır’ kampanyası yürüten 38 kişi ‘Evet sonucunun meşru
olmadığı iddiasıyla halkı galeyana getirmek’ suçlaması ile gözaltına alındı. Beyoğlu Hayır
Platformu’ndan Abdurrahman Atalay’ında polis tarafından gözaltına alınanlar arasında olduğu
belirtildi.393
20 Nisan 2017
• Referandumsonrasında Çorum’da YSK’yi protesto ederek, basın açıklaması düzenleyen 15 kişi
hakkında soruşturma başlatıldı. ”Evet sonucunu meşru görmeme” adı altındaki operasyonlar kapsamında,
bu kişiler evlerinde arama yapılmasını takiben gözaltına alındı. 394
21 Nisan 2017
• Can Dündar hakkında, “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti ve TBMM’yi alenen aşağılama”
gerekçesiyle hazırlanan iddianamede iki yıla kadar hapis cezası talep edildi. Halen Almanya’da bulunan
Dündar’ın Twitter hesabında paylaştığı üç yorum sebebiyle Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER)
başvuran bir vatandaşın şikayeti üzerine Dündar’ın gıyabında mahkeme açıldığı bildirildi. MIT TIR’ları
haberi nedeniyle yargılanan ve Şubat tarihinde serbest bırakıldıktan sonra can güvenliği nedeniyle
Almanya’ya giden Dündar Türkiye’ye geri dönmedi. 395
• Sanatçı Sabahat Akkiraz’ın TRT’de yayınlanan programı, referandum öncesi “hayır”

385

http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/722327/izmir_de_AKP_liler_saibeli_sonuclari_protesto_eden_yurttaslara_saldirdi.html
http://ilerihaber.org/icerik/referandum-usulsuzlugunu-protesto-eden-17-kisi-adli-kontrolle-serbest-70731.html
https://www.evrensel.net/haber/316343/antepte-referandum-protestosunda-9-kisi-gozaltina-alindi
388
http://www.hurriyet.com.tr/izmirde-referandum-protestosuna-19-gozalti-40430087
389
http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/723639/Adana_da_YSK_protestosuna_polis_engeli.html
390
http://www.hurriyet.com.tr/inegolde-sosyal-medyadan-cumhurbaskanina-hakar-40430784
391
https://www.evrensel.net/haber/316213/izmirde-referandum-sonucunu-protesto-edenlere-gozalti
392
http://t24.com.tr/haber/ysk-kararini-protesto-edenlere-operasyon-38-kisi-gozaltina-alindi,399887
393
http://www.diken.com.tr/evetin-fragmani-istanbulda-hayircilara-operasyonda-38-kisi-gozaltina-alindi/
394
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/725012/Corum_da__Hayir__operasyonu__15_gozalti.html
395
http://www.cnnturk.com/turkiye/son-dakika-can-dundar-hakkinda-hapis-istemi
386
387

63

Gazeteciler Cemiyeti

İfade ve Basın Özgürlüğü 2017 Raporu

Özgürlük için Basın

kampanyası yaptığı gerekçesiyle yayından kaldırıldı. Akkiraz, programının yayından kaldırılmasını
“TRTiçin çektiğimiz program#hayır kampanyası yaptığım için yasaklanmış. TRT bana yasak koyamaz.
TRThalkın olana kadar boykot ediyorum” diyerek twitter hesabından duyurdu. 396
• Gaziantep’te, anayasa referandumuyla ilgili sosyal medyadan “halkı kin ve düşmanlığa tahrik
veya aşağılama” içerikli paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı. Valilikten
yapılan açıklamada, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtilerek,
“Ülkemizde gerçekleştirilen anayasa değişikliği halkoylaması neticesinde sosyal paylaşım siteleri ve
diğer iletişim araçları üzerinden ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ içerikli paylaşımlarda
bulundukları iddiasıyla şüpheli iki şahıs hakkında İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yasal işlem
başlatılmıştır. Şüpheliler, haklarındaki tahkikatın tamamlanmasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk
edileceklerdir” denildi. 397
22 Nisan 2017
• Kutlu Doğum Haftası sebebiyle açıklama yapmak üzere toplanan Furkan Vakfı üyelerine polis,
açık hava toplantısının izinsiz olması gerekçesiyle müdahalede bulundu.Vakıf üyelerine dağılmalarını
söyleyen polis ekibi, yaklaşık 200 kişilik grubun açıklama yapmaya devam etmesi üzerine biber gazı ve
TOMA ile tazyikli su sıkarak müdahale etti. Etkilenen dört kişi tedavi için hastaneye sevk edilirken,
yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı. 398
• Iğdır’da sosyal paylaşım sitelerinde PKK’nın propagandasını yapmak iddiası ile
Cumhurbaşkanı’na hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan üç kişi tutuklandı 399
24 Nisan 2017
• Eskişehir’de sosyal paylaşım sitelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret
ettikleri, halkı izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine çağırdıkları öne sürülen dört şüpheliden biri
tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerinden M.K. ve O.K.’nin Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri
alındıktan sonra serbest bırakıldığı, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden
E.T.çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, G.K.’nin ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığı belirtildi. 400
• Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) planladığı ‘1 Mayıs İşçi Bayramı
kutlamalarının, Taksim meydanında yapılmasına İçişleri Bakanlığı tarafından izin verilmediği açıklandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, valilik izninin olduğu noktalarda ‘1 Mayıs’
kutlamasına sıcak baktıklarını belirtti. 401
25 Nisan 2017
• Adana’da İşçi Bayramı, 1 Mayıs’a çağrı amaçlı bildiri dağıtan Dev-Lis üyesi üç öğrenci
gözaltına alındı. Öğrencilerin, Adana Valiliği tarafından eylem ve etkinliklerin yasak olduğu İnönü
Parkı’nda bildiri dağıttıkları için gözaltına alındığı ve Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldükleri öğrenildi. 402
26 Nisan 2017
• Stern Türkiye muhabiri Raphael Geiger’in gazetecilik akreditasyonunun uzatılmadığını
belirterek, gerekçenin “Cumhurbaşkanı’na hakaret” olduğunu duyurdu. Dergi yaptığı açıklamada, “Bize
ulaşan haberlere göre Türk hükümetinin muhabirimize, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret
suçlamasında bulunduğunu öğrendik” diyerek bu durumu anlayamadıklarını ve somut olarak hakaretin
niteliğinin açıklanmasını talep etti. 403
27 Nisan 2017
• Muş’ta sosyal paylaşım sitesi üzerinden PKK/KCK’yı övücü paylaşımlar yaptığı ve devlet
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büyüklerine hakarette bulunduğu iddia edilen üç kişi gözaltına alındı. 404
• Çorlu’da referandumu protesto eden yurttaşların evlerine polis baskınları gerçekleştirildi. TKP
Merkez Komitesi üyesi bir kişi ile HDP il yöneticisi de gözaltına alındı. 405
29 Nisan 2017
• Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi olarak bilinen, herkesin katkıda bulunabileceği açık
kaynaklardan biri olan Wikipedia’ya, Türkiye’den erişim engeli uygulandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu(BTK)tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme
sonucunda İnternet sitesi (wikipedia.org)’a BTK tarafından idari tedbir uygulanmaktadır” denildi.
Wikipedia’nın içeriğinde barındırdığı gerek teröre destek veren yazılar, gerekse Türkiye’yi terörle aynı
düzlemde ve terör işbirlikçisi olarak göstermeye çalışan tavrı nedeniyle uyarılar yapıldığı halde sitenin
cevap vermediği, bu tür içerikleri kaldırmaya yanaşmadığı belirtildi.Yetkililer tarafından yapılan
açıklamada Türkiye’nin internet sitesinin, kendisinden istediği ve içeriğinde mahkeme kararları da olan
düzenlemelerin yapılması halinde sitenin yeniden açılacağı ifade edildi. 406
1 Mayıs 2017
• İstanbul Bakırköy'de Emek ve Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen kutlamalarda alana
sokulan pankart ve dövizler polisler tarafından fotoğraflandıktan sonra içeri alındı. Polislerin, kontrol
ettiği pankart ve dövizlerin fotoğraflarını amirlerine gönderdiği ve onay alınarak kayda geçildikten sonra
alana giriş izninin verildiği belirtildi. 407
• İstanbul’da Emek ve Dayanışma Günü’nde, 165 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet
Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 139 kişinin izinsiz yürüyüş yapmaktan, 17 kişinin pankart
açmaktan, üç kişinin yol kapatma amacıyla zincir taşımaktan, üç kişinin taşkınlık çıkarmaktan, üç kişinin
de havai fişek taşımaktan gözaltına alındığı açıklandı. 408
2 Mayıs 2017
• Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde
kaleme aldığı “Bulaşıcı Cesaret” isimli şiirini yasakladı. Mardin’in Dargeçit ilçesinde sabah saatlerinde
HDP ilçe binasına gelen polislerin, bina girişinde Demirtaş'ın fotoğrafını ve cezaevinde yazdığı“Bulaşıcı
Cesaret” şiirinin yazılı olduğu pankartı kaldırdığı belirtildi. Olaya tepki gösterenHDP Dargeçit İlçe Eş
Başkanı Yasin Turan gözaltına alındıktan sonra polislerin kendisine “Demirtaş’ın yazdığı şiir ‘örgüt
propagandası yapmaktan’ yasaklandı” dediğini bildirdi. Demirtaş şiirinde, “ Çıt çıkmasın diyecekler, renk
olmasın diyecekler, gülerek isyan etmişsin gül açmasın diyecekler” diye başlayan ilk mısraları ile şiirinde,
cezaevi günlerine değinmişti. 409
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel
Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP Milletvekilleri Eren Erdem, Özkan Yalım, Aytun Çıray ve
Namık Havutça hakkında dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin fezleke düzenlenerek meclise
sunuldu.410
5 Mayıs 2017
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve terör örgütü PKK propagandası
yaptığı iddiasıyla dört yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırılan Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
öğrencisi 23 yaşındaki Gizem Yerik, tutuklanarak cezaevine kondu. Yerik, geçen yıl sosyal paylaşım
sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ve terör örgütü PKK propagandası yaptığı
iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınmıştı. 411
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6 Mayıs 2017
• Denizli’de, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın ölüm yıldönümlerinde eylem
yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 34 kişiyi gözaltına aldı. Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi,
DevLis ve Emek Partisi üyelerinden oluşan grup, anma için bir araya geldi. Geniş güvenlik önlemi alan
polis, eylemin izinsiz olduğunu belirterek, gruptan dağılmasını istedi. Slogan atıp yapılan uyarılara aldırış
etmeyen gruba, polis müdahale etti. 412
9 Mayıs 2017
• Şanlıurfa'da 11 kişi, sosyal medyada “PKK propagandası” yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Gözaltılar Şırnak ve Hürriyet mahallerindeki bazı adreslere eşzamanlı baskın sırasında gerçekleşti.413
13 Mayıs 2017
• OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile görevlerinden ihraç edilen araştırma görevlisi Nuriye
Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın Ankara’da başlattıkları açlık grevlerine destek vermek isteyenlere
polisin müdahalesi sonucu 13 kişi gözaltına alındı. Yüksel Caddesi’nde bir araya gelen yaklaşık 30 kişi,
polisin “Dağılın” uyarısına uymamaları üzerine arbede çıktı. Twitter’dan açıklama yapan Özakça, “O
alanı bırakmayacağız. Herkesi Yüksel Caddesi’ni sahiplenmeye çağırıyoruz. Polis, iktidarın talimatıyla
direniş alanımıza saldırıyor” dedi. Polis bir gün önceki müdahalesinde alanı kapatarak buradaki bankları
ve pankartları kaldırmıştı. 414
15 Mayıs 2017
• HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Kuveyt’te yapılacak olan Arap-Türk İlişkileri
konferansına katılmak için havalimanında uçağa biniş işlemleri sırasında hakkında yakalama kararı
bulunması nedeniyle gözaltına alındı. 415
• KHK kapsamında görevlerinden ihraç edilmeleri nedeniyle 81 günden bu yana açlık grevini
sürdüren Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın durumuna dikkat çekmek amacıyla İzmir’de eylem yapan
beş kişi gözaltına alındı. Aralarında Birleşik Haziran Hareketi ile bazı sağlık personelinin katıldığı geniş
çaplı eylem sırasında , “OHAL ve ihraçlara hayır”, “Yaşam, Adalet ve Vicdan” yazılı pankartlar taşıyan
grup polis müdahalesi ve gözaltılar ardından dağıldı. 416
16 Mayıs 2017
• Ankara’da OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile görevden alınan akademisyenlerin yaptığı
açlık grevine destek veren gruba polis ekipleri müdahale etti. “Kabahatler Kanunu’na aykırı hareket
ettikleri” gerekçesiyle müdahalede bulunduğunu söyleyen polis ekibi, biber gazı da kullanarak, üç kişiyi
gözaltına aldı.
• Antalya’da KESK’e bağlı sendikalara üye olan, kamu emekçilerinin KHK ile ihraç edilme ve
sürgünleri protesto etmek amacıyla açıklama yapmalarına polis izin vermedi. Polis ekibi toplananlara güç
kullanarak müdahale ederek eylemcileri dağıttı. 417
17 Mayıs 2017
• İzmir’de Çağdaş Avukatlar Grubu ve Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi bir grup, meslekten
ihraç edildikleri için Ankara'da açlık grevi yapan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih
Özakça'ya destek olmak için İzmir Adliyesi'nde ‘Dayanışma zinciri’ adı altında “maskeli” sessiz eylem
yaptı. Polis, adliye önünde oturma eylemi yapan gruba biber gazı sıkarak dağıttı. 418
18 Mayıs 2017
• OHAL kapsamında KHK ile görevlerinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve
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öğretmen Semih Özakça'nın başlattıkları açlık grevine destek vermek için bir araya gelen gruba polis
müdahale ederek beş kişiyi gözaltına aldı. Müdahale sırasında Özakça’nın eşi Esra’nın canlı yaptığı
yayındaki söyleşisi kesilerek, kendisinin gözaltına alındığı bildirildi. 419
• Örgüt üyeliğinden yargılanan İnsan Hakları Derneği Mersin Şube Başkanı Ali Tanrıverdi’nin
avukatı, müvekkilinin yargılanmasını, hak savunucularına yönelik bir baskının sonucu olarak
değerlendirdi. Sosyal medyada hak ihlalleriyle ilgili paylaşımları ve İHD’nin etkinliklerine katılmakla
suçlanan Tanrıverdi için hazırlanan iddianamede insan hakları çalışmalarında bulunması konu edildi. 420
• Cumhuriyet’in yazar ve yöneticilerinin 200 gündür tutuklu olmasına tepki göstermek için
oturma eylemi yapmak isteyen Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar gurubuna polis müdahale etti. Ankara
Adliyesi önünde toplanan gruba destek vermek için gelen CHP milletvekili Mahmut Tanal’ın bir özel
güvenlik görevlisi tarafından itilerek uzaklaştırılmak istendiği de bildirildi. 421
19 Mayıs 2017
• Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenledikleri operasyonda, Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesi'nin çeşitli fakülte ve yüksekokullarında okuyan yedi öğrenci gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen FETÖ şüphelisi öğrencilerin sorgulamalarının tamamlanmasından
sonra adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. 422
21 Mayıs 2017
• Batman’ın Hasankeyf ilçesinde fotoğraf çekerken gözaltına alınan Fransız gazeteci Mathias
Depardon’un, sınır dışı edilmesi kararına karşın, iki haftadır Gaziantep’teki Geri Gönderme Merkezi’nde
tutulduğu bildirildi. Aynı zamanda belgesel fotoğrafçı olan Depardon’un avukatı Emine Şeker, “Ne
bekleniyor, niye bekleniyor, biz de bilmiyoruz. Sınır dışı edilme kararı varsa, bunun uygulanması,
Depardon’un geri gönderilmesi gerekiyor” dedi. Türkiye’de yaşayan Depardon, National Geographic’te
yayımlanacak Hasankeyf haberi için fotoğraf çekmek amacıyla gittiği Batman’da Mayıs başında
tercümanıyla birlikte gözaltına alınmıştı. 423
• Sözcü’ye düzenlenen operasyona tepki gösteren AB Komisyonu, “AB, ifade ve medya
özgürlüğü alanında da Türkiye’nin demokratik uygulamalara saygı duymasını gerektiğini defalarca
vurgulamıştır” açıklamasını yaptı. Türk Ceza Yasası’nın “seçici ve rastgele uygulamasından” endişeli
olduğu vurgularken, komisyon, bunun ifade özgürlüğü üzerinde büyük etkisi olacağını anımsattı. 424
22 Mayıs 2017
• Açlık grevini sürdürürken gözaltına alınan eğitmenler Nuriye Gülmen ile Semih Özakça'ya
destek olmak için Ankara Yüksel Caddesi'nde toplanan gruplara polis müdahale etti. Müdahalede
çocuklarına destek amacıyla açlık grevine başladıklarını belirten Özakça’nın eşi ve annesi de gözaltına
alındı. Polisin biber gazı kullandığı olaylarda, gözaltı aracının içine de gaz sıkılıp kapıların kapatıldığı
ileri sürüldü.425
• KHK ile ihraç edildikleri görevlerine dönmek için 74 gündür açlık grevinde olan kamu
emekçileri Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın evine gece yarısı düzenlenen polis baskınında
düzenlendi. Haklarında gözaltı ve arama kararı olduğunu belirten polis, evin çelik kapısını kırarak içeri
girdi. Baskın sırasındaki olaylar Özakça’nın eşi tarafından yapılan canlı yayın ile görüntülendi. 426
• Avukat Fikret İlkiz, Bianet’te yazdığı köşe yazısında, gerçek haber yapan gazetecilerin
tutuklanmasına dikkat çekerek, yemek tarifi yayınladı. İlkiz, “Acaba artık gazeteler ve radyolar yemek
tarifleri, televizyonlar da artık sürekli yeme-içme programları mı yayınlamalı? Böylece basın özgürlüğü
ve herkesin ifade özgürlüğü sağlanmış olur” dedi. Bu şekilde sorun kalmayacağını söyleyen İlkiz,
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yazısına, “Siyasetçiler rahat eder, demokrasi geri gelir ve devlet basın özgürlüğünü korumak konusunda
elinden geleni yapar” diye devam etti. 427
23 Mayıs 2017
• Sözcü’nün Mali İşler Müdürü Yonca Kaleli, FETÖ soruşturması kapsamında ifade vermek için
geldiği adliyede gözaltına alındı. Kaleli, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince aranıyordu. 428
• Ankara’da evlerinin kapısı kırılarak gözaltına alınan açlık grevindeki eğitmenler Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça adliyeye çıkarıldı. Savcılıkta Gülmen ve Özakça'nın başlattığı açlık grevi suç
olarak nitelendirildi. Savcılık açlık grevi ile ilgili olarak “Söz konusu eylemin DHKP-C terör örgütü
tarafından organize edildiği, masum hak arama talebinden çıkarak, terör örgütünün eleman devşirme
çalışmalarına dönüştüğü, açlık grevi eyleminin ölüm orucu eylemine dönüştürülebileceği, bunun üzerine
eylemcilerin olası ölümleri üzerinden terör örgütlerince ajitasyon yapılabileceği” iddiasında bulundu.
Savcılık, Gülmen ve Özakça'ya “Bu eylemlerin asıl amacı nedir?”, “Ülkemiz genelinde eylem birlikteliği
yaparak ülkemizde gezi türü olaylar mı başlatmak istiyorsunuz?” sorularını yöneltti. Gülmen ve Özakça,
tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler.429
• İstanbul Hayır Meclisleri’nin (referandum sırasında hayır oyu için bir araya gelmiş gruplar),
eğitim emekçileri Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek için Kadıköy’de düzenlediği eyleme polis
plastik mermi ile müdahale ederek 11 kişiyi gözaltına aldı. Polisin, içi biber tozu ile doldurulan plastik
mermiler ile kalabalığa müdahale ettiği ve alıkonulan 11 kişi hakkında ise yedi günlük gözaltı kararının
verildiği bildirildi. 430
24 Mayıs 2017
• Gazeteci Ayşenur Arslan, basın özgürlüğü kapsamında dergi toplatılmasını eleştirdiği için,
‘Cumhurbaşkanı’na Hakaret’ suçlamasından hâkim karşısına çıktı. İfadesinde Cumhurbaşkanı’na hakaret
suçunu reddeden Arslan, beraatını istedi. İfade alma işlemini tamamlayan Mahkeme, ifadeyi Ankara’ya
gönderdi.431
• Fotoğraf çekerken gözaltına alınan Fransız gazeteci Mathias Depardon, protesto amaçlı açlık
grevine başladı. Emniyetin yaptığı açıklamada geçerli basın kartı olmaması sebebiyle gözaltına alındığı
ifade edilen Depardon’un sosyal medya paylaşımları incelendikten sonra savcının tutuklama için bir
neden görmediği belirtildi. Tutukluluğun sürmesinin gerekçesinin ise açıklığa kavuşmadığına dikkat
çekildi.432
25 Mayıs 2017
• Eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın tutuklanmalarına tepki için oturma eylemi
yapmak isteyen sosyolog Veli Saçılık ve beraberindeki iki kişi gözaltına alındı. Polisin, plastik mermi ve
biber gazlı saldırısından çevredeki vatandaşlar da etkilendi. KHK ile görevinden ihraç edilen
Saçılık’ın, Temmuz 2000'de Burdur Cezaevi'ndeki mahkûmlara yönelik “Hayata Dönüş” operasyonu
sırasında dozerin kepçe darbesiyle kolu kopmuştu. 433
26 Mayıs 2017
• Ankara Valiliği, “Bombalı saldırı riskinin artabileceği” gerekçesiyle güneş battıktan sonra
şehirde ateş yakılmasını ve türkü söylenerek eylem yapılmasını yasakladığını duyurdu. Valilikten yapılan
açıklamada, “Ankara ili genelinde cadde ve sokaklarda güneş battıktan sonra gece geç saatlere kadar ateş
yakıldığı ve yüksek sesle çevreyi rahatsız edici şekilde şarkı, türkü, marş vb. sloganlar atılarak eylem
yapıldığı görülmektedir. Söz konusu eylemler her ne suretle olursa olsun yasaklanmıştır” denildi.434
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27 Mayıs 2017
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Sözcü’nün sahibi Burak Akbay hakkında “silahlı terör
örgütüne üye olmak” suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Akbay gazeteye yapılan
operasyon sırasında yurt dışında bulunmaktaydı. 435
29 Mayıs 2017
• KHK ile ihraç edilen öğretmen Nazife Onay, işine geri dönmek için eylem yaptığı İstanbul
Şişli'de darp edilerek gözaltına alındı. Onay’ın gözaltına alınmadan önce, “Bu KHK’ların kaldırılmasını,
iptal edilmesini istiyoruz. Ankara’da başlayan bu direniş diğer illerde de devam etmektedir şimdi. Biler
öğretmeniz, işimizi istediğimiz için gözaltına alınıyoruz. Direne direne kazanacağız, emekçiyiz haklıyız
kazanacağız" dediği öğrenildi. 436
30 Mayıs 2017
• Gezi eylemleri sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz ile Ahmet Atakan’ın annelerinin de dâhil
olduğu 102 kişiye, eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için dayanışma amacıyla yaptıkları bir
günlük açlık grevi nedeniyle soruşturma açıldı. 437
31 Mayıs 2017
• Gezi Parkı olaylarının dördüncü yılında, Taksim Dayanışması destekçisi yüzlerce kişinin
katıldığı yürüyüşte, polis İstiklal Caddesi girişini ve Gezi Parkı önünü barikatlarla kapattı. 438
2 Haziran 2017
• Ankara Üniversitesi’nin Cebeci yerleşkesinde, karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan arbede
sonucu üç kişi yaralandı, 20’ye yakın öğrenci gözaltına alındı. Palaların kullanıldığı kavganın, bir grubun,
öğrencilere oruç tutmadıkları için saldırmasıyla başladığı öne sürüldü. 439
4 Haziran 2017
• Ankara Yüksel Caddesi'nde aralarında eğitimci Semih Özakça'nın eşinin ve annesinin de
bulunduğu gruba polis plastik mermi ile müdahale ederek, eylemcileri yerde sürüklemek suretiyle alandan
uzaklaştırdı. Müdahalenin ardından açıklama yapan öğretmen Acun Karadağ, “Haklılığı dünyaya
kanıtlanmış bir eylemden çok korkuyorlar. Mahkemelerden takipsizlik kararı aldık, yaptığımız suç değil
ama onların bizi dövmesi, bize gaz atması bunların hepsi suç. Hem insan haklarına göre suç, hem de
mevcut yasalarda suç. Sokaklar, anıtlar halkın malıdır, biz orada oturabiliriz de, çiçek de bırakabiliriz.
Kimse bizi engelleyemez, süre vermiyorum ama yakın zamanda gidecekler” dedi. 440
5 Haziran 2017
• Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek vermek
için Cumhuriyet Meydanı’nda oturma eylemi yapan üç HDP üyesi, darp edilerek gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından bu kişiler serbest bırakıldı. 441
6 Haziran 2017
• İstanbul’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları iddia edilen ve daha
önce Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ihraç edilmiş olan 73 kişi gözaltına alındı. 442
8 Haziran 2017
• Ankara'da OHAL ile ihraç edildikleri işlerine geri dönmek için açlık grevi yapan ve halen
tutuklu olan eğitimciler Nuriye Gülmen ile Semih Özakça'ya Yüksel Caddesi’ndeki destek eylemi yapan
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grubu polis biber gazı sıkarak dağıttı. 443
10 Haziran 2017
• İzmir'de, FETÖ/PDY üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 avukattan,
aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın da bulunduğu
altı avukat tutuklandı. Kılıç, 2002 yılından beri çeşitli dönemlerde Uluslararası Af Örgütü Türkiye
Şubesi'nin Yönetim Kurulu'nda yer almış ve 2014 yılından bu yana da şube başkanlığını yürütüyordu.444
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edildiği gerekçesiyle TKP üyesi olan üç kişi
dâhil toplam 10 kişiye hapis cezası verildi. Ankara Garı’nda 10 Ekim 2015’teki katliamın ardından
Manisa’da yapılan bir basın açıklamasında Cumhurbaşkanı’na yönelik hakaret içeren slogan attıkları
gerekçesiyle ceza alan kişiler cezaevine gönderildi. 445
14 Haziran 2017
• Ankara Yüksel Caddesi’nde basın açıklaması yapmak isteyen işlerinden ihraç edilen emekçilere
polis müdahale etti. Daha önce aynı yerde protesto yapmak isteyen KHK ile işinden atılmış olan sosyolog
Veli Saçılık gibi birçok kişi 218 günden bu yana eylemlerini sürdürmekteydi. Son yapılan müdahalenin
ardından Saçılık, “Direniyoruz, mutlaka kazanacağız” dedi. Yüksel Caddesi’nde aynı gerekçe ile
işlerinden ihraç edilen eğitimci Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, sürdürdükleri açlık grevinin 76’ıncı
gününde gözaltına alınmış ve mahkeme sonucu tutuklanmışlardı. 446
15 Haziran 2017
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Güvenpark’tan İstanbul’a başlatacağı
“Adalet Yürüyüşü” duyurusunun ardından Güvenpark bir süre bariyerlerle kapatıldı. Kılıçdaroğlu, CHP
Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması kararına tepki olarak yürüyüşün Güvenpark’ta başlayıp
İstanbul Maltepe Cezaevi’nde son bulacağını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu yürüyüşün engellenmesi
ihtimaline karşın, “Yasaklasınlar, daha da büyür. Bütün dünya bu rezaleti görmüş olur” demişti. 447
16 Haziran 2017
• Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ile Semih Özakça adına Ankara’da
toplanan gruba polis müdahalede bulundu. Türkiye İnsan Hakları Vakfı temsilcileri Ankara’da
eğitimcilerin açlık grevini başlattıkları yere çiçek bırakırken polisin engellemesiyle karşılaştı. İnsan
Hakları Derneği üyeleri de polis biber gazıyla müdahalede bulundu, arbede sonrası çok sayıda kişi
gözaltına alındı.448
• HDP milletvekili Altan Tan, 2012'de Şanlıurfa'daki Nevruz etkinliğinde yaptığı konuşmadan
dolayı hakkında açılan davada iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezayı erteledi. 449
• İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Ulusal Parti Genel başkanı ve yazar Gökçe Fırat
Çulhaoğlu ve şarkıcı Atilla Taş'ın da bulunduğu 13 şüpheli hakkında, “Anayasal düzeni ortadan
kaldırmaya teşebbüs” ve “T.C Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlarından ikişer kez
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti. 450
20 Haziran 2017
• KHK ile ihraç edilen kamu çalışanlarının Ankara Yüksel Caddesi’nde 223 gündür
gerçekleştirdikleri eyleme polisin yeniden müdahale ettiği belirtildi. Açıklama yapılmasına izin vermeyen
polis,toplanan grubu biber gazı ile dağıttıktan sonra caddeye girişleri kapattı. 451
22 Haziran 2017
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• İzmir Karabağlar Belediyesi AKP'li meclis üyesi Emrullah Kavuz, yayınladığı bir videoda,
“Adalet Yürüyüşü” başlatan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ölümle tehdit etti.452
• CHP’nin başlattığı “Adalet Yürüyüşü”ne destek için CHP Rize İl Başkanlığı bazı ilçelerde de
yürüyüşler tertip etti. Çayeli İlçesi’ndeki yürüyüş sırasında toplanan muhalif bir grup, CHP’lilere tepki
gösterdi. Gruba saldırmak isteyenleri polis engelledi.453
• CHP Antalya İl Başkanlığı'nın kent merkezinde bir park içerisine kurduğu “Adalet Çadırı”nın
OHAL gerekçesiyle kaldırılmasının ardından oturmak için kullandıkları masa ve sandalyeler de aynı
gerekçeyle polis tarafından yerlerinden alınarak başka yere götürüldü. 454
24 Haziran 2017
• İstanbul Valiliği, LGBTİ örgütleri tarafından düzenlenen “Onur Yürüyüşü” ne izin
vermeyeceğini açıkladı. Kararın gerekçesi olarak vatandaşların ve gezi amaçlı bölgede bulunan turistlerin
güvenliğinin yürüyüş nedeniyle riske atılabileceği gösterildi. 455
25 Haziran 2017
• “Onur Yürüyüşü”nü başlatmak amacıyla İstanbul/Taksim’de toplanan LGBTİ aktivistleri
gözaltına alındı. Taksim ve çevresinde gözaltına alınan kişi sayısı 44 oldu. Ayrıca İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'nin şehir kameralarından “Onur Yürüyüşü”nün düzenleneceği Taksim Meydanı ve İstiklal
Caddesi'ndeki iki noktadan yayın yapan üç kameranın, sabah saatlerinde geçici olarak servis dışı
bırakıldığı da belirtildi. 456
26 Haziran 2017
• Ankara’daki bir caddede 230 gündür devam eden “İşimi geri istiyorum” eylemine polisin
yaptığı müdahalede dört kişi gözaltına alındı. Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde toplanan
grup çeşitli günlerde polis müdahalesi ile karşılaşmışlardı. Bu kez açıklama yapmak isteyen dört kişi polis
tarafından gözaltına alındı. 457
30 Haziran 2017
• İzmir’de Halkevi Şube Yöneticisi ile ÖDP ve Birleşik Haziran Hareketi üyesi, sosyal medya
paylaşımlarında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamalarıyla gözaltına
alındılar. İzmir Halkevi yöneticisi Evrim Çakır ile Onur Kılıç evlerine yapılan polis baskını sonrası
yakalanarak karakola götürüldüler.458
• Ankara’da Sakarya Caddesi’nde tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ ya destek
gösterisine polis izin vermedi. Gösteride 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 459
2 Temmuz 2017
• LGBTİ gruplarının “8. Onur Haftası” etkinlikleri çerçevesindedüzenledikleri “Onur Yürüyüşü”
İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı. Yasağa rağmen Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen gruptan yedi
LGBTİ üyesi gözaltına alındı. “OHAL’de de bu halde de dönmeyiz” şeklinde sloganlar atan grup adına
açıklama yapan Ceylan Çağdaş, “Yıllardır sorunsuz bir biçimde kutlanan ve kamu düzeni adına hiçbir
sorun teşkil etmeyen etkinlikler Valilik tarafından yasaklanıyor. Bizler anayasal hakların korunması için
mücadele eden yurttaşlar olarak, sizi anayasa uygun davranmaya davet ediyoruz. Yaşamlarımızı ve yaşam
alanlarımızı korumaya devam edeceğiz. Transız, buradayız, alışın, gitmiyoruz” dedi. 460,461
3 Temmuz 2017
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• HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay ve milletvekillerinin, Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde
tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etmesine izin verilmedi. Polis
yolda heyetin bulunduğu araçları durdurarak izinlerinin olmadığı gerekçesiyle geçişlerine izin vermedi. 462
• Yıllar önce “Hayata Dönüş Operasyonu”nda kolunu kaybeden Veli Saçılık, Ankara’da ki “İşimi
geri istiyorum” eylemi sırasında ampute koluna yapılan saldırıda omzunun polis tarafından çıkarıldığını
söyledi. Saçılık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eylem sırasında yedi kişinin gözaltına
alındığını da duyurdu. 463
4 Temmuz 2017
• Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşması için İstanbul’dan duruşmaya katılmak için yola çıkan avukatların ve HDP’lilerin otobüsleri
bağlanarak duruşmaya gitmelerine izin verilmedi. Özgürlükçü Hukukçular Platformu üyesi avukat İlknur
Alcan, “Yüksekdağ’ın davasına bin avukat müdahillik sundu. Bu tarz uygulamalarla bizleri engellemeye
çalışsalar dahi bizler özel araçlarımızla yola çıkıp duruşmaya yetiştik. Amaç kamuoyunun bu davaya
ilgisini azaltmaktır. Buna izin vermeyeceğiz” dedi. 464
• İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile Konak Belediyesi’nin ortak düzenlemek istediği ‘Eflatun Nuri
İfade ve Basın Özgürlüğü Ulusal Karikatür Yarışması’na AK Parti tepki gösterdi. Konak Belediye
Meclisi’ndeki AK Parti Grubu ‘kamu kaynaklarının heba edileceği’ gerekçesi ile yarışmaya karşı çıktı.
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, “Keşke tüm kamu kaynakları böyle heba edilse. İzmir Büyükşehir
Belediye’sinde adalet aradıkları için işten çıkartanlara da adalet gerek. Bu yarışmanın adı ödülünden çok
daha önemlidir” dedi. 465
6 Temmuz 2017
• Ankara Valiliği’nin belirli bölgelerde eylem yapılmasını yasaklamasının ardından yapılan ilk
protestoda 26 kişi gözaltına alındı. 466
• İstanbul – Büyükada’da insan hakları savunuculuğu eğitimi amaçlı toplantıya polis operasyonu
düzenlendi. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Helsinki Yurttaşlar Derneği’nden Nalan
Erkem, Özlem Dalkıran, İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Veli Acu ve Günal Kurşun, Kadın
Koalisyonu’ndan İlknur Üstün, Eşit Haklar İzleme Derneği’nden Nejat Taştan, Şeyhmuz Özbekli,
eğitmen Ali Garawi ve insan hakları savunucusu, Alman vatandaşı Peter Steudtner’ın gözaltına alındığı
açıklandı. 467
7 Temmuz 2017
• Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser’in de aralarında olduğu insan hakları
aktivistlerinin İstanbul’da Büyükada’da gözaltına alındığı soruşturmayı Terörle Mücadele Şubesi'nin
yürüteceği öğrenildi. Gözaltında tutulan aktivistler soruşturmayı yürütecek polis biriminin bulunduğu
Vatan Caddesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldüler. 468
• Tutuklu eğitimciler Gülmen ve Özakça için İzmir'den Ankara'ya tek kişilik 'Adalet Yürüyüşü'
başlatan Adem Kızılçay'ın gözaltına alındığı bildirildi. Ankara Garı’nda iki yıl önce ki katliam sırasında
kardeşini kaybeden Kızılçay, gözaltına alınmadan yaklaşık yarım saat öncesinde Ankara'ya yaklaşmasının
ardından sivil polisler tarafından sürekli takip edildiğini söylemişti.469
8 Temmuz 2017
• İstanbul Beyoğlu’nda, açlık grevi yaparken gözaltına alınan eğitimciler Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça’ya destek vermek için eylem yapan gruba polis müdahale ederek altı kişiyi gözaltına
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aldı.470
13 Temmuz 2017
• Sosyolog Veli Saçılık Ankara Yüksel Caddesi’ndeki “İşimi geri istiyorum” eylemi sırasında
tekrar gözaltına alındı. Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek
vermek amaçlı devam eden eylemde Saçılık ile birlikte ismi öğrenilemeyen iki kişinin daha gözaltına
alındığı belirtildi. Saçılık, bir gün önce polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla
serbest bırakılmıştı. 471
16 Temmuz 2017
• Ankara Yüksel Caddesi’nde 250 gündür devam eden “İşimizi geri istiyoruz” eylemine polis
müdahale ederek, ihraç edilen beş kamu çalışanını gözaltına aldı. İşlerine geri dönmek ve tutuklu bulunan
eğitimciler Nuriye Gülmen ile Semih Özakça'ya destek olmak için İnsan Hakları Anıtı önünde açıklama
yapmak isteyen gruba polisin müdahale ederek, pankartları yırttığı belirtildi. Gözaltına alınan
protestocuların emniyete götürüldüğü bildirildi. 472
17 Temmuz 2017
• Diyarbakır'da KESK’e bağlı sendika üyeleri ve kamu görevlerinden ihraç edilenlerce yapılan
KHK kararlarını protesto edilmesi sırasında polis, 32 kişiyi gözaltına aldı. Polis tarafından KESK
temsilcilerine OHAL kapsamında toplantı, gösteri, yürüyüş ve basın açıklamalarının yasak olduğunu ve
dağılmamaları halinde müdahale edileceğini söylendiği belirtildi. Duyurudan sonra kalabalığın basın
açıklaması yapılmasından vazgeçilerek, sadece oturma eylemi gerçekleştirildiği ancak polisin müdahale
ederek 32 kişiyi kelepçe takarak gözaltına aldığı bildirildi. 473
• AKP Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan'ı protesto etmekten yargılanan ÖDP üyesi, üniversite
öğrencileri Çağdaş Oğul Arı ve İbrahim Akyürek'e, “Görevli memurun görevini yapmasını engellemek”
suçlamasından altı ay 20 gün hapis cezası verildi. Arı ve Akyürek’in yürürlükteki infaz kanunları
gereğince üç günlüğüne cezaevine gireceği, ardından adli kontrol şartlarından yararlanarak tahliye
edileceği bildirildi. Mersin Üniversitesi Rektörü Ahmet Çamsarı’nın davetiyle seçim öncesi üniversiteye
giden AKP Milletvekili Tezcan, bir grup öğrenci tarafından protesto edilmiş, Tezcan’ın korumaları ve
özel güvenlik görevlileri tarafından yapılan müdahale ardından sekiz öğrenci hakkında dava açılmıştı.
Mahkeme, altı öğrenci için beraat kararı verirken, öğrenciler Arı ve Akyürek’in cezası kesinleşti. 474
• Ankara Yüksel Caddesi’ndeki “İşimi geri istiyorum” eyleminin 251'inci gününde, yine polis
müdahalesi yaşandı. Açlık grevlerinin 131'inci günündeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça'ya destek amacıyla eylem yapmak isteyen yurttaşlara polis müdahale etti.Gözaltına alınan dört
kişi arasında, KHK ile ihraç edilenlerden öğretmen Nazife Onay'ın da bulunduğu öğrenildi. 475 Gözaltına
alınan eylemciler gözaltı aracına bindirilirken üst araması yapıldığı, bu sırada Nazife Onay'ın “Saçlarımı
yoluyorlar” diye bağırdığı belirtildi 476.
18 Temmuz 2017
• Ankara Yüksel Caddesi’nde,“İşimizi geri istiyoruz” eyleminde İnsan Hakları Anıtı önünden
açıklama yapmak isteyen gruba müdahale eden polis iki kişiyi gözaltına aldı. Eylemcilerin açtığı ve
üzerinde tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen, Semih Özakça’nın fotoğraflarının bulunduğu “Açlık
grevinin 132’nci günü. Nuriye ve Semih işe geri alınsın”yazılı pankartların da polis tarafından yırtıldığı
belirtildi.477
• HDP Batman milletvekilleri Ayşe Acar Başaran ve Saadet Becerikli hakkında yakalama kararı
çıkartıldı. Edinilen bilgilere göre, Başaran hakkında, katıldığı bir yürüyüşün ardından yaptığı konuşma
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nedeniyle açılan davanın duruşmasına, Becerikli hakkında da, “Örgüt propagandası” suçlamasıyla
yargılandığı davanın duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı. 478
19 Temmuz 2017
• HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak”,
“Terör örgütü üyeliği” ve “Terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla yargılandığı davada tutukluluk
halinin devamına karar verildi. 479
• Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ile ilgili
yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Diyarbakır Tabip Odası’nın üç eski başkanının da bulunduğu
yedi kişi gözaltına alındı. 480
20 Temmuz 2017
• HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat, hakkındaki Bitlis Cumhuriyet Savcılığı’nın yakalama
kararı nedeniyle Tatvan ilçesinde gözaltına alındı. Irgat, Bitlis Adliyesi'nde ifadesinin alınması ardından
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 481
• Antalya'nın Serik İlçesi'nde, üzerinde “Kahraman” anlamına gelen İngilizce “Hero” yazılı tişört
giyen otel garsonu, polis tarafından gözaltına alındı. FETÖ/PDY örgütüyle ilgili bir duruşmada bir sanık
tarafından giyilmesiyle ülke gündeminde tartışılan “Hero” yazılı tişörtü giydiği için M.S.’nin otel
müşterilerince ihbar edildiği açıklandı. Garson M.S.’nin polis merkezindeki ifadesinde, söz konusu
tişörtün FETÖ duruşmalarıyla gündeme geldiğini bildiğini fakat önemsemediğini belirterek, beyaz
tişörtleri çok sevdiğini söylediği aktarıldı. M.S.’nin, “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla
işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. 482
22 Temmuz 2017
• İstanbul Büyükada'da gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan insan hakları
savunucularından Nalan Erkem ve İlknur Üstün tutuklandı. Büyükada’daki polis operasyonuyla Temmuz
başında ikisi yabancı 10 insan hakları savunucusu gözaltına alınmış ardından 18 Temmuz da altısı
tutuklanırken dördü adli kontrol ile serbest kalmıştı. Serbest bırakılan Erkem, Üstün, Taştan ve Özbekli
için dört gün sonra tutuklanmaları için yakalama kararı alınmıştı. 483
• Tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın, açlık grevindeki 135'inci gününe
destek amacıyla İstanbul'dan Ankara'ya gitmek isteyen grup, Kadıköy’deki buluşma noktasında polis
müdahalesiyle karşılaştı. İstanbul Valiliği’nin kararıyla hukukçu ve insan hakları savunucularından
oluşan gruba ait yedi özel araç da polis otoparkına çekilerek trafiğe çıkması engellendi. 484
23 Temmuz 2017
• Ankara’da İnsan Hakları Anıtı’nın önünde 137 gün önce açlık grevi eylemi başlatan ve tutuklu
yargılanan eğitimciler Nuriye Gülmen ile Semih Özakça için düzenlenen eyleme polis müdahale etti. Anıt
önünde Gülmen ile Özakça için basın açıklaması yapmak isteyen eylemcilerden 47 kişi gözaltına alındı.
Polis müdahalesinde sırasında eylemcilerden birisinin kolu kırıldı. 485
24 Temmuz 2017
• Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde üzerinde “Kahraman” anlamına gelen İngilizce “Hero” yazılı
tişört giyen Murat Y. gözaltına alındı. Murat Y., karakoldaki ifadesinde, söz konusu tişörtün FETÖ terör
örgütü propagandası yapmaya yönelik olduğu için yasaklandığını bilmediğini belirterek, FETÖ ile
bağlantısı olmadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 486

478

http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/hdpli-iki-vekil-hakkinda-yakalama-karari-2-1937408/
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/754641/idris_Baluken_in_yargilandigi_davada_ara_karar_aciklandi.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/784512/Diyarbakir_da_DTK_ye_operasyon__Ucu_eski_Tabip_Odasi_Baskani_7_gozalti.html
481
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/785855/Gozaltina_alinan_HDP_Milletvekili_Mizgin_Irgat_serbest_birakildi.html
482
http://www.hurriyet.com.tr/hero-tisortu-giyen-garsona-gozalti-40526822
483
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/787198/Hak_savunucusu_Nalan_Erkem_ve_ilknur_Ustun_tutuklandi.html
484
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/787189/Nuriye_ve_Semih_e_destek_icin_Ankara_ya_gitmek_isteyenlere_polis_engeli.html
485
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/787623/Nuriye_ve_Semih_e_destek_eyleminde_polis_kol_kirdi.html
486
http://www.hurriyet.com.tr/trabzonda-hero-tisortu-giyen-kisi-gozaltina-al-40529366
479
480

74

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2017 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

25 Temmuz 2017
• HDP Van Eski Milletvekili Figen Yüksekdağ hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” ile
“suçu ve suçluyu övmek” suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Terör örgütü
propagandası gerekçesiyle Yargıtay’ın geçen yıl Eylül ayında Yüksekdağ hakkındaki hapis cezası
kararının onanması nedeniyle 21 Şubat’ta TBMM’de milletvekilliği düşürülmüştü.487
• Anayasa Mahkemesi, beş siyasi parti sorumluları hakkında istenen bilgileri zamanında
vermedikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Mahkeme, Resmi Gazete'de
yayınlanan 2015 yılına ait siyasi partiler mali denetimleri çerçevesinde bu karara imza attı. Buna göre,
Türkiye Halk Partisi, Anayol Partisi, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Engelsiz Yaşam Partisi ile
Ana Parti'nin sorumluları hakkında istenen bilgileri zamanında vermedikleri gerekçesiyle Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacak. 488
• Ankara’da Yüksel Caddesi’nde çevresinde gösteri yapılmaması için “polis koruması” altına
alınan İnsan Hakları Anıtı’nın önünde KHK’larla yapılan ihraç kararları aleyhine 258 gündür devam eden
protestoya polis ekipleri ve TOMA ile müdahale edildi. Polis ekipleri, İlker Işık ve Gülnaz Bozkurt’un,
“Nuriye, Semih işe geri alınsın” pankartıyla Yüksel Caddesi’ne girmesiyle iki eylemciyi gözaltına aldı. 489
26 Temmuz 2017
• Ankara Yüksel Caddesi’nde 259’ncu günündeki “İşimizi geri istiyoruz” eylemine müdahale
eden polis, KHK ile kamu görevinden ihraç edilmiş eylemcilerden Veli Saçılık'ı gözaltına aldı. Veli
Saçılık'ın da aralarında bulunduğu grup, Yüksel Caddesi’ne girmeye çalışarak, “Nuriye ve Semih'in açlık
grevi 140. gününde, gözaltılar serbest bırakılsın” pankartı açtı. Gruba müdahale eden polis, pankartı da
yırttı.Bu sırada bozkurt işareti yapan bir grup ise, “Bu ülkede her şey var. Ne mutlu Türküm diyene”
diyerek eylemci gruba müdahalede bulunmaya çalıştı. 490
• Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri, açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça için Ankara'da TBMM önünde bir basın açıklaması yaptı. Ancak polis ekipleri, basın
açıklaması bittiğinde TKP’lilere, TOMA’dan tazyikli su sıkarak müdahale etti ve en az 10 TKP’linin
gözaltına alındığı belirtildi. 491
28 Temmuz 2017
• HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü hakkında hazırlanan iddianamede, Kürkçü’ye 23 yıla
kadar hapis cezası talep edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Kürkçü
hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “terör örgütü propagandası yapmak” ve “halkı kin ve
düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamaları yapıldı. 492
30 Temmuz 2017
• İstanbul Şişli’deki Maçka Parkı’nda özel güvenlik görevlileri, bir kadına, “Bu kıyafetle parkta
dolaşmana izin vermiyorum, memelerini açamazsın” diyerek polis çağırdı. Olaya ilişkin görüntüleri
Samet Özçelik adlı kullanıcının sosyal medyada paylaşmasıyla birlikte Maçka Parkı’nda özel güvenlik
görevlilerine ve polise tepki gösterildi. Olay sosyal medya aracılığıyla haber sitelerine yansıdı. 493
31 Temmuz 2017
• İçişleri Bakanlığı, 24 Temmuz’dan bugüne kadar sosyal medya paylaşımları nedeniyle bin 403
kişiden 168’inin gözaltına alındığını açıkladı. Söz konusu kişilerin gözaltı gerekçelerinin,
“FETÖ/PDY/PKK/TAK ve DAEŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere, terör örgütü propagandası
yapmak, bu örgütleri öven terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan etmek, halkı kin, nefret ve
düşmanlığa sevk etmek, devlet büyüklerine hakaret etmek, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun
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can güvenliğine kast etmek ve nefret söylemleri içeren paylaşımlarda bulunmak” olduğu belirtildi. 494
• KHK ile ihraç edilen tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık greviyle
dayanışmak ve ihraç edildikleri işlerine geri dönmelerini sağlamak amacıyla 265 gündür Yüksel’de eylem
yapanlara polis müdahale etti. İnsan Hakları Anıtı önünde basın açıklaması yapmak isteyen grup, TOMA
ve polis kalkanları önünde, “Nuriye ve Semih’in açlık grevi 145’inci gününde” yazılı pankart açtı.
Pankartı yırtan polis, eyleme katılanları Konur Sokak’ın sonuna kadar kovaladı. 495
1 Ağustos 2017
• Aydın’da bir PTT şubesine üzerinde “Hero” yazılı tişörtle geldiği gerekçesiyle 32 yaşındaki Z.
G. ihbar üzerine gözaltına alındı. PTT şubesine gelen polisler, Z.G.’yi gözaltına aldı ve sorgulamak üzere
emniyete götürdü. 496
2 Ağustos 2017
• Ankara Valiliği, açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya
destek amaçlı eylemleri gerekçe göstererek bir ay süreyle Ankara’da düzenlenecek gösterileri
yasakladı.497
4 Ağustos 2017
• KHK ile ihraç edildikleri işlerine geri dönmek için 149 gündür açlık grevinde olan tutuklu
eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek için her Cuma günü İstanbul Kadıköy’de yapılan
eyleme polis müdahale etti. “Nuriye ve Semih için Dayanışma Platformu” tarafından her hafta yapılan
yürüyüş, polis tarafından engellendi. Yürüyüşün başlangıç noktasını abluka altında alan polis, platform
üyelerinin toplanmasına, araç trafiğinin engellenmesi gerekçesiyle izin vermedi. Engellemeyi protesto
etmek için Süreyya Operası karşısında oturma eylemi yapan kitleye müdahale eden polis, 33 kişiyi
gözaltına aldı. Müdahale sonrası Kalkedon Meydanı'nda toplanan eylemciler, İstanbul Emniyet
Müdürlüğü'ne götürülen arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi. 498
• İstanbul’da Kadıköy metro girişinde çello çalan Gülşah Erol, polis tarafından darp edildi. Erol,
“Enstrümanımı bomba, beni de terörist ilan ederek bir odaya kapattılar. Ellerime kelepçe takılıp defalarca
yumruklandım ve tekmelendim. Türk bayrağı ile suratıma vurdular, beni hapse atmakla tehdit ettiler, tüm
aileme ağza alınmayacak sözlerle hakaret ettiler. Sonuç tertemiz olan hayatımla, kalbimle özgürüm lakin
canım çok yanıyor...” dedi. Erol’un, maruz kaldığı fiziksel saldırıyı Instagram hesabından paylaştığı
fotoğraflarla anlattığı belirtildi. Çellosunun polis tarafından kırıldığını söyleyen Erol bir süre sonra serbest
bırakıldı.499
5 Ağustos 2017
• Ankara'dabir grup eylemci, KHK ile ihraç edilmelerinin ardından başlattıkları açlık grevini
cezaevinde sürdüren eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek vermek için Yüksel
Caddesi’nde toplandı. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis, slogan atan gruba müdahale ederek, üç
kişiyi gözaltına aldı. 500
7 Ağustos 2017
• Ankara Yüksel Caddesi’nde 272 gündür devam eden “İşimizi geri istiyoruz” eyleminde yürüyüş
yapmak isteyen gruba polis, pankartları yırtarak müdahale etti. Sokağın girişini kapatan polisin, açıklama
yapmak isteyen eylemcileri sokaktan zorla dışarı çıkardığı belirtildi.501
8 Ağustos 2017
• Siyasi sığınmacı olarak 1984’ten beri İsveç’te yaşayan yazar Hamza Yalçın tatil için gittiği
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İspanya’da gözaltına alındı. Söz konusu kararın, Yalçın’ın Türkiye tarafından aranması nedeniyle alındığı
belirtildi. Odak isimli bir dergide Türkiye’de yaşanılanları eleştirdiği öne sürülen Yalçın için İspanya’daki
bir mahkemenin iade kararı vermesi halinde Yalçın’ın Türkiye’ye döneceği ifade edildi. 502
9 Ağustos 2017
• İsveç Dışişleri Bakanlığı, Barcelona’da Türk hükümetinin isteği üzerine altı gündür tutuklu
bulunan Hamza Yalçın hakkında yardım amaçlı çalışma başlattı. Bakanlık, Sınır Tanımayan Gazeteciler
(RSF) örgütüne açıklamada bulundu ve baskı altında ve tutuklu bulunan gazetecilerin özgürlüğü için
kampanyalar yaptıklarını, Türk Hükümeti’nin Yalçın’ı teröristlikle suçladığı ve konuyu açıklığa
kavuşturmaya çalıştıklarını belirtti. Siyasi sığınmacı statüsünde İsveç’te yaşayan Yalçın, seyahat amacıyla
gittiği İspanya’da, Türkiye’nin talebi üzerine tutuklanmıştı. Yalçın’ın Türkiye de bulunduğu sürede
hakkında bir dolandırıcılık olayına karıştığı ancak aklandığı ifade edilmişti. 503
10 Ağustos 2017
• KHK ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ihraç edilen akademisyen Cenk Yiğiter’in,
Lisans Yerleştirme Sınavı’nda Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni kazanması üzerine yönetmelikte
yapılan bir değişiklikle, fakülteye kaydı engellendi. Üniversite, kayıt yönetmeliğinde aynı gün yapılan
değişiklikte yönetmeliğin okula kayıtla ilgili bölümüne “kamu görevinden çıkarılmamış olmaması
gerekir” ibaresi eklendi. Söz konusu düzeltme ile Yiğiter’in kazandığı Radyo-Televizyon ve Sinema
Bölümü’nde okumasının önüne geçilmiş oldu. Yiğiter, idari yargıda dava açarak, yönetmeliğe eklenen
maddenin iptalini talep edeceğini bildirdi. 504
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ operasyonları kapsamında ByLock
kullanıcısı olduğu iddia edilen 35 gazeteci ve çalışanlar hakkında gözaltı kararı alındı. Karar üzerine il
genelinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi gözaltına alınırken, 25 kişinin yakalanması için
çalışmaların devam ettiği bildirildi. Birgün editörü Burak Ekici, sosyal medya üzerinden gözaltına
alındığını duyurdu. Sabah saatlerinde hiçbir bilgi verilmeksizin İstanbul’da polis tarafından gözaltına
alınan Ekici’nin, Vatan Emniyeti'ne götürüldüğü, bilgisayarına ve cep telefonuna ise el konulduğu
öğrenildi. 505 Hakkında gözaltı kararı çıkarılan isimler arasında, eski Zaman ve Cihan muhabiri Muhsin
Pilgir, İHA İstihbarat Şefi Ömer Faruk Aydemir, Sait Gürkan Tuzlu, Samanyolu eski haber yönetmeni
Cüneyt Seza Özkan, Yusuf Duran, Ahmet Feyzullah Özyurt, Türkiye Gazetesi eski yazarı Ahmet Sağırlı
ve Mutlu Özay'ın olduğu bildirildi. 506
• Nevşehir’de sosyal medya hesabı üzerinden terör propagandası yaptığı iddia edilen bir kişi,
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yakalanarak, Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi’ne
gönderildi.507
11 Ağustos 2017
• Hakkâri Valiliği, yaptığı açıklamayla Merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki
26 bölgenin, 15 gün süresince “özel güvenlik bölgesi” ilan edildiğini duyurdu. 508
• HDP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, Antalya, İstanbul, İzmir, Kayseri, Muş ve
Mersin’de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Antalya ve Mersin İl eş başkanları ile iki avukatın da
aralarında bulunduğu 37 kişinin gözaltına alındığını duyuruldu. Açıklamada, Antalya il ve ilçe
binalarına yapılan baskınlarda, duvarlardaki tutuklu eş genel başkanlarının fotoğrafları ile bilgisayarlara
el konulduğu belirtildi. 509
• Aralarında Türkiye İnsan Hakları Vakfı ile İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nin de
bulunduğu “Nuriye ve Semih için Dayanışma Platformu”, 156 gündür açlık grevindeki tutuklu eğitimciler
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Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek vermek için Kadıköy Süreyya Operası önünde bir araya
gelerek yürümek istedi. Yürüyüşe izin vermeyen polis, kitleye gaz mermileriyle müdahalede
bulundu. Müdahale sonucu 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 510
• Niğde otogarında, “Hero” yazılı tişörtle bir kişinin dolaştığı ihbarı üzerine polis R.Ö isimli şahsı
gözaltına alındı. Üzerindeki tişörtte “Hero” kelimesinin ne anlama geldiğini bilmediğini öne sürmesine
rağmen R.Ö. polis tarafından adliyeye sevk edildi. 511
12 Ağustos 2017
• Bitlis Valiliği4nden yapılan açıklamaya göre Hizan ilçesine bağlı bazı köy ve mezralarda ikinci
bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.512
13 Ağustos 2017
• Hakkâri’nin Şemdinli ilçesindeki bazı köylerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilik
tarafından yapılan açıklamada, dört köyde ilan edilen yasağın beş gün süreceği belirtildi. 513
15 Ağustos 2017
• Alman Hükümeti, Türkiye’de tutuklu Alman vatandaşları olan gazeteci Deniz Yücel, insan
hakları eğitmeni Peter Steudtner ve çevirmen Meşale Tolu’nun tutukluluğunun kaldırılması için girişimde
bulunduğunu bildirdi. Bunun yanı sıra iki Alman vatandaşının daha gözaltına alındığını bildirdi. Siyasi
suçlamalar ve “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten gözaltına alınan iki vatandaşın durumu Alman hükümeti
nezdinde Türkiye tutumuna ilişkin rahatsızlığın artmasına sebep olduğu öne sürüldü. 514
• Antalya Cumhuriyet Başsavcısı, CHP Milletvekili Mustafa Akaydın’ın, gazetecilere yaptığı bir
açıklamasındaki sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcı Ramazan
Solmaz, Akaydın hakkında “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik
veya aşağılama, terör örgütü propagandası yapmak” gerekçesiyle dava açıldığını bildirildi. “Akaydın, “15
Temmuz olayı bir tiyatrodur, evcilik oyunudur, ben TV’den komedi izler gibi izledim. 250 insanı bizzat
devlet öldürmüştür” demişti. 515
• Kayseri'de yapılan eşzamanlı operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK lehine
paylaşımlarda bulunduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla dokuz kişi gözaltına alındı. 516
17 Ağustos 2017
• Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı üç köyde üç gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi.517
18 Ağustos 2017
• Silivri Cezaevi'nde DHKP-C üyesi oldukları iddiasıyla tutuklu bulunan Umut Gündüz Altın,
Murat Yüksel ve Musa Kurt’un, havalandırmada bulunan kamerayı kapattıkları iddiasıyla 30’u aşkın
gardiyan tarafından darp edildiği öne sürüldü.518
19 Ağustos 2017
• Açlık grevindeki tutuklu eğitimci Semih Özakça’nın, kendisi gibi açlık grevinde olan eşi Esra
Özakça ile telefonda görüştükleri esnada “Emekçiler” kelimesini kullandığı gerekçesiyle telefon kesildi.
Özakça, Twitter’dan paylaştığı mesajda, eşinin telefonda kendisine Nazım Hikmet’in şiirinden bestelediği
şarkıyı söylediğini, daha sonra Yüksel Caddesi’nde yapılan direniş için yazdığı şarkıyı söylediği
sırada “Emekçiler” dedikten sonra telefonun kesildiğini belirtti. Özakça, Twitter’dan, “Tekrar
aradı, ‘Emekçiler’ kelimesi geçince kestiklerini, önceki şarkıya bir şey demediklerini söylemişler” diye
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yazdı.519
21 Ağustos 2017
• MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, halk eğitim merkezlerindeki “halkoyunları”
kurslarını ikinci bir emre kadar yasakladığını duyurdu. Halk eğitim merkezlerine gönderilen yazıda, “Son
altı ay içerisinde ‘halkoyunları’ alanında açılan kursların kayıtları ile kurs bitirme belgesi alan kursiyerler
arasında büyük farkın olduğu anlaşılmıştır. Halkoyunları Kurs programlarının yeniden incelenmesi,
ihtiyaç olması halinde tekrar güncellenmesi için ikinci bir talimata kadar halkoyunları kurslarının açılması
durdurulmuştur” denildi. Merkezlerde ders veren eğitimciler ise “Yazıda sertifika alan sayının azalması
gerekçe gösteriliyor. Talep görmeyen birçok alana teşvik verilirken, folklor gibi çok önemli bir konuda
neden teşvik verilmiyor” sözleriyle tepki gösterdi. Türk halk bilimi araştırmacısı Ahmet Şenol,
“Kültürümüzde halk oyunları her zaman kızlı- erkekli olmuştur. Bizim kültürümüz Arap kültürü değildir.
Bizde kadınlar ve erkekler birlikte eğlenirler. MEB’in bu kararını en kısa zamanda gözden geçireceğini
ümit ediyorum” dedi. 520
22 Ağustos 2017
• Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Başkanı Çiçek Otlu Ankara'da gözaltına alındı.
Otlu'nun gözaltına alınmasının ardından, HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay Twitter hesabından
“Darbeciler sosyalistlere saldırmayı her zaman görev bilmişlerdir. #ÇicekOtluSerbestBırakılsın” diye
mesaj gönderdi.521
24 Ağustos 2017
• Düzce’de 25 gündür grevde olan 20 işçi, fabrikadan kamyon ve tırların çıkışına engel oldukları
gerekçesiyle zor kullanılarak, jandarma tarafından gözaltına alındı. DüzceOrganize Sanayi Bölgesi’nde
bulunan bir fabrikada çalışan ve toplu iş sözleşmesi kapsamında yüzde 20 zamdan memnun kalmayan
Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi 20 işçi, 25 gün önce grev yapmaya başlamıştı. 522
25 Ağustos 2017
• Antalya'da, OHAL kararnamesiyle kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği'nin (ÇHD) Antalya
Şube başkanı avukat Deniz Demirel ile HDP İl Eş Başkanları İhsan Nergiz ve Songül Şarklı'nın da
aralarında bulunduğu beş kişi, PKK soruşturması kapsamında tutuklandı. 523,524
29 Ağustos 2017
• Tutuklu eğitimciler Semih Özakça ve Nuriye Gülmen’in açlık grevlerinin 174. gününde Ankara
Yüksel Caddesi’nde planlanan eyleme polisin yaptığı müdahale sonucunda bir öğretmenin ağır
yaralandığı bildirildi. Eylem sırasında polis ekiplerince biber gazı kullanılması üzerine KHK ile ihraç
edilmiş Acun Karadağ isimli öğretmenin yaralandığı belirtildi. 525
30 Ağustos 2017
• Isparta’da, acemi er F.T.’ye, çarşı iznine çıkarken giydiği cüppe ve şalvardan oluşan kıyafeti
nedeniyle soruşturma açıldı. İhsan Alper Kışlası’nda nöbetçi subay Yarbay G. A.’nın, acemi ere kıyafeti
nedeniyle çarşı iznine çıkamayacağını söylediği belirtildi. Hazırlanan tutanakta, “Er F.T.’nin başında fes,
üzerinde ise bol bir gömlek, cübbe ve şalvar bulunduğu Yarbay’ı, ere giydiği kıyafetin ne olduğunu
sorduğu, F.T.’nin, İsmailağa Cemaati mensubu olduğunu, medrese eğitimi aldığı için bu kıyafeti giydiğini
söylediği, Yarbay’ın ise kışla içinde giydiği kıyafetin, kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı olduğunu
belirttiği” şeklinde ifadelere yer verildi. 526
• Mardin’in Nusaybin ilçesinde, terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla ilan edilen
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sokağa çıkma yasağı, aynı gün içinde kaldırıldı. 527
31 Ağustos 2017
• Kapatılan Özgür Gündem’e yönelik davada yargılanıp tutuklandıktan sonra tahliye edilen
ardından yurtdışına çıkış yasağının da kaldırılmasına rağmen yazar Aslı Erdoğan’ın yurt dışına çıkışı
engellendi. “OHAL’den dolayı pasaport üzerindeki yasağın kaldırılmadığını aynı zamanda polis
tarafından pasaportunun kesildiğini” ileri süren Erdoğan, “Artık bu ülkede hiçbir şeye inanmıyorum.
Hakikaten bu hukuksuzluğun bu kadar ayyuka çıktığı bir ülkede, yarın öbür gün beni müebbet ile de içeri
atabilirler. Bulurlar bir şey, casusluktu...affedersiniz – mafyatik bir devlet anlayışı, ben 50 yıldır
görmedim bu ülkede” dedi. 528
4 Eylül 2017
• Antalya Havaalanı’nda “Gülen yapılanmasına” üye olduğu iddia edilerek gözaltına alınan iki
Alman vatandaşından biri serbest bırakıldı. Gözaltında olan diğer kişinin ise hala cezaevinde bulunduğu
ve Alman diplomatlarla görüştürülmediği bildirildi. 529
6 Eylül 2017
• ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne siyah çelenk bırakmak isteyen Mimarlar Odası Ankara
Şubesi üyesi bir gruba, polis biber gazıyla müdahale etti. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin, Atatürk
Orman Çiftliği topraklarının bir kısmının ABD Büyükelçiliği’ne satıldığı iddiası üzerine “ABD elini
AOÇ’den çek” sloganıyla protesto ettiği bildirildi. Polisin, Büyükelçilik önüne çelenk bırakmak isteyen
gruba, bunun yasal olmadığını belirttiği ancak grubun dağılmaması üzerine müdahalede bulunduğu
belirtildi.530
8 Eylül 2017
• Antalya’da, bir kişinin “Hero” yazılı tişört giydiğinin ihbar edilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda
polis sevk edildi. Gözaltına alındıktan sonra, polis merkezinde üzerindeki tişörtü çıkartılan gence,
gözaltına alınma gerekçesinin giydiği tişörtteki “Hero” yazısı olduğu anlatıldı. Neden bu tişörtü giydiği
sorulan B.Ö. FETÖ ile bir bağı olmadığını, İzmir'de oturduğunu ve Akdeniz Üniversitesi'nde turizm
bölümünde öğrenci olduğunu söyledi. Öğrencinin daha sonra salıverildiği bildirildi. 531
• HDP Merkez Yürütme Kurulu’nun, IŞİD saldırısı altında olan Kobani için yaptığı çağrıya ilişkin
yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, tahliye edildi. Bilgen,
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Silahlı terör örgütüne üye olmak” iddiasıyla yürütülen
soruşturma kapsamında Ocak'ta tutuklanmıştı. Bilgen'in tahliye edilmesi kararına savcı itiraz etti. İtiraz
dilekçesinde, Bilgen'in üzerine atılı suçlar yönünden kuvvetli suç şüphesinin olduğu, terör örgütü üyesi
olmak suçundan yargılandığı belirtilerek, suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle adli kontrol hükümlerinin
yetersiz kalacağı belirtildi. Bilgen hakkında tahliye kararının kaldırılarak tutuklanmaya yönelik yakalama
emri çıkarılması talep edildi. 532
• Açlık grevini sürdüren tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için Ankara Yüksel
Caddesi'nde yapılan eyleme polis müdahale etti. KHK ile ihraç edilen sosyolog Veli Saçılık’ın da
gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. 533
• CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, sosyal medyadaki Twitter hesabından silahlı
insansız hava araçlarına (SİHA) ilişkin paylaşımları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, “Tanrıkulu'nun paylaştığı mesajla devletin silahlı
insansız hava araçlarıyla sivil vatandaşları vurup öldürdüğünü iddia ederek Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin manevi şahsiyetini aşağıladığına dair somut deliller bulunduğundan hakkında soruşturma
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başlatılmıştır” denildi. Tanrıkulu, Hakkâri’de dört vatandaşın SİHA'larla vurulduğunu, bir kişinin
yaşamını yitirdiğini belirterek, “Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor. Böyle yöntem
hukuk devletinde olmaz ancak savaşta olur, savaşın da kuralları vardır” demişti. 534
11 Eylül 2017
• Silivri’deki Cumhuriyet davasının ikinci duruşmasında, tutuklu gazetecilerin yakınlarının
duruşma salonuna sokmak istedikleri Atatürk posterli bayrağın güvenlik görevlileri tarafından salona
alınmak istenmemesi üzerine gerginlik yaşandı. Aralarında Barış Yarkadaş'ın da olduğu CHP’li
milletvekillerin de devreye girmesi üzerine bayrak daha sonra salona alındı. 535
• HDP Eş Genel Başkanıyken katıldığı il kongresi ve Mersin’de Nevruz kutlamasında yaptığı
konuşmalar nedeniyle hakkında “Terör örgütü propagandası yapmak, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve
hükümetini alenen aşağılamak” suçlamasıyla yargılanan Figen Yüksekdağ için mütalaa veren savcı,
Yüksekdağ'ın 10 yıl hapsini istedi. 536
12 Eylül 2017
• Açlık grevinde olan tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın avukatları
gözaltına alındı. Halkın Hukuk Bürosu tarafından yapılan açıklamada, 18 avukatın gözaltına alındığı
duyuruldu. Halkın Hukuk Bürosu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklamada,“Nuriye ve Semih'i
sahiplenen Halkın Hukuk Bürosu avukatları, büroları ve evleri gece yarısı basılarak gözaltına alındılar”
denildi.537
13 Eylül 2017
• Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, emniyet personelinin planlı ve rutin uygulamaları
dışında bar, pavyon, disko ve benzeri yerler ile oyun ve eğlence mekânlarına girmelerini yasakladı. Yazılı
talimatta, “Görev harici veya görev gereği belirtilen yerlerde bulunan ve görülen personel tespit
edildiğinde mutlak suretle rapor tanzim edilerek gerekli işlemin ifası için tarafıma sunulacaktır” denildi.
Uzunkaya’nın ayrıca yasağın izindeki personeli de kapsadığını vurguladığı bildirildi. 538
• Cezaevinden özel izinle çıkan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesinin
cenazesine katılanlara düzenlenen saldırı üzerine merhumun tabutunun mezardan çıkarılarak, yeniden
Cemevi’ne götürüldü. Cenazenin ertesi gün Tunceli’ye götürülerek defnedileceği bildirildi. Ankara’daki
İncekmezarlığında toplanan saldırgan grubun, “Burada şehit cenazesi var, buraya terörist cenazesi
gömdürmeyiz” diyerek cenazeye katılanların üzerine yürüdükleri ifade edildi. Çok sayıda çevik kuvvet
polisinin bulunduğu sırada yaşanan olay üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun mezarlığa geldiği
ve merhumun ailesi ile görüştüğü belirtildi. 539
14 Eylül 2017
• İşlerine geri dönebilmek için 189 gündür açlık grevinde olan tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen
ile Semih Özakça, Mahkemeye,“personel yetersizliği” ve “oluşabilecek sağlık sorunları” nedeniyle
getirilmediler. Savcı, gıyapta Gülmen ve Özakça’nın tutukluluklarının devamını istedi. Aynı davada
tutuksuz yargılanan Acun Karadağ, “12 Eylül tarihinde avukatlarımın saldırıya uğrayarak gözaltına
alındığı için ek süre talep ediyorum. Avukatlarıma yapılan bu saldırı savunma hakkıma da müdahaledir”
dedi. Davayı izlemek üzere Ankara Adliyesi'nde bulunan CHP'li vekiller Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker,
Mahmut Tanal ve HDP'li Mithat Sancar ve destek için gelen grubun adliyeye girişine izin verilmedi. Polis,
duruşma öncesi Gülmen ve Özakça’ya destek için açıklama yapmak isteyen gruba müdahale ederek adliye
önünden uzaklaştırdı. Eylem yapan gruba müdahale eden polis, 27 kişiyi gözaltına aldı. 540
15 Eylül 2017
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• İstanbul, Amasya ve Antalya’da aralarında Devrimci Parti Genel Başkanı Ufuk Göllü’nün de
bulunduğu çok sayıda parti üyesinin evine düzenlenen şafak operasyonu üzerine çok sayıda kişinin
gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltı sayısı konusunda bir bilgi verilmedi. 541
• Fransa'da düzenlenecek Fete de L'humanite Festivali’ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı'na
giden Grup Yorum üyesi Betül Varan gözaltına alındı. Grup Yorum'dan yapılan yazılı açıklamada, “Betül
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutuluyor ve hakkında herhangi bir bilgi verilmiyor. Grup Yorum
Halktır Susturulamaz” denildi. 542
• Diyarbakır’da HDP kadın meclisi öncülüğünde "Kadın katliamlarını durduracağız, yaşamı
özgürleştireceğiz" kampanyası çerçevesinde yapılması planlanan eyleme polis ekiplerince müdahale
edildi.543
16 Eylül 2017
• Ankara Valiliği, Kuzey Irak da yapılacak olan, “Kürdistan Bölgesi Bağımsızlık Referandumu”
konusunda Ankara da planlanan bir konferansı yasakladı. Vatan Partisi ile Öncü Gençlik grubunun tepkisi
üzerine konferansa izin verilmeyen valilik açıklamasında, “Söz konusu konferansın, terör örgütü
tarafından kitleleri örgütsel talepleri doğrultusunda harekete geçirmek için bir fırsat olarak görülerek
istismar edilmeye çalışılabileceği, konferansa katılacakların terör örgütlerinin hedefi olabilecek kişiler ve
diğer vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye düşüreceğinden yasaklanmıştır” denildi. 544
18 Eylül 2017
• Kısa süre önce tahliye edilen HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen' in aynı davadan yeniden
tutuklanmasına karar verildi.Bilgen'in, Ağır Ceza Mahkemesince tahliyesine karar verilmiş, Silivri
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye edilmişti. Bilgen hakkında verilen tahliye kararına savcı itiraz
etmişti.545
20 Eylül 2017
• Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın duruşmasından iki
gün önce gözaltına alınan 16 avukat, dokuz günlük gözaltı süresinin ardından savcılığa sevk edildi.
Avukatların, Gülmen ve Özakça'yı savunmaları, polisin öldürdüğü Berkin Elvan ile uyuşturucu çetesinin
öldürdüğü Hasan Ferit Gedik davalarında savunma yapmaları, Sur, Cizre, Silvan, Reyhanlı, Soma ve
Ermenek ile ilgili heyet oluşturmaları suçlama konusu yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve
Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Can Tuncay'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında 16
avukat İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Ankara'da gözaltına alınan avukat Ebru Timtik, ifadesinde,
İstanbul’daki soruşturma sırasında polisin kendilerine işkence yaptığını söyledi. 546
21 Eylül 2017
• Özgürlükçü Demokrasi'nin düzenlediği ve bu yıl 25’incisi gerçekleştirilen Musa Anter
Gazetecilik Ödüllerinin İstanbul taksimde yapılması planlanan dağıtım töreni Beyoğlu Kaymakamlığı
tarafından, OHAL gerekçesiyle yasaklandı. Yasak nedeniyle İnsan Hakları Derneği'nde gerçekleştirilen
törende Cumhuriyet çizeri Musa Kart’a ödül verilirken DİHABER muhabiri Deniz Tekin, Diken Muhabiri
Rıfat Doğan, DİHABER Muhabiri Cihan Ölmez, Şûjin’den Şilan Özhan ve Şehriban Aslan da ödüle layık
görüldüler.547
• Diyarbakır'ın Hazro, Kulp, Silvan ve Lice ilçelerine bağlı kırsal kesimdeki 46 mahalle ve
mezrada, yapılacak operasyonlarda “sivil halkın zarar görmemesi” gerekçe gösterilerek sokağa çıkma
yasağı ilan edildi. Aralarında “Üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör
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örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla” operasyon yapılacağı belirtildi. 548
24 Eylül 2017
• İstanbul’da, İdil Kültür Merkezi’nde Grup Yorum'un yeni albümü için düzenlenen imza gününe,
polis baskın yaptı.Baskında adet belirtilmeksizin çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. 549
27 Eylül 2017
• Kocaeli'de “Bilimsel ve laik eğitim istiyoruz” diyerek bildiri dağıtan sekiz Halkevleri üyesi
gözaltına alındı.550
28 Eylül 2017
• KHK ile işten çıkarılmaları nedeniyle açlık grevine başlayan tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça'nın duruşmasında tutukluluklarının devamına karar verildi. Özakça, “AKP ekmeğimle
beni terbiye etmek istedi. Tarih, ekmek kavgasının tarihidir. Sömürü var olduğu sürece direnişte sürecek”
sözleriyle savunma yaptı. Özakça, tekerlekli sandalye ile duruşma salonuna getirildi. Gülmen’in ise
“tıbben sakıncalı” görüldüğü için duruşmaya getirilmediği belirtildi. Jandarma, bir başka sanık Acun
Karadağ'ın Özakça'yı görmesine izin vermeyince, Karadağ “Lanet olsun böyle adaletsiz iktidara” diyerek
ağladı. Karadağ “Ne hale getirmişsiniz çocuğu Allah belanızı versin. Bir öğretmeni ne hale getirmiş devlet
herkes görsün” dedi. 551
29 Eylül 2017
• HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı
Cezaevi’nde planlanan grup toplantısı, Edirne Valiliği tarafından yasaklandı. Valilikçe yapılan
açıklamada cezaevi çevresinde basın açıklaması, yürüyüş yapmak ile stant kurmak gibi etkinliklerin
yasaklandığı bildirildi. 552
• İstanbul İdil Kültür Merkezi’ne yapılan baskında gözaltına alınan Grup Yorum üyesi Bahar Kurt
ve kızına kıyafet götüren annesi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Grup Yorum üyesi Betül Varan
ise 15 Eylül günü Fransa’da gerçekleştirilecek olan Fete l’Humanite festivaline katılmak için uçağa
binerken Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınmış, 12 gün Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduktan
sonra tutuklanmıştı. Grup Yorum’dan yapılan açıklamada, Kurt’ın yeni albümlerinin tanıtımı için İdil
Kültür Merkezi’nde yapılacak olan imza günü ve tanıtım etkinliğine yapılan polis saldırısı ve baskın
sonrasında 11 kişiyle birlikte gözaltına alındığı anımsatıldı. 553
30 Eylül 2017
• Hakkâri Valiliği, Şemdinli ilçesindeki Altınsu Köyü merkezi ile iki mahalle ve bir mezranın
mülki sınırları içerisinde Kobani yıldönümü olaylarının yaklaşması gerekçesi ile 12 gün süre ile sokağa
çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. 554
• Van Valiliği tarafından her türlü yürüyüş, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma
eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler 30 gün süreyle yasaklandı. 555
4 Ekim 2017
• Barış bildirisine imzalayan akademisyenlerin, örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla yedi
buçuk yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıtarafından
kaleme alınan iddianamede, Ocak 2016 tarihli “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye, “sözde barış
bildirisi” diyerek, PKK/KCK’nin alenen propagandası mahiyetinde olduğu öne sürüldü. İddianamede,
daha sonra imzalanan “Barış talebinde ısrarcıyız” bildirisi ile “PKK terör örgütü propagandasına ısrarla
devam ettikleri ileri sürülerek diğer şüphelilerin bildiri altındaki imzalarından vazgeçmelerinin
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engellenmesinin ve Türkiye Cumhuriyeti devletine halen meydan okuyabildiklerini göstermenin
amaçlandığı” iddia edildi. İddianamede, “Akademik nöbet ve sokak derslerinin çözümü sağlamaya değil
sorunu tırmandırmaya yönelik olduğu” iddia edilerek, “yapılan propaganda ile kamuoyunun ve üniversite
gençliğinin işlenen suça ortak edilmek istendiği” savunuldu. 556
5 Ekim 2017
• Ankara Sakarya Caddesi’nde, müftülere nikah yetkisini protesto etmek için bir araya gelen
kadınlara polis müdahale etti. Polis biber gazı kullanarak grubu alandan uzaklaştırmaya çalıştı. Grup adına
konuşan Meziyet Yıldız, “Bugün mecliste İç İşleri Komisyonu’ndan da bu yasa geçti. Ama bilsinler
ki, kadınların nazarında bu yasa geçemez. Bu yasakları delene ve kadın düşmanı politikaları geri çevirene
kadar sokaklarda olacağız ve geri durmayacağız” dedi.557
• HDP milletvekili ve parti sözcüsü Osman Baydemir, Diyarbakır Büyükşehir Belediye
Başkanlığı döneminde “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlaması ile yargılandığı davada,
bir yıl beş ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.Baydemir’in,Başkan olduğu dönemde, kapatılan BDP'nin
cezaevlerindeki açlık grevine dikkat çekmek için Kasım 2012'de Batıkent Meydanı'nda düzenlemek
istediği miting yasaklanmıştı. Yasak nedeniyle milletvekilleri ile birlikte Diyarbakır Valiliği önüne giden
Baydemir'in, yargılanmasına karar verilmişti. 558
• Ankara Kadın Platformu üyeleri, müftülere nikah yetkisi veren yasa tasarısına tepkilerini
göstermek ve milletvekilleriyle görüşmek üzere gittikleri TBMM kapısından geri çevrildiler. CHP’li
milletvekillerinin sahip çıktığı kadınların meclis polisi tarafından içeriye girmeleri engellendi.
CHP’lilerce yapılan ortak açıklamada “Kadın haklarını savunmayın diye Meclis’te kadınlara giriş yasağı
konuldu. Biz gidip bu karara baktık. Meclis Başkanlığının, kadınlar medeni kanuna sahip çıkıyor diye
giriş yasağı konulmasına ilişkin bu kararını protesto ediyoruz. Medeni hakları elinden alınan bütün
kadınlar Mecliste olmalıdır. Biz kadınlarımıza ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz”
denildi.559
7 Ekim 2017
• Siirt DBP ilçe Eş Başkanı Cengiz Bingöl, ilçe yöneticisi Hayrettin Deniz ve gazete dağıtımcısı
Fahrettin Devirden gözaltına alındılar. DBP’den yapılan açıklamada, “Siirt Kurtalan İlçe binamızı hiçbir
gerekçe olmadan basan polisler, İlçe Eşbaşkanımızı, bir yöneticimizi ve gazete dağıtımcısını gözaltına
aldı. Parti binamızda bulunan pankartlara, eski dergilere ve evraklara el koydu” denildi. 560 “
• HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik, terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan altı yıl hapis
cezasına çarptırıldı. Sincan Kapalı Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan Çelik, dosyadaki iddiaları
reddederek, verilecek kararın kamu vicdanına uygun olması gerektiğini düşündüğünü belirtti. Çelik,
“Dosyada deliller yeterli değil ve hukuki bir yargılamaya yakışmamaktadır.” dedi. Çelik, Haziran 2015'te
Muş Belediye Meydanı'nda yaptığı konuşmada, koruculara yönelik, “Bu memleketten defolup
gideceksiniz. Bize uzattığınız o keleşi size çevirmesini çok iyi biliriz” demişti. Çelik, Nisan 2017’de,
“Terör örgütünün propagandası yapmak, örgüt üyeliği ve yardım yataklık” suçlarından gözaltına alınıp,
cezaevine konulmuştu. 561
• Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP İl
Başkanı Yüksel Akgün'ün de bulunduğu sekiz partili hakkında “terör örgütü propagandası” yaptıkları
iddiasıyla gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, sabah
saatlerinde şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. 562
10 Ekim 2017
• Ankara’da iki yıl önce 101 kişinin yaşamını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı bombalı
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terör saldırısının yıl dönümünü anmak isteyen gruba polis biber gazıyla müdahale etti. Polisin, alana
sadece olayda hayatını kaybeden kişilerin yakınlarının, milletvekillerinin ve sivil toplum kuruluşu
temsilcilerinin alınmasına izin vermesi üzerine tepki gösteren yaklaşık 100 kişilik gruba müdahale ederek,
alandan uzaklaştırdığı bildirildi. 563
• Ankara Konur Sokak’ta bulunan ve 10 Ekim katliamında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının
yer aldığı anıt, katliamın yıl dönümünde polisler tarafından saldırıya uğradı. Saldırının ardından bazı
vatandaşların parçalanan anıtı yenilediği belirtildi. 564
• Ankara, Yüksel Caddesi’nde “İşimizi Geri İstiyoruz” eylemine polis müdahalesinde, dört
yurttaş darp edilerek, gözaltına alındı. AktivistlerAcun Karadağ ve Veli Saçılık’ın da aralarında
bulunduğu dokuz kişi daha akşam saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltı sayısı böylece toplam 13’e
yükseldi.565
• Ankara Gar katliamında hayatını kaybedenler için katliamın ikinci yılında İstanbul
Üniversitesi’nde bir araya gelen öğrencilere polis müdahale etti. Eyleme yapılan müdahale sonunda
toplam 67 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Üniversite kampüsünden çıkartılarak gözaltına alınan bazı
öğrencilere destek vermek isteyen bir başka öğrenci grubu da polise direnirken gözaltına alındılar. 566
11 Ekim 2017
• Kahta Cumhuriyet Savcılığı, “terör örgütü niteliği taşıdığının değerlendirildiği” iddiası ile üç
kitaba satış yasağı koydu. Yazar Faysal Dağlı’nın 1994’te Belge Yayınları tarafından basılan “Birakuji
(Kürtlerin İç Savaşı)”, Aytekin Gezici’nin Tutku Yayınları’ndan basılan “Kürt Tarihi” isimli kitabı ile
Fehim Taştekin’in 2016’da İletişim Yayınları’ndan çıkan “Rojava Kürtlerin Zamanı” isimli kitapların
ayrıca toplatılması kararı da verildi. 567
12 Ekim 2017
• Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı 15 köy ve mezra kırsalında düzenlenecek operasyon
nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “İlçenin, mülki sınırları
içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de
bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek,
sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek
maksadıyla operasyon düzenlenecektir” denildi. 568
14 Ekim 2017
• Ankara Yüksel Caddesi’nde, 220 gündür açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça’ya destek için açıklama yapmak isteyen gruba polis müdahale ederek, dört kişiyi
gözaltına aldı. Kamu emekçilerinden oluşan grubun, “Nuriye ve Semih’in açlık grevi 220’inci gününde.
Nuriye ve Semih işe geri alınsın” pankartını açması üzerine polisin müdahalede bulunduğu belirtildi. 569
• Van'ın Erciş ilçesinde gazeteciler İdris Yılmaz ve Erhan Akbaş, haber yapmak için görüşmeye
gittikleri Müteahhit Şahin Yağar ve yakınları tarafından saldırıya uğradıkları daha sonra sığındıkları
hastanede polis tarafından gözaltına alındıkları belirtildi. Yılmaz, Erciş sahil yolu projesi ihalesini alan
Müteahhit Yağar'ın, proje yapımında belediyeye ait iş makinelerini ve belediye işçilerini kullandığını
tespit ettiklerini ifade ederek durumun ihaleye uygun olup olmadığını sormak için şantiyeye gittiklerini
söyledi. Yılmaz “Yağar, bizi yalan haber yapmakla itham edip saldırmaya başladı. Saldırı sırasında
fotoğraf makinesi ve kameramızı kırıp bizi yaşatmayacağı yönünde tehditler savurdu” dedi. Saldırının
ardından şikayetçi olmak için emniyete gittiklerini belirten Yılmaz, burada İlçe Emniyet Müdürü'nün de
tehditlerine maruz kaldıklarını ve ardından gözaltına alındıklarını ifade etti.570
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15 Ekim 2017
• Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için Yüksel Caddesi’nde
yapılan eyleme polis müdahalesi sırasında üç kişi gözaltına alındı. Kanun Hükmünde Kararname (KHK)
ile ihraç edilen sosyolog Veli Saçılıkile diğer iki eylemci valilik eylem yasağı gerekçe gösterilerek
gözaltına alındı. “İşimizi geri istiyoruz” sloganlarının atıldığı sırada pankartları ellerinden alınan
eylemciler çevik kuvvet polisleri tarafından İnsan Hakları Anıtı önünde bekletilen minibüse doğru
sürüklenerek gözaltına alındı. 571
17 Ekim 2017
• OHAL'in üç ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda
kabul edildi. Bu kararla OHAL uygulaması beşinci kez uzatılarak, 19 Ekim gününden geçerli olmak
üzere 19 Ocak gece yarısına kadar, toplamda ise en az 18 ay devam edecek. Başbakan Yardımcısı Bekir
Bozdağ, 15 ay sonra neden OHAL’in devamına gerek görüldüğü konusundaki açıklamasında,
“Beklediğimiz neticeleri tam olarak ortaya koyma imkânıhâsıl olmamıştır” dedi. 572
• Müftülere nikâh yetkisi veren yasa tasarısını TBMM önünde protesto etmek isteyen Ankara
Kadın Platformunun 11 üyesi polis müdahalesi sonrası gözaltına alındı. Polisin engellemesinin CHP’li
vekillerin itirazlarına rağmen devam ettiği bildirildi. 573 Gözaltına alınan 11 kadın daha sonra serbest
bırakıldı. Platform üyeleri yeniden bir araya gelerek bu kez protestolarını Sakarya Caddesi'nde sürdürdü
ancak bu defa da kadınların açıklama yapacakları sırada polisin biber gazlı müdahalesi ile karşılaştıkları
belirtildi.574
• Büyükada'da toplantı yaptıkları sırada gözaltına alınan, insan hakları savunucuları 11 şüpheli
hakkındaki iddianamede, “Silahlı terör örgütüne yardım etme” ve “Silahlı terör örgütüne üye olma”
suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Aralarında Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları
Gündemi ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneklerinin temsilcileri ile Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner
ile İsveç vatandaşı Ali Ghravi'nin de bulunduğu aktivistlerden sekiz tutuklu, 11 şüpheli Temmuz ayında
İstanbul Büyükada’da yaptıkları toplantı sonrası gözaltına alınmıştı. 575
18 Ekim 2017
• Bursa'da, HDP İl Başkanı Yüksel Akgün'ün de aralarında bulunduğu altı kişi, PKK
propagandası yaptıkları iddiasıyla tutuklandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında, PKK propagandası yaptığı ileri sürülen sekiz kişi
gözaltına alındı, şüphelilerden altı kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 576
20 Ekim 2017
• Mardin’de her türlü yürüyüş, basın açıklaması, kapalı ve açık yer toplantısı, miting, çadır kurma,
oturma eylemi, stant açma, afiş, pankart asma ve bildiri dağıtma gibi tüm etkinlikler izne bağlandı. Valilik
tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Açık alanda düzenlenecek oyun, temsil, çeşitli şekillerdeki
gösterilerin 90 gün süre ile kaymakamlıklardan alınacak izne bağlanmıştır” denildi. 577
23 Ekim 2017
• Ankara’da 349 gündür devam eden “İşimizi geri istiyoruz” eyleminde polis dokuz kişiyi
gözaltına aldı. Yapılan eylemde basın açıklaması yapmak isteyen grubun açlık grevindeki tutuklu
akademisyen Nuriye Gülmen ve eğitimci Semih Özakça’nın fotoğraflarının yer aldığı pankartın
açılmasının ardından polis müdahalesinin başladığı belirtildi. Daha sonra gözaltına alınan dokuz kişinin
serbest bırakıldığı öğrenildi. 578
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24 Ekim 2017
• Şırnak’taki, Tümgeneral Ömer Keçecigil İlköğretim okulunda çalışan bir öğretmen duvara,
“Kürtçe konuşmayacağım” yazısı asarak, öğrencilerin Kürtçe konuşmasını yasakladı. Bir veli tarafından
fotoğrafı çekilen yazının ismi henüz öğrenilemeyen bir öğretmen tarafından asıldığı bildirildi. Velilerin,
fotoğrafı Başbakanlık İletişim Merkezi’ne göndererek, şikayette bulunduğu belirtildi. 579
• Uludere’de 34 kişinin ölümünün ardından, yaşamını yitirenlerin aileleri ile dayanışmak için
köye yerleşen hak savunucusu Meral Geylani, “örgüt üyesi olmak” suçlaması ile sevk edildiği
mahkemece tutuklandı. Geylani, Ekim ayında Antalya’da düzenlenen operasyon ile gözaltına alınmıştı. 580
• Düzce’de KHK ile işinden ihraç edildiği için eylem yapan mimar Alev Şahin saldırıya uğradı.
Eyleminin 177. gününde Şahin’e bir kişinin yaklaşarak “ne ayaksınız siz?” diyerek saldırdığı belirtildi.
Şahin yaptığı açıklamada, “Bu cesareti ona müdahale etmeyen polisten ve arkasına alıp güvendiği
kaynaklardan olduğu çok açık. AKP’nin zulmüne de faşist saldırılara da teslim olmadım, olmayacağım.
Bugün 177. günüm. Yine ilk günkü umut ve cesaretle direniş alanımda olacağım” dedi. 581
25 Ekim 2017
• Ankara, Yüksel Caddesi’nde “İşimizi geri istiyoruz” eyleminde yapılmak istenen basın
açıklamasına müdahale eden polis, üç kişiyi darp ederek gözaltına aldı. Gözaltına alınanların, kimliklerine
ve cep telefonlarına polis tarafından el konulduğu bildirildi. Yaşananları fotoğraflamak isteyen gazeteciler
de engellendi. Yüksel caddesinde yapılan eylemlerin sonucunda polis tarafından son dört gün içinde
gözaltına alınanların sayısının 25’e yükseldiği belirtildi. 582
27 Ekim 2017
• KHK ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği'nin İzmir Şubesi'ne üye avukatların ev ve
bürolarına polis tarafından baskın düzenlendi. Baskında altı avukat gözaltına alınırken, iki avukatın ise
arandığı belirtildi. ÇHD İzmir ıntarafından yapılan açıklamada, “İzmir'de avukat arkadaşlarımızın ev ve
büroları basıldı bu sabah. Yine söylüyoruz Nuriye ve Semih’in ve tüm yoksulların avukatıyız. Buradayız!”
denildi.583
• İzmir Emniyeti Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'ye yardım ve
yataklık ettikleri, çeşitli platformlarda terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik
operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında HDP
İzmir İl Örgütü üyelerinin de bulunduğu belirtildi. 584
• Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından yapılan açıklamada, DBP üyesi belediye
başkanlarıyla eş başkanlarına yönelik soruşturmalarda, son üç yıl içerisinde, aralarında Diyarbakır, Van
ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının da bulunduğu 93 belediye başkanı ve eş başkanlarının
tutuklandığı belirtildi. 585
28 Ekim 2017
• Ankara Yüksel Caddesi’nde 354 gündür devam eden “İşimizi geri istiyoruz” eyleminde
yapılmak istenen basın açıklaması sırasında polis sekiz kişiyi gözaltına alarak, sokağı kapattı.
Eylemcilerin, “Açlık grevi 234. gününde Nuriye, Semih (açlık grevindeki eğitimciler) işlerine geri
alınsın” yazılı pankart açarak, “Nuriye Semih onurumuzdur, emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız” şeklinde
sloganlar attığı belirtildi. 586
29 Ekim 2017
• Edirne Valiliği'nce, F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi çevresinde, Toplantı ve Gösteri
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Yürüyüşleri Kanunu uyarınca, bazı yasaklamalar getirildi. Açıklamada, “Cezaevinin, dış emniyet
duvarının bulunduğu noktalar merkez olmak üzere dört kilometre yarıçaplı alan içerisinde, her türlü
toplantı ve gösteri yürüyüşleri, protesto eylemi, oturma eylemi, basın açıklaması, yürüyüş, stant kurma,
imza kampanyası, bildiri dağıtma ve benzeri etkinlikler yasaklanmıştır” denildi. 587
30 Ekim 2017
• KHK ile ihraç edildikten sonra yedi aydır İstanbul ve Ankara Yüksel Caddesi’nde “İşimi
istiyorum” eylemi yapan öğretmen Nazife Onay tutuklandı. Onay, daha önce bir kez tutuklanıp tahliye
edilmiş, bir kez de ev hapsiyle cezalandırılmıştı. 12 gündür İstanbul’da gözaltında olan Onay hakkında,
Yüksel Caddesi eylemleri gerekçe gösterilerek “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla
açılan davada, tutuklama kararı çıktı.588
1 Kasım 2017
• İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi, bölge illerine yönelik yayınladığı dokuz aylık hak
ihlalleri raporunda, 19’u çocuk üç bin 278 kişinin gözaltına alındığını, ikisi çocuk 715 kişinin
tutuklandığını, iki bin 421 ev ve işyerine baskın düzenlendiğini, dokuz ayda 34 kadının katledildiğini ve
dokuz kadının da intihar ettiğini açıkladı. Şube başkanı Raci Bilici, hak ihlalleri tablosundaki artan
oranların toplumda barış ve çözüm umutlarını yok ettiğini, bu bilançodan hükümetin sorumlu olduğunu
ifade ederek, “Silahlı çatışmalarda, 111 güvenlik görevlisi yaşamını yitirirken 223’ü yaralandı. 10 sivil
vatandaş yaşamını yitirirken biri yaralandı. İnsan hakları ihlallerinin oluşumuna yol açan OHAL’in bir
an önce kaldırılması talebinde bulunuyor, çatışmalı ortamın bir an önce son bulmasını, kalıcı bir
çatışmasızlık halinin ve çözüm sürecinin yeniden müzakere edilmesini umuyoruz. Her koşul altında dil,
din, ırk, milliyet, cinsiyet, etnik ve kültürel farklılık ayrımı yapmadan, yaşam hakkının kutsal olduğu
vurgusunda bulunuyor ve özgürlüklerle dolu, onurlu bir yaşam temenni ediyoruz” dedi. 589
2 Kasım 2017
• Tunceli’de otuz ayrı kırsalda, terörle yürütülen mücadele kapsamında on dört gün süreyle özel
güvenlik bölgesi ilan edildi. 590
• Ankara'daki eylem yasağı üç ay daha uzatıldı. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada,
“Ankara genelinde park, bahçe ve umuma açık alanlarda Kasım ayı başından itibaren üç ay süreyle
yasaklanmıştır” denildi.Açıklamada, OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lar ile görevlerinden ihraç
edilen, açlık grevi yaptıkları sırada tutuklanan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek
vermek, tutuklanmalarını protesto etmek amacıyla Ankara'da açlık grevi veya oturma eylemi
düzenleneceğine dair istihbarat alındığı belirtildi. 591
3 Kasım 2017
• Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte basın açıklaması yapma, çadır kurma, stant
açma, oturma ve benzeri her tür eylem ve etkinliğin 30 gün boyunca yasaklandığı duyuruldu. Açıklamada,
“İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması,
vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı” belirtildi. 592
6 Kasım 2017
• İstanbul, Bakırköy Spor Vakfı tesislerinin kaçak olduğu gerekçesiyle alınan yıkım kararını
protesto etmek için toplanan vatandaşlara, polisin müdahalesi üzerine dört kişi gözaltına alındı. Yıkım
alanına gelen Bakırköy Spor Vakfı Başkanı Kemal Naci Ekşi, “Burası kaçak inşaat değil. Bir kısmı 30
sene önce benim tarafımdan yapılmış, bir kısmı da 2003 yılında yine belediyenin izniyle, Fen işleri
Müdürlüğü ve İmar Müdürlüğü'nün onaylarıyla Belediyenin kontrolü altında yapılmış, kaçak olmayan
Belediye mülkü olan tesisler” dedi. Bakırköy Spor Vakfı olarak 50 binden fazla sporcuya eğitim
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verildiğini söyleyen Ekşi, her sene bin 500, iki bin öğrenciyi eğitiyoruz. Beş branşta spor yaptırıyoruz
çocuklarımıza” diye konuştu. Tesisin 1989 yılından itibaren hizmet verdiği bildirildi. 593
• İstanbul Üsküdar’daki deprem toplanma alanının bulunduğu araziye TÜRGEV’e ait yurt
yapılacağına ilişkin habere erişim engellemesi getirildi. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının
(TÜRGEV) Diken internet sitesinde yayınlanan haber konusunda öncelikle 10. Sulh Ceza Hakimliği’ne
yaptıkları erişim engellenmesi talebinin reddedilmesi üzerine 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurduğu
belirtildi. Bu talebin kabul edilerek, haberin yer aldığı Cumhuriyet, gercekgundem.com, insanhaber.com,
gazeteyolculuk.net ve siyasihaber3.org ve BirGün’deki yayınlara da erişim engelli getirildi. Diken deki
haberin ise hala kaldırılmadığının gözlemlendiği ifade edildi. 594
9 Kasım 2017
• Hakkari valiliğinden yapılan açıklamada, 31 bölgede iki hafta süreyle özel güvenlik bölgesiilan
edilerek, vatandaşların bu bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklandı. 595
• Ankara Yüksel Caddesindeki “İşimizi geri istiyoruz” eyleminin yıldönümünde, polis biber gazı
ve plastik mermi ile müdahalede bulunarak 25 kişiyi gözaltına aldı. 596
10 Kasım 2017
• Ağrı'da HDP Patnos İlçe Başkanı Ramazan Bor ile DBP Patnos İlçe Başkanı Abdulcabbar
Çamlık, “silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapma” gerekçesiyle tutuklandı. 597
11 Kasım 2017
• Ankara'da NecatibeyCaddesi üzerinde haftalık gazetelerden biri olan Boyun Eğme'nin tanıtım
çalışmasını yapan Türkiye Komünist Partisi üyelerine yönelik saldırıda iki parti üyesi hafif şekilde
yaralandı. Gazetenin 99’uncu sayısını satan üyelere kimliği belirsiz bir grubun saldırdığı belirtildi. 598
• Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’nun (SGDF) Ekim Devrimi’nin 100. yılı nedeniyle
İstanbul Kadıköy’de planlanan yürüyüşe plastik mermilerle müdahale eden polis, 12 kişiyi gözaltına aldı.
Ters kelepçe ile gözaltına alınan gençler “Yaşasın sosyalizm” sloganları attı. 599
13 Kasım 2017
• KHK ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı,
tutuklandı. Açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nınavukatı olan ve açlık
grevine katılan Kozağaçlı, “örgüt üyeliği” suçlaması ile dört gün gözaltı süresinden sonra tutuklanmasına
karar verildi. Mahkeme öncesi açıklama yapan ÇHD İstanbul Şube Başkanı,Kozağaçlı’nın hiçbir hukuki
gerekçe olmaksızın gözaltında tutulduğunu söyledi. Yeşil, Kozağaçlı’nın gözaltına alınmasına dayanak
olarak gösterilen soruşturma dosyası nedeniyle, 16 avukatın daha tutuklu olduğunu ifade etti. 600
• Ankara Yüksel Caddesi’nde devam eden “işimizi geri istiyoruz” eyleminde altı kişi gözaltına
alındı. Eylemin 370. gününde basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale eden polisin,
gazetecilerin görüntü almasını engellemek amacıyla eylemcilerin etrafını kalkan marifetiyle kapattığı
bildirildi.601
14 Kasım 2017
• Adıyaman merkezli dört ilde yapılan, FETÖ/PDY operasyonunda 17 kişi gözaltına
alındı.ByLock kullandıkları tespit edilen 26 kişinin evlerine yapılan baskınlar sonucunda dokuz kişiye
ulaşılamazken, 17 kişiningözaltına alındığı belirtildi.602

593

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/860472/Bakirkoy_Spor_Kulubu_tesislerinde_yikim_gerginligi__Gozaltilar_var.html
http://www.diken.com.tr/turgev-ikinci-denemede-dikenin-haberini-sansurletti/
http://www.karar.com/guncel-haberler/hakkarinin-bazi-ilcelerinde-15-gun-sureyle-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-654435
596
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/863147/_isimizi_geri_istiyoruz__eyleminin_yil_donumunde_25_gozalti.html
597
https://www.birgun.net/haber-detay/hdp-ve-dbp-patnos-ilce-es-baskanlari-tutuklandi-189419.html
598
http://www.abcgazetesi.com/ankarada-gazete-satan-komunistlere-saldiri-manidar-kapak-68801h.htm
599
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/864330/Ekim_Devrimi_yuruyusune_plastik_mermili_mudahale__12_gozalti.html
600
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/865246/KHK_ile_kapatilan_CHD_Genel_Baskani_Selcuk_Kozagacli_tutuklandi.html
601
http://www.abcgazetesi.com.ridder.co/vL8ogp
602
http://www.hurriyet.com.tr/adiyaman-merkezli-4-ilde-feto-operasyonu-17-go-40644280
594
595

89

Gazeteciler Cemiyeti

İfade ve Basın Özgürlüğü 2017 Raporu

Özgürlük için Basın

• Eskişehir'de, “terör örgütü propagandası yaptıkları” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan HDP İl
Başkanı Ahmet Uluçelebi ile eş başkanlık görevinde bulunan Işık Polat, dörder yıl, ikişer ay ceza aldı.İl
yöneticisi sekiz kişiye ise iki yıl bir ay ile bir yıl sekiz ay arasında hapis cezaları verildi. 603
• Bilgi Üniversitesi’nde Ankara Tren Garı’nda gerçekleşen katliamda vefat edenler anısına
astıkları afiş ve karanfil bırakan öğrenciler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma açılan
öğrencilerden Emre Küçük sosyal medyadaki mesajında “Çok üzücü ki, bu patlamada öğrencisi
yaralanmış, birçok öğrencisi de ölümle burun buruna gelmiş bir okulun yönetiminin yapmak istediği,
yaptıkları ve söyledikleri bir anma ruhuna yakışmayacak kadar çirkin ve kabaydı” ifadesini kullandı.604
15 Kasım 2017
• Ankara’da yapılması planlanan Alman LGBTİ filmleri festivali, valilik kararı ile yasaklandı.
Kızılay Büyülü Fener sinemasında 16-17 Kasımda gerçekleşmesi planlanan etkinlik konusunda Valilik
açıklamasında, “Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep ve bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir
kesimini, diğer bir kesimin aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği, bu nedenle kamu güvenliği
açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği” belirtildi. Açıklamada, ayrıca terör örgütlerinin
karşıt görüşlü gruplara yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönündeki istihbari bilgilerin göz önünde
bulundurulduğuna işaret edilerek, “yapılmak istenen film gösterimi etkinliğinin, organizasyona katılacak
olan grup ve şahıslara yönelik olarak birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle bazı kesimler tarafından
tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği değerlendirilmektedir” ifadelerine yer
verildi. 605 Pembe Hayat QueerFestFour organizatörleri alınan yasak kararının ardından “Bu karar bizi
anayasal haklarımızdan mahrum etmektedir, bu gösterimlerin terör gruplarının hedefi olabileceğini
önermek, yalnızca nefret söylemi üreten ve varlığımızı bir tehdit olarak gören insanlara ve kurumlara bir
meşrulaştırma niteliğindedir” açıklamasında bulundu. 606
• Yerine kayyum atanan DBP Özalp Belediye Eş Başkanı Handan Bağcı ve kardeşi Gülistan
Bağcı, evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Bağcı, 2015 yılı Eylül ayında tutuklanarak bir buçuk yıl
cezaevinde kalmış ve Nisan ayında serbest bırakılmıştı. 607
16 Kasım 2017
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında Ankara
merkezli 30 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 108 eski emniyet
mensubundan 60'ı gözaltına alındı. İstanbul merkezli yedi ildede, FETÖ üyesi oldukları ve örgüte finansal
destek sağladıkları iddia edilen 39 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldığı bildirildi. 608
• HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önderhakkında açılan davada, yargılamanın ertelenemesine
karar verildi. Karar tarihinden itibaren üç yıl içinde aynı suçun işlenmesi durumunda, ertelenen
yargılamaya devam edileceği belirtildi. Öndere’e,2012 yılında Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde partisi
tarafından düzenlenen “Buradayım, irademe sahip çıkıyorum” eylemine katıldığı ve orada yaptığı
konuşma nedeniyle dava açılmıştı. 609
• Batman’da üç yıl önce, iki ayrı yürüyüşe katıldığı iddiasıyla açılan davada HDP Batman
milletvekili Ayşe Acar Başaran hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 610
17 Kasım 2017
• Diyarbakır Valiliğince yapılan açıklamada Kulp ilçesine bağlı dört köy ve mezrada,
düzenlenecek operasyon öncesi,ikinci bir duyuruya kadar, sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 611
• Marmara Üniversitesi'ne düzenlenen FETÖ operasyonunda 22 personelin gözaltına alındığı
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bildirildi. Toplamda 42 personel hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenilirken, aktif çalışan 24 kişinin
odalarında arama faaliyetlerinin sürdüğü de kaydedildi.Şüphelilerin bir kısmının örgüt liderinin
talimatıyla Bank Asya'da hesap açtıkları ve bu hesaplarını artırdıkları, bir kısmının da ByLock kullanıcısı
olduğu iddia edildi. 612
18 Kasım 2017
• Erzurum'da IŞİD ve FETÖ'ye yönelik operasyonda 20 IŞİD şüphelisi tutuklandı. Ayrıca FETÖ
şüphelisi sekiz asker ve “mahrem imam” olduğu öne sürülen bir kişi de gözaltına alındı. 613
19 Kasım 2017
• Ankara Valiliği, LGBTT ve LGBTİ gibi sivil toplum örgütleri tarafından Ankara’nın muhtelif
yerlerinde yapılması planlanan toplumsal hassasiyet ve duyarlılıkları içeren sinema, sinevizyon, tiyatro,
panel, söyleşi, sergi gibi etkinlikleri yasakladı. Yapılan açıklamada, “Söz konusu paylaşımlarla halkın
sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesim
aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği” gibi iddialara yer verildi. Açıklamada ayrıca kamu
güvenliği açısından açık ve yakın tehlikelerin ortaya çıkabileceği, ayrıca kamu düzeni, suç işlenmesinin
önlenmesi, genel sağlığın ve ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye
düşürebileceği göz önünde bulundurulduğunda yapılmak istenen organizasyona katılacak olan grup ve
şahıslara yönelik olarak bir takım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle de bazı kesimler tarafından tepki
gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği değerlendirilmektedir.Bu nedenlerle etkinlikler
süresiz olarak Valiliğimizce yasaklanmıştır” denildi. 614 Ankara da yapılması planlanan LBGTİ konulu
filmleri festivali de Çarşamba günü Valilikce yasaklanmıştı.
• Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında,
Zonguldak Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı Y.Ç. hakkında gözaltı kararı verildi. Y.Ç. sağlık
kontrolünün ardından, TEM ekiplerince Çanakkale’ye gönderildi. 615
• Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK üyesi Hülya Eroğlu’nun Diyarbakır’daki
cenazesine ve taziyesine katılan HDP’li milletvekilleri hakkında soruşturma başlattı. Şırnak’ta ölü ele
geçirilen ve aranan teröristler listesinde yer alan Eroğlu’nun cenazesine katılan milletvekilleri Feleknas
Uca, Sibel Yiğitalp, Berdan Öztürk, Nadir Yıldırım, Ahmet Yıldırım ve Leyla Birlik ile diğer katılımcılar
hakkında soruşturma başlatıldı. 616
• Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) ve Türkiye Hapishane Çalışmaları
Merkezi’nin hazırladığı raporda, çocuk hak ihlallerine ilişkin 15 hapishanede şikâyet olduğu bildirildi.
Çıplak arama, istem dışı sevk, işkence, hücre cezası, akran şiddeti gibi çok sayıda ihlale maruz kalan
çocukların, hapishane görevlileri tarafından kötü muameleye maruz bırakılacakları endişesiyle şikâyet
başvurusu yapamadığı da ifade edildi. Türkiye’de toplam 2800 çocuk mahpus bulunduğu ve 2009 yılından
2017 yılına kadar 18 çocuğun yaşamını yitirdiği söylendi. Ölümlerden dokuzunun sebebinin ise intihar
olduğu kayda geçti. 617
20 Kasım 2017
• Isparta, Yalvaç İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen M.T., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında
gözaltına alındı.618
• D&R kitapevinin, HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın yazdığı Seher kitabına “raf
sansürü” uyguladığı belirtildi. Mağazada görülmeyecek yerlere, ters bir şekilde yerleştirildiği ileri sürülen
kitabın, 11. basımını yapmasına rağmen “çok satanlar listesi”nde yer verilmediği de ifade edildi. 619
• Gebze Kadın Hapishanesi'nde mahkumların siyah giymesine izin verilmediği haberleri üzerine
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CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, TBMM’ye verdiği önergede konuyu Adalet Bakanının dikkatine getirdi.
İlgezdi, daha önce yeşil, mavi, lacivert, kırmızı, renklerine getirilen yasaklara siyahın da
eklenip eklenmediğini sorduğu önergesinde ‘yeşil rengin, askerî kıyafetleri, lacivertin infaz koruma
memurlarının pantolonlarını, mavinin infaz koruma memurlarının kıyafetlerini anımsatması, kırmızının
ise sol örgütlerin propagandasına yönelik olduğu gerekçesi ile mahkumlarabu renk kıyafetlerin
yasaklandığına dikkat çekti. İlgezdi Bakana siyah rengin hangi çağrışımlarla yasaklandığını sordu. 620
21 Kasım 2017
• Ankara Yüksel Caddesi'nde 378 gündür devam eden “İşimizi geri istiyoruz” eylemine polis
müdahalesi sonucunda yedi kişi gözaltına alındı. Eylemcilerin “Açlık grevinin 258’inci gününde Nuriye
ve Semih işe geri alınsın” pankartı açmaları üzerine polis müdahalesi ile karşılaştıkları belirtildi. 621
22 Kasım 2017
• Konya merkezli 40 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TSK’nde içinde yapılanan örgüt
üyelerine ‘mahrem imamlık’ yapan 134 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin askeri personele,
“genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mesulü”
pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları iddia edildi. 622
• Elazığ'a bağlı dört ilçenin 15 kırsal bölgesi, yapılacak operasyonlar nedeniyle iki hafta süreyle
özel güvenlik bölgesi ilan edildi. 623
• Malatya'da, Alevi ailelerin yaşadığı on üç evin kapı ve duvarlarına kırmızı boyayla çarpı
işaretleri çizilmesinin ardından, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği üyeleri Alevi ailelerin yoğunlukta
yaşadığı bölgeye gelerek üzüntülerini bildirdi. Derneğin Malatya Şube Başkanı Mehmet Topal ziyaret
sırasında “Kendi inancımızı, kendi kültürümüzü yaşayacağız. Biz bu topraklarda barışı inşa etmeye
çalışacağız” ifadelerini kullandığı belirtildi. 624
23 Kasım 2017
• Antalya’da FETÖ/PDY operasyonları çerçevesinde ByLockkullandıkları gerekçesiyle
haklarında yakalama kararı çıkartılan 99 kişiden 77’si gözaltına alındı. 22 kişinin ise arandığı öğrenildi. 625
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, güvenlik güçlerince Diyarbakır'da düzenlenen
operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'li Metin Kaplan'ın cenazesine katılan HDP Batman milletvekili
Ayşe Acar Başaran hakkında soruşturma başlattığı belirtildi. 626
• Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 30 öğretmenden
12'si, iki yıl bir ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Heyet, 17 sanığın beraatine karar
verirken, tutuksuz sanıklardan Deniz K.'nın dosyasını başka bir FETÖ/PDY davasında yargılanan eşi
Emin K.'nın dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi. 627
24 Kasım 2017
• Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 79 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı
çıkartıldı.628
• Adıyaman’da gerçekleştirilen tütün eylemcilerine, polis ve jandarma birlikte müdahale ederek
çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve olaylarda yaralananların olduğu kaydedildi. TBMM Millet
Meclisi’nde görüşülen torba yasada tütün konusundaki maddenin geçmesinin ardından Adıyaman’da
eylem düzenlendi. TOMA’lar, Adıyaman Tütüncüler Pazarından, Valiliğe yürümek isteyen gruba, dağılın
uyarısının ardından su ve biber gazıyla müdahale etti. Türk bayrakları ve pankartlarla eylem yapan grubun

620

http://t24.com.tr/haber/gebze-kadin-hapishanesinde-siyah-renk-giymek-yasak-mi,494680
http://t24.com.tr/haber/yuksel-caddesindeki-isimizi-geri-istiyoruz-eylemine-polis-mudahalesi-7-gozalti,495216
http://www.iha.com.tr/haber-konya-merkezli-40-ilde-feto-operasyonu-134-gozalti-karari-689894/
623
https://www.gercekgundem.com/elazigda-15-bolgede-ozel-guvenlik-bolgesi-ilani-302712h.htm
624
http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/alevilerin-evlerine-kirmizi-boyayla-carpi-isareti-2101222/
625
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/871953/Antalya_da_FETO_operasyonu__99_kisi_icin_gozalti_karari_alindi.html
626
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/872194/PKK_linin_cenazesine_katilan_HDP_li_Ayse_Acar_Basaran_hakkinda_sorusturma.html
627
http://aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/eskisehirdeki-feto-pdy-davasinda-karar/976546
628
http://www.milliyet.com.tr/ankara-da-feto-sorusturmasi-kapsaminda-ankara-yerelhaber-2422927/
621
622

92

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2017 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

içinden bazılarının polise taş ve sopa attığı belirtildi, bu arada iki kişi polis olmak üzere çok sayıda kişinin
yaralandığı bazı işyerlerinin camlarının kırıldığı ifade edildi. 629
• Hakkâri Valiliği, kent merkezi ve ilçelerindeki 31 yerleşim alanının 15 gün süreyle “özel
güvenlik bölgesi” ilan edildiği bildirildi. Açıklamada, bu dönem içinde belirli saatlerde sokağa çıkma ve
bölgeye girişlerin yasaklanacağı duyuruldu. 630
• Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin‘mahrem yapısı içinde’ yer alan askeri
personele yönelik soruşturma kapsamında, Balıkesir merkezli 22 ilde yapılan operasyonlarda 40
muvazzaf rütbeli personelden 17 kişi tutuklandı23 kişi ise gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına
alınanların, etkin pişmanlık hükümleri gözetilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar
verildi.631
25 Kasım 2017
• Pera Film, Beyoğlu Kaymakamlığı’nın yasağı üzerine“Kuir Kısalar” (heteroseksüel
olmayanlara ilişkin kısa film) programını ertelediğini açıkladı. “Pera Film’in açıklamasında, British
Council ve KuirFest ortaklığıyla, Pera Müzesi’nde düzenlenmesi planlanan Kuir Kısalar programı,
Beyoğlu Kaymakamlık makamının tarafımıza bugün tebliğ edilen kararı nedeniyle, daha sonra
açıklanacak bir tarihe ertelenmiştir” denildi. Van'daki Zer filmi gösteriminin de valilik tarafından iptal
edildiği belirtildi. Ankara Valiliği, 16 Kasım’da Alman LGBTİ Film Günleri ile 19 Kasım’da da
başkentteki LGBTİ sivil toplum örgütleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikleri ‘toplumsal hassasiyet ve
duyarlılıkları’ gerekçe göstererek süresiz olarak yasaklamıştı. 632
26 Kasım 2017
• Tutuklu HDP eski eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında, geçen yıl gözaltına alındıktan
sonra verdiği ifadesinde, “Türk milletini, devletini, devletin kurum ve organlarını aşağıladığı” iddiasıyla
iki yıla kadar hapis cezası istendi. Diyarbakır Asliye Ceza Mahkemesince açılan davada savcı,
Yüksekdağ’ın geçtiğimiz yıl Kasım ayında verdiği ifadesine dikkat çekerek, şüphelinin savunmalarının,
Türk Ceza Kanununca suç oluşturduğunu kaydetti. Yüksekdağ’ın önümüzdeki günlerde yargılanmasına
başlanacağı belirtildi. 633
27 Kasım 2017
• Gözaltına alınan akademisyen ve yazar Fikret Başkaya, emniyetteki ifadesinin ardından serbest
bırakıldı. Başkaya’nın evine yapılan baskında, 1991 yılında yayınlanan “Paradigmanın İflası” kitabına,
bilgisayarına ve telefonlarına el konuldu. “Asıl terör, devlet terörüdür” başlıklı yazısı nedeniyle, Başkaya
hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasından soruşturma başlatılmıştı. 634
• Kocaeli'de polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında, HDP Parti Meclisi üyesi Hüseyin
Göze, Dilovası İlçe Eş Başkanı Kadir Demir ile Kocaeli eski İl Eş Başkanı Ayten Yılmaz gözaltına alındı.
Gözaltı gerekçeleri hakkında bilgi verilmedi. 635
• KHK ile işten çıkarıldığı için açlık grevinde olan eğitimci Nuriye Gülmen’in duruşma kararı
ardından 'Nuriye, Semih Yalnız Değildir' pankartı açan eylemcilere polis müdahale etti. 636
28 Kasım 2017
• TRT Haber, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın yakınlarının yurt dışındaki vergi cennetlerine para aktardığına ilişkin belgeleri
açıkladığı sırada canlı verdiği yayını kesti. Kılıçdaroğlu’nun belgeleri açıklayacağını belirtmek için
söylediği “Şimdi geliyoruz kutuyu açmaya” sözlerinin ardından yayını engelleyen TRT Haber’in,
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görüntüyü süratle stüdyoya yönlendirdiği belirtildi. TRT'nin internet sitesi www.trthaber.com’un da
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki belgeleri görmezden geldiği ileri sürülerek Kadına şiddeti
savunmadım” başlığıyla haberi yayınladığı belirtildi. Sitede yer alan haberde Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği
belgelere ilişkin ifadelerine ise yer verilmediği izlendi. 637
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009’da yapılan polis koleji sınavı ile ilgili 75 öğrenci
hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.Açıklamada, “2009 yılında yapılan Polis Koleji sınavında
FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bu soruları örgüt üyelerine
verdiklerinin tespiti üzerine, 75 şüpheli öğrenci hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı
verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir” denildi. Savcılık, ayrıca FETÖ soruşturması
kapsamında 10 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini de belitti. 638
• Artvin’de, Ensar Vakfı tarafından düzenlenen konferansı protesto edenlere polis biber gazı ve
copla müdahale ederek 10 kişiyi gözaltına aldı. Karaman da yer alan Ensar Vakfına ait evlerde 9 ve 10
yaşlarındaki 45 erkek öğrenciye tecavüz edildiği iddiası kamuoyunda tepki toplamış, açılan soruşturmada
Muharrem B. İsimli öğretmen çocuklara cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanmıştı. 639
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin yurt dışındaki hesaplara para aktardığı
iddiasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önünde toplanan eylemcilere polis müdahale ederek beş
kişiyi gözaltına aldı. 640
29 Kasım 2017
• Diyarbakır'ın Lice, Kocaköy, Kulp, Hazro ve Silvan ilçelerine bağlı 42 mahallesinde sokağa
çıkma yasağı ilan edildi. Valilik açıklamasında, bölgede yapılacak operasyonlar nedeniyle ikinci bir emre
kadar yasağın devam edeceği belirtildi. 641
30 Kasım 2017
• FETÖ’nün, TSK’daki yapılanmasına yönelik soruşturmada, çoğunluğu muvazzaf olmak üzere
360 askerin yakalanması için İstanbul merkezli 49 ilde başlatılan operasyonda,188 kişi gözaltına alındı.642
• Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu kapsamında, 66 şüphelinin yakalanması için çalışma
başlatıldı. Eskişehir merkezli Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında, şüpheliler arasında
muvazzaf asker, sözde ‘mahrem imam’ ve savaş pilotlarının da bulunduğu öğrenildi. 643
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Danıştay Başkanlığı'nda görevliyken FETÖ üyeliği nedeniyle
KHK ile kamu görevinden ihraç edilen 13 eski personel hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 10
kişinin yakalandığı bildirildi. 644
1 Aralık 2017
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından KHK ile kapatılan okullarda görev yapan ve ByLock
kullandıkları iddia edilen 23 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. 645
• İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerininIŞİD'e yönelik operasyonlarında, 62
yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.Şüpheliler hakkında sınırdışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.646
• Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, OHAL kapsamında alınan kararla kent merkezi ve
tüm ilçelerde yürüyüş, miting ve basın açıklaması gibi etkinlik yasağının, bir ay daha devam edeceği
belirtildi.647
• Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Silvan, Hazro, Kocaköy, Kulp ve Lice
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olmak üzere beş ilçeye bağlı 42 mahallede sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bildirildi. 648
• İşlerine dönebilmek için 269 gündür açlık grevinde olan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça’nın davasında, Gülmen’e “terör örgütü üyeliği”nden altı yıl, üç ay hapis cezası verilirken,
tahliyesine hükmedildi. 649
• Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ÇHD İstanbul Şube Başkanı Avukat Gökmen
Yeşil hakkında “örgüt propagandası” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, silahlı saldırıda
faili meçhul cinayete kurban giden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi eylemine katıldığı iddiasıyla
açıldığını söyleyen Yeşil, Elçi ile ilgili hiçbir eyleme katılmadığını söyledi. 650
• Tunceli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Terörle mücadele kapsamında yürütülen
operasyonlar nedeniyle sivil vatandaşların zarar görmemesi için 30 ayrı bölgenin, iki hafta süreyle özel
güvenlik bölgesi ilan edildiği” belirtildi. 651
2 Aralık 2017
• Gazeteciler, akademisyenler ve avukatların, tutuklu meslektaşları için İstanbul Kadıköy’de
yürümelerine polis izin vermedi. ‘Dışarıdaki Gazeteciler’ inisyatifi tarafından düzenlenen “Sözümüz var”
eyleminde, “Hemen şimdi adalet”, “Hemen, şimdi, özgürlük”, “OHAL’e karşı omuz omuza” sloganları
atan grup,okudukları basın açıklamasında, “Barışa hakikate, adalete sözümüz var. Sözün bittiği yerde
faşizm başlar” ifadesine yer verdi. 652
• CHP milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul Üsküdar'daki deprem toplanma alanının imara
açılarak, “Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) tahsis edilmesine ilişkin haberin
erişime engellendiğini söyledi. Yarkadaş, “Biz bu arazinin Türgev’epeşkeş çekildiğini deşifre ettik.
TÜRGEV jet hızıyla karar aldırttı ve haberleri erişime engelletti. Bunun adı sansürdür” dedi. Erişim
yasağı engeline avukatları aracılığıyla itiraz ettiklerini belirten Yarkadaş, 60 dönümlük arazinin
TÜRGEV'e verileceğine ilişkin habere, Hakimin haberin içeriğine bile bakmadığını ileri sürdü. Yarkadaş,
“AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'la özdeşleşen TÜRGEV, bu tür
yasaklarla adeta dokunulmaz kılınıyor ve toplumun TÜRGEV'e ilişkin hafızası siliniyor” dedi. Yarkadaş
haberlerin, Evrensel, BirGün, Gerçek Gündem, İnsan Haber, Gazete Yolculuk, Diken Haber, Siyasi Haber
Üç ve Cumhuriyet’ten silindiğini belirtti.
• CHP milletvekili Barış Yarkadaş medyada yaşanan hak ihlallerine ilişkin konuşmasında, Kasım
ayında 25 gazetecinin hakim karşısına çıktığını ve 38 gazeteci hakkında dava açıldığını söyledi. Yarkadaş,
“Beş gazeteci tutuklandı. 38 gazeteciye dava açıldı. Üç meslektaşımıza para cezası verildi. İki gazeteci
hakkında soruşturma başlatıldı. Dokuz medya çalışanı gözaltına alındı, altı gazeteci hapis cezasına
çarptırıldı. Beş gazeteci ise çeşitli saldırılara maruz kaldı. Gazeteci Ali Tarakçı ise İstanbul'un ortasında
silahlı saldırıya uğradı. Evrensel ve Özgürlükçü Demokrasi Bolu Cezaevi'ne alınmadı. Beş kitap cezaevi
kapısından geri döndü. Başbakan Binali Yıldırım, Cumhuriyet ve ODA TV'ye dava açtı” diye konuştu. 653
4 Aralık 2017
• Bitlis’in merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan sekiz köyünde, ikinci bir emre kadar sokağa
çıkma yasağı ilan edildi. 654Valilikten yapılan açıklamada, il merkezine bağlı sekiz köy ve üç mahallede
hayatın normal akışının devam etmesi ve öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının
kısıtlanmaması amacıyla, 16.00-07.00 saatleri arasında geçerli sokağa çıkma yasağı uygulanacağı
belirtildi.655
• Sol yayın arşivcisi Emin Şakir’in, sitesinde yayımlanan bazı yayınların “yasaklı yayınlar”
listesinde olduğu gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi. Türkiye’de yayımlanmış tüm sol yayınları
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arşivleyen, solyayin.com adlı web sitesinin de editörü olan Şakir, geçen ay tutuklanmıştı. Konuyla ilgili
olarak Küresel BAK(Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu ) tarafından yapılan yazılı açıklamada,
“Arşivcilik ve gazetecilik alanında ödüllendirilmesi gereken bir çabadır. Yayınlanmış olan gazete ve
dergileri bir sitede tekrar yayınlamak suç olamaz. Emin’in tutuklanması ifade özgürlüğünün açıkça
ihlalidir. Arşivcilik suç değildir. Gazetecilik suç değildir” denilerek Şakir için özgürlük çağrısında
bulunuldu.656
• Antikapitalist Müslümanlar üyesi ve ilk kadın vicdani retçi olan Zeynep Duygu Ağbayır
tutuklandı. İstanbul’da beş gün gözaltında kalan Ağbayır, hakkında soruşturma açılan Ağrı’ya götürüldü.
Burada sevk edildiği mahkemece tutuklanan Ağbayır'ın dosyasında “gizlilik kararı” olduğu öğrenildi. 657
5 Aralık 2017
● Sanatçı Mehmet Suavi Saygan'a katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşması nedeniyle
“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla açılan dava duruşmasında, Saygan “Memleketin
iktidarına karşı sadece eleştiri hakkımı kullandım” dedi. 658
6 Aralık 2017
• Yazar Adil Okay’a ait “Arkası Yarın” isimli kitabın Bafra Cezaevi’ne girişi ‘müstehcen’ olduğu
gerekçesiyle yasaklandı. Ütopya Yayınları’nın 2000 yılında yayımladığı kitabı daha önce
Tekirdağ ve Sincan cezaevlerine de gönderen Okay’ın ise bu cezaevlerinde herhangi bir sorun
yaşamadığını, kitabın müstehcen sayılmasının olanaklı olmadığını dile getirdiği kaydedildi. 659
• Hakkâri Valiliği, kentte yapılacak basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve
benzeri türdeki diğer eylem ve etkinliklerin 30 gün boyunca yasaklandığını, Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri
yürüyüşlerinin de 30 gün süreyle Valilik iznine bağlandığını açıkladı. 660
• Ankara Valiliği, HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağve milletvekili
İdris Baluken’in duruşmalarına destek vermek amacıyla yapılacak eylem ve etkinlikleri
yasakladı. Açıklamada, “Söz konusu dava duruşmaları ile ilgili olarak cezaevi, adliye ve
çevresinde terör örgütleri tarafından suiistimal edilerek muhtemel hedef teşkil edeceği,
katılımcılar ve vatandaşlara yönelik eylem yapılabileceği, başkalarının hak ve özgürlüklerinin
korunmasını tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmektedir” denildi. 661
7 Aralık 2017
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında, iki kişinin Adalet Bakanlığı
personeli, 11 kişininise Yargıtay çalışanı toplam 13 şüphelinin hakkında gözaltı kararı verildiğini
açıkladı. Kararın ardından, Başsavcılık sekiz kişinin gözaltına alındığını bildirdi. 662
• İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, şehir genelinde FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş
zamanlı operasyonlarda “ çok sayıda” olduğu belirtilen, kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. 663
• “Barış bildirisi"ne imza attıkları için haklarında dava açılan 32 akademisyenin İstanbul Ağır Ceza
mahkemedeki duruşma öncesi, sivil toplum örgütleri tarafından protesto gösterileri yapıldı.
Eğitim Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ile Türk Tabipleri Birliği
(TTB), adliye önünde yaptıkları açıklamada, “Üniversiteyi üniversite yapan temel değerlerden
biri bilimsel özgürlüklerin güvence altına alınmasıdır. Şiddet çağrısı olmayan her akademisyen
düşüncelerini açıklayabilmeli ve baskılara da maruz kalmaması gerekir. Bunlar akademisyenlerin
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de temel görev alanıdır” denildi. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez, ise yaptığı
konuşmada “Bu memlekette sulh ve demokrasi istedikleri için okuryazarlara soruşturmalar
açılıyor. Bana doğru yolu gösteren birikimli insanlara huzurunuzda minnettarlığımı iletiyorum”
dedi. Konuşmacılar davayı “utanç davası” olarak nitelediler.664
Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 19'u
tutuklu, 53 meslekten ihraç edilen öğretmenden 34'üne, bir yıl altışar aydan, yedi yıl altışar aya
kadar değişen hapis cezaları verildi. 12 öğretmen ise beraat etti.665
Kadıköy'de yolsuzluk karşıtı bildiri dağıtan altı Gençlik Muhalefeti üyesi, gözaltına alındı.
ABD’de yargılanan Rıza Sarraf'ın itirafçılığı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı belgeler
ile ortaya çıkan yolsuzluk olaylarına karşı hazırladıkları bildiriyi dağıtan eylemciler, karakola
götürüldü.666
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li sözcüsü Erdal Aktuğ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’a sosyal medya üzerinden hakaret iddiasıyla gözaltına alındı. Aktuğ’un, “Reza’nın
parasını peşin ödediği fahişeler” başlığı ile yayımladığı listeyle, başta Cumhurbaşkanı olmak
üzere devlet yöneticilerine iftira etmek suçunda bulunduğu öne sürüldü. 667

8 Aralık 2017
• Diyarbakır’ın Lice, Kocaköy, Silvan, Hazro ve Kulp ilçelerine bağlı 26 köyde sokağa çıkma
yasağı ilan edildi.668
• Gözaltına alınan İnci Sözlük'ün kurucusu Serkan İnci, serbest bırakıldı. İnci, Başbakanlık İletişim
Merkezi'ne (BİMER) yapılan şikayet sonrası gözaltına alındığını söyledi. İnci’nin, AKP'den
seçimler için yüklü miktarda para aldığı iddia edilmişti. Bir dönem Erdoğan’a hakaretten
gözaltına alınan İnci’nin, ‘Pelikan Bildirisi’nin hazırlandığı Kuzguncuk’taki Beyaz Köşk’te
çekilmiş fotoğrafı da ortaya çıkmış,ayrıca kendisinin, AKP’den 450 bin dolara yakın miktarda
para aldığı iddia edilmişti. 669
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ operasyonu kapsamında, Başbakanlık ve Adalet
Bakanlığı'ndan ihraç edilen 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bilgisini verdi. 670Mersin’de
FETÖ/PDY’nin askeri yapılanması içerisinde bulunan ve “mahrem imam” oldukları tespit edilen
aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşların bulunduğu 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin gözaltı ve arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. 671 Ayrıca İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma
kapsamında, mahkemeye sevk edilen 36 şüpheliden 33'ünün tutuklanmasına, etkin pişmanlıktan
yararlanan üç kişinin ise serbest bırakılmasına hükmedildi. 672
• Samsun'da FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 55'i tutuklu 107 rütbeli polisten 21'i bir ve yedi
yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılırken, 38 sanık beraat etti. Aynı dosyada yargılanan
ve son savunmalarını hazırlamaları için tarih verilen 45'i tutuklu 48 sanık hakkında ise Mart
ayında karar verileceği bildirildi. 673
9 Aralık 2017
•

İstanbulKadıköy’de bazı gençlik örgütlerinin ortaklaşa düzenlediği, ABD’nin Kudüs kararını
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protesto etmek için Filistin’e destek eylemine, polis sert müdahalede bulunarak, beş kişiyi
gözaltına aldı. Basın açıklaması yapan gençlerin, “Filistin’de taş atan çocuklara bin selam”
sloganıyla Khalkedon Meydanı’na yürümek istemesi üzerine polisin plastik mermi, cop ve
kalkanlarla müdahale ettiği bildirildi. 674
Çorum’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında esnaf, ev hanımı ve öğrencilerden
oluşan, 12 kişi gözaltına alındı. 675

•

10 Aralık 2017
• Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilecek operasyon nedeniyle
ilçenin kırsalında yer alan dört mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilik, Nusaybin ilçesi
kırsal mahallelerinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında sözde üst
düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz
hale getirmek, bölgedeki sığınak, barınak ve depo alanlarını bularak tahrip etmek maksadıyla
operasyon gerçekleştirileceğini açıkladı. 676
11 Aralık 2017
• İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, AKP'den ihraç edildikten sonra,
Haziran ayında görevden alınan Adana'nın eski Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk,
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Düzenlenen aynı operasyonda, polisin 10
kişiyi daha gözaltına aldığı bildirildi. 677
• FETÖ operasyonunda İstanbul’da gözaltına alınan eski Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir
çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. 678
12 Aralık 2017
•

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan TRT’de canlı yayında "Maalesef depremlerde ölenlerin
yüzde 80'i hep Müslüman ülkelerdedir. Çünkü Müslüman ülkelerde ne demokrasi vardı ne de
bilim ve teknolojik uygulamalar" demesi üzerine sunucunun Ercan’ı yayından aldığı belirtildi. 679
İddiayı gazeteci Can Ataklı’ya anlatan Ertan, Irak sınırında yaşanan depremden sonra TRT
Türk’ün kendisinden uzman görüşü almak için davet ettiklerini ardından ise söyledikleri için
yayından alındığını ekledi. 680

•

Yazar Makbule Cengiz'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek hazırladığı
söyleşi kitabı henüz basılmadan sansüre uğradı. Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yayınlanması
planlanan “Umut Hep Var” isimli kitabın yayınlanmayacağı bildirildi. Yayınevinin sahibi Haluk
Hepkon yaptığı açıklamada “Kitap, şaşırtıcı biçimde matbaa engeliyle karşılaşmıştır. Basımı
gerçekleştireceğimiz
matbaanın
yetkilileri,
içeriğinden
ötürü, “çeşitli
sıkıntılar
yaşayabilecekleri”, “incelemelere maruz kalabilecekleri” vb. gerekçelerle “Umut Hep Var” ile
ilgili çalışma yapamayacaklarını bildirmiş durumdadır. Yayınevi olarak, amacımız elbette ki bir
matbaayı teşhir etmek değildir. Ancak, yeni bir durumla karşı karşıya olduğumuzu, basılmayan
kitapların toplatıldığı ve el konulduğu bir Türkiye’den, matbaaların iktidar korkusuyla kitap
basmak istemediği bir Türkiye’ye geçmekte olduğumuzu vurgulamak da boynumuzun borcudur”
dedi. Hepkon devamla Türk basın-yayın tarihinin, aynı zamanda korkuyla mücadelenin, baskı ve
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yasaklara boyun eğmemenin tarihi olduğunu ifade ederek korku iklimine teslim olmayacaklarını
söyledi.681
Eski HDP Sakarya İl Başkanı Mehmet Bayram'a, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan üç
yıl, dokuz ay hapis cezası verildi. 682
Sanatçı Zuhal Olcay’a, Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla bir yıldan dört yıla kadar hapis
cezası istemiyle dava açıldı. Olcay’ın, Ağustos ayında, İstanbul Kadıköy'deki bir mekanda şarkı
söylerken, şarkının sözlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uyarladığı ve
Cumhurbaşkanı’na yönelik el işareti yaparak, alenen hakaret ettiği iddia edildi. Olcay,
suçlamaları kabul etmediğini bildirdi. 683

13 Aralık 2017
• Konya merkezli 34 ilde, FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda, TSK’da görevli 47'si muvazzaf, 70
askeri personel hakkında yakalama kararı verildi. Şüphelilerin dördünün astsubay, 66'sının subay
olduğu öğrenilirken, 23 şüphelinin soruşturma kapsamında daha önceden ihraç edildikleri
bildirildi.684
• TBMM Genel Kurul’u, HDP milletvekili Osman Baydemir’e, seçildiği bölgeye “Kürdistan”
dediği için Meclis oturumuna iki gün katılmama ile maaşının üçte ikisine el konulmasına karar
verdi. Savunma için kürsüye gelen Baydemir, “Kürdistan’a Kürdistan demek suç değildir, suç
olmamalıdır. Yaşasın Kürt ve Türk halkının kardeşliği, yaşasın Anadolu Mezopotamya
halklarının kardeşliği, yaşasın özgürlük, eşitlik, adalet, onurlu barış ve birlikte yaşam” diye
konuştu. Meclisten geçici olarak çıkarma cezası verilen Baydemir’in, maaşından 12 bin lira
civarında bir kesintinin söz konusu olduğu bildirildi. 685
•

•
•

•

14 Aralık 2017
İzmir’de, Emek ve Demokrasi Güçleri’nin düzenlemek istediği “OHAL Değil Demokrasi”
Mitingi’ne İzmir Valiliği, OHAL’i gerekçe göstererek izin vermedi. KESK dönem sözcüsü İsmet
Süzer, olayla ilgili tepkisini “İronik bir biçimde OHAL kanunu ile gerekçelendirilen Valilik
yasağı, gerçekleştirmek istediğimiz mitingin amacının ne kadar haklı ve yerinde olduğunun
olabilecek en net açıklamasıdır” dedi. Süzer Hak ve özgürlükleri korumak adına gerçekleştirmek
istedikleri mitingin, hak ve özgürlüklere zarar vereceği gerekçesi ile yasaklanması trajikomiktir”
diye konuştu.686
Maliye Bakanlığı ve ona bağlı kurumlara yönelik başlatılan FETÖ operasyonu kapsamında 78’i
aktif çalışan, 79 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 687
Sanatçı Ferhat Tunç, “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılandığı davanın
duruşmasında, suçlamaları ret ederek, “Bir sanatçı olarak toplumsal sorunlara karşı duyarlı
olmaya çalışıyorum” dedi. Kobenê eylemleri sırasında yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekçe
gösterilerek hakkında dava açılanTunç, “Beni en çok heyecanlandıran barışa el uzatmış olmamdı.
Savaş tüm enerjimizi alıp götürüyor. Bu toprakların geçmişinde yeterince kan ve gözyaşının aktı”
diye konuştu.688
Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı bir köy ve üç mezrada terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon
nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 689

681

https://tr.sputniknews.com/turkiye/201712121031370538-kemal-kilicdaroglu-roportaj-kitap-matbaa/
http://www.haberturk.com/hdp-sakarya-eski-il-baskani-mehmet-bayram-tutuklandi-1751553
https://www.ntv.com.tr/turkiye/zuhal-olcaya-cumhurbaskani-erdogana-hakaretten-hapis-istemi,VoYGy5BTzkWqPjh15HfHtw
684
http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/885125/47_si_muvazzaf_70_asker_hakkinda_yakalama_karari.html
685
http://www.hurriyet.com.tr/hdpli-osman-baydemire-kurdistan-cezasi-40677021
686
http://www.hurriyet.com.tr/izmirde-ohal-degil-acil-demokrasi-mitingine-40678324
687
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/885898/Maliye_Bakanligi_na_FETO_operasyonu__79_gozalti_karari.html
688
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/886069/Orgut_propagandasi_yapmaktan_yargilanan_Ferhat_Tunc_ifade_verdi.html
689
http://www.hurriyet.com.tr/diyarbakirda-bir-koy-ve-uc-mezrada-sokaga-cikma-yasagi-40677721
682
683

99

Gazeteciler Cemiyeti

•

İfade ve Basın Özgürlüğü 2017 Raporu

Özgürlük için Basın

Kahramanmaraş'ta bir ay boyunca, “gösteri yürüyüşü, miting, anma etkinliği, stant açma, basın
açıklaması ve benzeri etkinlikler” yasaklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz
sınırları içerisinde milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve
özgürlüklerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla, toplantı, gösteri yürüyüşü,
miting, anma etkinliği, çadır kurma, stant açma, basın açıklaması ve benzeri etkinlikler
yasaklanmıştır” denildi. 690

15 Aralık 2017
• Ankara Yüksel Caddesi’ndeki “işimizi geri istiyoruz”eylemine müdahale eden polis, yedi kişiyi
gözaltına aldı.691
• Eski TRT Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Koyuncu, FETÖ üyeliği ile yargılandığı davada sekiz
yıl, üç ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde
bulundurarak, sanığın adli kontrol şartı uygulayarak tahliyesine karar verdi. 692
• “Terör örgütü üyesi olmak ve propaganda yapmak” suçlarından yargılanan eski HDP Tunceli
milletvekili Edibe Şahin'e sekiz yıl, dokuz ay hapis cezası verildi. 693
16 Aralık 2017
• İstanbul Kadıköy’de vergi zamlarını protesto etmek için toplanan Halkevi üyelerine polis
müdahalesinde 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında polisin sert müdahalesine
tepki gösteren vatandaşların da olduğu öne sürüldü. 694
17 Aralık 2017
• Ankara'da Fikir Kulüpleri Federasyonu, Gençlik Muhalefeti ve Öğrenci Kolektifleri tarafından
düzenlenen yolsuzluk yürüyüşüne polis müdahale etti. Müdahale sırasında çok sayıda kişinin
gözaltına alındığı öğrenildi.695
• Ankara'da Fikir Kulüpleri Federasyonu, Gençlik Muhalefeti ve Öğrenci Kolektifleri'nin
düzenlediği rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yapılan eyleme müdahale eden polis, 11 kişiyi gözaltına
aldı. “Hırsızların hesabını gençlik soracak” sloganları nedeniyle gözaltına alındığı öne sürülen
kişilerin daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi.
• Mersin’de kadın üretici pazarında bildiri dağıtan dört halkevi üyesinin darp edilerek gözaltına
alındığı belirtildi. ‘Man Adası’ belgelerinde yer alan para akışı iddiaları ve zamları protesto
ettikleri öne sürülen halkevi üyelerinin, “Yeter artık sırtımızdan inin!” başlıklı bildiri dağıttıkları
bildirildi.696
18 Aralık 2017
• Yüksel Caddesi'nde devam eden “İşimizi geri istiyoruz” eyleminde üç kişi gözaltına alındı. Açlık
grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nıneylemleri 285’inci gününde devam
ederken, etrafı bariyerlerle çevrili İnsan Hakları Anıtı önünde açıklama yapmak isteyenlere
polisin izin vermediği bildirildi. 697
19 Aralık 2017
• Elazığ'ın, Palu, Arıcak, Alacakaya ve Karakoçan ilçelerindeki 15 ayrı bölgede devam eden sokağa
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çıkma yasağının uzatıldığı duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada, “15 ayrı bölgede 22 Aralık
2017- 05 Ocak 2018 tarihleri arasında Elazığ Valiliği kararı ile 15 gün süre ile özel güvenlik
bölgesi ilan edilmiştir” denildi. 698
•

HDP Kadıköy ilçe binasında yasak yayınların ve fotoğrafların bulunduğu gerekçesiyle yapılan
polis operasyonunda ilçe eş başkanlarından Gül Demir ve Ercan Demir hakkında gözaltı
kararı verildi. Çevik kuvvet ekiplerinin ve TOMA’ların hazır bulunduğu aramalar sırasında ilçe
binası önünde toplanan grup protesto ederek açıklama yaptıktan sonra dağıldılar. 699

•

İstanbul, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yasak yayın ve yasaklanmış fotoğraf
bulundurulduğu gerekçesiyle HDP ilçe binasında arama yaptı. Arama sırasında ilçe binasında
olan ilçe eş başkanlarından Gül Demir gözaltına alındı, el konulan belgeler ise çuvallara
konularak polis aracına alındı. 700
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Mardin'deki davası sırasında fotoğrafını sosyal
medya hesabından paylaştığı iddiasıyla açılan davada Demokratik Toplum kongresi eş Başkanı
Leyla Güven'e, üç ay hapis cezası verildi. Ses ve görüntülerin kayda alınması suçundan verilen
hapis cezası ile ilgili olarak Güven'in avukatının kararın yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle,
Gaziantep Bölge Adliyesi Mahkemesi'ne istinaf başvurusu yaptığı belirtildi. 701

•

20 Aralık 2017
• İstanbul’da, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullanıcısı 59 şüpheli
hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Düzenlenen operasyonlarda 30 kişi yakalandı. Yakalanan
zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü, firari durumdaki 29 kişinin yakalanması
için operasyonların sürdüğü ifade edildi. 702
• Beyoğlu Emniyet Müdürü İsmail Kılıç, Taksim'de yılbaşı kutlaması olmayacağını açıkladı. 703
• Tekirdağ F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Ümit Akgümüş’ün mektubunun, okuma
komisyonunca sansürlendiği bildirildi. Cezaevlerinde hak ihlallerini köşesine taşıyan Özgürlükçü
Demokrasi Gazetesi yazarı Hüseyin Aykol'a ulaştırılmak istenen mektubun, komisyon üyelerince
makaslandığı ileri sürüldü. 704
22 Aralık 2017
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Düzce İl
Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yılmaz Özdemir gözaltına alındı. 705
25 Aralık 2017
• KHK ile görevinden ihraç edilen okul öncesi öğretmeni Duygu Şahlar’ın, tutuklanan kamu
çalışanlarının hikâyelerinden ilham alarak sahneye koyduğu “Bi'şeyAnlatıcamEee? Kurtulduk
mu?” adlı oyunun, Muğla'da beş ilçe kaymakamlığı tarafından yasaklandığı bildirildi. 706
26 Aralık 2017
•

Şırnak Uludere’de 19’u çocuk 34 kişinin bombalanarak öldürülmesinin altıncı yıl dönümünde
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yapılacak anma törenine, Valilik kararınca, OHAL nedeniyle her aileden bir kişinin katılacağı
belirtildi. Karara tepki gösteren aileler, her aileden bir kişinin katılmasının mümkün olmadığını
ifade ettiler.707
Antalya cezaevinde tutuklulara kitap/dergi gibi yayınların yasaklandığı ayrıca şarkı söyleyip
halay çekenlere ceza verildiği ileri sürüldü.Tutukluların, Özgür Halk Dergisi çalışanı tutuklu
Devrim Ayık aracılığıyla basına, kamuoyuna ve sivil toplum örgütlerine hitaben kaleme aldığı
mektupta iletişim haklarının, tedavi imkânlarının ellerinden alınmış olduğu da iddia edildi.
Şikayetlerini yazan mahkumlar, kültürel etkinliklerin engellendiğini ve kişisel temizlik
malzemelerine izin verilmediğini de dile getirdiler. 708

27 Aralık 2017
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, ByLockkullanıcısı olduğu ileri sürülen Hacettepe
Üniversitesi personeli ve öğretim üyesi 23 kişi hakkında gözaltı işlemleri başlatıldı. 709
• FETÖ’nün eğitim kurumlarından olduğu ifade edilerek bir süre önce kapatılan Fatih
Üniversitesi’nin çalışanlarına yönelik İstanbul merkezli operasyonda, gözaltı kararı bulunan 171
şüpheliden 54'ünün yakalandığı belirtildi. Firari durumda olan 117 şüphelinin yakalanması için
çalışmaların sürdüğü kaydedildi. 710

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Müdahaleye Yurtiçi ve Yurtdışından
Gelen Tepkiler
2 Ocak 2017
• Gazeteci Ahmet Şık’ın avukatları müvekkillerinin tutuklanma kararına kanuna ve dosya
içeriğine aykırı olduğu gerekçesiyle, itiraz ettiler. 711
3 Ocak 2017
• İstanbul’da aralarında TMMOB, DİSK, KESK, İstanbul Barosu ileİstanbul Eczacı Odası’nın da
bulunduğu emek ve meslek örgütleri “Korkmuyoruz, karanlığa teslim olmayacağız” pankartıyla
Ortaköy’de Reina’ya yapılan saldırıda yaşamını yitirenler için yürüyüş yaptı. Eylemde ortak basın
açıklaması yapan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Samet Mengüç, “2016 yılını bitmek
bilmeyen katliamlarla kapatan ülkemiz, maalesef 2017 yılına da yeni bir katliam ile girdi. İktidarın
yurttaşlarına karşı en önemli sorumluluğu can güvenliğini sağlamaktır. Katliamda ölenleri anmak isteyen
yurttaşlar neden gözaltına alınıyor” şeklinde konuştu. 712
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazeteci Ahmet Şık’ın tutuklanmasını eleştirerek,
Şık’ın geçmişte FETÖ mağduru olduğunu şimdi de başka bir mağduriyet yaşadığını belirterek, “Her
zaman yanındayız, onunla gurur duyuyoruz. Her zaman onu seveceğiz, sevmeye devam edeceğiz” dedi. 713
4 Ocak 2017
• Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği(KTGB) Yönetim Kurulu, modacı Barbaros Şansal’ın Kıbrıs’tan
sınır dışı edilmesinde aktif biçimde rol oynayan gazetecilerin Medya Etik Kurulu’na sevk edileceğini
açıkladı. KTGB, üyesi olan veya olmayan bu gazetecilerin Şansal’ın Türkiye hakkında kullandığı ifadeler
üzerine sınır dışı edilmesine ‘ifade ve tavırlarıyla neden olanların’ Medya Etik Kurulu’na sevk edilerek
haklarında yaptırım uygulanacağını açıkladı. 714
• Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Reina saldırısını kınadığını belirterek,
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“İstanbul’da yeni yılın ilk saatlerinde, farklı ülkelerden 39 kişinin yaşamını yitirdiği insanlık düşmanı
saldırıyı lanetliyorum,” dedi. Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, “Bu durum ülkemizin kaderi
değildir, olmamalıdır. Bu saldırı sonrasında bir kez daha ortaya çıkmıştır ki, ciddi bir istihbarat zaafı
vardır. Toplumun güvenliğini sağlama sorumluluğu tümüyle siyasi iktidardadır. Güvenlik tedbirlerini
almak kadar, demokratik ve özgürlükçü standartları ülkeye hakim kılmanın da önemi büyüktür” şeklinde
açıklamasını sürdürdü.715
5 Ocak 2017
• Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Basın Özgürlüğü Temsilcisi Dunja Mijatovic,
Anadolu Ajansının, Belgrad’da görevli kameramanı Nihad İbrahimkadic’e yapılan saldırıyı kınadı.
Mijatovic, İbrahimkadic’e yönelik saldırının nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, “Basın mensubuna
yapılan bu alçakça saldırının soruşturulacağına ve suçluların adalet karşısına çıkarılacağına inanıyorum”
dedi.716
• Basın-Sen, modacı Barbaros Şansal’ın KKTC’den sınır dışı edilmesi ve sonrasında İstanbul’da
yaşanan linç girişimini kınayarak, fikir özgürlüğü konusunda sınıfta kalındığını açıkladı. Yapılan basın
açıklamasında “Tek gailesi kamuoyuna doğru haberi ulaştırmak olan bizlerin içerisinde bulunan bazı
kişilerin birilerine yaranmak için, fikir beyan edeni hedef göstermesi, ötekileştirmesi, linç edilmesine
yardımcı olması ve hatta bizzat ortamı yaratması kabul edilemez” ifadelerine yer verildi. 717
6 Ocak 2017
• Birgün Gazetesi çalışanları, İstanbul merkezli operasyon sonucu aralarında gözaltına alınan ve
üç gündür gözaltında tutulan gazeteciler aralarında, DİHA Haber Müdürü Ömer Çelik, Diken yazarı
Tunca Öğreten’in de bulunduğu 13 gündür gözaltında bulunan 13 gazetecinin basın toplantısı
düzenleyerek tutukluların derhal serbest bırakılması için çağrıda bulundu. 718
8 Ocak 2017
• Fransız gazeteci Jean-Dominique Merchet, Türkiye’ye yönelik eleştirilere sert tepki
göstererek, ”Fransa’da Türkiye hakkında kötü konuşmaktan zevk alıyoruz. Sürekli Türkler kötü demeye
bir son verelim. Bu doğru değil” dedi.Fransa’da Türkçe yayın yapan bir televizyon programına katılan
Merchet, Türkiye’nin terör mağduru olduğunu ifade ederek, “Reina’da yaşanan terör saldırısı Bataclan
(Fransa’daki terör olayı) ile aynı. Ancak Fransa’da idareciler ve toplumun Fransa ile aynı mağduriyeti
yaşayan Türkiye ile yeterli dayanışmayı göstermiyor” şeklinde konuştu. 719
• Ölümünün üzerinden 21 yıl geçen, görevi başındayken polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren
Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe için mezarı başında bir anma töreni düzenlendi.Evrensel
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, “Metin Göktepe davası, daha sonra pek çok dava gibi
gözden ırak tutulmak için ilden ile sürüldü” dedi. 720
10 Ocak 2017
• Mersin Gazeteciler Cemiyeti üyeleri Çalışan Gazeteciler Günü’nde meslektaşlarının
tutuklanmasını ağızlarını bantlayarak ve ellerini kelepçeleyerek protesto etti. 721
• CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, TBMM’de düzenlenen basın toplantısında 150 gazetecinin
‘demir parmaklıklar arkasında tutulduğu’ bir ülkede 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nden
bahsedebilmesinin absürt bir durum haline geldiğini belirterek, “Bugünü ‘Çalışamayan ve Tutuklanan
Gazeteciler Günü’ olarak kutlamayı daha doğru buluyoruz” dedi. Yarkadaş, cezaevindeki tüm
gazetecilerin bir an önce tahliye edilmesini istedi. 722
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• CHP’li milletvekilleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde,Parlamento Muhabirleri
Derneği’ne (PMD) üzerinde kelepçe ve kalem resmi bulunan ‘Gerçekler hapsedilemez’ yazılı bir tablo
hediye etti. PMD Başkanı Göksel Bozkurt, CHP’li vekillere teşekkür ederek, parlamento muhabirlerinin
sorunlarını ve beklentilerini dile getirdi. 723
11 Ocak 2017
• HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, 18 gündür gözaltında tutulan gazetecileri Meclis’te
gündeme getirdi. Gazeteciliğin suç olmadığını ifade eden Yıldırım, gazetecilerin ifadesinin alınmamasına
ilişkin avukatlara verilen ‘Savcı yıllık izne çıktı’ cevabını eleştirdi ve “Memlekette yargı bitiyor mu bir
savcı izne çıkınca? Böyle bir cevap olabilir mi?” diye sordu.724
• “Çalışamayan Gazeteciler Günü” başlıklı basın toplantısında konuşma yapan Türkiye
Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş, “Cezaevinde 140 civarında gazeteci çalışamıyorken,
özgürlükleri kısıtlanmışken binlerce gazeteci işsizken bizim 10 Ocak’ı ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak
kutlamamız doğru olmazdı” dedi. Toplantıda, gazetecilerin tutuklanması, gözaltına alınması ve kapatılan
basın yayın organları ile gazetecilerin işsiz kalması konuları irdelendi. 725
• Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay
Meslek Yüksek Okulları’nın kadın öğrenci almama kararını meclis gündemine taşıdı. Nazlıaka, kararın
Anayasaya ve Türkiye’nin imzaladığı uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu ifade ederek, Milli
Savunma Bakanı Fikri Işık’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Hukuka aykırı olan bu
düzenleme ivedi olarak düzeltilecek midir? Yoksa kadına yönelik ayrımcı politikalarınızdaki ısrarı
sürdürecek misiniz” şeklinde sorular yöneltti. 726
• Uluslararası Af Örgütü, KKTC’de yayınladığı video sebebiyle tutuklanan modacı Barbaros
Şansal’ın serbest kalması ve kendisine havalimanında saldıranların yargılanması talebiyle bir kampanya
başlattı. Yayımlanan metinde, Şansal’ın sosyal medyada paylaştığı video mesaj ve tweet nedeniyle Türk
Ceza Kanunu’nda yer alan ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçundan yargılanacağı hatırlatılarak,
bu tür paylaşımların ’ifade özgürlüğü hakkı’ kapsamında koruma altında olduğu ve cezai kovuşturmaya
tabi tutulmaması gerektiğine dikkat çekildi. 727
12 Ocak 2017
• Gazeteciler Cemiyeti’nin seçilmiş kurullarının Türk basınının durumunu değerlendirdiği
toplantıda konuşan Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Türk basınının Abdülhamit dönemi de dahil olmak
üzere, hiçbir dönemde bu kadar ötekileştirilip, baskı altında tutulmadığını söyledi. Daha önce gazetelerin
satılmasından tekelleşmesinden şikayet ettiklerini belirten Bilgin, “Ne yazık ki tekelleşmeden şikayet
ettiğimiz günleri özler hale geldik. Çünkü eskiden sermaye el değiştiriyordu, oysa şimdi belirli guruplara
devlet ve hükümet yardımıyla basın kuruluşları televizyonlar satılıp aldırılıyor. Bu tekelleşmeden de
vahim bir gelişmedir” dedi. 728
13 Ocak 2017
• Alman Die Tageszeitung (TAZ)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın basına karşı, giderek
daha sert bir tutum izlediğini ifade ederek, Türkiye’de basın özgürlüğüne yönelik müdahaleler nedeniyle
iki dilli (Türkçe-Almanca) internet portalı kurma kararı aldığını açıkladı. 729
• Gözaltına alınan ETHA Sorumlu Haber Müdürü Derya Okatan’ın tutuklu gazetecilerin serbest
bırakılması için başlattığı açlık grevi devam ederken gazetecinin sağlık durumuyla ilgili endişe
duyduklarını belirten avukatı Kader Tonç, “Okatan’ın hareketlerinde yavaşlama var. Unutkanlık başladı.
Nabzı ve tansiyonu çok düşük. Bu hukuksuzluk bir an önce son bulmalıdır” dedi. 730
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14 Ocak 2017
• Alman basınında yer alan haberlerde, Federal Adalet Bakanı Heiko Maas (SPD) Can Dündar’ı
bakanlıkta vereceği yeni yıl resepsiyonuna davet etti. Dündar’ın resepsiyonda Türkiye’deki basın
özgürlüğü ve politik duruma ilişkin konuşma yapacağı belirtildi. 731
15 Ocak 2017
• Uğur Mumcu, Metin Göktepe ve Hrant Dink anısına düzenlenen İfade Özgürlüğü
Sempozyumunda ülkede, ifade özgürlüğü bağlamında ayrımcılık, nefret söylemi ve nefret suçlarının basın
alanında üretildiği öne sürüldü. Akademisyen Ceren Sözeri yaptığı bir konuşmada, “Ana akım medyada
yer alan gazeteler nefret söylemlerini manşetlerine taşıyor. Dünyanın pek çok yerinde medya popülist
söylemi kullanarak kitlelerin bir kısmını yanlarına çekiyorlar” şeklinde konuştu. Sanatçı Ercan Kesal da
ifade özgürlüğünde doğrudan ve dolaylı sansürün yapıldığını öne sürerek, “Bizi ezenlerin gözleri ile
bakmamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu düzeni sonsuz kabul etmemeliyiz. Televizyon deyince aklımıza
evlilik programı gelen, mimarlık deyince TOKİ gelen bir ülkeye dönüşmüşsek, söylediğiniz sözün ne
olduğunun bir kıymeti kalmaz ve asıl tehlike burada başlar” dedi. 732
• Adana’da Evrensel dağıtımı yaptığı sırada emniyet güçleri tarafından darp edilen yönetici Mesut
Baylav’ın uğradığı saldırıya üniversiteli bir grup genç tepki göstererek halkın haber alma hakkını
savunduklarını belirttiler. Kendilerini Emek Gençliği olarak tanıtan kuruluş tarafından yayımlanan
açıklamada, “Bizler halkın haber alma hakkını savunarak Evrensel ile dayanışma içerisinde
olduk.Bugünden sonra da bu tür baskılara karşı geri adım atmayacağız. Her geçen gün daha çok gençle,
daha çok gazete dağıtacağız. Tüm gençliği Evrensel’i sahiplenmeye çağırıyoruz” denildi. 733
16 Ocak 2017
• Ankara Barosu tarafından düzenlenen ‘OHAL Koşulları Altında Türkiye’de Yargı Sistemi’
isimli Uluslararası Hukuk Konferansı’na katılan aralarında gazetecilerin de bulunduğu panelde gazeteci
Cem Gurbetoğlu, “Dünya çapında şu an 348 gazeteci cezaevinde. Bunların en az 143’ü Türkiye’de”
dedi.CHP ve HDP milletvekillerinin de konuşmacı olarak yer aldığı, uluslararası birçok hukuk derneğinin
de destek verdiği konferansta OHAL koşullarının basın üzerindeki etkileri tartışıldı. Gökçer Tahincioğlu
da konuşmasında, “OHAL’in ilk ilan edildiği yer gayri resmi olarak medya. Biz gazeteciler uzunca bir
süre olağanüstü koşullar altında çalışıyoruz. Eylem gazeteciliktir. Belki hukukçular, gazetecilere yönelik
en önemli katkıyı bu noktada sunabilirler. Çünkü bizim arkadaşlarımız gazetecilikten başka bir şey
yapmadı” şeklinde konuştu. 734
• Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın “Tutuklu150 gazetecinin
gazetecilik faaliyetlerinden değil terörist, katil ya da uyuşturucu satıcısı olduğu için” hapiste olduğuna
ilişkin açıklamasının “absürt ve utanç verici” olduğunu belirtti. IPI Basın Özgürlüğü ve İletişim Direktörü
Steven M. Ellis, “AralarındaYönetim Kurulu Üyesi Kadir Gürsel ve Cumhuriyet’teki meslektaşlarının da
yer aldığı gazetecilerin, aylardır mesnetsiz suçlamalar karşısında kendilerini savunma imkânı olmadan
parmaklıklar arkasında tutulmalarını, temelsiz bir şekilde suçlanmalarını kategorik olarak reddediyoruz”
dedi.735
• Evrensel Yayıncılık tarafından,Çukurova Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen söyleşide,
gazeteciliğin her dönemde zor bir iş olduğu ifade edilerek, muhalif basının , temel gazetecilik ilkelerine
dayalı haberlerde bile soruşturmalar yaşandığına dikkat çekildi. Birgün yazı işleri müdürü Berkant
Gültekin konuşmasında, “İfade özgürlüğü olmayan bir ülke yaratılmak isteniyor. Bu kadar karanlık bir
tabloda bile hala umut var. Biz burada basın özgürlüğü için bir araya geliyorsak, tiyatrolar doluyorsa umut
var” dedi. 736

731

http://www.dha.com.tr/-alman-basini-adalet-bakanligindan-can-dundara-yeni-yil-resepsiyonu-daveti--_1435878.html
https://www.evrensel.net/haber/304167/nazim-hikmet-yasasaydi-vatan-hainligine-devam-ederdi
https://www.evrensel.net/haber/304190/evrensel-okurlarina-saldirilar-baskanligin-provasidir
734
http://www.cnnturk.com/turkiye/dunya-capinda-348-gazeteci-cezaevinde-bunlarin-143u-turkiyede
735
http://odatv.com/bozdagin-o-sozlerine-tepki-1601171200.html
736
https://www.evrensel.net/haber/304250/cukurova-kitap-fuarinda-basin-ozgurlugu-soylesisi
732
733

105

Gazeteciler Cemiyeti

İfade ve Basın Özgürlüğü 2017 Raporu

Özgürlük için Basın

18 Ocak 2017
• New York Times,muhabiri Rod Nordland’ın Türkiye’ye girişine izin verilmemesi üzerine
konuya ilişkin yayımladığı bir haberde, “Nordland’ın Türkiye’ye girişinin yasaklanması hükümetin yerli
ve yabancı basına yönelik baskılarını artırmasının bir parçası gibi gözüküyor” denildi. Gazetenin editörü
Dean Baquet’ın Türkiye’nin bu tutumunu ‘Haksız ve basın özgürlüğünü ayaklar altına alan’ bir hamle
olduğunu öne sürerek ilk defa bir muhabirlerinin Türkiye’ye girişinin yasaklandığını belirtti. Nordland’ın,
bugüne kadar 150’den fazla ülkede muhabirlik yaptığı ve aralık ayında Türkiye’den haber geçtiği de
kaydedildi. 737
• Bir Medya platformu olan open Democracy tarafından yayınlanan bir yazıda ‘Türk
vatandaşlarının 2016 yılında tehlikeli bir hızda demokratik haklarını kaybettiği’ ifade edildi. Bağımsız
uluslararası bir platform olan open Democracy nin yazısındaayrıca, ‘Hükümet, Kasım ayında bir gün
içerisinde 370 Sivil Toplum Kuruluşunu, FETÖ, PKK ve solcu örgütlerle bağlantılı oldukları gerekçesi
ile askıya aldı. Türkiye’nin hassas politik ve güvenlik durumu vatandaşların kendilerini barışçıl bir şekilde
ifade etmelerinin ve bir araya gelmelerinin engellenmesini haklı çıkarmak için yeterli sebepler olamaz.
Fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetimi altında Türk Hükümeti, güvenlik tehditlerini,
kendi otoritesini güçlendirmek için bir kılıf olarak kullanıyor’ denildi. 738
20 Ocak 2017
• Berlin merkezli dietageszeitung(taz)’in, Türkiye’deki gazetecilerle dayanışma içinde olmak ve
düşünce özgürlüğüne katkı sağlamak amacıyla kurma kararı aldığı internet portalı yayın hayatına
başladı.739
21 Ocak 2017
• EvrenselGenel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, üç gazetecinin tutuklanması olayını ‘Devletin bir
bakan hatırına gazetecileri kurban ettiğinin bir göstergesi’ diye niteledi. Gazetecilerin hiçbirinin
tutuklanmayı hak etmediğini belirten Polat, “Biz meslektaşlarımızın hem sonuna kadar takipçisi hem de
sesi, soluğu olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. 740
25 Ocak 2017
• Almanya Avukatlar Birliği Başkanı Ulrich Schellenberg, ‘Tehdit Edilen ve Kovuşturmaya
Uğrayan Avukatlar Günü’ nedeniyle yaptığı konuşmada “Türkiye’de artık fiili olarak bağımsız bir yargı
yok” dedi. Schellenberg, Türkiye’de avukat ve gazetecilerin işlerinin korku ve yaptırımlarla şekillendiğini
ve bu korkunun hâkim olduğu şartlar altında bağımsız ve özgür çalışmanın mümkün olmadığını ifade
etti.741
• Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Kadıköy Belediyesi tarafından Uğur Mumcu’yu anma
etkinliğinde konuşan Cumhuriyet İmtiyaz sahibi Orhan Erinç, “Uğur’u araştırmacı gazeteci olduğu için
öldürdüler. Bugün araştırmacı gazetecileri öldürmüyorlar ama süründürüyorlar ya da cezaevlerine
tıkıyorlar” dedi. Etkinlikte tutuklu gazetecilerin cezaevinden gönderdikleri mektuplar okundu.742
• Kanada merkezli uluslararası Haber Ombudsmanları Organizasyonu (ONO), Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’na yazdığı açık mektupta, ‘tarafsız ve bağımsız olarak işlerini yaparken gözaltına
alınan’ tüm gazetecilerin serbest bırakılması için Türk hükümetine çağrıda bulundu. ONO açıklamasında,
“Ombudsmanlar ve gazeteciler, açık ve adil habercilik yapmak ve bazen hükümetleri eleştirmek
konusunda demokratik bir görev üstlenmişlerdir. Türk hükümetini, hukukun üstünlüğüne ve basın
özgürlüğüne saygı göstermeye çağırıyoruz” dedi. 743
• Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) Strasbourg’da devam eden genel kurul
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toplantılarında tartışılan ‘Avrupa’da Gazetecilere ve Medya Özgürlüğüne Karşı Saldırılar’ başlıklı rapor
ve beraberindeki karar tasarısı oy çokluğu ile kabul edildi. Raporun Türkiye’yle ilgili bölümünde, darbe
girişimi ve terör saldırılarının ülkeyi “zorluklar ve sınamalarla karşı karşıya bıraktığı” ancak AKPM’nin,
“OHAL döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnameler nedeniyle medya kuruluşları ve
gazetecilerin içinde bulunduğu dramatik durumdan endişe duyduğu” dile getirildi. 744
• Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Türkiye’de tutuklu gazetecilerin serbest
bırakılması, yazar ve medya mensuplarının tutuklanmasına yol açan ve medya kuruluşları ile bunların mal
varlıklarına kamu tarafından el konulmasına da imkan veren KHK’nın gözden geçirilmesi istendi. Internet
ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve TRT’nin bağımsızlığının ‘kuvvetlendirilmesi’ talebinin de
yer aldığı karar tasarısının nihai oylamasında AKPM’nin, AKP’li üyelerinin aleyhte, CHP ile HDP’li
üyelerinin ise lehte oy kullandığı ve AKP’li üyelerin, kararın Türkiye’yle ilgili bölümünü değiştirmek
için sunduğu değişiklik önergelerinin kabul görmediği de bildirildi. 745
26 Ocak 2017
• Silivri Cezaevi’nde tutuklu yazar ve gazetecileri ziyaret eden PEN International Başkan
Yardımcısı Eugene Schoulgin, “Referandum süreci Türkiye’yi yıkıma götürüyor ve bu bitmek tükenmek
bilmeyen bir şiddet ortamına yol açabilir” dedi. Schoulgin konuşmasını, “Son iki yılda ifade özgürlüğü
konusunda Türkiye son derece kötü bir hal aldı. Darbe girişimi ertesinde bu konuda epey endişelenmeye
başladık. Yazarların, akademisyenlerin, gazetecilerin ve sanatçıların burada maruz kaldıkları muamele
karşısında çok kaygılıyız. Silivri’de 151 yazarı birden savunuyoruz. Çünkü tek tek bütün yazarları geniş
bir araştırmaya tabi tuttuk. Tutuklu hiçbir yazarın terörle ya da terörist faaliyetle alakaları olmadığı,
yalnızca barışçıl yollarla ifade özgürlüğü haklarını kullandıkları sonucuna vardık” sözleriyle sürdürdü. 746
• Guardian muhabiri Sarah Olney, İngiltere Başbakanı Teresa May’in Türkiye ziyareti sırasında,
Londra’nın brexit sonrası “herşeye rağmen” kendisine müttefik aradığını öne sürdü. Olney, “İngiltere,
Avrupa Birliğinden ayrılma kararının ardından kendine yeni müttefik arayışına çıktı. Şimdi pragmatik
başbakanımız, referandum sonrası umutsuzca ticaret anlaşmaları aramak zorunda kalmış durumda.
Erdoğan, Türkiye’nin demokratik kuruluşlarını sistematik bir şekilde ayrıştırmaktadır. 15 Temmuz’dan
beri tam anlamıyla otoriter bir rejim anlayışını benimseyen Erdoğan, usulsüz yöntemlerle sadece
gazetecileri değil, öğretmenleri ve polis memurlarını tutuklatıyor” ifadelerini kullandı. Türkiye ile 100
milyon sterlinlik savaş jeti anlaşması imzalayan May, Erdoğan ile görüşmesinde, İngiltere’nin darbe
girişiminde Türkiye demokrasisinin yanında durduğundan dolayı gurur duyduğunu ifade etti. 747
27 Ocak2017
• CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu gözaltına alınıp 24 gün sonra ‘terör örgütü üyeliği’
suçlamasıyla tutuklanan Diken’in eski editörü Tunca Öğreten’in de aralarında bulunduğu gazetecileri
ziyaret etti. Öğreten’in hiçbir kanıt bulunmadan tutuklandığını öne süren Tanrıkulu, “Gözaltına alınırken
farklı, savcılıkta farklı ve hakimlikte farklı sorular yöneltmişler. Bir bakanın yönlendirmesiyle gözaltına
alındılar. Bu ülkede hiçbir gazeteci beş altı günden fazla gözaltında kalmadı. Bir bakan yüzünden altı
gazeteci 24 gün gözaltındaydı. Bu insanlar cani değil, katil değil. Savcı tatilde diye 24 gün gözaltı ne
demek? Savcı izinde diye insanlar gözaltında tutulur mu?” dedi. 748
29 Ocak 2017
• İsveç merkezli Stockholm Center forFreedom (Özgürlük için Stockholm Merkezi) adlı sivil
toplum kuruluşunun yayımladığı ‘Türkiye’de Basın Özgürlüğü: Bilinenden Çok Daha Kötü’ başlıklı
raporda 191 medya mensubunun hapiste, 92 kişinin de arandığı kaydedildi. 749
• Pen International Onursal Başkanı Per Wastberg ‘Çok büyük sıkıntı içerisin de, ciddi bir
düzensizliğin hâkim olduğu, yazarların zulüm altında olduğu bir Türkiye’yi gözlemliyorum’ dedi. Aynı
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zamanda Nobel Edebiyat Ödülü’nü düzenleyen İsveç Kraliyet Bilim Akademisi üyesi de olan Wastberg,
yazarların mutlak özgür olması gerektiğini, ifade ederek, “Belki de Türkiye şuana kadar ki en ümitsiz
döneminden geçiyor. Otoriter hükümetlerin özgür bir zihinden korktuğu kadar hiç bir şeyden
korkmadığını görüyoruz” diye konuştu. 750
2 Şubat 2017
• Basın özgürlüğü için ‘#SusmuyoruzSöylüyoruz’ sloganıyla Evrensel tarafından gerçekleştirilen
konserin sunuculuğunu yapan konuşmacılar halen 150 gazetecinin tutuklu olduğunu, OHAL döneminde
pek çok gazete, televizyon kanalı ve derginin kapatıldığını hatırlatarak, “Susmuyoruz, söylüyoruz”
dediler. Gecede Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın tutuklu gazeteciler için yaptığı açıklamaya dikkat çeken
Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Bozdağ’ın yalnızca 30 gazetecinin tutuklu olduğunu
söylemesine tepki gösterdi. Polat, “Şu anda 150 gazeteci hapiste tutuklu ya da hükümlü, birçok medya
organı kapatıldı. Bu akşam buradan yükselen şarkılar tutsak edilen meslektaşlarımıza gitsin” ifadelerini
kullandı.751
3 Şubat 2017
• Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye ziyaretinde “Basın ve İfade Özgürlüğü” konusunda
endişelerini dile getirdi. Merkel açıklamasında “Bu süreçte ifade özgürlüğüne saygı duyulmasının çok
önemli olduğunu ifade ettim. Basın ve ifade özgürlüğüne de işaret ettim. Burada endişelerimiz olduğunu
belirttim” dedi. 752
• ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin medyayı olumsuz yönde hedef almasının ardından
Reuters yönetimi tarafından muhabirlerine yollanan mektupta Trump’un eylemlerinin de gazetecilerin
tehdit altında olduğu başka ülkelerde yapılan haberlerden farklı biçimde verilmemesi gerektiği hatırlatıldı.
Mektupta, “Gazetecilerinin tehditaltında olduğu” ülkeler sıralanırken Türkiyenin de ismi yer aldı. Trump
bir süre önce gazetecilere ‘şerefsiz’ diyerek hakaret etti. 753
5 Ocak 2017
• Kadıköy Bahariye’de başkanlık anayasasına ilişkin referandumda ‘hayır’ çağrısı yapanlara
polisin müdahale etmesi üzerine oyuncu Mert Fırattwitter hesabından “Referandumu açık yapın, hayır
diyenleri direk tutuklayın” diyerek tepki gösterdi. 754 Sanatçı Harun Tekin, Başbakan Binali Yıldırım’ın
‘Hayır’ diyenleri hedef göstermesine ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘seçmene
sorulan ve iki cevabı olan bir soruya hayır diyenlerin karalanması, suçlanması, sindirilmesi kabul
edilemez’ ifadelerine yer verdi. Tekin, “Önümüzde bir soru var. Bu soru, “Her şey ne kadar da güzel değil
mi?” gibi lafın gelişi sorulmadıysa ve yurttaşların iradesine saygı esas ise kimse cevaplardan birini
kriminalize etmemeli. Hele soruyu sorma gücüne sahip olanlar, her cevabı aynı olgunlukla karşılayacak
olduklarını hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya koymalı” paylaşımında bulundu. 755
• Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi üyelerinin basın açıklamasında söz alan, İnsan Hakları
Derneği Cezaevi Sözcüsü Nuray Çevirmen,cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine son verilmesini
istedi.Hasta tutukluların durumuna dikkat çekmek için Ankara’da 131’inci kez bir araya gelen
‘İnisiyatifin etkinliğinde Çevirmen, “Türkiye’nin tüm bölgelerini hapishaneler ağına dönüştürenler
özgürlükleri, hakların elinden almanın hiçbir yararının olamayacağını anlamak zorundadırlar.
Hapishanelerde keyfi uygulamalar yapılıyor. Uygulanan baskı için dilekçe verdik ancak bunlar dikkate
alınmadı” dedi. 756
6Şubat 2017
• Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni tutuklu Murat Sabuncu, cezaevinden gönderdiği
mesajında, Politik eylemci, siyahi lider Martin Luther King’in, 53 yıl önce, Birmingham (Alabama )
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hapishanesinden yazdığı bir mektubundaki sözlerini aktararak, “Herhangi bir yerdeki adaletsizlik, her
yerde adalete yönelik bir tehdittir” der ve şöyle devam eder, “Bir kişiyi doğrudan etkileyen şey, herkesi
dolaylı olarak etkiler…” Sabuncu mesajında, “İşte ifade ve basın özgürlüğü gibi adalet de sadece bizim
değil bu ülkede yaşayan herkesin ihtiyacı…ifadelerini kullandı.757
7 Şubat 2017
• Beyaz TV’de yayınlayan Hayatta Her Şey Var programında İlahiyatçı Vehbi Güler’in “Cenabı
Hakka kafa tutan bir şeytan vardı o da ‘hayır’ dedi” şeklindeki ifadeleri sosyal medyada tepkilere yol açtı.
Kullanıcılardan bazıları ‘İslam’ı da referandum oylamasına alet ettiği’ yönünde yorumlarda bulunarak
yetkilileri göreve çağırdılar.758
• Venedik Komisyonu heyeti OHAL kararnameleri kapsamında Türkiye’de medya özgürlüğü
konusunda hazırlayacakları rapor için görüştükleri CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, basın sektörünün
olası olumsuzlukları engellemek amacıyla oto sansür uygulamak zorunda kaldığını söyledi. Venedik
Komisyonu TBMM’de siyasi parti gruplarını ayrı ayrı ziyaret ederek basın ve hapisteki gazetecilerle ilgili
olarak parti yetkililerinin görüşleri aldı.759
• Çıkarılan KHK kararlarına sanatçı Cem Yılmaz sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Yılmaz, Twitter’da yaptığı paylaşımda “Memleketin kıymetli birçok fakültesinde öğretim görevlisi
kalmaması pahasına yapılan ihraçlar, pek bir adaletsiz !Üzgünüm...Cok yazık...”Okumuş insan” bir
komedi filminde bile olmaz şekilde alaya alınıp,yerden yere vurularak memleketimize bir fayda
çıkacağını sanmak ayıptır.Sevgili trol kardeşim,senin benim şucu bucu yapmaya kabiliyetin yetmez! İşine
ekmeğine bak! Memleket sevgisini senden öğrenecek değiliz” ifadelerine yer verdi. 760
• OHAL soruşturması kapsamında330 akademisyenin görevlerine son verilmesine ilişkin CHP
lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada olayı ‘hukuksuzluk’ olarak nitelendirerek, bunun son
bulması gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, twitter mesajında “FETÖ bahanesiyle ve KHK sopasıyla
muhalifleri susturmak istiyorlar” ifadelerine yer verdi. 761 TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyesi Dr.
Ceyhun İrgil, de akademisyen ihraçlarını “Akademik ortam eritilerek Türkiye’nin geleceği tehlikeye
atılıyor. Korkunun ecele faydası yok, akademiden korkunun da bu iktidara bir faydası yok. Ülkenin
geleceği tasfiye ediliyor” sözleriyle değerlendirdi. 762
• Eski AK Parti Milletvekili, Marmara Üniversitesinin Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu
üyesi ve Bilimsel Kurul Başkan Yardımcısı Osman Can, ihraçlara tepkisini, “Siyaset kurumunun yol
açtığı sorunları, özgürlük alanını daraltmanın gerekçesi haline getirmek, bu sorunları derinleştirir”
şeklinde gösterdi. Can devamla “İhtiyacımız olan daha fazla özgürlük, kurumsallaşmış, çoğulcu ve
katılımcı demokratik bir anayasal düzendir. Başta kürsüdaşım İbrahim Kaboğlu olmak üzere, ülkenin pek
çok değerli akademisyenini ihraç etmek yerine, Türkiye bu akademisyenleri keşke daha fazla dinlese,
demokratik bir Türkiye’nin inşasının paydaşı haline getirse... Üzgünüm” dedi. 763
• Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan twitter üzerinden yayınlanan KHK’ları bürokratik darbe olarak
değerlendirdi. Kaplan, “FETÖ’yle ilgisi olmayan tertemiz insanlar ihraç ediliyor! Olmaz! Kim yapıyor
bu temizliği? Erdoğan’ın altı oyuluyor. Elbette FETÖ temizlenecek. Ama FETÖ’yle hiç ilgisi
olmayanların canı yandı” diyerek tepki gösterdi. 764
8 Şubat 2017
• Yazar Emrah Serbes ve oyuncu Levent Üzümcü, OHAL kapsamında KHK ile 330
akademisyenin ihraç edilmesine sosyal medyadan tepki gösterdiler. Üzümcü, twitter’dan “Akademisyen
atarak bir ispat peşinde değiller, yıllarca okumuşa yazmışa düşman yetiştirdiklerine şov yapmak tek
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dertleri. Kötülüğün cahil profesörleri, gerçek akademisyenlere karşı. Bunu yapan kuklalar sanıyorlar ki,
isimleri ve çirkin kariyerleri temiz kalacak!” ifadelerini paylaştı. Serbes ise, “Şikayet etmenin manası yok.
Yok arkadaşım, bu saltanatı yıkmadan hiç kimseye hayat yok bu ülkede” şeklindeki mesajını paylaştı. 765
• Aralarında Disk Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Şubeler Platformu ve TMMOB, İl
Koordinasyon Kurulu’nun da bulunduğu emek ve meslek örgütleri ortak basın açıklamasında, Varlık
Fonu ile ilgili düzenlemeye ‘Hayır’ diyerek tepki gösterdi. TMMOB sözcüsü Özgür Topçu, kamu
mülkiyetini ve denetimini savunmaya devam edeceklerine ifade ederek, “Emek ve meslek örgütleri olarak
varlık fonu düzenlemesiyle ülkemizin kaynak ve varlıklarının talanına hayır diyoruz,” şeklinde
konuştu.766
• OHAL kapsamında KHK ile ihraç edilen akademisyenlere ilişkin açıklama yapan Türkiye
Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, “Bu iş iyice mecrasından çıktı. Toplumun geniş kesiminde
haksızlığa uğrandığı duygusu yayılıyor” dedi. Feyzioğlu, “Bu duygunun bertaraf edilmesinin tek yolu
adalete erişim hakkının tanınması ve adil yargılanmanın sağlanmasıdır. Maalesef önümüzdeki Anayasa
paketi de bunu sağlamak yerine kalan sistemi de yok etmektedir” şeklinde konuştu.767
9 Şubat 2017
• HDP’nin akademisyen kökenli Milletvekili Mithat Sancar son KHK ihraçları ile ilgili Meclis’te
yaptığı konuşma yaptı. AKP’li milletvekillerine tek tek isimleriyle seslenen Sancar “Siz mağdur
olduğunuzda insan hakları var, başkaları olduğunda terörist... Söyleyecek bir sözünüz yok mu? ‘Terör’
kelimesini her konuda rahatça ve her kesimi suçlamak için kullanan bu Hükûmet, nedense bu
uygulamaların tam da terör etkisi yarattığını kabul etmiyor ya da görmek istemiyor. Dün binlerce kamu
görevlisi işten çıkarıldı, ihraç edildi” diye konuştu. 768
• A.Ü. İletişim Fakültesi Prof. Nur Betül Çelik kendisi hakkında verilen ihraç kararı ile ilgili
açıklamada, “Talebi sadece barış olan insanları akademiden uzaklaştırmakla akademiye de kilit vurmuş
oldular. Ankara Üniversitesi’de İletişim fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin kapısına kilit vurulmuş
durumda. Akademiyi ve bilimsel alanları yangın yerine çevirdiler. Dışarıda o kadar çok insan var ki, bir
üniversite kursak uçururuz o üniversiteyi. Türkiye’de de tepetaklak giden bir süreç var. Hiçbir akıllı
yönetim bunu yapmaz. Sadece bir kuşak değil, bizden sonraki her kuşağa dalga dalga yayılacak bir süreç
yaratmış oldular” diye konuştu.İhraç edilenler arasında yer alan Ankara Üniversitesi Araştırma Görevlisi
Can Irmak Özinanır ise yaptığı açıklamada “Barış istediğim için bugün kendileriyle aynı listede yar
almaktan onur duyduğum arkadaşlarım ve hocalarımla beraber üniversitedeki görevimden ihraç edildim.
Bu çok gurur verici. Bir gün geri döneceğimize eminim. Bizi atanlar unutmasınlar, biz barış, adalet ve
özgürlük isteyenler tarihin her döneminde vardık, varız, var olacağız.” ifadelerine yer verdi. 769
• Müzisyen Fazıl Say, KHK ile ihraç edilen orkestra şefi İbrahim Yazıcı için sosyal medya
üzerinden dayanışma çağrısında bulundu. Say paylaşımında, “Dayanışma içinde olalım. İlk kez
birbirimize tutunalım. Kurumlar, orkestralar, korolar, devlet sanatçıları. Beraber yurt içi ve yurt dışında
200-300 konser verdik. Türkiye’nin gelmiş geçmiş en önemli müzisyenlerinden, şeflerinden biri İbrahim
Yazıcı. Buradan tüm müzik camiasına sesleniyorum, birbirimize yardımcı olalım. Tüm sanatçılara
çağrımdır” ifadelerine yer verdi. 770
10 Şubat 2017
• Eğitim Sen, ihraç edilen akademisyenlerin sesini duyurmak için Ankara Üniversitesi’nde bahar
yarıyılının başladığı hafta başından itibaren beş günlük bir ders boykotu gerçekleştirileceğini açıkladı.
Yüze yakın akademisyenin ihracından sorumlu tutulan Rektör Erkan İbiş hakkında kampanya
başlatılacağını kaydeden Eğitim Sen yetkilileri sosyal medyada ‘Sarayın İbişi, İbiş İstifa’ gibi başlıklarla
devam edecek kampanyanın TBMM’de soru ve soruşturma önergeleriyle ve toplu bir suç duyurusuyla
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sürdürüleceği bildirildi. 771
• CHP merkez yürütme kurulu toplantısında ihraç edilen akademisyenler için ilk etapta bu
isimlerin göreve iadesiyle ilgili çalışmalar yapılması kararı alındı. Bundan sonuç çıkmaması halinde
CHP’nin farklı alternatiflere yöneleceği ve bağımsız akademilerin, düşünce kuruluşlarının veya kamuoyu
araştırma şirketlerinin kurulması için çalışma başlatılacağı açıklandı. CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu toplantıda yaptığı konuşmada, “Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde böyle topyekûn bir
cezalandırma yaşanmadı. Akademisyenleri bu şekilde görevden uzaklaştırır, ekmeğini elinden alırsanız,
bilimsel özerkliği ve bilim üretimini de yok edersiniz” diye konuştu.772
11 Şubat 2017
• Aktör Şevket Çoruh, twitter hesabından İrfan Değirmencinin işten çıkarılmasına tepki
göstererek, ‘Ben de hayır diyorum beni de kovun’ paylaşımında bulundu. 773Sanatçı Gülben Ergen de,
‘Ekranda yıllardır samimiyetinle, gülen yüzünle biriktirdiğin milyonlar seni bırakmaz. Yolun aydınlık
olsun” şeklinde bir mesaj yayınladı. 774Gazeteci İsmail Küçükkaya da, “kabul edilemez. Basın özgürlüğü
açısından ayıptır” dedi. Küçükkaya, twitter’dan “İrfan Değirmenci işini titiz yapan, çalışkan, duyarlı bir
televizyon habercisi. Rakibim olması benim ayrıcalığımdı. Dilerim ekranlarda olsun. Benim, televizyonda
bir başarım varsa, bunda Değirmenci gibi başarılı bir rakibimin olmasının katkısı büyüktür.
Üzüntülüyüm” şeklinde bir destek mesajı paylaştı. 775
12 Şubat 2017
• CHP tarafından hazırlanan ‘AKP İnsan Hakları Karnesi’nde ülkenin son 15 yılda geldiği nokta
ile ilgili bilgi verilirken, internet özgürlüğü endeksinde Türkiye’nin “özgür olmayan ülke seviyesine
indiği ifade edildi. Dünya Basın Özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında Ankara’nın 151. sırada yer
aldığı kaydedilerek , “demokrasi ağır yaralı” denildi. 776
• Haber
spikeri
İrfan
Değirmenci’nin, Anayasa
değişikliğine
ilişkin
referanduma “hayır” diyeceğini açıklaması üzerine Kanal D tarafından işten çıkarılmasının ardından
FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal da sosyal medya üzerinden “hayır” diyeceğini açıklayarak
Değirmenciye destek verdi. Portakal açıklamasında, “Tek kişinin keyfiyetine, despotizme, baskıcı
demokrasiye, parti ve polis devleti uygulamalarına Hayır” ifadelerini kullandı. 777 “Hayır” diyeceğini
açıkladığı gerekjçesiyle Değirmencinin işine son verilmesi ardındanHürriyet köşe yazarı Fatih
Çekirge’nin “Evet” diyeceğini açıklamasına rağmen işine devam etmesine Cumhuriyet tepki gösterdi.
“Doğan Grubu, Fatih Çekirge’nin bu yazısı için tarafsızlık ilkesini unuttu” denildi. 778 Portakal ise
Değirmenci’nin işine“tarafsızlık ilkesine aykırı davranış” gerekçesiyle son verilmesi üzerine ‘”Hayır”
değil de “Evet” deseydi aynı sorun yaşanır mıydı? sorusunu yöneltti. “Gerekçeyi ‘tarafsızlık’ diye sunmak
akılla dalga geçmek gibi” diyen Portakal, “Ülke, üzerine sanal bir korku perdesi örtülmüş gibi. Sindirilmiş
kesimler gık demekten çekinen yığınlar, sıra sana gelmeden... diyerek düşüncelerini ifade etti. 779
Konuıytla ilişkili olarak sosyal medya hesabından tepki gösteren sanatçı Berna Laçin ise“Demokrasinin
D’si kalmıştı, o da İrfan Değirmencinin atılmasıyla gitti. Yazıklar olsun Türkiye! Memleketi şu halden
kurtaramayan hepimize” paylaşımında bulundu. 780
14 Şubat 2017
• İrfan Değirmenci’nin, sosyal medya hesabından referandumda ’hayır’ oyu vereceğini
açıklamasının ardından işine son verilen oyuncu Erdem Akakçe’den de sosyal medya üzerinden tepki
geldi. Değirmenci’ye destek verdiği mesajda Akakçe, “Ben de hayır diyorum beni de kov kanal D …
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ifadelerini kullandı. 781
16 Şubat 2017
• CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CNN Türk’te katıldığı bir canlı yayında Doğan Medya
Grubunun, sunucu İrfan Değirmenci’nin işine son verilmesine tepki gösterdi. Özel, “Çıkıp da sadece hayır
dedi diye görevden atılıyorsa ve bir medya kuruluşu‘Bizim yayıncılık ilkelerimize göre bu görüşünü
açıklamamalıydı’ sonra aynı medya kuruluşu gazetesinde bir başka köşe yazarı patır patır ‘evet’ diye yazı
yazıyorsa burada neyi konuşuyoruz?” şeklinde sözlerini sürdürdü. 782
• CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP Manisa İl Başkan Yardımcısının “Referandumda
‘hayır’ çıkarsa iç savaşa hazırlanın” sözlerinin ‘kişisel değil, kurumsal olduğunu’ söyledi. Özel TBMM’de
düzenlediği basın toplantısında, “Bugün karşı karşıya kaldığımız durum AKP’nin stratejik olarak
kullanmayı tercih ettiği bir söylemin sahaya gidildiğinde, örgütler düzeyine inildiğinde varılan son
noktasıdır. Aslında Başbakan’ın, Cumhurbaşkanının, Numan Kurtulmuş’un AKP yetkililerinin söyleyip
ağzından çıkaramadığı baklayı Manisa İl Başkan Yardımcısı söylemiştir” dedi. 783
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’da ki konuşmasında, “Türkiye’de basın
özgürlüğü batıdaki pek çok ülkeden fazla, dedi. Erdoğan “15 Temmuz darbe girişimi sırasında Batı
maalesef iyi bir sınav veremedi. Bize geçmiş olsun bile diyemeyecek kadar aciz duruma düştüler.
Türkiye’de basın, televizyonları ve gazeteleri aracılığıyla hükümete en ağır eleştirileri de yöneltebiliyor.
Darbecilere destek olanları, hatta darbecilerle birlikte olanları, terör propagandası yapanları siz nasıl
gazeteci olarak göreceksiniz. Erdoğan bazı yayın organlarının kapatılmasının yargının verdiği kararlar
neticesinde olduğunu ifade ederek, “Türkiye’de bazı kişilerin tutuklanması, o kişilerin gazetecilik
faaliyetlerinden ya da görüşlerinden değil, hukuku çiğnemelerinden, adi suçlardan tutun da terör
örgütlerine mensubiyete kadar uzanan farklı suçlardan dolayıdır. Gazetecilik kılıfı altında suç
işlenmesine, hiçbir hukuk devleti seyirci kalmaz” şeklinde konuştu. 784
17 Şubat 2017
• Mizah dergisi Gırgır, son sayısında Musa peygamberle ilgili bir karikatüre yoğun tepki
gelmesinin ardından kapatıldı.Bir süredir Sözcü tarafından ücretsiz olarak verilen dergi sosyal medya
üzerinden,”Bu berbat karikatürün yorgunluk ve uykusuzluk nedeniyle basım öncesi fark edilmedi”
diyerek özür dilemesine rağmen yayıncı şirket tarafından derginin kapatıldığı ve tüm çalışanların işine
son verildiği açıklandı. Yayıncı şirket karikatürün yayınlanmasında kasti bir tutum olduğunu
düşündüklerini de ifade etti. Şirket avukat ayrıca sorumlular hakkında cumhuriyet savcılığına suç
duyurusunda bulunulacağını da açıkladı. 785
• Alman gazetesi DieWelt, Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in İstanbul’da gözaltına alındığını
duyurdu. Yücel’in, Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın e-posta adresine yönelik saldırılarla ilgili salı günü
emniyette ifade verdiğini belirten Welt Genel Yayın Yönetmeni Ulf Poschardt, “Muhabirimiz Yücel
mükemmel bir iş çıkarıyor. Türk hükümeti, sürekli bir hukuk devleti olduğuna vurgu yapıyor. O nedenle
suçsuzluğunun adil bir yargı sürecinde ortaya çıkacağından bir şüphemiz yoktur” ifadelerini kullandı.
Poschardt, Yücel’in Türk makamları tarafından terör örgütüne üyelik, verilerin kötüye kullanımı ve terör
propagandası yapmakla suçlandığını ve bir an önce bırakılması gerektiğini söyledi. Poschardt, ayrıca
sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ekibinin Yücel’in arkasında olduğunu ifade etti. 786
• Yazar ve şair Murathan Mungan, anayasa değişikliği referandumu hakkında Hürriyet’e verdiği
röportajda “Bizi biz yapan şey ’evet’lerimizden çok ’hayır’larımızdır. Hayır demek bilinç ve güç
gerektirir. Evetlerin çoğu itaat yatkınlığıdır” dedi. 787
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• Ankara Yasa İzleme Enstitüsü tarafından ‘OHAL’ hakkında düzenlenen panelde konuşan İdare
hukukçusu Prof. Dr. Metin Günday, OHAL Komisyonu’nun bir aldatmacadan ibaret olduğunu söyledi.
Günday, “12 Eylül darbesi dönemindeki komisyonlardan daha geri bir yerde duruyor. Biz bu filmi 30 yıl
önce gördük, şimdi bu onun başka bir versiyonudur” dedi. Doç. Dr. Kerem Altıparmak ise OHAL’in bir
bütün olarak anayasayı değiştirme süreci olduğunu belirterek “Hukukçuların dahi nereye ve nasıl
başvuracaklarına dair bir fikirleri yok” şeklinde konuştu. 788
18 Şubat 2017
• Almanya Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir, Başbakan Binali Yıldırım’ın Berlin’de katılacağı
miting konusunda “Türkiye’de muhalefet cezaevindeyken, Türk vatandaşlarına yönelik yapılacak seçim
kampanyaları olumsuz bir durumdur” dedi. Alman Sosyal Demokrat Parti’den Federal milletvekili Cansel
Kızıltepe ise, “Başbakan Binali Yıldırım’ın Almanya’da yapmak istediği, Türk vatandaşlarını
aldatmaktır. Planlanan anayasa değişikliği olumsuzdur. Bu, iktidardaki AKP’nin gücünü sınırsız biçimde
artırmaya hizmet edecektir” sözleriyle tepki gösterdi. Sol Parti’den Federal Milletvekili yine Türk asıllı
Sevim Dağdelen de Yıldırım’ın Oberhausen’daki etkinliğe katılmasına ilişkin, “Erdoğan ve Yıldırım
Türkiye’de demokrasiyi yıkanlardır. Almanya’ya gelip burada etkinliklere katılarak diktatörlük için bir
hava yaratıyorlar” dedi. 789
• Başbakan Binali Yıldırım Malta’da yapılan basın toplantısında bir soru üzerine ‘Türkiye’de
basın özgürlüğünün olmadığı’ yönündeki iddiaları ‘algı operasyonu’ olarak değerlendirdi. Yıldırım, “Kaç
gazetecinin Türkiye’ye girişi yasak? Kaç gazeteci tutuklu? Basın özgürlüğü konusunda problemler var”
şeklindeki sorulara basın özgürlüğünün evrensel bir hak olduğunu söyleyerek “Gazeteciler bu haklarını
sonuna kadar kullanıyor. Basın özgürlüğü ayrı bir şey, basın özgürlüğü kisvesi altına terör faaliyeti içinde
olmak ayrı bir şey. Bunlarla mücadelemiz var, teröristlere lojistik destek sağlamak, işini kolaylaştıracak
faaliyette bulunmak, basın özgürlüğü ve faaliyeti ile izah edilen bir şey değildir. Gerçekler ters yüz
ediliyor” dedi. Yıldırım devamla. “AB fasılları açsın ne söyleyeceklerse söylesinler, cevabını verelim.
Hariçten gazel okumakla olmaz. Buyursun fasılları açsınlar Malta Başbakanı, dönem başkanlığı
döneminde bütün ne düşünüyorlarsa bu konuyla ilgili konuşmaya, görüşmeye varız.” sözlerine yer verdi.
790

• Gazeteci Banu Güven anayasa referandumu hakkında, Köln radyosu WDR’nin “Sansürsüz
Türkiye” haber platformunda yaptığı konuşmada “Gazetecileri keyfine göre cezaevine atan bir sistem söz
konusu ise gazeteci elbette buna karşı çıkar” dedi. Hürriyet ile yapılan bir röportajda Nobel ödüllü yazar
Orhan Pamuk’un referandumda ‘hayır’ oyu vereceğini söylemesi üzerine yayınlamama kararı almasına
tüm gazetecilerin ayaklanması gerektiğini söyleyen Güven, “Hayır’ diyenlerin kendini ifade edebileceği
tek bir televizyon kalmadı, insanlar sokakta toplanıp her bir ağızdan ‘hayır’ diyemiyor. Bizzat
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘hayır’ diyenleri teröristlerle ve 15 Temmuz darbecileriyle
birlikte hareket etmekle suçladı” şeklinde konuştu. 791
• KHK ile kapatılan TV10 çalışanları, televizyonlarının açılması talebiyle Galatasaray
Meydanı’nda 20’nci kez bir araya gelip, ‘Alevilik haktır engellenemez’, ‘Doğa dostu TV10 susturulamaz’
şeklindeki dövizlerle açıklama yaptılar. Eylemde konuşan Ahmet Bakır, ”TV10, mazlum halkların,
yoksulların ve emeği sömürülenlerin hakkını savunmak üzere kurulmuştu. Amacı şiddeti, savaşı,
eşitsizliği, sömürüyü, inançlar üzerindeki baskıyı yok etmekti. İktidar bundan korktu, rahatsız oldu.
Cumhurbaşkanı, ‘Türkiye’deki basın özgürlüğü Avrupa’da yok’ demişti. Bir biçimiyle haklı. Ötekilerin
sesini bir kenara bırakırsak, havuz medyasının yeterince sesi var.Daha fazla güç vererek hem TV10 hem
kapatılan diğer kanalları açmak için mücadele etmeliyiz” dedi. 792
20 Şubat 2017
• Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un referandumda ’Hayır’ oyu vereceğini açıkladığı
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söyleşinin, Hürriyet tarafından sansürlenmesine gazetenin okur temsilcisi Faruk Bildirici, “Keşke
yayınlanabilseydi” şeklinde tepki gösterdi. KHK’yla ihraç edilen akademisyenler ve üniversitelerden
yükselen tepkilere dair haberlere, gazetesinin geniş yer verdiğini kaydeden Bildirici, kamudan atılanların
sayısının 121 bine yükseldiği, üniversiteden ihraç edilenlerin toplam sayısının dört bini aştığını bildirerek,
“Bu olağanüstü dönemde haberciliğin niteliğini yayınlanan kadar yayınlanmayan haberler de gösterir. Bu
dönemin basın tarihi araştırıldığında ’yayınlanmayan’ ya da ’yayınlanamayan’ haberler için özel bir
bölüm açılacağına inanıyorum. Basın özgürlüğünün durumunu anlatmak açısından bu bir gösterge
olacak” şeklinde görüş belirtti. 793
• Die Welt Türkiye muhabiri’nin gözaltına alınması üzerine Almanya’daki bazı basın örgütleri
Türk hükümetini “gazetecilere gözdağı vermekle” suçladı. Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün basın
sözcüsü Christoph Dreyer, “Bu düşündürücü bir gelişmedir ve darbe girişiminden bu yana ilk kez bir
Alman gazetecinin gözaltına alınması nedeniyle bir tırmanışı da göstermektedir. Bizim tabii ki Türk
makamlarından talebimiz, Sayın Yücel’in derhal hâkim karşısına çıkartılması ve kendisine yöneltilen
suçların incelenmesidir. Biz bu suçlamaların dayanaksız olduğuna ve meslektaşımızın serbest
bırakılacağına inanıyoruz.Biz Türkiye’de basın özgürlüğü konusunda federal hükümete bu hafta sonu
başka kuruluşlar ile birlikte bir dilekçe de vereceğiz. Orada bu konu gündeme gelecektir.” açıklamasında
bulundu.794
21 Şubat 2017
• Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne yapılan
saldırı ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.Açıklamada, “Ülkemizde aydın ve sanatçılar üzerinde
uygulanan baskının artık Nazilerin Almanya’da iktidara geliş yıllarında uyguladığı yöntemlerle
örtüştüğünü göstermesiyle özel bir önem taşıyor. Galileo’ya dünyanın dönmediğini söyletmeye çalışan
gericilikle, Gezen Sanat Merkezi’ni yakanlar aynı anlayışın temsilcileridir. Dünya dönüyor, dönmeyi de
sürdürecek. Güneş her sabah doğuyor, yine doğacak ve hiçbir şey karanlıkta kalmadı, kalmayacak. Bu
saldırıyı yapanları ve azmettiricilerini kınıyor, failin yakalanarak kamuoyunun aydınlatılmasını talep
ediyoruz” ifadelerine yer verildi. 795
22 Şubat 2017
• Uluslararası Af Örgütü küresel görünüm raporunda Türkiye’de muhaliflere uygulanan baskının
arttığını vurguladı. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu listede ülkelerin liderlerinin “kutuplaştırıcı bir
dil kullanmak” ile suçlanırken bu durumun toplumlarda “günah keçileri” yaratılmasına neden olduğu
kaydedildi. İfade özgürlüğünün 2016 yılında zarar gördüğüne dikkat çekilen raporda, internete uygulanan
sansüründe güçlendiği belirtildi. 796
• CHP Milletvekili Utku Çakırözer, “Görüşü, düşüncesi, yazısı, çizgisi nedeniyle gazeteci ve
yazarların özgürlüklerinden mahrum bırakılması en büyük hak ihlalidir” dedi. Çakırözer, TBMM’de
yaptığı konuşmada, herkesi düşüncesini özgürce ifade edebilme özgürlüğüne sahip olduğunu belirterek,
Türkiye’de tüm bu yaşananlar zaten ağır eleştirilere maruz kaldığımız basın özgürlüğü
konusunda ülkemizin imajını yok etmektedir” diye konuştu. 797
• CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok Akatlı, Silivri Cezaevi’nde tutuklu modacı
Barbaros Şansal’ı ziyareti sırasında Şansal’ın serbest kaldığı andan itibaren can güvenliğinin ağır tehdit
altında olacağını ifade ettiğini nakletti. Akatlı Şansalın buna rağmen ülkeyi terk etmek istemediğini de
ifade ederek Kıbrıs’tan döndüğü gece, Şansal’ın “Havaalanında polis tarafından havaalanı çalışanlarının
arasına bilinçli bir şekilde atıldığını linç girişiminin desteklendiğini ileri sürdüğünü söyledi. Akatlı,
Şansal’ın ayrıca iddianamesinin düzenlenmiş olmasına rağmen hâlen onaylanmayarak hukuksuz şekilde
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alıkoyulduğu yolunda şikayetleri bulunduğunu da sözlerine ekledi. 798
• Uluslararası Af Örgütü, 2016 yılı insan hakları ihlalleri raporunda Türkiye’de de insan hakları
durumunun ciddi biçimde kötüye gittiği vurgulandı. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, hükümetlerin
ve silahlı grupların insan haklarını istismar etmesiyle, 2016’nın milyonlarca kişi için sefalet ve korku yılı
olduğu kaydedilen raporda, 15 Temmuz’daki darbe girişiminden sonra, OHAL boyunca muhalif sesler
üzerindeki baskının arttığı ileri sürüldü. Raporda ayrıca 90 binden fazla kamu çalışanının işten çıkarıldığı,
en az 118 gazetecinin tutuklandığı, 184 medya kuruluşunun keyfi ve kalıcı olarak kapatıldığı bilgisine de
yer verildi. İşkence ve kötü muamele iddialarına değinilen raporda “Türkiye’nin güneydoğusunda sokağa
çıkma yasağının olduğu bölgelerde ve darbe girişiminin hemen ardından daha belirgin şekilde Ankara ve
İstanbul’da, polis gözetiminde rapor edilen işkence ve diğer kötü muamelelerde artış yaşandı. Hak
ihlallerine yönelik soruşturmalar ise sonuçsuz kaldı” denildi. 799
23 Şubat 2017
• Selahattin Demirtaş’ın duruşmasını izleyen Avrupa Sosyalistleri Partisi Başkanı Sergei
Stanishev “Demirtaş ve Figen Yüksekdağ yanlış hiçbir şey yapmadı, sadece kendi seçmenlerini temsil
ettiler ve siyaset yaptılar. Mahkemenin gerçekten gülünç suçlamalarla açılmış olması çok üzücü”
dedi.Avrupa’daki sosyalistler ile sosyal demokratların mahkeme süreçlerini takip ettiğini belirten
Stanishev, “Hem Demirtaş hem HDP’li diğer milletvekillerine yönelik davaları takip ediyor olacağız.
Çünkü gerçekten Türkiye’nin dostuyuz. Bizler Türkiye’nin demokratik bir ülke olmasını görmek
istiyoruz. HDP’nin yanındayız” diye konuştu. 800
• CHP milletvekili Barış Yarkadaş, FOX Tv Türkiye yayınlarının Azerbaycan’da kesilmesine
ilişkin, “Azerbaycan devleti bu yanlıştan hemen dönmelidir” dedi.Yarkadaş, sosyal medya üzerinden,
“FOX Tv’nin Azerbaycan’daki yayınları, Mihriban Aliyev’in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak
atanmasını eleştirmesi üzerine durduruldu. Aliyev’in atanmasını eleştirdi diye FOX Tv’nin yayınlarının
keyfi bir biçimde engellenmesi kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, FOX Tv’nin
yayınlarının kesilmesine sessiz kalmamalıdır. Portakal, demokratik hakkını kullanmıştır. Bu yüzden TV
kapatmak meşru görülemez” paylaşımında bulundu. 801
• Avrupa Birliği Komisyonu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Eş Genel Başkanlar dahil üç
HDP’li milletvekili hakkında alınan tedbirlerin, kaygı verici olduğu belirtildi. HDP Eş Genel Başkanı
Figen Yüksekdağ’ın milletvekilliğinin düşürülmesi ve Selahattin Demirtaş’a da “Türk milletini ve
devletini aşağıladığı” gerekçesiyle beş ay hapis cezası verilmesinin endişeleri daha da artırdığı ifade
edildi.Açıklamada “Demokratik yollarla seçilen partilerin Meclis’e tam ve etkin katılımı, Türkiye’nin
uluslararası taahhütleri ve aday ülke statüsünün vazgeçilmez unsurudur” denildi. Avrupa Parlamentosu
Türkiye Raportörü Kati Piri ise, “Maalesef her geldiğimizde durum daha da kötüye gitmiş oluyor. Avrupa
Parlamentosu için bir ülkede basın haklarının nasıl ele alındığı, nasıl muamele gördüğü çok önemli.
Çünkü o ülkede bunlar demokrasinin durumunu ifade ediyor” diye konuştu. 802
24 Şubat 2017
• Basın ve ifade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması ve gazetecilerin tutuksuz
yargılanması konularını tartışmak amacıyla aralarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)ve
Uluslararası Basın Enstitüsü’nün (IPI) bulunduğu altı gazetecilik örgütünün İstanbul’da bir araya
gelecekleri açıklandı. TGC ve IPI’ın yanı sıra, Article 19, İsveç PEN, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü
(RSF) ve Avrupa Gazeteciler Derneğinin toplantısında gazetecilerin tutuksuz yargılanması gerektiği,
gazeteciliğin ve dayanışmanın suç olmadığının vurgulanacağı, halkın haber alma hakkının önündeki
engellerin kaldırılması ile basına yöneltilen engellerin kaldırılması için çağrı yapılacağı bildirildi. 803
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25 Şubat 2017
• Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın ‘Karargah rahatsız’ başlıklı haberi bazı köşe
yazarları tarafından eleştirildi. Gazeteci Cem Küçük, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a
yönelik eleştiriler ve bazı iddiaların TSK’da rahatsızlık yarattığı haberinden dolayı Fırat’ı hain ilan etti.
Küçük, sosyal medya hesabından, “Bu manşetle beraber Hande Fırat ve Hürriyet intihar etmiştir. Aydın
Doğan darbeci genlerini terk etmiyor. Bunlar postal sevicilikten vazgeçmez. Fırat, 15 Temmuz’daki tüm
kredini bitirdin. Senin darbe karşıtlığın palavraymış. Bu manşetin hesabını vereceksin” paylaşımında
bulundu. Sabah yazarı Hilal Kaplan ise ”Cumhurbaşkanı ile millet sizi ‘FETÖ Silahlı Kuvvetleri’
olmaktan kurtardı. Başörtüsünden önce hainlerden rahatsız olsaydınız! Yıllarca başörtülü kovalamaktan,
beraber kadeh tokuşturduğunuz için FETÖ’cülerin Karargâha yerleşmesine alet oldunuz.” dedi. Yeni
Şafak yazarı Erol Göka da, “Karargahın neresi olduğunu ve kimlerden oluştuğunu söyleyin, millet
gereğini yapsın. Söylemezseniz, fitnecinin en önde gidenisiniz!” diye yazdı. CHP Milletvekili Aykut
Erdoğdu, “HAYIR önde gidiyor... Fırat devrede... Karargah rahatsızmış! Danışıklı dövüşle mağduriyet
numarasını bu halk bir daha yutmaz” ifadelerine yer verdi. 804
• Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in uzun süredir
gözaltında tutulmasını eleştirerek, “Yücel’in, savcılıktaki sorgusu öncesi bu kadar uzun süre
özgürlüğünün engellenmesi ne gerekli ne de adil,” dedi. Türkiye’de OHAL şartlarında uygulanan yargı
bunlara olanak sağlıyor” açıklamasında bulunan Gabriel şimdi Türk yargısı için karar verme zamanı
olduğunu vurguladı. Yücel’in avukatı da, müvekkilinin hak ihlali sayılacak bir muameleye maruz
kalmadığını ancak şimdiye kadar çoktan serbest bırakılması gerektiğini ifade etti. Gazetenin Türkiye
Muhabirliğini yapan Yücel, Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın hacklenen e-postalarına yönelik haberleri
üzerine “terör örgütüne üye olmak, kişisel verileri kötüye kullanmak ve terör propagandası” yaptığı
gerekçeleriyle 14 Şubat’ta İstanbul’da gözaltına alınmıştı. 805 Gözaltında bulunan Die Welt Türkiye
muhabiri Deniz Yücel’in serbest bırakılması için 160 Alman milletvekili Berlin Büyükelçiliği’ne
gönderdikleri mektupta gazetecilere özgür çalışma imkanı sağlanmasının önemi vurgulandı.
Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer de Türkiye’deki gelişmelerin kendilerini
kaygılandırdığını söyledi. Türkiye’nin uluslararası basın özgürlüğü sıralamasındaki yerinin, Türkiye’de
basın özgürlüğünün durumu hakkında bilgi verdiğini kaydeden Schäfer, Yücel’in gözaltı süresinin
uzamasının davayı kolaylaştırmayacağını hatırlatarak, yargının en kısa sürede bir karar vermesini
umduklarını söyledi. 806
• Halkın Sesi Partisi kurucularından Prof. Cihangir İslam, kanun hükmünde kararnameler (KHK)
kapsamında yapılan ihraçlara ilişkin olarak “Sözün engellenmesi peygamberlerin değil, firavunların
politikasıdır. İfade özgürlüğünün engellenmesi peygamberlerin değil, baskıcı unsurların, despotların
politikasıdır” ifadesini kullandı. 807
27 Şubat 2017
• HDP milletvekili Dilek Öcalan,Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a, haber takibi sırasında yaralanıp
sığındığı bodrumda öldürülen gazeteci Rohat Aktaş hakkında ölümünden dört ay sonra yakalama kararı
verilmesinden haberdar olup olmadığını sordu. Öcalan, Bozdağ’a, “Aktaş’a ulaşılamadığı nasıl tespit
edilmiştir? mahkemenin Aktaş’ın ölümünden habersiz olması ve dava açması bir hukuk skandalı değil
midir? ve konuyla ilgili herhangi bir soruşturma açmayı düşünüyor musunuz? sorularını yöneltti. 808
28 Şubat 2017
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın ’Karargah
rahatsız’ isimli haberi konusunda, “Atılan başlık bir terbiyesizliktir, seviyesizliktir. Bu işin hukuki süreci
her neyse şu anda bazı adımlar atılmış vaziyette” diye konuştu. Erdoğan, “Böyle bir başlığı atmaya bir
defa bu gazetenin ne yönetimi ne patronaj kadrosu muktedir değildir, olamaz.Bizler bunun takipçisi
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olacağız. Çünkü devleti kendi içinde birbirine düşürmeye kimsenin hak ve yetkisi yoktur. Bu yapılanı
affedilir bulmuyorum” dedi. 809
• Almanya, Türk büyükelçi Ali Kemal Aydın’ı Alman Dışişleri Bakanlığına çağırarak Die Welt
muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasını protesto etti. Görüşmede, Türk-Alman ilişkilerinin son dönemin
en büyük sorunlarından biriyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi. Alman Dışişleri Bakanı Sigmar
Gabriel gazetecilere yaptığı açıklamada, gazetecilerin Almanya ve Türkiye anayasaları tarafından
korunduğunu ve bu yasaların demokratik olduğunu, insan haklarına saygı duyduğunu söyleyen hiçbir
ülkenin, gazetecilerin peşine düşmek için yargı kullanamayacağını ifade etti. Alman Adalet Bakanı Heiko
Maas da Yücel’in tutuklanmasını eleştirerek Almanya’yı ziyaret etmek isteyen siyasetçilerin basın
özgürlüğüne saygı göstermesi gerektiğine dikkat çekti. 810
• Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) tarafından bir araya getirilen beş ayrı uluslararası gazetecilik
örgütünün oluşturduğu Basın Özgürlüğü Misyonu Türkiye ile ilk temaslarına Cumhuriyet ile başladı. Sınır
Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, “Türk hükümeti ülkeyi kapalı
devre yönetmeye çalışıyor, biz de iki yıldır demir parmaklıkların gerisinden seslerini duyurmaya çalışan
gazetecilerle dayanışmaya çalışıyoruz” diyerek, ‘sesler tamamen kısılmadan’ gereken gücü birlikte
yaratmayı umduğunu söyledi. Türkiye’deki meslektaşlarıyla dayanışmak ve bağımsız medyaya giderek
artan baskının referanduma olası etkisine hem Türkiye’de hem de dünyada dikkat çekmek amacıyla bu
temasların planlandığını söyledi. 811
2 Mart 2017
• Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Almanya’da, yapacağı toplantının iptal edilmesi üzerine,
“Maalesef bugün izinleri alınmış, her türlü çalışması yapılmış bir buluşmayı yapma fırsatı bulamadık”
dedi.Bozdağ, “Her defasında insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü üzerine
konuşmalar yapan ve kendileri dışındaki herkesi bu konudaki eksikleriyle suçlayan, bunu eleştiri haline
getiren Alman makamlarının, Türk toplumun bir toplantı yapmasına tahammül etmemesi kabul edilebilir
bir şey değildir” sözleriyle tepki gösterdi. 812
3 Mart 2017
• Die Welt’te Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Gaggenau kentinde yapacağı konuşmanın iptal
edilmesi üzerine yayınlanan bir haberde “Bir hukuk devleti, ülkesi otoriter başka bir ülkenin propaganda
sahnesi olarak kullanılırsa ne yapar? Bu soruya verilebilecek yanıt şu, Hukuk ihlallerini kınaması ve buna
karşı koyması ama bir yandan da kendi kurallarına katı bir şekilde uyması gerekir. Kuşkusuz Almanya’da
yabancı bir ülkenin hükümet temsilcisi, düzenlenen özel etkinliklere katılabilir. Böyle bir toplantının,
özellikle de kapalı alanda yapılan bir toplantının trafik sorunları veya karşı gösteri endişesiyle iptal
edilmemesi gerekir. Bu toplantı ve ifade özgürlüğüne aykırı olur. Bu Türkiye’ye özgürlüğün gerçekte ne
olduğunu göstermek için de bir olanak sağlarç. Özgürlük, bazen rahatsız edici taleplerle bağlantılı
olabilir” ifadelerine yer verildi. 813
4 Mart 2017
• MHP’den ihraç edilen milletvekili Meral Akşener, saldırıya uğrayan Sinan Oğan’a yöneltilen
saldırıyı ‘şiddetle’ kınadığını açıkladı. Akşener, twitter’dan yaptığı açıklamada, “Referandumda evet
diyenlere her şey mubah, hayır deme hakkını kullanana saldırı” dedi. 814
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki bakanın, Bekir Bozdağ ve Nihat Zeybekçi’nin
Almanya’da katılacağı toplantılarının iptal edilmesi konusunda, “Benim bakanlarıma izin vermiyorlar
ama Cemil Bayık’ı (PKK’lı) Kandil’den oraya bağlıyorlar. Bunların teröre yardım ve yataklıktan
yargılanması gerekiyor” dedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise bakanların katılacağı toplantıların
iptalinin yerel yönetimlerin kararı olduğunu belirttiği açıklamasında, DieWelt muhabiri Deniz Yücel’in
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tutuklanmasına temas ederek, “İfade özgürlüğünü destekliyoruz ve Türkiye’yi eleştirebiliriz” dedi. 815
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP’den ihraç edilen eski milletvekili Sinan Oğan’a
yönelik eylem konusunda, “Bu saldırı kabul edilemez. Eğer bir politikacının konuşamayacağı bir ortamı
oluşturursanız baskı ve şiddet yaparsanız kaybeden Türkiye olur” dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca, Adalet ve
Ekonomi Bakanlarının Almanya’da iptal edilen toplantıları hakkında “Almanya’da iki bakanın
konuşamaması bir anlamda onlara dolaylı olarak konuşma yasağı getirilmesi kabul edilecek bir olay
değildir. Üstelik demokrasi dersi veren bir ülkede bu doğru değildir” ifadelerine yer verdi. 816
• Halkevleri üyeleri Reina’ya yönelik silahlı saldırı ardından ‘laiklik çağrısı’ yaptıkları
gerekçesiyle tutuklanan Ayşegül Başar ve Hamit Dışkaya’nın serbest bırakılması için basın açıklaması
düzenlediler. Açıklamada tutukluların ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrikten suçlandıklarına dikkat çekilerek
“Bu halka yapılmış bir birleşme, omuz omuza verme çağrısıdır. Çünkü her inancın, bir arada birbirine
saygı gösterme teminatı laikliktir. Laiklik dinin kimse tarafından sömürülmemesi, baskı aracı olarak
kullanılmaması ve barış içinde yaşamamızın teminatıdır” ifadelerine yer verildi. 817
5 Mart 2017
• MHP’den ihraç edilen milletvekili Meral Akşener, “Hayırcılara her türlü eziyet var. Kimimizin
elektriği kesilir, kimimizin konuştuğu kürsü yıkılır. Kimisine salon verilmez, kimisi tutuklanmayla tehdit
edilir. Hadi gücünüz varsa gelin beni tutuklayın” dedi. Muğla’da ‘Milli iradenin önemi’ isimli konferansa
katılan Akşener, OHAL şartları altında referandumun yapılmaya çalışıldığını öne sürerek, “Bir kere milli
iradenin tecellisi için eşit biçimde mücadele etmek, yarışmak, rekabet etmek gerekir. Bu milli iradenin
tecelli ettiği meydanda vallahi de, billahi de hayır, 80 milyon ‘hayır’ diyor” diye konuştu. 818
• Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Almanya’nın, referandum öncesi yapılacak toplantıları iptal
etmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi. İkinci kez toplantı yerinin iptal edildiğini bildiren Zeybekçi,
Almanya’nın alacağı ya da aldığı kararlarda orada yaşayan seçmelerin milyonla ifade edilebilecek bir
kısmının, bu milletin evlatları olduğunu unutmaması gerektiğini kaydetti. 819
• Avusturya Başbakanı Christian Kern, ‘Almanya gibi ülkelerin tek tek Türkiye’nin baskısına
maruz kalmaması’ açısından Türk politikacılara Avrupa çapında miting yapma yasağı getirilmesi
talebinde bulundu. Türkiye’nin insan hakları ve demokratik değerleri ayaklar altına aldığını da öne süren
Kern, basın özgürlüğünün Türkiye için yabancı bir terim olduğunu belirterek, ‘Ankara’dan az da olsa
hukuk devletine uygun davranmasını bekliyoruz.’ ifadelerinde bulundu. 820
6 Mart 2017
• Cumhuriyet’in dokuz yazar ve yöneticisinin ‘gazetedeki haber ve yazıları gerekçesiyle’
tutuklanması üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılan bir başvuru ile serbest
bırakılmaları talep edildi. Dokuz yazar ve yönetici adına avukatlar tarafından yapılan başvuruda tutuklama
kararlarına yapılan itirazların Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildiğine dikkat çekilerek AİHM’nin
öncelikle ‘özgür ve güvenlik’ ile ‘ifade özgürlüğü’nün ihlal edildiği yolunda karar vermesi istendi. 821
7 Mart 2017
• Birleşmiş Milletler İfade Özgürlüğü Özel Raportörlüğü, aralarında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Teşkilatı Medya Özgürlüğü Temsilciliği gibi çeşitli ifade özgürlüğü kuruluşlarıyla birlikte ortaklaşa
yayınladığı deklarasyonda,devletlerin sahte haberi kullanarak medyayı baskı altına almasının yarattığı
sorunlara değindi. Bazı hükümetlerin muhalif medyayı bastırma ve kamu iletişimlerini kontrol altına
almayı amaçlayan girişimlerini eleştiren deklarasyon, bu girişimler arasında olağanüstü halin keyfi olarak
uygulanması, gazetecilerin yaşadığı akreditasyon sorunları, içerik engellemeleri ve servis sağlayıcılara bu

815

http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-39150782
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/690927/Kilicdaroglu_ndan_Sinan_Ogan_aciklamasi__Baski_ve_siddetle_Turkiye_kaybeder.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/691020/Laiklik_isteyenler_60_gundur_tutuklu.html
818
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/691495/Meral_Aksener__Gucunuz_varsa_gelin_tutuklayin.html
819
http://www.hurriyet.com.tr/bakan-zeybekciden-almanyaya-uyari-40385305
820
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/691378/Avusturya_Basbakani_ndan_Turk_siyasilere_AB_capinda_yasak_talebi.html
821
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/692495/Hukuksuzluk_AiHM_de.html
816
817

118

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2017 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

yönde yapılan baskılar gibi yöntemlerin yer aldığının altını çiziyor. 822
9 Mart 2017
• New York Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki bakanının Almanya’da
yapacakları referandum etkinliklerinin yasaklanması üzerine çileden çıktığını ileri sürdü. 823 Gazete,
“Erdoğan’ın ağızları açık bırakan yüzsüzlüğü” başlığı ile yayımladığı başyazıda, “On binlerce kişiyi
hapse atan, 150’den fazla medya kuruluşunu kapatan Erdoğan’ın yetkilerini daha da genişletmek için
Nisan ayında referanduma gideceğine işaret edildi. Erdoğan’ın Almanya’yı Nazilikle itham etmesinin
yanı sıra ayrıca demokrasiyi bilmemekle suçladığına, Almanya’da konuşması engellenirse dünyayı
birbirine katmakla tehdit ettiği “ yönündeki sözlerine yer verildi. 824
• Bilgi Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri,Emekçi Kadınlar Günü etkinliğinde açılan standa
bıçaklı tekbirli saldırı yapan grup konusunda “Faşist bir erkek grubu tarafından saldırıya
uğradık.Üniversite yönetimi bu durumdan haberdar olmasına rağmen bu tehditlere göz yummuştur”
diyerek tepki gösterdi. Üniversitede görevli Yrd. Doç. Yonca Demir açıklamasında, “Rektörlüğü, olayın
gerçekleşmesine olanak sağlamada payı olan idarecileri ve saldırıya uğrayan mağdur öğrencilerimizin
korunmasında ihmali olan güvenlik amirlerinin saptanması için kapsamlı ve etkin bir soruşturma açmaya
davet ediyoruz. Bilgi Üniversitesi akademisyenleri olarak bu vahim olayı en sert şekilde kınıyoruz”
dedi.825
• Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Türkiye’de basın ve medyaya yönelik uygulanan baskıya
dikkat çekerek, Ankara’ya uluslararası tahakküm uygulanması çağrısında bulundu. “Türkiye’de basına
yönelik baskı, görülmemiş düzeyde. Uluslararası ortaklar, basın ve ifade özgürlüğü için Türkiye’nin
liderlerine acil olarak baskı yapmalıdır. Cezaevlerindeki gazeteci sayısının diğer bütün ülkelerden fazla
olduğunu belirten, CPJ yetkilisi, Nina Ognianova, “15 Temmuz darbe girişimi ardından yüzden fazla
basın kuruluşunun kapatıldığını ve hala çalışmakta olanlara ise oto-sansür uygulandığını söyledi. 826
10 Mart 2017
• Tutuklu gazetecilerin bazılarının tecrit altında bulundurulmalarına dikkat çekmek amacıyla bir
araya gelen bazı meslektaşları, Silivri Cezaevine mektuplar postalayarak tepkilerini göstermeye çalıştılar.
Gazeteciler yazılarının tutuklulara iletilmeyeceğini bilmelerine rağmen bu eylemi düzenlediklerini
söylediler. Gazetecilerin hem tecritte tutulmaları hem de dışarı ile iletişimlerinin kesilmesine karşı
düzenlenen bu kampanyaya katılanlar arasından CHP milletvekiliBarış Yarkadaş, “Tamamen keyfi bir
uygulama ile gazeteciler mektup yazamıyor, giden mektuplar gönderilmiyor. Cumhuriyet’in tutuklu
karikatüristi Musa Kart içeride çizdiği karikatürleri dışarı gönderemiyor. Bu bir cinayettir” diye
konuştu.827
11 Mart 2017
• ATV’de dini konularla ilgili yorumcusu Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun,
Cumhurbaşkanlığınca Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine atanması üzerine sosyal medyadan,
‘Hatipoğlu’nun YÖK üyeliğine atanmasını kınıyoruz, Neden TÜBİTAK Başkanlığı değil?’ şeklinde tepki
gösterildi. Sosyal medya kullanıcıları tarafından, “Hatipoğlu’nun YÖK üyesi olduğu yerde Tuğçe Kazaz
(manken) da Diyanet İşleri Başkanı olsun, Hatipoğlu YÖK üyeliğine atandı, Cübbeliyi (imam) Milli
Eğitim Bakanlığına, Adnan Oktar’ı (cemaat lideri) da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na getirtirsek
bu iş tamam olur” gibi paylaşımlarda bulunuldu. 828
12 Mart 2017
• Hollanda-Türkiye geriliminin tırmanması ardından, Ankara’daki Hollanda Büyükelçiliği ile
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İstanbul’da bulunan Hollanda Başkonsolosluğu önünde protestolar düzenlendi. Ellerinde Türk bayrakları
ile Hollanda aleyhine sloganlar atan gruplar polis tarafından engellenerek çevrede geniş güvenlik önlemi
alındı. AKP Milletvekili Metin Külünk İstanbul’daki Büyükelçilik önünde yaptığı konuşmada, “Bugün
görüyoruz ki, Avrupa değerlerin hepsinde sınıfta kalmıştır. Bugün Hollanda siyasetinin tükenmişliği
vardır. Türk halkı buna diplomatik ölçüde, demokrasinin sınırları içinde misliyle cevap verecektir”
dedi.829
• Eğitim Sen Sinop Şubesi’nin olağan Genel Kurulu’nda OHAL ve KHK uygulamalarına karşı
‘Hayır’ çağrısı yapıldı. Genel Kurul’da konuşan Şube Başkanı Hakan Eker, söz konusu uygulamalar ile
hayata geçirilen hukuksuzluklara ve ‘tek parti, tek adam diktatörlüğüne ‘Hayır’ denilmesi gerektiğine
vurgu yaptı.830
13 Mart 2017
• İsviçre’de yayınlanan Blick, Türkiye’deki referandumda, “Erdoğan’ın diktatörlüğüne ‘hayır’
oyu kullanın” biçiminde kullandığı bir Türkçe manşet ile bir haber yayımladı. Gazete İsviçre’deki Türk
kökenli vatandaşlara yönelik yaptığı bir çağrıda “Biz İsviçreliler için kabul edilemez olan, buradaki
özgürlük ve hukuk devletinden faydalanıp bunların kendi ülkelerinde kaldırılmasını istemektir. Bu kabul
edilemez.” denildi. Herkes için eşit haklar ile düşünce özgürlüğünün gerekliliğine dikkat çekilen haberde
‘Yukarıda saydığımız tüm özgürlükler bu yasa ile ülkenizde yok edilecektir. Bunları isteyip istememek
gerçekten Türkiye’de yaşayan insanların kararına bağlıdır” ifadesi kullanıldı. 831
14 Mart 2017
• Star yazarı İlhami Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘hayır’ diyenlere ilişkin
sözlerini eleştirerek ‘hayır oylarının önde olabileceğini söyledi. KRT kanalında programcı Çağlar
Cilara’nın referanduma ilişkin sorularını yanıtlayan Işık, ‘evet’ oyu vereceğini açıkladı. Işık, ‘hayır’
diyenlere baskı yapıldığı, medyada yeteri kadar konuşturulmadığı iddialarına karşı çıkarak, ‘hayır’
diyenlerin sesinin ‘evet’ diyenlere göre daha fazla çıktığını ileri sürdü ve ‘hayır’ diyenlere
Cumhurbaşkanının söylediği gibi PKK’lı, FETÖ’cü denmesinin doğru olmadığını ifade etti. 832
• The Times, Türk bakanları yasaklayan ülkeleri, ikiyüzlülükle suçladı.Gazetenin, “Erdoğan
yanlısı konuşmacıları susturmak Batı değerlerine ihanettir” başlıklı başyazısında, Türk bakanların
mitinglerini yasaklayan Avrupa ülkelerinin, ifade özgürlüğü konusunda “savunduklarını iddia ettikleri
değerleri terk ettiğini” görüşlerine yer verdi. Avrupa kentlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
yanlısı mitinglerin iptal edilmesinin doğru olmadığına dikkat çeken The Times, “Erdoğan’ın başarısız bir
darbeyi kullanarak gazeteleri kapatması, gazetecileri kovdurması, muhalif öğretmenleri işten atması ve
eylemlerini açıkça sorgulayan akademisyenleri görevden alması nedeniyle haklı bir şekilde
eleştirildiği”ne değinilen yazıda, “Putin yanlısı, Putin karşıtı, Kim Jong-un karşıtı, Kim Jong-un yanlısı,
kim olursa olsun barışçıl gösteri hakkı anayasal bir haktır ve buna saygı göstermemek diktatörlük
rejimlerine cephane sağlar” denildi. 833
• CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey,BirGün’de yayınlanan bir yazısında, Hollanda ve
Almanya ile yaşanan kriz konusuna değinerek, “İfade özgürlüğü Almanya ve Hollanda’da elzem, AKP
Türkiye’sinde lüzumsuz. Bunun adına derin sahtekârlık deniyor” dedi. 834
15 Mart 2017
• TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, ABAdalet
Divanı’nın başörtüsü kararı hakkında, ‘Karar, Avrupa’nın farklılıklarla bir arada yaşama ilkesine ciddi
manada zarar verecek.’ dedi.Yeneroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, davaya konu olan olaylarda, başörtülü
çalışanlara karşı dine dayalı doğrudan ayrımcılığın yapıldığının gayet açık olduğunu belirtti.Kararın
sadece dava konusu olan ülkelerde değil, tüm AB ülkelerinde geçerli olacağını ve bu ülkelerde yaşayan
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herkesi doğrudan etkileyeceğini aktaran Yeneroğlu, “Bu karar ile birlikte, kamuda dini sembollerin
giyilmesini ve normal hayatta peçe giyilmesini yasaklayan bazı ülkelerin artması, özel sektör
işverenlerinin başörtüsü veya diğer dini sembolleri kullanan çalışanları işe almaması bir gerçeklik olarak
karşımızda durmaktadır.Avrupa’da var olan ve günden güne yükselen İslamofobi, AB Adalet Divanı’nın
bu kararı ile birlikte kendisine yeni bir hukuki gerekçe daha bulmuştur” dedi.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,
da kararı yasakçı ve din ve vicdan hürriyetinin, insan haklarının ve AB değerlerinin mahkeme kararıyla
imhası diye niteledi.” İnsanları, inançları ile işleri arasında tercihe zorlamak, ilkelliktir, zulümdür, hukuku
ve insan haklarını katletmektir’ dedi.835
• A Haber sunucusu Erkan Tan, Hollanda ile yaşanan Bakan krizini eleştiren Fox TV ana haber
bülteni sunucusu Fatih Portakal’ı hedef alarak, “Sana vatan haini demiyoruz. Çünkü durumunu anlatmaya
yetmiyor” ifadelerini kullandı. Portakal ise cevabında “Bana vatan haini diyebilirsiniz ama Türkiye de
kabahatli. Birilerinin de bunu söylemesi gerekiyor” dedi. 836
• Basın Konseyi, son günlerde referandumla ilgili görüşleri nedeniyle bazı gazetecilerin hedef
gösterilmesini kınadı. Yapılan açıklamada, “Referanduma yaklaşırken, özellikle gazetecilere yönelik üstü
kapalı tehdit ve hedef göstermelerin arttığına tanık oluyoruz. Referandum, demokratik bir yöntem ve
haktır. Burada kullanılacak ‘Evet’ ile ‘Hayır’ arasında bir fark yoktur. Geleceği hakkında iki tercihten
birini yapmak seçmene farklı bir etiket yüklemez. Referandumdaki tavırlarından ötürü gazetecilerin hedef
gösterilmesi demokratik ülkelere yakışmayan bir uygulamadır. Kabul edilemez” denildi. 837
17 Mart 2017
• MHP’den ihraç edilen eski milletvekili Meral Akşener, yapacağı toplantıyı yasaklayan Niğde
Valiliği’ne tepki gösterdi. Akşener, toplantının planlandığı tarihte Niğde’de olacağını söyledi. 838
• KESK İstanbul Şubeler Platformu İhraç Edilenler Komisyonu “İşimizi geri istiyoruz” talebiyle
yürütülen direnişlerine dikkat çekmek için Fox TV önünde basın açıklaması yaptı.Eğitim Sen Şube
yöneticisiyken ihraç edilen Aynur Barkın basın açıklamasında, “Onurlu gazetecileri ve basın kuruluşlarını
haksız ve hukuksuz bir şekilde işinden atılan ve işini geri alabilmek için direnen kamu emekçilerinin
yanında olmaya davet ediyoruz. Biz direnmekten, ses çıkarmaktan işimizi geri alana kadar
vazgeçmeyeceğiz” dedi. 839
• HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, referandum öncesi ‘hayır’ kampanyası yürüten
yurttaşlara yönelik artan baskı ve göz altıları meclis gündemine taşıdı. Referandum öncesi İstanbul, İzmir,
Manisa, Şırnak, Antep ve Bursa’da HDP’ye yönelik operasyonlar kapsamında onlarca kişinin gözaltına
alındığını belirten İrmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplandırması talebiyle verdiği soru
önergesinde gözaltı kararlarının gerekçelerini sordu.840
• ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Mark Toner, Türkiye’yi ifade özgürlüğü, adil yargılanma
güvenceleri, yargı bağımsızlığı ve diğer temel özgürlüklere saygı göstermeye çağırdıklarını” ifade etti.
Toner, basın toplantısında yöneltilen bir soruya verdiği cevapta bu konuların sağlanması konusunda
Ankara’yı teşvik ettiklerini söyledi. 841
18 Mart 2017
• Basın Konseyi, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a tutuklu gazetecilerle ilgili gönderdiği bir
mektupta, “Gazetecilerin maruz kaldığı kabul edilemez durum hakkında ne düşünüyorsunuz?” diye bir
soru yöneltti. Mektupta 150’nin üstünde tutuklu gazeteci olduğuna dikkat çekilerek bu gazetecilerin
tutuksuz yargılanması talebine yer verildi. 842
• CHP milletvekili Gürsel Tekin, Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümü etkinliklerinin siyasi şova
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dönüştürüldüğünü ifade ederek, “Hiç olmazsa ortak değerlerimizde kendi kirli siyasi ellerinizi
kullanmayın. Çanakkale Zaferi’nin siyasi şova dönüştürülmesini şiddetle kınıyorum” dedi. Tekin
açıklamasında, “Çanakkale Zaferi yıldönümü töreninin bir kısmını izlemek istedim ve izlerken
utandım. Zaten kampanyanızı her türlü imkanlar ve desteklerle yapıyorsunuz” dedi. 843
19 Mart 2017
• Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Türkiye’deki gelişmeleri değerlendirirken
Ankara’nın,insan hakları ve basın özgürlüğü gibi değerler konusunda yaptığı seçimler açısından ters bir
yola girdiğini öne sürdü. Tajani birçok gazetecinin tutuklu olduğunu ifade ederek, bir gazetecinin sırf
yazdıkları beğenilmiyor diye tutuklanması bizim için akıl alır gibi değil. Bende gazetecilik yapıyordum,
bende hapse girebilirdim” dedi. 844
20 Mart 2017
• İnsan Hakları İzleme Örgütünce (HRW) yapılan bir açıklamada, HDP’den ve DMP’den bazı
belediye başkanlarının cezaevinde bulunması ve yerel yönetimlere ele konmasını “seçmenlerin temsil
hakkının çalınması” olarak nitelendirdi. Açıklamada, HDP’nin iki eş başkanı ve11 milletvekili ile
DBP’nin seçilmiş 90 Belediye Başkanının hapiste olduğuna dikkat çekilerek, ayrıca seçimle iş başına
gelmiş 103 Belediye den 82’sine de kayyum atanmak suretiyle el konulduğu hatırlatıldı. HRW
açıklamasında devamla, “Demokratik olarak seçilmiş yetkililere yapılan baskılar yalnızca kendilerinin
siyaset yapma, örgütlenme ve ifade özgürlüklerinin değil, aynı zamanda onlara oy verip göreve getiren
seçmenin de haklarının çiğnenmesi demektir” denildi. 845
• Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) Muğla Şubeler Platformu, OHAL
kapsamında çıkarılan KHK ile kamuda yapılan ihraçları protesto etti. Platform adına konuşan KESK
Dönem Sözcüsü Fatma Yarış, “Yıllardır kamu hizmetlerinin özelleştirilmesine direnen,laik, bilimsel
eğitimi savunan, ülkemizde akan kanın ve gözyaşının durması için barış bildirisine imza attıkları
gerekçesi ile cezalandırılan, açığa alınan akademisyenlerimiz için buradayız.OHAL ve KHK’lar gidecek,
biz kazanacağız” dedi. 846
22 Mart 2017
• Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, konuşmasında hukuk devleti ile medya ve
gazetecilik özgürlüğüne saygılı olunması gerektiğini belirterek, Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in serbest
bırakılmasını talep etti. Steinmeier, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, sen ve diğerlerinin inşa ettiği her şeyi
tehlikeye atıyorsun. On yıllardır elde edilenlerin baştan sona yıkıldığını endişe ile izliyoruz.” diye
konuştu.847
23 Mart 2017
• Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Avrupa Parlamentosu’nunDaily Sabah’ın
parlamento içerisinde dağıtımını yasaklayan kararını, basın tarihine geçecek kara bir leke” olarak
nitelendirdi. Kararı şiddetle kınadığını belirten Genel Müdürlük yaptığı açıklamada, “Hiçbir geçerli
hukuki nedene dayanmayan bu karar, sadece Daily Sabah’a ve Türk basınına değil, aynı zamanda çağdaş
demokrasinin merkezi olduğunu iddia eden Avrupa’da, temel insan hakları ve hoşgörü gibi kavramlara
vurulmuş ağır bir darbedir. Avrupa Parlamentosu Başkanı’nın çağdışı ve önyargılı kararını şiddetle
kınıyor, bu keyfi karardan en kısa sürede dönülmesini diliyoruz” denildi. 848
• Muğla CHP İl Başkanı Mürsel Alban, Muğla-Kavaklıdere belediye binasına asılan “Daha güçlü
ve daha istikrarlı bir Türkiye için kararımız evet” yazılı pankarta, “Resmi kurumlarda propaganda
yapılmaması kuralına uymayan başkanı bir an önce o evet yazan pankartı indirmeye davet ediyorum”
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sözleriyle tepki gösterdi.Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir’e referandum sürecinde tarafsız
olma çağrısı yapan Alban, “İktidar, devletin bütün imkanlarını kullanmaktadır. Konuyla ilgili olarak
Kaymakamlığa gerekli başvuruları yaptık. Buna rağmen pankartın asılı olduğunu kamuoyuna saygıyla
bildiriyor, kaymakam ve yetkili kişileri göreve davet ediyoruz” diye konuştu. 849
• Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Eski Üyesi Günter Verheugen, fikir ve basın
özgürlüğü konusundaki uygulamaları doğru bulmadığını, tutuklanan ya da işlerinden atılan binlerce
kişinin darbe girişiminde etkili olduğuna inanmanın mümkün olmadığını ifade etti. Verheguen, bu
yaptırımların, Türkiye’nin demokratik karakterini değiştirdiğini öne sürerek Avrupa’nın Türkiye’den
daha demokratik davranmasını beklediğini söyledi. 850
• The Guardian, Türkiye’deki gazetecilerin tutuklanması konusunda yayımladığı dosya-haberde
tutuklu gazetecilerin ‘gülünç’ suçlamalarla karşı karşıya bulunduğu ve kötü muameleye maruz
bırakıldığını” ifade eden görüşlere yer verdi. 851
• Daily Sabah’ın“Gazete’nin yayın çizgisinden rahatsız olan bazı üyeler” in tepki göstermesi
üzerine dağıtımı Avrupa Parlamentosu’nda durduruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, verilen
yasak kararından sonra “Türkiye’den Daily Sabah’ı Avrupa Parlamentosu’na sokmak istemeyenler var.
Bunlar neyi getiriyor biliyor musunuz? Karşılığını getiriyor. Onlar burada yerli, milli gazetemizi oraya
sokmuyorsa, siz de bunun karşılığını göreceksiniz.” dedi. 852
24 Mart 2017
• Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Avrupa Parlamentosu’nun (AP)Daily Sabah’a yönelik yasak
kararına ilişkin, “Avrupa’da basın ve ifade hürriyeti sadece Türkiye’ye iftira edenlere var ama Avrupa’yı,
Avrupalıları eleştirenlere yok” dedi. Bozdağ, “AP Başkanın bu haksız kararı ve faşist uygulaması, basın
ve ifade hürriyetinin katledilmesi ve AB değerlerinin yok edilmesidir. Bu, çifte standarttır. AP Başkanının
bu kararı, AP’nin çirkin yüzünü göstermektedir. AP’yi basın, ifade hürriyetine saygıya davet ediyorum”
diye konuştu.853
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Daily Sabah’ın dağıtımının durdurulması konusundaki
açıklamasında Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani’nin yasaklama kararının, basın özgürlüğüne
karşı yapılmış bir müdahale olduğunu belirtti. Açıklamada “Alınan bu karar, ‘İnsan Hakları ve Temel
Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’nin ruhuna aykırı olduğu gibi Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesinin içtihatları ile de bağdaşmamaktadır.Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak hiçbir ülkede,
hiçbir kurumda ve hiçbir kuruluşta gazetelerin dağıtımın yasaklanmasını, toplatılmasını, engellenmesini
kabul etmiyoruz.” ifadeleri ile tepki gösterildi. 854
25 Mart 2017
• Referandum kampanyası için İzmir’e giden AKP’li kadınların tepkiyle karşılaştıkları belirtildi.
Urla Halk Pazarı’nda ellerinde broşürlerle “Evet” çalışması yapan AKP Kadın Kolları Teşkilatı’na Pazar
esnafının hep bir ağızdan “Hayır, Hayır” diye slogan atarak yanıt verdikleri ifade edildi. 855
• Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi, önceki gün evinden gözaltına alınan TKP’li
Avukat Deniz Aktaş’la ilgili açıklamasında Aktaş’ın derhal serbest bırakılmasını talep etti. Sabah
saatlerinde polis tarafından evi basılarak gözaltına alınan Aktaş’ın IŞİD’lilerin yanındaki hücreye
konulduğunu belirten TKP açıklamasında, “Bu kadarı da fazla, bu kadarı elinizi yakar. Aktaş derhal
serbest bırakılmalıdır” denildi. 856
• CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, referandum sürecinde Televizyonların ‘Evet’e 30
bin dakika, ‘Hayır’a ise iki bin 737 dakika ayırmasının suç olduğunu belirtti. Referandum sürecinin adil
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bir şekilde gitmediğini ifade eden Ağbaba, “ TRT resmen suç işliyor, bizler suç duyurusunda bulunacağız”
dedi. Seçimin güvenilirliği, adaleti sadece sandıkta kullanılan oyun sayılması ya da salt sandık olmadığını
söyleyen Ağbaba, sözlerini, “Basında tarafların eşit şekilde yer alması, imkanlardan eşit derecede
faydalanması önemlidir. Bazı televizyonlar var ki CHP’nin, ‘Hayır’ diyenlerin hiç ismi yok” diye
sürdürdü.857
• İsviçre Bern’de aralarında ‘PKK VE YPG(Halkçı Koruma Birlikleri)’ taraftarlarının da
bulunduğu iddia edilen bir grup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resminin olduğu bir pankart
açarak miting düzenledi.Erdoğan’ın başına silah dayanan afişte, ‘Erdoğan’ı kendi silahıyla öldürün’
yazılarının yanında grup tarafından terörist ve diktatör sloganları atıldı. Türk Dışişleri Bakanlığı,
İsviçre’nin Ankara Büyükelçiliği’maslahat güzarını bakanlığa çağırarak olayı protesto etti. 858
• Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da hazır bulunduğu Washington Ulusal Basın Kulübü
(NPC) toplantısında Başkan Jeff Ballou, Türkiye’de basın özgürlüğünün içinde bulunduğu duruma dikkat
çekerek, Haziran 2016’dan bu yana Ulusal Basın Kulübü’nün Türkiye’deki basın özgürlükleri ihlallerine
yönelik en az beş açıklama yayınladığını söyledi. Ballou, ”Basın özgürlüğünün sembolü olan kulübümüze
(Türk) Dışişleri Bakanı’nın gelmesi, Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü Türkiye temsilcisi Erol
Önderoğlu’nun bir Türk mahkemesine çıkarıldığı aynı güne tesadüf etti. Önderoğlu’nu ömür boyu hapisle
tehdit eden yargı sürecinin son aşaması bu kısa duruşma oldu. Suçu neydi? Bir Kürtçe gazeteye yardım
etmek. Önderoğlu’nun yanı sıra diğer sanıklar, Şebnem Korur ve Ahmet Nesin de şu anda suçları
gazetecilik olan ve cezaevlerinde bulunan onlarca gazeteciden üçü.” diye konuştu. 859
27 Mart 2017
• CHP milletvekili Barış Yarkadaş, cezaevindeki gazetecilere yolladıkları dayanışma kartlarının
meslektaşlarına teslim edilmediğini belirterek, yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.
Cezaevindeki gazetecilerin haklarının keyfi bir biçimde gasp edildiğini öne süren Yarkadaş, “Başta
Cumhuriyet yazarları olmak üzere onlarca meslektaşımız, sorgusuz sualsiz 145 gündür neyle
suçlandıklarını öğrenmeye çalışıyor. Savcı 145 gündür iddianame hazırlamıyor. KHK’larda böyle bir
hüküm bulunmamasına rağmen, gazeteciler mektup yazamıyor, kendilerine yollanan mektupları
alamıyor. Ailelerle birlikte yolladığımız kartları teslim etmeyenler, aklımızla alay ediyor. Gazetecilerin
cezaevinde kaydı yokmuş... Ahmet Şık, Akın Atalay, Musa Kart ve Turhan Günay cezaevinde değilse
neredeler? Bu arkadaşlarımız buharlaştı mı? Bu keyfiyeti kabullenmiyoruz” dedi. 860
28 Mart 2017
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Böyle devam ederse hiçbir Avrupalı güvenle,
huzurla sokağa adım atamaz’ sözlerinin üzerine Alman Parlamenter Sahra Wagenknecht söz konusu
ifadelerin ‘terörizme çağrı’ olduğunu belirtti. Die Linke Meclis grup Başkanı Parlamenter, ‘bunu söyleyen
terörist, başka bir şey değil’ dedi. 861
29 Mart 2017
• Gazeteci Hasan Cemal ile akademisyenler İsmail Beşikçi, Tarık Ziya Ekinci’nin de aralarında
bulunduğu çok sayıda aydın, akademisyen ve yazar grubu, Anayasa referandumuna giden süreçte siyasi
parti mensuplarının tutuklanmalarının, ‘toplumsal yarılmayı ve huzursuzlukları daha da derinleştireceği
konusunda’ endişelerini belirterek iktidarı uyardıklarını açıkladılar. ‘Kabul Etmiyoruz ve Talep Ediyoruz’
başlıklı yayınlanan bildiride, “Bizler, özgür ve demokratik bir ülkede barış içinde yaşamak isteyen,
HDP’ye ya da başka partilere oy vermiş milyonlarca yurttaş, altı milyon seçmenin oyuyla TBMM’ne
girme hakkı kazanmış bir partiye karşı iktidar bloku öncülüğünde yürütülen sistematik siyasi linç
kampanyasını evrensel insan haklarına, mevcut anayasaya ve siyasi ahlaka aykırı ve kabul edilemez
buluyoruz” denildi. 862
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• Şırnak Emniyet Müdürlüğü, HDP tarafından referandum çalışmalarında kullanılmak üzere
sanatçı Seyda Perinçek’e hazırlatılan Kürtçe ‘Bejin Na’ (Hayır deyin) isimli şarkının yasaklanması için
Valiliğe başvurdu. Talep yazısında, “şarkının içerisinde geçen kelimelerin Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası’nın ilk üç maddesine aykırı olduğu, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği ve Şırnak sınırları
içerisinde tesis olan huzur ve güven ortamında infiale sebebiyet verebileceği” belirtildi. 863
31 Mart 2017
• Belçika Gent Üniversitesi’nde yapılan ‘Türkiye’de İnsan Hakları’ panelinde Türkiye’deki basın
özgürlüğü ve ifade hakları ihlallerine dikkat çekilerek özellikle Cumhuriyet’in yaşadığı baskılar nedeniyle
dayanışma mesajı verildi. Türkiye Gazeteciler Sendikasından Mustafa Kuleli toplantıda yaptığı
konuşmada, “Özgür, demokratik ve laik Türkiye, AB’nin gözleri önünde yerle bir ediliyor ve sanki hiç
kimse bu konuda bir şey yapmak istemiyor gibi görünüyor. Umudumuz Türk insanının kendisinde…”
dedi. Cumhuriyet’in tutuklu Genel yayın Yönetmeni Murat Sabuncu’nun oğlu Murat Can Sabuncu’nun
panel düzenlenmesine katkıda bulunduğu bildirildi. 864
• Senaryo Yazarları Derneği, dizi sürelerinin uzun olmasına yönelik, ‘Yerli dizi, yersiz uzun’
diyerek tepki gösterdi. Twitter üzerinden yapılan ve 98 senaristin imzaladığı açıklamada, “Her hafta 140
dakikalık metin üretmek için, hayatımızda başka hiçbir şey yapmaya fırsat vermeyecek şekilde çalışmaya
mecbur olmaktan ötürü mutsuzuz. Yazdığımız dizilerin her bir bölümünün, yurt dışına satılırken üçe
bölünmesi ve çarpı üç bölüm para kazandırması uğruna, sinema dilinden uzak, günlük hayat ritminde
akan senaryolar yazdığımız için mutsuzuz” denildi. 865
3 Nisan 2017
• Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), dört gazete manşetinde Referanduma ilişkin ‘evet’
propagandası yapıldığını belirterek, ‘Gazetecilik mesleğinin propaganda aracı haline dönüştürülmesi
kabul edilemez’ şeklinde yazılı bir açıklama yaptı. “Bağımsız olduğu iddia edilen ülkenin, bağımsız
olduğunu iddia eden gazetelerin bu duruma düşürülmesinin, basın açısından utanılması gereken bir
durum” olduğuna dikkat çeken Basın Sen, açıklamasında “Unutulmamalıdır ki, toplumsal mücadele ile
özgürleşecek olan medya, özgür basın emekçilerinin de oluşmasını sağlayacaktır. Bu nedenle gazetelerin,
televizyonların, radyoların, internet haber sitelerinin ve medyanın çeşitli alanlarında çalışan tüm
emekçilerin özgürlüğü toplumsal özgürlük mücadelesinden geçmektedir.” denildi. 866
5 Nisan 2017
• Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Basın Konseyi, beş aydır tutuklu bulunan Cumhuriyet yazar ve
yöneticileri ile ilgili iddianamenin açıklanmasının ardından, somut delil olmadığına dikkat çekerek, uzun
tutuklama süresine son verilmesi ve gazetecilerin tutuksuz yargılanmaları çağrısında bulundular.
İddianamenin basın özgürlüğü açısından karanlık bir tabloya işaret ettiğini belirten ÇGD açıklamasında,
“Ancak ortaya çıkartılabilen iddianame,meslektaşlarımıza yönelik hukuki nitelikli ciddi hiçbir suçlama
içermediği gibi Cumhuriyet’e yönelik yargısal sürecin aslında siyası bir operasyon olduğunun açık bir
belgesidir,” denildi. İddianamenin başında genişçe yer alan, tamamına da yedirilen Cumhuriyet yayın
politikasına ilişkin değerlendirmeler, basın özgürlüğünün temelini oluşturan ‘düşünce ve ifade etme
özgürlüğünün asıl bağlarının yok edilmesine yöneliktir, denilerek devam eden açıklama, yazar ve
yöneticilerin derhal salıverilmesini bekliyoruz” ifadesi ile sonlandırıldı. 867
6 Nisan 2017
• Aralarında Zülfü Livaneli, Ataol Behramoğlu ve Murathan Mungan’ın da bulunduğu
Türkiye’nin önde gelen 250 sanatçısı ortak bir açıklama ile referandumda ‘hayır’ diyeceklerini açıkladılar.
Sanatçılar, İstanbul Taksim de bir otelde bir araya gelerek “Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi
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kardeşçesine yaşamak için hayır diyoruz” sloganıyla ‘hayır’ gerekçelerini paylaştılar. 868
7 Nisan 2017
• Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) önerisiyle Avrupa Parlamentosu (AP) vekilleri,
Türkiye’de tutuklu gazetecilere destek amacıyla mektup-kart gönderme kampanyası başlattı.Yeşiller
Partisi grubu kampanya çerçevesinde Cumhuriyet’in çizeri Musa Kart’a bir mektup yollayarak “Dayan
Musa” dedi. Mektup yazılacak isimler arasında Cumhuriyet Yayın Danışmanı ve Uluslararası Basın
Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi Kadri Gürsel ve gazeteci Ahmet Şık’ın da olduğu duyuruldu.RSF’nin
kampanyasında, Türkiye’nin dünyanın en büyük ‘gazeteci hapishanesi’ haline geldiği ve darbe girişimi
sonrası ilan edilen olağanüstü hal döneminde tutuklanan çoğu gazetecinin henüz hâkim karşısına
çıkamadığına dikkat çekildi. 869
• MHP’den ihraç edilen eski milletvekili Meral Akşener, Bolu’da bir grup tarafından topuklu
kadın ayakkabısı ve etekle protesto edildi. Akşener’in, konferans vereceği salona girmesiyle birlikte
yaklaşık 100 kişilik bir grubun sloganlar atarak, yanlarında getirdiği ayakkabı ve etekleri polis bariyerine
fırlattığı belirtildi. Basın açıklaması yapan grup üyeleri, “Bizim protestomuz şer odaklarla birlik olan,
lidere sadakatsizlik gösteren, ülkücü hareket içinde karalama kampanyası başlatan sözde
milliyetçileredir” diye konuştular.870
• Halkların Demokratik Kongresi (HDK),cezaevlerinde açlık grevi yapan tutuklu ve
hükümlülerin durumuna dikkat çekmek amacıyla Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi Kurumu önünde eylem
yaptı. Eyleme katılan HDP milletvekili Hüda Kaya açıklamasında, “Onlarca insanımız cezaevlerinde 50
günü geçen açlık grevlerine devam ediyor. Her türlü acı, sıkıntı ve baskıya rağmen hem zindanlardaki
hem açık hava cezaevine dönüşen ülkemizdeki insanlarımızın yaşam hakkına sonuna kadar sahip
çıkacağız ve mücadeleye devam edeceğiz” dedi. HDK sözcüsü de, “Cezaevinde açlık grevinde olanların
sağlık kontrolününyapılması ve gerekli tıbbi desteğin yapılması gereğinin altını çiziyoruz. Siyasi
tutsakların talepleri taleplerimizdir. Yasalar çerçevesinde çok kolay karşılanabilecek taleplerdir” şeklinde
konuştu.871
8 Nisan 2017
• OHAL kapsamında işlerinden çıkartılan, KHK’ler ile görevlerine son verilen kamu
emekçilerinin durumuna dikkati çekmek için basın açıklaması yapan KESK Mersin Şubeler Platformu,
‘OHAL, KHK ve ihraçlara Hayır’ şeklinde tepki gösterdi. Platform sözcüsü İmam Özdemir, “OHAL ve
KHK’lar rejiminde olup bitenler geleceğin habercisidir. Hukuksuz uygulamalara bir an önce son verilsin.
Biz emekçiler ülkemizin temel sorunlarına çözüm getirmeyen, bu haliyle toplumsal sözleşme niteliği
taşımayan, dayatmaya referandumda ‘Hayır’ diyoruz” diye konuştu. 872
9 Nisan 2017
• Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık’ın tutukluluğunun 100’üncü gününde gazeteciler meslektaşları
için Beyoğlu’nda bir araya geldi.Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu yaptığı açıklamada, “Bizden üç maymun
olmamız bekleniyor. Uğur Mumcu’ların, Sabahattin Ali’lerin, Musa Anter’lerin geleneğinden üç maymun
çıkmaz. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet” ifadelerini kullandı. Basın açıklamasında tutuklu
gazetecilerin serbest bırakılması istendi. 873
10 Nisan 2017
• Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) kayyum uygulamasına ilişkin hazırladığı bir raporda,
kayyumların tutumlarının kadına yönelik şiddeti arttırdığını vurguladı. Doğu Anadolu Bölgesi’nde 36
kadın kurumunun kayyumlar tarafından kapatıldığına dikkat çekilen raporda bu durumun Türkiye’nin
bölgedeki DBP’li Belediyelerde ‘kayyumlarca yürüttüğü savaş politikalarının bir parçası olmasının’ yanı
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sıra bu sistemin, halk iradesine, demokratik ve eşit yaşama bir saldırı olduğu ileri sürüldü. 874 DBP’nin
KHK kapsamında bir büyük şehir, iki il belediyesi ve 25 ilçe belediyesine kayyum atanmış, 1432 belediye
meclisi üyesinden 1408 üye, atanan kayyumlar tarafından görevden alınmıştı. 875
11 Nisan 2017
• HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Bodrum’da partisinin ilçe başkanlığı tarafından
düzenlenen ‘hayır’ mitinginde konuşma yaparken, bir grup tarafından tepki ile karşılaştı. Kısa süreli
gerginlikte, iki grup arasında karşılıklı olarak su şişeleri, sopa ve levhalar fırlatıldı. Olayın ardından
bölgedeki, tepkili grup, polis tarafından uzaklaştırıldı. 876
• Aliağa’daki Kadın Kapalı Cezaevi’ndeki mahkumlar, kendilerine yönelik, çıplak arama,
ziyaretçilerinin rencide edilmesi gibi uygulanan hak ihlallerinden şikayet ettiler. Mahkumlar, Kadın
Yazarlar Derneği (KYD)ne gönderdikleri mektupta, OHAL ile birlikte yaşanan hak ihlallerinden
cezaevlerinin de payını aldığını ifade ederek, kitap, dergi gibi araştırma, inceleme yapabilecekleri
kaynakların verilmediğini ayrıca görüş saatlerinin 45 dakikaya inmesi, aylık açık görüşlerin iki ayda bire
inmesi, kimi yerlerde ayakta sayımın dayatılması, dışarıdan ders kitapları dışında tüm kitapların,
yasaklanması gibi uygulamaları dile getirdiler. KYD tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan
Dönem Sözcüsü Sevim Korkmaz Dinç, “Düşünce ve ifade özgürlüğü, kişisel hak ve özgürlüklerin
güvence altına alınması demokrasinin temelidir. Cezaevlerinde tutuklu bulunanların can güvenliği, haber
alma özgürlüğü, inceleme, araştırma, okuma ve yazma olanaklarının sağlanması en temel ilkemizdir. Bu
hakların sağlanması hükümetin görevleri arasındadır” dedi.877
• Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Ahmet Abakay, Türkiye’de tutuklu 158 gazetecinin
11’inin Cumhuriyet’e mensup olduğunu belirterek, gazetecilere açılan davaların tamamının geri
çekilmesini ve tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi. Abakay,Türkiye’de basına yönelik
baskıların, 14 yıllık AKP iktidarında arttığını ifade ederek, “Basına, düşünce ve ifade özgürlüğüne karşı
baskı uygulayan bir yönetimle karşı karşıyayız. Ülkemizde Halen 158 gazeteci cezaevinde.Bunu kabul
etmiyoruz. Gazeteciler ya cezaevinde, ya mahkeme koridorlarında ya da işten atılıyor. Cezaevlerindeki
tüm gazetecilere özgürlük talep ediyoruz. Gazetecilere, açılan tüm davalar geri çekilsin. Demokrasinin
basın özgürlüğünün gereği budur” dedi. 878
• Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği, Türkiye’de ki tutuklu gazetecilerle
dayanışma amacıyla adına “freewordsturkey” çağrısı ile düzenlediği etkinliğini genişleterek, bir bağış
kampanyası başlattı. “Türk Hükümetinin düşünce ve basın özgürlüğüne yönelik engellemelerine karşı”
denilen kampanya kapsamında, gelen bağışlarla, Türkiye’deki altı gazete ve online haber portalında,
referandum öncesi yayınlanacak ilanlarda basın özgürlüğüne dikkat çekileceği açıklandı. “Özgürlük ve
Demokrasi İçin Hep Birlikte” başlığıyla Agos, BirGün, Cumhuriyet, Evrensel, Diken ve Turuncutime’da
yer alacağı belirtilen ilan ile ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Alexander Skipis, “Türkiye’de düşünce
özgürlüğünün ayaklar altına alındığını görüyoruz. Neredeyse tamamen yok edilmiş durumda. 150’nin
üzerinde yazar ve gazeteci cezaevinde, binlerce insan, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’la farklı
görüşte olması nedeniyle tutuklandı. Bu nedenle düşünce özgürlüğü için güçlü bir mücadele yürütüyoruz”
dedi.879
12 Nisan 2017
• İtalya Adalet Bakanı Andrea Orlando, Hatay yakınlarında gözaltına alınan gazeteci ve
belgeselci Gabriele Del Grande’ye ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’de gazetecilere yönelik gözaltı ve
tutuklamaların, “adalet sisteminin güvenilirliğini riske attığını” söyledi. Türkiye’de tutuklu 150’ye yakın
gazetecinin tutuklu olduğunu ve hâkim karşısına çıkarılmadığını belirten Orlando,“Grande’nin durumunu
Dışişleri Bakanlığımız takip ediyor. Türkiye’deki tutuklu gazeteciler konusunda ise daha önce de dile
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getirdiğimiz gibi Türk demokrasisindeki gerilemeden ve çok sayıda kişinin haklarından mahrum
edilmesinden büyük endişe duyuyoruz. Bu müdahaleler yargının gerçekten bağımsız olup olmadığının ve
bunun sonucu olarak da bu sistemin ürettiği kararların niteliğinin sorgulanmasına yol açıyor” dedi.İtalyan
Gazeteciler Sendikası’nın, Türkiye’de gazetecilere yönelik baskıyı Mayıs ayında yapılacak bir eylemle
protesto etme kararı aldığı da belirtildi.Sendikanın açıklamasında “Gabriele’nin bir an önce İtalya’ya
dönmesini umuyoruz. Bu vaka, Türkiye’de gazetecilerin ve basın özgürlüğünün içinde bulunduğu
dayanılmaz durumu bir kez daha gözler önüne seriyor” denildi. Mayıs eyleminde Roma’daki Türk
Büyükelçiliği önünde yapılacak gösteride Türkiye’de hapiste olan gazetecilere destek mesajı verileceği
de belirtildi.880
13 Nisan 2017
• Birleşmiş Milletler İnsan Hakları uzmanları, OHAL uygulamalarının, toplu işten çıkarma ve
okuldan uzaklaştırma,gibi cezalardan dolayı Türkiye’yi çalışma ve eğitim hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle
kınayarak temel haklara olağanüstü hal koşullarında bile saygı gösterilmesi gerektiğini belirttiler.
Uzmanlar, “Ancak on binlerce kişinin kariyer ve geçimini yok eden bu toplu uygulamalar, hiçbir kriteri
karşılamıyor” dediler. 881
14 Nisan 2017
• Alman Gazeteciler Birliği (DJU) ve Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB), Türkiye’de baskı
gören ve tutuklu gazetecilere destek amaçlı ortak eylem düzenledi. Stuttgart’da düzenlenen etkinlikte,
‘Gazetecilik suç değildir.’, ‘Güçlü Basın- Güçlü Demokrasi’ ile ‘Deniz Yücel’e Özgürlük’ yazılı
pankartlar açıldı. Eyleme Alman, Türk ve Kürt katılımcılar da destek verdiği belirtildi. 882
• CHP, gazeteci Cem Küçük hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na “halkı kin ve
düşmanlığa tahrik etmek” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Küçük, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’na, Bandırma Ana Jet Üs Komutanlığı’ndaki askerlerin selam durmasına tepki
göstermişti.883
• “Zindanlarla Dayanışma İnisiyatifi” cezaevlerinde açlık grevi yapanlara destek vermek
amacıyla Bakırköy’deki kadın cezaevi önünde oturma eylemi yaptı. Eyleme HDP’li milletvekili Pervin
Buldan da katıldı.Burada açıklama yapan Buldan, cezaevinde açlık grevinde bulunanların taleplerini
hükümetin dikkate alması gerektiğini savundu. Buldan, “Cezaevlerinde başlatılan açlık grevleri artık ne
yazık ki kritik bir aşamaya gelmiştir. Tutsakların başlatmış olduğu açlık grevlerindeki taleplerin çok
insani talepler olduğunu özellikle belirtmek isterim” dedi. Açıklamanın ardından Pervin Buldan ve
beraberindekiler, İnfaz Kurumu önünde oturma eylemi yaptı. 884
• Açlık grevi yapan tutuklu ve hükümlülerin aileleri, açlık grevine katılanların sağlık durumuna
dikkat çekmek için İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şube binasında, iki günlük açlık grevi başlattı.
Aileler, 58 gündür açlık grevindeki mahpusların temel insani talepleri olduğunadikkat çekerek, sorunun
çözülmesi için çağrı yaptı.İHD Ankara Şubesi’nde yapılan basın açıklamasında aileler adına konuşan
Gülhan Özlü, açlık grevindeki mahkumların sağlık durumlarının kötüleştiğini söyleyerek, “Şu ana kadarki
süreçte hiçbir yetkili çözüm üretmek adına çaba sarf etmedi, herhangi somut bir gelişme kaydedilmedi”
dedi.885
16 Nisan 2017
• CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, referandum sonuçlarına ilişkin ana akım
medyadaki verilerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek 60’a yakın sandığa itiraz edeceğini
duyurdu. Aksünger, “Hakimler manipülasyon yapıyor. Yüzde 37 sandığa itiraz edeceğiz. İtiraz
edeceğimiz sandık Yüzde 60’ı bulacak. YSK devletin güdümünde olduğu için kendine göre kendi
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devletini legalize etmeye çalışıyor. Anadolu Ajansı oylama sonuçlarını manipüle ediyor” dedi. 886
20 Nisan 2017
• Çağdaş Gazeteciler Derneği 2017 yılında gazetecilerin gördüğü “baskı ve saldırıları” kapsayan
raporunda yöneltilen baskıların ulaştığı son evrenin, gazeteciliğin katledilip, cezaevlerinde ölüme
mahkum edilmesi olduğuna işaret edildi. Raporda, basın-yayın özgürlüğünün saldırıyla karşı karşıya
olduğunu belirtilerek “Halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını engelleyip, yalan ve şiddet
üzerine bir yönetimi inşa eden ve yalanlarını basın-yayın üzerinden meşrulaştırmaya çalışan anlayışın
başlattığı saldırının ulaştığı bu son evre, gazetecilerin işsiz bırakılmasıdır”denildi. Baskı ve saldırılar
konusunda tutulan istatistiğe göre iki gazetecinin darp edildiği, 17 gazetecinin gözaltına alındığı,10
gazetecinin tutuklandı, iki basın kurumunun KHK kapsamında kapatıldığını, dört olay hakkında “yayın
yasağı” kararı verildiği, ayrıca 90 gazetecinin işten çıkartılmasıda raporda yer aldı. 887
21 Nisan 2017
• Avrupa Konseyi’nin “Gazeteciler Baskı Altında” araştırmasında 47 ülke arasından Türkiye,
anketin birçok kategorisinde “en kötü” sonuçları verdi. Raporu hazırlayan sosyal psikolog Marilyn Clark,
araştırma yanıtlarını farklı bölgelere göre düzenlerken Türkiye’yi ayrı bir değerlendirmeye tabi tutma
ihtiyacı hissettiklerini belirterek, Türk gazetecilerin diğer ülkelerdeki gazetecilere göre fiziksel, psikolojik
saldırılara ve ‘polisin gözdağına’ daha fazla maruz kaldıklarını ifade etti. 888
• Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Sendika.org editörü Ali Ergin Demirhan’ın gözaltına
alınmasına Twitter üzerinden tepki gösterdi. Açıklamada, “Böyle bir suç olamaz. Demirhan ile
yazdıklarından dolayı tutuklu olan tüm gazeteciler serbest bırakılmalıdır” ifadelerine yer verildi. 889
• İnsani Yardım Vakfı (İHH), katıldığı bir televizyon programında “Cumhurbaşkanı Erdoğan,
radikal İslamcılarla, Mavi Marmara’daki manyak tiplerle yolunu ayırmalı” diye konuşan Cem Küçük
hakkında 50 ayrı ilde suç duyurusunda bulundu. İstanbul Adalet Sarayı’nda İHH Yönetim Kurulu üyesi
Avukat Gülden Sönmez, gazeteci Küçük’ün Nisan ayında Mavi Marmara’yı organize edenlere,
katılımcılarına ve o düşünceyi temsil eden kesimlere hakaret içeren beyanlarda bulunduğunu ileri
sürdü.Grup,açıklamanın ardından hazırladıkları suç duyurusu dilekçelerinde,”hakaret” ve “Halkı kin ve
düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarından Küçük hakkında dava açılarak cezalandırılması talep
edildi. İstanbul dışında 50 şehirde daha Küçük hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. 890
27 Nisan 2017
• Almanya’da gerçekleşen Dünya Basın Özgürlüğü günü kapsamında, bu yılki odak noktanın
Türkiye olduğu ifade edilerek, Türkiye’deki basın özgürlüklerine ilişkin bazı taleplere yer verildi.
Etkinlikte, dünyanın hiçbir cezaevinde Türkiye’deki kadar tutuklu gazeteciye rastlanamadığı ileri
sürülerek “Hapishanelerde bulunan çoğu gazeteci hala yargılanmayı bekliyor. Biz dayanışma sinyalleri
göndererek Türkiye’de gözaltında ve hapiste bulunan tüm gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını talep
edeceğiz’’ denildi. 891
29 Nisan 2017
• Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) tarafından hazırlanan bir raporda, basın özgürlüğüne
yapılan saldırılar nedeniyle, Türkiye’nin itibarını kaybetme riski altında olduğu belirtildi. ‘Basına SaldırıSansürün Yeni Yüzü’ isimli raporda, dünya çapında basın özgürlüğü ve tehditler sorgulanırken, son 20
yılda Türk medyasını inceleyerek, 146 gazetecinin halen hapiste olduğuna dikkat çekildi ve bu durumun
basın özgürlükleri açısından kabul edilemez olduğu savunuldu. Hükümetin medyaya sistemli bir şekilde
baskı uyguladığına da yer verilen raporda, çok sesli basının susturulduğu ileri sürüldü. 892
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• İnternet ansiklopedisi Wikipedia’nın Türkiye’de erişiminin kaldırılmasına Wikipedia’nın
kurucularından Jimmy Wales tepki göstererek mücadele desteği mesajı yayınladı. Wales, twitter’da
yaptığı açıklamada, ‘Bilgiye erişim temel insan hakkıdır. Türkiye halkının bu savunma mücadelesinde
hep yanlarında olacağım’ denildi. 893
•
1 Mayıs 2017
• Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri Zeid Al Hüssein, Türkiye’de yaşanan hak ihlallerine
ilişkin, “Ulusal güvenlik adı altında temel haklar ihlal edilemez. Gazetecilere yönelik saldırılar kabul
edilemez” dedi. Türkiye’deki insan hakları tablosunun kendilerini ciddi bir biçimde endişelendirdiğini
öne süren Al Hüssein, “Bir yandan çok sayıda görevden alma ve gözaltı yaşanırken, diğer taraftan bunların
hepsinin hukuk kuralları açısından standartlara uyduğunu söylemek çok zor. Uluslararası sözleşmeler bir
sebepten ötürü var. Gazetecilik bir suç değildir. Gazetecilerin işlerini serbestçe yapabilmeleri çok
önemlidir” diye konuştu. 894
• Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Türkiye-AB ilişkileri
konusunda yaptığı açıklamada, “Türkiye demokrasisi diye bir kavram yok, sadece bir demokrasi var.
Türkiye için AB rüyası bitmiştir” dedi.Hahn, devamla, AB kurallarının tartışılabilir olmadığını ve Türk
halkının özgür yaşama konusunda Avrupalılarla aynı haklara sahip olduğunu ifade etti. Hahn, “Basın
özgürlüğü konusundaki sınırlamaların, kitlesel gözaltılar yapılmasının ve sivil hakların alanının
daralmasının AB üyeliği için gerekli kriterlerin sağlanmasını şu an için imkânsız hale getirdiği”
yorumunda bulunarak, Türkiye’nin Avrupa perspektifinden uzaklaştığını ve gelecekteki ilişkilerin
ekonomi temelli olabileceğini söyledi. 895
3 Mayıs 2017
• The Guardian, referandum sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP’ye geri
dönmesinin, Erdoğan’ın otoritesini sağlamlaştırma yolunda ‘ilk adım’ olarak niteledi. Cumhurbaşkanının
yargı üzerindeki kontrolünü tamamen eline aldığını iddia ederek, hâkimiyetini daha da pekiştirdiğini
belirten gazete, 150 medya mensubunun demir parmaklıklar ardında olduğunu ve bu durumun Türkiye’yi
dünyada en fazla gazetecinin hapiste bulunduğu ülkeye dönüştürdüğüne de dikkat çekti. 896
• Uluslararası basın ve insan hakları kuruluşları Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde yayınladıkları
mesajlarla Türkiye’deki tutuklu gazetecilere destek verdi. Uluslararası Basın Enstitütü (IPI) İletişim
Direktörü Steven Ellis, gazetecilere yöneltilen suçlamaların siyasi olduğunu belirterek, “Ne yalnızsınız
ne de unutuldunuz, gazetecilik yaptıkları için hapsedilen herkesi destekliyoruz” dedi. 897
• Mısır’da geçmişte tutuklanmış olan bir grup gazeteci, Türk basınında yaşanılanların,
ülkelerindeki darbe dönemindeki durumu andırdığını ve gazetecilerin aynen Türkiye de olduğu gibi,
sindirilerek baskı altına alınmak istendiğini söylediler. Türkiye’deki gazetecilere özgürlük için
oluşturdukları #freeturkeymedia çağrısı ile hapishanede kalan gazetecilerin moralini yüksek tutmak
istediklerini belirten Mısırlı gazetecilerin insan haklarının gelecekte daha iyi bir noktaya gelmesini
temenni ettiklerini bildirdiler. 898
• Uluslararası Af Örgütü, Avrupa’nın birçok şehrinde yaptıkları eylemlerle Türkiye’deki tutuklu
gazetecilerin ‘derhal ve şartsız’ serbest bırakılmasını istedi. UAÖ Almanya Genel Sekreteri, “Dünyanın
hiçbir ülkesinde Türkiye’deki kadar çok gazeteci hapiste değil. ‘Özgür basın’ tutuklu durumda” dedi.
Uluslararası Af Örgütü, darbe girişiminden beri tutuklanan 120 gazetecinin serbest bırakılması için #FreeTurkeyMedia kampanyası çerçevesinde online dilekçeye dünya çapında 250 bin aktivistin imza verdiğini
duyurdu. Örgütün Danimarka şubesi, topladığı 45 bin 337 imzayı Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği’ne
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teslim etti. Örgütün raporunda, gazetecilerin aylarca haklarında iddianame yayımlanmadan hapiste
tutulduklarına, yöneltilen suçlamaların tümüyle saçma olduğuna, gerçek bir suç içermediğine ve herhangi
bir kanıt sunmadığına değinildi. 899
• 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde bir araya gelen gazeteciler Türkiye’de gazetecilik
yapmanın yasak, gazetecilerin de tutsak oldukları ifade edildi. Basın Konseyi’nin tutuklu meslektaşlarını
hapishanede ziyaret etme talebinin 26. kez reddedilmesi üzerine bir araya gelen gazetecilere akademisyen
Mehmet Haberal, CHP milletvekili Tuncay Özkan da katılarak destek verdiler. Prof. Haberal, dört yıl
önce kaldığı hücrenin maketini gösterirken; Özkan aynı süre içindeki tutukluluk günlerini anlattı. Basın
Konseyi Başkanı Pınar Türenç, yaptığı konuşmada, “Onların gökyüzünü görmeleri bile yasak. Tecrit
koşulları devam ediyor. Haftada iki saat havalandırma hakları tanınıyor. Bir saat ailelerle, bir saat de
avukatlarıyla görüşebiliyorlar. Buradan bir kez daha sesleniyoruz, adalet istiyoruz. Geciken adalet, adalet
değildir. Gazetecilere buradan sesleniyoruz. Özgür 3 Mayıslarımız da olacak, dayanın arkadaşlar” dedi. 900
• Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyleİstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan DİSK Basınİş üyeleri ve bir grup gazeteci, “Özgür basın susturulamaz, Gazetecilere özgürlük” sloganları ile tutuklu
gazeteciler için eylem yaptı.Grup adına açıklama yapan gazeteci Ceyda Karan, “Tutuklu gazetecilerle,
yargılanan gazetecilerle, kalemi makinesinden alınan gazetecilerle Türkiye'de yaşayan her yurttaşın da
söz hakkı kısıtlanmış oluyor. Gazetecilik savcılara değil, tarihe tanıklık etmektir. Gazeteci kamuoyunu
ilgilendiren konuları haberlerinde anlatır. Meslek örgütleri ise baskıların bu denli arttığı bir dönemde en
az iktidar kadar cüretkâr olmalı, statükolara değil özgürlüklere sahip çıkmalıdır. Bu anlayışla
hapishanelerdeki meslektaşlarımıza yönelik tecrit uygulamalarını kabul edilemez bulduğumuzu, hepsinin
bir an önce serbest bırakılmasını istediğimizi bir kez daha yineliyoruz” dedi. 901
4 Mayıs 2017
• Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde dünyanın önde gelen gazetecileri, altı aydır tutuklu olan
Cumhuriyet yazarları ve diğer tutuklu gazetecilerin tahliye edilmesi talebiyle farklı şehirlerde etkinlikler
düzenledi. Finlandiya'daki Helsingin Sanomat'ın Genel Yayın Yönetmeni Kaius Niemi, Helsinki'deki
Türkiye Büyükelçiliği'ne yazdığı mektupta, Türkiye'deki tutuklu gazetecilerin durumuna dikkat çekerek,
“IPI(Uluslararası Basın Enstitüsü) üyeleri Kadri Gürsel, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın davaları, onların
gazetecilikten yargılandıklarını göstermektedir. Hükümetinizi mesleklerini yaptıkları için tutuklanan tüm
gazetecileri salıvermeye, onlara yönelik suçlamaları düşürmeye ve OHAL yetkilerinin suistimal
edilmesine son vermeye çağırıyoruz” dedi. Ayrıca, IPI'ın merkezinin bulunduğu Viyana'daki Türkiye
Büyükelçiliği önünde de bir basın açıklaması yapılarak, IPI İcra Direktörü Barbara Trionfi, “Gazetecilik
suç değildir” dedi. 902 Almanya’da Dünya Basın Özgürlüğü kapsamında düzenlenen etkinliklerde Türkiye
ve dünyada bulunan tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması için çağrıda bulunuldu. Uluslararası Af
Örgütü Genel Sekreteri Markus Beeko yaptığı açıklamada en çok tutuklu gazetecinin Türkiye’de
olduğuna dikkat çekerek, “Türk Hükümeti, bu gazeteciler özgür bırakılana kadar yanlarında duracağımızı
anlasın” diye konuştu. Die Welt’in tutuklu muhabiri Deniz Yücel ile Ahmet Şık’ın eşi Yonca Şık’ın
katıldığı etkinliklerde Türkiye’de özgürlüğün normal bir şey olmadığını çoktan beri söylediler. Yonca
Şık, konuşmasında, “Hâkimler savcılar onların yanında olabilir, fakat bizim yanımızda hak var” dedi. 903
5 Mayıs 2017
• Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Kuleli, Alman Schwabische Zeitung ile
verdiği demeçte, ülkede gazetecilerin sadece bir kez eleştirel haber yapabileceğini, zira ardından
tutuklanacaklarını belirtti. Türkiye’nin artık işleyen bir demokrasiye sahip olmadığını ileri süren Kuleli,
vatandaşların bağımsız bilgiler aracılığıyla fikrini oluşturmasının demokrasinin ayrılmaz parçalarından
biri olduğunu ancak insanların sosyal medya mecralarında bile düşüncelerini dile getirmekten giderek
daha fazla korktuğunu ifade etti. Kuleli, devamla, Alman Başbakanı Angela Merkel’in Türkiye’deki basın
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özgürlüğü ve demokrasi için ‘yeterince’ çaba sarf etmediğini söyledi. 904
• Uluslararası Af Örgütü, tutuklu gazeteciler konusunda, tepki oluşturmak amacıyla ‘İçerden’
isimli bir gazete çıkardı. Tutuklu gazetecilerin mesajlarının yayınlandığı gazetede, Af Örgütü’nün
tutukluların serbest bırakılması için başlattığı imza kampanyasına katılma çağrısı yaptı. 905
• Financial Times, darbe girişimi sonrası yaşanılanlar konusunda yaptığı haberde, Türkiye’de
40.000’den fazla kişinin tutuklandığı, yaklaşık 150.000 kişinin işten atıldığından bahisle, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın “Rejime karşı çıkan herkesi süpürdü” görüşüne yer verdi. Yazıda devamla,
OHAL’in Türkiye’de hapishaneleri doldurduğunu, mahkemelerini taşırdığını, aileleri birbirinden
ayırdığını böylelikle Erdoğan’ın bütün güçleri üzerinde topladığını ileri sürdü. 906
• İHD Genel Başkan Yardımcısı Raci Bilici, anayasa değişikliğine ilişkin referandumda yaşanan
hak ihlallerine değinerek, yürütülen kampanyalarda kamu kaynaklarının kullanımı ile ilgili eşitsizliklerin
ve OHAL uygulamalarının yarattığı olumsuzlukların sonucu doğrudan etkilediğini söyledi. Türkiye’nin
dokuz aydır OHAL ile yönetildiğine dikkat çeken Bilici, bu süreçte çıkartılan kanun hükmünde
kararnameler (KHK) nedeniyle düşünce ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, ekonomik ve sosyal haklar
ile kişi özgürlüğü ve güvenliği bakımdan mağduriyet oluşturan ihlallerin ortaya çıktığını kaydetti.
İHD’nin verilerine göre bölgede yılın ilk üç ayında çeşitli ihlal alanlarında toplam yedi bin 907 ihlal
yaşandı. İki kişi, polis ve jandarma tarafından öldürüldü, iki kişi yaralandı. Cezaevlerinde bir kişi
yaşamını yitirdi. “Faili meçhul” saldırılarda da iki kişi yaşamını yitirdi. Resmi hata ve ihlal sonucu 118
kişi yaralandı. Silahlı çatışmalarda 13 güvenlik görevlisi şehit oldu, 16’sı yaralandı. 73 silahlı militan ve
bir sivil yaşamını yitirdi. Mayın ve sahipsiz bomba patlaması sonucu üç çocuk yaşamını yitirdi, beşi çocuk
10 kişi yaralandı. 18 kişi gözaltında, 33 kişi gözaltı yerleri dışında, 182 kişi cezaevlerinde işkence ve kötü
muamele gördü. 13’ü çocuk 1629 kişi gözaltına alındı. 432 yetişkin ve bir çocuk tutuklandı. 907
6 Mayıs 2017
• Anayasa Mahkemesi (AYM), siyasetçinin eleştirilmesinden dolayı basın ve ifade özgürlüğüne
müdahalenin Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verdi. Oybirliği ile alınan kararda, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a hakaret gerekçesiyle gazetecilere açılan binlerce dava konusunda, “Siyasetçi,
gazetecinin eleştirisine katlanmak zorunda, bu nedenle cezalandırılmak Anayasa’ya aykırı”
açıklamasında bulundu. Gazeteci Önder Balıkçı, Bandırma manşet isimli internet sitesinde yayınladığı
haberiyle ilgili kendisine açılan davadan sonra Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Anayasal hak olan
ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuruyu kabul eden AYM, ihlalin
sonuçlarının kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasını istedi. Ayrıca Balıkçı’ya bin lira tazminat
ödenmesini de hükme bağladı. 908
9 Mayıs 2017
• Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Türkiye de basın ve ifade
özgürlüğü konularına dikkat çekerek, bu konunun AB - Türkiye ikili ilişkileri kapsamında Ankara’nın
AB’ye geçiş süresi çerçevesinde paylaşılan ortak değerlerin bir parçası olduğunu söyledi. Berger, “İnsan
haklarına, temel haklara ve medya özgürlüğü dâhil olmak üzere diğer temel özgürlüklere saygı, olmazsa
olmazdır” dedi. 909
10 Mayıs 2017
• Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği, TVNet’te yayınlanan “Derin Tarih”
isimli programda, Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızı Afet İnan hakkındaki sözlere sert tepki gösterdi.
Dernek Başkanı Ayça Akpek, yaptığı yazılı açıklamada, “1953’te derneğimizi kuran Prof. Dr. Afet İnan
Cumhuriyetimizin yetiştirdiği en önemli bilim insanlarından biridir. Türk Tarih Kurumu’nun
kurucularındandır. Cumhuriyet döneminin yeni tarih anlayışının temellerinin atılmasında ve kadın
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kimliğinin kurgulanmasında bir ideolog gibi hizmet etmiş Cumhuriyet kadınıdır. Bu yönüyle Atatürk’ün
en yakın çalışma arkadaşlarından biri olmuştur” dedi. Akpek, ayrıca “İnsanlığa, akla, bilime hiçbir katkısı
olmayan bu cahillerin yetişmesine, yeşermesine izin verenler de, bu ortamı hazırlayanlar da onların
işlediği nefret suçunun işbirlikçisi, suç ortağıdır. Bu sözlerin söylenmesine yol açan ortamın
hazırlanmasına katkı koyanların sorumluluğu da göz ardı edilmemelidir. Bizler hukuki süreci kararlıkla
takip edeceğiz. Daha büyük bir kararlılıkla ise Atatürk ve kurucumuz Prof. Afet İnan gibi Cumhuriyet
devrimcilerini ve Cumhuriyet devrimlerini savunacağımızı kamuoyuna duyururuz” dedi. 910
11 Mayıs 2017
• Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Tom Malinowski, Washington’da ‘Basın Özgürlüğü’ ile
ilgili bir toplantıda, Türkiye’deki süreci değerlendirerek, “Türkiye hayal kırıklığı yarattı” dedi.
Malinowski, konuşmasında, Türkiye’nin herkes için örnek oluşturan bir demokrasiye sahip durumdayken,
dünyanın dört bir yanından saygı görürken, sürecin ‘dramatik’ bir şekilde yön değiştirdiğini ve
Türkiye’nin küresel saygınlığının zarar gördüğünü söyledi. Malinowski, “Hükümeti desteklemeyen
Türkleri tehdit etseniz de, dünyanın kalanını tehdit edemezsiniz. Dünya neler olup bittiğinin gayet
farkında.” ifadelerini kullandı. 911
12 Mayıs 2017
• CHP milletvekilleri, açlık grevindeki akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça
konusunda hükümetin acil devreye girmesi gerektiğini söyledi. CHP’li 15 milletvekili, TBMM’deki basın
toplantısında, açlık grevindeki iki kişinin göreve geri dönmeleri için Başbakan Binali Yıldırım’a çağrıda
bulundular. Ayrıca 35 CHP'li milletvekili bu konudaki taleplerini yazılı olarak da Başbakanlığa iletti. 912
Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubu Başkanı Gianni Pitella'nın yanı
sıra, CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, HDP Milletvekili Mithat Sancar ve çok sayıda sivil toplum
kuruluşu grevdeki akademisyenlere destek vermek için bir araya geldi. 913
• Gazeteciler Cemiyeti, cumhuriyet.com.tryayın yönetmeni, gazeteci Oğuz Güven’in gözaltına
alınmasına ilişkin açıklamasında, “Güven’in gözaltına alınmasını kınıyor, meslektaşımızın en kısa sürede
serbest bırakılmasını diliyoruz” ifadelerine yer verdi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin,
Güven’in gözaltına alınmasını basına yönelik “yıldırma ve sindirme” siyasetinin devam ettiğinin
göstergesi olduğunu ifade ederek, “Suç işleyen gazeteci varsa kanun önünde elbette hesabını vermelidir.
Ancak, sırf gazetecilik faaliyetleri dolayısıyla kimse suçlanamaz, hürriyetinden mahrum edilemez.
Gazetecilik suç değildir. Meslektaşlarımızın böylesine yaratılan korku ve endişe ortamında görevlerini
yapabilmelerinin engellenmesi demokrasi ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaz. Gazeteci göz altıları,
tutuklamalar halkın haber alma ve bilgi edinme hakları üzerinde ağır baskı yaratır hâle gelmiştir” dedi. 914
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, TGC Yönetim Kurulu üyesi Oğuz Güven’in gözaltına alınmasını
kınadı. Basın Konseyi de, cumhuriyet.com.tryayın yönetmeni Oğuz Güven'in gözaltına alınmasına ilişkin,
“Güven’in bir haberdeki başlık nedeniyle gözaltına alınması basın özgürlüğü açısından endişe vericidir.
Gazetecilere yönelik bu baskılar Türkiye’yi demokrasiden uzaklaştırmaktadır” açıklaması yaptı.
Açıklamada, “Artık kelimeler izleniyor, manşetler gözaltına alınıyor. Suç isnadı var ise ve 'zanlı'
Cumhuriyet gibi köklü bir gazetenin haber sitesinin Yayın Yönetmenine yapılacak şey onu ifadeye davet
etmek olmalıdır. Evinden gözaltına almak, totaliter rejimlere özgüdür. Basın Konseyi olarak tüm
gazetecilerin tutuksuz yargılanmasını, cezaya dönüşen uzun tutukluluk uygulamasının bir an önce sona
erdirilmesini ve yeni soruşturmaların doğrudan gözaltı ve tutuklamalara başvurulmadan sürdürülmesini
istiyoruz” denildi. Ayrıca, DİSK Basın-İş de yaptığı açıklamada, “Güven'in bir an önce serbest
bırakılmasını istiyoruz. Hukuki süreci takip ediyoruz. Cumhuriyet.com.tr Yayın Yönetmeni, üyemiz
Güven önce hedef gösterildi sonra gözaltına alındı. Yandaş kalemlerin, polisin ve yargının kimden talimat
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aldığı ortada” dedi. 915 CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,
“Güven de gözaltına alınan gazeteciler listesine eklendi. Güven'le ilgili bir soruşturma varsa, bu savcılığa
davet edilip ifadesinin alınması yoluyla yürütülebilirdi. Ancak ne yazık ki, anlayış değişmiyor ve
gazeteciler evlerinden sabahın kör saatinde alınmaya devam ediliyor. Bu yöntem kabul edilemez” dedi. 916
CHP’li Mustafa Sarıgül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ülkeyi yönetenleri,
demokrasimizin geleceği için sorumlu davranmaya çağırıyorum” dedi. 917
13 Mayıs 2017
• Etkin Haber Ajansı’nın (ETHA) çevirmeni Meşale Tolu’nun terör örgütü üyesi olmak iddiasıyla
tutuklanması üzerine Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin Alman
diplomatlara haber vermeyerek, Viyana Anlaşması’na uymadığını ve bu şekilde hukuka aykırı
davranıldığını ileri sürüldü. Türkiye’deki Alman diplomatların Meşale Topçu ile bağlantı kuramadıklarını
da belirten bakanlık sözcüsü, Topçu ile görüşme imkânı tanınmasını talep etti. 918
14 Mayıs 2017
• Almanya’da Hayır Platformu, HDK ve Demokratik Güçbirliği’nin organize ettiği
yürüyüşteAlman Gazeteci Meşale Tolu’ya özgürlük istendi. Yürüyüşte, Alman gazeteciler, Meşale Tolu
ve Deniz Yücel’in yanı sıra Türkiye’deki tüm tutuklu gazetecilerin, serbest bırakılması istendi.919
15 Mayıs 2017
• Cumhuriyet’in internet sitesi yayın yönetmeni Oğuz Güven’in tutuklanmasına CHP’li
Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba, Mahmut Tanal ve Barış Yarkadaş
Twitter üzerinden tepki gösterdiler. Tanrıkulu, tweet’inde, “Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Oğuz
Güven de tutuklandı. Yargının tükendiği, kendi kendini her gün yok ettiği böyle bir dönemi tarih
yazmadı” dedi. Tanal ise tweet’inde “Artık kimse gazetecilik yapamaz! Sarı öküzü vermeyecektik” dedi.
Yarkadaş, “Yargı bu tutuklama kararıyla Gazeteciliği Biçti!” ifadesini kullanırken; Böke, tepkisini “Oğuz
Güven ne güzel söylemiş, bu çürümüşlük karşısında yapacak bir şey yok. Tek yol, asla
normalleştirmemek, mücadele etmek ve değiştirmek” paylaşımıyla gösterdi. CHP Genel Başkan
Yardımcısı Ağbaba da, “AKP yargı yoluyla muhalifleri terbiye etmeye çalışıyor. Türkiye bugün dünyanın
en büyük gazeteci cezaevi... Gazetecilik Suç Değildir” dedi. 920
• Adana’da Devrimci Gençlik üyesi gençler, KHK ile ihraç edilen ve işlerine geri dönmek için
açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça ile oğlunun cenazesini
alamadığı için 81 gündür açlık grevinde olan Kemal Gün’e destek olmak için Atatürk Parkı'nda süresiz
dönüşümlü açlık grevi başlattı. Açlık grevi öncesi gençler adına konuşma yapan sözcü Kübra Yeşildağ,
“Bizler, hiçbir sebep gösterilmeden ihraç edilen, … Ve diğerlerinin sesine ses olmak, çığlıklarını
duyurmak için bir araya geldik. En demokratik ve insani hak mücadelelerine destek olmak için
başkaldırıyoruz. Onlar, bedenlerinin açlığını ruhlarının direniş ateşiyle doyururken hiçbir şey yapmamayı,
rahat rahat yemek yemeyi, su içmeyi insanlığımıza sığdıramadığımız için süresiz dönüşümlü açlık
grevindeyiz. Duyarlı herkesi destek olmaya çağırıyoruz” diye konuştu.921
17 Mayıs 2017
• Adıyaman KESK Şubeler Platformu, açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça 'ya destek amaçlı düzenledikleri basın açıklamasında, “KESK olarak yaşamları kritik bir aşamada
olan üyelerimiz ve tüm kamu emekçileri işlerine iade edilinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.
Grup adına konuşan Mehmet Dağdeviren, “Sendikamız, bu sürecin başından itibaren üyeleriyle
dayanışma içerisinde olmuş örgütlediği çeşitli eylem ve etkinliklerle yaşanan hukuksuzluklarakarşı
gelerek emekçilerin taleplerini gür bir sesle dile getirmiştir. Bakanlığınız "İşimi geri istiyorum” diyen
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üyelerimizin sağlıklı biçimde yaşamlarına devam edebilmeleri için gecikmeden harekete geçmelidir” diye
konuştu.922
18 Mayıs 2017
• Eğitim-Sen Manisa Şubesi, KHK ile ihraç edilen ve açlık grevinde olan akademisyen Nuriye
Gülmen ve öğretmen Semih Özakça ile dayanışma amacıyla Bakanlıklara ve YÖK’e sayısız faks
göndererek ihraçları protesto ettiler.Eylemde konuşan Eğitim-Sen Manisa Şubesi Başkanı Metin Demirel,
"Darbecilerle mücadele edeceğiz, denilerek ilan edilen OHAL ve çıkarılan KHK'lerle 105 bin kamu
emekçisinin, kendilerini savunma hakkı tanınmadan ihraç edildiğine” dikkat çekti. Demirel, olumsuz bir
durum yaşanmadan Bakanlığın harekete geçmesi gerektiğini söyledi.923
• Uluslararası Basın Örgütü’nün (IPI) Almanya’da gerçekleştirdiği medya kongresinde,
Türkiye’de tutuklu bulunan gazeteciler Deniz Yücel ve Kadri Gürsel’in de aralarında bulunduğu tüm
tutuklu gazeteciler için serbest bırakılma çağrısı yapıldı. 200 gündür tutuklu bulunan Cumhuriyet yazarı
Gürsel, eşi aracılığıyla yolladığı mesajda gazetecilerin tutuklanmasıyla, eleştirel ve bağımsız haber yapan
gazetecilerin gözlerinin in korkutulmak istendiğine işaret etti. Gürsel, “Esas suçunun Türk hükümetinin
iç ve dış politikası ile baskıcı uygulamalarını eleştirmesi” olduğunu belirtti. 924
• Britanya Demokratik Güç Birliği, Londra'da düzenlediği bir basın açıklamasıyla işine geri
dönebilmek amacıyla açlık grevi yapan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için
destek çağrısında bulundu. Birlik, açıklamasında, “Çatlayan dudaklara ve yanan yüreklere bir parça su
serpmek, seslerine, sözlerine ortak olmak ve direnişlerini paylaşmak’ için Gülmen ve Özakça'ya destek
bekliyoruz” dedi. 925
19 Mayıs 2017
• Sözcü’ye yönelik operasyona tepki gösteren Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri,
‘Türkiye hükümeti, içeride bu baskı devam ederken, AB ile ilişkilerinin gelişebileceğini nasıl düşünüyor?’
dedi. Türkiye’de eleştirel gazeteciliğin terörizmle eşit tutulduğunu belirten Piri, referandumdan sonra
‘normalleşmenin’ olmadığını söyledi. 926
• Basın Konseyi, Samsun’da yaptığı açıklamada, “19 Mayıs’ın yıldönümünü kutlamak için
Basın Konseyi Yüksek Kurul üyeleri olarak geldiğimiz Samsun’da, Sözcü’ye yönelik operasyonu
şaşkınlıkla öğrendik. Gazetecilere yönelik yeni bir baskı örneği ile karşı karşıya kaldığımız anlaşılıyor.
Hatta 10 aydır süren bir soruşturmada harekete geçmek için 19 Mayıs’ın seçilmesini de anlamış değiliz.
Savcılar, isimleri ve adresleri belli gazetecileri normal günlerde ifadeye çağırabilir, her türlü soruyu
yöneltebilir" dedi. 927Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu da, bir açıklama yaparak Sözcü
çalışanlarına yönelik evlerinde arama ve dijital verilere el koyma kararının iktidara yakın olmayan
yayınları baskı altına almanın yeni bir örneği olduğuna dikkat çekti. TGC’nin açıklamasında, "Türkiye'de
her yeni güne bir gazeteci ya da yayın kuruluşuna yönelik baskı ve gözaltıyla uyanmak, artık olağan hale
gelmiştir. Sözcü'nün suçlanmasına neden olan 'Cumhurbaşkanı’nın nerede tatil yaptığının duyurulması'
gazetecilik açısından dünyanın her yerinde, her gazetenin yayınlamakta hiçbir sakınca görmeyeceği bir
haberdir. Gazetecilik halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için yapılan bir meslektir.
Gazetecilik faaliyetinin sürekli gözaltı ve tutuklamalarla baskı altında tutulması toplumun haber alma
kanallarını tıkamaktadır. OHAL sürecinde de demokrasinin temeli olan basın ve düşünceyi ifade
özgürlüğüne toplum olarak sahip çıkmak zorunda olduğumuzu hatırlatıyoruz. Sözcü çalışanlarıyla
dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz" denildi. 928
• Gazeteciler Cemiyeti tarafından yürütülen Özgürlük İçin Basın (ÖİB) Projesi’nin Ocak-Nisan
2017 raporunda, Nisan ayı sonu itibarıyla hapiste 159 gazetecinin bulunduğu, 123 gazetecinin ise yurt
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dışında olduğu kaydedildi. Rapora ilişkin açıklama yapan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin,
ifade ve basın özgürlüğünün demokratik toplumlar için şart olduğunu ancak uluslararası birçok raporda
ifade ve basın özgürlüğü açısından Türkiye’nin ‘özgür olmayan’ ülkeler arasında gösterilmesinin Türkiye
demokrasisi için acı verici olduğunu söyledi. Gazetecinin halk adına denetim görevinin bulunduğunu
hatırlatan Bilgin, bu nedenle demokrasilerde muhalif gazete, televizyon ve internet medyasına, eleştiri
hakkını kullanan entelektüellere ve köşe yazarlarına “tahammül” edilmesi gerektiğini bildirdi. ÖİB OcakNisan dönem raporunda, sansür ve oto-sansürün giderek artmakta olduğunun vurgulandığını ancak veriye
ulaşma sorunları nedeniyle ortalama günde 30 erişim yasağı, DNS engelleme, site kapatma ve sair
şekillerde yaşanan elektronik sansür uygulamalarına raporda net bir şekilde verilemediği de açıklandı.
Bilgin ayrıca, OHAL kararnameleri hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek
ve karara bağlamak üzere Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmasının haksız idari
yaptırıma uğradığı tespit edilen kamu çalışanları veya kurumlarla ilgili yaptırımların geriye alınmasının
yolunun açılması açısından olumlu ancak yetersiz bir adım olduğuna da işaret etti. 929
• Sözcü’ye destek ziyaretinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, “Sözcü bağımsız bir gazete,
dolayısıyla siyasal iktidarın rahat rahat hazmedemediği bir gazete... Emir ve talimatla başlık atmıyor,
gazetecilik geleneklerine uygun olarak yayın yapıyor, belli çevreleri rahatsız ediyor” dedi. Kılıçdaroğlu,
“Sözcü bir halk gazetesi, herkesin aldığı, okuduğu bir gazete... Baskılara boyun eğmeyen bir gazete,
gerçek habercilik yapıyor. Sözcü üzerinde de bir baskı oluşturarak onun yayın çizgisine müdahale etmek
istiyorlar. Gazetecilerin gözaltına alınması, tutuklanması, gazetelerin üzerinde baskı kurulması hiçbir
demokrasinin kabul etmeyeceği bir durum… Bugün yaşadığımız olay bir dikta yönetiminin Türkiye'de
hangi olaylara imza atabileceğini bize göstermiştir. Diktacılara ve onun emrindeki yargıçlara açık ve net
söylüyorum, Siz adalet dağıttığınız ölçüde saygınlığınız artar. Siyasi iktidarın sopası konumunda adalet
dağıtılmaz, sadece adaleti yıpratır. Siyasi otoritenin talimatı ile karar almak, gazetelere el koymak,
gazetecileri gözaltına almak, tutuklamak 21. yüzyıl Türkiye'sininhak etmediği bir olaydır” dedi. 930
20 Mayıs 2017
• Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Twitter üzerinden yaptığı
açıklamada, “Sözcü’ye yapılanı doğru bulmuyorum” sözleriyle operasyon ve göz altıları kınadı. 931
21 Mayıs 2017
• CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Beşiktaş
Belediyesi’ne açılan soruşturmaya tepki göstererek, “19 Mayıs kutlamaları düzenlemek belediyelerimizin
en doğal görevi ve hakkıdır. Belediyemize bu gerekçeyle açılan soruşturmayı şiddetle kınıyoruz” dedi.
Torun açıklamasında, “Söz konusu vahim yaklaşımdan bir an önce vazgeçilmesi için başta İçişleri Bakanı
olmak üzere yetkilileri göreve çağırmakla birlikte,koşullar ne olursa olsun, CHP her düzeyde, Cumhuriyet
kazanımlarını savunmaya devam etmekten ve gerekiyorsa bedel ödemekten hiç bir biçimde imtina
etmeyecektir” ifadelerine yer verdi. 932
22 Mayıs 2017
• Fransız gazeteci Mathias Depardon’un geri gönderim merkezinde tutulmasına ilişkin, Sınır
Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu,“Gazeteci Depardon, iki haftadır tek bir odada
tutuluyor, tek bir yetkili durumuyla ilgili bir açıklama yapmış değil” dedi. “Ne olursa olsun, gazetecilerin
bilgi verilmeden haftalarca alıkonulması kabul edilemez” diyen Önderoğlu, “22 medya organının da
imzasıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Depardon’un özgür bırakılması için mektup gönderildi,
grubun girişimleri de sürüyor” dedi. CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da 12 gündür geri gönderme
merkezinde tutulan gazeteci Depardon’un durumunu Meclis gündemine taşıdı. Depardon’un sınır dışı
kararına rağmen gözaltında tutulduğunu belirten Yarkadaş, “FETÖ’den tutuklu papazı, ABD Başkanı
Donald Trump istedi. Sanırım gazeteci Depardon için de Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un
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aramasını bekliyorlar. AKP dünyayla artık sadece bu yolla irtibat kurabiliyor ve gazeteciler bu yüzden
rehin tutuluyor” diye konuştu. 933
• Sözcü sahibi Burak Akbay, kendisine ve gazeteye yapılan suçlamaların ‘Uydurma’ olduğunu
ifade ederek gazetenin kontrol altına alınmak istendiğini öne sürdü. Alman Haber Ajansı DPA’ya yaptığı
açıklamada ‘Gazeteden korktukları için gazeteyi kontrol altına almak istiyorlar” diye konuşan Akbay,
‘Gülen hareketiyle ilgileri olmadığını’ da vurguladı. 934
23 Mayıs 2017
• PEN Yazarlar Derneği ile oyuncular Ken Loach ve Rebecca O’Brien, açlık grevlerinin 76.
gününde gözaltına alınan eğiticimler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek mesajları yolladı. Loach
ve O’Brien mesajlarında, “Erdoğan iktidarı ve onun sessiz medyasının mağduru Nuriye ve Semih’in
cesaretini selamlıyoruz ve desteklerimizi gönderiyoruz. Bizim politikacılarımızda çaba göstermeli.” dedi.
PEN Başkanı Carles Torner ise Gülmen ve Özakça’nın gözaltına alınmasını, “Türk yetkililerin ifade
özgürlüğü ve insan haklarına bakışını bir kez daha açığa vuruldu” diye değerlendirdi. 935
• Eğitim-Sen Gebze Şubesi, OHAL uygulamaları ve KHK’lar konusunda düzenlediği basın
toplantısında, “Ülkemizde süresiz bir hal alan ve muhalif kesimlere karşı saldırıya dönüşen bir süreçten
geçiyoruz. OHAL’in bir an önce kaldırılması gerekiyor” dedi. Toplantıda konuşan Kocaeli
Üniversitesi’nden ihraç edilen Doç. Dr. Aynur Özuğurlu da, “Yıllardır görev yaptığımız üniversitelerden
atıldık. Bu tasfiyelerin aslında ilk adımıydı. Bütün bir birikimi yok edecek bir hazırlık olduğu belliydi.
Bütün iç hukuk yollarını da kapatarak bizi açlığa ve işsizliğe mahkûm etmeye çalışıyorlar. Biz burada
onurumuzu, emeğimizi ve işimizi geri istiyoruz” diye konuştu. TMMOB Makine Mühendisleri Odası
temsilcisi Sinan Yücel ise, “Bilimden, barıştan ve emekten yana olan, akademisyenler, sağlıkçılar,
öğretmenler gazeteciler açığa alma ve gözaltılar ile karşı karşıya. Açlık grevinde kritik bir aşamaya
gelindiğinin artık herkes farkında” dedi. 936
24 Mayıs 2017
• CHP'li vekiller, açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın
tutuklanmalarına tepki olarak Yüksel caddesindeki grevin sürdürüldüğü noktada yürüyüş yaptılar. CHP'li
Ali Haydar Hakverdi, Twitter paylaşımında "Yüksel'deyiz madem ülke koca bir hapishane, birazdan volta
atmaya başlıyoruz. Halkımızı yanımıza dahi yaklaştırmıyorlar. Bilmezler ki, aynı gökyüzü altında bir
direniştir yaşamak. Ülkenin her yerini cezaevine çevirdiler” dedi. 937
• Avrupalı parlamenterler, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a, açlık grevinin 75. gününde tutuklanan
eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın serbest bırakılması için mektup yolladı. Mektupta,
“Türkiye’de devam eden OHAL ve bunun insan hakları ve demokrasi üzerindeki orantısız etkilerinden
derin endişelerimizi ifade etmek isteriz. Gülmen ve Özakça, OHAL altında orantısız önlemlerden
etkilenen Türk vatandaşlarından sadece iki örnek. Sağlıklarının ciddi anlamda kötüleştiğini ve hayatlarını
tehdit edici seviyeye ulaşmasını duyduğumuz için üzgünüz. Biz, acil olarak onların serbest bırakılmasını
istiyoruz. Türk yetkililerini bir an önce OHAL’in kaldırılmasını, darbe girişiminden sonra görevden alınan
veya tutuklanan kişilerin bağımsız ve etkin itiraz mekanizmasına başvurmayı sağlaması yönünde çağrı
yapıyoruz” denildi. 938
• Yazar Aslı Erdoğan, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin ödül töreninde Türkiye’nin toplama
kampına dönüştüğünü söyledi. ‘Türkiye ne yönde ilerliyor?’ sorusuna, Türkiye ile Nazi iktidarının
başlangıcındaki Almanya arasında paralellik gördüğünü ifade eden Erdoğan, hukukun işlememesi
durumunda tehlikenin daha da artacağını söyledi. “İnsanların ne zaman ve neden alıkoyulacaklarını, ne
zaman çıkabileceklerini bilmediklerini” belirten Erdoğan, “Muhtemelen yakında yarım cümleler, yarım
tırnak işaretleri, yarım virgüller yüzünden tutuklanacağız. İnanın ben daha kötü bir zaman yaşamadım.”

933
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dedi.939
• Batman’da gözaltına alınan Fransız Gazeteci Mathias Depardon’un annesi Van de Lanotte,
Depardon’un serbest bırakılması için çağrıda bulundu. Türk yetkililerle iletişim kurma girişiminin
başarısız olduğunu belirten anne Lanotte, Fransa’daki yeni hükümette dışişleri bakanının değişmesinin
durumu geciktirmiş olabileceğini de söyledi. 940
25 Mayıs 2017
• Hollanda’da Leiden Üniversitesi’nde düzenlenen “Türkiye’de Medya Özgürlüğü” adlı
sempozyuma, tutuklu gazeteci Murat Sabuncu’nun oğlu Muratcan Sabuncu katıldı ve basın özgürlüğünde
Türkiye’nin alt sıralarda yer aldığını söyledi. Babasının ve diğer Cumhuriyet çalışanlarının
tutuklanmasına ve hukuki sürece değinen Sabuncu, diğer tutuklu gazetecileri de anarak, son verilere göre
basın özgürlüğünde Türkiye’nin 180 ülke arasından 155. olduğunu hatırlattı. Türkiye’de ülkenin kaderini
belirleyen bir referandum yapıldığını, oysa halkın tercih yaptığı tüm sistemlerde bilgiye ve habere
erişimin olması gerektiğini, bu olmadan yapılan hiçbir tercihin özgür olamayacağını belirtti. Leiden’de
bulunma sebebinin sevdiği ülkesini eleştirmek değil, demokrasiye, insan haklarına ve herkesin onurlu bir
şekilde var olabildiği bir ülkenin özlemini çeken tüm Türkiye gençlerini temsil etmek olduğunu da
sözlerine ekledi.941
• Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, KHK ile ihraç edilmeleri nedeniyle başlattıkları açlık
grevinin 76. gününde tutuklanan eğitimciler Nuriye Gülmen ile Semih Özakça'nın serbest bırakılması için
acil eylem kampanyası başlattı. Kampanya için hazırlanan metinde, gerek Gülmen gerekse Özakça
DHKP-C ile herhangi bir bağlantıları olduğu iddialarını reddediyor" denildi. Uluslararası Af Örgütünün,
açlık grevlerini desteklemediğini ve açlık grevi yapan kişileri protesto eylemlerini sonlandırmaya ikna
etmeye çalıştıklarının belirtildiği metinde, “Açlık grevi yapanların gıda almayı reddettikleri için
cezalandırmalarına ve açlık grevlerinin zorla sonlandırılması çabalarına karşı çıkılmaktadır. Bu tür
uygulamalar açlık grevi yapanların ifade özgürlüğünü ihlal etmekle beraber zalimane, insanlık dışı veya
aşağılayıcı muamele veya ceza şeklinde değerlendirilebilmektedir. Yetkililer tutukluların yaşam hakkını
ve sağlığını koruma zorunluluğuna sahiptir ve açlık grevi yapanlara, diğer tutsaklara olduğu gibi, kalifiye
sağlık görevlilerine ve tıbbi değerlendirme, öneri ve yapılan değerlendirme sonucu gönüllü olarak kabul
edecekleri her türlü tedaviye erişim sağlamalıdır" görüşlerine yer verildi. 942
• Vatan Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ/PDY
soruşturması kapsamında tutuklanan ve ardından şartlı tahliye edilen Ömer Faruk Kavurmacı’ya ilişkin,
“Hapishanelerinde 150'ye yakın gazeteci, uyduruk gerekçelerle tutuklanırken, bir kişinin serbest
bırakılması ve buna göz yumulmasını asla kabul etmiyoruz” dedi. İstanbul Belediye Başkanı Kadir
Topbaş’ın damadı olan Kavurmacı’nın tahliyesi bazı kesimlerde tepki ile karşılanmıştı. Kılıçdaroğlu,
konuşmasını, “Türkiye'de bugün yargı bağımsızlığı yok.Bir kişinin serbest bırakılması, tamamen siyasi
otoritenin beklentileri ve talimatlarıyla gerçekleşmiştir. Hangi belgeden söz ediyorsunuz?” dedi. 943
26 Mayıs 2017
• Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a basın
özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulundu. Tajani, ‘Bir Avrupa Birliği üyesi için gazetecilere
özgürlük sağlanmasının kaçınılmaz olduğunu’ ifade ederek, idam cezasının geri getirilmesi durumunda
AB üyeliğinin mümkün olmayacağını söyledi. 944
• Antonio Tajani, NATO Liderler Zirvesinde, basın özgürlüğü konusunda Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a çağrı yaparak tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını talep etti. Basın özgürlüğü
çağrısında Almanya tutuklu gazeteci Deniz Yücel’in, Fransa ise alıkonulan belgesel fotoğrafçı Mathias

http://www.dw.com/tr/aslı-erdoğan-türkiye-toplama-kampına-dönüştü/a-38969163
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Depardon’un haklarında verilen kararların yeniden gözden geçirilmesini istediler. 945
27 Mayıs 2017
• TGC Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, Sözcü’ çalışanlarının tutuklanmalarının demokrasi,
basın ve ifade özgürlüğü açısından bir ‘karanlık sayfa’ daha oluşturduğunu söyledi. Açıklamada,
“Türkiye, Avrupa'da gazetecilik mesleğini terör faaliyeti olarak değerlendiren tek olma özelliğini
maalesef hâlâ koruyor. Son olarak Cumhuriyet’in internet sitesi yayın yönetmeni Oğuz Güven, ardından
da Sözcü’nün internet sitesi sorumlu müdürü Mediha Olgun, İzmir Muhabiri Gökmen Ulu tutuklandı, diye
devam eden açıklamada, “Halkın haber alması için görevini yapan gazetecilerin özgürlükleri elinden
alındı. Cumhurbaşkanının tatil yaptığı yerin haber olarak değerlendirilmesi dünyanın her gazetesinde
haberdir. Haberin suç kanıtı, gazeteciliğin terör faaliyeti, gazetecinin terörist olarak suçlanması bir
demokrasi ayıbıdır” denildi. 946
• Sözcü'ye yapılan operasyon konusunda İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nde gerçekleştirilen
toplantıda konuşan İGC Başkanı Misket Dikmen, “Ülkemizde gazetecilik tutuklu” dedi. Dikmen, “Gelen
her gün bir öncekinden karanlık… Hukukun, muhalifleri, gazetecileri, aydınları yıldırma ve sindirme
aygıtına dönüşmesi çok tehlikelidir. Bu tehlikeyi görüyor ve uyarıyoruz. Mesleğini hakkıyla yapan,
kalemini satmayan, dik duran tüm meslektaşlarımız onurumuzdur. Gazetecilik suç değildir” diye konuştu.
Toplantıda söz alan CHP milletvekili Atilla Sertel, Sözcü'ye yapılan operasyonda FETÖ'nün ileri
sürüldüğünü anımsatarak, “Ülkemizde adalet yoktur ama adaletsizliğin bir bakanı vardır. Bugün iktidara
yaranmak için tutuklamalar yapan, savcı maskesini takarak haksız ve hukuksuz iddianameler
hazırlayanların sonu da bilinsin ki geçmişte haksızlık yapanların sonu gibi olacaktır.” dedi. CHP İzmir
Milletvekili Musa Çam da, savcının hazırladığı iddianamedeki tutarsızlıklara dikkat çekti. 947
• Almanya’daki Barış Akademisyenleri, açlık grevindeyken tutuklanan eğitimciler Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’ya destek vermek için gösteri düzenledi. Yaklaşık 70 bin kişinin katıldığı
gösteride, Gülmen ve Özakça için Türk hükümetine çağrı yapıldı. Okunan bildiride, “Ülkenin
muhaliflerine karşı uygulanan bu düşman hukuku rejimine son verilmelidir. Hukuksuz biçimde işten
atılan kamu emekçileri işlerine iade edilmeli, ihlal edilmiş hakların telafisi için gerekli hukuki
mekanizmalar harekete geçirilmelidir.” denildi. 948
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin de aralarında bulunduğu basın örgütleri,
Sözcüçalışanlarınıntutuklama kararınatepki gösterdiler. TGC, ‘Türkiye, Avrupa’da gazetecilik mesleğini
terör faaliyeti olarak değerlendiren tek olma özelliğini maalesef hâlâ koruyor. Halkın haber alma hakkı
için görevini yapan gazetecilerin özgürlükleri elinden alındı. Haberin suç kanıtı, gazeteciliğin terör
faaliyeti, gazetecinin terörist olarak suçlanması demokrasinin ayıbıdır. Gazeteciler özgür bırakılmalıdır.’
açıklamasında bulundu. Basın Konseyi, ‘Artık bu acı haberlere ‘şaşırmıyoruz’ çünkü bu son gelişmeyi
basın özgürlüğüne indirilen darbeler silsilesinin yeni bir halkası olarak görüyoruz. Gazetecileri zorlama
ve basmakalıp gerekçelerle terörle ilişkilendiren ve siyasi konjonktüre bağlı gözüken kararların ülkemizde
demokratik hukuk devletine ne denli zarar verdiğine dair anılar henüz hafızalarımızda tazeyken benzer
hataların sıklıkla tekrarlanmasına hayret ediyoruz” dedi. 949
29 Mayıs 2017
• Nobel ödüllü yazar John Maxwell Coetzee, KHK ile ihraç edilen ve işlerine geri dönebilmek
için açlık grevi yaparken tutuklanan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek mesajı
gönderdi. Coetzee, "Gülmen ve Özakça, dünyanın dikkatini, yeni Türkiye’de aydınların vahim durumuna
çekmek için cesaretle açlık grevine gitti. Umarım, Türkiye’yle ilişkide olan NATO ülkeleri bu durumu
dikkate alır ve ülkede hukukun üstünlüğüne dönülmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
baskı yaparlar" dedi. 950
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30 Mayıs 2017
• Fransız sokak sanatçısı Christian Guemy, Türkiye'de tutuklu bulunan gazetecilere destek
amacıyla bu kişilerin yüzlerini Strasbourg sokaklarına çizdi. Sınır Tanımayan Gazeteciler’in inisiyatifi ile
başlatılan proje çerçevesinde, Strasbourg'da bulunan İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Birliği
parlamento binası civarındaki kaldırımlara tutuklu gazetecilerin karikatürlerini çizen ve C215 olarak
bilinen Guemy, yaptığı açıklamada, “Siyasi rejimlerin otoriterleştiği dönemlerde maalesef hesap hep
gazetecilere çıkıyor, buraya bir sanatçı olarak değil sade bir vatandaş olarak, gazeteci tutuklanmalarına
ilgisiz kalınmaması için geldim” diye konuştu. 951
• Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi referandum oylamasında yaptığı gözlemler ile oluşturulan
resmi raporunu açıklayarak, seçim sırasında temel özgürlüklerin kısıtlandığını ifade etti. Seçmenlerin,
tarafsız bir biçimde bilgilendirilmediği iddialarına yer verilen raporda, OHAL kapsamında ‘gerçek
anlamda demokratik bir referandum süreci için gerekli temel özgürlüklerin kısıtlandığına dikkat çekildi.
Referandum sürecinde siyasi partilerin kamu medyasında eşit koşullarda erişemediği ayrıca TRT’nin
“açık bir biçimde” iktidar partisi ve Cumhurbaşkanı’na öncelik verdiği gibi konular vurgulandı. 952
31 Mayıs 2017
• Kanadalı ünlü yazar Margaret Atwood, açlık grevindeyken tutuklanarak cezaevine konulan
eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için destek mesajı yayınlayarak, serbest bırakılmalarını ve
işlerine iade edilmelerini istedi. 953
1 Haziran 2017
• Açlık grevindeyken tutuklanan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile dayanışma
amacıyla aşçı İsmail Erdoğan da açlık grevine başladı. Eylemine sekiz gündür devam eden Erdoğan,
“Hayatım boyunca Nuriye ve Semih ile yan yana gelmedim. Aynı masaya oturmadım, gözlerine
bakmadım ama iki insan açken, yemeyi canım istemiyor, ben de en azından açlıklarına ortak olurum diye
düşündüm. Onlar ne zaman bırakmaya karar verirse, o zaman ben de bırakacağım” dedi. 954
2 Haziran 2017
• Doğa ve İnsan Haklarından Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, KHK ile
ihraç edilen Veli Saçılık’a polisin plastik mermi ve biber gazı müdahalesi konusunda TBMM’ye verdiği
soru önergesinde, “orantısız güç kullanıldığını” söyledi. Altıok, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun
yanıtlamasını istediği önergesinde, “Tek kolu cezaevinde polis müdahalesiyle kopan Saçılık'ın yalnız
başına silahsız ve herhangi bir tehdit oluşturmayacak şekilde otururken, orantısız bir polis grubunun
ölümcül şekilde sayısız plastik mermi saldırısına uğraması ve darp edilmesi hangi güvenlik anlayışına
hizmet eder? Bu açık insan hakları ihlalini nasıl gerekçelendireceksiniz?” şeklinde sorular yöneltti. 955
3 Haziran 2017
• Türkiye Yazarlar Sendikası'nın tutuklu gazeteci ve yazarlar için düzenlediği etkinlikte
“özgürlük” talebi dile getirildi. Kadıköy Kitap Şenliği çerçevesinde bir araya gelen yazar, gazeteci ve
siyasetçiler “potgal” adı verilen dilek şişelerini denize bıraktı. İstanbul Haydarpaşa Garı önünde buluşan
grupta, TYS Başkanı Mustafa Köz, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Cumhuriyet
Vakfı Başkanı Orhan Erinç, CHP Milletvekilleri Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu da
yer aldı.“Tutuklu gazetecilere özgürlük” yazılı şişeyi denize bırakan Köz, “Cezaevlerinde tutuklu gazeteci
ve yazar kalmasın” dileğinde bulundu. Elindeki şişenin içinde “Turhan Günay'a özgürlük” yazdığını
söyleyen Yazar Eşber Yağmurdereli ise “Bu şişeyi bir kadeh gibi Turhan'a kaldırıyorum” dedi. 956
4 Haziran 2017
• Halkevleri üyeleri, İstanbul Esenyurt’ta “Meşru değilsiniz” bildirisi dağıtan beş kişinin

951

http://www.dha.com.tr/tutuklu-turk-gazetecileri-strasbourg-sokaklarina-cizildi_1520552.html
http://www.dw.com/tr/akpm-ohal-demokratik-referandum-sürecini-kısıtladı/a-39053124
http://www.birgun.net/haber-detay/dunyaca-unlu-yazar-margaret-atwood-dan-gulmen-ve-ozakca-ya-destek-162134.html
954
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/752728/Ascidan_Gulmen_ve_Ozakca_ya_destek__Herkesi_doyuruyor_kendi_yemiyor.html
955
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/753162/Veli_Sacilik_a_orantisiz_mudahale_TBMM_gundeminde.html
956
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/753825/Tutuklu_gazeteci_ve_yazarlar_icin_denize_ozgurluk_mektubu_birakildi.html
952
953

140

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2017 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

tutuklanmasını, “Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz” şeklindeki sloganlarla protesto etti.
Grup adına açıklama yapan Halkevlerinden üye Ozan Karademir, “Anayasal haklarını kullanan ve bugün
cezaevlerini dolduran tüm arkadaşlarımız için, gazeteciler, akademisyenler, halkın seçtiği vekiller ve
belediye başkanları için bilcümle tüm fikir suçları için adalet istiyoruz. Ne referandum sonuçlarını ne de
arkadaşlarımızın tutuklanmalarını asla kabul etmiyoruz” dedi. 957
• TGC Yönetim Kurulu, Aydınlık Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel'in tutuklanmasıyla ilgili
yaptığı açıklamada, medya mensuplarına yönelik devam eden tutuklamalar anımsatılarak, “Halkın haber
alma hakkına yönelik yeni bir susturma adımıdır” ifadesi kullanıldı. “Cumhuriyet yazarları ile internet
sitesi Yayın Yönetmeni Oğuz Güven’in, Sözcü çalışanları Gökmen Ulu ve Mediha Olgun'un ardından
Aydınlık Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel’in Iğdır'da tutuklandığı vurgulandı. Açıklamada,
“Türkiye'de her gün gazeteci tutuklamak için yeni bir neden üretilmektedir. İstisna olması gereken
tutukluluk artık cezalandırma yöntemine dönüşmüştür. Türkiye'de rutine dönüşen basın ve düşünceyi
ifade özgürlüğüne yönelik hak ihlalleri, hiçbir Avrupa ülkesinde yaşanmamaktadır. Tutuklu
meslektaşlarımız özgür bırakılmalıdır. Halkın haber hakkının tutuklanmasından vazgeçilmelidir”
denildi.958
5 Haziran 2017
• İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Ankara Yüksel
Caddesi'nde oturma eylemi sırasında Veli Saçılık’ı yaralayan polisler hakkında şikâyette bulunulacağını
duyurdu. İHF ve TİHV tarafından yapılan basın açıklamasında, eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça’nın tutuklanmasını protesto eden Saçılık’ın aynı yerde hak arama mücadelesini sürdürürken
polisin plastik mermili saldırısına uğradığı hatırlatıldı. 959
6 Haziran 2017
• Hakkâri’nin il statüsünden çıkarılmasının gündeme gelmesi üzerine, kentteki sivil toplum
kuruluşları ve binlerce vatandaşın katıldığı bir yürüyüş düzenlendi. Hakkârili vatandaşlar, ellerine Türk
bayrakları ve “Hakkâri’me dokunma” yazan pankartlar taşıdılar. Protestoyu düzenleyen örgütler adına
basın açıklamasını okuyan Hakkâri Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi
kabul etmesini ve dinlemesini rica ediyoruz. Hakkâri’mizin geçmişini, değerlerini, tarihini, bu güzel
coğrafyasını size arz etmek istiyoruz” talebinde bulundu. 960
• Aralarında CHP, HDP gibi partiler ile İHD ve TİHV gibi kurumların da bulunduğu bir grup,
açlık grevindeyken tutuklanan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın serbest bırakılması için
yürüyüş düzenledi. Ankara ve İstanbul’da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yürüyüşlere yüzlerce kişinin
katıldığı belirtildi. 961
7 Haziran 2017
• İlk kez Gezi sürecinde ortaya çıkan “Yeryüzü Sofraları” isimli grup, açlık grevine cezaevinde
devam eden iki eğitimci için Ankara Yüksel Caddesi’nde bir sofra kurdu. Eğitimciler Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça’nın açlıklarının 90. gününde kurulan “Açlığımızla açlığınızı paylaşıyoruz” denilerek
kurulan halk sofrasına çok sayıda yurttaş katıldı. 15 gündür açlık grevinde olan Özakça’nın eşi Esra
Özakça, “Bu bizim halkla bir bütün olduğumuzun göstergesi. Yemek yememek meselesi değil, direniş
hali. Dolayısıyla sofra da kuruyoruz, iftar da veriyoruz. Saraylarda, otellerde değil, halk nasıl yiyor ve
içiyorsa öyle olduğunu göstermek istedik” dedi. 962
• Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, TRT'de yayınlanan “Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma
Yarışması”nı, “Kuran, ses yarışmalarının güftesi olarak kullanılacak bir kitap değildir” sözleriyle
eleştirdi. Görmez, “'Son zamanlarda bir yarışma programı çıkarıldı biliyorsunuz. Sadece şunu söylerim.
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Kuran bir hayat kitabıdır. Sizleri doğru yola götürmek için nazil olmuş bir kitaptır” dedi. 963
8 Haziran 2017
• CHP milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa'da kent içi ulaşımında kullanılan hafif raylı
sistemde kadınlara öncelik tanınacak vagon uygulamasına, “Kadınları toplumsal hayatın dışına iterek
kadınların sorunlarını çözemezsiniz. Bunu buradan kaldıracaksınız” sözleriyle tepki gösterdi. Bursa
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Şirketi Burulaş yetkililerinin, vatandaşlardan gelen talep üzerine
düzenleyecekleri uygulamada, en son vagonda kadınlara öncelik tanınacağını ve ilerleyen günlerde 40
istasyona uygulamaya ilişkin yazıların konulacağını duyurdu. Kayışoğlu ise, belediye tarafından “Bayan
yolcularımıza öncelikli vagon” ibaresi konulan konulduğu Otosansit durağında açıklama yaptı.bunu cep
telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayınlayan Kayışoğlu, “Biz bu zihniyetin gerçekten kadınların
hiçbir sorununu bu anlayışla çözemeyeceğini biliyoruz. Buna izin vermeyeceğiz” dedi. 964
9 Haziran 2017
• CHP milletvekili Barış Yarkadaş, Cumhuriyet internet sitesi yönetmeni Oğuz Güven’i tutuklu
bulunduğu Silivri Cezaevi’ndeki ziyaret etti. Yarkadaş, ziyareti sırasında Güven’in, “Bu ülkeye
demokrasi ve adalet gelecekse, biz bunun bedelini göğsümüzü gere gere ve seve seve ödemeye hazırız”
dediğini nakletti. 965
• Manisa Emek ve Demokrasi Platformu, kamuoyunda çocuk tacizleri ile gündeme gelen Ensar
Vakfı'nın kentte yaz okulu açmayı planladığını iddia ederek protesto gösterisinde bulundu. Platform
üyeleri, protesto eyleminde “Ensar gözümüz üzerinde” yazılı pankart ve dövizlerin taşıdı ve “Laik,
bilimsel eğitim istiyoruz” ve “Çocuk istismarını aklatmayacağız” sloganları atılması ardından dağıldı. 966
• KHK kararı ile kapatılan TV10 çalışanları 36 haftadır sürdürdükleri eylem kapsamında, “Özgür
basın susturulamaz”, “Alevilerin sesi TV10 susturulamaz” dövizleri taşıyarak kapatılma kararını bir kez
daha protesto ettiler. İstanbul Galatasaray Meydanı’nda toplanan çalışanlara, Cumartesi Anneleri, insan
hakları savunucuları ile HDP’nin yanı sıra çok sayıda halk da destek verdi. 967
• İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda bir araya gelen Eğitim-Sen üyeleri, “Karanlığa teslim
olmayacağız”, “KHK’lar gidecek biz kalacağız” şeklinde sloganlar atarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
yürüdüler. Yürüyüşün sonunda bir yıl boyunca hazırladıkları ve AKP’nin yıl performansını gösterdiğini
ileri sürdükleri bir “karneyi” parti binasına bırakan grup, “Laik, bilimsel, parasız eğitim istiyoruz,
yaşatacağız, biz kazanacağız, AKP’nin memuru olmayacağız, Nuriye, Semih yalnız değildir, işimizi geri
istiyoruz” sloganları da attı. 968
• “Demokrasi Güçleri” isimli bir grup, OHAL kararnamesiyle görevlerinden uzaklaştırılmalarını
protesto amacıyla başlattıkları açlık grevlerinin 93’üncü gününü geride bırakan eğitimciler Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça için İstanbul Galatasaray Meydanı’nda eylem yaptı. Eylemin amacının
eğitimcilerin gittikçe kötüleşen durumlarına dikkat çekmek olduğu belirtildi. 969
13 Haziran 2017
• Akdeniz Üniversitesi’nden bazı öğrenciler mezuniyet günü pankart açtıkları gerekçesiyle
gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi. Mezuniyet günü açılan dövizlerin amacının
açlık grevi sırasında tutuklanan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek vermek olduğu
belirtildi.970
14 Haziran 2017
• Basın Konseyi’nce, CHP milletvekili Enis Berberoğlu’na 25 yıl hapis cezası verilmesine ilişkin
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yapılan açıklamada “Hürriyet’in eski Genel Yayın Yönetmeni Berberoğlu’na,MİT TIR'ları haberi
nedeniyle 25 yıl hapis verilmesini kabul etmek mümkün değildir” denildi. 971
• CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına, “Böyle
adalete, böyle yargıya lanet olsun” sözleriyle tepki gösterdi. Altay, “Bir yerde adliyenin olması orada
adaletin olduğu anlamına gelmez. Bugün Türkiye'de yargının tefessüh ettiğini, yürütme organının emri
altına bütünüyle girdiğinin acı bir örneğiyle karşı karşıyayız. Bir ülkede yargıçlar verecekleri kararlar
bakımından, ‘Diktatörü nasıl memnun ederim? Vereceğim kararlar diktatörün nasıl bana sempatik
bakmasını sağlar? Vereceğim kararlar beni nerelere yükseltir?’ diye düşünerek karar veriliyorsa, böyle
adalete, böyle yargıya lanet olsun” dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise Berberoğlu'yla
görüştükten sonra olağanüstü toplantı kararı aldığı belirtildi.972 CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise,
“Bu davanın savcısı da, müdahili de, şikayetçisi de aynı kişidir. Bu karar etkin olan faşizmin tescilidir.
CHP tarihi boyunca olduğu gibi faşizmle mücadele edecektir. Biz güçlüyüz biz kazanacağız” dedi. 973
HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da kararın muhalefeti baskılamak adına alındığına işaret
ederek, “Bu karar çok ağır ve telafisi zor bir karar. Bütün Türkiye gözaltında ya da tutuklu durumda.
Milletvekillerinin başına bunun gelmesi, yasama faaliyetlerinin engellemesi de bir başka açı. Bir an önce
demokratik siyasete dönülmeli, vekiller tutuklu yargılanmamalıdır. Yargının bağımsız olduğu, insanların
adalete ulaşabileceği bir döneme geçmemiz gerekiyor” diye konuştu. 974
• Özgürlük ve Dayanışma Partisi, MİT TIR'ları davası kapsamında tutuklanan CHP Milletvekili
Enis Berberoğlu için “Hakikat, zorbalığı ve yalanı yenecektir, Berberoğlu’na özgürlük” başlıklı bir yazı
yayımladı. Yazıda, “AKP/Saray iktidarı yargıyı siyasi mücadelenin merkezine yerleştirmiştir. Bu karar
CHP’ye ve onun nezdinde tüm muhalefete ve topluma bir gözdağıdır. Bugün MİT tırlarına ilişkin
haberden kaynaklanan tutuklama kararı, AKP’nin kendi suçlarını örtme çabasıdır. Sarayın, hukuku
denetime alarak yürüttüğü bu siyasi operasyonda Berberoğlu ve CHP ile dayanışma içerisinde olacağız”
denildi.975
15 Haziran 2017
• Ankara Güvenpark’tan İstanbul Maltepe Cezaevi’ne yapılacak “Adalet Yürüyüşü”nün duyurusu
üzerine Güvenpark’ın kapatılması hakkında CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, “Eğer bizi engellemeyi
düşünüyorsanız… Bilin biz yürüyeceğiz” dedi. Güvenpark’ın kapatılması öncesinde CNN Türk’te
programa katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Adalet Yürüyüşü” yapacaklarını açıklarken
yasaklanma ihtimali hakkında, “Gelenler asla provokasyonlara teslim olmayacaklar. Yürüyeceğiz. Adalet
için yürüyeceğiz. Sırtı kalınlar için yürümüyoruz. Onlar için, hakim, savcı, hapishane yok… Onların
dayıları var, biz garibanlar için yürüyoruz. Yasaklasınlar… Tüm dünya rezaleti görür. Bir ülkenin ana
muhalefet başkanı yürüyorsa o haberdir. Ha Türkiye’de olmayabilir. Önemli olan benim haklılığım. Ben
haklıysam önümde hiçbir engel yoktur. Ben haklıyım” dedi. 976
• CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından “Adalet
Yürüyüşü”nü başlattı. Elinde “Adalet” yazan bir pankartla yürüyüşü başlatan CHP Lideri, “Kendi
ülkemizde gazetecilerin, vekillerin hapiste olmasını istemiyoruz. Bir dikta yönetimi ile karşı karşıyayız.
Adaletin olmadığı bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Bıçak kemiğe dayandı artık, yeter diyoruz. Bunun
için yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Bu ülke için bedel ödenecekse önce ben ödeyeceğim” dedi. 977
• Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 30 kişilik bir grup, Ankara'da OHAL kapsamında görevlerinden
ihraç edilen, daha sonra başlattıkları açlık grevinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen eğitimciler
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya çok sayıda balon uçurarak destek verdi. 978
• CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği “Adalet Nöbeti” sırasında CHP Milletvekili
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Muharrem İnce, AKP’li Tuğrul Türkeş’in silahların Türkmenlere gitmediğini söylediğini hatırlatarak,
“Aynı şeyi söyleyen CHP milletvekili (Enis Berberoğlu) hapiste,AKP milletvekili ise başbakan
yardımcısı. Bunların partisinin adında ‘Adalet’ var. Batsın bunların adaleti. Bir gün hesap verecekler”
diye konuştu.979
• OHAL ile ihraç edildikleri işlerine geri dönmek için önce Ankara’da eyleme, sonra da açlık
grevine başlayan ve eylemleri sürerken tutuklanan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için
BM’den gelen çağrıda iki tutuklunun durumları ile ilgili bilgi talep edildi. BM tarafından Adalet
Bakanlığı’na gönderilen “Ortak Acil Çağrı Mektubu”nda, “Gülmen ve Özakça’nın gözaltına alınmaları
ve tutuklanmalarına dayanak teşkil eden yasal gerekçeler ile gözaltı ve cezaevinde sağlık hizmetlerine
erişimleri ve zorla beslenmeye tabi tutulup tutulmadıkları, Sultan Özakça’nın açlık grevine başlayan
annesi ile Esra Özakça’nın (Özakça’nın açlık grevindeki eşi) gözaltına alınmaları ile ilgili yasal
gerekçelerin bilgi notu şeklinde hazırlanarak gönderilmesi” talebinde bulunuldu. 980
• CHP Diyarbakır İl Başkanlığı ve bazı sivil toplum örgütü temsilcilerinin ortak basın
açıklamasında, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Adalet Yürüyüşü”ne katılacakları bildirildi. İl
Başkanı Mehmet Sayın, “Duyarlı olan herkesin destek vermesi lazım. Parti bayrağı ve amblem
kullanmayacağız, tek kullanacağımız pankart 'Adalet' yazısı olacak. Yanlışlardan dönüleceğine
inanıyorum” dedi. 981
• Almanya, Fransa, ABD ve İngiltere’nin de içinde olduğu ülkelerden 500’ü aşkın bilim insanı,
Türkiye’deki akademik ihraçlara dikkat çeken bir metni imzalayarak,dünyadaki tüm akademilere YÖK,
TÜBİTAK gibi kurumlarla ilişkileri askıya alma çağrısı yaptı. Metinde, “Temmuz 2016 darbe girişimi ve
takip eden OHAL döneminde, akademide işten atılmaların sayısı 5295’e yükseldi. Bu durum, Türkiye’de
yükseköğretim sisteminin hükümet ve onun siyasi müttefikleri tarafından bir kayırmacılık ve hesaplaşma
alanı olarak kullanıldığını göstermektedir. İhraç edilenlerin işlerine geri döndürülmesi ve olağanüstü hal
rejimi altında gittikçe şiddetini artıran akademisyenlere yönelik baskıların sonlandırılması gerekiyor”
denildi.982
• BM’nin Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması (MICT),BM Uluslararası Ceza
Mahkemesi hakimi Aydın Sefa Akay’ın hapis cezasına mahkum olması sonrası Türkiye’yi kınadı. MICT
Başkanı Theodor Meron , “Yargıç Akay’ın uluslararası hukuk çerçevesindeki koruma altındaki
statüsünün bir kez daha ihlal edildiğini” söyledi. Meron, böylesine bir durumun BM tarafından sağlanan
diplomatik dokunulmazlık hakkıyla çeliştiğini de ifade etti. 983
• CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösteren İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Meclisi’nin CHP’li üyeleri, ‘Adalet’ yazılı dövizler açarak meclis oturumunu terk etti. CHP
Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever, “Dünyadaki hiçbir siyasi iktidar polisin, askerin, yargının gücünü
arkasına alarak, onların toplum üzerinde kurduğu baskı ve zulüm ile kendi siyasal iktidarlarını kalıcı ve
uzun süreli olarak yaşamamıştır” dedi. 984
16 Haziran 2017
• Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Adalet Yürüyüşü” hakkında yaptığı açıklamada, durumun endişe
verici olduğunu ifade etti. Bozdağ, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Milletvekili
Enis Berberoğlu hakkında verilen mahkûmiyet kararının ardından yapmış olduğu, yargıya ve yargı
mensuplarına yönelik eleştiri sınırlarını aşan, tahkir, tezyif ve tahrik içeren açıklamaları endişe vericidir.
Yargılama süreci devam ederken, bu süreci hukuka aykırı olarak etkileyecek biçimde açıklamalar
yapmak, yargı mensuplarını hedef göstermek, tahkir ve tehdit etmek açıkça suçtur” dedi. 985
17 Haziran 2017
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• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı
“Adalet Yürüyüşü” hakkında, “Yollar yürümekle aşınmaz. Bu yolla hukuk elde edeceklerini
zannediyorlarsa bu da mümkün değil. Adalet pankartlarıyla dolaşmak adaleti getirmez. Yargı yarın sizi
de davet ederse şaşmayın” dedi. Erdoğan, devamla, “Anayasanın hükümlerini ayaklar altına alacak
şekilde vatandaşları sokağa dökmek, sokağa çağırmak hiçbir zaman ne kendilerinin yararınadır, ne de
ülkenin yararınadır” dedi. Erdoğan, “ortada bir vaka olduğunu ve MİT TIR’larının özellikle FETÖ’cü
yargı mensupları tarafından durdurularak dünyaya servis edildiğini” söyledi. Cumhurbaşkanı, “Bu işin
içerisinde rol alan kişinin bu rolünü bir başka meslektaşıyla paylaşmak suretiyle attığı adımlar ve bunun
neticesinde ülkede ciddi bir skandalın yaşandığı süreç vardır” diye konuştu. 986
• CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
“Adalet Yürüyüşü” ile ilgili yaptığı yorumlar konusunda,“Cumhurbaşkanı Erdoğan yine yargıya talimat
vermeye başladı” dedi. Tezcan, devamla, bu adaletsiz sürecin en önemli sorumlusunun Erdoğan
olduğunu, bizzat adaleti ortadan kaldırdığını ve kendi adalet sistemini kurmak için talimatla hâkimler savcılar oluşturduğunu ileri sürdü. Tezcan, “İki gün önce Anayasa’nın 138. maddesi aklına gelip yargı
bağımsızdır diyen Erdoğan bugün savcılara talimat veriyor. Kılıçdaroğlu’nu gözaltına alın veya ifadeye
çağırın diye Mecliste adalet bırakmazsanız, ana muhalefet partisi başkanı da çıkar sokaklarda halkla
birlikte adalet arar. Her yere kilit vurabilirsiniz ama sokaklara vuramazsınız” diye konuştu. 987
18 Haziran 2017
• Manisa'da toplanan Ege ve Marmara Bölgesi’ndeki illerin baro başkanları, Türkiye’deki son
gelişmeler ile yargının sorunlarını değerlendirdi ve ortak bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “OHALKHK süreçlerinin, giderek demokrasinin alternatifi olacak bir 'özel rejim'e dönüşmüş olması, son derece
kaygı ile değerlendirilen bir noktaya gelmiştir” denildi. 988
• Kapatılan Özgür Gündem’in yayın danışma kurulu üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve 136
gün cezaevinde kalmasının ardından tahliye edilen yazar Aslı Erdoğan, destek amacıyla CHP'nin “Adalet
Nöbeti” yürüyüşüne katıldı. 989
• Yazar Ayşe Kulin açlık grevinin 100. gününü geride bırakan ve tutuklu bulunan eğitimciler
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için yaptığı çağrıda, “Ölüm gençlere yakışmaz!” dedi. Kulin, devamla
“Hayatlarının baharında görev başında giden askerler polisler için veya kalleş bir bombanın, onulmaz bir
hastalığın, kazaların kurbanlarına yüreğimiz yanar ama sorumluluğu kadere havale ederiz. Oysa işleri
ellerinden alınan Gülmen ve Özakça’nın uğradıkları haksızlığı protesto etmek için başlattıkları açlık
grevini sonlandırmak ve bu iki genç insanı hayata iade etmek o kadar kolay ki... Vicdanın sesine kulak
vermek... Hepsi bu!” diye konuştu. Şair Ataol Behramoğlu ise, “Gülmen ve Özakça arkadaşlarımızın yiğit
direnişini çok büyük bir saygıyla fakat aynı ölçüde de büyük bir kaygıyla izliyorum. Son derece eşitsiz
koşullarda bir mücadele bu. Devlet bu inatlaşmayı sürdürürse, suçun ağırlığından ve suçun hesabını
vermekten ebediyen kurtulamayacaktır” dedi. 990
• Gazeteci yazar Tuluhan Tekelioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı
yürüyüşe işsiz gazeteciler adına katıldığını söyledi. Tekelioğlu’nun, işsiz bırakılan gazeteciler ve aileleri
adına üzerinde “Adalet” yazan bir tişörtü Kılıçdaroğlu'na hediye ettiği belirtildi. 991
19 Haziran 2017
• Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’de tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel
konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) bir an önce karar vermesini umduklarını
söyledi.Gabriel, Türkiye’ye “hukuk devleti ilkelerine geri dönülmesi” çağrısı yaparak, bunun Yücel’in
serbest bırakılması anlamına geldiğini belirtti. AİHM’den, gazetecinin avukatı Veysel Ok’a gönderilen
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bir belgede, Yücel adına yapılan şikâyet başvurusunun, “En kısa sürede inceleneceği” ifade edildi. Die
Welt'in Türkiye muhabiri olan Yücel, “Örgüt propagandası yapma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme”
gerekçesiyle yaklaşık dört aydır tutuklu bulunuyor.992
• Sosyalist Enternasyonal, “Adalet Yürüyüşü”ne destek veren bir bildiri yayınlayarak, yürüyüşe
katılacaklarını açıkladı. CHP’li Umut Oran, açıklamasında, “Sosyalist Enternasyonal’in üyesi olan
partimiz CHP’nin milletvekillerinden Enis Berberoğlu’nun, Türk istihbarat teşkilatı MİT tarafından
gizlice Suriye’ye gönderilen silahlarla ilgili bilgileri açığa çıkarma iddiasıyla cezalandırılmasını ve
tutuklanmasını şiddetle kınamaktadır. Sosyalist Enternasyonal, darbe girişiminin ardından başlayan ve
yaygınlaşan yasaklamaların Türkiye’de hak ve özgürlüklere ciddi olarak zarar vermesinden büyük endişe
duymakta, adaletsizlik ve yılgınlık yaratan eylemlere, ifade özgürlüğünün önündeki engellere, yasama
dokunulmazlığının ve bağımsız bir yargının olmamasına karşı tepkisini ortaya koymaktadır” dedi. 993
21 Haziran 2017
• Mardin Kızıltepe’de öldürülen 12 yaşındaki Uğur Kaymaz adına yapılan heykelin kaldırılarak
yerine saat kulesinin dikilmesine ilçe halkı tepki gösterdi. Kaymaz’ın öldürülmesinin unutturulmak
istendiğini öne süren bir grup halk, “Bu kabul edilemez” dedi. İlçe halkı, Kaldırılan heykelin talimatını
veren kayyumun, halka danışmadığını ve fikrini almadığını belirterek, “İki çocuğun heykelinin kime ne
zararı vardı da kaldırdılar? Bizim çocuklarımızın heykelinden korkuyorlar” diye şikayetlerin bildirdiler.
Kaymaz üç yıl önce evinin önünde babası ile birlikte iken polisin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.994
• CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Enis Berberoğlu’nun 25 yıl hapse mahkûm edilmesine
gerekçe olan MİT TIR’larına ilişkin söylediği sözleri nedeniyle, Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul
Türkeş hakkında suç duyurusunda bulundu. Tuğrul Türkeş, Kasım 2015 tarihinde CNN Türk canlı
yayınında, “Burada bizi izleyenlerin huzurunda yemin ediyorum, vallahi ve billahi o silahlar Türkmenlere
gitmiyordu. Bilerek söylüyorum” demişti. 995
22 Haziran2017
• Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası (SES), tutuklu eğitmenler Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça’nın bulunduğu cezaevi önünde eylem yaptı. SES Genel Merkez yöneticileri, tutuklu eğitmenlerin
serbest bırakılmasını talep etti. 996
• İstanbul Barosu, Maçka'daki “Adalet Nöbeti”ne destek vermek amacıyla cübbelerini giyerek
yürüyüş düzenledi. Harbiye'de bir araya gelen ve aralarında İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu,
baro yönetim kurulu üyeleri ile CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve çok sayıda avukat, “Adalet
istiyoruz” “Adalet için, özgürlük için” sloganları eşliğinde yürüdüler. 997
23 Haziran 2017
• İzmir'de CHP'liler, Kemal Kılıçdaroğlu'nu sosyal medya üzerinden bir video aracılığıyla ölümle
tehdit eden AKP'li Emrullah Kavuz hakkında suç duyurusunda bulundu. Kılıçdaroğlu'na tehdit içerikli
video ile ilgili olarak, CHP İzmir İl Genel Sekreteri ve il yöneticileri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na
“Sosyal medya üzerinden alenen hakaret ve ölümle tehdit” suçlarından suç duyurusunda bulundular. 998
26 Haziran 2017
• Aydınlar, sanatçılar, milletvekilleri ve insan hakları savunucuları, KHK ile atıldıkları işlerine
geri dönebilmek için 111 gündür açlık grevinde olan tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve öğretmen
Semih Özakça için yetkililere çağrı yaptı. Aralarında sanatçı Zülfü Livaneli, şair Ataol Behramoğlu, yazar
Ayşe Kulin, prof. Korkut Boratav ve yönetmen Ferzan Özpetek gibi tanınmış isimlerin imza koyduğu
çağrı metninde, “Gülmen ve Özakça, OHAL kararnamesi ile işten atılan beş bin akademisyen, elli bin
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öğretmen ve yüz elli bin çalışandan yalnızca ikisi. İşe geri dönme talebiyle açlık grevine gittikleri için
cezaevine atıldılar 111 gündür açlar. Nuriye ve Semih ölmesin. Çalışma hakları geri verilsin. Okullarına
dönebilmeleri ve hayatlarına devam edebilmeleri için devletin gereken adımları atmasını istiyoruz. Adalet
ve demokrasi bunu gerektirir” denildi. 999
• The New Yorker, Türkiye’nin medya konusunda durumuna ilişkin yazdığı bir
haberde“Türkiye'de yazma, özellikle güncel olayların tarihçesini yazma daima tehlikeli bir girişim
olmuştur” görüşüne yer verdi. Haberde devamla, “Bugün Türkiye'de parmaklıklar arkasında yaklaşık yüz
altmış beş gazeteci, yazar ve diğer medya mensupları var. Hükümet, yüz elli dokuz gazete, dergi, radyo
istasyonu ve TV kanalına kapattı. Sınır Tanımayan Gazeteciler Derlemesinde 2017 Dünya Basın
Özgürlüğü Endeksi'nde Türkiye yüz seksen ulustan yüz elli beşinci sırada yer alıyor. Hükümet yetkilileri,
herhangi bir zamanda bir medya yasağını çağırabilir ve insanların bilgiye erişimini ciddi derecede etkisiz
hale getirebilir” denildi. 1000
• Avrupa Konseyi, KHK ile ihraç edildikleri için açlık grevi başlatan ve terör örgütüne üye olma
suçlamasıyla tutuklanan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın serbest bırakılması çağrısında
bulundu. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi
üyelerine yaptığı açıklamada, “Başbakan Yıldırım’ı arayarak serbest bırakılmalarını isteyeceğim” dedi.
Açlık grevine Mart ayında başlayan ve tutuklanmalarına rağmen bu eylemi sürdüren Gülmen ve Özakça
için devreye giren Jagland, OHAL nedeniyle alınan karar ve devreye sokulan uygulamalara ilişkin hukuki
şikayetleri olanların başvurması için oluşturulan ancak henüz tam olarak faaliyete geçmeyen komisyona
da atıfta bulundu. Jagland, OHAL İnceleme Komisyonu’nun bir an önce çalışmasına yönelik beklentisini
dile getirerek, “Komisyon şimdi çalışmaya başlamalı” diye konuştu. 1001
27 Haziran 2017
• Düzce'de, “Adalet Yürüyüşü”ne katılanların konakladığı yere gübre dökülmesinin ardından
açıklama yapan CHP’li vekiller, “Provoke edilmek isteniyor, boyun eğmeyeceğiz.Bu ahlaki değildir”
dedi. Olaya ilişkin basın açıklamasında CHP Milletvekili Gülay Yedekçi, “Yürüyüşümüz kutsaldır.
Adaletli yaşamak isteyenlerin yürüyüşüdür. Bugün bu pisliği dökenlerin de adalete ihtiyacı olacaktır.
Burada kamp yapanlar kilometrelerce yol yürüdü, bu olay bir anlayışın göstergesidir. Kınıyoruz” diye
konuştu. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse de, “Bunu yapanların pişman olması gerektiğini
düşünüyoruz. Bu nasıl bir psikolojidir? Biz ülke olarak nasıl bu hale geldik? Anlamakta zorlanıyoruz.
Hiçbir engel bizi geri döndüremeyecektir” dedi. Milletvekili İlhan Cihaner de Twitter hesabından, “Yol
boyunca küfürlere alkışlarla karşılık veren Adalet Yürüyüşçülerinin geceleyeceği yerin önüne bir kamyon
gübre boşaltıldı. İşte seviye! Ülkem adına mı utansam, aynı cehennemi yaşayıp bir birlerine düşman
edilen halkıma mı üzülsem... Bu günlerdir yürüyüşü kirletenlerin kokusu!” paylaşımında bulundu. 1002
• HDP’li milletvekilleri, tutuklu vekiller ve siyasetçilerin durumuna dikkat çekmek için bazı
cezaevleri önünde yaptıkları açıklamada, “Bugün, arkadaşlarımız konuşmalarından dolayı cezaevinde
tutulurken Türkiye’de hukuktan, adaletten söz etmek mümkün değildir” dedi. HDP milletvekili Pervin
Buldan, Adalet Yürüyüşüne değinerek, “Adalet yürüyüşü Ankara’da başlamış olabilir ancak adaletin
aranması gereken yer Gever’dir, Sur’dur, Cizre’dir Silopi’dir” dedi. İzmir’den Figen Yüksekdağ’ın
tutulduğu cezaevi önüne gitmek isteyen bir grup HDP’lilerin otobüsüne “yasak” gerekçesiyle izin
verilmediği belirtildi. 1003
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tehditlere karşı 12 maddelik bir genelge hazırlandığını
belirterek, “Adalet için yürüyoruz. Birlikte yürüyoruz. Hiç kimse rahatsız olmasın” dedi. CHP Grup
Başkanvekili Özgür Özel de parti otobüsünden provokasyon uyarısı yaparak, “Dışarıdan hangi tahrik
gelirse gelsin, ister tahrik, ister küfür, bunlara ortak verilecek tek cevap alkış ve ortak slogan 'Hak, hukuk,
adalet' olacak” diye konuştu. Yürüyüş sırasında Kılıçdaroğlu'na Gezi direnişinde yaşamını yitiren
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üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel ve babası Şahap Korkmaz, Berkin Elvan'ın annesi
Gülsüm ile babası Sami Elvan ile Ethem Sarısülük'ün abisi Mustafa Sarısülük’ün de eşlik ettiği
bildirildi.1004
28 Haziran 2017
• CHP Sivas İl Teşkilatı, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan “Adalet
Yürüyüşü”ne destek verdi. Kent meydanında toplanan yaklaşık 100 kişi, ellerinde “Adalet” yazılı
pankartlar ve dövizler taşıyarak yürüyüşe katıldılar.1005
• “Dışarıdaki Gazeteciler İnisiyatifi” adında örgütlenen grup, Cumhuriyet'in çalışanlarına yönelik
davanın 24 Temmuz Basın Özgürlüğü Günü'nde görülecek ilk duruşması için sosyal medya kampanyası
başlattı. Aralarında çok sayıda gazetecinin olduğu “Dışarıdaki Gazeteciler İnisiyatifi”, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın tutuklu yargılamanın hukuksuzluğu hakkında
daha önceki konuşmalarının yer aldığı ve gazeteci Ahmet Şık'ın yayınlanmamış kitabı nedeniyle
tutuklanmasının eleştirildiği videolarda "Gazetecilere Özgürlük” çağrısı yapıldı. 1006
29 Haziran 2017
• İzmir Tabip Odası, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 12 akademisyenin açığa alınmasına tepki
gösterdiği yazılı açıklamasında, “Kamu görevinden ihraç veya uzaklaştırma yaptırımı, hukukun
öngördüğü en ağır idari yaptırımdır. Bu kararlar, hukukta son seçenek olarak düşünülmesi gereken
kararlardır” denildi. Açıklamada, “Bilim insanı olarak düşüncelerini açıklayan öğretim üyelerinin
düşüncelerinin oluşturduğu rahatsızlık, kamu görevinden ihraç veya uzaklaştırma için gerekçe olamaz”
görüşlerine yer verildi. 1007
30 Haziran 2017
• Açlık grevindeyken tutuklanan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın taleplerinin
kabul edilmesini isteyen 111 aydının imzaladığı bildiri tüm dünyada imzaya açıldı. Sanatçılar
Girişimi’nin, açlık grevindeki iki eğitmenin yaşama döndürülmesi için Türkiye ve dünya kamuoyuna
hitaben yaptığı acil çağrıda, “Hiçbir yasal gerekçe gösterilmeksizin KHK ile görevlerine son verilen
akademisyenlerin bilinç yitimi ölüm sınırına gelmiştir. Cinayete elbirliğiyle engel olalım” denildi. CHP
Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil’in de konuya ilişkin Başbakan Binali Yıldırım ile İsmet Yılmaz’a
mektup yazdığı belirtildi. 1008
• “Adalet Yürüyüşü”nde yer alan CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, gazetecilere yönelik adaletsiz
uygulamaların arttığını ifade ederek, “Cezaevindeki gazetecilerin sayısı 178’e ulaştı, gazeteciler, ekmeğe
suya ihtiyaç duyar gibi, adalete susadılar. Onlar için de adalet istiyoruz” dedi. Haziran ayında basına
yönelik hak ihlallerinin dökümünü yapan Yarkadaş, “İktidar gazeteciliği suç olarak görüyor ve
cezalandırmak istiyor. Bir kez daha söylüyoruz, gazetecilik suç değildir! Biz herkes için adalet ve herkes
için özgürlük istiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birkaç gün önce cezaevinde terörle
bağlantılı olduğu iddia edilen 177 gazetecinin tutulduğunu söyledi. CHP Milletvekili ve gazeteci Enis
Berberoğlu’nun keyfi bir biçimde tutuklanmasıyla birlikte bu sayı 178’e çıktı. AKP iktidarı rekora
koşuyor. Berberoğlu da gazetede yayınlanan haberden dolayı tutuklandı” ifadelerine yer verdi. 1009
• Antalya'da bir grup CHP'li, tutuklu gazeteci Ahmet Şık'ın annesi Fatma Şık'ın evinde “Adalet
Nöbeti” tuttu. Gece yarısına kadar tutulan nöbette konuşan Fatma Şık, “Bütün masumlara özgürlük
diliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, internette bir kaydı var, ‘Daha çıkmamış kitabın
gazetecisini tutukladılar’ diye. Ben de diyorum ki oğlumun doğruluğuna inanıyorsanız neden içeride?
Lütfen vicdanınız varsa bırakın” dedi. 1010
• The Guardian, Adalet Yürüyüşü ile ilgili yaptığı haberde OHAL’den sonra Türkiye’nin
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durumunu değerlendirdi. Haberde,“OHAL’den sonra hükümetin tasfiyesi, darbenin doğrudan faillerinin
ötesine geçerek, sivil toplum, siyasi muhalefet, akademisyenler, gazeteciler ve devlet memurlarının da
aralarında bulunduğu geniş bir yelpazeyi kaplıyor. Yönetim nihai bir birlik anını, iktidar üzerindeki
tutumunu sağlamlaştırmak için boşa harcıyor”sözlerine yer verildi. 1011
1 Temmuz 2017
• İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, Sözcü muhabiri Gökmen Ulu ve tutuklu gazetecilere destek
vermek amacıyla bulundukları Silivri Cezaevi'nde yaptıkları açıklamada, “Tüm tutsak gazeteciler için
adalet arayışını sürdürüyoruz" mesajını verdi. Başkan Misket Dikmen, Türkiye'de 166 gazetecinin
cezaevinde bulunduğunu, “Kamu adına soru soran, bilgiyi topluma ulaştırmakla yükümlü, yürütmenin
kendine çekidüzen vermesini sağlayan yegane organın medya olduğunu söyledi ve “Bu nedenle medyanın
mutlak kontrolü isteniyor. Manipülasyon ile gerçekler dönüştürülerek, tersyüz edilerek halka sunuluyor.
Kontrol ne kadar tekelleşirse, o kadar kırılgan olur.Yani doğru her zaman kazanır” diye konuştu. 1012
• Denizli'de, CHP Merkezefendi İlçe Başkanlığı, açlık grevini sürdürürken tutuklanan eğitimciler
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için oturma eylemi yaptı. Merkezefendi İlçe Başkanı Sedat Demirci,
“Onlar kendileri gibi KHK ile işine son verilen on binlerce kamu emekçisinin savunucusu, hukuksuzluğun
ve haksız uygulamaları yapanların karşısında direncin sembolü oldular. Vücutlarının çeşitli uzuvları
çalışamaz hale geldi. Bu bir açlık grevi değildir. Zulme ve baskıya karşı bir direniş hikâyesidir" dedi. 1013
2 Temmuz 2017
• The New York Times, Adalet Yürüyüşü ile ilgili haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan hakkında “Türkiye’nin otoriter Başkan’ının seçtiği yol” ifadesini kullanarak, Erdoğan’ın
binlerce ‘Solcu, liberal ve Kürt kökenli kişileri ‘temizlemeye’ çalıştığı iddia edildi. Erdoğan’ın, 16
Nisan'da yapılan anayasa referandumunda aldığı dar bir zafer, parlamenter sistemi etkin bir şekilde
başkanlık altına alan yeni yetkileri süpürme imkânı verdi.” denildi. 1014
3 Temmuz 2017
• İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ile İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından düzenlenen
“Adalet Nöbeti”nde basın ve gazeteciler için “Özgür basın susturulamaz, barış adalet özgürlük”
sloganlarıyla adalet istendi. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Disiplin Kurulu üyesi ve Evrensel
muhabiri Emine Uyar, gazetecilerin zamanlarının büyük bir kısmını haber yapmakla değil, ifade vermekle
ya da parmaklıkların ardından geçirdiğini ifade etti. Uyar, “Gazetecileri susturamazsınız. Bu ülkede
elbette gerçekleri yazmaya devam edecek gazeteciler olacak. Bu, adalet ekmek ve su kadar herkes için
gerekli. Bugün insanlar dik durmanın, doğru yerde durmanın bedelini ödüyor” dedi. 1015
5 Haziran 2017
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı bir açıklamada, kararnameyle 780 hâkim ve
savcının görev yerinin değiştirilmesiyle siyasi otoritenin beklentilerine uygun yeni hâkim ve savcılara yer
açılmasının amaçlandığını ifade etti. Kılıçdaroğlu, “Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu seçildi. Yeni
göreve başladılar beş altı günlük görev süresi içerisinde bir kararnameyle 780 hâkim ve savcının yerini
değiştirdiler. Niçin hangi otoriteyle, hangi gerekçeyle? Siyasi otoritenin beklentilerine uygun yeni
hâkimler görevlere başlasınlar diye. Adaleti siyasetin emrine verirseniz Türkiye'nin başı beladan
kurtulmaz, demokrasi olmaz,insan hakları ihlalleri olur. Kendi adalet anlayışlarını topluma dayatmak
değil evrensel adalet anlayışını hepimizin birlikte kabul etmesi lazım” sözleriyle tepki gösterdi. 1016
6 Temmuz 2017
• Aralarında şair Ataol Behramoğlu, yazar Deniz Türkali, şarkıcı Edip Akbayram ve oyuncu
Mustafa Alabora gibi aydın ve sanatçılar, eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için açlık grevinin
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120. gününde destek amacıyla bir günlük açlık grevi yaptı. Behramoğlu, yayınladığı videoda, “Gülmen
ve Özakça, başlattıkları haklı direnişin 120. gününü geride bıraktılar. Hukukun, adaletin, vicdanın sesini
duyurmak için arkadaşlarımla birlikte, Gülmen ve Özakça’nın yanında olmak için bir yudum su
içmeyeceğiz ve boğazımızdan bir lokma geçmeyecek” diye konuştu. 1017
• AB Bakanı Ömer Çelik, Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerine yönelik oylama öncesinde,
“Bunlar sağlıklı teklifler değil. Katılım müzakerelerini keselim gibi çağrılar gelmesi, yanlıştır” dedi.
Ankara’da temaslarda bulunan AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile
ortak basın toplantısı düzenleyen Çelik, “Türkiye ile AB arasında katılım müzakereleri olmasın, onun
yerine 'terör, göç ya da diğer alanlarda güçlü bir iş birliği' şeklindeki tekliflerin hepsini elimizin tersiyle
itiyoruz. Tarihe kötü bir karar olarak geçecektir. AP'den beklenen demokrasisi saldırıya uğramış bir ülke
ile güçlü bir dayanışma içinde olmaktır” ifadelerine yer verdi. 1018
7 Temmuz 2017
• İngiltere İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na
gönderdiği mesajda, “Adalet Yürüyüşü”ne destek verdi. Corbyn, “Eziyet çeken, mağdurlarla dayanışma
içindeyim ve Avrupa Sosyalist Partisi'nin hapisteki CHP'lilerin serbest bırakılması çağrısını
destekliyorum”dedi. 1019
• Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şubesi üyeleri CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı “Adalet Yürüyüşü”ne destek verdiklerini söyledi. Şube
Başkanı Nurten Yanalak, basın toplantısında, “Cumhuriyet ve adalet birbirinden ayrıştırılamaz. Bu kadar
yoğun tecavüz, şiddet ve cinayet, bir o kadar da bu konudaki adaletsizlikleri göz önüne alarak, Atatürk'ün
yolundaki biz Cumhuriyet kadınlarının temel görevlerinden biri de adaleti savunmaktır. Halkın yağmur,
çamur, sıcak, soğuk demeden katılım gösterdiği adalet yürüyüşünü biz de Derneğin bir Şubesi olarak
destekliyoruz” dedi. 1020
• Alman Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Michael Roth, tutuklu gazeteci Deniz Yücel konusunda
Türk yetkililere çağrıda bulunarak, “Yücel için çabuk ve hukuk devletine uygun bir dava istiyoruz” dedi.
Hukuk devleti ilkesine göre yöneltilen suçlamaları somut olarak ortaya koyan bir iddianame gerekli
olduğunun altını çizen Roth, “Şu ana dek sadece hükümet yetkililerinin onu ajan ya da terörist olarak
nitelendiren suçlamalarını duyduk.” diyerek endişelerini belirtti. Alman Hükümeti’nin, Yücel’in serbest
bırakılmasına yönelik tüm çağrılarının şu ana dek yanıtsız kaldığına işaret eden Roth, bu hususu Türkiye
ile karşılıklı ilişkiler açısından "ağır bir problem” olarak nitelendirdi. Roth aynı zamanda İstanbul
Büyükada'da düzenlenen baskında insan hakları savunucularının gözaltına alınmasını da “Derin şekilde
endişe verici bir sinyal” olarak adlandırdı. 1021
• Birleşmiş Milletler (BM), insan hakları savunucular ve açlık grevindeki tutuklu eğitimciler
hakkında “Son derece kaygılıyız…” ifadesini kullanarak açıklama yaptı. Terörle Mücadele Yasası’nın
hakların kullanımını önlemek için istismar edildiği endişesine yer veren BM İnsan Hakları Yüksel
Komiserliği, Türk Hükümeti’ni açlık grevindeki eğitimcilerin serbest bırakılmasına ve işlerine iade
edilmesini talep etti. BM Sözcüsü Liz Throssell imzasıyla yapılan açıklamada, Büyükada’da gözaltına
alınan aktivistler ile ilgili olarak da, “Şu anda ciddi bir işkence ve insanlık onuruna aykırı, küçük düşürücü
muamele görme riski altında olmalarından endişe duyuyoruz” denildi. 1022
8 Temmuz 2017
• Uluslararası Af Örgütü, aralarında örgütün Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser’in de bulunduğu
insan hakları savunucularının gözaltına alınması üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
videolu mesajla seslendi ve videoda örgüt olarak Erdoğan'a hapse girdiği sırada verdiği desteği hatırlattı.
Görüntülerde, Erdoğan’ın 1998 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde okuduğu
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bir şiir yüzünden cezaevine girdiği hatırlatıldı. 1023 Öte yandan Avrupa Birliği, Büyükada'da gözaltına
alınan insan hakları savunucuları için yeni bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “Hukuk ile temel haklar
ve özgürlüklerle ilgili ciddi sorunların çözülmesi için hızla olumlu adımlar atılması gerektiği”
belirtildi.1024
10 Temmuz 2017
• Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Gökhan Durmuş, “Ülkenin, medyanın
kutuplaştırıldığı bugünlerde başta cezaevlerinde bulunan gazetecilerin özgürlüğü olmak üzere, iş ve
gelecek güvenceli, sendikalı, toplu sözleşmeli bir sektör yaratmak için meslektaşlarımızı kenetlenmeye
ve örgütlenmeye çağırıyoruz” dedi. İstanbul’da 65. yaş kutlaması nedeniyle yapılan toplantıda söz alan
TGS’nin kurucu genel başkanı Hıfzı Topuz da “Bugün hala sendikayı ve basın özgürlüğünü
yaşatıyorsunuz. Ben yarınlardan umutluyum” diye konuştu. 1025
• The Reuters Institute for the Study of Journalism ile Oxford Üniversitesi, 36 ülkede medya
üzerine yaptığı araştırmaya ilişkin yayınladığı raporda, darbe girişimi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’a geniş kapsamlı yetkilerin verildiği referandumun ardından ana akım medyanın halen büyük
ölçüde hükümet tarafından kontrol edildiği ifade edildi. Türkiye’de muhalif basın kuruluşlarına yönelik
baskının, gazeteciliğin özgürce yapılabildiği online gazetecilik web siteleri kuruluşuna yol açtığı belirtilen
raporda, haberlerin sosyal medyadan ve şifreli mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşıldığı
yazıldı.1026
• İstanbul Büyükada’da gözaltına alınan 10 insan hakları savunucusu için uluslararası aktivistler
30’dan fazla ülkede, Türkiye büyükelçiliklerinin önünde protesto gösterisi yaptı. Uluslararası Af Örgütü
Genel Sekreteri Salil Shetty, “Onlar parmaklıklar ardındayken, onlar için biz yürüyeceğiz, onlar için biz
konuşacağız” açıklamasında bulundu. Shetty, “Türkiye’de OHAL’in birinci yıldönümüne yaklaşılırken,
bu örnekler darbe girişimi sonrasında gerçek muhaliflere veya muhalif olarak algılananlara yönelik
baskının ne denli keyfi ve şiddetli hale geldiğini gösteriyor. Türkiye’de, susturulmayı reddeden cesur
eleştirel seslere gözdağı vermek gibi son derece belirgin zehirli bir amaç güdülerek saygın insan hakları
savunucuları asılsız gerekçelerle hapse atılırken boş durmamız söz konusu olamaz.” dedi. 1027
• Alman Federal Meclisi İnsan Hakları Komisyonu, Uluslararası Af Örgütü yöneticileri Taner
Kılıç ve İdil Eser’in serbest bırakılmasını talep etti. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi üyesi Matthias
Zimmer, Berlin’de yaptığı açıklamada, insan hakları savunucularına yönetilen suçlamaları anlamanın
mümkün olmadığını söyleyerek, Türkiye’de insan haklarının ‘aşırı derecede kötüleştiği izlenimini
güçlendirdiğini’ belirtti. 1028
12 Temmuz 2017
• Eski MHP milletvekili Meral Akşener,Cumhurbaşkanlığı’nın 15 Temmuz Darbe Girişimi
yıldönümü için hazırladığı afişlere “Derhal düzeltilmelidir” şeklinde tepki gösterdi. Akşener sosyal
medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin küçük düşürüldüğünü söyleyerek,“15
Temmuz kalkışmasını yapan alçaklar yerine yenik, ezik, çaresiz Türk askeri resmi koymak alçakların
ekmeğine yağ sürmektir” dedi. 1029
• Christian Science Monitör, Türkiye’deki basın hakları ihlallerine değindiği bir yazıda; İnsan
Hakları İzleme Direktörü Emma Sinclair-Webb’in, “Türkiye, gazetecileri hapsetmekte dünya lideridir”
şeklindeki sözlerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bağımsız basılı medyayı yok
saydığı ve haber siteleri ile sosyal medyada büyük bir kırılmaya yol açtığı ileri sürüldü. Haberde, SinclairWebb’in şu anda tutsak olan gazetecilerin çoğunun herhangi bir suçtan henüz hüküm giymediği ile ilgili
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sözlerine de yer verildi. 1030
13 Temmuz 2017
• İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nün, “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye
imza atan 12 akademisyeni açığa alma kararı protesto edilerek, hocaların görevlerine iade edilmesi istendi.
Konak Kent Konseyi üyeleri, Rektörlük önüne, üzerinde “Akademisyenler onurumuzdur” yazılı siyah
çelenk bırakarak tepkilerini gösterdi. Konsey Başkanı Hamit Mumcu, yaptığı açıklamada, Dokuz Eylül
Üniversitesi Rektörlüğü'nü kınadıklarını söyleyerek, “Hukuksuz uygulamaya son vermeye, hocalarımızı
görevlerine iade etmeye davet ediyoruz. Üniversitede açığa alınan bilim insanları akademinin yüz
aklarıdır. Yalnızca çalıştıkları kurumlarda öğrencilere ve hastalara hizmet vermekle kalmayıp 'insan,
toplum ve doğa yararına üniversite' anlayışıyla emek, barış ve demokrasi mücadelesinde yer
almaktadırlar. Onların üniversiteden uzaklaştırılmaları başta öğrencileri ve hastaları olmak üzere
toplumumuzun tamamı için büyük bir kayıptır” dedi. 1031
• Cumhuriyet’e yönelik operasyonda avukatlar Bülent Utku, Akın Atalay ve Mustafa Kemal
Güngör'ün tutuklanması nedeniyle her hafta bir gün Çağlayan Adliyesi önünde toplanarak “Adalet
Nöbeti” eylemine katılan avukatlar, yine nöbet tutarak, meslektaşlarının serbest bırakılması çağrısında
bulundu. Aralarında CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da bulunduğu çok sayıda avukat, bir süre
“Adalet Nöbeti' tuttuktan sonra, adliye önünde konuya ilişkin yaptıkları basın açıklamasında, “Aynı
durumda adalet kavramına aykırı biçimde tutuklanmış durumda olan… çeşitli mesleklerden insanlar var.
Evrensel adalet ilkeleri açısından tutuklanmaları kabul edilemeyecek bu insanların ortak bir özelliği var,
bu insanlar bir şey yaptıkları için değil siyasal iktidara muhalif oldukları için demir parmaklıklar arasına
konmuştur” denildi. 1032
14 Temmuz 2017
• Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarından oluşan bir grup, Türkiye Hükümeti'ne, terör örgütü
üyesi oldukları iddiasıyla sorgulanan dokuz insan hakları savunucusu ve iki yabancı eğitimciyi derhal
serbest bırakması için çağrıda bulundu. Uzmanlarca yapılan yazılı açıklamada, “İçlerinde önemli
figürlerin de bulunduğu bu insan hakları savunucularının gözaltına alınmasının, Türkiye'de yaşanan cadı
avının bir başka örneğidir... İnsan hakları savunucuları, terör suçlamalarıyla tutuklu bulunan binlerce
siyasetçi, avukat, gazeteci ve hükümet politikasını eleştiren diğer kişiler arasındalar... Türk yetkililer,
muhalefetin ve hükümeti eleştirenlerin hedef alınmasını meşrulaştırmak için sürekli güvenlik
hususlarından, özellikle terörle mücadele ve başka bir darbe girişiminin önlenmesi ihtiyacından
bahsetmektedirler. Bu durum, insanların ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayan etkiye
sahiptir ve özellikle endişe vericidir... İnsan Hakları Konseyi'ni, ülkedeki genel olarak kötüye giden insan
hakları durumunu ele almaya çağırıyoruz” denildi. 1033
15 Temmuz 2017
• İsveç’te yayınlanan 32 gazetenin genel yayın yönetmenleri, yayınladıkları bir ortak mektupta,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Türkiye’de tutuklu bulunan gazetecilerin serbest
bırakılmasını istedi. “Ülkenizde ifade özgürlüğü ve insan hakları konusunda son derece endişeli
olduğumuz için size sesleniyoruz’’ denilen açıklamada tutuklanan 177 gazetecinin serbest bırakılması
istendi.1034
• Frankfurter Allagemiene Zeitung yazarı Rainer Hermann, 15 Temmuz ile ilgili yazısında, anma
etkinliklerinin Türkiye’yi Avrupa’dan uzaklaştırdığını iddia etti. Etkinliklerin amacının ‘demokrasi
zaferini kutlamak’ olduğunu ancak Türkiye’nin bu amaçtan giderek uzaklaştığını ifade eden Hermann,
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşlerine yer vererek, gerçekleştirilen “Adalet
Yürüyüşü”nün Erdoğan’ı ‘devirmeyeceğini’ ancak ‘umut verici’ olduğunu söyledi. 1035

1030

https://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2017/0712/Turkey-s-Erdogan-says-journalists-commit-crimes-too
http://www.hurriyet.com.tr/konak-kent-konseyinden-aciga-alinan-akademisye-40518962
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17 Temmuz 2017
• Aljazeera, 15 Temmuz’un birinci anma töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
hükümeti devirme girişiminde bulunanların ‘başlarını kesmekle tehdit ettiğini’ yazdı. Haberin devamında
OHAL’in uzatılması ve darbe girişiminden sonra ülkede yaşanılanları aktardı. 1036
• NPR, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin “Demokrasi ve Ulusal Birlik Günü” adıyla anılması
kararına rağmen darbe girişiminden bir yıl sonra Türkiye’nin bölünmüş bir durumda olduğunu ve
kapsamlı bir darbenin yapıldığını iddia etti. 1037
• PEN internet sitesinde beş dilde OHAL’in kaldırılması için çağrıda bulunuldu. PEN bünyesinde
35 ülke temsilcinin imzasıyla yayımlanan bildiride, OHAL’in toplumda muhalif sesleri susturduğu iddia
edilerek, “Temmuz 2016’dan bu yana 160’dan fazla medya kuruluşu ve yayınevi kapatıldı. 165’in
üzerinde gazeteci ve medya çalışanının tutuklu yargılama ile cezaevlerine gönderilmesiyle Türkiye, Çin
ve Eritre’nin toplamını da geçerek dünyanın en büyük gazeteci hapishanesine çevrildi. PEN’in neredeyse
100 yıllık tarihinde hiçbir dönemde, hiçbir ülkede bu kadar yazarın hapsedildiği kaydedilmedi. 145 binden
fazla kamu personeli ivedilikle işlerinden edilirken 47 bin kişi tutuklu yargılamaya tabi tutularak
hapsedildi. Türkiye’nin Kürt popülasyonu Kürt gazetecilerin ve milletvekillerinin tutukluluğuyla,
kapatılan Kürtçe medya organları ve seçilmiş yerel temsilcilerin zorunlu değişimiyle bütün bu baskılardan
etkilendi.” görüşlerine yer verildi. 1038
• Sanatçı Haluk Levent, Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'ın “Bugün Türkiye'de maalesef tüm
statlar ‘İzmir Marşı’nı söylüyor. Konya hariç” açıklamasına,“Marşın söylenmemesi rahatsız etmiyor beni.
IŞİD’in öldürdüğü insanlar Konya’da anılırken yuh çekilmesi rahatsız ediyor” sözleriyle tepki gösterdi.
Levent, İzmir Marşı’nı seslendiren isimler arasında yer almıştı. 1039
• CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, OHAL’in uzatılmasına ilişkin, “15 Temmuz'u fırsat
bilerek ilan edilen OHAL'in üç ay daha uzatılması vahim bir durumdur” dedi.Altay, “Türkiye'de esasen
önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dilinde sonra ülke genelinde olağanlaşmaya acil ihtiyaç
var. OHAL uygulandığı bir yıl içinde ekonomiyi felç etmekte, 80 milyonu kutuplaştırmaktan başka bir
işe yaramamıştır. Gerçekte 15 Temmuz darbecileriyle hesaplaşılmak isteniyorsa yapılması gereken şey
dürüstçe çıkıp darbenin siyasi ayağıyla hesaplaşıp bunu açığa çıkarmaktır” diye konuştu. 1040
18 Temmuz 2017
• Uluslararası Af Örgütü, aktivistlerin tutuklanmasını kınayarak durumun “saçma ve garip”
olduğunu ifade etti. Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty tutuklamalardan duyduğu
kaygıları belirterek, “Bugün Türkiye’de insan hakları için çalışmanın suç ilan edildiğine tanıklık etmiş
bulunuyoruz. Bu, Türkiye ve uluslararası toplum için gerçeklerin ortaya çıktığı andır.” dedi. 1041
• Rizeli kadınlar, Fındıklı’da yapımı planlanan hidroelektrik santral için doğal SİT alanı
özelliğinin kaldırılması amacıyla açılan dava için gelen Bilirkişi Heyeti’ni engellediler. Bilirkişi
Heyeti’nin önünü yola oturarak kesen yöre kadınları, “Biz dereyi asla vermiyoruz” sloganları attılar. Arılı
Deresi’nin yanında doğun büyüdüğünü belirten 78 yaşındaki Melahat Alişan, “Bu dereyi kimseye
vermiyoruz. Bir kaşık suya mı kaldılar? Bu su Allah'ın suyudur. Allah biz dünyaya gelmeden bize bu suyu
verdi. Biz Atatürkçü, Müslüman halkız. Bizim bunlardan çektiğimiz nedir?” diyerek, santral yapımından
vazgeçilmesini istedi. 1042
• Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı yeni eğitim-öğretim müfredatı, uluslararası haber ajansı
Reuters tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘dindar nesil’ yaratma tezi çerçevesinde
irdelendi. Eğitimde Darwin’in evrim teorisine yer verilmemesiyle ilgili Erdoğan’ın ‘sorgulayan
nesillerden korkusu’ olup olmadığını ele alan Reuters, AKP’nin iktidarında imam-hatip okullarının
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http://www.aljazeera.com/news/2017/07/turkey-extends-emergency-rule-months-170717155222046.html
http://www.npr.org/sections/parallels/2017/07/16/537549673/a-year-later-a-divided-turkey-remembers-failed-coup-attempt
http://www.diken.com.tr/penden-bes-dilde-turkiye-bildirisi-ohali-sonlandirin-ifade-ozgurlugune-sahip-cikin/
1039
http://www.birgun.net/haber-detay/haluk-levent-ten-konyaspor-baskani-na-izmir-marsi-tepkisi-170245.html
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http://www.hurriyet.com.tr/chpli-altay-15-temmuzu-firsat-bilerek-ilan-e-40522871
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http://www.dw.com/tr/aktivistlerin-tutuklanmasına-yoğun-tepki/a-39732836
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sayısının katlanarak arttığını da vurguladı. Analiz haberde, “Liberal Türkler, Erdoğan'ın, eğitimin dini
öğretilerden arındırılması gerektiğine inanan Batılı Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün
eserlerini geri çekmeye çalıştıklarını görüyor” denildi. 1043
19 Temmuz 2017
• Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul - Büyükada'da gözaltına alınan hak
savunucularının tutuklanması kararını kınadı. Alman eğitmen Peter Steudtner için verilen kararın
“tamamen haksız” olduğunu söyleyen Merkel, “Alman Hükümeti olarak bunu kınıyoruz” dedi. 1044
• DieWelt ve gazete yayıncısı WeltN24 kuruluşu, tutuklu gazeteci Deniz Yücel’in tahliyesi için
Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. WeltN24 Genel Müdürü Stephanie Caspar, Yücel’e yönelik iddiaları
‘gerçek dışı’ olarak değerlendirerek, “Muhabirimizin ve yayınevimizin haber yapabilme özgürlüğü için
elimizdeki tüm hukuki imkânları kullanacağız” dedi. Sadece görevlerini yaptıkları için gazetecilere
terörist muamelesi yapıldığını görüyoruz. Biz bugüne kadar böylesi toplu duruşmaları, delice suçlamaları
ve keyfi tutuklamaları yeterince gördük. Biz bunlara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.
Meslektaşlarımızı desteklemek için bu hafta boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştireceğiz. Ben duruşmaya
gidemedim ama örgütümüz adına bir grup arkadaşımız adliye önünde yapılacak gösteriye katılacak ve
duruşmaları izleyecek. Türk hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gazetecilere yönelik
uygulamalarına karşı olduğumuz mesajını ileteceğiz” dedi.1045
20 Temmuz 2017
• Diyarbakır ve Adana'da sivil toplum kuruluşlarında görev alan 10 kişinin evlerine polis baskını
yapılarak, gözaltına alınmaları Diyarbakır’da basın açıklamasıyla protesto edildi. Söz konusu STK’lar
adına Diyarbakır Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Erdal Sayyiğit, “Türkiye kamuoyu tarafından
tanınan, kamet yerleri sabit ve belli olan, STK faaliyetlerini yıllarca büyük bir emek ve özenle yapan
meslektaşlarımız ve arkadaşlarımızın hangi gerekçeyle olursa olsun gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz.
Eski Oda Başkanlarımız Dr. Selçuk Mızraklı, Dr. Şemsettin Koç ve beraberinde gözaltına alınanlar derhal
serbest bırakılmalıdır” diye konuştu.1046
• CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok ile CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, açlık
grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e
mektup yazdı. Görevini Bekir Bozdağ’dan devralan Gül’e seslenilen mektupta, özetle, “Bildiğiniz gibi
KHK ile işinden olan iki insan 134 gündür açlık grevinde. Kritik eşik aşılmış durumda, her gün ölüme
yaklaşıyorlar. Bu nedenle ilk görevinizin bu iki insanın yaşamı ile ilgili bir adım atmak olmasını
umuyoruz. Bu talep ve yaptığımız bu çağrı siyasi bir çağrıdan öte evrensel insan hakları kriterlerince sabit
bir hak ve acil bir insanlık çağrısıdır. Nuriye ve Semih ölürse ülke ölür, vicdanlar ölür, can çekişen adalet
ve umutlar ölür. İnsanlık ölür” denildi. 1047
• DieWelt’e röportaj veren yazar Aslı Erdoğan, 2015 yılında Güneydoğu’da yaşananları
incelemesi nedeniyle tutuklandığını iddia etti. Erdoğan, cezaevinden çıkmış olmasına rağmen hala içeride
gibi ve dava sürdükçe yeniden içeri atılma tehdidi altında hissettiğini söyledi.1048
• Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Başbakan Binali Yıldırım’ı arayarak açlık
grevine devam eden tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın durumlarını ve İstanbul
Büyükada’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan altı insan hakları savunucusuyla ilgili gelişmeleri
görüştü. Jagland’ın, iki eğitimcinin serbest bırakılması için çağrıda bulunduğu ve yeni kurulan OHAL
İncelem Komisyonu’nun, sağlık durumları nedeniyle bu eğitimcilerin dosyasını öncelikli olarak işleme
koyması yönündeki beklentisini dile getirdiği bildirildi. 1049
21 Temmuz 2017
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https://www.usnews.com/news/world/articles/2017-07-18/turkey-rolls-out-new-school-curriculum-without-darwin
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/784468/Merkel_den_hak_savunucularinin_tutuklanmasina_tepki.html
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• İstanbul’da “Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü” toplantısı düzenlendi. Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, toplantıyı açış konuşmasında, “İstiyoruz ki, ifade özgürlüğü
önündeki engeller kalksın, temel hak ve özgürlüklerimizi engelleyen kurallar ortadan kalksın, halkın
haber alma özgürlüğü serbest kalsın istiyoruz. Barış istiyoruz. İsteklerimizin hepsi bu kadar masumane”
dedi.Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde yani 24 Temmuz’da başlayacak Cumhuriyet davasını da
anımsatan Olcayto, “İçeride 160 gazeteci var. Umudumuzu hiç yitirmiyoruz” mesajını verdi. 1050
• Alman Hâkimler Birliği Başkanı Sven Rehbehn, NeueOsnabrückerZeitung’a yaptığı
açıklamada, Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşlarına yönelik suçlamaların bağımsız bir şekilde
soruşturulabileceğine dair pek bir umut kalmadığını bildirdi. Rehbehn, “Erdoğan rejiminin keyfiyetinin
artık kestirilemeyecek noktaya geldiği, hukuk devletine yaraşır etkin bir kontrol sisteminin büyük ölçüde
devre dışı kaldığını” söyledi. 1051
• TheGuardian, Ece Temelkuran’ın yazısına yer vererek, Türkiye’deki siyasi tabloyu
okuyucularına aktardı. Temelkuran, yazısında, 15 Temmuz Anma Günü’nde operatörlerde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesinin dinletilmesini değerlendirerek, halkın yaşanılanları
unutmamaya zorlandığını iddia etti. Yazıda, ‘Erdoğan’ın destekçisi olmayanların yapılan kutlamalara
katılmamak için tatillerini ona göre düzenlediklerini ve uzak kalamayanların da Erdoğan konuşma
yapmadan önce televizyonu kapattıklarını’ öne sürüldü. Türk Bayrağı’nın 15 Temmuz’da değişime
uğratıldığı ve ulusal marşın yerini AKP’nin kampanya şarkısına benzetildiği ileri sürüldü. OHAL’in
uzatılması ise ‘sakat kalan yargı sistemi daha da zayıfladı’ şeklinde değerlendirildi. 1052
22 Temmuz 2017
• Fikir Kulüpleri Federasyonu üyesi öğrenciler, 24 Temmuz'da Çağlayan Adliyesi'nde görülecek
Cumhuriyet Gazetesi davasına destek çağrısında bulundu. 1053
• Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktörü John Dalhuisen, Büyükada’da gözaltına alındıktan
sonra adli kontrol ile serbest bırakılan dört insan hakları savunucusu hakkında yeniden tutuklama kararı
alınmasına tepki gösterdi. Dalhuisen, “12 gün boyunca parmaklıklar ardında kaldıktan sonra aynı çileyi
yeniden yaşamak zorunda bırakılıyorlar. Türk yetkilileri absürtlük çıtasını yükseltiyor. Bu acımasız ve
geriye doğru adımla Türkiye, giderek sivil toplum aktivistlerinin herhangi bir ayrım gözetilmeksizin
hapse atıldığı, hukuk devletine yabancı bir ülke haline geldiğini gözler önüne serdi” dedi.1054
23 Temmuz 2017
• İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Londra’dan Türkiye’deki tutuklu gazeteciler için
özgürlük çağrısı yaptı. Corbyn,üzerinde tutuklu gazeteci Ahmet Şık'ın resminin olduğu bir tişörtü elinde
tutarak poz verdi ve bu fotoğrafı Evrensel Gazetesi’ndeki röportajıyla birlikte yayımlandı. 1055
24 Temmuz 2017
• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, “24 Temmuz Dünya Basın Özgürlüğü Günü”nü
bu yıl da kutlamayacaklarını açıklayarak, “Türkiye’de basın büyük oranda doğrudan veya dolaylı olarak
siyasi erk tarafından yönetilmekte, şekillendirilmektedir. Basın özgür değildir” dedi. Bilgin, haber
yaptıkları için özgürlükleri aylardır kısıtlanan Cumhuriyet yazarları ve yöneticilerinin 24 Temmuz’da ilk
kez mahkemeye çıkarılmalarını tuhaf ancak çok ibretlik bir rastlantı olarak değerlendirdi. Bilgin,
“Cumhuriyet davası ve hapisteki gazeteciler basın özgürlüğünde gelinen acı durumu sergilemektedir.
Habercilik yapması nedeniyle gazetecilerin terörist damgasıyla hapse atılması, tecrit uygulanması, aylarca
mahkeme önüne çıkarılmadan tutuklu kalması asla kabul edilemez. İnanıyoruz ki bu günler de geçecek,
basın içerisine yuvarlandığı sorunlardan, özgürlüğünü rehin alan uygulamalardan, sansür ve oto-sansür
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hastalığından kurtulacak, halkı doğru, tarafsız bilgilendirme görevini yerine getirmeye tekrar
başlayacaktır” görüşünü aktardı. 1056
• Cumhuriyet’in 17 yazar, çizer, yöneticisi ve avukatları ile gazeteci Ahmet Şık’ın suçlandığı
iddianame nedeniyle açılan dava, Çağlayan Adliyesi’ndeki ilk duruşmasıyla başladı. Davada
Cumhuriyet’in yayın politikasının hedef alındığı gerekçesiyle gazetecilere destek amacıyla adliye önünde,
yurttaşlar, sivil toplum örgütleri temsilcileri, gazeteciler ve milletvekillerinden oluşan bir grup toplandı.
Grup, “Gazetecilere özgürlük, adalet” sloganları attı. Tutuklu gazetecilere özgürlük dileğiyle gökyüzüne
balonlar bırakıldı. 1057
• Çağlayan Adliyesi önünde Cumhuriyet davasını izlemek üzere yurttaşlar, ellerinde tutukları
pankartlarla TRT Haber’e tepki gösterdi. Canlı yayındaki TRT muhabirinin arkasına geçen yurttaşlar,
ellerindeki Ahmet Şık fotoğrafını ve “Gazetecilere Özgürlük” yazan dövizleri gösterdi. 1058 Benzeri
şekilde canlı yayındaki A Haber muhabirinin arkasında duran yurttaşlar, açlık grevindeki tutuklu
eğitimciler Nuriye Gülmen ile Semih Özakça ve gazeteci Ahmet Şık fotoğrafı tuttu. İddiaya göre canlı
yayını sırasında Cumhuriyet davasındaki gazetecilere “vatan haini” dediği kaydedilen A Haber muhabiri
ile vatandaşlar arasında yayın sonrası tartışma yaşandı. 1059
• TGC, TGS ve Basın Konseyi’nin de aralarında bulunduğu meslek örgütleri, Cumhuriyet
davasının ilk günü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Bunca sayıda ve bilinen gazetecinin
yargılanması, dünyanın her yerinde haber niteliği taşır” denildi. Basın örgütleri, “Farklı ülkelerden gelen
gazetecilerin izlediği bu yargılamaların ülkenin ana akım medyasında tek tük birkaç gazete dışında hiçbir
gazetede yer almaması utanç vericidir” denildi.1060
• International Press Institute (IPI – Uluslararası Basın Enstitüsü) Direktörü Steven Ellis,
Cumhuriyet Gazetesi davasını izlemek üzere geldiği Çağlayan Adliyesi önünde gazetecilik örgütleri adına
ortak basın açıklaması yaptı. Ellis, bugün Cumhuriyet Davası’nın Türkiye’de gazetecilik mesleğinin
yargılanması anlamına geldiğini ve eğer bu dava sürecinde tutuklu yargılama kararları sürerse dışarıdaki
gazeteciler için tehdit anlamına geleceğini ifade etti. 1061
• Basın Konseyi, “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” nedeniyle yayınladığı mesajında, basına sansür
uygulandığını ve tutuklu gazetecilerin bulunduğunu kaydederek, bu şartlarda kutlamaların
yapılmayacağını bildirdi. Basın Konseyi’nin açıklamasında, 160’a yakın gazetecinin tutuklu olduğuna
vurgu yapılırken, “Aylarca devam eden dava süreçleri, iddianamelerin bile yüzlerce gün sonra
hazırlanmasının ve dava görülmeden, karar kesinleşmeden, henüz ispat edilmemiş cezaların infazını da
beraberinde getiriyor” denildi. 1062
• Los Angeles Times, Türkiye’de tutuklu gazetecilerin yargılanmalarını değerlendirerek,
‘sanıkların terör örgütleri üyeliğiyle suçlandığını, fakat buna delil olarak AKP’yi olumsuz tasvir eden
yayın politikalarının gösterildiği’ anlatıldı. Bu durumun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
Türkiye’de gazetecilere daha geniş kapsamlı bir baskı uygulamasının bir parçası olduğunu öne sürüldü. 1063
• Sınır Tanımayan Gazeteciler İsveç Seksiyonu Başkanı Jonathan Lundqvist, Cumhuriyet Davası
nedeniyle yaptığı açıklamada,yazarların temelsiz suçlamalarla cezaevlerinde tutulmalarını kınadı.
Lundqvist, “Bu dava, sadece yargı karşısına çıkarılan gazetecileri ilgilendirmiyor. Türkiye’de
gazeteciliğin geleceği söz konusu. Sadece görevlerini yaptıkları için gazetecilere terörist muamelesi
yapıldığını görüyoruz. Biz bugüne kadar böylesi toplu duruşmaları, delice suçlamaları ve keyfi
tutuklamaları yeterince gördük. Biz bunlara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Meslektaşlarımızı
desteklemek için bu hafta boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştireceğiz. Ben duruşmaya gidemedim ama
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örgütümüz adına bir grup arkadaşımız adliye önünde yapılacak gösteriye katılacak ve duruşmaları
izleyecek. Türk Hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gazetecilere yönelik
uygulamalarına karşı olduğumuz mesajını ileteceğiz” dedi.1064
• Cumhuriyet davası dış basında geniş yer buldu. The Times, “Türkiye Sanık Sandalyesinde…”
başlıklı başyazısıyla davayı okurlarıyla paylaştı. The Guardian’ın haberinde Cumhuriyet’in hükümetin
öfkesinin asıl yükünü çektiği belirtilirken; Financial Times’da ise Cumhuriyet davasının “Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan medya erozyonunun bir simgesi olduğu” dile getirildi. 1065
25 Temmuz 2017
• Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir,
gazetecilere açılan davalarla ilgili açıklamasında, Türkiye’de medya özgürlüğünün geliştirilmesine
ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Desir, “Gazetecilik demokrasinin gelişmesinde önemli bir rol oynar. Bu
yüzden, Türkiye’ye suçlamaları geri alma, çalışmalarından dolayı hapsedilen tüm gazetecileri serbest
bırakma ve medyanın özgürlüğünü korumak için gerekli politik reformlarını başlatma çağrısında
bulunuyorum. Olağanüstü hal kapsamında alınan önlemler, ülkede ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü
üzerinde gereksiz ve orantısız baskı oluşturuyor” dedi. 1066
• HDP, tutuklu milletvekilleri ve belediye başkanları ile siyasetçiler için Diyarbakır’da “Vicdan
ve Adalet Nöbeti” adı altında protesto eylemi başlattı. HDP Sözcüsü Osman Baydemir, “Vicdan ve Adalet
Nöbeti”nin tutuklu milletvekilleri özgür kalana, KHK mağdurları geri alınana ve OHAL sona erene dek
süreceğini söyledi. 1067
27 Temmuz 2017
• Cumhuriyet yazar, yönetici ve avukatları aleyhine açılmış davanın dördüncü duruşmasında
Cumhuriyet Davası Koordinasyonu, Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı bir basın açıklaması ile tepki
gösterdi. Açıklamada, özetle, “Cumhuriyet davası aslında tüm medyaya gözdağı verme, susturma,
sindirme davasıdır. Hatta daha da fenası medya üzerinde tüm topluma ‘itiraz etmeyin, adalet aramayın’
mesajı verilmektedir. Ne Cumhuriyet’ten bir illegal örgüt ne bizlerden terörist çıkaramayacaksınız”
denildi.1068
• HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Tuğba Hezer Öztürk ile Faysal Sarıyıldız’ın
TBMM’de devamsızlık gerekçesiyle milletvekilliklerini düşürme kararı alınması nedeniyle AKP
Grubu’na seslenen Kerestecioğlu, “SMS’le çağrılıp, koşa koşa geldiğiniz, boş bıraktığınız Meclis’i bir
anda iki milletvekillinin vekilliğini düşürmek için doldurdunuz. Bu da size şeref madalyası olsun” dedi.
Kerestecioğlu, “Millet nezdinde bizlerin vekilliği asla düşürülemez. İster cezaevine koyun, ister
yargılayın, ister milletvekilliğini düşürün bunlar sadece sizlerin tarihinize kirli madalya olarak geçecek,
bizde ise demokrasi mücadelesi olarak anılacak” diye konuştu. 1069
• AKP ve MHP’nin ortak imzasıyla TBMM’ye sunulan içtüzük değişiklik teklifine karşı CHP, 13
saat boyunca Meclis Genel Kurulu’nda oturma eylemi yaptı. İçtüzük değişikliğini “Muhalefetin sesini
kıstığı, kürsü hakkını engellediği” gerekçesiyle protesto eden CHP’liler, kendi ses sistemlerini kurarak,
sabaha kadar söz alıp, süresiz konuşmalar gerçekleştirdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Aynı
‘Adalet Yürüyüşü’nde olduğu gibi, barışçıl, hem çok aktif hem çok pasif bir direnişle bugün meclisi terk
etmiyoruz.Sizler evlerinize giderken, biz ortadan kaldırılan söz haklarımıza, temel kanun olarak getirildiği
için üzerinde 54 milletvekilimiz söz alabilecekken, 21 milletvekilimizin ancak konuşmasına ve 10
dakikalık sözlerin üç dakikaya düşmesine karşıyız. Muhalefetin sesinin kesilmesine bir tepki olarak CHP
Grubu, milletin oyları ile geldiği parlamentoyu terk etmiyor, milletin söz hakkını savunmaya devam
ediyor” dedi. TBMM Genel Kurulu’nu yöneten Başkanvekili Ahmet Aydın’ın ise, CHP’li
milletvekillerini, “Burası sokak değildir, Meclis’tir, milletin Meclisi’dir. Meclis’in vahametine halel

1064

https://www.evrensel.net/haber/327281/turkiyedeki-gazetecilerin-direnisi-ilham-veriyor
http://www.cumhuriyet.com.tr/foto/dunya/788583/5/Dunya_Cumhuriyet_davasini_boyle_gordu__Turkiye_sanik_sandalyesinde.html
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/19003/agit-gazetecilerin-yargilamalarini-yakindan-takip-ediyoruz
1067
http://www.dw.com/tr/hdp-vicdan-ve-adalet-nöbetine-başladı/a-39829157
1068
http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video_haber/790420/Cumhuriyet_davasinda_4._gun.html
1069
http://www.ntv.com.tr/turkiye/hdpli-tugba-hezer-ozturk-ve-faysal-sariyildizin-milletvekillikleri-dusuruldu,L4yTTFfLNUiWnRArn8Ckvg
1065
1066

157

Gazeteciler Cemiyeti

İfade ve Basın Özgürlüğü 2017 Raporu

Özgürlük için Basın

getirecek davranışlardan, tutumlardan lütfen kaçınalım” sözleriyle ikaz ettiği belirtildi. HDP Grup
Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da, “CHP’li arkadaşların ifadelerine aynen katılıyoruz. Herkesin her
yerde demokratik hakkını kullanma hakkı vardır. Protesto da bir haktır. Umarım bunu AKP’nin de
anladığı bir gün gelecektir” diye konuştu. 1070
• Sanatçı ve yazarlar, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki Cumhuriyet davası nedeniyle 28
Temmuz günü Çağlayan Adliyesi’nde nöbet tutacaklarını açıkladı. “Sanatçılar Yürüyor” adlı inisiyatif
grubu adına yapılan açıklamada, “Tüm profesyonel, yarı amatör ve amatör sanatçı dostlarımızın,
seyircilerimizin, okuyucularımızın, dinleyicilerimizin bu nöbete bizimle katılmalarını ve sesimizi
çoğaltmalarını istiyoruz.” denildi. Oyuncular Melike Demirağ, Nur Sürer, yazar Aslı Erdoğan’ın da
aralarında bulunduğu isimler, mahkeme kararı açıklanıncaya değin gün boyu nöbeti sürdüreceklerini
bildirdi.1071
• NBC News’de Türkiye’deki gazetecilerin ‘yaygın bir hükümet darbesi karşısında direniş
sembolü haline geldiği’ ifade edildi. NBC News, Türkiye’de gazeteciliğin baskı altına alındığını öne
sürerek, darbe girişiminden sonra baskının arttığını iddia etti. 1072
28 Temmuz 2017
• TGC, Cumhuriyet davası ara kararına ilişkin yaptığı açıklamada basın özgürlüğü vurgusu yaptı.
Açıklamada, “Cumhuriyet davasında yargılanan tutuklu meslektaşlarımızdan Güray Öz, Musa Kart,
Bülent Utku, Hakan Kara, Önder Çelik, Kemal Güngör ve Turhan Günay’ın serbest kalmasını adaletin
yerine gelmesi açısından saygı ve memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak Kadri Gürsel, Murat Sabuncu,
Ahmet Şık ve Akın Atalay'ın hâlâ tutuklu olması meslektaşlarımızın basın özgürlüğü ve düşünceyi ifade
özgürlüğü açısından kabul edilemez bir durumdur. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü demokrasinin ön
koşuludur. Mesleklerini yapamayan ve toplumdan tecrit edilen bu gazetecilerin özgürlüklerine
kavuşmaları, Türkiye’de demokrasinin yeşermesi ve toplum barışının sağlanması açısından önemli bir
adım olacaktır” denildi. 1073
• Gazeteci Ahmet Şık, Cumhuriyet davasına ilişkin ara kararı değerlendirirken, “Bugün burada
çıkan karar diyor ki ‘Size diz çöktüreceğiz...’ Bütün zorbalar, tüm tetikçileriyle bu organize örgütün tüm
adamları bilsinler ki, kendi adıma diyorum, buna tüm arkadaşlarımı da dâhil ediyorum, ben sadece anne
babamın elini öpmek için eğildim, bundan sonra da böyle devam edeceğim” dedi.
• Cumhuriyet davasında ara karar açıklaması ardından Çağlayan Adliyesi önünde aileler,
milletvekilleri ve gazetecilik örgütleri tarafından dört gazeteci hakkında tutukluluklarına devam denildiği
için tepki gösterildi. Ahmet Şık’ın annesi Fatma Şık, “Kesinlikle adalet yok… Burası hukuk devleti
olsaydı oğlum içeride olmazdı. Bu ilk değil. Ama dimdik ayaktayım. Gerçekler yerini bulacak. Yaşasın
adalet, yaşasın özgürlük! Adalet sarayları başlarına yıkılacak” diye konuştu. 1074 CHP Milletvekili Cemal
Canpolat, “Fethullah Gülen’in eteğini öpenleri sayalım. İktidarın belediye başkanında milletvekillerine,
eniştelerinden damatlarına kadar hep beraberlerdi. Bu dava çökmüştür. Bugün burada Türkiye’nin daha
fazla uluslararası arenada zor durumda bırakılmaması için tüm gazetecilerin serbest bırakılmasını
istiyorum’’ denildi. Ayrıca basın açıklaması sırasında, “Bu Cumhuriyet davası’’, “Adalet özgürlük
istiyoruz” pankartları ile“Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet’’, “Cumhuriyet için adalet”, “Haber almak
haktır’’, “Özgür basın susturulamaz’’, “Savunma yapmıyoruz, itham ediyoruz’’ dövizleri açıldı. 1075
• ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Cumhuriyet davasına ilişkin, “ABD,
Türkiye’de devam eden geniş çaplı tutuklama ve gözaltılardan ciddi kaygı duyuyor. Hükümeti bu konuda
birçok kez eleştirdik. Türk Hükümeti’nden ifade özgürlüklerine saygı, adil ve bağımsız yargılama
garantisinin yanı sıra hükümetin olağanüstü hal yönetimi altında keyfi olarak tutuklandığına inandığımız
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gazetecileri serbest bırakmasını bekliyoruz” dedi. 1076
• CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, Cumhuriyet davası için “sahte”, “kurmaca”
ifadelerini kullanarak, iddianamedeki suçlamaların “mizah dergilerinde okunabilecek tarzda” olduğunu
söyledi. Altıok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gazeteci Can Dündar’a yönelik olarak “O’nu
bırakmam öyle” sözünün Cumhuriyet davasının miladı olduğunu öne sürdü. 1077
29 Temmuz 2017
• İstanbul’da yüzlerce kadın, “Kıyafetime Karışma - Kadınlar için Adalet” adı altında yürüyüş
yaptı. Kadınlar, ellerinde şortlarının asılı olduğu askılar ve “Müftülük işine bak kıyafetime karışma” gibi
pankartlar taşıdı. “Her yer kadın her yer direniş”, “Şortuma, başörtüme, kıyafetime karışma” sloganları
atıldı. Eylemci kadınlar adına basın açıklaması yapan Dilber Sünnetçioğlu, “Ayşegül Terzi, Ebru Tireli,
Melisa Sağlam, Canan Kaymakçı… Her biri ve daha nice kadın kıyafetleri bahane edilerek saldırıya
uğradı. Toplumun yarısını oluşturan biz kadınlar bugün 'artık yeter' diyoruz. Ne zaman ne giyeceğimize,
nereye gideceğimize biz karar veririz. Kıyafetimize karışmayın, pembe vagonlarla bizleri ayrıştırmaya
çalışmayın” dedi. 1078
30 Temmuz 2017
• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Cumhuriyet davasında yedi kişi hakkında “adli
kontrol” şartıyla tahliye kararı verilmesi üzerine yaptığı açıklamada, “Olumlu ama yetmez, 170’i geçen
hapisteki gazeteci nedeniyle, burukluğumuz devam ediyor” dedi. Bilgin, basın örgütleri olarak temel
taleplerinin “Özgür basın ve özgür gazeteci” olduğuna işaret ederek, “Uzun bir süredir özgürlük
kısıtlamaları, basını susturma gayretleri, sansür gibi uygulamalar, hapiste 170’i aşan gazeteci sayısı,
hukuk devleti ve demokratik ülke kavramlarıyla uyuşmuyor. Gazetecilik suç değildir” dedi. 1079
• İstanbul Maçka Parkı’nda özel güvenlik görevlileri tarafından kıyafeti nedeniyle bir kadını
parktan çıkarma girişimi, kadın örgütleri, davullar ve düdükler eşliğinde protesto edildi. “Elbiseme,
şortuma, hayatıma karışma”, “Kadınlar birlikte güçlü” gibi sloganlar atan kadınlar, “Buradaki
güvenliklerin işi sadece buranın güvenliğidir. Kimse kimsenin kıyafetine karışamaz. Buna hakkı yok”
açıklaması yaptı. Şişli Belediyesi’nin ise, Twitter hesabı aracılığıyla “Kadınların kılık kıyafetine karışarak
psikolojik baskı yapmasını asla kabul etmiyoruz. Kimse kimsenin yaşam biçimine karışarak haddini
bildirmeye kalkmasın” mesajı paylaşıldı. 1080
31 Temmuz 2017
• Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, insan hakları aktivisti Peter Steudtner’in
tutuklanmasının ardından Türkiye ile ilişkilerde gösterilen sabrın sonuna gelindiğini ifade etti. Gabriel,
konuşmasında Türkiye’ye yönelik yapılan seyahat uyarısının sertleşmesi ve kredi garantilerinin yeniden
gözden geçirilmesi gibi önlemler alınması konularını gündeme getirdi. 1081
• Alman şirketi Covestro, Die Welt’e yaptığı açıklamada, çalışanlarını Türkiye’ye yapacakları iş
gezileri konusunda uyardığını doğruladı. Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasını dikkate aldıklarını
kaydeden Covestro Şirketi’nin İletişim Sorumlusu Benjamin Schütz, “Çalışanlarımıza, geçici bir
süreliğine Türkiye’ye yapacakları iş seyahatleri nedeniyle uyarıda bulunduk. Bu uyarı, çalışanlarımızın
güvenliği için başvurulmuş bir önlemdir” dedi. 1082
• Mission Network News, darbe girişiminden sonra Türkiye’nin durumunu değerlendirdiği analiz
haberinde, “Demokrasi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor” ifadesini kullandı.
MNN’ninhaberinde, Liderlik Geliştirme Direktörü Bassma Dabbour, Atatürk’ten yıllar sonra
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelmesi ile İslam’ın devletin dini olarak geri döndüğünü ve
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siyasette dinin daha etkili olduğunu ileri sürdü. 1083
• Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç önderliğindeki bir heyet, Cumhuriyet’e yaptıkları
ziyarette, özgürlüklerine kavuşan yedi Cumhuriyet çalışanı, tutuklu meslektaşlar içinbir umut olduğunu
belirterek açılmış olan mahkeme konusunda, “Bu dava çökmüştür” dedi. Türenç, “Tutuklu diğer
arkadaşlarımızın bir önce özgürlüklerine kavuşmalarını istiyoruz. Bu dava bitene, gazetecilik faaliyeti
nedeniyle kilit altında tutulan son meslektaşımız da özgürlüğüne kavuşana kadar basın özgürlüğü
davalarının takipçisi olacağız” diye konuştu. Ziyaret sırasında heyet, “Basın Konseyi 2016 Basın
Özgürlüğü Raporu'nu”, Cumhuriyet’in imtiyaz sahibi Orhan Erinç ve özgürlüklerine kavuşan Cumhuriyet
çalışanlarına sundu. 1084
• Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in, Altın Portakal Film Festivali’nde
‘Ulusal Film Yarışması’ bölümünün sonlandırılacağına ilişkin açıklamasına sinemacılardan tepki geldi.
53 yıldır yapılan etkinliğin, kendilerinden habersiz bir şekilde kaldırılmasına tepki gösteren sinema
dernek ve örgütleri, yaptıkları açıklamada, “Bu tarihi hatadan ivedilikle dönülmelidir” çağrısı yaptılar.
Ulusal Film Yarışması’nın kaldırılmasıyla, festivalde yer alan ve desteklenen projelerin seyirciyle
buluşma şansının da kalmadığı belirtilenenaçıklamada, “Binlerce üyesiyle, tüm sinema meslek örgütleri,
en köklü ulusal yarışmamız olan ve tarihinde göz aydınlığı olan nice önemli sinemacının keşfedilmesine
imkân sunan Altın Portakal Ulusal Film Yarışması’nın yok edilmesi kararına karşıdır… Gerekli adımlar
atılmadığı takdirde bu konudaki ortak sesimizi koruyarak ve yükselterek devam ettireceğimizin
bilinmesini isteriz” denildi. 1085
1 Ağustos 2017
• HDP’nin Diyarbakır’da başlattığı “Vicdan ve Adalet Nöbeti”ni İstanbul Kadıköy’deki Yoğurtçu
Parkı’nda sürdüreceğini açıklaması üzerine parkın etrafı bariyerlerle kapatılarak, akrep tipi zırhlı araçlar
ve TOMA’larla çevrelendi. İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda, HDP’lilerin parka girişine 30
kişiyle sınırlı olmak şartıyla için verileceği belirtildi. Bu durumu eleştiren HDP milletvekili Filiz
Kerestecioğlu, haklı ve meşru bir eylem yaptıklarını belirterek, “Bu barikatlar, çeperler bizi yıldıramaz.
Vicdan nöbetini yedi gün burada sürdüreceğiz. Faşizmi, bu barikatları yan yana yeneceğiz. Bizler haklı
olduğumuz için bu kadar engelleniyoruz ancak biliyoruz ki tüm bu baskılara rağmen bizler kazanacağız”
ifadelerini kullandı. 1086
• The Guardian’da yayımlanan “Demokrasi ölüyor. Bunun çok az sayıda insanı endişelendirmesi,
korkutucu” başlıklı makalede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump,
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve benzeri çizgideki liderler konusu ele alındı. Paul
Mason imzalı makalede, söz konusu liderlerce demokrasinin altını oymak için müşterek yoğun çaba
gösterildiği dile getirildi. Makalede, Erdoğan’ın Mart ayında İstanbul’da yaptığı bir konuşmadan görseller
kullanılarak, “Onları durdurmak için görüş şeklimizi değiştirmemiz lazım” denildi. 1087
3 Ağustos 2017
• İzmir Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde toplanan kadınlar, “Kıyafetime Karışma” eylemi
düzenleyerek, giysileri nedeniyle sözlü ve fiziki saldırıları protesto ettiler. CHP İl Kadın Kolları Başkanı
Nurşen Balcı ve yaklaşık 500 kişinin katıldığı eylemde, “Kıyafetime, şortuma, başörtüme karışma”, “Ne
istersek giyeriz, her yerde gezeriz”, “Erkek adalet değil, gerçek adalet” sloganları atıldı. Funda Özdemir,
grup adına yaptığı basın açıklamasında, Ayşegül Terzi, Ebru Tireli, Melisa Sağlam, Canan Kaymakçı ve
daha nice kadının kıyafetleri bahane edilerek saldırıya uğradığını ifade ederek, “Toplumun yarısını
oluşturan biz kadınlar bugün 'artık yeter' diyoruz. Ne zaman ne giyeceğimize, nereye gideceğimize biz
karar veririz. Kıyafetimize karışmayın, pembe vagonlarla bizleri ayrıştırmaya çalışmayın” dedi. 1088
• HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, “Vicdan ve Adalet Nöbeti”ne ilişkin yaptığı
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https://www.mnnonline.org/news/democracy-turkey-brink-extinction/
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açıklamada, “Bu nöbetin, iktidarın uygulamalarını Türkiye insanına ve dünyaya ifşa etmek için başarılı
olduğunu düşünüyorum” dedi. Nöbetin, Diyarbakır ayağının, polis ablukası ve tecrit altında
gerçekleştirildiğini anlatan Paylan, “Herkes sussun ve korksun, korku bulaşsın isteniyor. ‘Aman ben bu
tiviti atarsam tutuklanırım’, ‘Aman kızım bunu söyleme’ gibi uyarıları ile birbirimizi telkin eder hale
geldik” diye konuştu. 1089
• Eskişehir'de Odunpazarı İlçe Müftülüğü önünde toplanan bir grup kadın, müftülere nikâh kıyma
yetkisi verilmek istenmesini protesto etti. Eskişehir Kadınları Platformu adına yaptığı basın
açıklamasında, Yağmur Keçeli, “Tasarı, kadınların temel hak ve özgürlüklerine yönelik bir saldırı olduğu
kadar çocuk istismarını da teşvik ediyor. Bu yasa tasarısı öncelikle Medeni Kanun ile düzenlenmiş
alanların, dini bakış açısı ile yeniden şekillendirilmeye çalışılmasına, kadınlar ile çocukların kanun
tarafından korunan haklarının gasp edilmesine ve laik yaşama açık bir saldırı niteliğindedir. Bu
düzenleme, resmi nikâh kıymak değil, çocuklarımıza kıymak demektir” dedi. 1090
• İnsan Hakları İzleme Örgütü, Mart ayından bu yana en az dört kişinin kaçırılma sonucu
kaybolduğuna dikkat çekerek Türk makamlarınca soruşturma açılmasını istedi. Örgüt, talebini Adalet
Bakanı Abdülhamit Gül’e mektup göndererek dile getirdi. Mektupta, kayıp vakaları ve KHK ile görevden
alınan kayıp kişilerin nerede olduklarının tespit edilmesi istendi. Mektupta,“insanların özgürlüğünü
elinden alan, ayrıca işkence ve kötü muamelede bulunan güvenlik güçleri, istihbarat birimleri ve diğer
kamu görevlileri hakkında etkili soruşturma yapılmalıdır” ifadelerine yer verildi. 1091
4 Ağustos 2017
• Uluslararası basın örgütleri, PYD-YPG ile yaptığı haberler nedeniyle “terör örgütüne yardım”
suçlaması ile Şırnak’ta tutuklanan Fransız gazeteci Loup Bureau’nun, serbest bırakılmasını istedi.
Aralarında Sınır Tanımayan Gazeteciler ile Avrupa Gazeteciler Federasyonu’nun olduğu çok sayıdaki
gazeteci örgütleri, Bureau’nun özgürlüğü için Fransız Hükümeti’nden elinden gelen çabayı sarf etmesini
de talep etti. 26 Haziran’da gözaltına alınan Bureau’nun daha sonra tutuklanması üzerine Fransız Dışişleri
Bakanlığı gazetecinin durumunu yakından takip ettiklerini ve konsolosluk erişimi sağlamak için
çalışmaların sürdüğünü aktarmıştı. 1092
• Ankara Yüksel Caddesi eylemcilerinden sosyolog Veli Saçılık, KESK’e, DİSK’e ve demokratik
kitle örgütlerine OHAL’e karşı çıkmaları için çağrıda bulundu. İktidarın OHAL’i bahane ederek çıkardığı
KHK’ler ile binlerce kamu emekçisini ihraç etmesine karşı sendikaların etkisiz kaldığını savunan Saçılık,
“Daha geçen gün 500 KESK’li ve 1000’e yakın DİSK’li işlerinden ihraç edildi. Ama buna karşı ne bir
basın açıklaması ne de bir direniş göremedik. Tarihsel bir saldırı var diye tespit etmişti KESK ama tarihsel
bir direniş sergileyemedi. Çünkü her an yeni KHK’ler çıkacak ve her an yeni arkadaşlarımız işlerinden
ihraç edilecekler. Biz bu OHAL terörünü, bu baskıyı, bu şiddeti kabul etmiyoruz” dedi.1093
• Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin 2015’te basın açıklaması yaptıktan sonra
öldürülmesinin ardından olayın faillerinin bulunması, hızlı ve etkin bir soruşturma yürütülmesi talebiyle
her hafta Diyarbakır Adliyesi önünde eylem yapan Diyarbakır Barosu, Türkçe ve Kürtçe “Seni
unutmayacağız” afişi astı. Baro Yönetim Kurulu Üyesi Mahsum Batı, “Tahir Elçi için adalet arıyoruz.
Geçen haftalarda da söylediğimiz gibi dosyada henüz bir gelişme yok. Gündüz kameralar önünde işlenmiş
bu siyasi cinayetin aydınlatılması hiç şüphesiz kamunun birincil görevidir ancak bugüne kadar ne yazık
ki kamu otoriteleri, soruşturmayı yürüten makamlar üzerlerine düşen görevi yerine getirmemişlerdir. Elçi
cinayeti mutlaka ve mutlaka aydınlatılmalı ve failler yargı önüne çıkarılmalıdır. Bu cinayeti aydınlatmak
kamunun öncelikli grevidir. Kendilerini göreve davet ediyoruz. Elçi’nin soruşturma dosyasının
aydınlatılmamasını bir kez daha protesto ediyoruz” diye konuştu. 1094
• Voice Of America, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetimini eleştirdiği bir yazıda,

1089

http://t24.com.tr/haber/garo-paylan-turkiyede-insanlar-nasil-konusamiyorsa-mecliste-de-milletvekillerine-aynisi-yapiliyor,417889
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/795706/Eskisehir_de_kadinlardan_muftuluk_onunde__nikah_kiyma__protestosu.html
http://www.dw.com/tr/insan-hakları-izleme-örgütünden-bakan-güle-mektup/a-39957442
1092
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/796030/Basin_orgutlerinden_Turkiye_ye_cagri__Fransiz_gazeteciyi_serbest_birakin.html
1093
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/795984/Veli_Sacilik_tan_sendikalara__Nicin_sokaga_cikmiyorsunuz_.html
1094
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/796271/Tahir_Elci_icin_adalet_ariyoruz.html
1090
1091

161

Gazeteciler Cemiyeti

İfade ve Basın Özgürlüğü 2017 Raporu

Özgürlük için Basın

gazetecilerin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kitlesel tutuklamaların hedefi olduğunu öne sürdü.
Haberin devamında, “Bir zamanlar Müslüman dünyasında açık, laik bir demokrasi modeli olarak
düşünülen Türkiye, şimdi tam tersi sıkışmış görünüyor” denildi. Eğitim müfredatından evrim teorisinin
kaldırılmasının eleştirildiği haberde 110 medya kuruluşunun kapatıldığı 157 gazetecinin cezaevinde
olduğu 715 basın kartının iptal edildiği 2 bin 500 gazetecinin işsiz bırakıldığı belirtildi. 1095
5 Ağustos 2017
• DieWelt’in bağlı olduğu WeltN24 GmbH şirketi, Türkiye'de tutuklu bulunan DieWelt muhabiri
Deniz Yücel için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Hem kendilerinin hem de Yücel'in
habercilik hakkını savunmak için mümkün olan bütün yasal yolları kullandıklarını ifade eden WeltN24'ün
yöneticisi Stephanie Caspar, “Bir gazetecinin sırf işini yaptığı için hapse girmesine seyirci kalamayız”
dedi. “Terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekle” suçlanan Yücel, 14
Şubat'ta gözaltına alınmış, yaklaşık iki hafta gözaltında tutulduktan sonra tutuklanmıştı. Yücel, nisan
ayında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı düşen muameleye tabi tutulduğu gerekçesiyle AİHM'e
şikâyette bulunmuştu. AİHM, tutuklu diğer Türk gazeteciler gibi Yücel'in dosyasını da öncelikle
incelemeye karar verdi ve konuyla ilgili Türk hükümetinden 24 Ekim'e kadar savunma talep etti. 1096
6 Ağustos 2017
• HDP’nin İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda devam ettirdiği “Vicdan ve Adalet Nöbeti”nin
altıncı gününde düzenlenen basın toplantısında, tutuklu HDP EŞ Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın
gönderdiği yazılı mesaj okundu. Demirtaş, mesajında, “Eşitliği, adaleti, özgürlüğü ve barışı sağlayacak
güçlü bir demokrasi ancak bizi bir arada tutabilir” ifadelerine yer verdi. Demirtaş’ın ayrıca toplumun her
kesimini, HDP’nin başlatmış olduğu, faşizme karşı cesareti ve birlikte mücadeleyi esas alan bu anlamlı
nöbetle dayanışmaya davet ettiği belirtildi. 1097
• Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, FETÖ sanıklarına tek tip kıyafet
uygulaması getirilmesine yönelik, “Mahkeme salonuna uygunsuz bir kıyafetle gelinmesi durumunda,
mahkeme başkanı gerekli talimatı verir. Ortada yeni bir düzenleme yapılmasını gerektirecek bir durum
yok” dedi. Feyzioğlu devamla, “Sorunun büyüğü, devletin en üst makamının bu kararı müjdelerken,
yargılanan kişilerin peşinen suçlu olarak görüldüğü anlamına gelecek cümleler kurması. Gerçek suçluları
da toplumun gözünde zaman içinde mağdur sınıfına sokar. Türk Milleti bu yanlışlıkları hak etmiyor” diye
konuştu.1098
7 Ağustos 2017
• Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret eden CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, “Doğru
habercilik, adil habercilik istiyoruz” dedi. Özgür basının en önemli güç olduğunu savunan Gök,
“Türkiye'de şu anda 160'a yakın gazeteci tutuklu ve cezaevlerinde. Tutuklu gazeteciler
bağlamında, Türkiye basın özgürlüğü açısından dünyada son sıralarda. Biz bunun düzelmesini
istiyoruz. CHP olarak basın mensuplarının sorunlarını biliyor ve çözüme kavuşması için Meclis'te
çalışmalarımızı sürdürüyoruz” açıklaması yaptı. 1099
• Türkiye Barolar Birliği (TBB), Süper Kupa final maçına Beşiktaşlı taraftarların getirdiği “Yaşa
Mustafa Kemal Paşa Yaşa” yazılı pankartın stada alınmaması nedeniyle Samsun Valiliği ile Gençlik ve
Spor Bakanlığı’na şikâyette bulunulcağını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamasında TBB Başkanı Metin
Feyzioğlu, “Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milleti'nin ortak değeridir. Bu pankartı stadyuma almamak
haddini bilmemektir. Sorumluları şikâyet edeceğiz. Elbette sonuç alacağız. Atatürk'e saldıranlar eninde
sonunda tarihin karanlığında yitip gitmiştir. Atatürk ise çağının ötesini aydınlatmaya hep devam etmiştir.
Bu böyle biline” dedi.1100
• CHP İzmir İl ve İlçe Kadın Kolları üyeleri, müftülere nikâh kıyma yetkisi veren kanun tasarısına
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tepki göstermek için bir araya geldi. Kemeraltı Çarşısı’nda toplanan kadınların laiklik vurgusuna,
erkeklerin de destek verdiği protesto sırasında, “Nikâh yetkisinin müftülere verilmesine hayır”, “Çocuk
gelinlere hayır” dövizleri taşındı.Kadın Kolları Başkanı Nurten Serhadbeyi, “Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1926'da Medeni Kanun'la kadınlara verdiği
haklardan rahatsız mı oldunuz?” dedi. Serhadbeyi, “Eğitimden adalete, ekonomiden tarıma, yoksulluktan
yolsuzluğa, kutuplaşmadan dış politikaya, işsizlikten teröre, her gün anaların ağladığı, çocukların tacize
uğradığı, kadına şiddetin artarak devam ettiği, basının ve bilimin dört duvar arasına hapsedildiği bir
süreçte yapılacak hiçbir iş kalmamış gibi, iktidar nikâhı kimin kıyacağı ile uğraşmaya başladı” diye
konuştu. Türkiye'de çocuk istismarlarının ve tecavüzlerin büyük çoğunluğunun dini nikâh kisvesi altında
yapıldığını ileri süren Serhadbeyi, tasarının geri çekilmesini istedi. 1101
8 Ağustos 2017
• Sınır Tanımayan Gazeteciler İsveç Temsilcisi Jonathan Lundqvist, 1984 yılından beri İsveç’te
siyasi sığınmacı olarak yaşayan ve tatil için gittiği İspanya’da tutuklanan yazar Hamza Yalçın hakkındaki
gözaltı kararını, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de olmayan eleştirel seslere bile
ulaşabilmesinin bir göstergesi” olarak tanımladı. Ayrıca Lundqvist, sürgündeki gazetecilerin dahi
tutuklanmasının endişe verici olduğunu belirtti. 1102
• Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, cezaevinden gönderdiği mesajında, “Kendisi
için sınırsız serbestlik, halklar içinse itaat ve esaret isteyen hiçbir iktidar kalıcı olamaz” dedi.
Yüksekdağ,“Vicdan ve Adalet Nöbeti”ni, demir bariyerlerle, halkın seçilmiş temsilcilerini, gazetecilerin,
kamu emekçilerinin, demokratik siyasetçilerin çevresini taş duvarlarla kuşatanların da yerlerinde
kalamayacaklarını ifade ederek, “Hiçbir hapishane düzeni baki değildir. Diyarbakır’dan İstanbul’a,
Van’dan İzmir’e el ele veren halklarımız, demokratik birliğiyle adalete giden yolu açacaktır” diye
konuştu.1103
• CHP Milletvekili Muharrem İnce, cep telefonlarından alınan TRT katkı payının yüzde altıdan
yüzde 10'a çıkarılmasına, “İktidarın borazanı TRT’ye daha fazla borazanlık ve yandaşlık yapması için
para lazım” sözleriyle tepki gösterdi. İnce’nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımdan sonra takipçilerinin
de olaya tepki gösterdiği belirtildi. 1104
9 Ağustos 2017
• Odak editörlerinden Hamza Yalçın’ın tutuklanmasının ardından yayınlanan yazıda, dergiye
yönelik baskıların arttığı öne sürüldü. Yazının içeriğinde, “Hamza Yalçın, Türkiye’de gerçekleştirdiği
devrimci faaliyetlerinden ötürü Türkiye hükümeti tarafından iki kere müebbet hapsine çarptırılmış bir
sosyalisttir. Başyazarımız aynı zamanda İsveç Yazarlar birliği ile Af Örgütü üyesi bir devrimcidir”
denildi. Yazıda, Yalçın’ın İnterpol tarafından kırmızı bülten ile arandığı belirtildi. 1105
10 Ağustos 2017
• TGC Başkanı Turgay Olcayto ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet davasından Silivri
Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteciler Ahmet Şık, Kadri Gürsel, Akın Atalay ve Murat Sabuncu'yu
ziyaret etti. Ziyarette, tutuklu yazar ve yöneticilerin, basın meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri ve
okurları 11 Eylül’de Silivri Cezaevi’nde görülecek duruşmaya katılarak dayanışma çağrısı yaptıkları
kaydedildi. Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Silivri’de tutuklu gazetecilere tek tip elbise kararından
söz ettiğini ve “Giyer misiniz?” diye sorduğunu, gazetecilerin “Asla giymeyiz. Bedeline katlanırız ama
asla giymeyiz” diye yanıt verdiğini aktardı. 1106
• İzmir'de, KHK ile ihraç edildikleri işlerine dönmek için 154 gündür açlık grevi yapan tutuklu
eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için yapılan eylemde, “iki eğitimcinin telafisi mümkün
olmayan sonuçlar ortaya çıkmadan” serbest bırakılmaları talep edildi. Eğitim-Sen Çeşme Temsilciliği
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Başkanı Hasan Karakaya, “Bizler, ölümün sınırında olan arkadaşlarımızın yaşamaları ve diğer ihraç
edilen tüm kamu emekçileri gibi her iki üyemizin de işlerine geri dönmeleri için mücadele ederken, iktidar
ve iktidara bir şekilde destek olan kesimler ölüm üzerine politika yapıyorlar. Hükümet, yaşamlarına
sağlıklı biçimde devam edebilmeleri için hiç gecikmeksizin derhal harekete geçmelidir. İşe iade talebiyle
grevine başlayan ve sağlık durumları kötüleşen Gülmen ve Özakça'nın tutukluluk halleri derhal
sonlandırılmalı” dedi. 1107
• İstanbul Beşiktaş’ta, tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevlerinin
150’nci gününde destek olmak için yaptıkları eylemde gözaltına alınıp işkence gören 41 hak savunucusu,
yaşadıklarına dair İnsan Hakları Derneği, İstanbul Şubesi’nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Katılanlar,
“Bizler, devleti bu keyfi tutumuna ve yol açtığı hak ihlallerine son vermeye çağırırken, Nuriye ve Semih
demekten vazgeçmeyeceğimizi bir kez de buradan duyuruyoruz” diye konuştular. Açlık grevlerinin
149’uncu gününde Kadıköy'de yapılan eylemde 35, 150’nci gününde ise Beşiktaş'ta yapılan eylemde 41
arkadaşlarının gözaltına alındığının hatırlatıldığı toplantıda, gözaltıları protesto etmek isteyen 12 kişinin
de işkence ile gözaltına alındığını aktardı. 1108
11 Ağustos 2017
• KESK, DİSK, TMMOB ve TTB, 156. gündür açlık grevinde olan tutuklu eğitimciler Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça için ortak bir çağrı yaparak, açlık grevi süresi uzadıkça bu iki eğitimcinin tedavi
edilmelerinin zorlaştığını ifade ettiler. İstanbul Tabipler Odası’nda bir araya gelen sendika ve birlik
temsilcileri adına Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, “AİHM’in bağımsız hekim
raporlarını dikkate alınmadığını görüyoruz. Türkiye’deki yapılan muayenelerde hazırlanan raporda
sağlıkla ilgili bulgulara yer verdikten sonra ‘cezaevinde kalabilir’ denilmesi uygun değildir” dedi. 1109
• İstanbul’da, açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için eylem
yapmak isteyen gruba polis müdahale ederek 16 kişiyi gözaltına aldı. Eylemde, “Açlık grevinin 156.
gününde işimizi geri istiyoruz” pankartı açmak isteyen gruba polisin müdahale ettiği vealtısı kadın olan
eylemcileri ters kelepçe takarak polis aracında beklettiği belirtildi. 1110
• Siyasi sığınmacı olarak 1984’ten beri İsveç’te yaşayan ve İspanya’da gözaltına alınan yazar
Hamza Yalçın’ın serbest bırakılması için İsveç’de hâkim ve avukatlardan çağrı yapıldı. Wikileaks
kurucusu Julian Assange’nin avukatlarından Baltasar Garzon, “İspanya’nın Yalçın’ı, insan haklarına
saygı konusunda ciddi şüpheler yaratan bir rejime teslim etmeyi değerlendirmesi bile kabul edilemez.”
dedi.1111
12 Ağustos 2017
• Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi, Nilüfer Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü
Berhan Soner'in tutuklanmasına ilişkin, “Türkiye'de iktidarın basın hak ve özgürlüklerini getirdiği
noktanın yansımalarını kaygıyla izlemekteyiz” dedi. Açıklamada ayrıca, “Daha önce birçok
meslektaşımızın tutuklanmasında olduğu gibi yeni tutuklamalar da hak ve özgürlükler noktasında
demokrasiye darbe vurmaktadır. Bizler gazetecilik mesleğini onurlu bir şekilde yürütmeyi hedef edinmiş
gazeteciler olarak halkın ve haklının yanında her zaman olduğumuzu bildiriyor, somut olmayan delillerle
gazetecilerin tutsak edilmelerini kınıyoruz” denildi. 1112
14 Ağustos 2017
• HDP Merkez Yürütme Kurulu, partilerine yönelik yapıldığını ileri sürdüğü operasyonlar
konusundaki açıklamada, Türkiye'nin gözaltı ve tutuklamalar ülkesine dönüştüğü ifade edildi.
Açıklamada, “AKP Hükümeti, bu gözaltı ile Kürt halkının siyasi temsilcilerine, demokratik alanda
çalışma yapanlara söz söyleme hakkı tanımayacağı mesajını veriyor. Hükümet, OHAL koşullarında
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KHK’lerle yapılan engelleme ve yasakların yanı sıra gözaltı ve tutuklamalara da devam ediyor. Bağımlıtaraflı yargı mensupları gözaltı ve tutuklamaların kanıksanır hale gelmesi için ellerinden geleni yapıyor.
Onlarca belediye başkanı tutuklanmış, seçilmiş onlarca belediyesi kayyuma devredilerek gasp edilmiş
olan bir siyasi partiden söz ediyoruz” denildi. 1113
• KHK ile Marmara Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edilen anayasa hukukçusu Prof. Dr.
İbrahim Kaboğlu, bu kararla anayasal hakların en az üçte ikisinden mahrumbırakıldığını anlatarak,
gerekçelerin hala belirtilmediğini söyledi. Kaboğlu, Die Welt’e verdiği demeçte, “Biz öğrencilerimize
ilkin gerekçe nedir, gerekçe hukukta neden önemlidir, bunu öğretiriz, bunu öğretirdik. Siz 40 yıl süreyle
bunu öğretiyorsunuz ve 40 yıl sonra devlet sizi görevden ihraç ettim, diyor. Ve aradan altı ay geçiyor
gerekçe hakkında hala bir kelime bile yok” dedi. 1114
15 Ağustos 2017
• TGC Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Olcayto ve TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi
Dalyancı, Silivri Cezaevi’nde Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ı ziyaretleri sırasında, Türkiye’de 150’nin
üzerinde gazetecinin tutuklu olduğunu ifade ettiler. Olcayto, “Gazetecilerin tutuksuz yargılanmasını talep
ediyoruz. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılmalı. Gazetecilik mesleği suç
olarak görülmemeli. Cezaevindeki meslektaşlarımızla dayanışma içinde olmayı sürdürüyoruz” diye
konuştu. Görüşmenin ardından gazeteci Alpay ve Altan’ın Eylülayında yapılacak duruşmaları için
meslektaşlarını destek vermeye çağırdığını kaydetti. 1115
• “Dışarıdaki Gazeteciler İnisiyatifi”nin, Cumhuriyet davasını izlemek ve tutuklu
meslektaşlarıyla dayanışmak amacıyla kurdukları Whatsapp grubunu “kaos planı” iddiasıyla haberleştiren
Sabah başta olmak üzere bazı yayın organlarına, dava açmaya hazırlandığı öğrenildi. “Dışarıdaki
Gazeteciler İnisiyatifi”, yapılan haber konusunda yaptıkları yazılı açıklamada, “Hakkımızda adım adım
örülen bir kumpas var... Tasarladıkları iddianameler için yalan bilgiler oluşturuluyor. Büyükada’da
kumpasla tutuklanan insan hakları savunucuları üzerinden Cumhuriyet davasına dikkat çekmek, haber
yapılmasını, halkın davadan haberdar olmasını sağlamak için bir araya gelen gazeteciler, haftalardır hedef
gösteriliyor. Hükümet yanlısı Türkiye, Güneş, Sabah, Akşam ve Star gazeteleri gerçekleri yazmıyor.
Yalan haberlerle biz gazetecilere iftira atıyorlar... Sadece Cumhuriyet’in hapisteki çalışanları hâkim önüne
çıktı. Bizler bu davayı takip ettik, mahkemede olanları yazdık, anlattık. Çünkü sadece gazetecilik
yapıyoruz. Ve sadece gazetecilik yapmaya, hakikatleri halkla paylaşmaya devam edeceğiz” denildi. 1116
• Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla
arayarak Türkiye’de tutuklu bulunan Fransız Gazeteci Loup Bureau’nun serbest bırakılmasını talep etti.
Terör örgütüne yardım ve yataklıktan suçlanan Bureau, Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu silahlı birlikler
hakkında haber yaptıktan sonra tutuklanmıştı. 1117
16 Ağustos 2017
• Radio Radicale’ye söyleşi veren Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, insan hakları
ve özgürlükler konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a katılmadıklarını ancak terörle
mücadele konusunda işbirliği yapmaları gerektiğini belirtti. Avrupa Parlamentosu’nun (AP), Avrupa’nın
temel değerlerini korumakla mükellef olduğunu söyleyen Tajani, “Türkiye bizim değerlerimizle uyumlu
değil” dedi. AP’nin “kırmızı çizgi” olarak nitelendirdiği idam cezasının getirilmesi durumunda Türkiye
ile müzakerelere devam etmenin mümkün olmayacağını dile getiren Tajani, “Ayrıca gazetecilerin ve
Uluslararası Af Örgütü üyelerinin özgürlük sorunları var. Hükümetin hoşuna gitmeyen şeyleri yazan ve
söyleyen gazetecilerin cezaevine kapatılması bizim için kabul edilemez” diye devam etti. 1118
17 Ağustos 2017
• Uludere’de 2011 yılında savaş uçakları tarafından bombalanarak öldürülen 19’u çocuk 34
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kişinin aileleri, yaptıkları basın açıklamasında, faillerin bulunmasını ve yargı önüne çıkarılmasını istedi.
Kuruluşu itibariyle 294. haftada KHK ile kapatılan “Roboski Derneği”nin Başkanı Veli Encü, “Bizler
sadece katledilen yakınlarımız için adalet talep etmiyoruz. Ülkede yaşanan haksızlıkların,
hukuksuzlukların haddi hesabı yok. Adaletsizlik, vicdansızlık ve zalimlik sınır tanımayan bir seviyeye
ulaşmış durumda. Gazeteciler hapiste, hak savunucuları hapiste, işlerinden ihraç edilenler hapiste,
seçilmişler hapiste. Fakat 2058 gündür Uludere’de 19’u çocuk 34 yakınımızı katledenler hala görevde ve
cezalandırılmış değil. Bugün yargı mekanizması bağımsız olmaktan çıkıp iktidar yanlısı olmuş ve sadece
kişi veya kişilerin emir ve talimatları doğrultusunda hareket etmektedir. Bizler bu düzene, bu
hukuksuzluğa, bu politikalara dur demeliyiz. Bütün mağdurlar için, mazlumlar için, suçsuzlar için adalet
diyoruz, vicdan diyoruz”diye konuştu.1119
• Cumhuriyet’in tutuklu avukatlarının serbest bırakılması için Çağlayan Adliyesi’nde başlatılan
“Adalet Nöbeti”nin 20. haftasında, Galatasaray’ın eski başkanıProf. Dr Duygun Yarsuvat “Bizler
ülkemizin kuvvetler ayrılığının tam sağlandığı siyasi bir sisteme sahip olmasını istiyoruz. Yargıyı
siyasallaştırarak adalet çatısının çöküşüne sebep olanlar bilmelidirler ki, tarih, insanlık ve vicdanları
kendilerine hesap soracaktır” diye konuştu. Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, konuşması sonrasında
beraberindeki avukatlar grubu ile adliyedeki Themis heykeli önünde bir saatlik sessiz eylem yaparak,
“Herkes için adalet” pankartı açtı.1120
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’de yargının artık bağımsız olmadığını
söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP liderini kastederek, “Halen ülkesinin aleyhine
işlediği suçtan dolayı cezaevinde bulunan milletvekili ile konunun kendisine kadar ulaşmasından endişe
ettiği için şimdiden suyu bulandırmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu’nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın” demesi
üzerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, kendisi ve partisi hakkındaki bu sözleri “tasfiye operasyonu” olarak
nitelendirdi.İlaveten Cumhurbaşkanı’nın ifadelerini, “toplumu veya kurumları biçimlendirmek için siyasi
sopa olarak” kullandığını ileri sürdü. 1121
18 Ağustos 2017
• Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, tutuklu Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in, serbest
kalması için ekonomik ve diplomatik araçları kullanabileceklerini kaydederek“Türkiye Yücel’i rehin
aldı” dedi. Türk-Alman ilişkilerinin aylardır bir dizi çatışma noktası nedeniyle gergin olduğunu söyleyen
Gabriel, “Sonuçta Alman Hükümeti Türkiye’yi işgal edecek değil” diye konuştu. Yücel, Şubat ayında,
“terör propagandası ve halkı kışkırtma” suçlarıyla tutuklanmış, Almanya ise Yücel’in derhal serbest
bırakılmasını istemişti. 1122
• CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Beşiktaş-Konyaspor maçında “Nuriye-Semih yaşasın”
pankartı açtığı için tutuklanan 11 Beşiktaş taraftarını Meclis gündemine taşıyarak, Başbakan Binali
Yıldırım’a bu kişilerin akıbetlerini sordu. Samsun'da Beşiktaş-Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa
maçında, KHK ile ihraç edilmeleri nedeniyle açlık grevine başlayan ve tutuklanmalarına rağmen açlık
grevine devam eden eğitimciler Nuriye Gülmenve Semih Özakça'ya destek olarak açılan pankart için,
Beşiktaş Beleştepe Taraftar Grubu’ndan 11 kişi tutuklanmıştı. 1123
• İstanbul’daki FETÖ / PDY soruşturması kapsamında, tutuklu olan gazeteciler Cihan Acar ile
Bünyamin Köseli tahliye edildi ancak gazeteci Murat Aksoy ile sanatçı Atilla Taş’ın da aralarında
bulunduğu diğer sanıkların ise tutukluk hallerinin devamına karar verildi. Karara tepki gösteren Aksoy’un
eşi Şehriban Aksoy, “Olmaz olsun böyle adalet lanet olsun” diye tepki gösterdi. 1124
• Die Welt,Türkiye - Almanya ilişkilerinde yaşanan gerginliklerin ardından Berlin’in Ankara
üzerindeki baskıyı artırmak için “ekonomik önlemleri devreye soktuğunu” öne sürdü. Die Welt, Berlin’in
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girişimleri sonucu Avrupa Birliği’nin, Türkiye’ye mali yardımı kesmeye hazırlandığını öne sürerek, bu
kararın aralarında gazeteci ve insan hakları aktivistlerinin de bulunduğu 10’dan fazla vatandaşın
Türkiye’de tutuklu olması nedeniyle gösterilen bir tepki olduğunu belirtti. 1125
19 Ağustos 2017
• Fransız yönetmen Costa Gavras, KHK ile ihraç edilmelerinin ardından başlattıkları açlık
grevinin 162. gününe giren tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için ikinci kez
Ankara’ya çağrı yaptı. Gavras, yeni mesajda, “Bu güçlü direnişe ben de varım” ifadelerini kullandı.
Gavras, ilk mesajında, “Açlık grevindeki akademisyenlerin imza dilekçesini seve seve imzalıyorum. Ve
ayrıca yanlarında mücadele edenlerin eylemini de destekliyorum…” demişti. 1126
• Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’da
yaşayan Türk seçmenlere “üç partiye oy vermeyin” şeklindeki çağrısına, “Tüm Alman vatandaşlarının
özgür seçim hakkı vardır. Hiçbir müdahaleye müsamaha göstermiyoruz” diye tepki gösterdi. Yeşiller
Partisi adayı Cem Özdemir de, “Demokrasi yanlısı olup, Türkiye'deki baskı ve yolsuzluğa karşı olan ve
Erdoğan taraftarı olmayan herkes, vatan haini ve düşman ilan ediliyor” diye konuştu. Almanya Dışişleri
Bakanı Sigmar Gabriel ise, “Bu, şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş, egemenliğimize bir müdahaledir.
Erdoğan’ın seçim kampanyasına bu müdahalesi, insanları birbirine karşı kışkırtmak istediğini gösteriyor”
dedi. 1127 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel’in Türkiye ile ilgili Gümrük Birliği hakkında yaptığı
açıklamaları eleştirerek, Almanya’da yaşayan Türklere, Türkiye’ye karşı düşmanlık yapan partileri
desteklememe çağrısında bulundu. Erdoğan’ın Almanya’yı “iç çekişmeleri bu sürece taşımakla”
suçladığını iddia eden DieWelt, Erdoğan’ın, “Orada bulunan bu teröristleri kendilerinden istiyoruz. Onlar
suçluyu istiyor, biz teröristi istiyoruz. Dört bin 500 terörist dosyasını ben sayın Merkel’in kendisine
verdim. Hala bekliyoruz. Onların burada üç beş tutuklusu var, sürekli bunları istiyorlar. Kusura
bakmasınlar, bizimde yargımız var” sözlerini aktardı. 1128
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Eylül ayında Almanya'da yapılacak genel seçimler
hakkında değerlendirme yapan Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'e, “Hiç haddini bile bilmiyor. Sen
kimsin ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı hakkında konuşuyorsun. Sen git Dışişleri Bakanı ile konuş”
sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan, Almanya'daki genel seçimler için Türk kökenli seçmenlere “Türkiye
düşmanı Hristiyan Demokratlar, SPD ve Yeşiller'e oy vermeyin” çağrısında bulunmuştu. Gabriel ise,
Erdoğan’ın sözleri için “Ulusal egemenliğimize eşi benzeri görülmemiş bir müdahale” demişti. 1129
21 Ağustos 2017
• İspanya’da Türkiye’nin talebi üzerine gözaltına alınan Alman vatandaşı Doğan Akhanlı’nın
avukatı Ilias Uyar,Zeitung’averdiği demeçte müvekkilinin Türkiye’ye iade edileceğini düşünmediğini ve
Alman Başbakanı Angela Merkel’in bir şekilde tavır göstermesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Akhanlı’nın, ARD’ye verdiği röportajda, “Avukat değilim, ama yazar olarak bir kişinin hala olağanüstü
hal uygulanan ve hukuk devletinin ayaklar altına alındığı bir ülkeye iade edilmesinin mümkün olacağını
düşünmüyorum. Zira böyle bir ülkede adil bir yargılanma yaşanması beklenemez” dedi. 1130 Aynı haberde
ayrıca AB Komisyonu’ndan Johannes Hahn da “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başka bir
ülkenin seçimine karışması ve siyasi rakiplerinin iade talepleri kabul edilmez” sözlerine yer verildi.
Hahn,devamla, “Ankara anlaşılan kendini Avrupa’dan uzaklaştıran bu politikayı değiştirme niyetinde
değil. Müzakereler AB üyelerinin bir kararı ile zaten dondurulmuş vaziyette” diye konuştu. 1131
• Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni okul müfredatını eleştiren eylemci bir grup
“Hepimiz için laik eğitim” sloganıyla İstanbul Kadıköy’de gösteri yaptı. Evrim teorisinin müfredattan
çıkarılması kararı ile ilgili protestolarını da sloganlarına ekleyen grup çevrede bildiri dağıttı. 1132
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22 Ağustos 2017
• Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için İstanbulKadıköy’deki eylemde polis müdahalesi sırasında, kolu kırılarak gözaltına alınan Berkin Elvan’ın annesi
Gülsüm Elvan, polisler için suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde açıklama yapan Elvan, “Sıra sizde
diyerek bizi hedef gösterdiler. Ama yılmayacağım. Değil kolumu, bacağımı kırsalar dâhi adalet gelene
kadar yılmayacağım. Ben bütün yetkililere seslenmek istiyorum. Bizim yavrularımızı elimizden aldılar.
Bayram geliyor. Bırakın onlar da annelerinin elini öpsünler” dedi. 1133
24 Ağustos 2017
• Cumhuriyet avukatlarının serbest bırakılması için Çağlayan Adalet Sarayı'nda başlatılan
“Adalet Nöbeti”nin 21. haftasında Cumhuriyet gazetesinin avukatlarınınbasın açıklamasını okuyan Av.
Haluk İnanıcı, “Avukatların ve gazetecilerin elinde sadece kalemleri vardır” dedi. İnanıcı, “Avukatların
adalet peşinde, gazetecilerin haber peşinde koşmaları, onları ister istemez hakikatle karşılaştırır. Her iki
meslek erbabı karşılaştıkları hakikatı dile getirirler sadece. Avukatların ve gazetecilerin aynı anda
mesleklerini yapamaz hale gelmeleri, baskı altında tutulmaları, tutuklanmaları tesadüf değildir elbette.
İcra gücü iktidarların elindedir. Güç o an istediğini yapabilir. Güç hukuka aykırı kullanılırsa onu
kullananların elini de yakar... Burada hukukun kabul edemeyeceği gazaba maruz kalan Avukat Akın
Atalay, Gazeteciler Kadri Gürsel, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın haksız tutuklanmalarına son verilmesi
için yirmi birinci kez çağrıda bulunuyoruz” dedi. 1134
• Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir’in,
İnterpol’e, Türkiye’den kamu görevlilerine ve özellikle de gazetecilere yönelik tutuklama kararlarının
dikkatle incelenmesi tavsiyesinde bulunduğu belirtildi.Desir’in bu uyarısını, Türk asıllı Alman yazar
Doğan Akhanlı’nın Madrid’de tutuklanmasının ardından verdiği ifade edildi. 1135
• Türkiye’de bir aydır tutuklu bulunan Fransız gazeteci Loup Bureau’nun serbest bırakılması için
Fransa’nın başkenti Paris’te eylem düzenlendi. 27 yaşındaki gazeteci Loup Bureau, PYD-YPG ile röportaj
yapması nedeniyle terörist diye nitelendirilmiş Şırnak’ın Silopi ilçesinde gözaltına alınmıştı. 1136
25 Ağustos 2017
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yöneticileri, Silivri Cezaevi’nde kalan altı tutuklu gazeteci ile
görüşerek bu gazetecilerin adil yargılanmak istediklerini ve savunmalarının dikkate alınmasını
istediklerini aktardı. Gazeteciler, Ahmet Şık, Gökmen Ulu, İnan Kızılkaya, Kadri Gürsel, Murat Sabuncu
ve Oğuz Usluer’in, ziyaret sırasında tek tip elbise giymeyeceklerini, cezaevlerinde tek tip elbise
uygulamasının başlatılmasının ise Türkiye’yi demokrasiden uzaklaştıracağına” dikkat çektikleri
bildirildi.1137
• Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Türkiye'de tutuklu bulunan Fransız Gazeteci Loup
Bureau’nun serbest bırakılması için Paris’te yaptıkları bir eylemde Fransa hükümetinin Bureau
konusunda duyarsız kaldığını ifade etti. Eylemde konuşan Bureau’nun babası Loic Bureau, Fransız
Dışişleri Bakanlığı’nın herhangi bir bilgi vermemesini eleştirdi ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un
konuyla yeniden ilgilenmesini istedi. 1138
26 Ağustos 2017
• CHP’nin düzenlediği Adalet Kurultayı'na katılan taşeron işçileri, kadrosuz ve güvencesiz
çalışmaya ilişkin taleplerini anlattı. CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’e sorunlarını anlatan işçiler,
“Biz yıllardır, AKP hükümetiyle birlikte haksızlığa, hukuksuzluğa, eşitsizliğe ve adaletsizliğe
uğruyoruz. İşçi sınıfı olarak, yıllardır kadrosuz ve güvencesiz şekilde çalışıyoruz” diyerek şikayetlerini
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bildirdiler.1139
• CHP’nin Çanakkale’de düzenlenen Adalet Kurultayı’nda konuşan Genel Başkan Kemal
Kılıçdaroğlu, “Hak aramak istiyorsunuz başvuracağınız hiçbir yol yok. Sormak gerekir, bu mudur hak,
hukuk, adalet?” dedi. Tutuklu Milletvekili Enis Berberoğlu ve açlık grevindeki eğitimciler Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça için destek mesajlarında bulunan Kılıçdaroğlu, adalet arayışına devam
edeceklerini belirtti. 1140
27 Ağustos 2017
• HDP Parti Meclisi, dokuz maddelik bir bildiri yayınlayarak halkı AKP ve MHP dayanışmasına
ilişkin ortak mücadeleye çağırdı. Bildiride, Ortadoğu’daki son gelişmeler, hükümetin dış politikası
konusundaki eleştiriler, 172 gündür açlık grevinde olan tutuklu eğitimciler ile süregelen OHAL gibi
konulara yer verildi.Cezaevlerindeki uygulamalara da dikkat çekilen bildiride, tek tip kıyafet
uygulamasına karşı mücadele çağrısının da yapıldığı bildirildi. 1141
• İsveç'te Sol Parti milletvekili Amineh Kakabaveh, Türkiye'de tutuklanan İnsan Hakları
savunucusu Ali Ghavari ile gazeteci Yazar Hamza Yalçın hakkında,“İsveç ve diğer AB ülkeleri, Recep
Tayyip Erdoğan rejiminin eleştirmenleri ve muhaliflerini susturma çabalarının bir parçası olmamalı” dedi.
Kakabaveh,“Türkiye’ye sırf hükümeti eleştirdikleri için insanların hakkında dava açılamayacağını açıkça
söylemeleri gerekir. Ama İsveç hükümetinin AKP Hükümeti ile açıktan karşı karşıya gelmemeye gayret
ettiğini gözlemliyorum. Türkiye’de insan hakları ihlalleri ve tutuklamalarla ilgili sorularımıza doyurucu
bir yanıt verilmiyor” diye konuştu. Gazeteci Yalçın yaklaşık üç hafta önce devrimci faaliyetlerinden ötürü
tutuklanmış, Aktivist Gharavi ise Temmuz ayında diğer insan hakları savunuclarıyla birlikte Büyükada’da
tutuklanmıştı.1142
• Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan eski MİT üyesi Enver Altaylı
tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildi. Altaylı ile ilgili olarak AKP eski Adana milletvekili Orhan
Kavuncu tutuklamaya sosyal medyadan “Ben de Enver Altaylı gibi Allah’tan korkan, dinine, devletine
bağlı, ülkesini, milletini seven, etnisite ve inanç farkından dolayı insanları ötekileştirmeyen bir Türk
Milliyetçisiyim” diyerek tepki gösterdi. 1143
• Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’ye “karşı siyaset yapmadıklarını”
savunarak, yaşanılanları “hükümetin yarattığı etki ve etkilerin sorunları” olarak tanımladı.
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzünden çok sayıda aydın, gazeteci ve bilim insanı vatansız
kaldı” diyen Gabriel , “Erdoğan’ın iç siyasetteki mücadelesini Almanya’ya taşımasını ve insanları
birbirine düşürmesini” istemediğini ifade etti. 1144
28 Ağustos 2017
• Tutuklu gazeteciMahir Kanaat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya mitinginde
sözünü ettiği cezaevlerinde tek tip kıyafet uygulamasına tepki gösterdi. Kanaat, 12 Eylül döneminde
yaşananları anımsatarak tek tip kıyafeti soyunarak protesto etmekte kararlı olduklarını dile getirdi. 1145
• Almanya’da gerçekleşecek genel seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk
seçmenlere “Türkiye düşmanı” olarak tanımladığı üç partiden biri olan Yeşiller Partisi’nin eş genel
başkanı Cem Özdemir, “O listede olmak bizim için bir şeref kaynağı.” dedi. Özdemir, “Sayın Erdoğan’ın
seçim çağrısıyla ilgili sadece şunu söylemek istiyorum. İyi ki varız o listede. Olmasaydık zaten hayal
kırıklığına uğramıştım” dedi. 1146
• Alman Hükümeti küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer,
AB’den Türkiye’ye yapılan mali yardımların durdurulmasını talep ederek, “Ankara’dan yeni bir hadisenin
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olmadığı tek bir hafta geçmiyor.” dedi. Hristiyan Birlik Partileri Meclis Grup Başkanı Volker Kauder de,
Türkiye’de din özgürlüğünün olmadığını öne sürerek, “Türkiye, Avrupa değerlerinin ışık yılı
uzaklığında” diye konuştu. Kauder, “Erdoğan rejiminin tüm muhalif seslere karşı vicdansızlığını bir kez
daha gösterdi. Erdoğan ülkemize karşı rehine topluyor. Erdoğan’ın yalnızca “sertlik ve paranın dilinden
anlıyor” dedi.1147
• Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki illerden 750’yi aşkın öğretmenin sürgün edilmesi üzerine,
Eğitim-Sen’den yapılan açıklamada, “Türkiye’de yaşananlar idarenin kararları ile hukukun nasıl
katledildiğini göstermektedir” denildi. Açıklamada, Diyarbakır’da 264, Şanlıurfa’da 367, Gaziantep’de
51 ve Tunceli’de 62 öğretmenin sürgününün haksızlık olduğu vurgulanarak, “Unutulmamalıdır ki bizleri
baskı altına almaya çalışan, haklı mücadelemizden döndürmeyi amaçlayan her türlü hukuk dışı kararın
alınmasında ve uygulanmasında rol alanlar, işledikleri suçlar nedeniyle bir gün mutlaka hukuk önünde
hesap vereceklerdir” diye tepki gösterildi. 1148
29 Ağustos 2017
• Almanya Başbakanı Angela Merkel tutuklu Die Welt yazarı Deniz Yücel’in serbest
bırakılmasının “en büyük önceliği” olduğunu fakat şu ana kadar bütün çabalarının sonuçsuz kaldığını Die
Tageszeitung’aaçıkladı. Türkiye’de tutuklu bulunan Alman vatandaşlar ve diğer tüm tutuklular için endişe
ettiklerini ifade eden Merkel, “Türkiye’ye seyahat tavsiyelerini değiştirdik ve ekonomik ilişkilerde de
daha kısıtlayıcı bir tavır sergiliyoruz” dedi. 1149
• Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, CHP’nin “Adalet Kurultayı”na katılan bazı
kişilerin içki içmesi konusunda, “CHP’nin, bu çirkin görüntülerden dolayı kamuoyundan özür dilemesi
gerektiğini dostane bir şekilde ifade ediyoruz” dedi. Kurtulmuş, “CHP’nin ‘Adalet Kurultayı’nda
şehitlerimizin ruhunu muazzep eden, 80 milyon vatandaşımızı rahatsız eden, son derece çirkin, seviyesiz
ve terbiyesiz görüntüler ortaya çıkmıştır. Sadece birkaç kişiye disiplin cezası vermekle bu mesele
kapatılmaz. Ümit ederiz ki, en kısa süre içerisinde CHP 80 milyondan özür diler” diye konuştu. 1150
• KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Eylül ayı başından itibaren çıkarılan KHK’lerle
150 bin kamu çalışanının açığa alındığını belirterek, açığa alınan emekçilerle dayanışma içinde
olduklarını kaydetti. Açığa alınmalarla ilgili ulusal ve uluslararası alanlarda girişimlere başlayacaklarını
vurgulayan Bozgeyik, referandumda evet oyu vermeyen kesime baskı uygulandığını da ileri sürdü.
Bozgeyik, “KHK’lerle sadece kamu çalışanları ihraç edilmiyor, halkın iradesinin temsil edildiği
Parlamento da fiilen ortadan kaldırılmış oluyor. Hükümet, Nisan referandumunda oy vermeyen kesime
baskı süreci başlatmıştır” dedi. 1151
30 Ağustos 2017
• Diyarbakır’da sürgün edilen 264 öğretmen, Eğitim-Sen Diyarbakır Şubesi binasında oturma
eylemi başlattı. HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, Diyarbakır milletvekilleri İmam Taşçıer, Ziya
Pir ve Sibel Yiğitalp, öğretmenleri ziyaret ederek destek verdi. Basın açıklaması yapan DiyarbakırŞube
Eş Başkanı Recep Şimşek, “Bir yıldır biz sendikalılar olarak saldırılarla karşı karşıyayız. Bir yıl önce 10
bin üyemiz açığa alındı, bunların bir kısmı gözaltına alındı ve tutuklandı. Daha sonra çıkarılan KHK’ler
ile bu arkadaşlarımızdan bir kısmı da ihraç edildi. Geri dönen arkadaşlarımız da yerlerinden göç ettiler”
dedi.1152
• Diyarbakır merkezli Sosyal ve Siyasal Araştırma Merkezi (SAMER)’in hazırladığı bir raporda,
çeşitli kamu kurumlarından ihraç edilen 40 KHK mağduruyla yapılan bir araştırmanın sonucunda,
görüşmecilerin, atıldıkları için başka yerde işe giremedikleri ve gelecekle ilgili ciddi kaygı yaşadıkları
kaydedildi. Raporda, “İhraçlarla birlikte oluşan büyük mağduriyetler, mağduriyetlerin giderilebilmesi için
başvurulan tüm hukuki yolların kapanmış olması, bu mağduriyetleri derinleştirerek büyütmektedir”

1147

http://www.dw.com/tr/csu-lideri-türkiyeye-parayı-kesin/a-40263176
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim/813203/744_ogretmen_surgun_edildi.html
http://www.dw.com/tr/merkel-en-büyük-isteğim-yücelin-tahliyesi/a-40277593
1150
http://www.hurriyet.com.tr/kurtulmus-chpnin-kamuoyundan-ozur-dilemesi-ge-40565014
1151
http://www.hurriyet.com.tr/kesk-khklarla-150-bin-kamu-calisani-ihrac-edi-40564894
1152
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/814443/Surulen_ogretmenler_Diyarbakir_da_eylemde.html
1148
1149

170

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2017 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

saptaması yer aldı. Raporda, “İhraç edilme sebebinizi biliyor musunuz?” sorusuna katılımcıların, büyük
çoğunluğunun ihraç nedenini bilmedikleri yanıtı verdiği öğrenildi. 1153
1 Eylül 2017
• Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kuran kursları yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle, orta ve
yükseköğretim kurumlarında Kuran kursları açılmasının önü açıldı. Eğitim Sen Yönetim Kurulu Üyesi
Özgür Bozdoğan, “Bütün bunların hepsini bir paket olarak düşünmek gerekiyor. Okulların imam hatibe
dönüştürülmesinden, dini vakıf ve kuruluşların okullara, kurs açma gerekçesiyle taşınmasına kadar...
Bütünlüklü bir yönelimin parçası olarak gördüğümüz bu değişiklikle ilgili değerlendirmemizi yapıp
hukuki başvuru yoluna gideceğiz. Bilimsel akademik eğitim veren kurumları özelliğinden çıkarmak
istiyorlar. Bu değişiklik de bunun bir parçası diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 1154
2 Eylül 2017
• Cumartesi Anneleri, yaptıkları bir toplantıda hak ve adalet taleplerini yenileyerek “OHAL’in
sürekli olduğu, yargının değil bağımsız, hiç olmadığı bir dönem geçirildiğine” dikkat çektiler. Kayıp
yakınları adına konuşan SerpilTaşkaya, “Her sevincin eksik ve buruk yaşandığı mezarsız ölüler
coğrafyasında bizi mezarsızlığa değil, bayramsızlığa mahkum ettiler” dedi. Cumartesi Anneleri’nin 649.
hafta oturumuna, kayıp yakınlarının yanı sıra CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve yazar Aslı Erdoğan
da katıldı. Tanrıkulu, “Her gün bir yerlerden ölüm ve kayıp haberleri alıyoruz. Anayasanın olmadığı
OHAL’in sürekli olduğu, yargının değil bağımsız, hiç olmadığı bir dönemdeyiz. Kayıplarımızın akıbetini
öğrenene kadar bu meydanda adalet arayışımızı sürdüreceğiz” diye konuştu. 1155
3 Eylül 2017
• Diyarbakır Barosu öncülüğünde çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 2015 yılında basın
açıklaması yaparken silahla vurularak yaşamını yitiren Baro Başkanı Tahir Elçi'nin kabrini ziyaret etti.
Baro Başkanı Av. Ahmet Özmen, Tahir Elçi cinayetinin failli meçhul cinayet olmasına izin
vermeyeceklerini belirterek, zanlıların bulunması için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Özmen,
“Bu yıl Kurban Bayramı ve Dünya Barış Günü aynı güne denk geldi. Sevgili Elçi, bütün yaşamını adalet,
barış ve özgürlük mücadelesine adadı ve bu uğurda da canını verdi. Elçi, anne babasının, eşinin yanında
alınan, işkencede öldürülen onlarca insanın failini bulmaya hayatını adadı. Ama ne yazıkki kendisi bir
faili meçhul cinayete kurban gitti. Elçi cinayetinin, failli meçhul cinayetler kervanına eklenmesine asla
müsaade etmeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun, Elçi'nin katillerini bulacağız ve yargıya teslim edeceğiz”
dedi.1156
• Dilek Mayatürk Yücel, eşi DieWelt muhabiri Deniz Yücel'in 200 gündür özgürlüğünden yoksun
olması nedeniyle kaleme aldığı açık mektubunda, “Deniz, Almanya’nın saygın gazetelerinden birinin,
Türkiye temsilcisi. Hukuk ve demokrasinin olduğu ülkelerde, sadece gazetecilik yapmaktan ötürü
tutuklanmak bir çocuğun bile anlayabileceği bir durum değildir” dedi. Mektupta, “Deniz, 200 gündür
tutuklu. Tecritte, yalnız kalıyor. Tecrit yani, insanın fiziki-ruhsal bütünlüğünü uzun vadede mahvetmeye
hizmet eden insanlık dışı uygulama. İnsanın doğasına, kendisine, dış dünyaya yabancılaşması, kendi
içinde bölünmesi için tasarlanmış düzenek. Bireyin, doğasına aykırı kurulan ve sınırlarla, kısıtlamalarla
beslenen bu düzen, sadece ve sadece insanda tahribat bırakır. Basın kanununa göre zaman aşımına
uğramış haberleri, yazdığı makaleleri yani tamamen ‘gazetecilik’ faaliyetleri Deniz’in, tutukluluğuna
sebep gösterildi. Hâlâ iddianamesi yazılmamış, henüz mahkeme önüne çıkmamışken, hedef haline
getirildi” denildi.1157
• Çağdaş Gazeteciler Derneği(ÇGD), sunucu Vatan Şaşmaz’ın İstanbul’da bir otel odasında ölü
bulunmasının üzerine yayınlanan bazı haber ve görüntülerin gazetecilik mesleğine uygun olmadığına
dikkat çekerek RTÜK’ü daha duyarlı olmaya davet etti. Şaşmaz’ın ve katilinin bulunduğu otel odasının
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olay yeri görüntülerinin ve bazı kamera kayıtlarının basına sızdırıldığını açıklayan ÇGD, görüntüleri
sızdıranlar kadar yayınlayan kanalların da suçlu olduğunu belirtti. 1158
4 Eylül 2017
• Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Sosyal
Demokrat Parti Lideri Martin Schulz'un Türkiye'ye yönelik suçlamalarının ardından, “Merkel ve
Schulz'un tartışma boyunca ayrımcılık ve yükselen ırkçılığa hiç değinmemiş olması, Alman siyasetinin
geldiği noktayı gösteriyor” dedi. Konuya ilişkinTwitter hesabından paylaşımında Kalın,
“Alman seçimlerini hangi partinin kazanacağının çok bir önemi yok. Çünkü hangi zihniyetin kazanacağı
artık belli oluyor. Türk-Alman ilişkilerini dar bir siyasi ufka kurban eden bu sorunlu atmosferin ve
tablonun en kısa zamanda değişeceğini ümit ediyoruz” ifadelerine yer verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu da, “Avrupa popülist siyasetten kurtulmalı. Avrupa İkinci Dünya Savaşı öncesi değerlere
dönüyor. Almanya'nın bu çizgiye gelmemesi lazımdı. Türkiye ile Almanya'nın ilişkilerinin iyi olması iki
tarafın yararınadır” dedi. Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik de “Almanya için, tarihi dersleri hatırlatacak
şekilde pandoranın kutusu açıldı. Schulz'un, Weimar Cumhuriyeti'ni tahrip eden popülizm hakkında daha
çok okuma yapmasını tavsiye ederim. Birileri müzakere yeteneğini kaybetmiş bir AB istiyor. Müzakeresiz
bir AB, 'birlik' olmayan Avrupa kapısını açmaktır Almanya'nın iç politikası çerçevesinde, Türkiye ile AB
müzakerelerinin kesilmesinden bahsetmek bir AB krizidir” sözlerine yer verdi. 1159
• Alman Sol Parti Parlamento Grup Başkanı DietmarBartsch, Türkiye’de ifade özgürlüğünün
gasp edildiği söylenen tüm gazetecilerin yanında olduklarını ifade ederek, “Gazetecileri hapse atmak artık
keyfi bir alışkanlık haline geldi. Almanya’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı daha sert
olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Bartsch, “Türkiye’de basın özgürlüğüne yönelik saldırılar kabul
edilemez. Türkiye’de gazetecileri hapse atmak artık keyfi bir alışkanlık haline geldi. Basın özgürlüğünün
güvence altına alınması gerekiyor ki gazeteci özgürce yazabilsin” diye konuştu. 1160
• PEN International, Aslı Erdoğan’ın yurtdışına çıkışının kısıtlanmaması için kampanya başlattı.
Yapılan açıklamada, 22 Eylül’de Almanya’nın Osnabrück şehrinde düzenlenecek törende aynı zamanda
PEN Onur Üyesi olan Erdoğan’ın da ödül alacağı belirtildi. Haziran ayında yurtdışına çıkış yasağı resmi
olarak kaldırılan Erdoğan’ın hâlâ İçişleri Bakanlığı’ndan onay beklediği vurgulandı. 1161
• AKP'li Yozgat Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal’ın belediyenin girişine yerleştirilen
Atatürk’ün fotoğrafının üzerinde oynanan panonun vatandaşların tepkisine neden olduğu bildirildi.
Atatürk'ün Şapka ve Kıyafet Devrimi'nin ardından halkı selamlarken çekilen fotoğrafından yapılan maket,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başkan Erdal'a dönük şekilde yerleştirilmişti. 1162
5 Eylül 2017
• Özgür Gazeteciler İnisiyatifi, Ağustos ayında gazetecilere yönelik hak ihlallerinin artarak
devam ettiğini ve 14 gazetecinin tutuklandığını açıkladı. İnisiyatifin Hak İhlalleri raporunda,
“Türkiye’degazeteci tutuklamaları rutin bir hale geldi. Dünya liderleri artık Türkiye’de gazetecilere
yönelik yaşanan hak ihlalleriyle, cezaevindeki gazetecilerin durumlarıyla ilgilenmiyorlar. Mevcut tarih
itibarı ile Türkiye’de 180 gazeteci, gazetecilik yaptıkları için zindanda. 30 gazeteci gözaltına alındı. 14
gazeteci tutuklandı. İki gazeteci tahliye edildi. Dört haber sitesi 14 sefer BTK tarafından engellendi. Üç
basın kuruluşu kapatıldı. 14 gazeteci yargılandı. Bir gazetecinin pasaportuna el konuldu, yurt dışı yasağı
getirildi. Günlük Kürtçe yayın yapan bir gazete yayın hayatına başladı. Bu tablo iktidar için utanılacak bir
durum olarak görülmesi gerekirken tersine iktidar bunu kendi başarı hanesine not düşüyor. Buna rağmen
biz tekrar ifade edelim. Gazetecilik suç değildir ve biz gazeteciyiz” dedi. 1163
• HDP, Anayasa Mahkemesi içinde “Vicdan ve Adalet Nöbeti” başlattıklarını duyurdu. Parti
sözcüsü Osman Baydemir, “Hukuk mazlumun yanında değil, adeta güçlünün hukuku haline
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dönüştürülüyor. Altı buçuk milyon insanın iradesi, Anayasa'ya aykırı bir şekilde seçme ve seçilme hakkı
gasp edilmiş durumda. Bu gaspın son bulması için bu hukuksuzluğun son bulması için buradayız. Eş genel
başkanımız Selahattin Demirtaş ve 10 milletvekilimiz, 306 gündür, hukuksuz bir şekilde siyasal iktidar
tarafından hükümetin talimatı ile adeta rehin tutuluyor. Geciken adalet, adalet değildir. Burada
bulunmamızın sebebi yargı baskılanmasın, yargıç vicdanı ile kararını verebilesin, yargıç hiç bir siyasi
otoritenin önünde eğilmesin, yargı dik dursun, durabilsin diyedir” dedi. 1164HDP, tutuklu milletvekilleri
hakkında görüşme talep ettiği Anayasa Mahkemesi’nden yanıt alamayınca, bina içerisinde adalet ve
vicdan nöbetine başladı. Bir süre yaşanan bekleyişin ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın, HDP ile
görüşmeyi kabul ettiği bildirildi. 1165
6 Eylül 2017
• AnayasaMahkemesi önünde başlattıkları “Adalet Nöbeti”nde, HDP sözcüsü Osman Baydemir,
HDP’li vekillerin tutuklanmasına tepki göstererek, “Kimse bunun bize bir yargılama süreci olduğunu
iddia etmesin” dedi. Baydemir, Anayasa Mahkemesi önündeki açıklamasında “Türkiye'deki bütün hukuk
otoritelerine çağrıda bulunuyoruz. Tam 307 gündür siyasi bir operasyonla adeta bir merkezden düğmeye
basılmak üzere eş genel başkanlarımız grup başkanvekillerimiz, milletvekillerimiz tutuklanarak cezaevine
konuldu… Eğer bu bir yargılamaysa, yargının rutin bir işleyişiyse, o halde 307 gündür Selahattin
Demirtaş'ı tutuklayan mahkeme neden bir duruşma salonu açmıyor” diye konuştu. 1166
• Alevi Bektaşi Federasyonu ve Eğitim Sen, “Bu eğitim sistemine itirazımız var” sloganıyla
İstanbul Kartal Meydanı’nda yapacakları miting öncesinde yaptığı açıklamada, eğitim müfredatındaki
değişiklere tepki gösterdi. ABF Genel Başkanı Muhittin Yıldız, “Yaşananlara sessiz kalmayacağız.
Şeriatçı eğitime karşı eşit, parasız, bilimsel ve kamusal, ana dilde eğitim için, başta Aleviler olmak üzere
tüm inançların her alanda eşit şekilde yer alması ve zorunlu din derslerin kaldırılması için, eşitsizliklere
karşı herkese hak ve adalet için, cinsiyetçi eğitime karşı durmak için, çocuklarımıza aydınlık bir gelecek
için ve geleceğimize sahip çıkmak için, tekçiliğe karşı durmak için, OHAL ile işten atılan öğretim
görevlileri ve kamu çalışanları başta olmak üzere tüm mağdurlar ile şu an açlık grevlerini sürdüren Nuriye
ve Semih için, OHAL’in kaldırılması için, tutuklu bulunan milletvekilleri başta olmak üzere gazeteciler,
aydın ve yazarlar için, kapatılan televizyonlar, kapatılan radyolar ve muhalif gazeteler, ajans, dernekler
için, barış ve kardeşlik için 17 Eylül’de Kartal’dayız” dedi.1167
7 Eylül 2017
• Çağlayan Adliyesi'nde, Adalet Nöbeti için bir araya gelen avukatlar, Cumhuriyet davasının
ikinci duruşması için meslektaşlarına mahkemeye katılarak destek çağrısında bulundu. Adalet Nöbeti’nin
23. haftasında, avukatlar, “O gün dayanışmayı yükseltmek, mesleğimizi savunmak ve adalet talebine
sahip çıkmak için Silivri'de olacağız” dediler. 1168
• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) yönelik konuşan CHP’li
Sezgin Tanrıkulu’na, “Ana muhalefet partisinin bu milletvekilini acilen çağırıp ağzının payını vermesi
lazım” sözleriyle tepki gösterdi. Soylu, “SİHA’larımız teröristlerin faaliyet alanlarını daraltmak ve
ülkemize, savunmamıza üstünlük sağlayabilmek için 24 saat görev yapıyor. Birileri bundan rahatsız
olmuş ve savaşta bile bu kurallar uygulanmaz diyor. PKK bir terör örgütü değil, Allah korusun onların
dilinde Türkiye ile eşit şartlarda savaşabilecek bir yapının sahibi. Aslında SİHA'ları bir şekilde suçlamaya
çalışırken terörle yaptığımız mücadeleden incindikleri açıkça ortadadır” dedi. 1169
8 Eylül 2017
• Büyükada’daki toplantı sırasında tutuklanan sekiz hak savunucusunun avukatları, aileleri ve
arkadaşları, cezaevindeki koşulları kamuoyu ile paylaşarak tutukluların bazılarının sağlık sorunları ile
mücadele ettiklerini aktardı.Beyoğlu’ndaki basın toplantısında,Avukat Meriç Eyüboğlu, tutuklu sekiz hak
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savunucusunun cezaevindeki kurslar, kütüphane, diğer koğuşlardakilerle ortak görüş, spor salonu gibi
haklardan mahrum bırakıldığını belirtti. Sağlık problemlerine de çözüm bulamadıklarını belirten
Eyüboğlu, “Nalan’ın beyaz etmek yememesi gerekiyor ama iki aydır bu sorunla mücadele ediyoruz.
Silivri Cezaevi kadınlara alışkın değil. Kantinden ped dışındaki ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar” diye
konuştu. Avukat Deha Murat Boduroğlu ise tutuklu İsveç vatandaşı Ali Garawi ve Almanya vatandaşı
Peter Steudtner’in Türkçe bilmediklerini anımsatarak, “Ali’nin anksiyete sorunu var. Bir kez doktora
çıkarıldı ancak doktor İngilizce bilmiyordu ve tercüman da yoktu” dedi. 1170 Ortak görüşme alanına
çıkamadıklarını söyleyen avukatlar, sanıkların yaşadıklarını “ gökyüzünü bir kafesin içinden bakar gibi
gördüklerini” söylediler. 1171
• Avrupa’daki bazı işçi sendikaları, Türkiye’de sendikacılara ve sivil topluma baskı uygulandığını
öne sürerek, İstanbul’da yapılacak 10. ILO Avrupa Bölge Toplantısını boykot etme kararı aldı. Alman
Sendikalar Konfederasyonu Başkanı ReinerHoffman, "Türkiye'de son aylarda sendika üyesi on binlerce
çalışan büyük ölçüde KHK kapsamında gerekçe sunulmaksızın ve hukuki itiraz hakkı tanınmaksızın işten
çıkartıldı, sosyal güvenlik sisteminin dışına itildi. Bu yolla Türkiye'de baskı, korku iklimi
yaygınlaştırılarak eleştirel sivil toplum susturulmaya çalışılıyor' şeklinde konuştu. 1172
• Gazetecilik meslek örgütleri ve İzmir Barosu, Silivri'de görülecek Cumhuriyetdavası öncesi
İzmir'de ortak basın toplantısı yaparak, tüm tutuklu gazetecilerin özgürlüklerine kavuşmalarını
beklediklerini açıkladı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, “Her muhalif ses giderek
daha da baskılanıyor. Bu yöntemlerden biri de gazetecilerin cezaevine atılarak susturulmaya
çalışılmasıdır. Tutuklu gazetecilerin durumları, hepimizin vicdanlarında derin yaralar oluşturdu. İzmirli
gazeteci Gökmen Ulu 105 gündür cezaevinde. Çocuğuna bu süreçte sadece iki kez dokunabildi. Avukat,
kısıtlılık nedeniyle dosyasını inceleyemedi. Henüz iddianamesi hazır değil. İddianameler hazırlanana
kadar, dava süresince hiç değilse tutuksuz yargılama istiyoruz. Gazetecilere baskılar uluslararası alanda
da yüzümüzü kızartıyor” dedi. 1173
9 Eylül 2017
• Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri SalilShetty, Büyükada soruşturması kapsamında
yaklaşık üç aydır tutuklu bulunan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser'i, ziyareti
sonrası yaptığı açıklamada, Eser ile birlikte tutuklananların sadece insan hakları çalışmaları nedeniyle
cezaevinde bulunduklarını vurguladı. Shetty, “Bu insanların derhal tahliye edilmesi gerekir, şu anda
tutuklu olmaları için hiçbir kanıt bulunmuyor, sadece insan hakları çalışmaları nedeniyle cezaevindeler.
Dolayısıyla derhal tahliye edilmeleri gerekir” dedi. 1174
• İspanya ’da eşitsizlik ve yolsuzluklara karşı kurulan Podemos (Yapabiliriz), isimli parti
Cumhuriyet’i ziyaret ederek, Silivri’de görülecek dava öncesinde destek ve dayanışma duygularını
iletti. Türkiye’yi ziyaret eden ilk Podemos heyeti olduklarını ifade eden Podemosüyesi David
Perejil, “Özellikle darbe girişimi ve referandumdan sonra Türkiye’de ifade özgürlüğüne yönelik baskıları
gözlemlemek için geldik. Bu bizim için çok önemli çünkü Türkiye’de özellikle iktidardan bağımsız
gazetecilere ve çeşitli kesimlere yönelik büyük bir baskı olduğunu biliyoruz. Cumhuriyet’in davasını da
çok önem vererek takip ediyoruz. 11 Eylül’deki dava öncesinde İspanya Parlamentosu ve Avrupa
Parlamentosu’nda ne yapabileceğimizi öğrenmek istiyoruz. Ayrıca İsveç-Türkiye çifte yurttaşı olan
Hamza Yalçın ile Almanya-Türkiye yurttaşı Doğan Akhanlı, Türkiye’nin İnterpol üzerinden çıkardığı
arama kararı nedeniyle baskı altında ve ikisine yönelik suçlama da ‘terörizm’. Biz Türkiye’nin ‘terörizm’
suçlamasını ne kadar kolay kullanabildiğini biliyoruz. Angela Merkel’in doğrudan telefonuyla Akhanlı
serbest bırakıldı ama İspanya’yı terk etmesi yasaklandı. Yalçın ise halen cezaevinde tutuluyor. Bu kişiler
için ne yapabileceğimizi öğrenmek ve salıverilmeleri için başlattığımız mektup kampanyasına sizi de

1170

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/819867/insan_Haklari_Savunuculari__Arkadaslarimizin_hepsini_istiyoruz.html
http://www.dw.com/tr/insani-boyutta-ihlal-yaşanıyor/a-40418527
http://www.dw.com/tr/istanbuldaki-toplantıya-boykot-kararı/a-40413113
1173
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/819445/Cumhuriyet_davasi_icin_izmir_den_cagri__Turkiye_ye_adalet_gelecek_diye_bekliyoruz.html
1174
https://www.evrensel.net/haber/331917/af-orgutu-genel-sekreteri-shetty-idil-eseri-ziyaret-etti
1171
1172

174

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2017 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

davet etmek ziyaretimizin bir diğer nedeni” dedi. 1175
• Cumhuriyet Gazetesi Davası Koordinasyonu, Silivri’de görülecek Cumhuriyet davasına dikkat
çekmek amacıyla, “Özgür basın susturulmaz” sloganları eşliğinde Kadıköy’de Cumhuriyet dağıttı.
İstanbul Kadıköy’de bir araya gelen aktivistler adına konuşma yapan Cumhuriyet çalışanı Faruk Eren,
“Bu Cumhuriyet davasıdır. Tüm tutuklu gazetecilerin özgür kalmasını istiyoruz. Arkadaşlarımızı almaya
gideceğiz onları yalnız bırakmayalım” dedi. 1176
10 Eylül 2017
• Sosyal Demokrat Parti başbakan adayı Martin Schulz, Dışişleri Bakanlığı'nın Almanya'da
yaşayan ve bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşlarına yaptığı uyarıya, “Almanya,
Türkiye'den aşağılanmayı kabul edecek bir ülke değildir” sözleriyle tepki gösterdi. Schulz, “Ankara'daki
hükümet ölçüyü kaçırıyor. Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler Ankara'nın sistematik bir şekilde
yürütmeye çalıştığı gibi olmamalıdır” diyerek, Türk hükümetini bu yolu bırakıp “yapıcı işbirliğine
dönmeye” çağırdı. 1177
• CHP’li milletvekili Barış Yarkadaş FETÖ davalarına ilişkin gazetecilerin gözaltına alınması
konusunda “Hayatını dinci örgütlere karşı mücadeleyle geçirmiş gazetecileri, FETÖ torbasına atmak,
davaların inandırıcılığını kaybettiriyor diyerek tepki gösterdi
• Almanya’daki 14 gazetecilik örgütü, tutuklu DieWeltTürkiye muhabiri Deniz Yücel'in 44.
doğum günü nedeniyle kaleme aldıkları bir mektupta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
"Ülkenizde basın ve düşünce özgürlüğünü koruyun,” çağrısında bulundu. Yücel, halkı kin ve düşmanlığa
teşvik etmek ve örgüt propagandası yapmak suçuyla 27 Şubat’ta Türkiye’de tutuklanmıştı. 1178
• Evlendirme programlarına RTÜK tarafından konulan yasağı,programın ismini değiştirerek
ancak formatını koruyarak delmeye çalışan ATV sunucusu Esra Erol rakip kanallar tarafından dava edildi.
Erol, geçen yıl yaptığı programında evlendirdiği bir çifti barıştırmaya çalışıyordu. 1179
12 Eylül 2017
• Cumhuriyet davasında tahliye çıkmaması üzerine, BM ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
(AGİT) yayınladıkları ortak bildiride, yargılanan gazeteci ve yöneticilerin derhal serbest bırakılmasını
talep ederek “İfade özgürlüğü sadece iktidardakiler uygun gördüğünde kullanılacak bir hak değildir”
görüşüne yer verdiler. AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi HarlemDesir ve BM Düşünce Özgürlüğü Özel
Temsilcisi David Kaye’in imzasıyla yayınladıkları ortak bildiride, “Türkiye'nin basın ve ifade özgürlüğü
üzerindeki baskısı, ülkedeki gazetecilerin ve gazeteciliğin güvenliği için doğrudan tehdit oluşturuyor...
Cumhuriyet gazeteci ve yöneticileri, yetkililerin sınırı aştığını düşündüğü, kamunun büyük yararına olan
konularda yazdıkları için neredeyse bir yılı hapiste geçirdi. Onları hapiste tutma kararı sadece
demokrasiye aykırı değil aynı zamanda ülkenin imzaladığı tüm uluslararası taahhütlerini de görmezden
geliyor... Türkiye'ye yardım önermeye ve yetkilileri gecikmeksizin rota değiştirmeye çağırıyoruz”
ifadeleri kullanıldı. 1180
• Çeşitli siyasi parti, dernek ve sivil toplum örgütü üyesi 78’liler Vakfı öncülüğünde yaklaşık 50
kişilik grup, Taksim'detoplanarak,12 Eylül darbesinin 37'nci yıl dönümü nedeniyle yaptıkları açıklamada.
“Gün gelecek, devran dönecek, darbeciler halka hesap verecek” dediler. Grup “12 Eylül'den 15 Temmuz'a
ve OHAL'e bütün darbeciler yargılansın” yazılı pankart taşıdı. Yapılan açıklamada, “Darbecilerle
toplumsal suç ortaklığını reddedelim” denildi. 1181
• Çağdaş Hukukçular Derneği, açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça'nın avukatlarının gözaltına alınmasına tepki göstererek, “Ne Nuriye ne Semih’i hapishanelere
kapatmak ne de avukatlarını gözaltına almak yetmeyecek. Kendilerini avukatsız bırakmayacağız”
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denildi.1182
13 Eylül 2017
• Sanatçılar, siyasetçi ve gazeteciler açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça için, sanatçı Zülfü Livaneli’nin bestelediği “Ey Özgürlük” şarkısı eşliğindeki videonun
yayınlandığı sosyal medyada, iki eğitimcinin Eylül’de görülecek davasına çağrı yaptılar. 1183
14 Eylül 2017
• Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, HDP'li Aysel Tuğluk'un annesinin
cenazesine yapılan saldırı için “Bu saldırıyı kınıyor ve yapanları lanetliyorum. Bu çirkinliği yapan
şahıslarla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Adli yargı önünde yaptıklarının hesabını vereceklerdir” dedi. 1184
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise “İnsanlık dışı, insanlığımızı kaybediyoruz” diyerek tepki gösterdi.
Yaşanan olayın sorumlusunu hükumet olarak gördüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu “Toplumu bu noktaya
kim taşıyor, ülkeyi yönetenler laf ettiler mi. yanlıştır dediler mi, kutulaştırma açısından yapmayın etmeyin
dediler mi?” dedi. 1185 Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da yaşanan olaya ilişkin, “Bu, bizim inanç
değerlerimizle bağdaşmıyor” diyerek tepki gösterdi. 1186
15 Eylül 2017
• Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi, yaptığı çağrıda, “Ülkemiz ve geleceğimiz için çocuklarımızın
hayallerini, ümitlerini, geleceklerini çalan, 21. yüzyılda bilimi yasaklayan çağdışı eğitime ve müfredatı
birlikte durduralım” dedi. Çağrıda eş zamanlı olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de tepkilerini göstermek
amacıyla grup üyelerinin yeniden bir araya gelecekleri açıklandı. 1187
• CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik hakkında gözaltı kararı verilmesinin üzerine
“akıl tutulması” şeklinde değerlendirmede bulunarak “FETÖ ile mücadele adı altında FETÖ'ye destek
veriliyor. Bugün yaşananlar demokrasi adına yüz karasıdır. Çelik hakkındaki gözaltı kararı bir akıl
tutulmasıdır” dedi. 1188CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan dayaptığı açıklamada, “Bu ciddi bir kumpastır.
Ne avukat Celal Çelik'ten FETÖ'cü çıkar ne de bunun üzerinden CHP'ye gelmeleri mümkün değil” dedi.
Tezcan, “FETÖ’nün en güçlü döneminde Çelik yargıtayhakimliğiniFETÖ’yle mücadele ederek istifa
etmiştir. Siyasetin, bu işin arkasında parmağı varsa bilsinler ki bu kumpaslar da yarın açığa çıkacaktır.
Adalet Bakanı'na, AKP Genel Başkanı'na, Başbakan'a sesleniyorum. Eğer dünkü soruşturmalarda olduğu
gibi siyasi iktidarın arkadan koruma ve kollaması altında bu soruşturmalar yürümüyorsa biliniz ki
kriptoFETÖ'cüler iş başında” ifadelerini kullandı. 1189
• Almanya’nın İstanbul Başkonsolosunun Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan DieWeltmuhabiri
Deniz Yücel'i ziyaret etmesine izin verilmediği bildirildi. Alman Dışişleri bakanı izin yasağına herhangi
bir sebep gösterilmediğini kaydederek bu konudaki iddianamenin altı aydır hazırlanmamış olduğuna
dikkat çekti. 1190
• Almanya'nın en büyük medya grubu AxelSpringer, ülkenin diğer büyük ve etkili şirketlerini bir
araya getirerek, aralarında DieWelt muhabiri Deniz Yücel'in de yer aldığı Türkiye’deki Alman
tutukluların serbest bırakılması için Ankara’ya baskı yapmaya hazırlandığı belirtildi. 1191
16 Eylül 2017
• Annesi Hatun Tuğluk'un Ankara'daki cenazesinde çıkan olaylara ilişkin olarak konuşan eski
milletvekili HDP Eş Genel Başkanı Aysel Tuğluk, “Annemin cenazesine yapılan saldırı büyük bir vahşet.
Ancak bu saldırıya karşı toplumdan tek ses halinde gelen lanetleme, kınama beni umutlandırdı” dedi. 1192

1182

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/822353/CHD__Nuriye_ve_Semih_i_avukatsiz_birakmayacagiz.html
http://bianet.org/bianet/insan-haklari/189765-gulmen-ve-ozakca-nin-durusmasina-katilim-cagrilari
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/823357/Hukumetten_Aysel_Tugluk_un_annesinin_cenazesine_saldiri_hakkinda_aciklama.html
1185
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/823415/Cenazeye_irkci_saldiriya_Kilicdaroglu_dan_ilk_yorum.html
1186
https://www.birgun.net/haber-detay/sozcu-kalin-dan-cenazeye-saldiri-mesaji-kiniyoruz-179467.html
1187
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/824087/Uc_ilde__Bilim_disi_mufredati_durduralim__eylemi.html
1188
https://www.birgun.net/haber-detay/kilicdaroglu-ndan-avukatinin-gozaltina-alinmasiyla-ilgili-aciklama-179643.html
1189
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/824115/Celal_Celik_in_gozaltina_alinmasina_CHP_den_ilk_tepki__Bu_bir_kumpastir.html
1190
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201709151030166291-almanya-deniz-yucel-turkiye/
1191
https://tr.sputniknews.com/avrupa/201709171030180819-alman-sirketlere-turkiyede-tutuklu-alman-vatandaslari-icin-ilan-cagrisi/
1192
https://www.birgun.net/haber-detay/aysel-tugluk-toplumun-tavri-beni-umutlandirdi-179847.html
1183
1184

176

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2017 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

• Hak örgütleri, tutuklu HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine
yapılan saldırıyı kınadı. Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen, “Birbirimizin ölülerine bile tahammül
edemiyorsak, toplumsal birlik ve bütünlükten, bir arada yaşamaktan nasıl bahsedebiliriz? Üç-beş insanlık
dışı, kendini bilmez kişinin hareketi olarak görmemek gerekir. Burada yetkililerin toplumun geldiği
noktayı görüp, yeni bir siyaset belirlemeleri gerekir. En başta ölüye, cenazeye saygısızlık söz konusudur...
Bunların tamamı ceza hukukunda karşılığı olan, her birine cezai yaptırım gerektiren eylemlerdir. Bu nefret
suçunun tam da kendisidir” dedi. İHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır şubesi Başkanı Raci Bilici
de “Uzun süredir gerek basın, gerek siyasetçiler kin ve nefret dilini, ayrıştırıcı dili kullandılar,
ötekileştirdiler. Bunun geçmişte de benzerleri yaşandı. Mezarlar yıkıldı, mezar taşları kırıldı, anıtlar yok
edildi. Bu olup bitenler, bir anda oluşmadı. Kin ve nefret tohumlarının ekilmesiyle oluştu. Aleviyi olduğu
gibi, Kürtleri haklarıyla, gayrimüslimleri inançlarıyla kabul edeceksin. Sorun çok ciddidir ve bu ciddiyetle
çözümler geliştirilmelidir” diye konuştu. Bu olayın nun siyasal kutuplaşma ile ilgisi var. Siz sivil
siyasetçileri terörize ettiğinizde, bırakın sivil siyasetçinin kendisini, onun ölmüş annesini bile terörize
edersiniz.1193
17 Eylül 2017
• Yargıçlar Sendikası, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in
gözaltına alınmasına, “Bir avukatın işi ve konuşmaları nedeniyle suçlanması ve gözaltına alınması kabul
edilemez” sözleriyle tepki gösterdi. Sendika tarafından yapılan açıklamada, “FETÖ nedeniyle gözaltına
alınması gerekenler Çelik ve zamanında cemaate karşı tepki verenler değil, övgü düzenlerdir. Çelik
gözaltısı siyasi iktidarın FETÖ ile mücadelesi oyununun geldiği noktayı göstermesi bakımından
manidardır” denildi. 1194
18 Eylül 2017
• CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya’da, kadınlar için hazırlanan iki “pembe
trambüs”ün hizmet vermesine ilişkin ayrımcılık yapıldığını söyleyerek tepki gösterdi. Ağbaba, “Bu
trambüs, kadınları sosyal hayattan koparmaya, Ortadoğu’daki hemcinsleriyle eşitlemeye çalışan
anlayıştır. Buna en çok kadınların karşı çıkması gerekiyor. 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun ile
hayatın her alanında kadın-erkek eşitliği sağlanmışken, aradan 91 yıl geçtikten sonra bu tür uygulamalarla
karşımıza çıkılması manidar ve üzücüdür. Malatya ve Malatya’da yaşayan kadınlar bunu hak etmiyor”
diye konuştu.1195
23 Eylül 2017
• Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri gecesinin İstanbul Beyoğlu
Kaymakamlığı tarafından yasaklanmasına jürideki bazı gazeteciler ve Anter ailesi, “Bizler ödülleri
vermeye devam edeceğiz” sözleriyle tepki gösterdiler. Anter’in oğlu Dicle Anter, “Bizden olmayanın
yaşama şansı yok. Düşünceye tahammül yok. Her gelen iktidar kendi düşüncesi dışında hiçbir düşünceyi
kabul etmiyor. Bütün bunları yaşadık ve gördük. Ama artık zıvanadan çıktı" dedi. Gazeteci-Yazar Ümit
Kıvanç ve Özgür Gazeteciler İnisiyatifi Sözcüsü Hakkı Boltan da, "Burada gerçekleri yazan gazetecilik
mesleği ödüllendirilerek teşvik ediliyor. Zaten özgür basına bir yönelim vardır. Diyorlar ki sizler ödül
dahi veremezsiniz. Bizler gazetecilik ödülü veriyoruz. Kimse neden gazetecilik ödülü veriyorsunuz
diyemez" sözleriyle tepki gösterdi. 1196
24 Eylül 2017
• CHP milletvekili Barış Yarkadaş tutuklu olan Cumhuriyet çalışanları ile ilgili yaptığı yazılı
açıklamada, “Bayatlamış ve çürümüş bir iddianame ile keyfi tutukluluk sürdürülüyor” diyerek tepki
gösterdi. Yarkadaş, gazeteciler Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Kadri Gürsel’in tam 330 gündür
cezaevinde olduğunu hatırlatarak, “Bu tam on bir ay demektir. Ahmet Şık 269, Emre İper ise 171 gündür
tutuklu. Arkadaşlarımızın hayatlarından çalındı bu günler. Cumhuriyet çalışanlarının hiçbir suçunun
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olmadığı duruşmalarda görüldü” ifadelerini kullandı. Cumhuriyet davasına katılma çağrısında bulunan
Yarkadaş, o gün Cumhuriyetçilerin yanında olacaklarını söyledi. 1197
• Cumhuriyet Davası'na katılım çağrısı yapan CHP milletvekili Barış Yarkadaş, cezaevindeki
gazetecilerin durumuna dikkat çekerek, “AKP iktidarı, gazetecilerin hayatlarını çalıyor” dedi. Yarkadaş
yazılı açıklamasında, “Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Kadri Gürsel tam 330 gündür cezaevinde.
Gazetecilerin hayatından on bir ay çalınmış. Cumhuriyet çalışanlarının hiçbir suçunun olmadığı
duruşmalarda görüldü. Bayatlamış ve çürümüş bir iddianame ile keyfi tutukluluk sürdürülüyor.
Hücrelerin demir kapıları, pazartesi günü bu kez özgürlüğe açılsın. Cumhuriyetçilerin yanında olacağız.
Gerçeğin peşinde koşan ve bu yüzden bedel ödeyen gazetecileri yalnız bırakmamak tarihsel, insani ve
vicdani bir görevdir” ifadelerine yer verdi. 1198
25 Eylül 2017
• CHP milletvekili Oğuz Kaan Salıcı Cumhuriyet davasında mahkemenin kararı henüz
açıklanmadan Star ve Akşam’ın, “Altı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi” şeklinde
yayınladıkları haberlere tepki gösterdi. Salıcı sosyal medyada “Demek ki neymiş, Cumhuriyet davası
hukuki değil siyasiymiş! Demek ki neymiş "hükmü" veren manşeti de attırıyormuş! ‘Bağımsız yargı’
yersen!” biçiminde attığı mesajlarla olaya tepkisini sergiledi. i
26 Eylül 2017
• Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı(AGİT)’in medya özgürlüğü temsilcisi Harlem Désir
tahliye edilen Kadri Gürsel hakkında "Yaklaşık bir yıl hapis yatmasından sonra, Kadri Gürsel'in serbest
bırakılmasını memnuniyetle karşıladım. Kendisine yönelik suçlamaların acil olarak düşürülmesi
gerekiyor” açıklamasını yaptı. Cumhuriyet davanın üçüncü duruşmasında yayın danışmanı ve yazar
Gürsel tahliye edilirken genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu, icra kurulu başkanı Akın Atalay, muhabir
Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper'in tutukluluğunun devamına karar verildi. 1199
• Açlık grevindeki tutuklu eğitimci Nuriye Gülmen’nin grevinin 202. Gününde Numune
Hastanesi’ne zorla götürülmesinin ardından açlık grevindeki diğer eğitimci Semih Özakça Esra-Semih
Özakça isimli Twitter hesabından tepki gösterdi. Özakça, refakatçisi Sultan Özakça aracılığıyla “Biz ne
ölmek istiyoruz, ne de yaşayan bir ölü olmak istiyoruz. Zorla müdahale işkencesi ile bizi yaşayan ölü
haline getirmeye çalışıyorlar. Onlar acizlikleri ile kaybettiklerini gösterdiler. Direnişi bitiremiyorlar. Biz
kazanacağız!” mesajını paylaştı. 1200
• Gazeteciler, siyasi parti temsilcileri, hak savunucuları, hukukçular dahil pek çok kişi,
Cumhuriyet’in yazar, yönetici ve çalışanlarının yargılandığı davanın üçüncü oturumu için İstanbul
Adliyesi’nde buluştu. “Herkes için adalet”, “Gazetecilere özgürlük”, “Savunmaya özgürlük” pankartları
açıldı ve eylemde, “Gazetecilik suç değildir”, “Özgür basın susturulamaz”, “İfade özgürlüğü
engellenemez” yazılı dövizler taşındı. 1201
27 Eylül 2017
• Özgür Gündem Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya’nın serbest bırakılması için sosyal medyada
“#İnanKizilkaya400” başlığıyla kampanya başlatan bir grup, “İnan Kızılkaya 400 gündür, sadece
gazetecilik yaptığı için hapiste! Gazetecilik suç değildir” diyerek tepki gösterdi.Özgür Gündem’in
sorumlu Yazı işleri Müdürü olduğu gerekçesiyle dava açılan Kızılkaya, tutukluluğu sırasında maruz
kaldığı hak ihlallerini kaleme aldığı bir mektupta, “Gözaltına alındıktan sonra gazetenin Genel Yayın
Yönetmeni Zana Kaya ile birlikte ayrı bir polis aracına bindirildik. Minibüsün içinde ters kelepçeli şekilde
yere yatıran polisler altı-yedi saat boyunca periyodik dayak seansları uygularken diğer yandan da ‘Sizi
Musa Anter gibi geberteceğiz, asit kuyularına atacağız’ tehditleri savurdular” iddialarına yer vermişti.
Kızılkaya ayrıca çıplak aramaya maruz kaldığını iki ay boyunca hiçbir yazılı yayına ulaşamadığını da
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mektubunda belirtmişti. 1202
28 Eylül 2017
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin(TGC) Konrad Adenauer Stiftung Derneği(KAS) ile ortaklaşa
düzenlediği Eskişehir’deki yerel gazetecilik seminerinde cemiyet başkanı Turgay Olcayto toplam 175
gazetecinin cezaevinde olduğunu belirterek, “biri çıksa, ikisi içeri giriyor,” dedi. Seminere, Cumhuriyet
imtiyaz sahibi Orhan Erinç, Cumhuriyet Ankara temsilcisi Erdem Gül, gazeteci Çiğdem Toker, Hürriyet
Ombudsmanı Faruk Bildirici, Vahap Munyar ile Sözcü den Zeynep Gürcanlı da konuşmacı olarak katıldı.
Başkan Olcayto, KAS proje koordinatörü Bekir Öncel ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz
Büyükerşen’in açılış konuşmalarıyla başlayan seminerde, gazeteci, akademisyen ve hukukçular
tarafından mesleki konuların ele alındığı altı oturum düzenlendi. 1203 Olcayto, konuşmasında “Bu ara
ikinci adresimiz cezaevleri, hemen her gün ya Silivri de Çağlayan adliyesindeyiz,” derken, TGC genel
sekreteri Sibel Güneş son 10 yılda her üç gazeteciden biri hakkında dava açıldığını, 780 gazetecinin de
basın kartlarının iptal edildiğini belirtti. Güneş, istifaya zorlanan gazetecilerin iş bulmakta zorluk
çektiklerini belirterek, “Cumhuriyet tarihinin en ağır döneminden geçiyoruz” diye konuştu. Milletvekili
Utku Çakırözer de konuşmasında, “şu anda en önemli sıkıntımız gazeteciye pranga vurulur anlayışının
getirilmesidir” dedi. 1204
• AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Christian Berger, Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu Siyasi İşler Bölüm Başkanı Birinci Müsteşar Ireneusz Fidos ve Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu Siyasi İşler Danışmanı Aycan Akdeniz, Cumhuriyet’e destek ziyaretinde bulundu. Davaları
yakından takip etmeye devam edeceklerini belirten Berger, Türkiye ile ilişkilerinde hukukun üstünlüğü
çerçevesinde ifade ve basın özgürlüğünün önemine vurgu yaptı. 1205
29 Eylül 2017
• Türkiye'nin hakkında kırmızı bülten çıkarılması için uluslararası polis teşkilatı Eski
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İzmir’e yaptığı gezide Irak referandumu ile ilgili medyayı eleştirerek
“Manşetlere baktığımda sanki bizim Kürt nüfusumuz yokmuş gibi sorumsuz manşetler görüyorum” dedi.
Gül, devamla “Bir taraftan Irak'ın toprak bütünlüğünün siyasi birliğini hep desteklememiz lazım ki biz
bunu güçlü bir şekilde destekledik, diğer taraftan halk olarak, basın olarak siyasiler olarak,
demeçlerimizde söylemler öyle olmalı ki herhangi bir şekilde kendi vatandaşlarımızın bazılarının da asla
onların kalbini de buruk hale getirmemek gerekir. Bu coğrafyada herkes kendi ülkesinde huzur içinde,
barış içinde yaşamalı. Bunu sağlamak da o ülkeyi idare edenlerin görevleri, onun için vaktiyle Saddam'ın
acımasızlığı olmasaydı, Irak da bu duruma gelmezdi. Suriye'nin acımasızlığı olmasaydı Suriye o hale
düşmezdi. Bütün bunlardan alınacak dersler var” ifadelerini kullandı. 1206
30 Eylül 2017
• Almanya'da, gazeteci Meşale Tolu ile dayanışmak için bir araya gelen Tolu ile Dayanışma
Komitesi yaptıkları açıklamada tutuklu tüm gazetecilerin özgür bırakılmalarını istedi. 30 Nisan’dan bu
yana“terör örgütü propagandasıve terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklanan Tolu ve diğer tüm
gazeteciler adına açıklama yapan komite, “Bizler gazeteci arkadaşımızın özgürlüğüne kavuşması için hep
birlikte 18 haftadır buradayız, mahkemesinde de Almanya’dan ve değişik ülkelerden gidecek heyetler ve
dayanışmacı bağımsız inisiyatiflerle orada olacağız” dedi. 1207
2 Ekim 2017
• HDP, eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında mahkeme kararı çıkmadan kararın
açıklandığına yönelik haber yaptığı iddiası ile Sabah hakkında suç duyurusunda bulundu. Duyuruda,
“Cezaevinde tutulan Eş Genel Başkanımız Figen Yüksekdağ hakkında mahkeme karar vermemişken,

1202
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Sabah internet sitesinde kararın açıklanmasına ilişkin, “yargı görevini etkilemeye çalışanlar ve görevini
kötüye kullananlar” hakkında soruşturma açılması için suç duyurusunda bulunuldu” denildi. 1208
4 Ekim 2017
• CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat “MİT TIR’ları” davasının Aralık ayına ertelenmesinin
ardından "Bu dava çökmüştür. AKP, FETÖ arıyorsa kendi içine, kendi belediyelerine baksın. Bu davada
iki mağdur var, biri (tutuklu milletvekili) Enis Berberoğlu diğeri Anayasa Mahkemesi" diye tepki
gösterdi. 1209
7 Ekim 2017
• Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Sözcümuhabiri Gökmen Ulu için, İzmir’de ailesi, sivil
toplum örgütleri, CHP’li vekiller ve meslektaşları tarafından “Gazetecilik suç değildir” “Susma sustukça
sıra sana gelecek” sloganları atıldı. Ulu, Silivri’den buluşmaya gönderdiği mesajda, “Şerefimle girdiğim
bu yerden şerefimle çıkacağım” biçiminde haber göndererek suçsuzluğunu savundu. CHP İzmir
Milletvekili Musa Çam da “Bugün Ulu’ya yapılan, Cumhuriyet’deki gazetecilere, Birgün’e, Evrensel’e
yönelik uygulamalarla benzeşen diktatör ve faşist anlayışın birer göstergesidir. Mücadelemizi
sürdüreceğiz” dedi. 1210
9 Ekim 2017
• CHP milletvekili Barış Yarkadaş, “Gazetecilerin dokunulmazlığının olmadığını söyleyen
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerçekleri saptırmaya çalışıyor” dedi. Bandırma Kitap Günleri'ndeki
panelde konuşan Yarkadaş, Çavuşoğlu'nun Alman Der Spiegel’e verdiği demece tepki göstererek,
Çavuşoğlu’nun tutuklu Türk gazetecileri Almanlara şikâyet ettiğini ve peşinen suçlu gösterdiğini
söyledi. Türkiye'de 182 gazetecinin cezaevinde olduğunu belirten Yarkadaş, “Bu gazeteciler hangi suçu
işlemiş? Hangisi banka soymuş? Hangisi ATM'den para çalmış? Biri bile bu suçları işlemedi” ifadelerini
kullandı. Çavuşoğlu'nun gazetecilere yönelik baskıları meşrulaştırmak için uğraştığını belirten Yarkadaş,
“Gazetecilerin hangi suçu işlediğini söyleyemeyince, ‘Dokunulmazlıkları yok’ demagojisi yapıyor.
Kimse dokunulmazlık istemiyor. Biz dokunulmazlık değil, adalet istiyoruz gazeteciler için…” dedi. 1211
10 Ekim 2017
• Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Ankara-Washington arasındaki vize krizi konusunda
tepkisini “ABD hükümeti aldığı vize kararı ile direk Türk Milletini hedef almıştır. Bu karar kabul
edilemez” dedi. Başbuğ, ABD vizesinin bulunmasına rağmen bu ülkeye gitmeyeceğini, protesto amacıyla
seyahatini iptal ettiğini söyledi. 1212
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin vize kararına, “Amerika'nın yaptığı
uygulama yanlıştır, desteklemiyoruz, 80 milyon cezalandırılıyor” sözleriyle tepki gösterdi. 1213Başbakan
Binali Yıldırım da, “Devletler, aralarındaki sorunları konuşarak çözmek durumundadır. Devamlı dostluk
ya da düşmanlık olmaz. ABD gibi bir ülkeye yakışmayacak bir davranıştır. Bu nedenle ABD'yi daha
sağduyulu olmaya davet ediyoruz” dedi. 1214
12 Ekim 2017
• Amerikalı senatör John McCain, Wall Street Journal muhabiri Ayla Albayrak'a Türkiye'de iki
yıl hapis cezası verilmesine, “Sayısız gazetecinin hapiste olduğu Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan hükümeti tarafından özgür basına karşı yapılan yasaklamaların sonucudur” sözleriyle
tepki gösterdi. McCain'in Twitter hesabından, “Albayrak'ın bir Türk mahkemesi tarafından düzmece
suçlamalarla iki yıldan fazla hapis cezasına çarptırılması konusunda çok rahatsızım. Mahkumiyetininasıl
nedeni Türkiye'de ve bölgedeki çeşitli siyasi görüşler hakkında haber yapacak cesareti ve yeteneği
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göstermesinden kaynaklanıyor. ABD, Türk hükümetini bu temelsiz mahkumiyeti geri alması, hatalı bir
şekilde hapse atılan bütün tutuklu gazetecileri serbest bırakması, Türkiye ve bütün dünyada insan hakları
için ayağa kalkmaya çağırmalıdır” paylaşımını yaptığı kaydedildi. Albayrak, PKK ile ilgili yazdığı bir
haber nedeniyle gıyabında yapılan bir duruşmada iki yıl bir ay hapis cezasına çarptırılmıştı.Albayrak’ın
halen New York da yaşadığı bildirildi. 1215
• Cumhuriyet’in tutuklu üç avukatının serbest bırakılması çağırısıyla İstanbul Adalet Sarayı'nda
başlatılan “Adalet nöbeti”nin 28. haftasında yapılan basın açıklamasında, “Hukuk nasıl oldu da
yurttaşlarını koruyamaz hale geldi. Bırakın yurttaşları görevini yapan avukatları, hakim ve savcıları bile
koruyamaz hale geldi” denildi. Açıklamada, Cumhuriyet avukatları Bülent Utku, Akın Atalay, Mustafa
Kemal Güngör’ün tutuklu kalmalarınatepkiler sıralanarak, “Hakim ve savcının saldırıya uğramasının
olağan hale getirildiği bir süreçten geçiyoruz. Daha çok adalet talebimizi bir kez daha, bizi duyana kadar
haykırmaya devam edeceğiz” denildi. 1216
13 Ekim 2017
• Finlandiya, Wall Street Journal Türkiye muhabiri Ayla Albayrak’a verilen cezayatepkisini ifade
etmek amacıyla Türk Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak, “Bizim açık mesajımız gazetecinin
makalesinde bu karara neden olacak her hangi bir şeyin olmadığıdır” dedi. Finlandiya Dışişleri Bakanı
TimoSoini, Albayrak’ın ABD tarafından Türkiye’ye iade edilmemesi gerektiğini söyleyerek, “Önce
tartışacağız. Türkiye’nin kendi hukuk sistemi var, önce bunu kullanmak ve itiraz etmek daha yararlı, daha
sonra insan hakları mahkemeleri ve benzerleri var” ifadelerin eyer verdi. Finlandiya’nın Avrupa Birliği
parlamenterlerinin, mahkeme kararının geçersiz sayılması ve Türkiye cezaevlerinde tutuklu bulunan tüm
gazetecilerin serbest bırakılmaları için imza kampanyası başlattıkları, İmzaların toplanmasından sonra ise
mektubun Türkiye Adalet Bakanı’na gönderileceği belirtildi. 1217
16 Ekim 2017
• Tutuklu gazeteci Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık, 10 aydır cezaevinde bulunan eşine Raif Bedevi
Cesur Gazetecilik Ödülü’nün verildiği Frankfurt Kitap Fuarı’nda “Türkiye’den Muhalif Sesler” adlı
panele konuşmacı olarak katıldı, DeutscheWelleTürkçe’nin sorularını yanıtlayan Şık, tutuklu Cumhuriyet
çalışanları konusunda Ankara hükümetine savunma için Ekim ayına dek ek süre tanıyan AİHM'ye sitem
etti. “AİHM neredeyse 16 hafta süre veriyor. Burada kişisel hak ve özgürlüklerden bahsediyoruz” diyen
Şık, Türkiye'de bir hukuk devleti varmış gibi davranmasının aslında Türkiye’deki hukuksuzluğun yeniden
üretilmesine neden olduğunu söyledi. 1218
• CHP milletvekili Barış Yarkadaş, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile HDP Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının Diyarbakır Cezaevi'nce yasaklanması konusunu sorguladı. Yarkadaş,
Başbakanın cevaplaması talebiyle TBBM’ye sunduğu soru önergesinde, cezaevlerinde son dönemde keyfi
uygulamaların arttığına dikkat çekti. Yarkadaş basına yaptığı açıklamada “Davutoğlu için de adalet
istiyoruz. Kitabının AKP bürokrasisi tarafından keyfi bir biçimde yasaklanmasına sessiz kalmayacağız”
dedi. Yarkadaş “Yasaklar ve keyfi uygulamalar öyle bir hale geldi ki, AKP Konya Milletvekili
Davutoğlu'nun “Şehirler ve Medeniyetler” kitabı bile cezaevine alınmıyor” diyerek “Sayın Davutoğlu, siz
çökmüş stratejileri pazarlamaya çalışırken, Diyarbakır Cezaevi İdaresi, kitabınızı yasaklıyor. Şimdi söz
sizde...”şeklinde sözlerini sürdürdü.1219
18 Ekim 2017
• Gazetecilerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki (AİHM) davalarına müdahil olan Avrupa
Konseyi, mahkemeye sunduğu altı gerekçeyle, darbe girişimi sonrası birçok gazetecinin ifade
özgürlüğünü kullandığı için terör suçlamasına maruz kaldığını, tutuklama gerekçelerinin keyfi ve muğlak
olduğunu söyledi. Başta Cumhuriyet yazar, yönetici ve muhabirleri olmak üzere gazetecilerin AİHM
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davalarına dahil olan Avrupa Konseyinin İnsan Hakları Komiseri NilsMuiznieks, “Gazetecileri
tutuklamak ve soruşturmak, meşru gazetecilik faaliyetinden uzaklaştırıyor ve oto sansüre neden oluyor.
Mahkemelerin tutuklama gerekçeleri mantıklı açıklamadan ve inandırıcı kanıtlardan yoksun. Gazetecilere
karşı cezai işlemlerin büyük kısmı, tamamen gazetecilik faaliyeti olmasına rağmen dayanaktan yoksun
iddialar ve fiili kanıtlar olmaksızın yargılama yapılıyor” dedi. 1220
• CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “FETÖ üyesi olmamakla birlikte, bu örgüt adına
suç işlemek” iddiasıyla 147 gündür tutuklu bulunan Sözcü muhabiri Gökmen Ulu’nun serbest bırakılması
çağrısında bulundu. Tezcan, Ulu ve Sözcü’nün FETÖ'yle ilişkisi olmadığını vurgulayarak “Ulu'nun
hapiste kalmasının tek bir izahı vardır, Sözcü'den ve gerçek gazetecilikten korktukları için Gökmen'i rehin
olarak tutuyorlar” diye tepki gösterdi. 1221
19 Ekim 2017
• İstanbul Beşiktaş’ta bir grup kadın, müftülere nikah yetkisi veren yasa tasarısının mecliste kabul
edilmesinin ardından, “Müftülük yasası hükümsüzdür”, “Boşanmayı değil cinayeti engelle” şeklinde
sloganlarla protesto ettiler. Grup adına açıklama yapan Rüya Kurtuluş, “İstesek de istemesek de geçeceği
zaten ilan edilmiş olan bu yasanın oylama sonucu önceden belli olabilir tam da bu yüzden toplumun
tamamını ve özellikle biz kadınların tamamını bu denli ilgilendiren yasa maddelerinin görüşülmesi
sırasında AKP sıraları ciddi anlamda boştu. Haklarımızın teminatının, susmayı, kabullenmeyi, itaat
etmeyi reddedişimiz olduğunu biliyoruz” dedi. 1222
20 Ekim 2017
• Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın gözaltına alınmasına Fransa ve
ABD dışişleri bakanlıklarından tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında “Kavala’nın
gözaltına alınması Türkiye’deki endişe verici eğilimin bir örneğidir” denildi. Fransa Dışişleri Bakanlığı
Paris doğumlu Kavala’yı Türk kültürü ve sivil toplum alanındaki en önemli ve saygın temsilcilerinden
biri olarak tanımlayarak, Kavala’nın düzenli olarak Fransız büyükelçiliği ile birlikte çalıştığını,
durumunun yakından takipçisi olacaklarını dile getirdi. 1223
22 Ekim 2017
• Aralarında Banu Güven, Derya Okatan’ın da bulunduğu bir grup gazeteci, Hacker grubu
RedHack’in yayınladığı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın maillerini haberleştirdikleri
için yargılanan üç kişinin tutuklu bulunduğu altı gazeteci için duruşmaya katılım çağrısı yaptı. Kamu
yararına olacak bilgileri haberleştirmenin gazetecinin görevi olduğunu ifade eden Güven açıklamasında,
“Arkadaşlarımız tutuklandıktan sonra Twitter hesaplarına bakıldı. Hemen her dava dosyasında
gördüğümüz gibi sonradan delil oluşturmaya, icat etmeye çalışmak gibi bir durum söz konusu.
Arkadaşlarımızın özgürlüğünü ve gazeteciliği sonuna kadar savunacağız” dedi. Gazeteci Gülten Sarı’da
“İnternette dolaşıma konulan, herkesin erişebileceği bilgileri derleyip toparlayarak haber yapmaları suç
sayılan altı gazetecinin, halkın haber alma hakkı ve kamu çıkarı gözeterek bilgilendirme görevini yerine
getirdiklerini” ifade etti. 1224 Dava kapsamında eski DikenEditörü Tunca Öğreten, BirGün çalışanı Mahir
Kanaat, KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı müdürü Ömer Çelik 304 gün sonra hâkim karşısına
çıkacak. DİHA Muhabiri Metin Yoksu, ETHAsorumlu yazı işleri müdürü Derya Okatan ile Yolculuk
sorumlu yazı işleri müdürü Eray Sargın ise tutuksuz yargılanıyor.1225
24 Ekim 2017
• Siyasi sığınmacı olarak Rusya’ya yerleşen Amerikalı Edward Snowden, Büyükada’da gözaltına
alınan insan hakları aktivistleri için yayınladığı bir mesajda destek çağrısında bulundu. Snowden, Twittter
sayfasından, “Af Örgütü, bana destek çıkmanın zor olduğu bir zamanda beni destekledi. Şimdi biz de
onlara destek olmalıyız. Uluslararası Af Örgütü Türkiye’nin direktörü ve yönetim kurulu başkanı, insan

1220
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haklarını savundukları için hapishanedeler. Yalnız olduğunuzda ve en ihtiyaç duyduğunuzda dış
dünyadan destek görmenin ne anlama geldiğini biliyorum. Bana katılın ve birlikte Türkiye’deki insan
hakları savunucularına destek verelim” ifadelerini kullandı.Snowden,2013 yılında Amerikan Ulusal
Güvenlik Kurumu’na ait bilgileri sızdırmasının ardından, Rusya’ya sığınmıştı. 1226
26 Ekim 2017
• Osmangazi Yörük Türkmen Derneği üyeleri, İyi Parti’nin Kayı Boyu’nun bayrağını
kullandığını iddia ederek, Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dernek Genel Başkanı
Dinçer Akyel, “Dün İyi Parti diye bir siyasi parti kuruldu. Meral Akşener başkanlığında kurulan partinin
ambleminin, Oğuzların Kayı boyu bayrağını simgelediği bir durumla karşı karşıyayız. Yörük Türkmen
Dernekleri olarak tarih boyunca Kayı boyunun bayrağını bir siyasi partinin adı olarak kullanılmasından
rahatsızız. Düşmanlık, ayrıştırıcı bir noktaya gelmeden, toplumun değerlerini ayırmadan, bölmeden biran
önce bu durumdan vazgeçmelerini istiyoruz. Partilerine yeni bir isim bulmalarını istiyoruz. Biz suç
duyurusunda bulunacağız” dedi. Eskişehir Kayı Boyu Derneği Başkanı Kazım Duman da, Kayı işaretinin
kullanılması nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. 1227
27 Ekim 2017
• Dışarıdaki Gazeteciler İnisiyatifi'nin, hapisteki gazeteciler için yapacağı eyleme katılım çağrısı
yapan tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Gazetecilere sahip çıkmak ahlaki bir
görevdir” dedi. Demirtaş, “Gazetecilere özgürlük” başlığıyla kaleme aldığı mektupta, “Gazeteciler
iktidarın duymak ve görmek istemediği, gizleyerek suçlarını örtbas etmeye çalıştığı konuları halka
ilettikleri ve evrensel olan iletişim özgürlüğü hakkını kullandıkları için cezaevlerinde tutuluyor. Ne yazık
ki Türkiye, bu iktidar sayesinde en fazla gazeteciyi cezaevinde tutan ülke nişanını taşıyor. Cezaevlerindeki
gazetecilere sahip çıkmak, dışarıda ağır sansür ve baskı koşullarında çalışan gazeteciler için de önemli ve
ahlaki bir görevdir” ifadelerine yer verdi. 1228
28 Ekim 2017
• İstanbul Kadıköy’de bir araya gelen aralarında gazetecilerin de bulunduğu yaklaşık 200 kişilik
grup, tutuklu meslektaşlarına özgürlük talebiyle “Hemen şimdi adalet, hemen şimdi özgürlük, korkma
haykır özgür basın haktır, Ahmet (Altan) çıkacak yine yazacak” şeklinde sloganlar atarak, yürüyüş
yaptı.1229 Grup adına yapılan basın açıklamasında, “Attığımız her adım, düşüncelerinden ötürü tutsak
edilen arkadaşlarımızın bedenlerine derman, sabırlarına destek, iradelerine perçin olacak. Onlarca
gazeteci tutsak oldukça hiçbirimiz özgür olamayacağız” denildi. 1230
30 Ekim 2017
• Aralarında PEN International, Avrupa Gazeteciler Cemiyeti, Gazetecileri Koruma Komitesi,
Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi ile Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün bulunduğu bir
grup ifade özgürlüğü savunucuları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin öncelikli olarak ele almaya
karar verdiği tutuklu Türk gazetecilerin davalarında müdahil olarak mütalaa verdiler. Mütalaalarda,
gazetecilerin davalarında tehdit altında olanlar konusunda yasal analizler sunulduğu belirtildi. Pen
International üyesi Sarah Clarke, “Türk hükümetinin tutuklu gazetecilere karşı yetkilerini olağandışı bir
şekilde kötüye kullanması, geçtiğimiz Temmuz ayındaki darbe girişiminden bu yana tüm aykırı seslerin
susturulmasına yöneliktir” dedi. Clarke devamla, “Bu gazeteciler bulundukları ülkede bağımsız ve etkili
bir yargı sisteminden mahrum bırakılmıştır” diye konuştu. AİHM, Mayıs ayında Türk gazeteci davalarını
öncelikli olarak işleme koyacağını açıklamıştı. 1231
• CHP milletvekili Ali Şeker, Cumhuriyet ve Özgür Gündem davaları öncesinde yaptığı bir
değerlendirmede, “130 milyon yıl önceki gerçekler bugün bile tespit edilebiliyorken, AKP iktidarı
gazetecileri içerde tutarak örtemez” dedi. Şeker, “Nasıl din istismar ediliyorsa, suçların örtülmesi
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konusunda da adalet istismar ediliyor. Bu suça ortak olmak adalet dağıtması gerekenlere yakışmıyor.
AKP’yi derhal gazetecileri tutsak etmeyi bırakıp, suç işlemekten vazgeçmeye çağırıyorum” diye
konuştu.1232
31 Ekim 2017
• Cumhuriyet yönetici ve yazarlarının da aralarında bulunduğu 19 sanığın yargılandığı davadan
önce, Dışarıdaki Gazeteciler İnisiyatifi, “Susma haykır, gazetecilik haktır, hemen şimdi özgürlük” diyerek
dayanışma mesajı verdiler. Grup adına yapılan açıklamada, “Cumhuriyet ve Özgür Gündem davalarındaki
tutsak arkadaşlarımız Ahmet Şık'ın, Murat Sabuncu'nun, Akın Atalay'ın, Emre İper'in, İnan Kızılkaya'nın
ve Kemal Sancılı'nın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Çünkü defalarca söylediğimiz gibi
Cumhuriyet ve Özgür Gündem’e açılan davalardan tutuklanan arkadaşlarımız sadece ve sadece
gazetecilik yaptıkları için yargılanmaktadırlar” denildi. 1233
2 Kasım 2017
• Türkiye Gazeteciler Sendikası yöneticileri ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, “20 Temmuz sivil darbesinin en çok medya mensuplarını etkilediğini” söyledi.
Kılıçdaroğlu, “Gazeteciler gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Medyaya dönük uygulamalar, Türkiye’yi
dünyanın gündemine taşıdı. Bu gelecek açısından ciddi endişe yaratıyor. Bugün gazeteciler haber yapma,
yazı yazma konusunda büyük kaygı taşıyor. Gazetecilerin oto-sansür uyguladıkları bir süreç yaşanıyor.
Medya patronlarının üzerinde de ciddi baskılar var” diye konuştu. Medya dünyasına üç ayrı kanaldan
baskı yapıldığına işaret eden Kılıçdaroğlu, “İlki, gazeteciler cezalandırılıyor, ikincisi medya patronları
tehdit ediliyor, son olarak da finansal denetimlerle gazetelere ağır cezalar veriliyor. Bu üç ayrı koldan
muhalif medya organları susturulmak isteniyor” dedi. 1234
3 Kasım 2017
• Terör örgütüne üye olma suçuyla dört ay boyunca gözaltında tutulan ve geçen hafta serbest
bırakılan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser, Reuters ile yaptığı söyleşide
“Durumun sürrealitesini açıklayacak kelimeleri bulamıyorum, saçmalık” dedi. Eser, kendisine ve diğer
insan hakları savunucuları aleyhine açılan davanın “saçma ve gerçeküstü” olduğunu söylerken serbest
bırakılan diğer sanıklarla birlikte dışarı çıktıklarında, tepki amacıyla, dövme yaptırmaya karar verdiklerini
ekledi. Eser’in de dahil olduğu 11 insan hakları savunucusu Temmuz ayında İstanbul Büyükada’da
yaptıkları toplantı sonrasında gözaltına alınmış ve 113 gün sonra serbest bırakılmışlardı. 1235
6 Kasım 2017
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası
İstanbul Kitap Fuarı’nda gazeteci Sabahattin Önkibar’a yapılan saldırıyı kınadı. TGC yaptığı açıklamada,
“Türkiye’de basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki engeller artıyor. Farklı düşüncelere olan
tahammülsüzlük nedeniyle gazeteler, gazeteciler, kitapevleri ve yazarlar hedef haline getiriliyor” dedi.
TGC saldırıyı kınadıklarını, sorumlularının en kısa sürede bulunması gerektiğini ifade etti. 1236
7 Kasım 2017
• CHP’li milletvekilleri ile bir grup gazeteci, Sözcü davasının görüldüğü Çağlayan’daki İstanbul
Adalet Sarayı önünde üç dakikalık sessiz protesto eylemi yaptı. Aralarında, CHP’li milletvekili Barış
Yarkadaş, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durgun ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Misket Dikmen ve gazete okurlarının bulunduğu grup, “Demokrasi ve özgürlük mücadelemiz
ulu bir çınardır, gazetecilere özgürlük” şeklinde pankartlar taşıyarak protestolarını tamamladı. 1237
• Bartın’ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında, gece
vardiyasında çalışan işçiler eylem başlattılar. Zonguldak'taki meslektaşlarının eylemine destek veren
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işçiler, “madenler halkındır satılamaz” sloganları atarak madenlerin özelleştirilmesinin önünü açan torba
yasa tasarısını protesto etti. Söz konusu torba yasa tasarısının, “TTK ile Türkiye Kömür İşletmeleri,
uhdelerinde bulunan maden ruhsat sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep
etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir” şeklindeki 58. maddesine, Genel Maden İşçileri
Sendikası(GMİS) yaklaşık dört bin madenci işçisiyle birlikte basın açıklaması yaparak tepki gösterdi. 1238
8 Kasım 2017
• Türkiye Taşkömürü Kurumunun beş ayrı ocağında çalışan yaklaşık iki bin işçi, TBMM
komisyonunda kabul edilen torba yasa tasarısında yer alan özelleştirme maddesine tepki olarak maden
ocağından çıkmama eylemini, maddenin değiştirileceği açıklaması üzerine sonlandırıldı. TTK Genel
Müdürlüğü tarafından, Kozlu, Üzülmez, Karadon, Armutçuk ve Amasra maden ocaklarına gönderilen bir
bildiride, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu’nun, ‘Kanun dışı grev ve lokavt konusu’ ile ilgili
70’inci maddesine atıf yapılarak eyleme katılan işçilere 944'er TL idari para cezası uygulanacağı ifade
edildi. TBMM Bütçe komisyonunda 23 Ekim de kabul edilen torba yasasında özelleştirmeyi öngören
58’ince maddeye tepki göstermek amacıyla işçiler iki gün sonra ocaklara inerek, yasa düzeltilene kadar
eylemlerini sürdüreceklerini belirtmişlerdi. Daha sonra hükümetçe yapılan açıklama sonrası işçiler
eylemlerini sona erdirdiklerini bildirdiler. 1239
• Üniversite Öğrencileri, Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) kuruluşunun 36. yıldönümünde
protesto etmek için Beyazıt Meydanında basın açıklaması gerçekleştirdi. “Özgürlüğümüz ve geleceğimiz
için ayaktayız” pankartının açıldığı eyleme İstanbul’da bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinden çok
sayıda öğrenci katıldı. 1240
• CHP’li milletvekilleri, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, tutuklu CHP milletvekili Enis
Berberoğlu hakkında verilen 25 yıllık hapis cezasına ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Ceza
Dairesi'nin bozma kararını usul ve yasaya aykırı bularak, dosyayı iade etmesine tepki gösterdi. CHP’li
Ömer Süha Aldan, “İki hâkim heyeti arasında tepişme, bir kaprisleşme söz konusudur. Bunun cezasını,
mağduriyetini Berberoğlu çekmektedir. Buna hakları yoktur. Türkiye’de yargı ayçiçeği, günebakan gibi
Saray’a bakmaktan vazgeçmelidir. Yargı adalet terazisine baksın” dedi. CHP adına davayı izleyen
hukukçu milletvekillerinden Mahmut Tanal da kararın Berberoğlu için esarete dönüştüğünü belirterek,
“Mahkeme kendisini kanun koyucu yerine koymaktadır. Bu karar keyfidir, hukuk dışıdır, adaletsizdir ve
siyasidir. Hukuk fakültelerinde Ceza Muhakemesi dersi öğretilir. Bu mahkeme heyeti sınava girse sınıfta
kalır. Güçler savaşı nedeniyle adalet zedelenmektedir. Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararına karşı yerel
mahkemenin direnmesi yani dosyayı kapatması anayasal suçtur” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı
Bülent Tezcan da “Berberoğlu davası bir ateş topu oldu, kimse elinde tutmuyor. Siz top gezdirirken
Berberoğlu hapishanede. Kanunun ‘yapma’ dediğini yapan bir mahkeme var. Bu mahkeme bu gücü
nereden alıyor?” diye konuştu. 1241
9 Kasım 2017
• İnsan Hakları Derneği (İHD), işlerine geri dönebilmek için bir yıldır Yüksel Caddesi’ndeki
İnsan Hakları Anıtı önünde yapılan eylemlerde 692 kişinin “kötü muameleye uğradığını” açıkladı. Rapora
göre, bir yılda polis tarafından 232 kez direniş alanına müdahale edilirken, 586 gözaltı işlemi yapıldı.
Raporda ayrıca, Yüksel Direnişi’ni kırmak amacıyla gözaltına alınan eğitimci Nuriye Gülmen’in 23
Mayıs’tan bu yana tutuklu olduğu, tahliye edilen eğitimci Semih Özakça’nın ise 20 Ekim’den beri ev
hapsine alındığı vurgulandı. 1242
11 Kasım 2017
• DieWelt’in tutuklu Türkiye muhabiri Deniz Yücel, DieTageszeitung’a verdiği yazılı röportajda,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün toplumu “korku rejimi”ne maruz bıraktığını ifade ederek,
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Türkiye'nin faşizme doğru sürüklendiğini söyledi.Yücel, İstanbul Silivri Cezaevi'nde yalnız kaldığını ve
tek başına tutsak edilmenin de bir işkence türü olduğunu belirtirken cezaevi muhafızlarının bile yanlış bir
hamle yapmaktan korktuğuna dikkat çekti. Bu korku rejiminin sadece eleştirmenlere yönelik olmadığını,
aynı zamanda baskıcı sistemin uygulayıcılarını da etkilediğini sözlerine ekledi. 1243
13 Kasım 2017
• Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Uluslararası Başkanı Pierre Haski, “Cumhuriyet davası
takip ettiğimiz, endişe duyduğumuz en önemli dosyalardan biri” diye konuştu.Cumhuriyet’i, ziyaret eden
Haski, “Hükümetin Cumhuriyet’e yönelik baskılar karşılığında gösterilen dayanışma konusunda
memnuniyet duyduğunu ifade etti. RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ise “Cumhuriyet davasının
özgün bir tarafı kamuoyu tarafından, sivil toplum hareketleri tarafından sahiplenilmesi. Meşru bir
direnişle toplumumuz uyarılıyor” diye konuştu. 1244
14 Kasım 2017
• AKP milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Meclis’te yaptığı konuşmada HDP’nin raporunda görüş
bildiren akademisyen ve gazeteciler için, “Bu bildiriye imza atan akademisyene, siyasetçiye, gazeteciye
hiçbir ülkede bırakın hapishaneyi yaşam hakkı bile vermezler” dedi. Kavcıoğlu, HDP’nin Avrupa
Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne verdiği raporu, “Bir akademisyen raporda, Türkiye’nin kıyım
yaptığını söylüyor. Bu bildirinin altına imza atan hiçbir akademisyenin Türkiye’de akademisyenlik
yapmaya hakkı yok. Devlete böyle ihanet olur mu?” sözleriyle eleştirdi. 1245
16 Kasım 2017
• HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Anayasa Mahkemesi’nin, tutuklu milletvekili Gülser Yıldırım'ın
başvurusunu reddetmesi konusunda “Mahkemeler, toplumla devlet arasındaki anlaşmazlıkları çözmek
için vardır ancak bu görevi yaptığı ölçüde meşrudur. Anayasa Mahkemesi bu kararıyla siyasi vesayet
altında olduğunu net bir biçimde ortaya koymuştur” dedi. Milletvekilliği düşürülen HDP Kadın Meclisi
Sözcüsü Besime Konca ise da Türkiye'nin 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği ilk
ülke olduğuna işaret ederek, “Bugün 82 yıl sonra geriye dönerek kadınların bu hakkı gasp edilmiştir. Bu
kararla hukuk iktidarlaştı. Milletvekili arkadaşımız hala rehin tutuluyor. Bu kararı tanımadığımızı ve bu
kararın hukuksuzluk olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz” sözleriyle tepki gösterdi. 1246 HDP Grup
Başkanvekili Ahmet Yıldırım da, “Bu karar siyasidir. Deyim yerindeyse ülkenin bir bölümüne düşman
hukuku uygulanmıştır” dedi. 1247
• Anadolu Yayıncıları Derneği, TÜRKSAT ile RTÜK’ün yerel yayıncılara uyguladığıfrekans
ücretlerinin yüksek olduğunu ve telif haklarının yerel yayıncıları ekonomik olarak zorladığını ifade ederek
ücret tarifesinin makul seviyeye çekilerek, fiyatların yeniden düzenlenmesini istedi. Dernek Başkanı
Sinan Burhan, TÜRKSAT'ın frekans ücretlerinde yeni düzenleme yapmamakta ısrar etmesi halinde birçok
yerel kanalın ekonomik yetersizlikten dolayı kapatmaya gideceğini ileri sürerek “Ulusal televizyonlar ile
yerel televizyon kanalları aynı ücreti ödemektedir. Bu adaletsizliğe 'Dur' demek gerekir. Ayakta kalmaya
çalışıyoruz. Kendi il ve ilçesinin tanıtımını yapan yerel televizyonlar kapanmayla yüz yüze” dedi. 1248
• İstanbul Kadıköy'de Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladığı gerekçesi ile tutuksuz
yargılanan Mehmet Ali Aligül'e, “Yakarak mala zarar verme” suçundan dört yıl iki ay hapis cezası verildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde sanığın geceleyin Sanat
Merkezine giderek elindeki şişedeki benzini, binanın öğrenci giriş kısmına dökerek yangın çıkardığı
belirtildi.1249
• Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, terör soruşturması çerçevesinde tutuklanan HDP
milletvekili Gülser Yıldırım’ın “Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlal edildiği” iddiasıyla
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yaptığı bireysel başvuruyu reddetti. AYM, Yıldırım’ın “Tutuklamanın hukuki olmadığına, ifade
özgürlüğü ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının ihlal edildiğini ve soruşturma dosyasına
erişimin kısıtlandığına” ilişkin iddialarını “Açıkça dayanaktan yoksun olmaları ve başvuru yollarının
tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez” buldu. 1250
• Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı
açıklamada darbe girişimiyle ilişkisinden şüphelenilen Dışişleri bakanlığı diplomatlarının dörtte birinin
askıya alındığını söyledi. Yapılan düzenlemenin "ciddi belgeler"e dayandığını ve görevlerine geri
dönenlerin oranına bakılması halinde bakanlığın hata yapmadığının açıkça görüldüğünü belirtti. 1251
• FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen polis, öğretmen ve askerlerden oluşan 136 kişi 30 farklı
ilde gerçekleşen dört ayrı operasyonla gözaltına alındı. Aynı operasyonda 60 güvenlik görevlisi
tutuklandı. Şüphelilerin, örgüt lideri Fethullah Gülen'in ağından aldığını söylediği şifreli mesajlaşma
uygulaması ByLock'u kullandığı iddia edildi.1252
17 Kasım 2017
• Diyarbakır Barosu Cezaevleri İzleme Komisyonu üyesi Öykü Çakmak, “cezaevleri hak
ihlalleri” raporunda, tutukluların işkence ve kötü muameleye tutulduklarını söyledi. Çakmak tutukluların
tek tip kıyafet, kimlik uygulaması ve süngerli odalarda (etrafı süngerle kaplı, tutukluların işkence sonrası
götürüldüklerive kamera sistemi ile izlendikleri oda) tutulmaları gibi muameleyle karşılaştıklarını söyledi.
Raporda ayrıca, “Özellikle de OHAL sonrasında yaygın sevk ve sürgünlerle hem tutuklu ve hükümlüler
hem de aileleri mağdur edilmektedir. Bu uygulamaların yasal düzenlemelerden ziyade keyfi
uygulamalarla gündemleştirildiği ve yaşandığı gözlemlenmiştir. Son aylarda birçok cezaevinde
yaptığımız görüşmelerde, idarelerin keyfi uygulamalarına OHAL ilanını ve KHK'leri gerekçe
gösterdikleri tarafımıza iletilmiştir” dedi. 1253
• Trabzon merkezli 13 ilde ve KKTC’de, TSK mensuplarına yönelik düzenlenen FETÖ/PDY
operasyonlarında bir öğretmen ile çeşitli rütbelerde 23 subay ve astsubay gözaltına alındı. Trabzon TEM
Şube ekipleri, Ekim ve Kasım ayı içerisinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda toplam 45 muvazzaf
subayı gözaltına aldığını bildirdi. 1254
• Kocaeli'de, FETÖ/PDY örgütünün TSK içindeki yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda
22 asker gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, iki yüzbaşı, bir araştırma
görevlisi teğmen, bir teğmen, 17 astsubay ve bir ihraç astsubay olmak üzere toplam 22 kişi gözaltına
alındı. Firar durumdaki ihraç edilen iki kişiile sekiz kişinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği
bildirildi.1255
• Ağrı merkezli dokuz il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde FETÖ/PDY soruşturması
kapsamında, 25 rütbeli asker gözaltına alındı. Yedi şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam
ettiği bildirildi.1256
• Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde çalışma yürüten İnsan Hakları
Merkezi kapatıldı. Kapatma haberini akademisyen Kerem Altıparmak sosyal medya hesabından
duyurarak, “Toplam 40 yıl hizmet vermiş Türkiye akademisinin yüzakı SBF İnsan Hakları Merkezi
kapatıldı. Tabelasını kendi ellerimizle söktük. İnsan hakları mücadelemiz tabii ki bitmedi, her zaman
doğruyu savunacağız!” dedi. 1257
• Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) üyesi avukat Gürkan İstekli’nin üç gün önce
Akçakale’de “terör örgütü üyesi olma” iddiası ile gözaltına alındı. İstekli’ye yedi gün gözaltı süresi
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verildiği öğrenildi. ÖHP, karara ilişkin, “Meslektaşımız, spor salonuna götürülerek polisler tarafından
işkenceye maruz bırakılmıştır. Kafasından, boynundan ve sırtından birçok darbe alan İstekli, doktor
kontrollerinde bu durumu söylemesine rağmen, şikayetdoktor muayene raporlarına işlenmemiştir.
Meslektaşımız hakkında örgüt üyesi olmak suçlaması ile verilen yedi günlük gözaltı kararına
karşıtarafımızdan itiraz başvurusu yapılmıştır” denildi. 1258
• Açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen, Semih Özakçaile Acun Karadağ’ın yargılandığı
davanın dördüncü ara duruşmasında, Gülmen'in tutukluluk hâlinin devamına karar verildi. Mahkeme,
Özakça'nın ev hapsinin kaldırılması talebini reddederken Gülmen'in tutukluluğunun devamına,
Karadağ'ın ise adli kontrol şartı ile her hafta cumartesi günleri imza atmak suretiyle tahliyesine karar
verdi. Duruşma mahkeme heyeti tarafından 10 gün sonraya ertelendi. 1259
19 Kasım 2017
• Avrupa Birliği (AB) “Türkiye’nin Avrupa standartlarından sapmasını” gerekçe göstererek
Türkiye’ye yönelik fonlarda kesintiye gitme kararı aldı. Bu kararla AB’nin ilk defa Türkiye’ye siyasi
gerekçe göstererek fon kesintisi uygulayacağı belirtildi.Gelecek yılki AB bütçesinde, Türkiye için
öngörülen fonlarda 105 milyon Euro kesintiye gidileceği açıklandı. 1260 Avrupa Parlamentosu bütçe
raportörüSiegfriedMureşan, açıklamasında, Türkiye için 70 milyon Euro tutarında bir rezervin muhafaza
edileceğini, bu fonun “Türkiye'nin demokratik standartlar, insan hakları, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü
alanlarında Avrupa standartlarına yakınlaşması durumunda kullanılacağını” belirtti. 1261
20 Kasım 2017
• Aralarında siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve sendikacıların da bulunduğu aydınlar, açlık grevindeki
eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın işlerine iade edilmesi çağrısında bulundu. Açıklamada,
“OHAL'e, KHK'lere, çalışma hakkının gaspına, düşünce ve ifade özgürlüğünün engellenmesine,
işkenceye, haksız tutuklamaya, zorla müdahale tehdidine, savunma hakkının gaspına karşı, yaşatmak
istiyoruz.Nuriye ve Semih işlerine iade edilsin” ifadelerine yer verildi. İşlerine geri dönmek için açlık
grevi başlatan iki eğitimciden Özakça Ekim ayında tahliye edilmiş, ancak Gülmen hakkında bir başka
davadan sorumlu tutulması nedeniyle bırakılmamıştı. Son olarak Gülmen, hastaneye sevk edilmişti. 1262
• CHP milletvekili Barış Yarkadaş, gazeteci Ali Tarakçı'nın uğradığı silahlı saldırının ardından
gazetecilere yönelik saldırıları TBMM gündemine getirerek, “Gazeteci, yazar, çizer ve düşünürlere
yönelik saldırılar artıyor” dedi. Yarkadaş, artan şiddetin araştırılması için meclis araştırma önergesi verdi.
Son dönemde Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar, yazar İhsan Eliaçık, spor yazarı Osman
TanburacıveGazetem İstanbulyazarı Ali Tarakçı'nın da dahil olduğu fiziki saldırılar ile Evrensel muhabiri
Burcu Yıldırım'ın tehdide uğradığını anımsatan Yarkadaş, "Saldırganlar bu cesareti nereden alıyor?" diye
sordu.1263
21 Kasım 2017
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet.com.tr Yayın Yönetmeni Oğuz Güven’e
verilen hapis cezasına ilişkin “Bu ceza gazeteciye gözdağı verme cezasıdır. Güven haksız yere böyle bir
cezayla muhatap oldu. Haklılığını bütün medya kabul ediyor. Saray ve ona hizmet eden yargı ceza yazarak
onu susturmaya çalışıyor” dedi. Fransa'nın yarı resmi haber ajansı AFP ise Güven'e yönelik davanın bu
gazeteye yapılan iktidar baskısının bir göstergesi olduğunu kaydetti. Ajans ayrıca Sınır Tanımayan
Gazeteciler'in 2017 raporuna göre basın özgürlüğü sıralamasında Türkiye'nin 180 ülke içinde 155'inci
olduğunu da belirtti. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş da “Bu karar,
hâlihazırda dört yönetici ve çalışanı cezaevinde tutulan Cumhuriyet’e yönelik siyasi baskıların devamı
niteliğindedir. Güven’e verilen hapis cezası gazetecileri düşman görme zihniyetinin bir ürünüdür.
Güven’e hem terör örgütü propagandası suçlaması hem de terör örgütü açıklamasını yayımlamak
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suçlamasıyla ceza vermek ‘basın özgürlüğü’nü ayaklar altına almaktır. Tüm baskılara, tehditlere,
cezalara, hapisliklere rağmen gazeteciler gerçekleri yazmaya devam edecek” dedi. 1264Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş de “Bir başlık nedeniyle arkadaşımız üç yıl, bir ay, iki gün hapis
cezasına çarptırıldı. Gazeteciler bu ülkede mesleklerini yapamıyor. Tüm tutuklu meslektaşlarımızın özgür
bırakılmalarını istiyoruz” diye konuştu. CHP milletvekili Barış Yarkadaş ise, “Güven'in
yönettiği Cumhuriyet.com.tr, merhum başsavcının hayatını kaybettiği haberle ilgili bir tweet attı ve bu
tweet ekranda sadece 52 saniye kaldı. Daha sonra bizzat editörler tarafından silindi. Basın tarihine 52
saniyelik dava olarak geçen bu kovuşturma ne yazık ki trajik bir biçimde sonuçlandı. Bugün Çağlayan
adliyesinde tam 52 saniyede adalet yerle bir edilmiş, hukuk biçilmiştir. Bu dava sonucunda verilen kararın
adli olduğunu, hukuki olduğunu söyleyebilmek için insanın aklını kaybetmesi gerekir. Önceki gün AKP
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecileri eleştirdiği bir konuşmada hedef göstermiş
susturulacaklarını söylemişti. Belli ki iktidarın söylediği her söz Çağlayan Adliyesi'nin koridorlarında çok
çabuk yankılanıyor” dedi. 1265 Basın Konseyi, Güven ile ilgili yaptığı açıklamada, hapis cezasının
“orantısız” olduğunu ifade etti. Açıklamada devamla, “Türkiye'ye itibar kazandırmadığı gibi, tersine itibar
kaybettirir” ifadesi yer aldı. AFP, Güven'in “Terörist propagandası yapmak” ve iki yıldan fazla bir süre
önce yine attığı bir tweet nedeniyle “PKK'nın yöntemini meşru göstermek ve cesaretlendirmek” gibi
suçlamalara maruz kaldığını yazdı. Reuters, ANSA med’dede Güven ile ilgili haberler yer aldı. 1266
• Ankara Valiliği’nin LGBTİ etkinliklerini süresiz olarak yasaklamasının ardından Pembe Hayat
ve KaosGL dernekleri, yasal işlem başlatılacaklarını açıkladılar. Dernekler Valilik yasağının “hukuka
aykırı, ayrımcı ve keyfî olduğunu” ifade ederek, bu yasağın hem anayasaya hem de uluslararası
anlaşmalara aykırı olduğunu söylediler. 1267LGBTİ örgütlerinin sinema, tiyatro, panel, söyleşi, sergi gibi
etkinliklerinin Ankara’da yasaklanmasının ardından CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu olayı meclise
taşıyarak Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması talebiyle altı sorunun yer aldığı bir önerge verdi. 1268
Söz konusu haber ayrıca Guardian’da da yer alarak “İnsan hakları kuruluşlarının kararı “yasa dışı ve
ayrımcı” bularak kınadıklarına dikkat çekildi. Haberde, kararın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
eşcinselliği “milletin değerlerine aykırı” bulmasına ilişkin açıklamasından kısa bir süre sonra alındığı ileri
sürüldü.1269
• TGC Başkanı Turgay Olcayto, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteciler Ahmet Şık,
Mahir Kanaat ve Ali Bulaç’ı ziyaret etti. Olcayto, “Gazetecilik suç değildir, tutuklu gazetecilerin özgür
bırakılmasını istiyoruz” diye konuştu. 1270
22 Kasım 2017
• Cumhuriyet genel yayın yönetmeni Oğuz Güven’in hapis cezasına çarptırılması TBMM de
tartışıldı. CHP Milletvekili Mehmet Tüm, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Hükûmete
verdiği sözlü soru önergesine temas ederek “bu verilen hapis cezası gazetecileri düşman görme
zihniyetinizin bir sonucu mudur?” diye tepki gösterdi. 1271
• CHP Milletvekili Gülay Yedekci, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Malatya'da,
Alevi ailelerin yaşadığı belirtilen on üç evin kapı ve duvarlarına kırmızı boyayla çarpı işareti konulmasını,
“endişe verici” olarak niteledi. Yedekci, Alevilere inançları ve yaşam felsefeleri nedeniyle cephe alan bir
anlayış tarafından bu işaretlemelerin yapılmış olması konusundaki endişelerinden bahsederek, güvenlik
güçlerinin gerekli önlemleri almasını istedi. 1272
23 Kasım 2017
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• CHP milletvekili Barış Yarkadaş, cezaevlerindeki hak ihlallerinin arttığını, yargının ise
talimatla karar verdiğini ileri sürdü. Yarkadaş, Silivri Cezaevi'nde bulunan Habertürk editörü Oğuz
Usluer'in saçlarının zorla kesildiğini açıkladı. Yarkadaş, Uluer’e yapılan muamelenin bir genelgeye
dayanıldığını ifade ederek, “Elazığ Cezaevi'nde hak gasplarına karşı açlık grevi yapan tutuklular, yirminci
güne ulaştı. Bafra Cezaevi'nde günlerdir gazete ve dergi verilmiyor. Gelin, bu uygulamalardan vazgeçin.
Bunlar 12 Eylül artığı uygulamalardır. 12 Eylül’le güya hesaplaştığını söyleyenler ne yazık ki bu
uygulamalarla (eski Cumhurbaşkanı) Kenan Evren'in sıkı bir takipçisi olduklarını da göstermişlerdir.
Sorunlar sadece cezaevleriyle sınırlı değil yargı da aynı durumda” dedi. 1273
• Malatya’da Alevilerin evlerine kırmızı boyayla çarpı işareti konulması, Pir Sultan Abdal Kültür
Derneği Şubesi öncülüğünde yapılan eylemde dernek başkanı Mehmet Topal, “Korkmuyoruz, çünkü biz
korkuyu Kerbela’da bıraktık. Alevilere, ne kadar baskı olursa olsun, ne kadar zulüm olursa olsun, hiç bir
şekilde boyun eğmeyeceğiz,” dedi. Topal, evlere çizilen çarpı işaretini daha önce de başka illerde
gördüklerini ifade ederek, şaşırmadıklarını belirtti eski olaylarda faillerin korunduğunu ileri sürdü. Topal
devamla “Ancak bu olayı basit sıradan bir olaymış gibi göstermelerine izin vermeyeceğiz” dedi. 1274
• Kayseri Hacı Bektaşi Veli Derneği ve Vakfından yapılan açıklamada ise, “Söylenecek çok şey
var, ama şunu merak ediyorum. Kimsenin inancına müdahalemiz,kimsenin canına kastımız, kimsenin
malında kimsenin namusunda gözümüz yok. Kısacası, kimseye bir zararımız yok. Acaba neden
'provokasyon' denince ilk akla Aleviler geliyor? Neden devlet, bu provokatörleri hiç tespit edip,
cezalandırmıyor?” biçiminde tepkiye yer verildi. Açıklamada ayrıca ‘Aleviler, cumhuriyete, değerlerine
sahip çıkmaya, aydınlığı, kardeşliği, barışı, eşitliği savunmaya devam edecek” denildi. 1275
24 Kasım 2017
• Aralarında Uluslararası Soykırım Çalışmaları Akademisyenleri Birliği, Columbia Üniversitesi
Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden bir grup ile yayıncı Ragıp Zarakolu gibi 55 yazar ve akademisyen,
Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması için çağrıda bulundu.
Kavala destekçileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdikleri bir mektupta, dünyanın pek
çok yerinden gözlemcilerin Kavala’ya yönelik suçlamaların temelsiz olduğuna dikkat çektiklerini ve
kendisinin bir medya kampanyasının kurbanı olduğu ifade edildi. Açıklamada, çok saygı duyulan iş
insanlarından ve kültür figürlerinden biri olan Kavala’nın Türkiye’deki etnik gruplar arasında barış
köprüleri kurduğu hatırlatılarak, kendisinin sivil alanlar açtığı ve demokratik değerlere katkı sağladığı
belirtildi.Kavala, FETÖ ve 17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma
kapsamında 1 Kasım’da tutuklanmıştı. 1276
• Uluslararası PEN, Cumhuriyet internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven'in suçlu
bulunması karşısında “Dehşete kapıldık” açıklaması yaptı. Açıklamada, “PEN, Cumhuriyet’in sitesinin
yayın yönetmeni Güven'in üç yıl bir ay hapis cezasına çarptırılması kararı karşısında dehşete kapılmıştır.
Güven, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in ölümüyle ilgili Cumhuriyet'in hesabından
yayımladığı bir tweet nedeniyle “FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne katılmak” ve “PKK/KCK terör
örgütünün şiddet içeren yöntemlerini meşrulaştıran ya da bu yöntemlerin kullanımını teşvik eden
açıklamalarn yayınlamaktan” suçlu bulunmuştur. Söz konusu tweet Alper’in ölümünü kolaylıkla
kanıtlanabilir şekilde kaza olarak nitelemektedir. Burada savcının ölümüyle ilgili haberin ‘İlk FETÖ
iddianamesini hazırlayan savcıyı kamyon biçti’ biçimindeki başlığı kopyalanmıştır. ‘Biçme’ kalıbı, araba
kazalarıyla ilgili haberlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Başlığı kendisi yazmamış olan Güven, bu tweet'i
yayımladıktan 52 saniye sonra silmiştir. Uluslararası PEN Türk yetkilileri mahkumiyet kararını bozmaya
çağırır ve Oğuz Güven ile sadece ifade özgürlüklerini barışçıl bir biçimde kullandıkları için içerde tutulan
diğer Cumhuriyet çalışanlarının acilen ve koşulsuz serbest bırakılmaları çağrısını yineler” denildi. 1277
25 Kasım 2017
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• Tutuklu Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala için Silivri Cezaevi
önünde destek çağrısında bulunan arkadaşları, “Kavala hayatı boyunca darbeci zihniyetle mücadele
etmiştir” dedi. Kavala’nın Robert Kolej’den sınıf arkadaşları olan grup yaptıkları açıklamada, “Kavala
için Birleşmiş Milletlerden Avrupa Konseyi'ne ve Avrupa Parlamentosu'na, uluslararası alanda önde
gelen insan hakları ve sivil toplum kuruluşlarına, dünyanın saygın basın organlarına ve üniversitelere
kadar yayılan kuvvetli bir tepki yükseldi. Kendisini yakından tanıyan arkadaşları olarak Osman'ın bir
darbe girişiminin içinde yer aldığı ya da cemaat görünümlü kriminal bir örgütle ilişkisi olduğu gibi
iddiaları reddediyoruz” ifadelerine yer verildi. 1278
• Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü öncesi Kadıköy'de
toplanan kadınlar, kadınlara yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini protesto etti. “Kadın Meclisleri
Gelecek, Şiddet Bitecek” pankartı açan kadınlar, Khalkedon Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Sık sık
sloganlar atan grup, Kadın Meclisleri'ndenbir üyenin yaptığı açıklamada, “25 Kasım Kadına Yönelik
Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde kadınlara yönelik her türlü şiddetin arttığı
bir dönemden geçiyoruz. Toplumun her kesiminden tüm kadınları, kadına yönelik her türlü şiddete karşı
birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Kadınlara yalnızca kadın oldukları için uygulanan fiziksel, cinsel,
psikolojik veya ekonomik şiddet, kadın cinayetleri ile sonuçlanabiliyor”denildi. Açıklamada “ 2016
yılında 338 kadın öldürüldü. 2017'nin ilk 10 ayında ise kadın cinayetleri 337'ye ulaştı. 40 kadın cinayeti
olan Ekim ayı, şu ana kadar en yüksek kadın cinayetinin işlendiği ay oldu. Bu bir tesadüf değil. Kadınların
kazanılmış haklarına saldıran, 'Laiklik'e ve 'Medeni Kanun'a aykırı olan 'Müftülere resmi nikah kıyma
yetkisi' veren yasanın meclisten geçmesi ile kadınlara yönelik şiddetin artışı paralellik gösteriyor,” gibi
bilgilerine yer verildi. 1279
29 Kasım 2017
• CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
yakınlarının yurtdışına para aktardığı iddialarına ilişkin belgelerini açıkladığı sırada TRT’nin canlı yayını
kesmesini, “Bu açıkça bir sansürdür” diyerek tepki gösterdi. Milletvekili Barış Yarkadaş,TRT’yi RTÜK’e
şikayet ettiklerini söyledi. Yarkadaş sosyal medya hesabından, “Vergilerimizle ayakta duran TRT, açıkça
sansür uygulamış, halkın haber alma hakkını engellenmiştir. TRT’nin genel başkanımıza yönelik
sansürünü bir soru önergesiyle TBMM’ye de taşıdık. Sansürü kayda geçiriyoruz, unutmuyoruz. TRT bu
belgeleri göstermeyince, gerçeği yok edebileceğini mi sanıyor?” ifadelerine yer verdi. 1280
2 Aralık 2017
• Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, ölümünün ikinci yılında Fransız Konsolosluğu önünden
Galatasaray Meydanı'na alkışlar ve zılgıtlarla yürüyerek anıldı. Elçi'nin ölümünün ikinci yılının
dolmasına rağmen dosyada bir gelişme olmaması protesto edildi. 1281
4 Aralık 2017
• Barış Bildirisi'ne imza attıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan akademisyenlerin
İstanbul'da yapılacak ilk duruşması öncesinde, KESK, TMMOB ve TTB, akademisyenlere destek çağrısı
yaptı.İzmir'de, Eğitim-Sen Üniversiteler Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ulaş Yasa,
“Barış gelsin diye imza atmışlar. Anayasanın 26'ncı maddesine göre de bu hakları güvence altındadır.
Üstelik hiçbir tehdide pabuç bırakmamış, imzalarının arkasında durmuşlardır” dedi. Akademik
özgürlüklerin yok edilemeyeceğini belirten Yasa, “Onlara 'Aydın müsveddesi', cahil, terör destekçisi'
dendi. Akıllı olmayan, karanlık olan, cahil, akademisyen müsveddesi dedikleri kimler peki? Yıllarca
üniversitelerde bu ülkenin aydınlık yüzlerinin yetişmesine katkı sağlayan, yazıları, çalışmaları ile yurt içi
ve dışında birçok ödül alan, literatüre isimlerini yazdıran, bu çalışmalarını sadece yerleşkelerde
sınırlamayıp, bilimi ve bilgiyi halk ile paylaşmayı görev bilip gönüllü olarak derneklerde çalışan,
konferanslar veren, parasız sağlık taramalarına katılan ve ücretsiz eğitim çalışmaları yapanlar mı karanlık”
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diye konuştu. 11 Ocak 2016'da 89 üniversiteden bin 128 akademisyen Barış Bildirisi'ne imza atmıştı. 1282
• ABD’li düşünür ve akademisyen Noam Chomsky, Çağlayan’da başlayan Barış
Akademisyenleri davasına gönderdiği destek mesajında, “İmzacılara karşı açılan dava, korkunç bir yargı
hatasıdır. Türkiye’deki dostları büyük bir dehşetle bu gelişmeleri takip etmektedir. İddianamenin dili
aslında yaşanılanların son derece özenle korunması gereken özgür düşünce ifadesinin temeline yönelik
bir saldırı olduğunu bizlere belirgin bir şekilde göstermektedir” dedi. Savcılığın işkenceci zorlayıcı bir
tavır içerisinde barış ve adalet için yapılan esasi bir çağrıyı terörizm destekleyicisi olarak çarpıtması,
özgür ve insan haklarına saygılı bir toplumda müsamaha gösterilmemesi gereken bir olgudur” dedi. 1283
• HDP, bazı sivil toplum örgütleri ile birlikte tutuklu 11 milletvekili ve iki eş genel başkanlarının
serbest bırakılması ve yargı sürecinin uzatılmaması için destek çağrısı yaptı. Milletvekili Sırrı Süreyya
Önder, dava dosyalarının elden ele dolaştırıldığını, yargılama sürecinin uzatıldığını öne sürerek, “Biz,
duruşmalarda olacağız ve barışa sahip çıkacağız” dedi. Bu arada, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin
Demirtaş’ın iki gün sonra “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla görülecek davada hakim karşısına
çıkmayacağı bildirildi. Demirtaş daha önce de hakkında açılan bir başka dava için video konferans sistemi
ile ifade vermek yerine duruşmaya katılmak istemiş ancak Edirne’den Ankara’ya kelepçeyle getirilme
kararı üzerine, kelepçeyi reddetmiş ve duruşmaya katılamamıştı.1284
5 Aralık 2017
• İşverenler Sendikası MESS’in sözleşme süresi ve ücret konularında aldığı yeni kararlara yönelik
tepkilerini, işçiler Birleşik Metal-İş ve Türk Metal sendikalarının ortak eylemi ile protesto ettiler. Yurt
genelindeki fabrikalarda sabah vardiyası ile gece vardiyasından çıkan işçiler bir araya gelerek MESS’in
dayatmaları olarak niteledikleri yüzde 3.2 zam ve üç yıllık sözleşme kararlarının “dayatma” olduğunu
belirterek protesto ettiler. 1285
9 Aralık 2017
• İnsan Hakları Günü dolayısıyla, ilgili dernek ve vakıflar, OHAL nedeniyle insan hakları
ihlallerinin artışına dikkat çektiler. İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)
tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye'de OHAL ile birlikte otoriter uygulamaların had safhaya
vardığını ve savaş halinde bile kısıtlanamayacak hakların bu süreçte ihlale uğradığı” öne sürüldü. OHAL
uygulamalarının kullanılarak insan haklarına dayalı bir rejimden uzaklaşmanın aracı haline geldiğini ifade
eden İHD başkanı Öztürk Türkdoğan, 2016 yılında sarı basın kartı iptal edilen gazeteci sayısının 889
olduğuna da dikkat çekerek, çok sayıda gazetecinin tutuklandığına işaret etti. 1286
• Diyarbakır’da bazı insan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşları, hak ihlallerinin
engellenmesi gerektiğini ifade ederek OHAL’in kaldırılması çağrısında bulundu. İnsan Hakları Derneği
Diyarbakır Başkanı Raci Bilici, “OHAL ile yüz binin üzerinde kamu personeli ve akademisyen ihraç
edildi. 160 basın-yayın organı süresiz olarak kapatılarak mal varlıklarına el konuldu. 166 gazeteci halen
cezaevlerinde tutuklu bulunurken, onlarcası hakkında soruşturma ve davalar açıldı, kimileri hapis
cezalarına çarptırıldı. İfade ve örgütlenme hürriyeti, valilikler ve kaymakamlıklarca alınan yasaklama
kararlarıyla bir bütün olarak baskı altına alındı. Milletvekilleri aylardır haklarında bir iddianame bile
hazırlanmadan içerde tutuluyor. İnsan hakları ihlallerinin oluşumuna yol açan OHAL’in bir an önce
kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi. 1287
• İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kimin tarafından dağıtıldığı belli olmayan “müzik haramdır”
başlıklı bildiriye tepki gösteren İTÜ Konsevatuvar öğrencileri, “İnadına sanat inadına özgürlük” başlıklı
bir duyuru yaptılar. Öğrencilerin yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde okulumuzda dağıtılan ‘Müzik
Haramdır’ başlıklı bildiriyi dağıtan faşist, gerici anlayışı kabul etmiyoruz ve bu anlayışa karşı
yaşamımızın her yerinde sanatı var etmeye çalışacağız. İnadına şarkılar, türküler söyleyeceğiz, inadına
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müziği ve sanatı tüm çocuklara öğretmeye çalışacağız. Geleceği hep birlikte ellerimizle kurma gücümüz
var ve bizler bu gücü sanat ile yaygınlaştıracağız” ifadelerine yer verildi. 1288
• Uluslararası düzeyde tanınan 200’den fazla sanatçı ve aydın, tutuklu gazeteci Deniz Yücel’in
serbest bırakılması için ortak çağrıda bulundu. Çağrı metninde “10 Aralık’ta Deniz Yücel tutukluluğunun
300’üncü gününü doldurmuş olacak. Bir suçlama yöneltilmeden yüksek güvenlikli bir cezaevinde
tutuluyor. Tam 300 gündür ve bu çok fazla. Deniz Yücel bir gazeteci olarak mesleğinin gereklerini yerine
getirmek ve düşüncelerini ifade etmekten başka bir şey yapmadı.” ifadelerine yer verildi. Türk
hükümetine yapılan çağrı metnini imzalayanlar arasında ünlü müzik grubu U2’nin solisti Bono ve Nobel
ödüllü yazar Orhan Pamuk’un da imzasıyer aldı. 1289
10 Aralık 2017
• Alman İnsan Hakları Sorumlusu BarbelKofler, Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle yaptığı
açıklamada dünya genelinde, insan hakları alanında olumsuz bir havanın hakim olduğunu, Türkiye’de
yaşanan durumun ise ‘alarm verici’ noktaya ulaştığını söyledi. Açıklamasında,Türkiye’de insan
haklarındaki kısıtlamaların birkaç yıl öncesinde mümkün olacağını düşünülmeyen bir boyuta ulaştığı
ifadelerine yer verirken gazeteci, siyasetçi ve aktivistlerin kitleler halinde tutuklanmasının endişe verici
olmanın da ötesine geçtiğini ekledi. 1290
• Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Korur Fincancı, İnsan Hakları Günü dolayısıyla pek çok
insan hakları örgütünün darbe sonrasında KHK’larla kapatılmış olduğunu, böyle bir girişim sonrası
hakları kısıtlayacak olağanüstü hâl sisteminin Türkiye'de yeniden hayata geçirildiğini söyledi. Baskıları
arttırmak amacıyla ufukta bir erken seçim ihtiyacı göründüğünü ve bu seçim ile iktidarın siyaset tarihinin
çöplüğüne gömülmesine yol açacağını belirtirken, insan hakları konusunda 2018 yılından umutlu
olduğunu sözlerine ekledi. 1291
11 Aralık 2017
• Türkiye Barolar Birliği (TBB), İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, OHAL
KHK’larının hukuk devletine zarar verdiği ve milli iradeyi tutsak aldığını söyledi. TBB Başkanı Metin
Feyzioğlu, insan hakkı ihlalleriyle mücadelede en etkili yolun hukuk olduğuna işaret ederek, “Ülkeyi
yönetenler OHAL’i, ilan edilme sebebi olan terörle mücadeleden çıkartmış ve kolay, basit ama
demokratik olmayan bir yönetim biçimi olarak bağırlarına basmış durumdalar. Milli iradeyi hedef alan,
Meclis’i bombalayan teröristlere karşı ilan edilmiş olan OHAL, doğrudan doğruya milli iradeyi tutsak
almış durumda” dedi. 1292
• İnsan Hakları İzleme Örgütü Türkiye Raportörü EmmaSinclairWebb, Türkiye’de ikinci yılına
giren OHAL uygulamalarına ilişkin konuşmasında, “Tamamen korku imparatorluğu yaratılmak isteniyor”
şeklinde bir değerlendirmede bulundu. İnsan Hakları Günü dolayısıyla Diyarbakır’da konuşan Webb, “Bu
döneminözeti keyfiliktir. OHAL döneminde gözaltılar, tutuklamalar, ihraçlar, yasaklar var ama özet
olarak keyfilik duruma söz konusu diyebiliriz. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın dosyasına
bakıldığı zaman ülkedeki durumu da özetleyebiliriz” ifadelerine yer verdi. 1293
• Sosyal medyada başlatılan “özgürlüğe bir mektup yazın” isimli kampanya ile tutuklu
Cumhuriyet çalışanlarına mektup yazma kampanyası başlatıldı. Halen cezaevinde bulunan Cumhuriyet
İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, muhabir Ahmet Şık ve
muhasebe çalışanı Emre İper’e uygulanan mektup yasağının uzun bir sürenin ardından kaldırılması
üzerine, sosyal medyadan başlatılan #ÖzgürlüğeMektup etiketli kampanya ile okurların gazetecilere
mektup yazmaya çağrıldığı bildirildi. 1294

1288

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/882730/iTU_de_skandal...__Muzik_haramdir__diye_bildiri_dagitildi__ogrenciler_ayaklandi.html
http://m.dw.com/tr/200-ünlü-isimden-deniz-yücel-çağrısı/a-41723891
http://m.dw.com/tr/alman-insan-hakları-sorumlusundan-türkiye-açıklaması/a-41726279
1291
http://www.dw.com/tr/korur-fincanc%C4%B1-t%C3%BCrkiyede-insan-haklar%C4%B1-bak%C4%B1m%C4%B1ndan-2018den-umutluyum/a-41730745
1292
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12 Aralık 2017
• DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası üyeleri, taşeron işçilere kadro verilmesiyle ilgili basın
açıklaması yaptı. İzmir’de düzenlenen ve yaklaşık iki bin kişinin katıldığı açıklamada belediye
hizmetlerinde çalışan işçilerin kadro beklentisinin boşa çıktığı ifade edilirken kadro işlemleri için
komisyon kurulması talep edildi.1295
• Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, RTÜK’ün, iki diziye verdiği para cezasını, “RTÜK, kanunlarla
belirlenen kuralları açıkça ihlal edenlere hak ettikleri cezaları versin, ama kanunları yorumla esnetip,
kanalları idari para cezalarıyla hizaya getirmeye çalışmasın” sözleriyle eleştirdi. Kanal D'de yayınlanan
“Siyah Beyaz Aşk” ve Show TV'de ekrana gelen “Çukur” isimli dizilere verilen cezaları gazete köşesine
taşıyan Eyüboğlu, “RTÜK, kestiği cezalar ve sansürle bu sorunun bir parçası olmak yerine, açık ihlallere
göz yummadan sektörün büyümesine katkı sağlamalı. Aksi halde çekilen yeni dizi sayısı azalacak, RTÜK
sansüründen kurtulmak isteyenler de internet televizyonuna kayacak” ifadelerine yer verdi. 1296
• Özgür Kadın Hareketi (TJA), İnsan Hakları Haftası kapsamında cezaevindeki kadın tutuklu ve
hükümlülerin yaşadığı hak ihlallerine ilişkin açıkladıkları raporda, 2002 yılından 2017’ye kadar tutuklu
sayısının dört kat arttığını kaydetti. Raporda, 2002 yılında 2018 olan kadın tutuklu sayısının, Haziran
ayında 2017’de 9708’e çıktığına işaret edildi. Raporda, anneleriyle beraber cezaevlerinde kalan 0-6 yaş
arası çocuk sayısının 529 olduğu ve Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlara göre 668 bebeğin
anneleriyle beraber cezaevinde kaldığı, bunların 249’unun ise bir yaşın altında olduğu” bildirildi. 1297
13 Aralık 2017
• Çankırı’da faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan işçiler, sendikal faaliyetleri gerekçesiyle 13
işçinin işten çıkarılması üzerine iş bırakma eylemi yaptı. Fabrika önünde toplanan yaklaşık 200 kişilik
grup seslerini duyurmak ve arkadaşlarına destek amacıyla greve başladıklarını bildirdiler.1298
• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 1 Mayıs 2007'de düzenlenen mitinge polisin
müdahalesi ve 234 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili yapılan başvuruyu incelemesi sonucunda,
Türkiye’yi suçlu bularak tazminata mahkum etti. Mahkeme Türkiye’nin, o tarihte Taksim'e çıkmak
isteyen kitlelere polisin biber gazı, tazyikli su ve coplarla müdahale etmesi ileçok sayıda gözaltıların,
AİHM’nin ‘örgütlenme özgürlüğünü düzenleyen 11. maddesinin ihlal edilmesi olduğu yönünde karar
verdi.“Örgütlenme özgürlüğünü ihlal etmekten” suçlu bulunan Türkiye’nin AİHM’ce verilen karar gereği
her başvurucuya yedi bin 500 Euro manevi tazminat ödemesi gerekiyor. 1299
14 Aralık 2017
• Avrupa Konseyi, aralarında gazeteci, yazar, akademisyen ve insan hakları savunucularının da
olduğu binlerce kişinin, haklarında kesinleşmiş bir yargı hükmü olmadan tutuklu yargılanmaları nedeniyle
Türkiye’yi uyardı. Konsey, Türkiye’den özgürlük hakkına saygı duyulması talebi ile “haksız ve uzun
tutuklulukların” önlenmesi çağrısında bulundu. 1300
17 Aralık 2017
• CHP milletvekili ve parti meclisi üyesi Mehmet Tüm, Bandırma Cezaevi’nde yaşananları
Meclis gündemine taşıyarak, “anne ve bebeklerin işkenceye varan hak ihlalleri yaşadıklarını bildirdi.
Tüm, cezaevindeki ihlaller nedeniyle bebeklerin sürekli hastalandığını, bu bebeklerin hastaneye yoğunluk
gerekçesiyle götürülmediğini” ifade ederek, Adalet Bakanlığı’nı göreve çağırdı. Tüm, ayrıca,
“Cezaevinde bebeklere uygun gıdalar dağıtılmadığını, bebeklere farklı numaralarda bebek bezleri
satılmadığını, bu malzemelerin tutuklu yakınları tarafından verilmesine de izin verilmediğini” söyledi.
“Bebekler soğuk ve havasız ortamda hem hasta oluyor, hem iyi beslenmesi engelleniyor, hem de şikâyet
edildiğinde annelere keyfi cezalar veriliyor. Cezaevinde dağıtılan yemeklerde defalarca haşarat çıkmasına
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rağmen kimsenin konuyla ilgilenmediği söyleniyor. Bandırma Cezaevi’nde suçsuz masum bebeklere
yönelik işkenceye varan bu ihlaller, bir insanlık ayıbıdır” diye konuştu. 1301
• Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı, Anayasa Mahkemesi’nin radyo yayıncılığı sıralama
ihalesi konusunda verdiği kararı, olumlu olarak değerlendirirken geçtiğimiz dönemdeki belirsizliğin basın
ve ifade özgürlüğüne aykırı bulduğunu dile getirdi. Dernek başkanı Sinan Burhan, 1995’ten günümüze
düzenlenemeyen frekans planlamasının eşitsizliğe yol açtığını ve yayın yapma hakkını sınırlandırdığının
altını çizerken karasal yayıncılığın neredeyse bittiği günümüzde söz konusu kararın ‘yaraya merhem’
olamayacağını sözlerine ekledi.1302
18 Aralık 2017
• Elazığ T Tipi Cezaevi'nde yaşanan hak ihlallerine karşı Twitter üzerinden başlatılan
kampanyada hapishanelerde her türlü hukuk kuralının ayaklar altına alındığı ileri sürüldü. Mesajlarda,
“Hapishane idaresi tarafından başta savunma ve sağlık hakkı olmak üzere tutsakların neredeyse tüm
hakları askıya alınmış, kadın tutsaklara yönelik hak gaspları devam etmektedir. Cinsel ve fiziksel saldırıya
uğramışlardır. Tutsaklar aylardır sohbet ve spor gibi sosyal haklardan mahrum bırakılmaktadır” denilerek
bu konudaki şikayetlere yer verildi. 1303
20 Aralık 2017
• Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün 2017 yılı raporunda, dünya genelinde en az 65
gazetecinin mesleğini yaptığı için öldürüldüğü bildirildi. 326 gazetecinin mesleğini yaptığı için
cezaevinde bulunduğuna işaret edilen raporda, bu gazetecilerin yarısının Türkiye, Çin, Suriye, İran ve
Vietnam’da tutuklu bulunduğuna dikkat çekilerek“Bu kişilerden en az 43’ünün tutukluluğu ile gazetecilik
mesleği arasında açık bir bağlantı bulunuyor” denildi. Rapordaki değerlendirmeye göre, “hukuk devleti
ilkeleri yerine keyfi kararların geçerli olduğu Türkiye’de gazetecilerin tutuklanması için hükümeti
eleştirmeleri veya bazı hassas kaynaklarla bağlantı kurmaları yeterli sayılıyor. Gazeteciler sistematik
olarak uzun süreler boyunca tutuklu kalıyor ve mahkeme kararı olmadan cezalandırılıyor” denildi. 1304
21 Aralık 2017
• Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Kahramanmaraş’ta uygulamaya
geçirilen ‘Kadınlara Özel Ulaşım Aracı’na ilişkin, “Belirlenen otobüse binmeyen kadın 'taciz istiyor' diye
bir algıyla karşı karşıya kalacak. Bu konu tacizi arttıracak, cinsler arası ayrımcılığı körükleyecek” diyerek
tepki gösterdi. Güllü, ilgili belediyeleri Kamu Denetçiliği Kurumu'na şikayet ettiklerini ve bu
uygulamanın Anayasa'ya, İstanbul Sözleşmesi ve Avrupa Yaşam Hakkı Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu
söyledi. Güllü, “Belirlenen otobüse binmeyen kadın, 'taciz istiyor' diye bir algıyla karşı karşıya kalacak.
Bu konu tacizi arttıracak, cinsler arası ayrımcılığı körükleyecek. Oysa bu uygulamayla, toplumu var eden
cinslere eşit davranacağına hatta bunlardan kadın olanına pozitif ayrımcılık yaparak şartları eşitlik lehine
kullanma adına Anayasa'nın 10. maddesi devre dışı bırakılıyor. Ayrıca belediyeler, meclislerinden karar
almadıkça bu uygulamaları hayata geçiremezler. Bu durum Yerel Yönetim Yasası'na da aykırı” dedi. 1305
22 Aralık 2017
• Suikast sonucu hayatını kaybeden Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin faillerinin
bulunması için yapılan eylemde, iki yıl geçmesine rağmen olayın aydınlatılmaması tepkiye yol açtı. Baro
Başkanı Ahmet Özmen, okuduğu basın açıklamasında, “Elçi’nin savunduğu değerler barış, adalet,
demokrasi ve özgürlük idi. Türkiye toplumu adil ve özgür bir ülkede yaşamak istiyor. Bu konuda bizler
de bütün gücümüzle çalışacağımızı bir kez daha belirtmek istiyoruz” dedi.1306
23 Aralık 2017
• Cumhuriyet çalışanlarının yargılandığı dava öncesinde, “Dışarıdaki Gazeteciler” İstanbul
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Kadıköy’de, “Özgür basın susturulamaz” diyerek tutuklamalara tepki gösterdiler. Topluluk adına
açıklama yapan gazeteci Güventürk Görgülü, “100’ün üzerinde gazeteci, artık 'toplama kampı' olarak
tanımlanan Silivri Cezaevi’nde ve daha pek çok cezaevinde en ağır şekilde bedel ödüyor” dedi. Görgülü
devamla, “Onlar bugün FETÖ olarak adlandırıp topa tuttukları cemaate ve onun liderine övgüler
düzerken,gazeteci Ahmet Şık, o yapılanmanın ne olduğunu apaçık yazmış, bu nedenle kumpasa uğramış
ve bugün olduğu gibi yine bedel ödemişti. Siz binbir kelime oyunuyla milletin hafızasından silmek
istediğiniz o günleri tarihten de silmek istiyor olabilirsiniz ama size kötü bir haberimiz var biz hep
hatırlayacak ve hatırlatacağız. Ve hepimiz gayet iyi biliyoruz ki aslında yargılanan haberlerdir, habercilik
faaliyetidir” diye konuştu. 1307
25 Aralık 2017
• Cumhuriyet davasında Ahmet Şık'ın duruşmadan çıkarılması ve savunmaya kısıtlama getirme
kararına Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) “Adil yargılama istiyoruz” diyerek tepki gösterdi. Gazeteci
Şık’ın “savunmasına siyasi iktidarı eleştirerek başlamasından bağımsız yargının rahatsızlık duyması kabul
edilemez” denilen TGC açıklamasında, Cumhuriyet davasında tutuklu yargılanan gazetecilerle, bütün
tutuklu gazetecilere adil yargılanma hakkı istiyoruz. Son dönem yargılamalarının tümünde şunu
gözlemlemekteyiz, sanıkların nasıl savunma yapmaları gerektiği mahkeme heyetlerince sanıklara dikte
ediliyor ve sanıklar sürekli bu yönde uyarılıyor” denildi. 1308
26 Aralık 2017
• Cumhuriyetdavasının beşinci duruşmasına ilişkin, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
(AGİT) temsilcisi HarlemDésir, hapiste olan gazetecileri serbest bırakma ve haklarındaki suçlamaları
düşürme çağrısını yineledi. Désir, “Bu dava gazetecilere ve onların yakınlarına büyük zorluklar yaşatarak
umutsuzluğa itti. Dava aynı zamanda, gazetecilik ve eleştirel tartışmalar için büyük bir tehlike yaratırken
kamusal tartışmalar ve demokratik sürece olan güveni de zayıflattı” dedi.Désir, devamla Cumhuriyet
çalışanlarının bir yıldan uzun süredir haksızca tutukluluk hallerinin sürdüğüne işaret ederek suçlandıkları
bu ciddi konular hakkında hiçbir kanıt olmadığını ifade etti. Desir“Farklı fikirler yüzünden uzun süreli
hapis cezaları alma ihtimali Türkiye’deki haberciler için korkunç bir gerçek. Bu durum medya ve ifade
özgürlüğünün eleştirel olmasını engelliyor” diye konuştu. 1309
• Sivil toplum örgütlerinden oluşan ‘Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı’, “En İyi
Youtuber” kategorisinde Enes Batur’a Altın Kelebek Ödülü verilmesine tepki göstererek, Batur’un
çocuklarda şiddet eğilimine neden olduğunu açıkladı. Grup açıklamasında, “Batur’un ürettiği videoların
içeriğinin hiç dikkate alınmamasının bizi kaygılandırdığını dile getirmek isteriz. Zira, bu yaklaşımın
çocuklar bakımından çok daha tehlikeli içeriklere de ödül verilmesi riskini barındırmaktadır.
Batur, takipçileri önemli ölçüde çocuklar olan bir Youtuber. Oyunları anlatırken cinsiyetçi küfürlerin
yanında çocuk istismarı eylemlerini de küfür olarak kullanıyor” denildi. Ortaklık Ağı açıklamasına
devamla, “Çocuk istismarını normalleştiren bu ödül nedeniyle Pantene markasını ve bağlı olduğu Procter
andGamble markasını, Hürriyet’i ve jüri üyelerini kınadığımızı, bu hatanın düzeltilmesini ümit ettiğimizi
bildirmek isteriz” ifadelerine yer verdi. 1310
• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin Özgürlük için Basın (ÖiB) programı MayısAğustos dönemi raporunun yayınlanması nedeniyle yaptığı açıklamada
“Düşünce özgürlüğü
kısıtlamaları, basın hürriyeti ihlalleri maalesef azalmıyor, artarak devam ediyor” dedi. Mayıs ayında 154
olan hapisteki gazeteci sayısının Haziran’da 159’a, Temmuz’da 171’e çıktığını hatırlatan Bilgin, raporda
Ağustos’ta görülen gerilemenin “kaygı verici bu durumu gidermediği, aksine ülkenin imajını da olumsuz
yönde etkilemeyi sürdürdüğünü” vurguladı. Bilgin, “Kimin gazeteci olduğu ya da gazeteci sayılacağı
tartışmasını bir kenara bırakarak, fikirlerine katılmasak da, yazdıklarını okumasak da hayatını habercilik,
yazarlık ile kazanan tüm medya mensuplarının hiçbir ayrıma tabi olmadan gazeteci sayılması
gerekmektedir. Adil, hızlı ve tutuksuz yargılama temel talebimizdir” dedi.Yabancı gazetecilerin, insan
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hakları aktivistlerinin tutuklanmalarının ve sınır dışı edilmelerinin de ülke imajını zedeleyen gelişmeler
olduğunu vurgulayan Bilgin, ÖiB raporunda 180 ülkenin değerlendirildiği uluslararası medya özgürlüğü
endeksinde Türkiye’nin 2015’de 44.16 puanla 149’uncu, 2016 da 50.76 puanla 151’inci iken 2017’de
dört basamak daha gerileyerek 52.98 puanla 155’inci olmasının “üzüntü verici bir istikrarlı gerilemeyi”
ifade ettiğini söyledi. 1311
27 Aralık 2017
• Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP’li Ömer Süha Aldan'ınson KHK'ya ilişkin
açıklamalarıyla, darbe girişiminde şehit olanlara, gazilere, şehit yakınlarına ve darbe teşebbüsüne canı
pahasına karşı koyan Türk milletine hakaret ettiğini söyledi. Bozdağ, “CHP'yi ve Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nu, bu edep, ahlak ve izan dışı, seviyesiz açıklamasıyla şehitlerimiz, gazilerimiz, şehit
yakınları ve aziz milletimize açıkça hakaret eden milletvekili Aldan hakkında disiplin hukukunu işletmeye
çağırıyoruz” diye konuştu. 1312
30 Aralık 2017
• Habertürk TV'deki görevinden ByLock gerekçesiyle kovulan spiker Fatma Karaağaç,
uygulamanın telefonuna “iradesi dışında” yüklendiğini iddia ederek, kanala tepki gösterdi. Karaağaç
sosyal medya hesabından yazdığı mesajda, “İradem dışında yüklenildiği iddia edilen 11.500 kişilik
ByLock Listesinde benim de numaram var @veyisates @Haberturk haber yapmak ister misiniz?” dedi.
Habertürk TV'de spor spikeri olarak görev yapan Karaağaç telefonunda ByLockçıktığı iddiasıyla geçen
sene Mart ayında işten çıkarılmıştı. 1313
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ davalarında yargılananların tek tip kıyafet giyme
kararını eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na “Sen ne cins adamsın be. Sen benim 251
şehidimin yakınlarını düşünmüyorsun, iki bin 193 gazimin yakınlarını düşünmüyorsun da tek tip kıyafet
giyenlerin kendilerini kötü hissedeceklerini mi düşünüyorsun” dedi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na “Sende bu
karakter bu cibilliyet yok ki. Neyi yaptın. Çıkıyor da ne konuşuyor, söylediği şeye bak, tek tip elbiseyle
ilgili onların yakınları yok mu diyor. Onlar onları halde görünce ne yapacaklar, üzülmeyecekler mi, şöyle
olmayacak mı böyle olmayacak mı?” diyerek tepki gösterdi. 1314
31 Aralık 2017
• ‘Dışarıdaki Gazeteciler’ tutuklu bulunan 140’ın üzerindeki meslektaşlarına özgür bir yıl
dileyerek selam gönderdi. Aralarında Cumhuriyet davasında tahliye edilen Musa Kart, Turhan Günay
Kadri Gürsel’in de bulunduğu 100’e yakın gazeteci, meslektaşları için kamera karşısına geçti, fotoğrafta
Ahmet Şık’ın gerçek boyutlu kartoneti de kullanıldı.1315
• Tutuklu gazeteci Nazlı Ilıcak, Yeniçağ yazarı Burhan Ayeri'ye yazdığı mektupta, hakkında
istenen cezanın sanık askerlerle aynı 'ağırlaştırılmış müebbet' olduğunu ifade ederek, “Cezaevinde kalmak
zor ama olağanüstü hâl döneminde daha da zor” dedi. 14 Temmuzda yaptığı televizyon programı
sebebiyle tutuklanan Ilıcak, mektupta programı yöneten kendisi olduğu için neredeyse hiç konuşmadığını,
ne darbe lafını kullandığını ne de darbeyi övdüğünü ileri sürdü. 1316 Ilıcak, hem avukat hem mektup
kısıtlılığının yeni kalktığını ifade ederek, 'Kaderde bu da varmışdeyip sabretmekten başka çare yok” dedi.

RTÜK Cezaları
1 Ocak 2017
• RTÜK, İstanbul Ortaköy’de Reina gece kulübünde 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına
ilişkin yayın yasağı getirildiğini bildirdi.1317
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16 Ocak 2017
• Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, RTÜK’ün özel televizyon kanallarına verdiği cezalar
konusundaki açıklamasında “Özel televizyon kanallarının tarafsız olmasını beklemek doğru değildir.
Dolayısıyla YSK’nın aldığı kararlara göre RTÜK tarafından kesilen cezaların doğru olmadığı özel
kanalların istediği şekilde yayın yapmasının en doğal hakları olduğu kanaatindeyiz” dedi. Kurtulmuş,
ayrıca yasa çalışmalarının tamamlandığını ve Türkiye’nin gündemi uygun olduğunda bu konuyu tekrar
değerlendireceklerini de ifade etti. 1318
22 Ocak 2017
• RTÜK, “İçeride”, “Anne, Arka Sokaklar”, “Kırgın Çiçekler” ve “Kalbimdeki Deniz” dizilerine
çocuk istismarı, kadına şiddet, işkence görüntüleri ve argo sözcük kullanımı gibi suçlardan toplamda iki
milyon liraya yakın para cezası kesti. 1319
30 Ocak 2017
• ATV de yayınlanan, “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programına şimdiye kadar kesilmiş en yüksek
program cezası verildi. CHP milletvekili Zeynep Altıok’un, “İnsan kaçakçılarının propagandası yapıldı”
iddiası üzerine RTÜK tarafından ‘yayınından dolayı’ ATV kanalına oy birliğiyle 1.320.000 Tl para
cezasının kesildiği bildirildi. 1320
1 Şubat 2017
• RTÜK’ün televizyon kanallarının haber müdürleriyle bir araya geldiği toplantıda terör
olaylarının yayınlanması konusuna yasak getirildi. Toplantıda dağıtılan ‘Yayın Yasaklarının Kapsamına
İlişkin Bilgi Not’unda terör olayının anı ve sonrası görüntülerinin yanı sıra, olay yerindeki itfaiye ve polis
araçları, tanık anlatımları, soruşturmaya ilişkin haber ile eleştiri ve yorumların yayınlanması yasak
kapsamına alındı. Ayrıca, olay sonrası normal yayın akışının kesilerek özel yayına geçilmesi, ‘son dakika
ve sıcak haber’ gibi alt yazı bantları da yayın yasağı kapsamında da değerlendirileceği bildirildi. Bilgi
notuna “İstanbul, İzmir, Antalya gibi marka şehirlerimize yönelik yapılan saldırılar ile havaalanları,
limanlar gibi kritik alt yapı tesislerine yönelik yapılan saldırılara ilişkin olarak terör örgütlerinin
amaçlarına hizmet edebilecek yayınlar yayın yasağı kapsamında değerlendirilecektir” maddesinin de
eklendiği belirtildi. 1321
21 Şubat 2017
• Türk Tabipler Birliği’nin, Show TV’de yayımlanan Türk yapımı Cesur Yürek adlı dizinin bir
bölümünde, acil bir ameliyat esnasında hekimlerin silahla tehdit edildiği, hakaret edildiği, darp edildiği
ve küçük düşürüldüğü sahneyle ilgili şikayetini değerlendiren RTÜK, kanala 711 bin 834 lira idari para
cezası verdi. RTÜK kararında, “Dizide şiddetin bir çözüm aracı sunulduğu ve mafya eliyle yüceltildiği”
belirtilerek, medya hizmet sağlayıcıları tarafından ekrana getirilen yayınlarla bu türden şiddete meşruiyet
kazandırılmasının kamusal sorumluluk anlayışı ile bağdaşmayacağı” vurgulandı. 1322
15 Mart 2017
• Evlilik programlarında gerçekleştirilen ihlaller sebebiyle altı kanala gelirlerinin yüzde ikisi
oranında ‘ağırlaştırılmış’ para cezası verdi. Kanal D ‘Kısmetse Olur’, Star TV ‘Zuhal Topal’la İzdivaç’,
Show TV ‘Evleneceksen Gel’, ATV ‘Esra Erol’da Evlen Benimle’, Flash TV ‘Dest-i İzdivaç’ isimli
programlara verilen cezalarla bu yıl toplam miktar 15.000.000 TL’yi aştı. 1323 İhlallerin devam etmesi
durumunda yeni bir düzenleme olarak programın kaldırılması yoluna gitmek yerine, yaptırımlar devam
ederek beş gün yayın durdurulacak. İhlalin sürdürülmesi durumunda yayın durma cezası 10 güne
çıkarılarak akabinde TV lisan iptaline kadar gidebilecek. 1324
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20 Mart 2017
• ATV’de yayınlanan Aşk ve Mavi dizisine ‘kötü örnek olduğu’ iddiası ile para cezası kesildiği
bildirildi.1325
26 Mart 2017
• Evlilik programlarının yayınlandığı kanalların Genel Yayın Yönetmenleri ile bir araya gelen
RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, programlar hakkında yapılan şikayetler için kanalların bazı düzeltmeler
yapmasını talep etti. 1326
30 Mart 2017
• Cemaat lideri Adnan Oktar’ın sahip olduğu A9 kanalına ‘dini içeriği bulunan programda dansöz
oynatılması’ gerekçesiyle para cezası kesildi. “Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve
ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.” ve “…çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki
gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde
ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz” ilkelerinin ihlal edildiği nedeniyle yaptırım
uygulandı.1327
• TV8’de RTÜK akıllı işaretlerin (çocuk ve gençleri tv yayınlarının olumsuz etkilerinden korumak
amacıyla geliştirilen sembol sistemi) yanlış kullanılması sebebiyle EM TV’ye şiddet haberlerinin
gösterildiği gerekçesiyle ceza uygulandı. 1328
30 Nisan 2017
• Victoria’sSecret reklamını yayınlayan Star TV ve NTV’ye ‘gençlerin ahlakının bozması’
nedeniyle ceza verildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan Muhammet Mahmud’un ‘saat dilimi
bakımından uygun olmayan bir içerik olarak aileleri ve çocukları rahatsız ettiği’ ileri sürülerek, şikayette
bulunması üzerine RTÜK’ünhazırladığı raporda, oy çokluğu ile uyarı cezası verildiği belirtildi. 1329
1 Mayıs 2017
• RTÜK, Star TV ve NTV’ye yılbaşı gecesi yayınlanan Victoria’s Secret defilesinin tanıtım filmi
nedeniyle ceza kesti. RTÜK cezasına, yılbaşı tanıtımında Victoria’s Secret mankenlerinin Türk müziği
eşliğinde dans etmesi ve görüntülerdeki “Bir gelenek devam ediyor” anonsunun neden olduğu
belirtildi.1330
10 Mayıs 2017
• Atatürk’e hakaret ve iftira nedeniyle geniş tepki toplayan TVNet’de yayınlanan “Derin Tarih”
programına RTÜK ağır ceza uygulama kararı aldı. TVNet, kanun maddelerinin ihlal edilmesi üzerine,
reklam gelirinin yüzde beşi oranında para cezasına çarptırıldı. 1331 Benzer hakaretler bir kez daha gündeme
gelirse, “Derin Tarih”in yayından kaldırılmasının gündeme gelebileceği belirtildi. RTÜK’ün oy birliğiyle
aldığı kararda, “Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı
olamayacağı" ve "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamayacağı, kişi
ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğinde ifadeler
içeremeyeceği” hükümlerinin ihlal edildiği tespitine yer verildi. 1332
1 Haziran 2017
• RTÜK, arkadaş bulma yayınları ile cinsel içerikli ve gıda takviyesi gibi ürünlerin satışının
gerçekleştirildiği 49 kanala ceza verdi. ‘Ahlaksız, dolandırıcı, ürün satışı, arkadaşlık hatları reklamlarının
yapıldığı, ‘ara-kazan, bul-kazan’ gibi adlarla gerçekleştirilen programlarının izleyicileri kandırdığı
gerekçesiyle kanallara beşer kez program durdurma ve en üst sınır olan yüzde beş oranında para cezası
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uygulandı. Bu kapsamda, Anadolu TV, Anadolu Yurdum TV, ANC TV, Bedir TV, Ber TV, Berat, Derya
TV, Dolunay İnt, Dolunay TV, Evin TV, Evren TV, Farklı TV, Ful TV, Genç, Hazan TV, Hlt TV,
Hm, HTV, Kanal C, Kanal S, Maksim, Maxi TV, Maya TV, Medyam 14, Mega Müzik, Mega Suare,
MGC, Nisa TV, One Best TV, Damla TV, Outlet TV, Park TV, Plus Music, Seymen TV, Shopping
Channel, Sıhhat TV,Son Hedef TV, TV 2000, Turizm Türk, Vatan TV, World Beauty Channel, Yasin
TV, Yek, Yeni Sinema TV, Yıldız Rize TV, Yurdum TV, 4 Eylül TV, Viva ve Em TV isimli 49 farklı yayın
kuruluşuna ceza verildi. 1333
9 Haziran 2017
• RTÜK, Beyaz TV’ye 13 bin 601 TL para cezası verdi. Cezanın gerekçesi olarak Rasim Ozan
Kütahyalı’nın programında, Mahmut Tanal’a hakaret etmesi gösterildi. 1334
16 Haziran 2017
• RTÜK, darbe girişiminde Gölbaşı’nda hayatını kaybeden 52 polis için “52 özel harekâtçı kömür
oldu” ifadesi nedeniyle Beyaz TV’ye ceza verdi. Ancak söz konusu ifadeyi söyleyen Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ismini, rapordan çıkardı. 1335
3 Temmuz 2017
• CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı “Adalet Yürüyüşü” hakkında TRT yayınında
kullanılan “sözde” ifadesi Radyo Televizyon Üst Kurumu’na taşındı. Şikayet dilekçesini sınan CHP
Milletvekili Barış Yarkadaş, tepkisini, “İktidar yardakçılığını bırakmayan TRT bir skandala daha imza
attı. Demokratik ülkelerde vatandaşın vergileriyle finanse edilen devlet televizyonlarının temel amacı
yayın eşitliğini sağlamak iken TRT bir kez daha bu temel kuralı çiğnedi. Buradan TRT yöneticilerini bir
kez daha uyarıyoruz. Kamu görevini kötüye kullanmayın, bu sorumsuz yayına imza atanlara gerekeni
yapın” sözleriyle gösterdi. 1336
20 Temmuz 2017
• RTÜK, “uygunsuz yayın” yaptıkları gerekçesiyle 10 günlük yayın durdurma cezası alan ancak
söz konusu cezaya rağmen yayınlarına devam eden beş TV kanalı için lisans iptal kararı aldı. RTÜK’ün,
690 sayılı KHK kapsamında edindiği lisans iptal etme yetkisini ilk kez kullandığı açıklandı. Böylece
Anadolu Yurdum TV, Genç TV, HLT TV, Son Hedef TV ve Yeni Sinema TV'nin lisansları iptal edildi.1337
Lisansları izleyici ve dinleyicileri yanıltan, ödül ve ikramiye taahhüt eden programların üç kere ceza
almasına rağmen yapılmasına devam etmesi sebebiyle iptal kararının verildiği ifade edildi. 1338
• RTÜK, silah reklamı yapan Anadolu Kaplanları 2023 TV, Damla TV, Canlar TV kanalları ile
‘İşte Benim Stilim’ adlı TV programı ve Flash TV Haber Bülteni’ne de para cezası uyguladı. 1339
28 Temmuz 2017
• RTÜK tarafından Show TV’de yayınlanan “Dünya Güzellerim” programına, yayındaki
ifadelerde dilin kaba ve argo olması sebebiyle reklam gelirinin yüzde biri tutarı olarak 450 bin liralık ceza
kesildi. Kararın oybirliği ile alındığı bildirildi. 1340
3 Ağustos 2017
• RTÜK, karikatürist Bülent Üstün’ün çizdiği “Kötü Kedi Şerafettin”i yayımlayan Kanal D’ye
ceza verdi. Filmin Kanal D’de saat 21.40’da yayımlanması, 13 yaş sınırı konulması, “cinsellik ve olumsuz
örnek oluşturabilecek davranışlar” uyarılarına karşın ceza uygulayan RTÜK, “bip”leme yapılmasına
karşın küfürlerin anlaşıldığını, “sigaranın buzlandığını ancak Adap markalı rakının buzlanmadığını” ve
kedinin çiftleşmek için gösterdiği çabaları gerekçe gösterdi. RTÜK’e sunulan uzman raporunda, “Film,

1333

http://www.hurriyet.com.tr/rtukten-o-kanallara-tarihin-en-agir-cezasi-geldi-40476554
http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/rasim-ozan-kutahyaliya-bir-darbe-de-rtukten-1888235/
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/762541/Beyaz_TV_ye__52_ozel_harek_tci_komur_oldu__ifadesi_icin_23_bin_581_lira_ceza.html
1336
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/772964/CHP__TRT_yi_RTUK_e_sikayet_etti.html
1337
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/785442/RTUK_karar_verdi__5_televizyon_kanalinin_lisansi_iptal_edildi.html
1338
http://t24.com.tr/haber/rtuk-yeni-yetkisini-ilk-defa-kullandi-bes-kanalin-lisansini-iptal-etti,415453
1339
http://www.milliyet.com.tr/rtuk-5-televizyon-kanalinin-ekonomi-2487998/
1340
http://www.medyahaber.com/medya/rtuk-ten-show-tv-ye-rekor-ceza-dunya-guzellerim-basini-h25001.html
1334
1335

200

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2017 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

animasyon olması nedeniyle, çocuk ve genç izleyicilerin dikkatini çekerek izlemelerine neden olacağı
açıktır” ifadeleri kullanıldı. 1341
• RTÜK, “Çocuklar Duymasın” adlı dizide kadraja giren “FETÖ” kitabı için “Suç işlemeyi,
suçluyu ve suç örgütlerini övücü, suç tekniklerini öğretici nitelikte olamaz” hükmünün ihlali sebebiyle
Kanal D’ye 562 bin lira para cezası kesti. RTÜK, dizinin ikinci bölümünde yatak odasında geçen sahnede,
FETÖ’nün faaliyetlerini dünyaya tanıttığı, okullarının övüldüğü “Barış Köprüleri” adlı kitabın
görüntüsüne yer verilmesi sebebiyle kanunun ihlal edildiğini öne sürdü. Kurul, ayrıca FOX TV’ye “İlk
Buluşma” adlı şaka programında insan onuruna aykırı şakalara yer verilmesi nedeniyle ceza kesti. Evren
TV, Sıla TV, Plus Music, Dolunay İnt, FUL TV ve Maksim TV isimli kanalların yayınlarını ise 10 gün
süreyle geçici olarak durdurdu. Bu kanalların aynı tür yayınlara devam etmeleri durumunda lisanslarının
iptal edileceği bildirildi. 1342
14 Ağustos 2017
• RTÜK yöneticileri, Show TV’den, sanatçılar Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ile
spiker Burcu Esmersoy’un rol aldığı, “Dünya Güzellerim” programının yayından kaldırılmasını istedi.
RTÜK yetkilileri, programın eleştiriler aldığını ve izleyici kitlesi üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını
ifade ederek acil olarak önlem alınmasını istediği, Show TV’nin ise“Çekilmiş olan beş bölümden sonra
programın tamamen ortadan kaldıracağını” açıkladığı bildirildi. 1343
21 Ağustos 2017
• RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, yeni dönemde evlilik
programlarının yayında olmayacağını bunun yerine farklı formatların yer alacağını belirtti. Ellialtı,“29
Nisan 2017 tarihinde 690 sayılı KHK yayınlandı. Bu kararname ile evlilik ve arkadaşlık bulma
programlarında uygulanan müeyyidelerin ceza oranları ağırlaştırıldı. Daha önce bu tarz programlara
yayıncıların brüt gelirlerinin yüzde biri veya üçü oranında ceza uygulanırken bugün yüzde beşe kadar
ceza uygulanabilmektedir. Bu ciddi rakamlara tekabül etmektedir. Ayrıca program durdurma cezası da
uygulanabilmektedir. Buna rağmen evlilik programlarına, eğer yapılırsa çok ciddi müeyyideler
uygulayacağız” dedi. 1344
25 Ağustos 2017
• Esra Erol’un sunuculuğunu yaptığı ATV’de yayınlanan evlilik programı ile Star’ın sunucusu
Zuhal Topal’ın aynı formattaki programı yayından kaldırıldı. RTÜK, OHAL kapsamında çıkarılan bir
kararname ile bazı programların çocukların izleyebileceği şekilde yayınlanmasına yasak getirmiş ve söz
konusu programlar hakkında reklam gelirlerinden yapılan kesintiler cezalandırmasını yüzde bir-üç
aralığından iki-beş aralığına çıkarmıştı. 1345
7 Eylül 2017
• RTÜK, yayınladığı Rüya adlı dizide “ensest tecavüze” yer verildiği gerekçesiyle Show TV'ye,
ayrıca program sunucusu Murat Başoğlu'nu konu alan haberlerde, abartılı görüntü ve yorumlara yer
verildiği ve “çarpık bir ilişkinin ekran vasıtasıyla topluma çok açık bir şekilde sunulduğu” gerekçesiyle
deBeyaz TV'ye,reklam gelirlerinin yüzde üçü oranında ağırlaştırılmış idari para cezası verdi. 1346
8 Eylül 2017
• Adıyaman Besni’de Süleymaniye cemiyetine ait yurtta yaşanan cinsel istismarın ortaya çıkması
üzerine konuya ilişkin yayın yasağı getirildi. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş yaptığı
açıklamada Adıyaman Valisi’nin yerel gazetecileri arayarak söz konusu konuda haber yapmamaları
gerektiğini söylediğini aktardı. Yerel basın muhabirleri ise kendilerine yönelik bu baskıyı doğruladı. 1347
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12 Eylül 2017
• RTÜK, Flash TV'de yayınlanan "Hayata Dair" isimli programın formatında yapılan değişikliğin
tespit edilmesi üzerine kanala idari para cezası verdi. Evlilik programlarına konulan yasaklama kararına
rağmen Flash tv’nin “Reality Show” formatında yaptığı programı evlilik programına dönüştürme
çabalarının üzerine RTÜK’ün dikkatini çektiği ve kanala ceza verilmesi kararını verdiği belirtildi. Kanala
bu nedenle reklam gelirinin yüzde 3'ü oranında ağırlaştırılmış idari para cezası kesildi.Fox TV'de
yayınlanan “Hadi İnşallah” isimli filmin de, çocuk ve gençleri olumsuz etkileyecek diyaloglara yer
verildiği ileri sürülerek para cezası kesildi.1348
• Halk TV'de yayınlanan “Canda sağlık”isimli programda “Gold Termal” isimli ürünün gizli
reklamının yapıldığını saptayan RTÜK, söz konusu yayının “Gizli ticari iletişime izin verilemez”
hükmüne aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle kanala idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. 1349
• RTÜK, Cinsel içerikli ürün reklamları yayınlandığı belirlenen Müzik Türk'e söz konusu
yayınların “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı
ve/veya buluşturulduğu türden programlara, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil
olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla
satışına, pazarlanmasına ve/veya reklamına, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin
tanıtımına yer verilemez” hükmüne aykırılık teşkil ettiği değerlendirildi.Kanala, bu programdan dolayı
10 gün yayın durdurma cezası verildi.1350
26 Eylül 2017
• RTÜK, Kuzey Irak’taki bağımsızlık referandumundaki oy verme işlemi devam ederken,
olağanüstü toplantı kararı aldı. Toplantıda Rudaw TV, K24 TV ve Waar Tv’nin Türksat’tan çıkarılmasına
karar verildi. 1351Söz konusu üç televizyon kanalarının ekranlarının karardığı belirtildi. 1352
16 Ekim 2017
• TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, RTÜK üyeliğine, AKP kontenjanından Ebubekir
Şahin ve Taha Yücel ile CHP kontenjanından İlhan Taşçı seçildi. Genel Kurulda yapılan gizli oylamada
aldıkları oy sonucu üye olmaya hak kazanarak RTÜK’ün yeni üyeleri oldular. AKP kontenjanından
müsteşarlık da yapmış olan Yücel, bir yıl süreyle TGRT Genel Müdürlüğüne vekalet etmiş, 2005 ve 2011
yıllarında da RTÜK üyeliği görevini sürdürmüştü. AKP’nin diğer adayı Selçuk Üniversitesinde doktora
eğitimini tez aşamasında sürdürmekte olan Şahin, İçişleri Bakanlığı, TBMM, Adalet Bakanlığı, Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı ve Başbakanlıkta yöneticilik yapmış, Anadolu Ajansında Genel Müdür Yardımcılığı,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlığı ile RTÜK de de görev almıştı. CHP kontenjanından
seçilen Taşçı ise BBC Türkçe servisinin Ankara muhabirliği görevinde bulunmuş, Halk TV'de de haftalık
programlar hazırlayıp sunmuştu. 1353
18 Ekim 2017
• Gazeteci İsmail Küçükkaya’ya Fox TV sabah programında Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın
eşinin telefonunda ByLock çıktığına ilişkin sunduğu bir haber üzerine dava açıldı. RTÜK ise aldığı bir
karar üzerine Fox TV’ye ceza para cezası kesti. RTÜK’ün kararına göre Fox TV’nin reklam gelirlerinde
yüzde üç oranında kesinti yapılacak. Savcılık, Küçükkaya’nın ifadesini almak için program kaydının
gelmesini beklerken kayıt üzerinden inceleme yapan RTÜK’ün, kanala “haberler, soruşturulmaksızın veya
doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz” gerekçeleriyle ceza kesildiği belirtildi. 1354
20 Ekim 2017
• RTÜK, sunucu oyuncu Hülya Avşar’ın,Star TV’de yayımlanan programında sarf ettiği sözleri
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“erkeklerin eşlerini aldatmasını normalleştirdiği, hatta evliliğin yürümesi için koşul gibi sunduğu”
şeklinde değerlendirerek, kanala para cezası verdi. Avşar, “Erkekler arada bir, eşlerine çaktırmadan bir
şeyler yaparlarsa o evlilikler yürür. Bir erkek arada bir karısına çaktırmadan yapmak zorunda” diye
konuşmuştu. Üst kurul rapor doğrultusunda, Star TV’nin “Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel
ahlaka ve ailenin korunması” ilkesine aykırı davrandığı gerekçesiyle cezalandırdı.1355
4 Kasım 2017
• RTÜK, 17 medya hizmet sağlayıcı kuruluşunun üst kurul nezdindeki yayın haklarını iptal
ederek, bahse konu kuruluşları yayıncı kütüğünden çıkardı. RTÜK den yapılan açıklamada, “Üst
Kuruldan yayın lisansı almadan veya yayınları geçici olarak durdurulmasına ya da yayın lisansı iptal
edilmesine rağmen yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü,
bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin günden beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır” denildi.
Açıklamada ayrıca izinsiz olarak faaliyetine devam eden yayın cihaz ve tesisleri Üst Kurulca
mühürlenerek kapatılacağı belirtilerek, işlem yapılacağı ifade edildi.Açıklamada yayın hakları iptal edilen
kuruluşlar,‘Radyo Aktif, Işık FM, Rd Tek, Çorlu FM, Rd Ender, Enerji FM, Radyo Şeker, Samsun Klas
FM, Körfez FM, Radyo Kocaeli Demokrat, Radyo 45, Mega FM, Radyo Eylül, Radyo Doğuş, Sevgi TV,
Radyo Srt FM ve Zile Radyo Güneş’ olarak sıralandı.1356
8 Kasım 2017
• RTÜK, Sony Channel Türkiye’de yayınlanmaya başlanan “Hande Ataizi ile” isimli evlilik
programına beş kez yayın durdurma ve en üst sınır olan yüzde beş oranında para cezası verdi. Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu'nun yasaklarına rağmen kanalında evlendirme programı sunan aktris oyuncu
Ataizi ve programa uygulanan yaptırımların ardından dört gündür ekranda gözükmediği bildirildi. 1357
21 Kasım 2017
• RTÜK’ün, TV yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnaklara yönelik tepki çeken sözlerinin
yer aldığı yayını görüşmek üzere toplanacağı bildirildi. Kütahyalı, Beyaz TV 'de yayımlanan ‘Beyaz
Futbol’ programında, canlı yayında belden aşağı hakaretamiz tabir kullanmıştı. Boşnaklar ve bazı
vatandaşların sosyal medyadaki protestoları üzerineKütahyalı'nınBeyaz TV'deki işine son verildi. 1358
23 Kasım 2017
• “Seda ve Uğur’la” isimli Show TV de yayınlanan bir programa duyulan tepkiler sebebiyle
RTÜK’ün şikâyete uğradığı bildirildi. Şarkıcı Seda Sayan ile sunucu Uğur Arslan tarafından yayınlanan
programda, konuklardan evli ve üç çocuklu Meral Daldaran'ın 14 yaşındaki kızının “Yoğurtçu Bayram”
adlı bir şahıstan olduğunun ortaya çıkması konusu ele alınmış ve DNA testi sonuçları canlı yayında
açıklanmıştı.1359
24 Kasım 2017
• RTÜK, Rasim Ozan Kütahyalı'nınBeyaz TV'de bir programda sarf ettiği sözler nedeniyle kanala,
beş kez program durdurma cezası ve para cezası verdi. Kütahyalı’nın, Boşnaklara yönelik belden aşağı
sarf ettiği hakaretamiz sözleri tepki ile karşılanmış, birçok kişi de savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
RTÜK’ün, “Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik
edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” gerekçesiyle ceza verdiği bildirildi. RTÜK Üyesi
İlhan Taşçı cezaya ilişkin, “Bu, toplumda nefret duygusu oluşturabilecek, ötekileştirici bir söylem. Bu
sözler, toplumsal infial yarattı. Yaptırım kararı oy birliğiyle alındı. Diğer yayıncılara da örnek oluşturacak
bir karara imza atmak istedik” dedi. CHP milletvekili Mahmut Tanal da sosyal medya üzerinden, “Bugüne
kadar verilebilecek en ağır ceza. Kütahyalı’yı, Boşnak vatandaşlarımıza yönelik çirkin üslubundan dolayı,
şikayet ettiğimiz RTÜK dilekçemiz sonuçlandı. Beyaz TV bir daha ceza alırsa yayın lisansı iptaline
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gidecek” paylaşımında bulundu. 1360
• RTÜK'te başkan ve başkanvekilinin sürelerinin sona ermesi nedeniyle Kurul tarafından yapılan
toplantıda, RTÜK Başkanlığına Üst Kurul Üyesi Prof. Dr. İlhan Yerlikaya yeniden seçilirken,
Başkanvekilliğine, Üst Kurul üyesi bürokrasiden Esat Çıplak getirildi. Öte yandan RTÜK'ün görev süresi
sona eren üç üyesinin yerine, TBMM Genel Kurulu'nun Ekim ayında yapılan birleşiminde Üst Kurul
üyeliklerine AKP den bürokrat Ebubekir Şahin ile elektronik mühendisi Taha Yücel, CHP kontenjanından
ise gazeteci İlhan Taşçı seçilmişti. 1361
2 Aralık 2017
• Sunucu ve aktris Hande Ateizi’nin sunduğu evlendirme program formatına benzerliği üzerine
yayından kaldırıldı. RTÜK’ün evlendirme türündeki program formatına yasak getirmesine rağmen Sony
Chanel’da program yapmaya devam eden Ataizi’nin programının aldığı RTÜK cezalarının ardından
programı tamamıyla kaldırdığı öğrenildi. 1362
9 Aralık 2017
• RTÜK, Show TV'deki “Çukur”, Fox TV'deki “Kalbimdeki Deniz” ve Kanal D'de yayınlanan
“Siyah Beyaz Aşk” isimli dizilerde, “kadını aşağılayan, kadına yönelik şiddeti destekleyen ve alkol
kullanımı” gibi görüntülere yer verilmesi sebebiyle kanallara idari para cezası verdi. Halk TV'ye ise “gizli
reklam” cezasının kesildiği, TV8'e de filmlerde “ilk 30 dakika tamamlanmadan reklama gidilmesi”
nedeniyle müeyyide uygulandığı bildirildi. 1363
12 Aralık 2017
• RTÜK, “Anadolu Ateşi” isimli gösterinin sanat yönetmenliğini yapan Mustafa Erdoğan ve eski
eşi şarkıcı Gülben Ergen ile ilgili televizyonda yer alan ifadeler nedeniyle üç magazin programına toplam
254 bin lira ceza kesti. İkilinin avukatları, çiftin boşanma sürecini konu eden “Duymayan
Kalmasın, Söylemezsem Olmaz ve Her şeyi Konuşalım” isimli programları RTÜK’e şikayet etmişti.
RTÜK, şikayet üzerine, “Kamuoyunda bilinirliği olan ünlü kişilerin yaşadıklarının magazinsel anlamda
haber değeri taşımış olsa da, söz konusu yayın içeriğinde kullanılan ifadelerin magazinsel yaklaşımın çok
ötesinde eleştiri sınırlarını aşan, tarafları rencide edici, kişilerin saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğu
kanaatine varılmıştır” şeklinde karar verdi. 1364
19 Aralık 2017
• RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, bazı televizyon dizilerinde argo, küfür ve uygunsuz sözlerin
biplenmesinin artık aşırı olduğunu ve bazı programların yayından kaldırılabileceğini açıkladı. Dizi
izlemeyi ‘emniyet kemerinin takılı olmadığı bir arabada seyahat etmeye’ benzeten Yerlikaya, aile dostu
dizilerin dahi bunu yapmakta olduğunu belirtti ve önümüzdeki yıl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile
ortaklaşa çalışacaklarını ifade etti. 1365
• Bizim FM’in frekans başvurusunun sebep açıklanmadan RTÜK tarafından ret edildiğinin ileri
sürülmesi üzerine verilen kararda AYM durumun “ifade ve basın özgürlüğü hakkının ihlali” olduğunun
altını çizdi. AYM ‘yapısal tespitli ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması’ için verdiği kararı RTÜK’e
gönderdi.1366
24 Aralık 2017
• Canlı yayında Boşnaklarla ilgili ettiği küfür nedeniyle görevden alınan sunucu Rasim Ozan
Kütahyalı’nın programının yer aldığı Beyaz TV’ye beş kez program durdurma cezası ile para cezası
verilmesi kararlaştırdı. RTÜK, ihlallerin devamı halinde kanalın tamamen kapatılabileceği konusunda da
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uyarıda bulundu.1367
27 Aralık 2017
• TV8’de yayımlanan “Yetenek Sizsiniz” isimli programda yaşları yedi ile 11 arasında değişen
kızların şort giyerek dans etmeleri üzerine kanala, RTÜK tarafından para cezası ile beş gün program
durdurma cezası verilmesi istendi. “Yayınlar çocuklara karşı istismar içeremez” ilkesinin ihlal edildiği
gerekçesi gösterilerek RTÜK Kanalın bir önceki aydaki, reklam gelirlerinin yüzde beşi kadar idari para
cezası verilmesi talebinde de bulunduğu belirtildi. AKP’li bazı üyelerin, “Millet tahrik
oluyor” gerekçesiyle programı RTÜK’e şikayet etmesi üzerine hazırlanan bir raporda, “Çocukluğun saflık
ve masumiyetine tezat görüntüler içinde sahnede arzıendam eden kızlar, yaşlarına uygun olmayan kıyafet
ve makyajlarla dans gösterilerini tamamlamışlar, söz konusu yarışmada yayın yoluyla istismar
edilmişlerdir. Yayın kuruluşunun en büyüğü 11 yaşında çocukların ihmal ve istismar edilmesine aracılık
ettiği değerlendirilmiştir” ifadelerine yer verildi. Türkiye’nin BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne taraf
olduğunun kaydedildiği raporda, Avrupa Konseyinin Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı
Korunması Sözleşmesinde yer alan çocukların cinsel suistimali ve cinsel istismarına yönelik ifadelerine
ilişkin maddeleri de hatırlatıldı. 1368
30 Aralık 2017
• RTÜK,bu yıl izleyicilerden en çok “Genel ahlak, manevi değerler ve ailenin korunması ilkesine
aykırılık” konusunda 63.501 şikayet aldığını açıkladı. RTÜK’ün söz konusu raporuna göre, “2017'de en
çok şikayet edilen program türleri arasında 42.339 adet şikayetle ‘kuşak programlarının”ilk sırada yer
aldığı, 28.158 şikayetle dizi filmlerin, 17.259 şikayetle beceri ve direnç yarışmalarının, 11.416 şikayetle
tele-alışveriş ve 7.784 şikayetle de realityshowların takip ettiği” kaydedildi. Ayrıca 58.056 kişinin “kanal
kapatılsın/ceza verilsin/program kaldırılsın/kanal uyarılsın” gibitaleplerde bulunduklarına işaret edilerek,
“çocuk ve gençlerin gelişimini olumsuz etkileme” gerekçesi ile 26.374, “toplumda özgürce kanaat
oluşmasına engel olma” gerekçesiyle 20.515, “dil, din, ırk, renk, cinsiyet, mezhep” farklılıklarına yönelik
gerekçe ile de 19.743 şikayetin alındığı açıklandı. 1369

Diğer Gelişmeler
1 Ocak 2017
• İstanbul’da yılbaşı gecesi ünlü gece kulübü Reina’ya saldırı düzenlendi. İçeride 7 dakika kalan
saldırgan 700 kişiye rastgele ateş etti; 39 kişi yaşamını yitirdi, 65 kişi yaralandı. Saldırganın IŞİD’in en
acımasız grubu Türkistan Tugayları’na bağlı olduğu iddia edildi. Saldırgan silahını olay yerinde
bırakırken, emniyet ise saldırganın bağlantılarını araştırıyor. 1370
• Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, 39 kişinin hayatını kaybettiği 65 kişinin ise
yaralandığı Ortaköy katliamını sosyal medya ve bazı basın organlarında övücü mesajlar için suç
duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.1371
2 Ocak 2017
• Başbakan yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş Ortaköy’de düzenlenen terör
saldırısının ardından sosyal medyada atılan mesajlara ilişkin “Provokatif olarak kullanılan bütün sosyal
medya hesaplarını takip ediyoruz. Burası dingonun ahırı değil. Üç beş tane sosyal medya trolünün bu
milletin arasına nifak sokmasını izleyecek değiliz” diye konuştu. 1372
3 Ocak 2017
• Bursa’da HDP Yıldırım İlçe Örgütü, Yenişehir İlçe Örgütü, Cumalı Kızık Mahalle Temsilciği
ve Emek Mahalle Temsilciliği’ne yapılan baskında dört HDP’li yönetici gözaltına alındı. Adliyeye sevk
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edilen dört yerel temsilci daha sonra “propaganda yapmak” iddiası ile tutuklandı. 1373
• Siirt’te sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen 12
şüpheli gözaltına alındı.1374
4 Ocak 2017
• Sansürle mücadele etmek amacıyla Diyarbakır, İzmir, Antalya, Adana, Trabzon, Eskişehir,
Konya ve Van’da bir araya gelmek üzere Susma 24 Platformu kuruldu. P24 Bağımsız Gazetecilik
Platformu çatısı altında kurulan platformun koordinatörlüğünü yapan gazeteci Sibel Oral, medya
çalışanlarına ve sanatçılara dönük baskıların giderek arttığını, Susma 24’ün en önemli amaçlarından
birinin Türkiye’nin büyük şehirlerinden uzakta, yalnız ve sindirilmiş bir vaziyette hayatına devam eden
yerel sanatçıları ve gazetecileri desteklemek olduğunu belirtti. 1375
• Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), OHAL’in üç ay daha uzatılmasına yönelik tasarıyı
kabul etti.1376
• Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Ortaköy’deki Reina gece kulübüne düzenlenen saldırıya ilişkin
yaptığı açıklamada, “Kırgız tarafı, Türkiye Cumhuriyeti kolluk kuvvetlerine terör saldırısı
soruşturmasında, diplomatik kanalla ilgili talebin alınması halinde, maksimum destek sağlamaya hazırdır”
şeklinde bir açıklama yaptı. 1377
• Tutuklu HDP Milletvekili Leyla Birlik hakkında tahliye kararı verildi. Birlik’in yargılandığı
davanın iddianamesinde, “terör örgütüne üye olma’, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’, “suç
örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak’, “hakaret” ve “kanuna aykırı toplantı ve gösteri
yürüyüşleri düzenleme ve yönetme” suçlarından 37 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. 1378
• Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, yılbaşı gecesi İstanbul’daki gece kulübü Reina’ya
düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren Mehmet Kerim Akyıl ile ilgili sosyal medya üzerinden nefret mesajı
atanların cezalandırılacağını açıkladı. Jambon açıklamasında, federal polis bünyesinde oluşturulan
İnternet Sevk Birimi’nin (IRU) nefret içerikli sosyal medya mesajlarını takibe aldığını ve geçen yıl
oluşturulan bu birimin şu ana kadar nefret, terör propagandası ve çocuk tacizi içerikli mesaj paylaşan 400
sosyal medya hesabına müdahale ettiğini belirtti. 1379
7 Ocak 2017
• Cumartesi Anneleri’nin 615.Buluşmasına polisin müdahalesi üzerine basın metnini okuyan bir
anne gözaltına alındı. İstanbul Galatasaray Lisesi önünde, kayıp yakınlarının akıbetini sormak ve
faillerinin yargılanması için bir araya gelen Cumartesi anneleri hazırladıkları basın bülteninin okunmasına
polisin müdahale etmesi üzerine tepki gösterdiler. Bunun üzerine metni okuyan Maside Ocak, savcılık
talimatıyla gözaltına alındı ancak emniyet ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 1380
• İnsan Hakları Derneği, İstanbul Şubesi’nin üç ay daha uzatılan OHAL’in kaldırılması
konusunda düzenlediği basın açıklamasında, OHAL’in demokrasinin reddi ve savaş politikası uygulaması
olduğu belirtilerek “Türkiye toplumunun ihtiyacı barış ve demokrasi talebinin vücut bulacağı bir
demokratik rejimdir” ifadelerine yer verildi. 1381
10 Ocak 2017
• Yeni KHK ile, 631 akademisyen daha görevden ihraç edildi. Aynı KHK ile 42 akademisyen
görevine iade edildi. OHAL kapsamında ihraç edilen öğretim görevlisi sayısı 4 bin 439 oldu. 1382
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı
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mesajında, kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız ve özgür basının
demokratik, şeffaf ve gelişmiş devletlerin önemli güçlerinden biri olduğunu ifade etti. Erdoğan,
“Medyanın bağımsızlığının en iyi biçimde sağlanması için, hukuki düzenlemeler kadar, basın
kuruluşlarının ve çalışanlarının meslek ahlakına, tarafsızlık ilkesine uymaları, başkalarının hak ve
özgürlüklerine saygıyı esas almaları, toplumsal sorumluluğu göz önünde bulundurmaları da önemlidir”
dedi.1383
• Sakarya’nın Serdivan ilçesinde “Türkiye laiktir, laik kalacaktır” yazılı pankart açmaları
nedeniyle darp edilen üç CHP’li genç hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar,
“Türkiye laiktir ve laik kalacak gibi söylemler ancak teröre destek olmaktır. Vatandaşlarımızın huzurunu
kimsenin bozmaya hakkı yoktur” dedi. 1384
• Ankara Valiliği tarafından, kentte bir ay boyunca açık alanda güvenlik gerekçesiyle gösteri ve
yürüyüş yapmak yasaklandı. Valilik açıklamasında, “Yasadışı terör örgütlerinin ilimizde eylem arayışı
içinde oldukları ve bazı hazırlıklar yaptıkları tespit edilmiştir. Özellikle insanların toplu olarak
bulundukları açık ve kapalı alanlarda toplantı gibi faaliyetlerde bulunarak eylem yapılmak istendiği
tahmin edilmektedir. Bu nedenle, can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin ve esenliğinin
korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla kentte bir ay boyunca
gösteri, yürüyüş yapmak yasaklanmıştır” denildi. 1385
11 Ocak 2017
• Antalya’nın Manavgat ilçesinde yerel gazete sahibi R.M. internet üzerinden kız çocuklarına
cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Zanlının ofisindeki bilgisayarda yapılan aramada iki
kız çocuğuyla yaptığı görüşmelerin kayıtları ve bu çocuklara ait çıplak fotoğraflar bulunduğu belirtildi. 1386
• ABD’nin Newsweek dergisinde Andrew Gardner imzasıyla yayınlanan “Terör ve hükümet
baskısı arasındaki Türk toplumu tehdit altında” başlıklı yazısında, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın liderliği altındaki olağanüstü halinin Türk toplumunun dokusunu bozma riski taşıdığı”
görüşüne yer verildi.1387
• Suikast sonucu yaşamını yitiren Cumhuriyet yazarlarından Uğur Mumcu’nun Karlı Sokak’taki
evinin önünde bulunan anıtına kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Duvarın üstünde
“Uğur Mumcu 24 Ocak 1993” yazan harf ve rakamların çalındığı belirtildi. Mumcu’nun kızı Özge Mumcu
Aybars Twitter’dan, “Faili meçhul anıtındaki 24 Ocak 1993, Uğur Mumcu yazıları çalınmış durumda.
Anma törenine kadar tamamlayabiliriz umarım” paylaşımında bulundu. 1388
12 Ocak 2017
• Meclis’teki anayasa değişiklik teklifi oylamalarını cep telefonuyla kaydederken AKP
milletvekilleri tarafından fiziksel saldırıya uğrayan CHP milletvekili Fatma Kaplan “Bir grup
başkanvekiline bir kadına fiziki müdahalede bulunmak hiç yakışmıyor. Yere batsın saraylarınız,
başkanlığınız, anayasanız, hırsınız” diye konuştu. Kaplan, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ı ve
Meclis İdare Amiri Ahmet Gündoğdu’yu eleştirerek, “Buradan bir kere daha Sayın Elitaş ve idare amirini
kınıyorum. Resmen telefonu elimden gasp ettiniz. Fiziki müdahalede bulundunuz. Boynumun halini
görüyor musunuz? Bir kadına saldırabilecek kadar gözü dönmüş olmanıza, bir kadına bu kadar müdahale
edebilecek kadar başkanlık hırsına bürünmüş olmanızı kınıyorum” dedi. 1389
15 Ocak 2017
• Ezilenlerin Hukuk Bürosu avukatlarından Sezin Uçar, 22 gündür gözaltında tutulan altı gazeteci
ile görüşmesinin ardından müvekkili ETHA Sorumlu Müdürü Derya Okatan’ın bir polis amiri tarafından
tehdit edildiğini açıkladı. Uçar “Gözaltına aldıkları 100’e yakın kişiyi, aynı yere getirmişler. Sabah
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saatlerinde tuvalet sırasında, müvekkilim Okatan’a polis amiri, “Seni burada asarım, boğarım, öldürürüm”
diyerek tehdit ediyor. Ayrıca, “Bir teröristin lafını mı dinleyeceğim” gibi hakaretlerin yanı sıra cinsiyetçi
küfürler de ediyor” şeklinde konuştu. Uçar, polis amirinden şikayetçi olacaklarını da bildirdi. 1390
• HDP’nin Meclis’e sunduğu Basın Özgürlüğü önergesinin AK Parti ve MHP oylarıyla
reddedildiği belirtildi. Önerge kapsamında söz alan CHP Milletvekili Tuncay Özkan, ”Gazeteci sizin
keyfinize göre yayın yapan kişi değildir. Gazeteci hakikatin peşinde koşan kişidir. Basın özgürlüğü
Türkiye’nin barış, adalet ve özgürlükle buluşmasını sağlamaktır. Bu ülkeye böyle yaklaşırsanız içinizde
entelektüel kalmaz, sizi kimse ciddiye almaz, gelin özgürlük alanlarını genişletelim” dedi. 1391
• CHP milletvekili ve TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesi Barış Yarkadaş, polisin
sosyal medya kullanıcısı 17 bin kişi hakkında fezleke hazırladığını, 45 bin kullanıcının ise adresini tespit
etmeye çalıştığını söyledi. Sosyal Medya Takip Birimi’nin sosyal medyadaki paylaşımları takip ettiğini
belirten Yarkadaş, “Birimin hazırladığı fezlekelere savcılar işlem yapacak. Gözaltı işlemi, İstanbul’daki
gözaltı merkezleri dolu olduğu için yapılmıyor. Dosyalar şimdilik bu nedenle işleme konulmuyor”
dedi.1392
• Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti 3. Basın Ödülleri töreninde konuşan Türkiye Gazeteciler
Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Ali Dim, “Nasıl ki asker görünümlü hainler tanklarla, uçaklarla,
toplarla, tüfeklerle vatana, vatandaşlarımıza saldırmışlarsa, ne yazık ki aramızda gazeteci görünümlü
hainler de var” dedi. 1393
16 Ocak 2017
• “Cumhurbaşkanına ve kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret”
suçlamalarıyla tutuklanan Hüsnü Mahalli’nin kızı Sevra Mahalli twitter hesabından, babasının sağlık
durumunun kötüye gittiğini duyurdu. “Tutukluluk incelemesi sonucuna itiraz ediyoruz, dedi. CHP
milletvekili dr. Ali Şeker, Silivri Cezaevinde Mahalli ile yaptığı görüşme sonrasında ise Mahalli’nin
bacaklarında felç durumu oluştuğunu açıkladı.1394
17 Ocak 2017
• Corriere Della Sera çalışanı Allessandra Coppola, cezaevindeyken Aslı Erdoğan’la yaptığı ve
Türkiye’deki tutuklu gazetecilerden söz ettiği röportajında, aralarında yazar gazeteci karikatüristlerin de
bulunduğu hapisteki 146 kişi yargılanmayı bekliyor” dedi. “Erdoğan’ın cezaevlerinde” adı ile yayımlanan
yazısında Coppola, “Bu nedenle ifade özgürlüğü Türkiye’de yok oluyor” görüşlerine yer verdi. Milano’da
yapılacak olan Uluslararası Kitap Fuarının ön etkinliğinde açış konuşmasını yapan edebiyat eleştirmeni
Marino Sinibaldi, “Bu etkinliği pasaportuna el konulduğu için gelemeyen Aslı Erdoğan’a ithaf ediyoruz.
Bu Avrupa’da basın özgürlüğüne adanmış bir halk toplantısıdır. Bugün Türkiye’de muhalif ve laik
aydınlara, yazarlara, gazetecilere karşı büyük bir sindirme operasyonu yürütülüyor. Ama bu sadece
Türkiye’nin sorunu değil, Avrupa ve dünya için de anti-demokrasinin ayak sesleridir” dedi. 1395
18 Ocak 2017
• New York İnsan Hakları İzleme Örgütü, Meclis’te ikinci tur görüşmeleri başlayan “partili
cumhurbaşkanlığı” sistemini içeren anayasa değişiklik paketinin insan haklarının, hukukun üstünlüğünün
ve ülke demokrasisinin geleceğine yönelik büyük bir tehdit oluşturduğunu açıkladı. 1396
• New York Times muhabiri Rod Nordland’ın, Türkiye’ye giriş yasağı gerekçesiyle Atatürk
Havalimanı’ndan Londra’ya geri gönderildiği belirtildi. Nordland’ın “Milli güvenliğe aykırı haber yapan
gazeteci” olarak adının İçişleri Bakanlığı listesinde yer aldığı öğrenildi. 1397
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21 Ocak 2017
• KESK üyeleri, OHAL kapsamında ihraç edilen ve açığa alınan üyeleri için Bakırköy Özgürlük
Meydanı’nda oturma eylemi düzenledi. Kitle adına açıklama yapan Eğitim Sen İstanbul Şube Başkanı
Hüseyin Özev, “KHK’lerle sorgusuz, sualsiz ve herhangi bir gerekçe gösterilmeden binlerce kamu
emekçisinin görevine son verilmiştir. Ömrü darbelerle mücadele ile geçmiş bir anlayıştan gelen
sendikamıza, darbe dönemlerini mumla aratacak bir saldırı furyası başlatılmıştır” diye konuştu. 1398
22 Ocak 2017
• UNESCO, koruma altına aldığı Diyarbakır’ın Sur ilçesinin mimari dokusunun tahrip edildiğine
yönelik haberler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bilgi istedi. Diyarbakır Kültür Varlıklarını
Koruma’dan gelen raporda “Bölgede 103 gün süren çatışmalar sırasında TSK’ya ait tankların ilçede
yaptığı top atışlarından dolayı koruma altında olan 220 tescilli eserin zarar gördüğü ve 50 tescilli yapının
ise tamamen yıkılarak restore edilemeyecek durumda” olduğuna yer verildi. Ancak bakanlık bu ifadeleri
ikinci bir rapor talep ederek belgeden çıkarttırdı. 1399
23 Ocak 2017
• HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder Diyarbakır’da yürütülen “terör örgütü propagandası”
suçlamasıyla, hakkındaki dava kapsamında Ankara’da gözaltına alındı, ifade verdikten sonra ise serbest
bırakıldı.1400
• 15 Temmuz darbe girişimine TRT ve Digitürk’ün yayınını kesmek amacıyla katılan, aralarında
subay, astsubay, er ve altı sivil teknik personelin bulunduğu 56 kişi tutuklu olmak üzere 94 kişi hakkında
üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. 1401
• OHAL kapsamında hazırlanan dört yeni KHK’da “devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli
savunmaya ve devlet sırlarına karşı işlenen” suçların şüphelilerinin hakkında daha önce verilen 30 günlük
gözaltı süresi yedi güne düşürüldü. Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren ve toplu işlenen suçlar
nedeniyle gözaltına alınanların hariç tutulduğu yeni kararnamede, “Şüphelinin yakalama yerine en yakın
hakim veya mahkemeye gönderilmesi için geçen zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren yedi gün
aşılamaz” şeklinde değiştirildiği belirtildi. 1402
24 Ocak 2017
• Referanduma sunulacak olan yeni anayasa teklifine karşı çıkacağını açıklayan MHP Yozgat
Akdağmadeni İlçe Başkanı ile Yönetim Kurulu üyeleri,’Ülkücü düşmanlarıyla beraber olamayacaklarını”
gerekçe göstererek istifalarını sundular. Açıklanan duyuru metninde, “Ülkücüye eziyeti kendine hak
gören ve yaptığı yanlışlardan sadece “Kandırıldık” diyerek kurtulan bu arkadaşlar, ileride “Bunlar da bizi
kandırmış” diyebilecekleri ve özünde hiç sevmedikleri MHP yöneticilerini yanlarına aldılar. Bizler ülkücü
düşmanlarıyla beraber olamayacağımızı ve referandumda da hayır diyeceğimizi belirterek istifa ediyoruz”
ifadelerine yer verildi. 1403
25 Ocak 2017
• Diyarbakır Adliyesi’nde duruşma izlerken, haklarında “zorla getirme kararı” bulunan HDP
milletvekilleri Osman Baydemir ve Ahmet Yıldırım gözaltına alındı. Ayrıca “Türkiye Cumhuriyeti
hükümetini alenen aşağılama, Cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”
gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan HDP Milletvekili İmam Taşçıer’in de zorla ifadeye götürüldüğü
bildirildi. Milletvekillerinin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. 1404
• Norveçli gazeteci, Kjetil Stormark NATO kaynaklarına dayandırarak yazdığı bir haberde
“Darbenin Erdoğan tarafından tezgahlandığını” iddia etti. NATO’daki bir kaynağın darbeyle ilgili olarak
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“Ben şimdiye kadar gerçek bir darbe girişimi olduğuna inanan kimseyle tanışmadım” dediğini söylediğini
yazdı. Stormark yazısında, “NATO’da bu iddialarla ilgili yazılı bir belge yok. Çünkü konu çok hassas.
Bütün ülkeler, toplanan tüm istihbarat bilgilerine erişme hakkına sahiptirler. Üst düzey subaylar, bazı
generaller ve Türkiye ile 30–40 yıl boyunca çalışan ve dört ya da beş yıldır Türk subaylarına danışmanlık
yapan kişiler, bunun bir darbe olduğuna inanmadıklarını söylüyorlar. Eğer TSK bir darbeye girişseydi
kesinlikle başarılı olurdu. Çünkü bu daha önce böyle oldu yani bu bir gelenek. Ertesi gün gidecek 1600
kişilik isim listesi ellerindeydi” iddialarına yer verdi. 1405
26 Ocak 2017
• Türkiye Gazeteciler Sendikası’na bağlı gazeteciler tarafından kurulan “Ben Gazeteciyim
İnisiyatifi’, tutuklu gazetecilere mektup gönderme çağrısında bulundu. Duyuruda, “ Cezaevindeki
meslektaşlarımıza mektup gönderiyoruz, sen de gönder” denilerek başlatılan girişimde, Silivri Kapalı
Cezaevinden mahkumların bulunduğu koğuşların katları ve numaralarına yer verildi. 1406
27 Ocak 2017
• İstanbul’da 39 kişinin yaşamını yitirdiği Reina saldırısından sonra İzmir’de başlatılan operasyon
kapsamında DEAŞ üyesi olduğu iddia edilerek gözaltına alınan 21 şüpheliden yabancı uyruklu olan
11 kadının tutuklandığı belirtildi. Diğer kişilerin ise emniyet sorgularının devam ettiği açıklandı. 1407
• İstanbul’da 677 ve 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) kapatılan derneklerin
avukatları, İdare Mahkemesine iptal davası açtı. Yapılan başvuruda, derneklerin kapatılması ve mallarına
el konulması yönündeki işlemin duruşmalı olarak yapılacak inceleme sonucunda, öncelikle yürütmesinin
durdurulması sonrasında iptali, işleme esas teşkil eden KHK’nin Anayasa’ya aykırılığı iddialarının
incelenmesi talep edildi. 1408
• Anayasa değişikliği ile ilgili referandumda¸ TRT’nin haber bültenlerinde ve tartışma
programlarında, “evet” propagandasına uygun yorumcuların konuşturulduğu ancak seçmeni “hayır” oyu
vermeye davet eden kampanya ve haberlere yer verilmediği öne sürüldü. TRT kanallarında siyasetçilerin
başlattığı, “Güçlü Türkiye için Evet” kampanyasına iki dakikalık bir haberle yer verildiği, sosyal medya
üzerinden başlatılan “hayır” kampanyalarının ise yayınlanmadığı iddia edildi. Daha önce TRT’nin son 10
yılda yapılan referandum ve seçim yayınları nedeniyle 69 yayın durdurma, 11 uyarı cezası aldığı ve 2010
anayasa değişikliği referandumunda da sadece “evet” kampanyasını haberleştirdiği için YSK tarafından
uyarıldığına işaret edildi. 1409
28 Ocak 2017
• Bilecik’te 10 Kasım’da Sağlık Müdürlüğü binasına asılan büyük Türk Bayrağı ile
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posterinin altında küçük bir Atatürk flamasının yer verilmesine
ilişkin soruşturma başlatıldı. CHP Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, Sağlık Bakanlığı’nın yanıtlaması
amacıyla TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde böyle bir uygulamayı doğru buluyor musunuz?”
şeklinde sorduğu soruyu Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilgililer hakkında
soruşturma başlatıldığı şeklinde yanıtladı.1410
• KHK ile kapatılan ve çalışanları darp edilerek gözaltına alınan Özgür Radyo’nun eşyalarına
TMSF el koydu. Yapılan hukuksuzluğa tepki gösteren radyonun yayın koordinatörü Derya Okatan,
“Kapatılan Özgür Radyo’nun cihazları/malları gasp ediliyor” dedi.1411
• MHP’nin referandum süresince uygulayacağı tutuma tepki göstermek amacıyla, Sivas’ın
Gölova İlçe başkan ve yönetim kurulu üyeleri istifa ettiklerini açıkladı. “ Bu tavrın ülküdaşlarımıza örnek
olması temennisi” ile istifalarımızı sunuyoruz, “ diyen İlçe Başkanı Recep Kılıç’ın açıklamasında,
“Yaşadığımız referandum süresinde’evet” diyen bir MHP Genel Merkezini temsil etme imkan ve
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ihtimalimiz yoktur” şeklinde konuştu. İstifa nedenleri arasında Sivas İl yönetiminin bulunmamasının da
etkisi olduğu ifade edildi.1412
31 Ocak 2017
• Diyarbakır’da terör soruşturması kapsamında daha önce mahkemece serbest bırakılan ve
Başsavcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı. 1413
• Guardian yazarı Liz Cookman, ABD’nin geleceğini merak edenlere “Türkiye’ye bakmalarını”
tavsiye etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerikan Başkanı Donald Trump’ın
benzerliklerini sıralayan Cookman yazısında, “Trump’ın yapmasından korktuğunuz çoğu şeyi Erdoğan
çoktan yaptı. İki lideri karşılaştıran Cookman, “İşkenceye destek verip, milliyetçi söylem kullanıyorlar.
Kürtaja karşı çıkıyor. Kadınları nesneleştiriyor, feminizmi yanlış anlıyorlar. Damatlarını önemli rollere
getiriyorlar. Komedyenlerin ve gazetecilerin eleştirilerine tahammül edemiyorlar ve birbirlerinin
medyaya yönelik tutumunu destekliyorlar. Böylece ülkenin kimliğini değiştiriyorlar” görüşlerine yer
verdi. Türk medyasının durumu hakkındaki yorumunda ise Cookman, medyanın düşmana
dönüştürüldüğünü veyabancı gazetecilere bile oto sansür uygulandığını, gazetecilerin “kapıları vakitsiz
çaldığında korktuklarını” yurtdışına gittiklerinde geri dönüp dönemeyeceklerini merak ettiklerini ileri
sürdü.1414
• Washington merkezli “Freedom House” tarafından açıklanan, Dünyada Özgürlükler isimli
raporda, Türkiye, 2016’da özgürlüklerin en çok gerilediği ülke olduğunun altı çizildi. Ayrıca, 195 ülkede
özgürlüğün irdelendiği, “Popülistler ve Otokratlar Küresel Demokrasiye Çifte Tehdit” raporunda ise
Türkiye’nin son 10 yılda özgürlüklerin en çok gerilediği ülkeler arasında, Orta Afrika Cumhuriyeti’nin
ardından ikinci sırada yer aldığı belirtildi. 1415
• FETÖ soruşturması kapsamında sekiz ilde “Bylock” kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19
emniyet personelinden aralarında komiser ve polis memurlarının da bulunduğu 17 kişi tutuklandı.
Pamukkale Üniversitesi’nde yapılan FETÖ operasyonunda aralarında profesörlerin de bulunduğu 15
akademisyen gözaltına alındı. 1416
• MHP Mersin İl Başkanı Selahattin Kılıç ve tüm Yönetim Kurulu üyeleri ile Gölbaşı ilçe Başkanı
Mahmut Aksoy ve tüm Yönetim Kurulu üyeleri, MHP Genel Merkezi tarafından görevden alındı. Aksoy
yaptığı açıklamada “Hayırla kalın, hayırda kalın” ifadelerine yer verirken, Kılıç, görevden alınma
tasarrufunun parti genel başkanına ait olduğunu belirtti. 1417
1 Şubat 2017
• Erzurum’da bir basın toplantısına, tamamı kara çarşaflar içindeki kadınların katılması, medya
mensuplarını şaşırttı. Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, belediye tarafından açılan spor salonu
hakkında basına bilgi vermek amacıyla düzenlediği toplantıda, spor yaparken görüntülenmek istemeyen
kadınların gazetecilerin karşısına çarşaflarıyla çıktıkları belirtildi. Bir süre spor aletlerinde çarşaf veya
pardösüleri ile çalışan kadınlar, basın mensuplarının salondan ayrılması üzerine eşofmanlarını giyerek
spora devam etti.1418
2 Şubat 2017
• Özgür Gazeteciler İnisiyatifi’nin yayımladığı gazetecilere dönük hak ihlalleri raporuna göre
Ocak ayında 13 gazeteci gözaltına alınırken yedi gazeteci de tutuklandı. Özgür Gazeteciler İnisiyatifi
Sözcüsü Hakkı Boltan açıklamasında, “Ocak ayında gözaltı ve tutuklama haricinde bir gazeteci saldırıya
maruz kalırken iki gazeteciye soruşturma açılmış, dört gazeteci ceza alırken bir gazeteci de sınır dışı
edilmiştir” dedi. 1419
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• Tarsus Kadın Cezaevinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin açıklamaya katılan avukat Mehmet
Altuntaş’ın hakkında “cezaevinde bulunan örgüt yandaşlarını sahiplenmek” gerekçesiyle soruşturma
açıldı. Cezaevindeki müvekkilleriyle görüşme yasağı getirilen Altuntaş, yönetimin suç işlediğini öne
sürerek müvekkilleri ile insan olduğu için ilgilendiğini ifade etti. 1420
• Washington Post yayınladığı darbe yaşanma riski yüksek ülkeler listesinde Türkiye’ye yer
verdi. 2017 yılında darbe riski en yüksek 30 ülkenin sıralandığı listenin çoğunluğunu Afrika ülkeleri
oluştururken Türkiye bu sıralamada beşinci ülke olarak yer alıyor.1421
4 Şubat 2017
• Türkiye Araştırma Enstitüsü, New York Üniversitesi’nde düzenlediği bir panelde, son dönemde
Türkiye’nin en fazla hapiste gazeteci bulunduran ülke olduğunu ve gazetecilerle mesleki dayanışma
gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Amerikan Ulusal Yazarlar Sendikası Başkanı Larry Goldbetter
açıklamasında, “Demokrasiye açık her toplumda basın özgür olmalı. Şu anda hem Türkiye’de hem de
uluslararası düzeyde esas tehdit basın özgürlüğüne yönelik olandır.” dedi. 1422
5 Şubat 2017
• Yol Televizyonu ile dayanışma amacıyla Almanya’da, Türk milletvekilleri ve Alevi
kurumlarının temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte, başkanlık referandumuna ilişkin “hayır” çağrısı
yapıldı. HDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ile CHP Milletvekili Mehmet Tüm, referandumda AKP’ye
karşı olan güçlerin birleşmesi ve kararsız seçmenlerin ikna edilmesi gerektiğini ifade ettiler.
Milletvekilleri, referandumda yurtdışındaki oyların büyük bir önem taşıdığını belirterek, verimli bir
çalışma yapılması için çağrıda bulundular. 1423
• Adnan Menderes, Düzce ve Mardin Artuklu Üniversitesi rektörlerinin “evet’li videoları ile
Uludağ Üniversitesi rektörünün Erdoğan’lı evet afişinin sosyal medyada paylaşmalarına ilişkin olarak
CHP milletvekili Ceyhun İrgil, tarafından Milli Eğitim Bakanının cevaplaması istemiyle bir soru önergesi
verildi. İrgil önergesinde Başkanlık referandumuna ilişkin kamu görevlilerinin “evet” oyu vereceklerini
açıklamalarının dolaylı olarak siyasi parti propagandasını yapmakla eşdeğer hale geldiğini öne sürerek
“Rektörlerin “evet” demesi hususunda Bakanlığınızın bir hükmü yok ise, tüm üniversite rektörleri ve
akademisyenler referanduma ilişkin “Evet” ya da “Hayır” yönünde oy vereceklerine dair görüşlerini
açıklayabilir mi? Unvanları nedeniyle kamuyu yönlendirme ve bilim insanı saygınlığı vasfını sahip
akademik çevreler referanduma ilişkin istedikleri gibi çağrıda bulunabilir mi?” sorularını yöneltti.1424
6 Şubat 2017
• İçişleri Bakanlığı haftalık terör bilgilendirmesinde, 30 Ocak-6 şubat tarihleri arasında 1905
kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Terörle mücadele bilançosunda, “DEAŞ’a yönelik operasyonlarda
820 kişi, FETÖ irtibatlı olduğu değerlendirilen 701 kişi, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma
Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 165 operasyon gerçekleştirilmiş, örgüte yardım ve yataklık
iddiası ile 287 kişi gözaltına alınmıştır” denildi. 1425
7 Şubat 2017
• 15 Temmuz olayları esnasında soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanlığı
Başyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban’ın da aralarında bulunduğu sekiz albay kontrol şartıyla
serbest bırakıldı.1426
• KHK uygulaması sonucunda Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 893 kişi, Emniyet
Genel Müdürlüğü’nden 417 kişi, İçişleri Bakanlığı’ndan 49 kişi, Yargıtay’dan 10, YSK’den 10, TRT’den
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88, Dışişleri Bakanlığı’ndan 48, YÖK’ten 330, Ekonomi Bakanlığı’ndan 15 kişi meslekten ihraç
edildi. Daha önce emekli olan, meslekten çıkarılan 242 polis hakkında ise rütbe söküm tedbiri alındı.
MEB’e bağlı 2585 öğretmen ile 330 üniversite öğretim üyesi ihraç edildi.1427
8 Şubat 2017
• Üniversitelerde görevli akademisyenlerin işten çıkarılmalarına ilişkin kararname konusunda
açıklama yapan Yükseköğretim Kurulu (YÖK), “ihraç listelerinin üniversitelerde hazırlandığını” söyledi.
YÖK Basın Müşaviri Şener Aslan, “‘İhraçlara yönelik tüm inisiyatif üniversitelerde. Kişileri üniversiteler
belirliyor ve YÖK’ün bununla ilgili bir takibi yok. Biz YÖK olarak bu işlemleri üniversitelerin yapması
şeklinde de bir karar aldık, çünkü onları en iyi üniversiteler tanıyor. KHK’larda gördüğünüz kişiler
tamamen üniversitelerinde yapılan inceleme soruşturma sonrasında ihraç edilme teklifi yapılan kişiler.
Her kişinin atılma nedenine ilişkin açıklama yapamayız. İtirazları varsa kişiler tekrar üniversitelere
itirazda bulunabilir” şeklinde konuştu. 1428
9 Şubat 2017
• Sosyal medya platformu Twitter, Türkiye’de sürekli olarak engellenmesi nedeniyle
kullanıcılarını mağdur etmemek adına “Ooniprobe” isimli bir uygulama geliştirdi. Bu uygulama ile
birlikte Twitter kullanıcıları VPN kullanmadan, site kapatıldığında sorunsuz bir şekilde siteye
ulaşabilecekler.Twitter15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaptığı açıklamada engellendiğini resmi
hesabından duyurarak, “‘Türkiye’de engellenmişiz. Neden böyle bir şey yapıldığını anlayamadık. Bu
olaylar sürekli olarak tekrarlanıyor. Bununla ilgili bir çözüm üreteceğiz’” şeklinde bir mesaj atmıştı. 1429
10 Şubat 2017
• RTÜK, Müge Anlı tarafından sunulan bir programda insan kaçakçılarının reklamı yaptığı
iddiasıyla ATV’ye kestiği, 1 milyon 320 bin liralık para cezasının kaldırıldığını açıkladı. RTÜK
toplantısında Anlı dosyasının yeniden gözden geçirildiği, cezanın MHP’li üyelerinin de desteğiyle geri
alındığı belirtildi. 1430
13 Şubat 2017
• MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Anayasa ile ilgili referandumda “hayır” oyu
vereceklerini açıklayan üç milletvekilinin partiden ihraç edilmeleri için Merkez Disiplin Kuruluna talimat
gönderdiği belirtildi. MHP milletvekilleri Yusuf Halaçoğlu, İsmail Ok ve Nuri Okutan’ın “parti
disiplinine aykırı hareket etmekten ihraç soruşturması başlatılacağı ifade edildi. 1431
14 Şubat 2017
• İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi Cezaevi Komisyonu raporunda Elazığ
Cezaevi’nde yoğun hak ihlallerinin işkence boyutuna vardığı öne sürüldü. Komisyon 50 siyasi tutuklunun
yaşanan ihlalleri kendilerine ilettiğini, tutuklu ailelerin başvuruları üzerine araştırma yaparak bu
incelemelerin raporlaştırıldığını açıkladı. Toplantıda konuşan komisyon üyesi avukat Muhterem Süren,
“Söz konusu keyfi ve otoriter yaklaşımın, ileride çok daha olumsuz olayların gerçekleşmesine zemin
hazırlayacağı konusunda kaygımızı dile getirmek isteriz” dedi. 1432
• HDP milletvekilli Mithat Sancar’ın katılımı ile düzenlenen bir toplantıda başkanlık
referandumunda “Hayır” kampanyası başlatılacağı açıklandı. Toplantıda konuşan HDP üyesi Beycan
Taşkıran, “Milyonları “Hayır” da birleştirmek ve kararsızların en büyük kitlesi olan kadınları ikna etmek,
özgür ortak bir vatan için “Hayır” diyebilmek önemlidir” dedi. Sancar da, “Sistem değişikliğiyle
kendilerini güvence altına almak istiyorlar. Yalanla uzlaşan bir sistem kurup bütün muhalifleri sindirmek
istiyorlar. Hiçbir toplum vicdansızlığı bu kadar uzun süre kaldıramaz, bu düzenin savunucuları haramidir.
Kararımızda dirençli sağlam olacağız. Bedelden korkan bir hareket değiliz. “Hayır” diyeceğiz ve bedeli
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neyse ödeyeceğiz” şeklinde konuştu. 1433
• Almanya Parlamento Başkanı Norbert Lammert, Berlin’de yapılan bir toplantıda küresel siyasi
duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye hükumetinin kendi anayasasına darbe yaptığını ifade
etti. Lammert, Türkiye’de peşpeşe iki darbe olduğunu ifade ederek, önce “demokratik yollardan seçilmiş
hükumete karşı askeri bir darbe girişimi” yapıldığını, ardından ise “seçilmiş hükumet tarafından ülkenin
anayasasına karşı başka bir darbe yapıldığını öne sürdü. “İkinci darbe başarılı olmuş gibi görünüyor”
şeklinde konuşan Lammert, yapılmak istenen anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendi
gücünü artırmayı amaçladığını ve değişikliğin hayata geçmesinin Batı ile ilişkileri etkileyeceğini
söyledi.1434
• Doğan Yayın İlkeleri Kurulu Başkan vekili Volkan Vural, eski sunucu İrfan Değirmenci’nin
twitter’da “kışkırtıcı ve kutuplaştırıcı” paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle kendisine yaptırım
uygulandığını ifade etti. Vural açıklamasında, “Tartışmalara yol açan tweetler serisi ise gerek üslubu gerek
kışkırtıcı ve kutuplaştırıcı niteliği ile yayın ilkelerimizin açık bir ihlali olarak değerlendirilmiştir” dedi.
Vural, “Düşüncesini ortaya koyan, evet veya hayır diyen yazarlarımızın hiçbiri hakkında Yayın İlkelerini
ihlal etmedikleri sürece bir yaptırım uygulanması cihetine gidilmemiştir” iddiasında bulundu. Doğan
Medya bünyesindeki Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, bundan bir süre önce,’Ben yıllardır başkanlık
sistemini savunan birisi olarak elbette “evet” diyorum” demişti. 1435
• Anayasa değişikliği referandumunda MHP Genel Merkezi’nin aksine “hayır” oyu kullanacağını
açıklayan Grup Başkan Vekili Remzi Taktakoğlu’nun görevini Tarık Ekinci üstlendi. Taktaktoğlu,
herhangi bir sorun olmadığını, kendi isteğiyle ayrıldığını belirtti. 1436
• Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan “dumansız hava” kampanyasını desteklemek için
“Sigaraya Hayır” afişi bastıran Konya Halk Sağlık Müdürlüğü bütün afiş ve broşürleri referandumla
bağlantı kurulup yanlış anlaşılacağı düşüncesiyle toplattırdı. Broşürlerde “Kalp krizi geçirmek ister
misiniz? Hayır diyorsanız, hayatınızı ve geleceğinizi kazandınız” ifadelerinin yer aldığı belirtildi. 1437
• Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencilerinin, okullarından KHK ile ihraç edilen 28
akademisyene destek olmak için ders boykotu yaptığı belirtildi. Yapılan açıklamada öğrenciler,
“Üniversite, iktidarın ideolojisini koruyup geliştiren, toplumu “sessizlik kültürü’ne hapseden bir yapı
değildir ve tüm saldırılara rağmen de olmayacaktır. İhraç edilen hocalarımız bir akademisyenden
fazlasıdır. Onlar bizim ortak yaşamımızın, vicdanımızın, umutlarımızın aynasıdır” dediler.1438
• Kanal D sabah haberleri sunucusu İrfan Değirmenci’nin görevden alınması sonrasında yerine
CNN Türk Ekonomi Müdürü Emin Çapa getirildi. Çapa’nın görevi devraldıktan sonra twitter’daki bütün
paylaşımlarını sildiği belirtildi. 1439
15 Şubat 2017
• Amsterdam Üniversitesi’nden 122 akademisyen, “Türkiye’de işlerinden atılan
akademisyenlerle dayanışma için hazırladıkları bildirgede baskılardan endişeli olduklarını ifade ettiler.
Aralarında Türklerin de bulunduğu Hollandalı akademisyenler açıklamalarında, destek çağrısında
bulunarak “Türk hükümetinin son günlerde Türkiye’deki akademik özgürlüğe ve eleştirel
akademisyenlere yönelik arttırdığı baskılardan dolayı oldukça endişeliyiz” ifadelerine yer verdi. 1440
• AKP Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem’in bir konferansta anayasa değişikliği
referandum konusunda “Eğer yüzde 50’yi geçemezsek iç savaşa hazır olun” sözlerinin ardından AKP
yönetiminin Erdem’in istifasını istediği belirtildi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı ise Erdem’in
sözleriyle ilgili soruşturma başlattığını açıkladı. Parti teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, “Olayı öğrenir
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öğrenmez, bu il başkan yardımcısının istifasını vermesini istedim. Bizim felsefemizle asla bağdaşmayan
böyle bir görüşü ifade eden bir kişinin partimizin yetkili organlarında yeri olamaz” dedi. 1441
16 Şubat 2017
• Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 24
TÜBİTAK çalışanı gözaltına alındı. “Bylock” kullandıkları iddiasıyla içlerinde mühendislerinde
bulunduğu 14 kişinin İstanbul’da, sekiz kişinin Kocaeli’de iki kişinin ise Ankara’da evlerinde gözaltına
alındığı bildirildi. 1442
• HDP milletvekili Meral Danış Beştaş, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde,
tutuklandığı günden beri ağır tecrit koşulları altında olduğunu bildirdi. Beştaş, ”Tecridin bir işkence
yöntemi olduğu ve işkencenin de insanlığa karşı suç teşkil ettiğini dikkate alarak üyeniz olan
milletvekiline işkence yapılması konusunda ne yapmayı düşünüyorsunuz?” diye sordu. 1443
• Tutuklu bulunan HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen hakkında açılan davada, 11 yıldan 25 yıla kadar
hapis cezası istendi. Kobani olayları ile ilgili soruşturma kapsamında, Bilgen “terör örgütü üyesi olmak,
suç işlemeye alenen tahrik ve halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma” gerekçeleriyle
tutuklanmıştı.1444
• Ankara’da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Merkez Bankası’nın daha önce
KHK ile ihraç edilmiş 12 eski çalışanının tutuklandığı açıklandı. 1445
• Anayasa referandumunda “hayır” çıkması halinde, Türkiye’de iç savaş çıkabileceğini söyleyen
AKP Manisa il başkan yardımcısı Ozan Erdem’in tepkiler üzerine istifa ettiği belirtildi. Erdem
açıklamasında “Sözlerim çarpıtıldı. Aşığı olduğum partiye zarar vermemek ve görülen lüzum üzerine
gönüllüolarak, isteyerek istifamı sunmuş bulunmaktayım” dedi. 1446
• CHP milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medyada hesabından, üzerinde “Milli irade
engellemez” yazılı bir cenaze aracının videosunu paylaşarak “Cenaze aracında siyaset olur mu?” diye
sordu. Tanal, açıklamasında “Konu ahlak çerçevesinde kabul edilemeyeceği gibi hukuk çerçevesinde de
kabul edilemeyecek niteliktedir. AKP iktidarında Anayasanın ikinci maddesi ile hüküm altına alınan
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti ilkelerine açıkça aykırı uygulamalar, giderek toplumun her
alanına yayıldı ve insanları kutuplaştıran, ayrıştıran, ötekileştiren bir dil ile bu durum desteklendi”
dedi.1447
17 Şubat 2017
• Önceki gün serbest bırakılan HDP Milletvekili Ferhat Encu, savcılığın itirazı üzerine yeniden
tutuklandı. Tutuklu bulunduğu dosya kapsamında mahkemenin verdiği ara kararla tahliye edilen
Encu’nun, “örgüt üyeliği ve örgüt propagandası” iddiasıyla yargılandığı davada savcının itirazı üzerine
havaalanında zırhlı araca bindirilerek götürüldüğü belirtildi. Encu’nun, nereye götürüldüğüne ilişkin
avukatına bilgi verilmedi. 1448
18 Şubat 2017
• Mersin’de sosyal paylaşım sitesinde Atatürk’e hakaret içerikli mesajlar paylaşan AK Parti
Anamur İlçe Gençlik Kolları Başkanı hakkında, savcılıkça “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek”
suçundan soruşturma açıldı. Gençlik kolları başkanı, “Atatürk olmasaydı diye bir şey yok, keşke
olmasaydı diye bir gerçek var artık. Recep Tayyip Erdoğan yakında o gerçeğin mührünü vuracaktır”
şeklinde bir mesajı atmıştı.1449
19 Şubat 2017
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• ‘FETÖ” soruşturması kapsamında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla açığa alınan biyokimya asistanı
Dr. Orhan Çetin’in çalıştığı hastanenin 10’uncu katından atlayarak intihar etti. Olayın ardından açıklama
yapan Türk Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Ahmet Doğru yol, “Adı her ne olursa olsun, bu vatana ihanet
edenler mutlaka cezalarını çekmeli. Ancak ihanet noktasında olmayan, yasal çerçeve içinde iş ve işlem
yapan insanların, hukuki süreç tamamlanmadan hain olarak nitelendirilmesi ve cezalandırılması
vicdanlarda derin yaralar açmakta, travmalar oluşturmaktadır. Devlet olarak görevimiz insan kaybetmek
değil, insan kazanmaktır” ifadelerini kullandı. 1450
• Denizli Pamukkale Milli Eğitim Şube Müdürü Zekeriya Çamlıbel’in, anayasa referandumu
konusunda sosyal medyada “İlk kez ülkemizi geri almak için bu kadar yaklaştık. Bu 90 yıl sonraki ilk
dönüm noktamız” mesajları üzerine soruşturma açıldı. Eğitim-İş sendikası Denizli Şube Başkanı Kadem
Özbay, ”Korkarız ki yapılmak istenen Cumhuriyet düşmanı bu zihniyeti olağanlaştırmak ve yasalmış
izlenimi yaratarak paylaşılmasını arttırmaktır” diyerek suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. 1451
20 Şubat 2017
• Nisan ayında yapılacak olan başkanlık ile ilgili referandum konusunda Belçika’da bir araya
gelen kişiler tarafından “Belçika Hayır Platformu’nu kurdu.Grup yayınladıkları bir deklarasyonda,
“Nisan’da referanduma sunulacak anayasa değişikliği paketiyle faşist bir tek adam diktatörlüğü kurmak
istenmektedir. İşçi ve emekçilere terör estiren bu iktidara da onun hazırladığı anayasaya da HAYIR
diyoruz. Diktatörlüğe geçit vermeyeceğiz” ifadelerine yer verildi. 1452
21 Şubat 2017
• HDP milletvekili İdris Baluken, Ankara’da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece
tutuklandı. Diyarbakır’da terör soruşturması kapsamında daha önce hakkında açılan davada verilen
tahliye kararı üzerine Baluken serbest bırakılmıştı. Bu karara bir üst mahkemeye yapılan itiraz üzerine
Baluken’in tutuklanması konusunda karar verildiği belirtildi. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 30
Ocak’ta tahliye edilen Baluken hakkında, Şubat’ta tutuklanmasına yönelik yakalama kararı
çıkarılmıştı.1453
• HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a, yaptığı bir konuşmada “Türk milletini, Türkiye
Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağıladığı” gerekçesiyle beş ay hapis cezası
verildi. Davanın ilk duruşmasına, başka bir suçtan Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza infaz
Kurumu’nda tutuklu bulunan Demirtaş Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı. HDP eş
genel başkanı Demirtaş hakkında ayrıca “terör örgütü yöneticiliği yapmak, terör örgütü propagandası
yapmak, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, halkı
kanunlara uymamaya tahrik ve suçu ve suçluyu övmek” suçlamalarıyla 43 yıldan 142 yıla kadar hapis
istemiyle dava açılmıştı.1454
• Halen tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ’ın
milletvekilliği düşürüldü. TBMM Genel Kurulu’nda, Yüksekdağ’ın kesin hüküm giydiğine dair
kesinleşen mahkeme kararının tezkeresi okundu ve Yüksekdağ’ın, terör örgütü propagandası yapmak
suçundan cezalandırılmasına ilişkin karar, anımsatılarak milletvekilliğinin düşürülmesi talep edildi.
Meclis’teki sandalye sayısı 58’e düşen HDP’nin Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, bu kararın kendileri
için yok hükmünde olduğunu savunarak, “Okunan kararın savcıları, hakimleri şu anda içeride.
Teröristlerin arkasına sığınmış iktidarın kararı, yargı kararı olamaz” dedi. 1455
• Emek Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel
Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP Manisa İl Başkan Yardımcısının referandumda “Hayır” diyenleri hedef
gösterdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Emep duyurusunda söz konusu kişilerin, “halk arasında
endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”
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suçlarından yargılanmalarını talep etti.Parti Genel Başkan Yardımcısı açıklamasında “Evet” demek ne
kadar haksa, “Hayır” demek de o kadar haktır. Bu tercihi yapanları kışkırtmamak gerektiğinin altını
çizerek, suç duyurusunda bulunduk” dedi. 1456
22 Şubat 2017
• Adalet Bakanlığı cezaevlerindeki toplam hükümlü-tutuklu sayısının 197.297’yi aşması üzerine
kapalı cezaevlerini boşaltma amacıyla açık cezaevine geçişi kolaylaştıran yeni bir yönetmelik değişikliği
yaptı. 10 yıldan az hapis cezası alıp, yalnızca bir ayını “iyi halli” geçirenler infaz koşulları daha rahat olan
açık cezaevine gönderebilecekler. 1457
• İstanbul’da Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni ateşe veren kişi yakalandı. 39 yaşındaki Mehmet
Ali Aligül’ün Sancaktepe’deki evinde gözaltına alındığı açıklayan İstanbul Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğü, Aligül’ün, verdiği ilk ifadesinde “Müjdat Gezen’in Osmanlı padişahlarından Abdülhamit
Han’ın torununa hakaret etmesine tepki olarak yaptım, alkollü olduğum için bunun etkisiyle olayı
gerçekleştirdim” dediği öğrenildi. Kundaklama sonrasında sosyal medya hesabından, ”K... çocuğunun
tamamı yansaydı keşke” başlığıyla sanat merkezinin yandıktan sonraki fotoğrafını paylaşan Aligül, aynı
fotoğrafın altına, ”Osmanlı torunu sayesinde bu makam ve mevkiye getiren halk yakmasını da bilir,
şeklinde küfürlü yorumlar paylaştı. 1458 Aligül’ün daha sonra mahkemece serbest bırakılması sosyal
medyada tepkiyle karşılandı. Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun’un talimatı üzerine savcılığın itiraz
etmesiyle Aligül yeniden yakalanıp tutuklandı. 1459,1460
• İstanbul Bahçelievler’de anketör olduklarını söyleyerek kapı kapı dolaşan AKP’liler, “Bizi mi
fişliyorsunuz” diyen mahallelilerin tepkisiyle karşılaştı. Sendika.org’un haberine göre ellerinde isim, kapı
numarası ve telefon numarasının yazılı olduğu listelerle apartmanlara giren grup evlerde yaşayanlara
anketör olduklarını söyleyerek “evet” mi yoksa “hayır” oyu mu vereceklerini sordu. Bunun anket değil
bu bahaneyle fişleme olduğunu söyleyen vatandaşlar AKP’lileri sokaktan kovdu. Mahalleliler “Hayırcılar
sokağa çıktı mı saldırı oluyor, “evetçiler” kapı kapı dolaşıp bize “Evet mi hayır mı” diye soruyor” diye
tepkilerini dile getirdiler. 1461
• HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, avukatı aracılığıyla milletvekilliğinin düşürülmesini
“Vekilliğimizi düşürecek olan halktır” diyerek eleştirdi. Vekilliğinin düşmesinin Anayasaya aykırı
olduğunu ifade eden şekilde Yüksekdağ, “Biz vekaletimizi iktidardan veya mahkemelerden değil, halktan
aldık. Gerisinin bizim için hiçbir hükmü yoktur. Direnişimizden asla geri adım atmayacağız. Merak
etmesinler, halkımız bu yaşananlara karşı en net cevabı referandumda “hayır” diyerek verecektir”
biçiminde mesajını aktardı. 1462
23 Şubat 2017
• HDP, ATV’nin ana haber bülteninde milletvekilliği düşürülen Figen Yüksekdağ için “Vekil
Değil Terörist” alt bandı kullanması üzerine kanala suç duyurusunda bulundu. HDP Genel Merkezi’nden
yapılan açıklamada, “Düşmanca tavırla hazırlanan “haber” de, Yüksekdağ hakkında mesnetsiz iddialara
yer verilerek kendisinin toplum içinde hedef haline getirilmek istenmesi, söz konusu ifadenin, Eş Genel
Başkanımızı yıpratmaya yönelik, kişilik haklarını tehdit eden saldırgan bir üslupla, hakaret ve halkı kin
ve düşmanlığa tahrik kastıyla hazırlanmış olması nedenleriyle ATV kanalı sorumlu ve yetkilileri hakkında
suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi. 1463
24 Şubat 2017
• Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Angonio Guterres’in başkanlığında, basın özgürlüğü
kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelerek dünyada artan gazeteci ölümleri, gazetecilere uygulanan
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sansür ve kısıtlanan basın özgürlüklerinin korunması için acil çağrıda bulundular. Sınır Tanımayan
Gazeteciler (RSF), Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ve Uluslararası Gazeteler ile Editörler Birliği
(WAN-IFRA) temsilcilerinin katıldığı toplantıda basın özgürlüğünü savunan kuruluşlar tarafından
başlatılacak olan “Gazetecileri Koruyun” kampanyasına Birleşmiş Milletlerin destek vereceği belirtildi.
BM gazetecilerin korunması amacıyla bir temsilcinin de atanacağını bildirdi. 1464
25 Şubat 2017
• Hürriyet, gazetenin Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın imzasını taşıyan ve “Karargâh rahatsız”
başlığıyla yayınlanan habere yöneltilen eleştirilere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Fırat, gazeteciliğiyle
darbe girişiminin püskürtülmesinde ve demokrasimizin korunmasında hayli önemli bir rol oynamıştır
kendisine atılan bu iftiranın pespayeliğini en iyi değerlendirecek olan Türk kamuoyunun sağduyusudur”
denildi. Açıklamada, “Bu kritik süreçte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a yönelik eleştiriler
ve bazı iddialar da gündeme geliyor. İddia ve eleştiriler, TSK’yı yıprattığı gerekçesiyle Genelkurmay’da
rahatsızlık yaratıyor. TSK, “Ayarı kaçmış eleştiriler ile gerçekdışı bilgilere dayalı bazı haberlerle”
ordunun başarısının gölgelenmeye çalışıldığını düşünüyor” denildi. 1465
27 Şubat 2017
• Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, “Karargah rahatsız” başlıklı haberi ile ilgili, “Haberin
ayrıntısı okunmadığı için gözden kaçtı” sözleriyle savunma yaptı. Genelkurmay Başkanlığı’nın rahatsız
olduğu “yedi eleştiriye yedi yanıt” manşeti ile olarak bazı kişiler tarafından eleştirilen Fırat, “Haberlerin
içini doğru düzgün okumuyoruz. Biz Genelkurmay Başkanlığı’na görüşlerini sorduk. Biz Hürriyet ve
Doğan Grubu olarak demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 1466
• Edirne F tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda “PKK üyesi olmak” gerekçesiyle tutuklu altı kişi
OHAL nedeniyle getirilen kısıtlamaları ve ceza infaz kurumunun uygulamalarını protesto etmek amacıyla
açlık grevine başladı. 1467
• New York Times binası önünde Donald Trump’ın medya organlarına yönelik suçlamalara
protestocular tepki göstererek medyanın bağımsız olmadığı yerde demokrasinin de var olamayacağını
belirttiler. Gösteriye katılanlardan emekli öğretmen Donna Marie Smith, otoriter rejimlerin ve
diktatörlerin iktidara geldiklerinde ilk hedeflerinin basını baskı altına almak olduğunu ifade ederek
…”bizler de şu anda faşizmin eşiğindeyiz” diye konuştu. 1468
1 Mart 2017
• HDP milletvekili Leyla Zana hakkında, “Örgüt üyesi olmak, suçu ve suçluyu övmek”
gerekçeleriyle 21 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Geçtiğimiz ay Diyarbakır’da gözaltına alınarak
aynı gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Zana ile ilgili olarak dokuz yıldan 21 yıla kadar hapis
istemiyle iddianame hazırlandı. 1469
• Hürriyet’in Washington Temsilciliği’ni yapan ve iki ay önce görevini Cansu Çamlıbel’e
devreden Tolga Tanış, gazeteden ayrıldığını duyurdu. Kararını çalışma arkadaşlarına mesajla bildiren
Tanış, “Hürriyet’ten ayrılıyorum. Sizlerle çalışmak benim için bir onurdu. Profesyonelliğiniz dışında
esirgemediğiniz dostluğunuz için de sizlere çok teşekkür ederim. Bir gün tekrar yollarımızın kesişmesi
dileğiyle…” dedi. 1470

• Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, sosyal medyadan attığı mesajda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtemel Almanya ziyareti konusunda, “Erdoğan
Almanya’da konuşmak istiyorsa, Türkiye’de tutuklu muhaliflerin ve gazetecilerin özgürce konuşmasına
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da olanak tanımalıdır” dedi. 1471
• Okmeydanı’ndaki İdil Kültür Merkezi’ne yapılan operasyon kapsamında tutuklanan Grup
Yorum üyeleri, mahkeme heyetinin kararıyla tahliye edildi. 96 gündür tutuklu bulunan yedi üye ilk
duruşmada serbest bırakıldı. Duruşmaya destek amacıyla milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ile Mahmut
Tanal,sanatçı Ferhat Tunç ve Edip Akbayram ile yazar Ataol Behramoğlu da katıldı. 1472
• HDP milletvekili Mithar Sancar, Başbakan Binali Yıldırım’a, ihraç edildikten sonra intihar eden
akademisyene ilişkin, “Hükümetin bu konudaki siyasi ve idari sorumluluğunu nasıl tazmin etmeyi
düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltti. Barış bildirisine imza atan akademisyenlerden olan Mehmet Fatih
Traş’ın, intihar etmesinin ardından konuyu meclise taşıyan Sancar, üniversitelerin darbeyle bir ilişiğinin
olmadığını ifade ederek, “bunlar ifade özgürlüğüyle bağdaşıyor mu?” dedi. 1473
4 Mart 2017
• Der Spiegel dergisi, “PKK ve FETÖ propagandası yaptığı” gerekçesiyle tutuklanan gazeteci
Ahmet Şık ile ilgili olarak “Gazeteci Ahmet Şık’ın absürt davası” başlıklı bir yazı yayımladı. Haberin
içeriğinde, “Türkiyeli Araştırmacı Gazeteci Ahmet Şık bir zamanlar karanlık Gülen tarikatının
faaliyetlerini ifşa etmişti. Şimdi, bu hareketin üyesi olduğu iddiasıyla yargılanıyor. Bu dava,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetiminde Türkiye yargısının ne kadar değişken olduğunu
ortaya koyuyor” denildi. 1474
• ABD dışişleri bakanlığının yıllık yayınlanan insan hakları raporunda, Türkiye’de 15
Temmuzdan sonra “darbeyi ya da terör örgütlerini destekledikleri suçlamasıyla on binlerce kişinin hapse
atıldığı, bu kişilerin büyük çoğunluğu hakkında yeterli kanıt olmadığı” görüşlerine yer verildi. Beş başlık
altında Türkiye’deki insan hakları ihlallerine yer verilen raporda, çok sayıda medya kuruluşuna baskın
yapıldığı, çoğunun kapatıldığı, kitapların yasaklandığı, gazeteciler ve editörler hakkında “teröre destek”
suçlamalarıyla davalar açıldığı, internet sitelerinin engellendiği ve yayın yasaklarının getirildiği de öne
sürüldü. Ayrıca Türk hükümetinin, üç binden fazla yargı mensubunu görevden almasının, yargının
bağımsızlığını kısıtladığını, davaların ertelenmesine neden olduğunu ve bir korku ortamının yaratıldığı
iddialarına yer verildi. 1475
5 Mart 2017
• MHP’den ihraç edilen eski milletvekili Sinan Oğan’ın konuşmasını engelleyerek kürsüyü
deviren ve hakkında saldırı suçundan işlem yapılan Ömer Faruk Y. ifadesi alındıktan sonra serbest
bırakıldı. Savcılığın konuya ilişkin soruşturmasının sürdürüldüğü belirtildi. 1476
• CHP milletvekili Barış Yarkadaş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın “Cezaevinde işkence
yapıldığını söyleyen, belgesini göstersin” diyerek yaptığı konuşmaüzerine, bir tutuklunun çıplak aramaya
ilişkin gönderdiği resmi paylaştı. Yarkadaş, kendisine postalanan mektubu göstererek, “Bir tutuklu,
arkadaşına uygulanan insanlık dışı muameleyi resimleyen bir karikatür haline getirmiş. Çizimde,
arkadaşının çıplak arama işkencesine maruz kaldığını resmetmiş. Çıplak arama insan haklarını ayaklar
altına almaktır” dedi. İşkenceyi gösteren resmi Bozdoğan’a ilettiğini ifade eden Yarkadaş, gereğinin
yapılıp yapılmadığının takipçisi olarak, sonucu kamuoyuyla paylaşacağını belirtti. 1477
• Guardian yazarı Peter Preston, Türkiye’de basın özgürlüğünün giderek kötüleştiğini öne
sürdüğü bir yazısında, “Türkiye’nin gerçekliği kurgulardan bile daha tuhaf bir hal alıyor” dedi.Preston
yazısında “İnsan hakları örgütleri, Türkiye’de hapiste 100’ün üzerinde gazeteci olduğunu, özellikle 15
Temmuz darbe girişiminden bu yana basına yönelik baskıların çok arttığını söylüyor. Basın özgürlüğü,
başta AB ve ABD olmak üzere uluslararası alanda Türkiye’nin en fazla eleştirilere maruz kaldığı
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konuların başında geliyor” ifadelerine yer verdi. 1478
8 Mart 2017
• Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türk yetkililerinin Almanya için yaptığı Nazi
benzetmesini “inanılmaz provokasyon” olarak değerlendirdi. Gabriel, “Almanya’nın Nazi metotları
kullandığını söylemek bizim açımızdan inanılmaz haksız bir suçlama” dedi. Bakanların iptal edilen
görüşmelerine ilişkin salonların güvenliğinden yerel makamların sorumlu olduğunu belirten Gabriel
devletin bu konuda müdahalesinin olmadığını öne sürdü. Geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan dahil Türk siyasilerin Almanya’da konuştuklarını hatırlatan Gabriel, güvenliğin sağlanmamış
olması durumunda toplantıları yerel makamların iptal etme yetkisinin olduğunu belirtti. 1479
9 Mart 2017
• Tutuklu gazeteci Ahmet Şık, eşi ile Silivri Cezaevinde yaptığı görüşmede, birçok meslektaşı
gibi “referandum tutuklusu” olduğunu ileri sürdü. Şık, eşine, “Cezaevinde bulunan pek çok kişi gibi
referandum nedeniyle rehin tutulduğumu biliyorum. Bugünün savcılarının da “Cemaat’in savcılarından
farkı yok. Dışarıda da olsam söyleyeceğim gibi, her türlü dikta rejimine onlar anlayana kadar, her dilde
“HAYIR!”dediği, ifade edildi. Gülen hareketinin ülkede her kuruma sızdığına ilişkin yazdığı “İmamın
Ordusu” isimli kitabı henüz basılmadan toplatılan Şık “FETÖ yapılanmasını” eleştirdiği gerekçesiyle
tutuklanmıştı.1480
10 Mart 2017
• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan’ın Hollanda da katılacağı etkinlik için
salon verilmedi. Salon sahibinin, “Belediye başkanı ile görüşerek, salonu kiraya vermeme kararı aldık”
dediği belirtildi. Hollanda hükümetinin, Türk bakanların ülkelerinde kampanya yapmasını istemediğine
işaret eden Schelberg, “Bu ziyaretlerin gerçekleşeceğini düşünmüyorum” dedi. Hollanda Başbakanı Mark
Rutte ise Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, ne 15 Mart seçimleri öncesi ne de sonrasında
ülkelerine gelmesini istemediklerini ifade ederek, “Can sıkıcı durumlardan kaçınmak için elimizden
geleni yapıyoruz” dedi. Çavuşoğlu konuya ilişkin açıklamasında, “Kampanya yapmak için bu hafta
Rotterdam’a gideceğim. Hiçbir şey beni engelleyemez. Irkçı ve faşistlere boyun eğmeyeceğiz” dedi. 1481
• AKP, referandum çalışmaları kapsamında, Bursa’da bir camiide İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu’nun da katılacağı bir miting düzenleneceğini duyurdu. Şehrin çeşitli noktalarına asılan
pankartlarda, mitingin Beşevler Küba Camii’nde yapılacağına işaret edildi. AKP daha öncede cami
önlerinde ve içinde yapılan “evet” propagandası nedeniyle büyük tepki çekmişti. 1482
11 Mart 2017
• MHP’den ihraç edilen eski milletvekili Meral Akşener, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun
programlarına izin vermeyen Almanya ve Hollanda’ya tepki amacıyla Avrupa’daki mitinglerini iptal
ettiğini açıkladı.’Türk Milliyetçileri Hayır Diyor Platformu Fransa Masası” bir açıklama yayınlayarak
Akşener’in Fransa’da yapmayı planladığı “80 Milyon kere Hayır” mitinginin de iptal edildiğini
duyurdu.1483
13 Mart 2017
• Antalya Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, referandumda hayır oyu verecek kişileri Haçlılara
benzettiğine ilişkin açıklamasına gelen tepkiler üzerine, “Sözlerim çarpıtıldı. Açıklama maksadını
aşmıştır” dedi. Kocaer açıklamasında, “Partimizin referandum kampanyasının Kaş ayağının başlatılması
esnasında yaptığım konuşma tamamen çarpıtılmış, yanlı ve yanlış bir şekilde yönlendirilmiştir” ifadelerini
kullandı.1484
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14 Mart 2017
• HDP ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK), milletvekilli Mithat Sancar’ın katılımı ile
düzenlediği toplantıda başkanlıkla ilgili referandumda “Hayır” kampanyası başlattı. Toplantıda konuşan
HDP Kadın Meclisi Üyesi Beycan Taşkıran, “Milyonları “Hayır” da birleştirmek ve kararsızların en
büyük kitlesi olan kadınları ikna etmek, özgür ortak bir vatan için “Hayır” diyebilmek önemlidir” dedi.
Sancar da, “Sistem değişikliğiyle kendilerini güvence altına almak istiyorlar. Yalanla uzlaşan bir sistem
kurup bütün muhalifleri sindirmek istiyorlar. Hiçbir toplum vicdansızlığı bu kadar uzun süre kaldıramaz,
bu düzenin savunucuları haramidir. Biz bir tartışmaya girmeyeceğiz. Kararımızda dirençli sağlam
olacağız. Bedelden korkan bir hareket değiliz. “Hayır” diyeceğiz ve bedeli neyse ödeyeceğiz” şeklinde
konuştu. 1485
• Avrupa Birliği Adalet Divanı, işyerinde başörtüsü yasağının önünü açarak işverenlerin,
çalışanların “gözle görülebilir dini sembol niteliğindeki kıyafetleri” giymelerine yasak getirebileceğine
hükmetti. Karar bazı çevrelerce ABD Başkanı Donald Trump’ın yedi İslam ülkesinin ABD’ye girmesi
konusunda aldığı karara benzetildi. Dava Fransa ve Belçika’da çalışan iki kadının işyerinde başörtülerini
çıkartmaları talebini reddetmeleri üzerine açılmıştı. 1486
15 Mart 2017
• Die Welt muhabiri İlker Deniz Yücel’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Üst Hakimlik,
itirazı değerlendirirken “basın özgürlüğü ve gazetecilik anlamında değerlendirilmesi mümkün değil”
tespitini yaptı. Yücel, Şubat ayında “Terör örgütü propagandası yapmak” ve “Halkı kin ve düşmanlığa
tahrik etmek” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Alman Başbakanı Angela Merkel’in üç
kez Ankara’dan serbest bırakılması talebini ilettiği Yücel, Türkiye-Bonn ilişkilerinin bozulmasında da
önemli rol oynamıştı. 1487
• Bild, birinci sayfasının üçte ikisini ayırdığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Bild,
gerçeği Erdoğan’ın yüzüne söylüyor” başlığıyla yayımladı. Yazıda, Erdoğan’ın siyasi yaşamı, ailesi,
anayasa değişikliği, Türk AB ilişkileri ile Almanların Ankara’ya bakışı gibi konulara da yer verdi. 1488
• Adana’da Nevruz’da PKK propagandası yapılmaması için önlem alındığını belirten polis,
sabaha karşı düzenlediği operasyonda 18’i çocuk 38 kişiyi gözaltına aldı. 1489
• İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici,
evinde yapılan arama sonrası gözaltına alındı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör
soruşturması kapsamında ev araması sonrasında Bilici gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden
geçirilen Bilici, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldü. 1490
• Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle Kredi Yurtlar Kurumu,
“Evliliğe hazırlık okulu” şeklinde bir program başlattı. Adana’daki öğrenci yurtlarında panoya asılan
“Evliliğe hazırlık okulu” afişlerinde “bekarlık çıkmaz sokak, sen evlenmeye bak” sloganıyla yedi dersten
oluşan ve iki ay sürecek olan eğitime katılımın zorunlu olduğu şeklindeki ibarelere yer verildiği de
belirtildi.1491
16 Mart 2017
• Sanatçı Barış Atay, BirGün için destek çağrısında bulundu. Atay, “İktidar tarafından bütün
medya araçlarının ele alındığı, baskılandığı bugünlerde gerçekten haber okumak istiyorsanız, dinlemek
istiyorsanız, izlemek istiyorsanız, haber yapan insanlara ve medya araçlarına sahip çıkmak zorundayız.
Bu yüzden BirGün gazetesine destek olun” dedi. 1492
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, darbe girişimi gecesi
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Doğan Medya Center’ın işgal edilmesi ve olaylar sırasında bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin
yürütülen soruşturma tamamlandı. üçü tutuklu, 19 şüphelinin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15’er
yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi. 1493
• Malatya’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı.
Tutuklanan bu kişiler arasında öğretmen, iş adamı ve avukatların da bulunduğu belirtildi. Mahkeme bu
kişilerin gözaltı gerekçelerini sabit bularak tutuklama kararı verdi. 1494
• Mersin’de Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir konferansta,
öğretmenlerin harem-selamlık biçiminde oturmaları istendi. “Eğitimde etkili iletişim ve ailenin önemi”
isimli konferansa katılan öğretmenlere, okul müdürü Hilmi Tuzcu tarafından “kadın-erkek yan yana
oturulmaması” yönünde talimat verildiği belirtildi. 1495
17 Mart 2017
• İstanbul LGBTİ Derneği dönem sözcüsü Kıvılcım Arat, Atatürk Havalimanı’nda gözaltına
alındı. Arat’ın gözaltına alınma gerekçesinin bilinmediği ifade edildi. 1496
• Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 202 hâkim ve savcıyı meslekten ihraç etti. HSYK
Başkanvekili Mehmet Yılmaz, olağanüstü hâl kapsamında yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname
gereği, FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisak, irtibat ve bağlantısı olduğu iddia edilen 202 hâkim ve savcının,
açığa almadan meslekten ihracına karar verdiklerini kaydetti. Bu kararın ardından ihraç edilen hâkim ve
savcı sayısı dört bin 88’i buldu. 1497
• Yaklaşık üç bin kişinin yargılandığı cumhurbaşkanına hakaret davaları, insan hakları
örgütlerince raporlaştırıldı. Rapor Prof. Dr Yaman Akdeniz ve Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak,
tarafından İnsan Hakları Ortak Platformu için hazırladı. Raporda yer alan verilere göre, 2000 yılında
cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla sadece dört kovuşturma başlatılırken, 2015 yılında bu rakam 1953
oldu. Son altı yılda açılan iki bin 673 davanın 1505’i karara bağlanırken, bunlardan sadece 280’i
konusunda beraat kararı çıktı. 2015 yılında 238 kişi cumhurbaşkanına hakaretten ceza alırken, 151 kişi
hakkında verilen cezanın açıklanması geri bırakıldı. Sadece 120 davada beraat kararı verildi. 1498
• Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün 2011’de açtığı personel alımı sınavı ve bir yıl sonraki
Polis Akademisi sınavında soruların sızdırılmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 55
şüpheliden 30’u tutuklandı. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nde memur olarak çalıştıkları belirlenen
34 şüphelinin sevk edildiği mahkemece şüphelilerden 30’unun “örgüt üyesi olma” ile “resmi belgede
sahtecilik” gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verildi. Diğer dört kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest
bırakıldığı belirtildi. 1499
18 Mart 2017
• Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında
meslekten ihraç edilen yedi ilden 17 hâkim ve savcı hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda
Sinop, Giresun ve Tokat’tan altı hâkim ve savcı da gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan
aramada, dijital veri ile bazı belgelere el konuldu. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin, Hakimler
ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca ihraç edilen 202 hâkim ve savcı arasında bulunduğu öğrenildi. 1500
• İtalya’nın güneyindeki Santomenna kasabasının belediye başkanı Massimiliano Voza’nın
İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra “güvenlik” gerekçesiyle sınır dışı edildiği açıklandı. İtalyan
basınında yer alan haberlere göre, Voza “Napoli, Kobani İçin” adlı komitenin üyesi olarak Diyarbakır’a
gitmek üzere Perşembe günü ulaştığı İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı. Bir gece
gözaltında tutulduktan sonra sınır dışı edilerek Roma’ya gönderilen belediye başkanı, PKK eski lideri
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Abdullah Öcalan’a “onursal vatandaşlık” vermiş ve serbest bırakılması için birçok eylemde yer almıştı.
1501

• Çanakkale’deki “8 Mart Stadyumu’ndaki törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hiç
merak etmeyin, 16 Nisan’dan sonra idam talebinizin gereği yapılacaktır. Bu bana geldiği zaman
tereddütsüz onaylarım” dedi. 1502
• Kahramanmaraş’ta terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda aralarında HDP İl başkanı
Mehmet Eren’in de bulunduğu sekiz kişiden dördü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kalan diğer üç
şüphelinin savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı bir kişinin de adli kontrol şartıyla salıverildiği
bildirildi.1503
• Mersin’de, Nevruz kutlamalarını bahane ederek sokak eylemleri planladıkları iddiasıyla
düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle 36 kişi gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin sorgularının yapılması için emniyet müdürlüğüne götürüldüğü
belirtildi.1504

•

HSYK 202 hakim ve savcıyı meslekten ihraç ettikten sonra 17 hakim ve savcı hakkında gözaltı
kararı çıkarttı. Hüküm doğrultusunda Sinop, Giresun ve Tokat’tan altı hakim ve savcının adreslerine
yapılan aramada, dijital veri ile bazı belgelere el konuldu. 1505
19 Mart 2017
• HDP Milletvekili Pervin Buldan, Nevruz’un halkların bayramı olduğunu, devletin veya
hükümetin isteği üzerine yasaklanmaması gerektiğini belirterek kutlamaların valilik tarafından
yasaklanmasını kınadı. İstanbul, İzmir, Ankara, Adana ve Mersin’deki Nevruz yasaklarının da bir an önce
kaldırılması gerektiğini söyleyen Buldan, “Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerin kesilmesiyle
birlikte, Nevruz’a getirilen yasaklarla Kürt halkının bir şekilde cezalandırılmak istendiğini düşünüyorum.
Bu ceza politikasının Türkiye’ye hiçbir katkısı olmayacaktır” dedi. 1506
• AB Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker, Türkiye’de idamın yeniden getirilmesinin,
komisyon açısından “kırmızıçizgi” olduğunu ve bunun üyelik görüşmelerinin sonu olacağını
söyledi. Jucker, “Türk hükümetinin getirmeye çalıştığı anayasa değişikliğindeki retorik, Avrupa
konserine tiz bir ses etkisi yapıyor. Türkiye’nin üyeliği AB ülkelerinin istememesinden değil, Türklerin
AB standartlarını getirme konusundaki isteksizliğinden gerçekleşmeyebilir.Türkiye’de idam cezası
yeniden yürürlüğe girecek olursa, üyelik görüşmeleri de son bulur” ifadelerine yer verdi. 1507
• Osmaniye, Urfa ve Dersim’de yapılan eş zamanlı operasyonlarda aralarında Rojeva Medya ve
Özgürlükçü Demokrasi Gazete Dağıtımcısı Gülsüm Çiçek’inde bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. Sabah
saatlerinde evlerine yapılan baskın sonucu Urfa’da altı, Osmaniye’de yedi ve Dersim’de 18 kişinin
gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü belirtildi. 1508
20 Mart 2017
• Samsun’da Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından FETO/PDY soruşturması
kapsamında, mesleklerinden ihraç edilen ardından gözaltına alınan 16 hâkim ve savcı adliyeye sevk
edildi.1509
• MHP’den ihraç edilen eski milletvekili Meral Akşener’in Mersin’deki toplantısı Ülkü Ocakları
tarafından engellenmek istendi. Yaklaşık 100 kişi, ellerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin
fotoğrafının da olduğu “Bulmak isterseniz şeref ve izzet, ille Devlet ille Devlet” yazılı pankart taşıyarak
Akşener’in programının yapılacağı kültür merkezine girmek istedi. Çevik kuvvet polisi tarafından barikat
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kurularak girmeleri engellenen grup daha sonra dağıldı. 1510
• İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği’nde (MAZLUMDER) tasfiye operasyonu
sonucu atanan kayyum kararı ile olağanüstü genel kurula gidildi. Mevcut genel merkezin katılmadığı
kongrede yönetim değişirken, genel merkezin de Ankara’dan İstanbul’a taşınmasına karar verildi.
Kayyum öncesinde MAZLUMDER Genel Başkanı olan Ahmet Faruk Ünsal, “Siyasal iktidarın
talimatıyla yaptılar mı yapmadılar mı, şu anda söyleyecek durumda değiliz ama bildiğimiz bir şey var ki,
MAZLUMDER’in kullandığı bu âdil ve tarafsız dilden hoşlanmadılar” dedi. Dernek, hak ihlalleri ve Kürt
sorununa ilişkin hazırladığı raporlarla dikkat çekiyordu. 1511
21 Mart 2017
• Twitter, yayınladığı 2016 şeffaflık raporunda en çok hesap kapatılması talebinde bulunulan
ülkenin Türkiye olduğunu bildirdi. 1512Twitter, bu yıl onuncusunu yayınladığı Şeffaflık Raporu’nda,
Türkiye’nin hesap kapatılması isteğinde bulunan ülkeler içinde başı çektiğini, son altı ay içinde
Türkiye’den üç bin 76hesabın kapatılması için Twitter’a başvuru yapıldığını açıkladı. Bu başvuruların iki
bin 232’sinin hükümet organları, polis ile başka kurumlar ve kişilerden, 844’ünün de mahkemeler aracılığı
ile yapıldığı belirtildi. Sosyal medya ortamında paylaşılan mesajlara ilişkin de Twitter’da sekiz bin 417
hesaba ilişkin rapor iletildi. Raporda Türkiye’den başvurular uyarınca 290 hesabın kapatıldığı, 489
Twitter mesajının da silindiği belirtildi. 1513
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca meslekten ihraç edilen hâkim ve savcılara yönelik FETO
soruşturması kapsamında gözaltına alınan 54 kişiden sekizi tutuklanırken, 46 kişi adli kontrolle serbest
bırakıldı.1514
• İzmir Konak’taki evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Gazeteci Tayfun Taliboğlu,
hayata veda etti.1515
• Diyarbakır’da Nevruz kutlamaları başlamadan önce alana bıçakla girmek isteyen bir kişi polis
tarafından vurularak hayatını kaybetti. 1516
• Hrant Dink Cinayeti kapsamında altı kişi gözaltına alındı. Aralarında Gazeteci Muammer Ay’ın
da bulunduğu sekiz şüpheliden altısı eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı. 1517
22 Mart 2017
• Diyarbakır Valisi Hüseyin Akyol, Diyarbakır’daki Nevruz kutlamaları sırasında “üzeri çıplak
biçimde ve elinde bıçakla alan girmek istediği sırada canlı bomba şüphesi” ile polisin açtığı ateşle
öldürülen Kemal Kurkut için “Böyle sonuçlanmasını istemezdik. Üzücü bir olay” açıklamasını yaptı.
Öldürülen gencin İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.
1518

• Manisa Anadolu Lisesi idarecileri, öğrencilerini “Seminer var” diyerek, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da katıldığı “Yeni Nesil Yeni Anayasa” konulu paneline
götürdü.Panele başka amaçla götürüldüklerini ifade eden öğrenciler tepkilerini İzmir Marşını söyleyerek
salonu terk ederek gösterdiler.Okul yöneticileri, panele katılmak istemeyen öğrencileri, haklarında yasal
işlem başlatmakla tehdit etti. Manisa İl Milli Eğitim Müdürü ise oluşan tepkiler üzerine sorumlular
hakkında inceleme başlattıklarını söyledi. Bilal Erdoğan TÜRGEV vakfının kurucusu ve yönetim kurulu
üyesi.1519
• The Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yaz mültecileri Avrupa’ya gitmeleri
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için serbest bırakabileceğini iddia ederek “Bu yaz bir kaosa hazır olun” şeklinde bir yorum kaleme aldı.
Yazıda devamla, “Türk Cumhurbaşkanı, göçmenlerin Avrupa’ya girmesine izin vermek için tüm
gerekçelere sahip. Çünkü onu bizler hakir gördük” denildi. 1520
• Danimarka, Avrupa Adalet Divanı’nın türbanını çıkartmayan işsizler konusunda aldığı hükmü
bir adım daha da öteye taşıyarak, bu kişilerin işsizlik maaşının kesilmesi yönünde bir karar verdi. Avrupa
Adalet Divanı, bir süre önce AB ülkelerinde işverenlerin, çalışanlarının “görülebilir bir şekilde herhangi
bir siyasi, felsefi ya da dini simge taşımalarını” yasaklayabileceğine hükmetmişti. Bu karara göre türbanlı
vatandaşlar, işverenin istemesi durumunda türbanlarını çıkarmak zorunda bırakılmıştı. Danimarka’da ise
türbanını çıkarmak istemediği için devlet tarafından önerilen işi kabul etmeyen türbanlı işsizlerin, işsizlik
maaşının kesileceğini karara bağlamış oldu. 1521
• CHP milletvekili Bülent Kuşoğlu, Avusturya ziyareti sonrası, “Hükümetin Türkiye’de siyaseten
yaptığı bazı çıkışlar buradaki toplumumuza çok büyük zararlar veriyor. Bu politika büyük bir korku
yaratmış vaziyette” dedi. Yurt dışında yaşayan Türklerin endişe içinde olduğunu öne süren Kuşoğlu,
“Mevcut hükümetin referandum çalışmaları sırasında bir düşman yaratma tezi uygulaması Almanya,
Hollanda ve Avusturya’da başarılı oldu ve düşmanı yarattılar” diye konuştu. 1522
• İstanbul Üniversitesi’nde güvenlik görevlileri tarafından darp edildikleri iddia edilen üç öğrenci
hakkında soruşturma açıldı. Üniversite rektörlüğü tarafından öğrencilere “kapalı alanda sigara içenlerin
uyarılması” şeklinde gönderilen tebligat ile soruşturma başlatıldığı bildirildi. İfade vermeye gidecek olan
öğrencilerin emniyette, kendilerine yapılan saldırıya ilişkin kaydettikleri videoları göstereceklerini
söyledikleri belirtildi. 1523
• CHP milletvekili Onursal Adıgüzel’in Meclis’teki odasının kapısına yapıştırdığı “Hayır”
çıkartmalarının yanına “Evet ve inadına evet” yazıları yazıldı. Adıgüzel yaptığı açıklamada, “Bu çirkin
saldırı da gösteriyor ki Anadolu’da “Hayır’ın sesi dalga dalga arttıkça “Hayır’a karşı duyulan
tahammülsüz tutumu da artıyor,” dedi. 1524
• ‘Terör örgütü propagandası yapmak” gerekçesiyle yargılanan HDP milletvekili İbrahim Ayhan
hakkında, savunmasının uzun zamandır alınamadığı için yakalama kararı verildi. Mahkemenin, Ayhan ile
ilgili yakalama kararı vererek duruşmayı ertelediği belirtildi. Ayhan hakkında Demokratik Bölgeler
Partisi İl Başkanı iken katıldığı bir toplantıda “terör örgütü propagandası” suçundan dava açılmıştı. 1525
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tutuklu gazetecilere ilişkin yaptığı açıklamada, “149
kişilik bir liste vermişler bize. Güya gazetecilermiş. Hepsi ya terörist ya da adi suçtan içeride olan tipler”
dedi. Erdoğan konuşmasını, “Bizim karşımıza maskeyle çıkanlara karşı biz de haydut muamelesi
yapacağız. Avrupa’ya sesleniyorum. Türkiye itilecek, kakılacak, vatandaşları yerlerde sürüklenecek bir
ülke değildir. Siz böyle davranmaya devam ederseniz. Hiçbir Avrupalı dünyanın hiçbir yerinde rahatça
dolaşamaz” diye sürdürdü. 1526
23 Mart 2017
• Financial Times’ın yazarı Mehul Srivastava, MHP’den ihraç edilen eski milletvekili Meral
Akşener’i köşe yazısında, “Erdoğan’a kafa tutan kadın” olarak tanımladı. Srivastava, “Akşener’e bütün
televizyon kanalları kapalıyken Erdoğan günde birkaç defa televizyon kanallarında “evet” propagandası
yapıyor. Buna rağmen evet/hayır oyları başa baş gidiyor. İşte tam da bunun için birçok politik analist, 60
yaşındaki Meral Akşener’i Erdoğan’a rakip olabilecek tek lider olarak görüyor” diye yazdı. 1527
• Viyana’da Türk Büyükelçiliği binasının ön cephesine aşırı sağcı Avusturya Kimlik Hareketi
mensubu bazı kişiler, üzerinde “Erdoğan, Türkleri al götür” yazılı bir pankart astılar. Binanın çatısına yan
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apartmandan geçerek ulaşan saldırganlar Elçilik çalışanlarının müdahalesi ile olay yerinden
uzaklaştırıldılar. Saldıranlar daha sonra çektikleri fotoğrafları kendi internet sitelerinde paylaştı.Viyana
Büyükelçilik güvenlik birimlerinin olaya müdahale etmediği görülürken, polisin geniş güvenlik önlemleri
aldığı binada soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 1528
• Guardian, Türkiye’de tutuklu gazetecilerin “gülünç suçlamalarla” karşı karşıya olduğunu ve
hapishanede kötü muamele ile tecride maruz kaldığını yazdı.Tutuklu gazeteciler açısından en önemli
sorunlardan birinin de ne zaman serbest bırakılacaklarına ilişkin belirsizlik olduğu haberde belirtildi. 1529
• Avrupa Birliği’ndeki daimi temsilci Büyükelçi Faruk Kaymakçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın AB’ye üye ülkelerle ilgili yaptığı bir konuşma üzerine, Avrupa Komisyonu’na çağırıldı.
Erdoğan’ın “Türkiye itilecek, kakılacak, bakanları kapıdan kovulacak bir ülke değildir. Böyle devam
ederseniz, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Batılı sokağa adım atamaz” sözleri hatırlatılarak Kaymakcı’ya
“Erdoğan’ın Avrupalıların güvenliğini ilgilendiren sözleri hakkında bir açıklama bekliyoruz” denildi.1530
24 Mart 2017
• Diyarbakır’da evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi
(DBP) eski Eş Genel Başkanı Emine Ayna, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğinde adli kontrol ve yurt dışına
çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı. 1531
• Aydın’da KHK ile ihraç edilerek işleri ellerinden alınan KESK üyeleri, kent meydanında 32
gündür “İşimizi geri istiyoruz” eylemi sürdürdüler. Oturma eylemi sırasında bazı işçilerin gözaltına
alındıkları ve şiddete maruz kaldıkları belirtildi. Eğitim Sen Şube Başkanı Kadir Özdemir, “Şimdiye kadar
çok kere gözaltına alındık, şiddete, işkenceye maruz kaldık. Valilik tarafından verilen isim listeleriyle 29
KESK üyesi olarak ihraç edildik. Onlar gibi olmayanları, onlar gibi düşünmeyen suçsuz insanları ihraç
ettiler. Direnişe geçtik, gözaltına alındık. Aydın basınında Valiliğin baskısıyla bize yönelik sansür
uygulandı. Direnişimiz işimizi, geri alıncaya kadar devam edecek” diye konuştu. Mersin de ise görevden
alınan emekçiler için “OHAL, KHK ve İhraçlara ‘Hayır’ işimizi geri istiyoruz” diye bir eylem yapıldı.
İhraç edilen emekçiler, “Hayır” bildirisi dağıttı. 1532
• HDP ve DBP’ye yönelik operasyonlarda Osmaniye’de sekiz kişi gözaltına alındı. Ev
baskınlarında, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen kişilerin gözaltı gerekçesi hakkında bilgi verilmedi.
Bursa ve Muş’ta da 12 kişi tutuklanırken, Dersim’de dört kişi serbest bırakıldı. Siirt Beğendik Belediyesi
DBP Eş Başkanı Dijvar Ulaş da gözaltına alınan isimlerden biri oldu. 1533
• Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’a
verdiği dört yıl sekiz ay yedi günlük hapis cezası Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.
Tutuklu Aydoğan hakkında 2011 yılında Diyarbakır’da katıldığı basın toplantıları, yürüyüş ve cenaze
töreni gerekçe gösterilerek açılan davanın karar duruşması Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülmüştü.1534
• CHP Milletvekili Şenal Sarıhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tutuklu gazetecilere
yönelik sözlerine tepkisini, “Tutuklu gazetecileri töhmet altında bırakmak adil ve vicdani değildir” dedi.
Erdoğan’ın daha önce terörist olmakla suçladığı gazetecileri bu kez de “Hırsız, katil, soyguncu ve çocuk
istismarcısı” olmakla itham ettiğini belirten Sarıhan “Cumhuriyet Yayın Danışma Kurulu ve Uluslararası
Basın Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Kadri Gürsel, Türkiye’nin en önemli gazetelerinde çalışmış,
bugün ise FETÖ’cü olmak gibi akıllara ziyan bir iddia ile cezaevinde olan Ahmet Şık, hakkında tümü
Özgür Gündem’de yayımlanan yazı ve haberlerden açılmış 92 dava ile karşı karşıya olan İnan Kızılkaya
ve adını maalesef kamuoyunda çok fazla duyamadığımız onlarca gazetecinin hangisi 15 yıllık süreçte
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sıkça karşılaştığımız, soyguncu, katil ya da çocuk istismarcısıdır? Diye sordu” 1535
• TV10 çalışanları, OHAL kararnamesi ile kapatılan televizyonlarının açılması talebiyle 25. kez
Galatasaray Meydanı’nda yaptıkları eylemde, “Alevilerin sesi susturulamaz” pankartı açtılar. Eylemde,
“Özgür basın susturulamaz”, “Alevilerin sesi TV10 susturulamaz” sloganları atıldı. Alevi Bektaşi İnanç
Kurulu Başkanı Hüseyin Güzelgül, “Çocuklarımız öldürüldü. İşsiz kalmalarını, ayrımcılığa uğramalarını
artık sıradan şeyler olarak gördük. Aleviler demokratik cumhuriyete inanırlar. Eşit yurttaşlıktan
yanadırlar. Demokratik bir ülkede tüm inançlara aynı yaklaşmalıdır devlet. Bugün televizyonlarımızı
kapatabilirsiniz. Bizleri yıldıramazsınız. Biz biliriz ki zulmün bir sonu vardır” dedi. 1536
• Batman’da HDP’nin belirlediği yaklaşık 40 sandık başkanı “iyi ün sahibi olmadıkları”
gerekçesiyle YSK tarafından kabul edilmedi. Daha önce 69 kişinin sandık görevinin iptal edildiği Siirt’te
de Valilik OHAL Bürosu’nun isteği üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından yine “iyi ün sahibi olmadıkları”
gerekçe gösterilerek 31 kişinin asil sandık görevi iptal edildi. 1537
25 Mart 2017
• Bursa’da okullarda dağıtılan “Nutuk” kitabı “propaganda aracı” olarak tanımlanıp, dağıtımı
yasaklandı. CHP milletvekili Ali Şeker konuya ilişkin açıklamasında, “Bir yandan hukuk devletinden,
laiklikten ve Cumhuriyet’in bütün değerlerinden uzaklaşırken, bulundukları makamı korumak isteyenler,
bu değerlere saldırarak ve uzak durarak iktidara yaranmayı amaçlıyor. Kurucu değerlerin siyasal
propaganda malzemesi olarak değerlendirilmesi, Cumhuriyet’in kurucu değerlerine ne kadar
yabancılaşıldığının ispatı” dedi. 1538
• Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, tutuklu bulunan Die Welt muhabiri tutuklu Deniz Yücel
ile görüşmenin “Anlaşılmaz bir şekilde” gerçekleşemediğini bildirerek, “Başbakan Binali Yıldırım’dan
Başbakan Angelina Merkel’e verdiği sözü yerine getirilmesini bekliyoruz” dedi. Yıldırım’ın, Merkel ile
yaptığı telefon görüşmesinde, konsolosluk görevlilerinin Yücel ile ilgilenebileceğini söylediği, ancak
bakanlığın hükümetle yaptığı görüşme izni taleplerine olumlu yanıt alınamadığı belirtildi. Almanya
Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier olaydan sonra Federal Meclis genel kurulundaki konuşmasında
Türkiye’den Yücel’in serbest bırakılmasını talep ettiği bildirildi.1539
• Mardin Valiliği, Nusaybin İlçesine bağlı kırsal alandaki 10 mahallede başlatılan sokağa çıkma
yasağının kaldırıldığını duyurdu. Valilik, PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon nedeniyle
başlatılan sokağa çıkma yasağının kalktığını yazılı açıklama ile duyurdu. 1540
• AKP’de siyaset yapan ve Karabağlar Meclis üyesi olan İsmail Taş ve kendisiyle birlikte çalışan
AKP üyesi 300 kişi istifa ederek CHP Karabağlar İlçe Teşkilatı bünyesine katıldı. Taş konuşmasında,
“Sadece yarım gün “evet’in programına katıldım. Halka “evet’i anlatmak için dolaşırken bir şeyi fark
ettim. Kendimi inandıramadığım bir şeyi nasıl olur da başkasına anlatabilirdim ki? Bu karar vicdanımla
ters düşüyordu. Ve dedim ki “Ben “evet’i anlatamam, bu karar bize göre değil’. Sanki ülkede bütün
sorunlar bitmiş gibi bütün amaçları, kendileri ve yandaşlarını kontrol altına almak” ifadelerine yer
verdi.1541
27 Mart 2017
• Gezi Parkı eylemleri sırasında Ali İsmail Korkmaz’ın Eskişehir’de dövülerek öldürülmesine
ilişkin İçişleri Bakanlığı aleyhine açılan davada, Korkmaz’ın ailesine 707 bin 180 lira tazminat
ödenmesine karar verildi. Üniversite öğrencisi Korkmaz’ın Ağır Ceza Mahkemesinde yürütülen ceza
davasında, iki sanık polis ile dört sivile üç yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmişti. 1542
• Almanya Theodar Heuss Vakfı, Heuss Madalyası’nın bu seneki sahibi yazar Aslı Erdoğan’ın,
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Almanya’daki ödül törenine katılabilmesi için Ankara’ya izin çağrısında bulundu. Kapatılan Özgür
Gündem’in yazar ve yöneticilerine açılan davada, “örgüt üyeliği’, “örgüt propagandası” ve “halkı
kışkırtma” suçlamalarıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet istenen ve tutuksuz yargılanan Erdoğan için
yurt dışına çıkış yasağı bulunuyor. Erdoğan 133 gün tutuklu kaldığı cezaevinden geçtiğimiz Aralık ayında
yurt dışı yasağı konularak şartlı tahliye kararı ile bırakılmıştı. 1543
• Siirt’te yapılan eş zamanlı ev baskınlarında gözaltına alınan HDP Siirt İl Yöneticisi Mehmet
Polar ve HDP Merkez İlçe Yöneticisi Hayrettin Özdemir, emniyet ifadelerinin ardından adliyeye
çıkarıldılar. Polat ve Özdemir, “örgüt üyeliği” ve “örgüte yardım ve yataklık” iddiasıyla tutuklanarak,
Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. 1544
28 Mart 2017
• Mardin’in Mazıdağı ilçesinde dört mahalle ve bir mezrada, “terör örgütü PKK’ya yönelik
operasyon” nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı
Yalınağaç, Konur, Armağan ve Yevri mahalleleri ile Meşeli mezrasında PKK’lı teröristlerin etkisiz hale
getirilmesi, kullandıkları değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi, aranan
kişilerin yakalanması amacıyla operasyonlara devam edileceği bildirildi. 1545
• İzmir’de sabah saatlerinde yapılan ev aramalarının ardından dört kadın gözaltına alındı. İkisi
üniversite öğrencisi olan kadınların gözaltı gerekçeleri açıklanmadı ancak Dünya Emekçi Kadınlar Günü
ile ilgili olduğu belirtildi. Bilgisayar ve cep telefonu gibi kişisel eşyalarına el konularak gözaltına alınan
kadınlar, TEM’e götürüldü. 1546
• KCK (Kürdistan Topluluklar Birliği) mensup 154 siyasetçinin sekiz yıldır yargılandığı ana
davada 21 yıldan başlayan, bir yıl üç ay arasında 111 kişiye hapis cezası verildi, 43 sanık ise beraat etti.
Sanıkların arasında, eş genel başkanlar, milletvekili, Belediye Eş başkanları, meclis üyeleri, siyasetçiler,
insan hakları savunucuları, gazeteci ve aydınlar bulunuyordu. Avukat Cihan Aydın, diğer meslektaşlar ile
birlikte sekiz yıldır hukuk mücadelelerinin sürdüğünü belirterek, “Dosyalarda çok büyük hukuksuzluklar
yaşandı. Çıkan karar bizim için bir son değil süreç devam edecek” dedi. 1547
• Bengütürk’ten, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin referandumda “evet” diyeceğini
açıklaması üzerine, daha önce görevlerinden ayrılan iki çalışanın yanı sıra program sunucusu Esra Yıldız
da işini bıraktığını bildirdi. “Bize güç katan büyük Türk milletine ve onun sevdalılarına ant olsun ki,
mesleğimi namusuyla, haysiyetiyle yapmaya devam edeceğim. Zor günlerde omuz veren herkesten Allah
razı olsun. Ne mutlu Türküm diyene” dedi. 1548
• Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Elmar Brok, oylanacak anayasa
değişikliği referandumunda, Türklerin “Hayır” oyu kullanması çağrısında bulundu. Bir televizyon
programında konuşan Brok, Türk milletinin demokrasi ve hukuk devletinin içini boşaltan başkanlık
sisteminden yana çıkamayacağını ifade ederek, “Türk vatandaşlarına tavsiyem, Anayasa değişikliğine
karşı ve özgürlük için oy kullanmalarıdır” dedi. 1549
29 Mart 2017
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri’deki “hayır” mitinginde yaptığı konuşmayı
yarıda keserek kürsüyü bir şehit yakınına bıraktı. Konuşmayı canlı yayınlayan CNN Türk ve NTV, şehit
yakınının sesini ekrana yansıtmazken, Habertürk ise bu yayınına derhal son verdi. 1550
• İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındıktan sonra tutuklanan Tunceli eski belediye eş

1543
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başkanı, Mehmet Ali Bul örgüt üyesi olduğu iddiasıyla sekiz yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı. 1551
• Türk Eğitim-Sen Kadın Komisyonu, izdivaç programlarının, çocukların ve gençlerin gelişimine
olumsuz etki ettiği iddiasıyla RTÜK’e şikayette bulundu. Komisyon Başkanı Firdevs Işık, “Sorumlu
sendikacılık anlayışını ilke edinen Türk Eğitim-Sen, bu programları mercek altına aldı. Toplam 14
programın toplumsal açıdan zararlarını tespit ettik. Hem yayın içerikleri itibarıyla çocuklarımızın,
gençlerimizin gelişimine olumsuz etki yapan hem de argo kelimeler, şiddet unsuru ve çocuk istismarı
barındıran bu programların yayınlanması toplumsal bir sorundur” diye konuştu. 1552
30 Mart 2017
• Anayasa Mahkemesi, hakaret suçundan hapis cezasına çarptırılan Borsa Gündem haber sitesi
Genel Yayın Yönetmeni Orhan Pala’nın bireysel başvurusuna ilişkin verdiği kararda ifade ve basın
özgürlüğünün ihlal edildiğini bildirdi. Yüksek Mahkeme, gerekçeli kararında gazetecilerden bir beyanın
doğruluğunu kanıtlamakla yükümlü savcı gibi hareket etmelerini beklemenin “aşırı yüksek bir ispat
külfeti” getirdiğine işaret etti. AYM kararında, “Böyle bir mükellefiyet sanık veya davalı olarak
yargılandıkları davalarda hakkaniyete uygun düşmeyen sonuçlara ulaşılmasına neden olabilir. Bu sebeple
somut davada başvurucunun bir gazeteci olarak yeterince sorumlu bir şekilde davrandığını kabul etmek
gerekir” denildi. Kararda devamla, “Böyle bir ceza ancak istisnai hallerde kabul edilebilir. Bir yayın
sonucu maddiya da manevi zarara uğramış bir kimsenin, hakkında yanlış bilgiler yayımlayan gazeteci
aleyhine en azından özel hukuk kapsamında bir tazminat davası açabileceği kabul edilse bile, somut
başvurudaki gibi klasik hakaret davalarında oldukça ağır olan hapis cezasının ifade ve basın hürriyetinin
kullanılması üzerinde kaçınılmaz olarak caydırıcı bir etki yarattığı kabul edilmelidir” denildi. Pala,
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda hisseleri işlem gören iki kişi hakkında haber yaptığı için hapis
cezasına çarptırılmıştı. 1553
31 Mart 2017
• Bir internet sitesinde yayınladığı yazı nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan
hakkında dava açılan gazeteci Hasan Cemal, beraat etti. Cemal, “Hasan Cemal’in Çekilme Günlüğü”
adında bir yazı dizisi kaleme almıştı. 1554
• FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla haklarında dava açılan 29 gazetecinin yargılandığı davada
savcı, 13 gazetecinin yurtdışı yasağı ile tahliye edilmesini talep etti. İstanbul Çağlayan adliyesindeki
duruşmada, gözaltında ve tutuklulukta geçirdikleri süreler dikkate alınarak, gazeteci Murat Aksoy, Fırat
Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız, Seyit Kılıç, Mustafa Erkan Acar, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç,
Ali Akkuş, Bünyamin Köseli, Cihan Acar ve Oğuz Usluer hakkında yurtdışı çıkış yasağı uygulanarak
tahliye edilmeleri talep edildi. Diğer tutuklu sanıkların ise kaçma şüphelerinin bulunduğu gerekçesiyle
tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. 1555 FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davada
yargılanan aralarında şarkıcı Atilla Taş’ında bulunduğu 21 kişinin hakkında tahliye kararı verildi. çıktı.
Mahkeme, tutuklu sanıklardan Ünal Tanık, Mutlu Çölgeçen, Ufuk Şanlı, Davut Aydın ve Emre Soncan’ın
tutukluluk halinin devamına karar verildi. verirken, Taş ile beraber 21 kişi için tahliye istedi. Yedi ay
tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Taş, duruşmada “Kapalı cezaevinden yarı açık cezaevine
gideceğim” dedi. 1556
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma
kapsamında hazırladığı iddianamede bir numaralı şüpheli olarak Fethullah Gülen ve Adil Öksüz’ün de
aralarında bulunduğu 45 örgüt yöneticisi hakkında 303 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
Darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin iddianamede, bir orgeneral, altı tümgeneral,
18 tuğgeneral, 22 albay, 26 yarbay, 33 binbaşı, 56 yüzbaşı, 62 üsteğmen, 115 teğmen, 131 astsubay ve bir
uzman çavuş olmak üzere toplam 481 şüphelinin bulunduğu bildirildi. İddianamede, Cumhurbaşkanı
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Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakanlık ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
ve TBMM’nin bombalanmasında mağdur olan milletvekillerinin de şikayetçi olarak yer aldığı
belirtildi.1557
2 Nisan 2017
• Referandum kampanyası kapsamında Muş’ta bulunan HDP Kadın Meclisi Sözcüsü ve Ağrı
Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir gözaltına alındı. Hakkında açılan bir dava nedeniyle polisin gözaltına
aldığı Taşdemir, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 1558 Taşdemir, Mart’ta da Doğubayazıt’ta gözaltına
alınmış ve Ağrı’da çıkarıldığı mahkemece hakkında açılan beş ayrı dosyadan ifadesi alındıktan sonra
serbest bırakılmıştı. 1559
3 Nisan 2017
• Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), dört gazete manşetinde Referanduma ilişkin “evet”
propagandası yapıldığını belirterek, “Gazetecilik mesleğinin propaganda aracı haline dönüştürülmesi
kabul edilemez” şeklinde yazılı bir açıklama yaptı. “Bağımsız olduğu iddia edilen ülkenin, bağımsız
olduğunu iddia eden gazetelerin bu duruma düşürülmesinin, basın açısından utanılması gereken bir
durum” olduğuna dikkat çeken Basın Sen, açıklamasında “Unutulmamalıdır ki, toplumsal mücadele ile
özgürleşecek olan medya, özgür basın emekçilerinin de oluşmasını sağlayacaktır. Bu nedenle gazetelerin,
televizyonların, radyoların, internet haber sitelerinin ve medyanın çeşitli alanlarında çalışan tüm
emekçilerin özgürlüğü toplumsal özgürlük mücadelesinden geçmektedir.” denildi.1560
• AKP TBMM Grup Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İktidarda 120 ile
180 arası ByLock’çu vekil var” ifadelerinin utanç verici bir iftira olduğunu öne sürerek, mahkemeye
başvuracağını bildirdi. Grup Başkanlığınca yapılan yazılı açıklamada, “Kılıçdaroğlu’nun sözleri FETÖ
örgütüne yönelik mücadeleyi “bakın halk katındaki insanlar hesap veriyor fakat siyasiler vermiyor”
propagandası ile etkilemek ve kamu vicdanında yanlış bir algı doğurmak peşindedir. Kılıçdaroğlu’na açık
çağrımızdır. Elinizde herhangi bir milletvekili ile ilgili onun ByLock’çu olduğuna dair bir belge, bir rapor,
bir değerlendirme var ise bunu kamuoyu ile paylaşın. Konuyu hukuk zeminine taşıyacağımızı,
mahkemede sizinle hesaplaşacağımızı beyan ediyoruz” denildi. 1561
5 Nisan 2017
• Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Basın Konseyi, beş aydır tutuklu bulunan Cumhuriyet yazar ve
yöneticileri ile ilgili iddianamenin açıklanmasının ardından, somut delil olmadığına dikkat çekerek, uzun
tutuklama süresine son verilmesi ve gazetecilerin tutuksuz yargılanmaları çağrısında bulundular.
İddianamenin basın özgürlüğü açısından karanlık bir tabloya işaret ettiğini belirten ÇGD açıklamasında,
“Ancak ortaya çıkartılabilen iddianame, meslektaşlarımıza yönelik hukuki nitelikli ciddi hiçbir suçlama
içermediği gibi Cumhuriyet’e yönelik yargısal sürecin aslında siyası bir operasyon olduğunun açık bir
belgesidir,” denildi. İddianamenin başında genişçe yer alan, tamamına da yedirilen Cumhuriyet yayın
politikasına ilişkin değerlendirmeler, basın özgürlüğünün temelini oluşturan “düşünce ve ifade etme
özgürlüğünün asıl bağlarının yok edilmesine yöneliktir,denilerek devam eden açıklama, yazar ve
yöneticilerin derhal salıverilmesini bekliyoruz” ifadesi ile sonlandırıldı. 1562
6 Nisan 2017
• Aralarında Zülfü Livaneli, Ataol Behramoğlu ve Murathan Mungan’ın da bulunduğu
Türkiye’nin önde gelen 250 sanatçısı ortak bir açıklama ile referandumda “hayır” diyeceklerini
açıkladılar.Sanatçılar,İstanbul Taksim de bir otelde bir araya gelerek “Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir
orman gibi kardeşçesine yaşamak için hayır diyoruz” sloganıyla “hayır” gerekçelerini paylaştılar. 1563
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7 Nisan 2017
• Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) önerisiyle Avrupa Parlamentosu (AP) vekilleri,
Türkiye’de tutuklu gazetecilere destek amacıyla mektup-kart gönderme kampanyası başlattı. Yeşiller
Partisi grubu kampanya çerçevesinde Cumhuriyet’in çizeri Musa Kart’a bir mektup yollayarak “Dayan
Musa” dedi. Mektup yazılacak isimler arasında Cumhuriyet Yayın Danışmanı ve Uluslararası Basın
Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi Kadri Gürsel ve gazeteci Ahmet Şık’ın da olduğu duyuruldu.RSF’nin
kampanyasında, Türkiye’nin dünyanın en büyük “gazeteci hapishanesi” haline geldiği ve darbe girişimi
sonrası ilan edilen olağanüstü hal döneminde tutuklanan çoğu gazetecinin henüz hâkim karşısına
çıkamadığına dikkat çekildi. 1564
9 Nisan 2017
• Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık’ın tutukluluğunun 100’üncü gününde gazeteciler meslektaşları
için Beyoğlu’nda bir araya geldi.Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu yaptığı açıklamada, “Bizden üç maymun
olmamız bekleniyor. Uğur Mumcu’ların, Sabahattin Ali’lerin, Musa Anter’lerin geleneğinden üç maymun
çıkmaz. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet” ifadelerini kullandı.Basın açıklamasında tutuklu
gazetecilerin serbest bırakılması istendi. 1565
11 Nisan 2017
• HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Bodrum’da partisinin ilçe başkanlığı tarafından
düzenlenen “hayır” mitinginde konuşma yaparken, bir grup tarafından tepki ile karşılaştı. Kısa süreli
gerginlikte, iki grup arasında karşılıklı olarak su şişeleri, sopa ve levhalar fırlatıldı. Olayın ardından
bölgedeki, tepkili grup, polis tarafından uzaklaştırıldı. 1566
• Aliağa’daki Kadın Kapalı Cezaevi’ndeki mahkumlar, kendilerine yönelik, çıplak arama,
ziyaretçilerinin rencide edilmesi gibi uygulanan hak ihlallerinden şikayet ettiler. Mahkumlar. Kadın
Yazarlar Derneği (KYD)ne gönderdikleri mektupta, OHAL ile birlikte yaşanan hak ihlallerinden
cezaevlerinin de payını aldığını ifade ederek, kitap, dergi gibi araştırma, inceleme yapabilecekleri
kaynakların verilmediğini ayrıca görüş saatlerinin 45 dakikaya inmesi, aylık açık görüşlerin iki ayda bire
inmesi, kimi yerlerde ayakta sayımın dayatılması, dışarıdan ders kitapları dışında tüm kitapların,
yasaklanması gibi uygulamaları dile getirdiler. KYD tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan
Dönem Sözcüsü Sevim Korkmaz Dinç, “Düşünce ve ifade özgürlüğü, kişisel hak ve özgürlüklerin
güvence altına alınması demokrasinin temelidir. Cezaevlerinde tutuklu bulunanların can güvenliği, haber
alma özgürlüğü, inceleme, araştırma, okuma ve yazma olanaklarının sağlanması en temel ilkemizdir. Bu
hakların sağlanması hükümetin görevleri arasındadır” dedi.1567
• Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Ahmet Abakay, Türkiye’de tutuklu 158 gazetecinin
11’inin Cumhuriyet’e mensup olduğunu belirterek, gazetecilere açılan davaların tamamının geri
çekilmesini ve tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi. Abakay, Türkiye’de basına yönelik
baskıların, 14 yıllık AKP iktidarında arttığını ifade ederek, “Basına, düşünce ve ifade özgürlüğüne karşı
baskı uygulayan bir yönetimle karşı karşıyayız. Ülkemizde Halen 158 gazeteci cezaevinde. Bunu kabul
etmiyoruz. Gazeteciler ya cezaevinde, ya mahkeme koridorlarında ya da işten atılıyor. Cezaevlerindeki
tüm gazetecilere özgürlük talep ediyoruz. Gazetecilere, açılan tüm davalar geri çekilsin. Demokrasinin
basın özgürlüğünün gereği budur” dedi. 1568
• Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği, Türkiye’de ki tutuklu gazetecilerle
dayanışma amacıyla adına “freewordsturkey” çağrısı ile düzenlediği etkinliğini genişleterek, bir bağış
kampanyası başlattı. “Türk Hükümetinin düşünce ve basın özgürlüğüne yönelik engellemelerine karşı”
denilen kampanya kapsamında, gelen bağışlarla, Türkiye’deki altı gazete ve online haber portalında,
referandum öncesi yayınlanacak ilanlarda basın özgürlüğüne dikkat çekileceği açıklandı. “Özgürlük ve
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Demokrasi İçin Hep Birlikte” başlığıyla Agos, BirGün, Cumhuriyet,Evrensel, Diken ve Turuncutime’da
yer alacağı belirtilen ilan ile ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Alexander Skipis, “Türkiye’de düşünce
özgürlüğünün ayaklar altına alındığını görüyoruz. Neredeyse tamamen yok edilmiş durumda. 150’nin
üzerinde yazar ve gazeteci cezaevinde, binlerce insan, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’la farklı
görüşte olması nedeniyle tutuklandı. Bu nedenle düşünce özgürlüğü için güçlü bir mücadele yürütüyoruz”
dedi.1569
12 Nisan 2017
• İtalya Adalet Bakanı Andrea Orlando, Hatay yakınlarında gözaltına alınan gazeteci ve
belgeselci Gabriele Del Grande’ye ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’de gazetecilere yönelik gözaltı ve
tutuklamaların, “adalet sisteminin güvenilirliğini riske attığını” söyledi. Orlando, “Grande’nin durumunu
Dışişleri Bakanlığımız takip ediyor. Türkiye’deki tutuklu gazeteciler konusunda ise daha önce de dile
getirdiğimiz gibi Türk demokrasisindeki gerilemeden ve çok sayıda kişinin haklarından mahrum
edilmesinden büyük endişe duyuyoruz. Bu müdahaleler yargının gerçekten bağımsız olup olmadığının ve
bunun sonucu olarak da bu sistemin ürettiği kararların niteliğinin sorgulanmasına yol açıyor” dedi. Bu
arada İtalyan Gazeteciler Sendikası’nın, Türkiye’de gazetecilere yönelik baskıyı Mayıs ayında yapılacak
bir eylemle protesto etme kararı aldığı da belirtildi. Sendikanın açıklamasında “Gabriele’nin bir an önce
İtalya’ya dönmesini umuyoruz. Bu vaka, Türkiye’de gazetecilerin ve basın özgürlüğünün içinde
bulunduğu dayanılmaz durumu bir kez daha gözler önüne seriyor” denildi. Mayıs eyleminde Roma’daki
Türk Büyükelçiliği önünde yapılacak gösteride Türkiye’de hapiste olan gazetecilere destek mesajı
verileceği de belirtildi. 1570
1 Nisan 2017
• Haklarında tahliye ve ardından da gözaltı kararı verilen, aralarında şarkıcı Atilla Taş ve Murat
Aksoy’un da bulunduğu 13 gazeteci için yedi gün gözaltı süresi verildi. 1571
• MHP’den ihraç edilen eski milletvekili Meral Akşener, Tekirdağ’da yaptığı “hayır”
kampanyasında, referandum sürecinde Ankara Vali’sinin kendilerine “sizi koruyamam” diyerek izin
vermediğini söyledi. “Şimdi atılmış, sıfatı olmayan bir gariban Meral Akşener’im. Bu fakirden bu kadar
korkuyorlar onu da anlamıyorum.” diye konuşan Akşener,devamla, “Salonlarımız verilmeyerek,
elektriklerimiz kesilerek, terör meselesi diyerek, sizi koruyamayız diyerek engellemeye çalışıyorlar. Sen
ver izni, ben kendi kendimi korurum. Milletimden başka koruma mı var?” dedi. 1572
• Şanlıurfa’da HDP İl Teşkilatı tarafından kentin çeşitli yerlerine asılan, üzerinde cezaevinde
bulunan ve milletvekilliği düşürülen Figen Yüksekdağ’ın fotoğraflarının yer aldığı afişler, mahkeme
kararıyla toplatıldı. 1573
2 Nisan 2017
• Yüksek Seçim Kurulu, Frankfurt’taki oy verme işlemlerini Ankara’dan verdiği talimatla
durdurdu. Durdurulma kararına gerekçe olarak, “evetçi” olduğu öne sürülen Nizamettin Uyanık isimli bir
seçmenin, birer dakika arayla, iki ayrı sandıkta oy kullanması olarak belirtildi. Durumun YSK” ya
bildirilmesi üzerine, oy kullanma işlemi iki saat durduruldu, sorumlular hakkında yasal işlem yapılacağı
bildirildi.1574
• HDP referandum şarkısı Kürtçe sözlü “Bejin Na” (Hayır Deyin) Van ve Şırnak’tan sonra
Diyarbakır’da da yasaklandı. Diyarbakır Valiliği tarafından tüm HDP ilçe binalarına gönderilen tebligatta,
şarkı kelimelerinin Anayasa’nın ilk üç maddesine aykırı olduğu ve huzur ve güven ortamında infiale sebep
olacağı ileri sürüldü. 1575
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3 Nisan 2017
• Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, açlık grevlerine ilişkin
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi. Türkiye cezaevlerinde, başta
İzmir Aliağa Şakran Cezaevi olmak üzere Sincan Kadın Kapalı Cezaevi, Tekirdağ, Tarsus, Bolu ve Hatay
Cezaevlerindeki süresiz-dönüşümsüz açlık grevlerinin vahim bir boyuta ulaştığını belirten Yıldırım,
“Ayrıca, süresiz-dönüşümsüz girilen açlık grevlerinden farklı olarak, Türkiye cezaevlerinde Mart’tan bu
yana beşer günlük süresiz-dönüşümlü açlık grevleri devam etmektedir” dedi. 1576
• “FETÖnün medya yapılanması” davasında 21 kişiye tahliye kararı veren aralarında Mahkeme
Başkanı İbrahim Lorasdağı’nda bulunduğu 45 hakim ve savcı HSYK tarafından açığa alındı. Konuya
ilişkin açıklamasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Açığa alma, görevden alma anlamına gelmez”
ifadelerini kullandı. 1577 HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz yaptığı açıklamada, bu kişiler hakkındaki
iddiaların tümünün araştırılması için HSYK Teftiş Kurulu’nun hazırladığı ön rapor doğrultusunda
soruşturma başlattıklarını belirtti. Yılmaz, “Söz konusu iddialar belli. Bu tahliyelerin maksatlı tahliyeler
olduğu, hukuka uymadığı, gerçekle bağdaşmadığı iddiaları var. İddiaların doğru olup olmadığı müfettiş
raporlarıyla ortaya çıkacaktır” dedi. 1578
4 Nisan 2017
• Bursa’da FETÖ/PDY terör örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kent merkezi,
İzmir ve İstanbul’da yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13 kişi tutuklandı.
“ByLock” kullandıkları iddia edilen 13 öğretmenin “terör örgütüne üye olmak ve örgüte finansal destek
sağlamak” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine konulduğu belirtildi. 1579
5 Nisan 2017
• CHP milletvekili Barış Yarkadaş, AKP’nin tüm televizyon kanallarında gizli reklam yaptığını
söyledi.Yarkadaş, “RTÜK kanunun ilgili maddesinin dokuzuncu maddesinin birinci fıkrası açıktır. Fıkra,
“Ticarî iletişim, yayın hizmetinin diğer unsurlarından görsel ve işitsel olarak kolayca ayırt edilebilir olmak
zorundadır” der. Araya cıngıl, yani uyarıcı bir ses ve görüntü koymadan reklam yayınlamak suçtur. AKP
ve TV kanalları bu suçu birlikte işliyor, diyen Yarkadaş, Başbakan Binali Yıldırım’ın Yozgat mitingindeki
konuşmasına da değinerek, Yıldırım’ın konuşması ulusal çapta yayın yapan 25 TV kanalından hiç gereği
yokken naklen veriliyor. AKP, Başbakan’ın kitleyi coşturamadığını gördüğü için yeni bir taktiğe
başvuruyor konuşma aralarına şarkılı propaganda yerleştiriyor” diye konuştu. 1580
6 Nisan 2017
• Doğan Medya Center’a 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yapılan askeri müdahale ile ilgili
hazırlanan iddianamede, suçlular hakkında beş’er yıldan 215 yıla kadar hapis cezası talep
edildi.İddianamedebeş kişisi rütbeli, 19 sanık,”cebir ve şiddet kullanarak,Anayasanın öngördüğü düzeni
ortadan kaldırmaya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını
önlemeye teşebbüs”, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya
veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs” suçları ile suçlanıyorlar. Darbe
gecesi Hürriyet, CNN Türk ve Kanal D’nin de bulunduğu Doğan medya Center binasının darbeci askerler
tarafından basılması sırasında yayın kesilmiş çıkan olaylar sonrası bir kişi hayatını kaybetmişti. 1581
• Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası
ilan edilen OHAL’in devam etmesinin dışarıda kötü bir algı yarattığını belirterek hükümet olarak en kısa
sürede OHAL’e son vermek istediklerini açıkladı. Bir televizyon programında konuşan Şimşek, “Bizim
en az istediğimiz şey OHAL’in Türkiye’de uygulanıyor olmasıdır. Ancak Türkiye’nin demokrasisine,
hukukun üstünlüğüne yapılan tehditler ve saldırılar karşısında başka seçimimiz yoktu. OHAL, Türkiye
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açısından geçici bir süreçtir. Bir geçiş döneminde uygulanacak süreçtir” dedi. 1582
• CHP milletvekili Çetin Arık, bir grup partiliyle referandum kampanyası kapsamında Kayseri’de
yaptığı esnaf ziyareti sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. Cadde üzerindeki işyerlerinden bir dükkâna giren
Arık ve partililerin “hayırlı işler” dediği esnaf, CHP’lilere tepki gösterdi ve tartışma CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’na kadar uzanan hakarete vardı. Esnafdan Abdullah Ateş “Hepinizi öldüreceğim”
diyerek Arık’a bıçakla saldırdı ancak çevreden müdahale sonrasında etkisiz hale getirildi. Saldırgan polis
tarafından gözaltına alındı. 1583
• Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan hakkında anayasa değişikliği referandumu
konusundaki eleştirileri nedeniyle kovuşturma başlatıldı. Kovuşturmaya tepki gösteren Gürkan, bunun
siyaset yapma özgürlüğünün ihlali olduğunu söyledi. EMEP İstanbul İl Örgütü, daha önce İstanbul daki
Galatasaray Lisesi önünde anayasa teklifine ilişkin “Başkanlığa, diktatörlüğe, OHAL anayasasına hayır!”
açıklaması yapmıştı. 1584
7 Nisan 2017
• Evinde gözaltına alınan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, ifadesi alındıktan sonra
serbest bırakıldı.1585
8 Nisan 2017
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Trabzon’daki miting öncesi Atatürk Alanı’nda
polisin bariyerlerle kapattığı bölgenin içine asılan “hayır” pankartı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce
indirilerek parçalandı. Kentin çeşitli yerlerine asılan “hayır” pankartlarının da aynı şekilde indirildiği
belirtildi. CHP konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. 1586
• KESK İstanbul Şubeler Platformu üyelerinin OHAL kapsamında ihraç edilen ve açığa alınan
üyeleri için Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda gerçekleştirdiği oturma eylemine polis müdahale etti. KESK
üyesi 16 emekçi, yerlerde sürüklenip, ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar akşam
saatlerinde bırakıldı. 1587
• Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Anayasa değişikliğinin oylanacağı referanduma sekiz gün kala,
referandum yasaklarının başlayacağını duyurarak “tarafsız konumda olması nedeniyle” Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yasaktan muaf tutulacağını açıkladı. Yasaya göre, Başbakan, bakanlar ve
milletvekilleri, 9 Nisan’dan itibaren, oy verme günü olan 16 Nisan’a kadar, makam araçlarını ve devlet
uçaklarını kullanamayacak. Bu süre içinde resmi protokol karşılama ve uğurlama törenleri de
yapılamayacak, memurlar törenlerde yer alamayacak, mitinglere katılamayacak. Yasa da, “tarafsız
konumda olması nedeniyle” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kapsam dışında tutulduğu ve yasak
süresince makam aracı ve uçağını kullanarak miting yapabileceği belirtildi. YSK CHP temsilcisi Mehmet
Hadimi Yakupoğlu, anayasa değişikliğinin, Meclis’te grubu bulunan dört siyasi partinin yanı sıra,
Cumhurbaşkanı’na da propaganda olanağı tanıdığını ifade ederek, “Cumhurbaşkanı, toplu açılış ya da
temel atma töreni yapamaz ama miting yapabilir. Referandum kararını kendisi verdiği için yasa koyucu,
ona da propaganda yapma ve referanduma götürdüğü anayasa değişikliğini anlatma olanağı sağlıyor”
dedi.1588
• Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, yayınladığı bir mesajla görevinden
ayrıldığını açıkladı. Sabancı, “Siyasi değil şahsi bir karar” dedi. Bu kararı kesinlikle günübirlik olaylara,
siyasi ortama bakarak almadığını ifade eden Sabancı “Tam da bu sebeple, referandum sonucuyla
ilişkilendirilmemesi için şimdi açıklıyorum” diye konuştu. Sabancı yönetim kurulu üyeliğinin devam
edeceğini açıkladığı konuşmasında yayıncılık alanında, özellikle dijital yayıncılıkta, yazılı basında ve
teknolojide bundan böyle neler yapılabilir? gibi soruların cevaplarını arayacağını da ifade ederek
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bilinmezlerle dolu zihinsel bir yolculuğa çıkmak istediğini de sözlerine ekledi. 1589
9 Nisan 2017
• Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) heyetinin yapılacak referandum konusunda
hazırladığı ara raporda, ifade özgürlüğünün kısıtlandığı ve kamu görevlilerinin dahi tarafsızlığını
kaybettiğine dikkat çekildi. Referandum konusunda yapılan hazırlık çalışmalarına a ve olaylara yer
verilen raporda “ Kampanyanın dili yüksek ölçüde kutuplaştırıcıdır. İfade özgürlüğü olağanüstü hal yasal
çerçevesi ile daha da kısıtlanmıştır.’Hayır” destekçileri polis müdahalesi ile karşılaşmış aynı zamanda
bunların bir kısmı Cumhurbaşkanına hakaret veya yasadışı toplantı düzenleme gibi suçlamalar ile
tutuklanmışlardır” denildi. 1590
10 Nisan 2017
• İzmir’in Ödemiş ilçesinde, referandum hazırlıkları kapsamında CHP tarafından kentin çeşitli
yerlerine asılan “hayır” pankartları indirilerek yırtıldı. Gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce
verilen zarara karşı CHP Ödemiş İlçe Başkanı Nazan Dönmez suç duyusunda bulundu. 1591
• The Times, Türkiye’deki referandum öncesi atmosferle ilgili yapılan bir raporu sayfasına
taşıyarak referandumun eşit koşullarda gerçekleşmediğini yazdı. Rapor Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Teşkilatı gözlemcilerinin “evet” kampanyası için kamu kaynaklarının kullanıldığını “hayır”
kampanyalarının engellerle karşılaştığı gibi iddialara yer verdi. 1592
11 Nisan 2017
• HDP Eş başkanı Figen Yüksekdağ, “silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan” bir yıl
hapis cezasına çarptırıldı. Bir süre önce milletvekilliği düşürülen Yüksekdağ, PKK lideri Abdullah
Öcalan’ın Türkiye’ye teslim edilişinin yıldönümünde, Saraçhane’de katıldığı toplantıda yaptığı konuşma
nedeniyle yargılanmıştı. 1593
• Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “FETÖ/PDY”soruşturması kapsamında,
TÜBİTAK’ta çalışan beş kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadelerinin ardından
adliyeye sevk edilen şüphelilerden dört kişi tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.1594
12 Nisan 2017
• Alman gazetesi DieWelt, Türkiye’ye ilişkin bir yazısında, referandumdan “Hayır” çıkması
halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçime gideceğini iddia etti. Erdoğan’ın
“hayır’cılara baskı uyguladığı görüşünün savunulduğu yazıda “Referandumdan evet çıkmaması
durumunda Erdoğan, farklı görüştekilere baskı politikasını daha da yoğunlaştıracak” denildi. Yazıda
ayrıca “Avrupasız bir Erdoğan hayatta kalmayı başaramaz. Tek seçeneği var, o da Avrupa” denildi. 1595
• Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, kamuda
ücretsiz internet hizmeti veren kişi ve kurumlar, suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici filtre sistemi
kuracak. Yönetmeliğe göre, kamuya açık alanlarda internete girilmek istendiğinde, sistem cep telefonu
numarası isteyecek, gelen mesaj doğrultusunda internete erişeme izin verebilecek. Konuya ilişkin
açıklama yapan bilişim hukukçusu Mehmet Ali Köksal, suç işleme kastı ile hareket edenlerin genelde bu
yerlerde internete girdiğini ifade ederek, “Sistem caydırıcı ama suiistimale açık. Birisi, kafelerdeki bir
teyzeden “Telefonumu unutmuşum” diyerek SMS desteği isteyebilir. Sistem, kamunun güvenliğini
sağlıyor ancak tüketiciyi korumuyor” dedi. 1596
• Elazığ’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda iki’si
mahalle, sekiz’i köy olmak üzere 10 muhtar gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerine yapılan aramalarda,
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iki ruhsatsız av tüfeği, üç dürbün, dört telsiz ve dijital materyallerin ele geçirildiği belirtildi.1597
• Odatv davasında yargılanan aralarında gazeteciler Soner Yalçın, Ahmet Şık ve Nedim
Şener’inde bulunduğu 13 sanık beraat etti. Mahkemenin, ilk duruşması altı yıl önce görülen Odatv
davasıyla ilgili “kumpas kuranlar” hakkında suç duyurusunda bulunulması kararı verdiği belirtildi.
Kararda ayrıca, sanıkların tutukluluk ve gözaltı süreleri nedeniyle tazminat davası açma haklarının olduğu
belirtildi. Mahkeme sonrası açıklama yapan Şık, “Bu karar Cumhuriyet iddianamesini yazan ve kabul
eden savcılara ve hâkimlere ders olsun. Biz çocuklarımızın gülüşlerini gerçek kılacağımız bir hayatı
çıkaracağız. Bu mafya iktidarı, bu terörün organize olmuş hali hak ettiği sonu bulacak. Kaçınılmaz olanı
yaşayacak” dedi.1598
• The Economist, Türkiye’de yapılacak olan referandumu kapağına taşıyarak “Türkiye
diktatörlüğe sürükleniyor” iddiası ile son sayısında üç ayrı yazıya yer verdi. Türkiye konusuna geniş
biçimde değinilen yazılarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ülkede “son yıllarda görülen en
büyük baskıyı uyguladığı ve Batı’nın Türkiye’yi yalnız bırakmaması gerektiği” ifade edilerek, “Güçlü bir
başkana sahip olmak kötü bir şey değil ancak Türkiye’nin yeni anayasası çok ileri gidiyor. Ülke,
parlamento tarafından çok az kısıtlanan bir 21’inci yüzyıl sultanıyla karşı karşıya kalabilir” denildi. 1599
13 Nisan 2017
• Türkiye’de tutuklu bulunan Alman Die Welt muhabiri Deniz Yücel, televizyon yapımcısı Dilek
Mayatürk ile cezaevinde evlendi.Çiftin nikâh şahitliklerini Yücel’in avukatı Ferat Çağıl ve CHP
Milletvekili Şafak Pavey yaptı. Nikâhın ardından Mayatürk’ün, Yücel’i hapishanede ziyaret etme hakkı
elde ettiği kaydedildi. Yücel, “terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek”
suçlamalarıyla tutuklanarak, cezaevine konulmuştu. 1600
• Balıkesir’in Edremit İlçesi’nde, HDP tarafından düzenlenen “hayır” mitinginde konuşan Parti
Meclisi üyesi Cafer Çelik’e satırla saldırmak istediği iddia edilen kişi polis tarafından engellenerek
gözaltına alındı.1601
14 Nisan 2017
• Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ByLock’u kullandığı belirlenen kamu çalışanlarına yönelik
düzenlenen operasyonda 13 kişiyi tutukladı. Sağlık Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü,
Gelir İdaresi Başkanlığı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Dairesi’nde çalışan
ve aralarında müfettişin de bulunduğu 14 kişi, operasyonlar sırasında gözaltına alınırken şüphelilerden bir
kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1602
• Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, yayımladığı bir yazıda, referandum kapsamında
yürütülen “evet” kampanyasının eşit şartlarda olmadığını kaydetti. Çevik yazısında, “Hem yurtta hem de
yurt dışında çok zor şartlar altında yapıldı. Bir yanda bu değişiklikleri istemeyen ve ayak sürüyen bir
bürokrasi oligarşisi vardı. Sistem değişirse artık devlet içindeki saltanatlarının biteceğini bilen bürokratlar
gizli “hayırcı” oldular” ifadelerine yer verdi. 1603
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yönetici olarak çalışan Ömer Akbayrak’ın referandumda
Hayır diyen erkeklerin canlarının ve “kadınlarının “helal” olduğunu açıklamasının ardından sosyal
medyadan bir kişi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ailesinin fotoğrafını paylaştı. Sadık
Altunbaş isimli şahıs paylaştığı fotoğrafta, CHP’li tüm kadınların “helal” olduğunu belirterek “Ömer
Albayrak abimizi yedirtmeyiz, gururumuzdur, AKP’den değerli bir abimizdir. Kemaller bizi yolumuzdan
çeviremez” ifadelerini kullandı.Twitler sosyal medyada birbiri ardına tepkilere neden oldu. 1604
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• İnsan Hakları Derneği (İHD) Türkiye’de yaşanan ihlalleraçısından 2016 yılının en kötü yıl
olduğunu kaydetti. İHD insan hakları ihlalleri ile ilgili hazırladığı raporda Anayasa değişikliği
referandumu ile ihlallerin anayasal bir dayanağa kavuşturulmak istendiğine dikkat çekildi. Genel
Merkezde raporu açıklayan Dernek Başkanı Öztürk Türkdoğan,”Gözaltındaki kayıp vakaları hariç her
alanda 1990’lı yılların ötesinde ihlaller yaşandığını ve 1999 yılından bu yana insan hakları açısında en
kötü yılın yaşandığını söyledi. 1605
15 Nisan 2017
• Antalya’da üzerinde “hayır” yazılı bazı CHP mahalle temsilcilikleri, seçim otobüsleri ve
minibüsleri, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce siyaha boyandı. Partililerin haber vermesiyle
gelen polis ekipleri, temsilciliklerde tutanak tuttu. 1606
16 Nisan 2017
• Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) heyeti referandumu izlemek amacı ile geldiği
Türkiye de oy kullanma noktalarını ziyaret ederek yetkililerle görüştü. Parlamenterler grubunun yanı sıra,
hukuk, siyaset, medyave ekonomi gibi farklı alanlardan oluşan uzmanların 11’i Ankara’da olmak üzere
Türkiye genelinde toplam 35 kişiden oluşuyor. Eski parlamenter Tane De Zulueta, “Kampanya dönemini
izlerken yasal sürecin işleyişini ve medya atmosferini de gözlemliyoruz. Bununla ilgili şikâyetleri,
Türkiye’nin bir parçası olduğu AGİT Antlaşması ve Avrupa Konseyi’nin uluslararası standartları ile
ulusal yasal mevzuat açısından değerlendiriyoruz. Bugün de oy kullanma noktalarını ziyaret ediyor,
gözlemliyoruz” diye konuştu. 1607
• Anaya değişikliği oylanması doğu ve güney doğu illerinde sona erip diğer illerde sürerken
Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) yapılan bir açıklamada, mühürsüz oy pusulaları ve zarfların geçerli
sayılmasına karar verildiği bildirildi. Bu karar, “seçimlere şaibe karıştı” iddialarına neden oldu.YSK
kararında “Bazı sandık kurullarının seçmene oy pusulası ve zarflarını sandık kurulu mührüyle
mühürlemeden verdikleri yolundaki yoğun şikâyetler üzerine bugün toplanan YSK, sandık kurulu mührü
taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına
karar vermiştir. Sayım döküm işleminin buna göre yapılması gerekmektedir. Kamuoyuna, il ve ilçe seçim
kurullarımıza, sandık kurullarına ve siyasi partilere duyurulur” denilmişti. 1608
• Türkiye’de gözaltına alınan İtalyan gazeteci GabrieleDel Grande açlık grevine başladığını
duyurdu. Geçtiğimiz ay gözaltına alınan DelGrande’nin ilk kez ailesiyle temas kurduğu ve eşiyle yaptığı
telefon görüşmesinde bu akşam saatlerinde açlık grevine başlayacağını söylediği bildirildi. Del Grande,
“Hakkımda herhangi bir suçlamada bulunulmamasına rağmen telefon etmeme izin verilmiyor.
Telefonuma ve şahsi eşyama el koyuldu. İşinin içeriğiyle ilgili gözaltına alındığımı düşünüyorum çünkü
defalarca kez buna yönelik sorular soruldu. Bu akşamdan itibaren açlık grevine başlayacağım” dedi. 1609
• Gaziantep Valiliği,”referandum sonucunu sabote etmek amacıyla yapılacak her türlü toplantı,
gösteri protesto eylemlerinin”, il genelinde bir ay süreyle yasaklanacağını açıkladı. Valilikten yapılan
yazılı açıklamada, “halkoylaması sonucunu gölgelemek amacıyla başta DEAŞ olmak üzere PKK/KCK,
DHKP-C, FETÖ/PYD gibi terör örgütleri ve legal görünümlü uzantıları içerisinde faaliyet gösteren örgüt
mensuplarınca ülkemiz bütünlüğüne zarar vermek amacıyla muhtemel küçük çaplı asayiş olayları ve
protestoların, yükselen siyasi tansiyonun etkisiyle büyük toplumsal olaylara dönüştürülebileceği”
savunularak kamu düzeninin korunması için böyle bir yasak getirildiği bildirildi. 1610
• CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, YSK’nın sandık kurulu mührü taşımayan oy
pusulası ve zarfların geçerli sayılması kararına ilişkin, “Bu karar seçim meşruiyetini şüpheli duruma
getirmiştir” sözleriyle tepki gösterdi. YSK, bazı sandık kurullarının seçmene mühürsüz oy pusulası ve
zarf verdiği iddiaları doğrultusunda, sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan
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getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar vermişti. 1611
• Çanakkale’de İbrahim Bodur Anadolu Lisesi’nde, Anavatan Partisi’nde müşahit olarak
görevlendirilen bir kişinin kartının kabul edilmemesi üzerine çıkan tartışmada, yedi kişi gözaltına alındı.
Sandık ihlallerinin önüne geçmek amacıyla bir platform oluşturan “Hayır ve Ötesi’nden müşahitlik
yapmak için görev alan bu kişinin, kartının sahte olduğu iddia edildi. 1612
• Denizli’de referandum için kullandığı oy’un fotoğrafını çekince sandık görevlilerinin tutanak
tutmak istediği A.K., binadan ayrılmaya çalışırken kendisini durduran polis memuruna kafa atıp, kaşını
yardı. Hakkında soruşturma başlatılan A.K.’nin kelepçelenerek gözaltına alındığı, yaralanan polis
memurunun ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 1613
• HDP Parti Meclis üyesi Semra Uzunok, İzmir’in Buca ilçesi Karaağaç köyünde oy kullandığı
sırada gözaltına alındı. Uzunok’un Bayraklı Adliyesi’ne götürüldüğü ancak henüz gözaltı gerekçesinin
bilinmediği belirtildi. 1614
17 Nisan 2017
• ODTÜ öğrencileri 100. Yıl mahallesinde yaptıkları yürüyüşle YSK’nın referandum sırasında
mühürsüz oyları geçerli saymasına tepki gösterdiler. Tencere tavalı yürüyüşle öğrenciler “Hayır”
sloganları attılar.1615
• MHP’den ihraç edilen eski milletvekili Meral Akşener, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK)
mühürsüz oy pusulası ve zarfları geçerli saymasına ilişkin kararına, “YSK suç işlemiştir, Türkiye bu ayıbı
sürdüremez” sözleriyle tepki gösterdi. Akşener, “Türkiye 71 yıl sonra 1946 seçimlerinde yaşanan
skandalların 2017 örneğini yaşıyor. Türkiye bu ayıbı sürdüremez” dedi. 1616
• Gazeteci Ömer Turan Twitter hesabından, referandum sonucuna tepki göstermek amacıyla
sokağa çıkan halk konusunda “İlk gezi eylemlerinin faturasını da öderler” paylaşımında bulundu. Turan,
attığı twitte “İkinci Gezi tarzı bir şey başlatmaya çalışanlar ilk Gezinin faturasını da öderler ona göre.
2013’de değiliz. Herkes aklını başına alsın” ifadelerine yer verdi. 1617
• Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) uluslararası gözlemcilerinin, referandum ile ilgili
yayınladığı ön raporda, yasal çerçevenin demokratik süreci sağlamada yetersiz olduğu ifade edildi. “Eşit
fırsatların yokluğu, tek taraflı medya yayınları ve temel özgürlüklerin kısıtlanmasının” referandumda eşit
şartlara sahip olmayan kampanya ortamına yol açtığı belirtilen raporda, “Hayır” destekçilerinin kampanya
faaliyetleri sırasında, polis müdahalesi ve şiddet içeren saldırı ile karşılaştıkları tespitlerine yer verildi.
Raporda, “bütün bu durumların güvenlik tedbirlerinin yasalara aykırı bir biçimde ortadan kaldırıldığı”
gözlemine yer verildi. 1618
• Aile hekimi Hülya Şen, referandum sonuçlarına tepkisini göstermek amacıyla İstanbul’dan
Ankara’ya kadar yürüyüş başlattığını açıkladı. Şen, Yüksek Seçim Kurulu binası önünde yürüyüşünün
sonlanacağını bildirdi. Referandumun “şaibeli” olduğunu ileri süren Şen bu nedenle, iptal edilmesi
gerektiğini belirterek, günde 20-30 km yürümeye ise sağlığının müsait olduğunu söyledi. 1619
• The Economist, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın referandum sonuçlarından memnun
olmadığını ileri sürdüğü bir yazıda Türkiye’nin hiç olmadığı biçimde bölünmüş gözüktüğüne de dikkat
çekti. Yabancı gözlemcilerin, hükümeti oylamayı kendi lehine çevirmek konusunda suçladığını söyleyen
dergi, söz konusu değişikliklerin Cumhurbaşkanına çok geniş yetkiler tanımasının yanı sıra yeni
düzenlemenin de ülkenin işleyişine çok önemli değişiklikler getireceği ifade edildi. 1620
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• Referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından Alman RTL televizyonunun canlı yayınına
müdahale eden Ahsen TV muhabiri, “Pert oldunuz, yenildiniz. Merkel’e selam söyle... “ ifadelerini
kullandı. RTL muhabiri ve kameramanının yayına son vermesinin ardından, muhabir bu sefer de “Nasıl
k… ama” şeklinde kaba bir tabir kullandı.1621
• Change.org’da (Tartışmalı konularla ilgili dijital imza platformu) Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
Başkanı Sadi Güven ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a hitaben, “Sandık kurulu mührü taşımayan oy
pusulaları ve zarfların gereği yapılsın!” başlığıyla imza kampanyası başlatıldı. Kampanya metninde,
“YSK, sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı
kanıtlanmadıkça geçerli sayılması yönündeki kararın iptalini ve söz konusu sandık kurullarının
soruşturulmasını istiyoruz. Kullanılan oy pusulalarının dışarıdan gelip, gelmediği kanıtlanamaz. Bunun
kanıtı ile uğraşılması ve bunun uygun görülmesi bile yasa dışı bir tekliftir. Bu konuda yapılacak değişiklik,
basına yansımalı ve basında bir düzeltme olarak oylar sayılmadan önce yayınlanmalıdır” denildi. İmza
kampanyasına bugün itibariyle 300 bine yakın kişinin katıldığı belirtildi. 1622
• Alman basında yer alan beş ayrı dergi ve gazete Türkiye’de yapılan anayasa değişikliği
referandum sonuçlarına geniş yer ayırarak, muhalefetin seçim sonuçlarına itiraz etmesinin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dikkate alınmadığı öne sürüldü.WeltOnline’da çıkan
haberde, “Muhalefet oyların yeniden sayılmasını talep ediyor ancak Erdoğan ile seçim komisyonu da
zaferi ilan ettiler. Bu ilk bakışta, Erdoğan’ın kendisi için olumlu görülmesine rağmen iyi değerlendirildiği
bakıldığında bu zafer bir yenilgidir. Spiegel Online’de ise “Türk seçmenler eski güçlü Osmanlı hayaliyle
kudretli bir cumhurbaşkanından yana karar verdi. Ancak çok az bir farkla, halkın yarısı tam tersini istiyor.
Tartışmalı başkanlık sistemine ilişkin referandum sonuçları ülkenin ne kadar bölündüğünü gösteriyor. Her
zamanki gibi Erdoğan kendisini haklı bularak tüm endişelere rağmen hedefe ulaşmış gibi görüyor. O
kendisini galip görürken, muhalefet partileri CHP ve HDP sonuçlara itiraz ediyor ve oyların yeniden
sayılmasını istiyor. Ancak bu Erdoğan’ı ilgilendirmiyor,” ifadelerine yer verdi. Tagesschau.de, “Erdoğan
referandumdan sonra erkenden zaferini ilan etmişti. Ama anayasa değişikliği için gerekli çoğunluk az
farkla gerçekleşti. Muhalefet itiraz edeceğini açıkladı. İstanbul ve Ankara’da protestolar devam ediyor”
derken n-tv.de ise “Türkiye görünüşe göre gelecekte başkan tarafından yönetilecek. Seçim komisyonu
referandumun kazanan tarafın Erdoğan’a destekleyenler olduğunu açıkladı. Buna karşılık muhalefet
usulsüzlükler olduğunu öne sürerek, sonuçlara itiraz edeceğini duyurdu” ifadelerine dikkat çekildi.
BildOnline’de “Az farkla Erdoğan’ın zaferi mi, yoksa seçim hilesi mi” başlığıyla yayımladığı yazıda,
“Erdoğan oylama yaptırdı ve kendi galibiyetini kutlattı ve açıkça, yapacağı ilk işlerden birinin idam cezası
olacağını duyurdu. Seçim zaferine dair sonuçlar, muhalefetin de temsil edildiği seçim kurulu tarafından
değil, devletin kurumu Anadolu Ajansı tarafından dağıtıldı” dedi. 1623
• The Guardian, Orta Doğu muhabiri tarafından yayınlanan bir yazıda referandum konusunda,
“Yeni yasalara verilen sınırdaki destek Türkiye ve AKP içindeki bölünmeyi derinleştirebilir” dedi. 1624
• Antalya’da referandumda oy kullanma kabinleri içinde, oy pusulası ve tercihlerinin fotoğrafını
çekerek sosyal medyada yayınlayan 59 kişi gözaltına alındı. “Seçim kanununa muhalefet” gerekçesiyle
Twitter Facebook ve İnstagram gibi platformlarda paylaşım yaptığı tespit edilen kişiler hakkında yasal
işlem yapıldığı bildirildi. Yüksek Seçim Kurulu’nun yayımladığı seçim yasaklarında, cep telefonu,
fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme
yerine girmenin yasak olduğu belirtilerek, bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek
üzere sandık başkanlarına bırakılması gerektiği açıklanmıştı. 1625
18 Nisan 2017
• Referandum oylamasında kanunsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine, Avrupa Birliği (AB), “şeffaf

1621

http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video_haber/722654/Seviye_yerlerde..._Ahsen_TV_muhabiri__Alman_kanalin_canli_yayinini_kesti__Nasil_koyduk_ama.
html
1622
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/18262/ysknin-muhursuz-oy-pusulasi-kararina-karsi-imza-kampanyasi
1623
http://www.birgun.net/haber-detay/alman-basini-erdogan-in-bu-zaferi-bir-yenilgi-155759.html
1624
https://www.evrensel.net/haber/316146/guardian-akpdeki-bolunme-derinlesebilir
1625
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/722078/Antalya_da_kabinde_fotograf_cekip_paylasan_59_kisi_gozaltina_alindi.html
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bir soruşturma” çağrısında bulundu. Avrupa Komisyonu sözcüsü MargaritisSchinas, yalnızca
gözlemcilerin tespitleri nedeniyle değil, sonuçlarının birbirine yakın olmasından dolayı da şeffaflığa
ihtiyaç duyulduğunu belirtti. 1626
• Gerçekleştirilen seçimlerde gönüllülük esasına göre çalışan “Hayır ve Ötesi” referanduma dair
hazırladığı ön raporda Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılmasına
ilişkin kararın seçime dair çok sayıda şaibeyi de beraberinde getirdiği iddia edildi. YSK’nın verileri ile
Hayır ve Ötesi’nin kendi temin ettikleri tutanakların karşılaştırılması sonucunda bulunan tespitlere göre,
örneğin Şanlıurfa ile Muş, Yozgat, Sakarya da 961 seçmen sandığında kullanılan oyların tamamının evet
çıktığı “Hayır” oyların ise hiç bulunmadığı ayrıca seçmen imzalarının aynı olduğunun saptandığı
kaydedildi. “Söz konusu bazı sandıklardaki bu sonuç hayatın olağan akışına ters olarak
değerlendirilmektedir” denildi. Hayır ve Ötesinin bir başka tespitinde ise 7048 adet sandıkta kullanılan
oy sayısının, seçmen sayısından daha fazla olduğu saptandığına dikkat çekilen raporda, “ihmal
edilmemesi gereken ve detaylı soruşturmaya muhtaç bir olasılık olarak değerlendirilmektedir, denilen
raporda, bu konudaki çalışmaların tamamladığında bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi 1627
• Ankara Batıkent Halkevi’ne, 60 kişilik eli satırlı ve sopalı grup, saldırı girişiminde bulundu,
olayı engellemek isteyen Halkevi üyelerinden 13 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Üyeler
saldırganların içeri girmelerini engelledikten kısa bir süre sonra çevik kuvvet ekipleri şubenin önüne geldi
ancak üyeler polisin şubeye uzun süre girmesine izin vermediler. Polis daha sonra 13 üyeyi gözaltına aldı
diğer üyelere ise kimlik kontrolü yaptı. 1628
• HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir hakkındaki yakalama kararı kaldırılarak, serbest
bırakıldı. Taşdemir, tutuklu HDP vekili Selma Irmak’ın mahkemesini takip etmek için gittiği adliyede
gözaltına alınmıştı. 1629
• İstanbul’da gece kulübü Reina’ya düzenlenen terör saldırının ardından Okmeydanı’nda bir
kahvehanede yaptıkları konuşmayla ilgili tutuklanan Halkevleri üyeleri Hamit Dışkaya ve Ayşegül Başar
ile iki firari şüpheli hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan üçer yıla kadar
hapis cezası talebiyle dava açıldı.1630 Davada iki şüphelinin firari olduğu belirtildi. 1631
• OHAL teklifi TBMM’de kabul edilerek üçüncü kez uzatıldı. 19 Temmuz’a kadar sürecek olan
OHAL Başbakanlık tezkeresinin TBMM’de oylanmasının ardından yasallaştı. 1632
• CHP Milletvekili Şenal Şarıhan, cezaevlerinde süren açlık grevlerine dikkat çekmek için İHD
Ankara Şubesi’nde grevi sürdürenlerin ailelerini ziyaret ederek mahpuslar için gerekli girişimleri
yapacaklarının sözünü verdi. Sarıhan, “Cezaevleri insanların sadece dışarı çıkma özgürlüğünün
kısıtlandığı yerdir, insanların yaşama özgürlüğü kısıtlanamaz” dedi. 1633
• MHP’den ihraç edilen eski milletvekili Meral Akşener’in, Milliyetçi Türkiye Partisi (MTP)
adıyla yeni bir parti kuracağı iddia edildi. Siyasi kulislerde Akşener’in, referandumun ardından siyasi
danışmandan ekonomistine, proje üreticisinden ve stratejisine kadar yeni bir kadro yapılanmasına
gideceği ve bu isimlerle birlikte MTP ile ilk seçimlere katılacağına ilişkin haberler belirtildi. 1634
• Çanakkale’de toplanan yüzlerce yurttaş, “Hırsız YSK, işbirlikçi AKP” sloganları atarak YSK’yı
protesto etti.1635
• Referandumsonucunu ve YSK’nın kararını protesto etmek için İstanbul Kadıköy’de buluşan
binlerce yurttaş YSK Binası’na sloganlar atarak yürüdü. 1636

1626

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-39628301
http://www.birgun.net/haber-detay/hayir-ve-otesi-nden-referandum-icin-on-rapor-bu-kanitlar-iptali-gerektirir-155968.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/723554/Ankara_da_Halkevi_ne_saldiri__13_gozalti.html
1629
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/723526/HDP_Agri_Milletvekili_Dilan_Dirayet_Tasdemir_serbest_birakildi.html
1630
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/723173/Okmeydani_nda_laiklik_cagrisi_yapan_genclerin_3_yilda_kadar_hapsi_istendi.html
1631
http://www.cnnturk.com/turkiye/iste-kahvehanede-laiklik-konusmasina-istenen-ceza
1632
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/723053/OHAL_3._kez_uzatildi.html
1633
https://www.evrensel.net/haber/316288/chpli-senal-sarihan-aclik-grevindeki-aileleri-ziyaret-etti
1634
http://www.hurriyet.com.tr/yeni-parti-mtp-olacak-iddiasi-40431052
1635
http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/723636/Canakkale_de_YSK_protestosu.html
1636
http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/723631/Kadikoy_de_binler_YSK_Binasi_na_yurudu.html
1627
1628
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• Beşiktaş Meydanı’nda toplanan çok sayıda vatandaş YSK’nın mühürsüz oyları geçerli sayan
kararını ve referandumda yapıldığı iddia edilen hileleri protesto etti. 1637
• Ankara’da emek ve meslek örgütleri de YSK’nın mühürsüz oyları geçerli saymasına ve
sandıklardaki çeşitli ihlallere tepki gösterdi. KESK, DİSK TMMOB, Ankara Şubeleri ile ATO ve
ASMMO (Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası) Sakarya Caddesi’nde ortak eylem yaptı.
“Yalana teslim olmayacağız” sloganlarının atıldığı eylemde açıklama yapan KESK, sözcüsü Devrim
Kahraman, “Baskı ve adaletsiz koşullardaki kampanya süreci, seçim günü yaşanan gizli oy açık sayım
ihlali, mühürsüz pusula ve zarfların geçerli sayılması, seçim bölgelerinde müşahitlere ve tarafsız
gözlemcilere yönelik baskılar, Anadolu Ajansı’nın yayınları, YSK’nin kanuna aykırı açıklama ve
kararları nedeniyle referandum meşru değildir” dedi. 1638
• Ankara’nın Mamak ilçesinde yüzlerce kişi referandumun iptal edilmesi için sokaklara çıkarak,
sloganlar ve alkışlar eşliğinde YSK kararınıprotesto etti. Eylemciler referandumun iptal edilmesini talep
ettiler.1639
• İstanbul Avcılar’da bir araya gelen 150 kişilik grup “Hayır bitmedi bu daha başlangıç” yazılı
pankart açarak yürüyüş yaptı. “Direne direne kazanacağız”, “Her yer hayır her yer direniş”, sloganları
atarak yürüyüşe geçen kitle, yol boyunca katılanlarla birlikte 600 kişiyi buldu. Avcılar Belediyesi
önündeki meydanda toplanan grup, her akşam aynı yerde, tencere ve tavalarla gelme çağrısı yaparak,
eyleme son verdi. 1640
19 Nisan 2017
• CNN haber kanalı, Temmuz darbesinin ardından, aralarında Cumhuriyet çizeri Musa Kart’ın da
içerisinde bulunduğu hükümet muhalifi olan 40 binden fazla kişinin tutuklandığını belirtti. “Dünyaca ünlü
karikatürist” olarak nitelediği Kart’a ilişkin yorumunda, “Basın özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünü bir
karikatüristi hapse attıracak kadar küçümsemeyi hayal edebiliyor musunuz? NATO üyesi, ABD müttefiki
Türkiye’de bu, insanların hayal etmek durumunda oldukları bir şey değil” ifadeleri kullanıldı. Türkiye’nin
yeni bir döneme girdiği kaydedilirken aktivist, akademisyen, sanatçı ve gazetecilerin işinden olduğu,
tutuklandığına dikkat çekildi. 1641
• Antalya’da referandum sonucunu protesto ederken gözaltına alınan 16 kişi serbest
bırakıldı.Duruşmanın ardından serbest kalan kişiler, adliye önünde bekleyen kalabalık tarafından
sloganlar ve alkışlarla karşılandı.1642
• HDP, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve YSK üyeleri hakkında, “görevi
kötüye kullanma ve toplumun düzenini bozmaya yönelik kararlar altına imza atma” iddiasıyla suç
duyurusunda bulundu. HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım açıklamasında, “Oy verme işlemi
tamamlandıktan yaklaşık 70 dakika sonra YSK’nın duyurusuyla karar değişikliğine gidildi. Mühürsüz oy
pusulaları ve zarfların geçersiz sayılma kararı ihlal edildi. YSK Başkanı ve üyeleri görevlerine sahip
çıkmamıştır. Daha önce vermiş oldukları bir kararı inkâr edercesine bu seçime gölge düşürdüler. Bu
referandum iptal edilmelidir” dedi. 1643
• Mardin Valiliği, Midyat ve Dargeçit ilçelerine bağlı yedi mahallede sokağa çıkma yasağı ilan
etti. Yapılan açıklamada “Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal
güvenliğini sağlamak amacıyla ilimiz Midyat İlçesine bağlı Yumurtalı, Marenka, Doluca mahalleleri ve
Dargeçit İlçesine bağlı Tanyeri, Begendi, Güvenli ve Yeşilöz mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir
duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi
can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir” denildi. 1644

1637

http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/723621/Besiktas_ta_yurttaslar_YSK_yi_protesto_ediyor.html
http://t24.com.tr/haber/ankarada-sendika-ve-odalar-ysknin-kararini-protesto-etti,399806
https://www.evrensel.net/haber/316341/mamakta-yuzlerce-kisi-referandumun-iptali-icin-yurudu
1640
https://www.evrensel.net/haber/316335/avcilarda-referandum-sonuclari-protesto-edildi
1641
http://t24.com.tr/haber/musa-kartin-tutuklulugu-cnnde-basin-ozgurlugu-bir-karikaturisti-hapse-attiracak-kadar-kucumsenmis,399852
1642
https://www.evrensel.net/haber/316347/antalyada-ysk-eyleminde-gozaltina-alinan-16-kisi-serbest
1643
http://www.cnnturk.com/turkiye/hdp-sadi-guven-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu
1644
https://www.evrensel.net/haber/316456/mardinde-7-mahallede-sokaga-cikma-yasagi-ilan-edildi
1638
1639
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20 Nisan 2017
• Denizli’de Yüksek Seçim Kurulu’nun, referandum sırasında “dışarıdan getirildikleri
kanıtlanmadıkça” mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılmasına ilişkin verdiği karar, “Hayır Daha
Bitmedi Platformu” üyeleri tarafından protesto edildi. Eylem sırasında platform üyeleri, temsili sandığa
üzerinde “hayır” yazılı peçeteler atarak protestolarını sürdürdüler. “YSK halka hesap verecek” ve
“Şirinler köyünü Gargamel mi yönetsin” yazılı pankartlar arasında toplanan üyeler, polis anonslarına
rağmen, eylemlerini sürdürdü. 1645
• İstanbul Anadolu üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Akdemir, Fİ Yapı Yönetim
Kurulu Başkanı Fikret İnan’ı 50 bin dolar karşılığında serbest bıraktığı iddiasıyla gözaltına alındı. İhbar
sonucu suçüstü yakalanan Akdemir’in, işadamı İnan’dan şirketi üzerine kayyum tarafından konulan
tedbirleri kaldırması karşılığında bir milyon dolar daha istediği de iddia edildi. Anadolu Cumhuriyet
Başsavcılığınca yapılan açıklamada, “Soruşturma kapsamında alınan teknik takip ve izleme kararlarına
istinaden, önceden seri numarası alınmış 50 bin doların müşteki tarafından Pendik’teki bir avukatlık
bürosunda tesliminin ardından, başsavcılığımızca görevlendirilen Cumhuriyet başsavcı vekili ve İstanbul
Barosundan iki avukat ile büroya girilmiş ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A. ve avukat S.B. suçüstü
hükümleri gereğince, suçun ağır cezalık ve kişisel suç olması, delillerin sağlıklı toplanması amacıyla
gözaltına alınmışlardır” denildi. 1646
21 Nisan 2017
• Economist dergisinin Türkiye’nin anayasa referandumuna ilişkin analizinde, yaşanan ihlal ve
şaibe iddialarına yer verilerek, “Bu iddialar geride hiç olmadığı kadar kutuplaşmış bir ülke bırakacak”
denildi. Yazıda, devletin radikal bir şekilde yeniden yapılanması konusunda Türk halkının “Evet” oyu
verdiği ancak sonuçların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın beklediği zaferden farklı olduğu
belirtildi. Economist, muhalefetin itirazları ile uluslararası gözlemcilerinin değindiği seçimlerdeki
usulsüzlük iddialarını hatırlatarak bu konuda “şeffaf bir soruşturma” yapılması yönünde çağrıların
olduğunu ve birçok şehirde protestolar düzenlendiği haberlerine de yer verdi.1647
• TIME’ın her yıl yayımladığı ve dünyadaki en etkili 100 kişiyi sıraladığı listede, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan “en etkili liderler” bölümünde yer aldı. Listedeki 100 kişinin her biri için ayrı ayrı
makaleler yayımlanırken, Erdoğan hakkındaki satırların MİT TIR’ları davasında yargılanan ve şu an
Türkiye dışında yaşayan gazeteci Can Dündar tarafından kaleme alınması dikkat çekti. 1648
22 Nisan 2017
• Şırnak’ın Uludere ilçesinde hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan
barış aktivistiYannisVasilis Yaylalı, tutuklandı. Yaylalı, “Cumhurbaşkanı’na hakaret”, “Halkı kanunlara
uymamaya teşvik etmek” ve “Örgüt propagandası” yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak, Şırnak T Tipi
Kapalı Cezaevi’ne götürüldü. Yaylalı, Uludere’de 2011’de savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen
bombardımanda yaşamını yitiren 34 yurttaşın aileleri ile dayanışmak amacıyla köye yerleşmişti. 1649
22 Nisan 2017

• CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yargıya talimat verdiğini
öne sürerek, “Adalet Bakanı anayasal suç işlemiştir. Hâkimleri baskı altına almıştır” dedi. Gök, “YSK,
bu seçimleri katletmiştir. Bunun arkasında kendisine talimat veren unsurları, önümüzdeki günlerde
olaylar ayrıntılarıyla ortaya çıkmaya başladığında hep birlikte göreceğiz. Seçimleri manipüle etmişlerdir.
“Hayır” oylarının öne geçeceği görüldüğü andan itibaren, devletin organları tarafından manipülasyon
yapılmıştır. Devlet, millete karşı büyük bir suç işlemiştir. Mühürsüz seçim, ayıplı bir seçime dönüşmüştür.
Hem mühürsüzdür hem de ayıplıdır. Bu ayıbı kimse taşıyamaz” dedi. 1650

1645
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• Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, referandum sonrası, YSK’nın “mühürsüz oy”
kararına tepki göstererek, “YSK’nın görevi kanununu uygulamaktır, kanun yazmak değil” dedi.
Feyzioğlu, “Anayasada, “Arkası mühürsüz oy pusulaları geçersizdir” ibaresi yer alır. Herhangi bir okul
bitirmemiş birisi bile bunun ne anlama geldiğini anlar. Bunlar yanlış ve kabul edilemez. YSK, oylama
devam ederken kanunun bir emredici hükmünün uygulanmayacağını söylüyor. Dolayısıyla önceki
kararından çok farklı olarak kanuna aykırılığın boyutunu öğrenmemizi sağlayacak tutanakların
tutulmasını engelliyor, eksikliğin giderilmesini önlüyor. Sözlü karar alınır mı? Bu kadar skandal bir
duyuruyu yazılı bir karar olmadan nasıl yaparsın?” şeklinde konuştu. 1651
23 Nisan 2017
• Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek Öğrenim Koordinatörü Türkiye Evleri Sorumlusu
Esad Erdoğan ile yurt müdür yardımcısı olan kardeşi Ekrem Erdoğan, kriptolu haberleşme sistemi ByLock
kullanıcısı oldukları gerekçesiyle tutuklandı. Erdoğan savcılık ifadesinde, “Hayatımın hiçbir döneminde
Fethullahçılar’a ait bir dernek, vakıf, dershane, yurt veya okulda bulunmadım. Üzerime bulunan hatta
ByLock programının çıkması tamamen bir yanlışlıktan ibarettir. TÜRGEV’in bir kolu olan TÜGVA
isimli vakıfta uzun yıllardır gönüllü olarak hizmetlerde bulunuyorum. TÜGVA ile katıldığım pek çok
programda hükümette görev alan kişilerle çalışmalarım olmuştu. Bunun dışında gençliğimden beri
AKP’de İlim Yayma Cemiyeti, MÜSİAD ve TÜRGEV’de bizzat hazırladığım programlar ve katıldığım
çalışmalar vardır” dedi. 1652
• DieWelt, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısının gündem maddeleri arasında
Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulmasının da bulunduğunu iddia etti.Gazete, diplomatik
çevrelerde AB Komisyonunun Türkiye’de insan hakları, özgürlük ve demokrasi ilkelerinin ciddi ve
sürekli ihlal edildiği gerekçesiyle, 2005 yılında kabul edilen müzakere zaptının beşinci maddesi uyarınca
yapılan görüşmeleri belirli bir süreliğine durduracağı beklentilerinin hakim olduğuna dikkat çekti.
Almanya Dışişleri Bakanı SigmarGabrielbir açıklamasında AB’nin Türkiye ile müzakereleri
durdurmasına ise karşı çıkarak, gelecekte ele alacakları birçok konunun bulunduğunu ifade ederek,
“Şimdi artık hiç konuşmak istemiyoruz, sloganı gibi kısa devre kararlar bizi ileriye götürmez. Deniz Yücel
(Türkiye de tutuklu gazeteci) den AB’ye, Suriye’deki kanlı ihtilafa kadar Türkiye ile konuşacağımız
konular bitmiyor” dedi. Türkiye’de güçlü, demokratik ve Avrupa düşüncesine sahip bir sivil toplum
bulunduğunu da kaydeden Gabriel, “Son yıllarda benim gibi, Türkiye’yi çok sık ziyaret edenler, ülkenin
kaydettiği büyük ilerlemeyi hayretle karşılıyor. Bu nedenle Türk halkının kesinlikle olumlu tavsiyeler
konusunda bize ihtiyacı yok. Belki somut yardım konusunda olabilir” dedi. 1653
• Kutlu Doğum Haftası amacıyla İslami vakıf olan Furkan Vakfının Adana’da gerçekleştirmek
istediği toplantıya yapılan polis müdahalesi vakıf yetkililerince kınandı. Yapılan açıklamada, “Bize bu
zulmü yapanlar bilsinler ki, yapılan bu zulmü her yerde duyuracağız ve zulme asla razı olmayacağız”
denildi.1654
24 Nisan 2017
• İnsan Hakları Derneği (İHD), 1915 olaylarında hayatını kaybeden Ermeniler için anma etkinliği
düzenledi. Sultanahmet Meydanı’nda gerçekleştirilen anmada, ellerinde karanfiller bulunan ve 1915
olaylarında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını taşıyan eylemciler, üzerinde “Ermeni Soykırımını tanı, af
dile, tazmin et” yazılı pankart açtı. Bu sırada anmanın yapıldığı bölgede bulunan ve öğrenci oldukları
öğrenilen bir grup, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz, Enver Paşa’nın askerleriyiz” sloganları attı. Grup
polisin araya girmesiyle bölgeden uzaklaştırıldı. 1655
25 Nisan 2017
• Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyesi Johannes Hahn, Türkiye ile ilişkilerin temelden gözden
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geçirilmesi için üye ülkeleri harekete geçmeye çağırdı.AB üyesi ülkelerin yetki vermesi durumunda
komisyon tarafından Brüksel-Ankara ilişkilerini yeniden düzenleyecek bir sürecin başlatılabileceğini
söyledi. Mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını kaydeden Hahn, taraflar arasındaki gerilimi düşürüp
işbirliğini artıracak yeni bir yapının konuşulabileceğini de söyledi.Türkiye’deki referandumunun ardından
Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş yönünde atılacak adımların AB’yi endişelendirdiğini vurgulayan
Hahn, referandum sonucunu “tehlikeli bir geriye gidiş” olarak yorumladı. 1656
• İnsan Hakları Ortak Platformu’nun (İHOP) raporuna göre KHK ile ihraç edilenlerin sayısı 123
bin 518’e ulaştı.En fazla işlerinden edinilenler 33 bin 99 kişi ile Milli Eğitim Bakanlığı’nda oldu. İçişleri
Bakanlığı’nda ihraç edilenlerin sayısı ise 24 bin 31.Yükseköğretim kurumlarından atılan
akademisyenlerin sayısı 4 bin 811’e ulaştı. Bu sayıya kapatılan üniversiteler nedeniyle işsiz kalan iki bin
808 akademisyen de eklenmesi halinde ise üniversitelerden koparılan akademisyen sayısının yedi bin
619’a ulaştığı belirlendi. Hükümet dışı beş kuruluşun oluşturduğu İHOP’un hazırladığı raporda, OHAL
döneminden önce Barış İçin Akademisyenler Bildirisi’ne imza attıkları için haklarında soruşturma açılan
akademisyenler de bu sayıların içinde yer aldı. Diğer ihraç edilen kamu görevlileri gibi işlerinden atılan
akademisyenlerin görev pasaportlarının yanı sıra, normal pasaportları da iptal edilerek kendilerinin yanı
sıra eş ve çocuklarının yurt dışına çıkışlarına engel konuldu. 1657
• Bild, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in Türkiye ekonomisini
canlandırmak için Almanya’dan yardım istediğini yazdı. “Türkiye yine Almanya’dan ekonomik yardım
istiyor” başlığıyla çıkan haberde Şimşek’in “İlişkilerde normalliğe dönme zamanının gelmesi gerektiğini
düşünüyorum” sözlerine yer verildi.Washington’daki G20 buluşmasında, Türkiye ekonomisini
canlandırmanın yollarının ele alındığını kaydeden Şimşek, “Bunun için Almanya’ya ihtiyacımız var” diye
konuşmuştu.1658
• Danıştay, referandumda “mühürsüz oy pusulalarının geçerli kabul edilmesine” ilişkin Yüksek
Seçim Kurulu (YSK) kararının iptal edilmesi talebiyle CHP tarafından yapılan başvuruyu oyçokluğuyla
reddetti. Danıştay, YSK kararını idari davaya konu olabilecek bir işlem olarak görmediğini ve kararın bire
karşı dört oyla alındığını duyurdu ve itiraza ilişkin karar verilmesine yer olmadığını hükmetti. CHP,
YSK’nın mühürsüz oy pusulalarının geçerli kabul edilmesine ilişkin kararının iptaline ilişkin dört gün
önce Danıştay’a başvurmuştu. 1659
• Türkiye’deki gözaltı sonrasında serbest bırakılan İtalyan gazeteci Gabriele Del Grande, yaşadığı
tecrübeden sonra kendisini Türkiye’deki gazetecilerin davasına daha yakın hissettiğini söyleyerek, tüm
gazetecilerin serbest bırakılması için çağrı yaptı. İtalyan ve Türk bakanlıkları arasındaki görüşmeler,
diplomatik baskılar ve uluslararası basındaki haberler sonrasında serbest kaldığını ifade eden Grande,
yaptığı iş nedeniyle özgürlüğünden mahrum edilmesinin kabul edilemez olduğunu açıkladı.1660
• Reina saldırısının ardından okudukları bildiri nedeniyle tutuklanan Halk evleri üyeleri, Ayşegül
Başar ve Hamit Dışkaya, suçlamaya ilişkin deliller toplandıktan sonra serbest bırakıldı. 1661
• CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin
(AKPM) Türkiye’nin siyasi denetim sürecine alınmasına tepki göstererek, “AKPM” nin böyle bir karar
almasından üzüntü duyuyoruz, umuyoruz Türkiye bu süreci en kısa sürede atlatır” dedi.
Yılmaz, ”Denetim süreci, Türkiye’nin demokratik karakterini kaybettiği yönünde bir algının sonucu
olarak geliyor. Demokrasinin ve demokratik kurumların sağlıklı bir şekilde işleyişinin maalesef
zedelendiği düşüncesinden dolayı böyle bir karar gündeme geldi. Umarız, OHAL bir an önce kaldırılır,
Türkiye’de tekrar demokrasiye dönüş başlar. Avrupa kurumlarını, bizim kurucusu olduğumuz uluslararası
örgütlerin almış olduğu kararları ve eğilimleri tanımamak, onlara meydan okumak esasen bir yol değildir.
Türkiye uluslararası alanda iyice manevra alanını daraltmış durumda. Bizim ciddi uyarılarımız vardı,
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bunların dikkate alınmadığını görüyoruz” diye konuştu. 1662
26 Nisan 2017
• Tutuklu yargılanan HDP Hakkâri Milletvekili Nihat Akdoğan tahliye edildi. Akdoğan, Geçen
yıl Kasım ayında Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına
alındıktan sonra “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanarak, Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti. 1663
• Gazeteci ve televizyon habercisi Banu Güven, Almanya’da HenriNannen 2017 Basın Özgürlüğü
Özel Ödülü’nü kazandı. Stern dergisi Genel Yayın Yönetmeni Christian Krug, bu yıl özel ödüle,
Türkiye’deki basın özgürlüğünü güçlendirme adına yaptığı çalışmalar nedeniyle Güven’in layık
görüldüğünü açıkladı. Türkiye’de Güven’in hükümete eleştirel yaklaştığı programları nedeniyle
televizyondaki işini kaybettiğini söyleyen Krug, buna ve tüm tehditlere rağmen Güven’in susmadığını ve
çeşitli alternatif medya mecralarını kullanarak mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti.Krug ayrıca bu ödülü
Güven nezdinde Türkiye’de zor şartlar altında çalışan tüm basın mensuplarına ithaf ettiklerini de sözlerine
ekledi.1664
• Sınır Tanımayan Gazeteciler, 2017 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre, Türkiye’nin,
geçen yıla göre dört sıra daha gerileyerek “basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 155’inci” sırada yer
aldığı belirtildi. Endeks de Türkiye’nin “kara liste” olarak isimlendirilen en kötü durumdaki ülkelerin
arasına girmesine sadece dört sıra kaldığı böylece son 12 yılda 56 basamak düşüş kaydeden Türkiye’nin
“gazetecilik yapmanın zor olduğu ülkeler” kategorisine alındığı kaydedildi. Endeksle ilgili yapılan
açıklamada, “Darbe girişimi, hükümeti eleştirebilen az sayıdaki basın organını bir kenara süpürmesinin
önündeki son engelleri de kaldırdı. OHAL ilanı, yetkililerin her ay onlarca basın kuruluşunun sadece bir
imzayla kapatılmasını sağlarken, farklı seslerin çok az satan gazetelere sıkışmasına yol açtı”
denildi. Kuruluş ayrıca, 100’ü aşkın gazetecinin tutuklu olmasının Türkiye’yi “dünyanın en büyük
gazeteci hapishanesine dönüştürdüğünü” de kaydederek, endekste beş ayrı kategorinin bulunduğu ve
bunlar arasında Türkiye’nin içinde yer aldığı kategorinin, en kötü dördüncü kategori olduğu da
bildirildi.1665
• FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle dokuz bin 103 emniyet teşkilatı
mensubu görevden uzaklaştırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, bu kişilerin OHAL
kapsamında alınan tedbirlere ilişkin olarak milli güvenliğe tehdit oluşturduğunun tespit edildiği”
gerekçesiyle işlerine son verildiği bildirildi. 1666
• Washington merkezli düşünce kuruluşu Freedom House tarafından açıklanan Basın Özgürlüğü
raporunda, basın özgürlüğü sıralamasında Türkiye’nin 199 ülke arasında 163. Olduğu belirtildi. Ülkeleri
basın özgürlüklerine göre kategorize eden raporda Türkiye “Özgür olmayan” ülkeler arasına yerleştirildi.
Basın özgürlüğünün en gerilediği ülkeler arasında bulunan Türkiye, “siyasi ve sosyal çalkantıların,
bağımsız yada muhalif yayın organlarına baskı yapmak için mazeret olarak kullanıldığı” belirtildi. 1667
• Adana'da FETÖ /PDY soruşturması kapsamında, mesleklerinden ihraç edilen kamu
görevlilerine yönelik düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı çıkan
ve örgütün kriptolu haberleşme sistemi “ByLock'u kullandıkları iddia edilen FETÖ/PDY üyesi 35 kişinin
evlerine eşzamanlı baskın yapıldığı, evlerinde bulunamayan diğer beş kişinin yakalanması için de
çalışmaların devam ettiği belirtildi. 1668
• Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde
(AKPM) Türkiye aleyhine oy veren milletvekillerine ilişkin olarak, “HDP’li milletvekillerinin orada
Türkiye aleyhine oy kullanmaları, Avrupa Parlamentosu üyeleri ile HDP ve PKK’nın ortaklığının da aynı
yolda yürüdüklerinin çok açık ve net bir göstergesidir” dedi.Destici, “Eğer Nisan referandumunda da
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sandıktan “Hayır” çıksaydı, AKPM yine aynı kararı alacak mıydı? Şimdi açıkça, dürüstçe cevap versinler.
Bize göre almayacaklardı. Mevcut sistemin, düzenin devamından yanalar. Kopenhag kriterlerinden tutun
ikiz yasalara kadar Türkiye’nin aleyhinde olan, Türkiye’deki bölücü, ayrılıkçı güçleri cesaretlendiren,
terör örgütlerini ve teröristleri meşrulaştırmaya yönelik bütün adımları attırmaya kalktılar” diye
konuştu.1669
27 Nisan 2017
• Tuzla’da bulunan Oriflame kozmetik markasının deposunda çalışan sekiz işçinin DİSK’e bağlı
Sosyal-İş Sendikasına üye olmaları üzerine işten çıkarıldığı iddia edildi. İş yerindeki ağır çalışma koşulları
ve hakaret nedeniyle sendikaya üye olmak için örgütlendiklerini ifade eden işçilerden Suat Gençtoy,
“Sendikalaşma ortak fikrimizdi. Düzensiz çalışma ortamından rahatsız olduk. Düzgün bir iş düzeni
istedik. Bu olanağı sendikayla bulabiliriz diye düşündük. Ücret düşük, çalışma ortamı kötü.
Sendikalaştığımız için işten atıldık. Çalıştığımız yerde hırsız muamelesi görüyoruz. Eski depoda
güvenlikler çıkışta arıyorlardı. Burada işçiyi işçiye aratıyorlar” dedi. 1670
28 Nisan 2017
• Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Temsilcisi Federica Mohgherini, Yüksek Seçim Kurulu’nun
kesin sonuçlarını açıklamasının ardından, “Sonuçlara saygı duyuyoruz. Türkiye ile müzakereler askıya
alınmadı” dedi. Malta’da düzenlenen AB gayri resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılan Macaristan
Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, “Özellikle de AB üç milyar avro karşılığında Türkiye’den sığınmacı
akınını durdurmasını istedikten sonra güvenliğinin Türkiye’nin istikrarıyla başladığının farkına varmalı.
Türkiye’nin istikrarı sarsılırsa anlaşmanın uygulanması ciddi problemlerle karşılaşabilir ve Türkiye’den
milyonlarca sığınmacı Batı Balkan rotasına yönelir. Eğer Türkiye’den sığınmacı akını başlarsa hiç bir
dirençle karşılaşmadan çok kısa bir süre içinde Macaristan’ın güney sınırlarına ulaşır. Türkiye’nin sürekli
eleştirilmesi AB-Türkiye mutabakatını tehlikeye atıyor” diye konuştu. 1671
• CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, anayasa değişikliği referandumuyla ilgili Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) itiraz başvurusunu yaptı.Başvuruya ilişkin açıklama yapan Çam,
“Usulsüz ve şaibeli bir referandum yaşadık. Yüzde 49’un insan haklarının ihlal edildiği bir durum söz
konusu… Parlamento içinde ve dışında bu gayrimeşru sonucun gerçek halk iradesini yansıtacak şekilde
değişmesi yönünde mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. 1672
• CHP milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara, Başbakana sunduğu önerge ile Antalya Valiliğinin,
turizm sezonu öncesi aldığı karar ile açık alanlarda alkol kullanımını yasaklamasının gerekçelerini
yanıtlamasını istedi. Kara, “Bu karar ile yabancı turiste gelmeyin demek isteniyor. Merak ettiğimiz bu
kararın alınması aşamasında kimlerle görüşüldüğü. Mesela turizm sektör temsilcilerinin fikri alınmış
mıdır? Bu talep kimden gelmiş ve bu yasak kararı nasıl bir ihtiyaçtan doğmuştur? AKP’liler tarafından
her vesile ile dile getirilen “kimsenin yaşam tarzına karışmıyoruz” söyleminin de alınan bu yasak kararı
ile gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştır. Hristiyanlık dininde kiliselerde şarabın tüketildiği ayinler
yapılmaktadır. Hristiyan dinine mensup Antalya’da yaşayan vatandaşlarımız ile yurtdışından gelecek olan
turistlerin katılacakları bu ayinler bu yasak kapsamında mıdır?” dedi. 1673
• Zonguldak’ta, evinin bahçesindeki HDP ve Devrimci Parti bayraklarını indirmek isteyenlerle
tartışan HDP İl Eş Başkanı Mehmet Zeki Salmanoğlu, “Terör örgütü propagandası yapmak’, “Silahla
kasten yaralamaya teşebbüs” suçlarından tutuklu yargılandığı davada tahliye edildi.Bayrakların 10 yıldır
bahçesinde asılı bulunduğunu belirten Salmanoğlu, “Kimisi tuttuğu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş
takımlarının bayrağını asarak mutlu olur. Ben de bu bayrakları bahçeme asarak mutlu oluyorum. Evimde
ele geçirilen dergiler ise yasal olarak çıkarılan dergilerdir. Ben bir suç işlemedim” diye
konuştu.Mahkeme, olaya karışan dört kişinin şikâyetçi olmaması ve davaya katılmak istemediklerini
bildirmelerini değerlendirerek, Salmanoğlu’nun atılı suçun vasfı ile mahiyeti, ve tutuklulukta geçirdiği
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süreyi de dikkate alarak adli kontrol uygulamasıyla tahliye kararı verdi. 1674
• Avusturya’da aşırı sağcı milletvekili NorbertHofer, Ankara, Avusturya’da çifte vatandaş olan
Türk-kökenli kaç kişinin olduğunu açıklayana kadar, bu kişilere vatandaşlık verilmemesini
istedi.Avusturya’da yaşayan Türk-kökenlilerin referandumunda oy kullanmasının ardından, kanuna
aykırı bir şekilde çift vatandaşlık sahibi olan ülkedeki Türk-kökenliler yeniden gündeme geldi.Göçmen
karşıtı Özgürlük Partisi (FPO) milletvekili Norbert Hofer, Oe24 televizyonuna yaptığı açıklamada “Bana
kalsa, Ankara’dan çifte vatandaşlığa dair bilgiler gelene kadar hiçbir Türk’ü vatandaşlığa geçirmezdim”
dedi.1675
• Başbakan Binali Yıldırım, BBC World televizyonunda yayınlanan HARD talk programındaki
söyleşisinde, Cumhuriyet Halk Partisi’nin referandum eksenli iddialarını Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’ne (AİHM) taşıma kararını, “Mahkeme, milletin verdiği kararı değiştiremez. Milyonların
verdiği kararı ancak millet değiştirir” dedi.”Milletin kabul ettiğini ana muhalefet kabul etmese ne yazar”
diyen Yıldırım, “Milletin verdiği kararı mahkemede dönüştürmeye kimsenin hakkı yok. Ne AİHM ne
Anayasa Mahkemesi ne de başka mahkeme, milletin verdiği kararı değiştiremez” diye konuştu. 1676
29 Nisan 2017
• OHAL kapsamında çıkarılan iki yeni KHK ile toplam üç bin 974 kişi kamu görevinden
çıkartılırken, 236 kişi görevine iade edildi. KHK hükümlerine göre kamu görevinden çıkarılan kişilerin,
mahkumiyet kararı aranmaksızın, rütbe veya memuriyetlerinin alınacağı, bu kişilerin görev yaptıkları
teşkilata yeniden kabul edilemeyecekleri ayrıca bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek,
doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyeceği belirtildi. İhraç edilenlerin, silah ruhsatları, gemi
adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisanslarının da iptal edilerek, oturdukları kamu konutları veya vakıf
lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecekleri de bildirildi. Yayımlanan KHK’da, yurtdışında burslu
öğrenim görenler ile öğrencilikle ilişiği kesilen kişilerin listesine de yer verilerek, “Ecnebi Memleketlere
Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi öğrencilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik
Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya
gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 59kişinin öğrencilikle ilişikleri kesildi”
denildi. 1677 KHK kapsamında, 18 vakıf, 14 dernek ve 13 özel sağlık kuruluşunun faaliyetlerine son
verilirken bir yerel gazete ve bir dergi de kapatıldı. Ayrıca, daha önce yayımlanan KHK’lar ile kapatılan,
Emek Camii Hizmet ve Yaşatma Derneği, Ankara Girişimci Kadınlar Derneği, Nasrettin Hoca Eğitim
Kültür ve Araştırma ve Tanıtım Derneği, Gönüllü Eğitimciler Dernekler Federasyonu, Tarsus Psikoloji
Derneği’nin de yeniden açılmasına izin verildiği belirtildi. Radyo ve televizyonlara ilişkin getirilen
yasaklara ilişkin olarak da, bunların yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı
ve/veya buluşturulduğu türden programlara, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil
olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına
ve/veya reklamına, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemez”
denildi.1678
1 Mayıs 2017
• “Emek ve Dayanışma Günü” nedeniyle İstanbul Taksim’de yürüyüş yapan 105 kişi gözaltına
alındı.Sendikalar tarafından gönüllü avukatlardan oluşturulan 1 Mayıs İstanbul Kriz Masası’ndan yapılan
açıklamada, tutuklanan bazı kişilerin plastik mermi ile yaralandığı belirtildi. Gözaltına alınan üç kişinin
avukat olduğu ifade edildi. 1679
• İzmir'in uydudan yayın yapan Ege TV, 23 yıllık yayın hayatına son verdi. Uzun süredir maddi
sıkıntılar yaşayan kanalın kapanması sonucunda yaklaşık 40 kişi işsiz kaldı. 1680
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• Kamuoyu araştırması şirketi KONDA, referandum raporundaki geçersiz oylara ilişkin,
“Açıklayamadığımız bir durum var” açıklaması yaptı. KONDA’nın referanduma ilişkin sandık ve seçmen
analizi raporunda, “Geçersiz oyların en düşük olduğu iller genellikle batı illeriyken, en yüksek geçersiz
oylar ve tümü ‘hayır’ olan oylar Kürt vatandaşlarının bulunduğu illerde görülmektedir. Bu illerdeki
geçersiz oy yüksekliğinin ne kadarının bilinçli bir protesto sonucu olduğu ne kadarının sandık kurullarının
inisiyatifleriyle oluştuğunu kestirmek güç olsa da özel olarak odaklanılması gereken sandıkların bu iller
olduğu açıktır. Orta Anadolu/Karadeniz’de bir coğrafyanın tüm ilçelerinde geçersiz oy oranlarının ülke
ortalamasının en altında olduğu görülmektedir. Bu ilçelerde ‘evet’ oyları büyük bir çoğunlukla baskındır
ve açıklayamadığımız bir durum ortaya çıkmaktadır” denildi. 1681
• RTÜK, OHAL kapsamında çıkarılan son KHK’lar ile evlilik programlarının yasaklanmadığını
ancak yaptırımların ağırlaştırıldığını açıkladı. KHK ile yapılan düzenlemeleri değerlendiren RTÜK’ün
CHP’li üyesi İsmet Demirdöğen, evlilik programları ile ilgili zaman zaman RTÜK’te yaptırım kararı
aldıklarını belirterek, “Ancak biz RTÜK üyeleri olarak, evlilik programlarına yönelik düzenlemenin
hazırlanma aşamasının hiçbir yerinde yokuz. Burada evlilik programları ile mücadele adı altında ne yazık
ki televizyonlar ekran karatma ve lisans iptali tehdidi ile karşı karşıya bırakılmıştır. Yayıncılık cesaret
isteyen bir iş haline gelmiştir” dedi. 1682
2 Mayıs 2017
• Katar merkezli uluslararası medya kuruluşu Al Jazeera’nın Türkçe yayın yapan ve internet sitesi
yayın hayatına son verdi Al Jazeera Türk adıyla 2014 yılından itibaren yayım yapmaya başlayan haber
sitesinde, 50'yi aşkın isim görev yapıyordu. Siteye ait Türkiye’deki ofisleri kapatılarak, ilgili personel
işten çıkarıldı.1683
• The Times’ın, “Kaygılı Türkler Yunanistan’da yeni bir yaşam arıyor” başlıklı haberinde, çok
sayıda Türk vatandaşının ve işadamının bu ülkeye yerleşebilmek için nabız yokladıkları belirtildi.
Haberde, İstanbul'da yılbaşında düzenlenen ve 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan IŞİD saldırısının ardından
Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan’ın “güvenlik kaygıları ve büyüyen siyasi istikrarsızlık yüzünden”
Yunanistan'a yatırım yapmak isteyen çok sayıda Türk işadamından biri olduğu ifade edildi. Haberde,
Yunanistan’da iletişim kurulan emlakçıların da 16 Nisan’daki anayasa referandumunda ‘evet’ çıkmasının
ardından Türkiye’den aldıkları telefonlarda artış yaşadıklarını söylediği aktarıldı. 1684
• Diyarbakır’da aralarında Dicle Üniversitesi’nde görev yapan ve son çıkan KHK ile ihraç edilen
akademisyenlerinde bulunduğu 17 kişi “terör örgütü propagandası” yaptıkları iddiasıyla gözaltına
alındı.1685 Akademisyenlerden 10’unun ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı, diğer üç kişinin ise
hala gözaltında tutulduğu belirtildi. İhraç edilen ve gözaltına alınan akademisyenlerin, “Bu Suça Ortak
Olmayacağız” başlıklı bildiriye imza atan kişiler olduğu da aktarıldı.1686
• HDP Milletvekili Nursel Aydoğan’ın yargılandığı davada yeniden tutuklanmasına karar verildi.
Daha önce ‘örgüte üye olmak, örgüt propagandası yapmak, iki kez toplantı ve gösteri yürüyüşleri
kanununa muhalefet, iki kez suç ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve halkı
kanunlara uymamaya tahrik etmek’ suçlarından toplam 103 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan
Aydoğan, 21 Nisan’da tahliye edilmişti. Bu tahliye kararına Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın
itiraz etmesi üzerine Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Aydoğan hakkında eylemlerinin bir bütün
olarak terör örgütü üyeliği suçunu oluşturduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verdi. 1687
• Cumhuriyet Vakfı’nın üç yıl önce yönetim kurulu seçiminin usulsüz yapıldığı iddiasıyla
gazetenin eski yöneticilerinden Alev Coşkun, Şevket Tokuş, Mustafa Pamukoğlu ile CHP Milletvekili
Mustafa Balbay’ın seçimin iptali için açtıkları dava kabul edildi. Duruşmada söz alan davacı Balbay’ın
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avukatı, “Alınan karar geçersizdir. Salt çoğunlukla alınmamıştır. Davanın kabulünü talep ederiz” dedi.
Davalı konumundaki Cumhuriyet Vakfı’nın avukatı Tora Pekin ise “Bu dava bir kısım davacıların,
Aydınlık Gazetesi'nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, bir takım siyaset yazarının ve Vakıflar
Genel Müdürü'nün vakfı ele geçirme amacıyla açtığı bir davadır. Vakfın yöneticilerinin cezaevinde
olmasının altındaki neden de budur. İki ayrı mütalaayı dosyaya sunduk. Davacılar tarafından sunulan
rapor, savunmamızı ispatlar niteliktedir. Biz mahkemenin hukuka uygun bir şekilde davranarak davanın
reddine karar verilmesini talep ederiz” diye konuştu. Öte yandan aralarında Akın Atalay'ın da bulunduğu
Cumhuriyet Vakfı yöneticileri, “Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme” ve
“Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçlarından halen Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. 1688
3 Mayıs 2017
• CHP Milletvekili Mustafa Balbay uluslararası internet ansiklopedisi Wikipedia’ya erişim
yasağını TBMM’ye taşıyarak, vatandaşların haber alma ve bilgi edinme hakkının engellendiğini ifade etti.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan’ın yanıtlaması istemiyleverdiği soru
önergesinde, Balbay, “Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi olan Wikipedia’nın Türkiye’de erişime
kapatılmasının sebebi nedir? Bilgiye erişim temel insan hakkı olmasına rağmen Türkiye halkının bu
hakkının gasp edilmesinin sorumlusu kimdir? İstanbul'da düzenlenecek ‘World Cities Expo’ etkinliği
davetlileri arasında yer alan Wikipedia kurucusu Jimmy Wales’in davetliler listesinden çıkartılmasını
nasıl karşılıyorsunuz?” gibi soruların cevaplandırılmasını istedi. 1689
• Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Milletvekili Besime Konca tahliye oldu.
Konca, “Dört buçuk aydan sonra tahliye oldum ama bu koşullarda tahliye olmaya insan sevinemiyor.
Dışarısı için büyük zindan, cezaevi içini de küçük zindan şeklinde tanımlıyorduk. Şayet 80'lerin
Diyarbakır, Sinop, Mamak zindanıyla hesaplaşılsaydı, bugün Türkiye'de yüz binlerce insan cezaevinde
olmayacaktı. Dünyanın her yerinde demokrasi, özgürlüğünün bir bedeli olmuştur. Fakat Türkiye'de
yaşananlar hiçbir ülkede yaşanmamıştır. Bugün cezaevlerinde çok ağır insan hak ihlalleri var” dedi. 1690
• Yüksek Seçim Kurulu (YSK), referandumun ardından kurul başkanı ve üyelerini hedef gösteren
içeriği suç teşkil eden açıklamalara ilişkin olarak söz konusu kişi ve kurumlara suç duyurusunda
bulunacağını açıkladı. YSK açıklamasında, “YSK başkan ve üyelerini hedef gösteren, içeriği itibarıyla
suç oluşturan açıklamalar nedeniyle eleştiri ve tahammül sınırlarını aşan, kişileri, kurumları ve seçim
sistemini itibarsızlaştırma amacı güden ve bu suretle vatandaşların adalete ve demokrasiye olan inancını
sarsan söylemlerin, hukuka katkı sağlamadığı gibi ülkeye de yarar sağlamayacağı ve ilgili kişiler hakkında
suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir” denildi. 1691
• Die Welt tarafından verilen “Die Welt İfade Özgürlüğü Ödülü”, bu yıl Beyaz Saray Muhabirleri
Derneği’ne verildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasının ardından Beyaz Saray
Muhabirliği’nin daha da zor bir çalışma gerektirdiğinin altı çizilen ödül töreninde, “ABD’de hükümet
politikaları hakkındaki haberler konusunda yeni standartlar yaratıldığı” da ifade edildi. 1692
4 Mayıs 2017
• Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin “İnek Bayramı”, “güvenlik gerekçesiyle”
rektörlük tarafından yasaklandı. Mülkiye’nin 80 yıllık geleneksel İnek Bayramı’na ilişkin olarak dekanlık,
“İnek Bayramı” süresince Cebeci Kampüsü’ne sadece öğrenci, akademisyen ve üniversite çalışanlarını
alınacağı şeklinde kısıtlama getirmişti. Aynı günlerde sosyal medya üzerinden de “din aşağılanıyor”
iddiasıyla kampanya başlatılmıştı. Mülkiyeliler Birliği’nin internet sitesinde ise “Güvenliği sağlamakla
yükümlü kişilerin, güvenlik bahanesine sarılarak yasaklamasını kınıyoruz. Bayramın güvenliğini tehdit
edenlerin kimler olduğu ortadadır. Başta öğrencilerimiz olmak üzere fakültemize karşı gelişebilecek
herhangi bir saldırıdan, iki gündür bu provokasyonu planlı bir biçimde örgütleyenlerle, buna boyun eğen
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üniversite yönetimi sorumludur” denildi.1693
• Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri, gerici gruplar tarafından hedef
gösterilen ve rektörlük tarafından yasaklanan “İnek Bayramı” etkinliklerini gerçekleştirdi. 1694
• Şırnak - Silopi’de, zırhlı polis panzeri belirlenemeyen bir nedenle, Mesut Yıldırım adlı
vatandaşın evine çarparak içeri girdi. Girdiği odanın karşı tarafına kadar giden polis panzeri, duvar ve
kolonları yıkarken, yatakta uyuyan yedi yaşındaki Muhammed ve altı yaşındaki Furkan Yıldırım
kardeşlerin ölümüne sebep oldu. Olayın duyulmasının ardından kaza bölgesine çok sayıda çevik kuvvet
polisi sevk edilerek, ezilme sonucu can veren iki kardeşin cenazeleri Silopi Devlet Hastanesi Morgu’na
kaldırıldı. Kazaya neden olan polis panzerinin MHP İlçe Binası’nı korumakla görevli olduğu belirtildi.
Cumhuriyet Savcılığı, iki çocuğun ölümüne neden olan kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 1695
5 Mayıs 217
• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK),107 hâkim ve savcıyı FETÖ bağlantısı olduğu
gerekçesiyle meslekten ihraç etti. İhraç edilen hâkim ve savcılar hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 1696
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Süleyman
Şah Üniversitesi’nde görev yapan 72 akademisyen hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olduğu ve
örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltı kararı çıkardı. 1697
6 Mayıs 2017
• CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, ‘Mevcut yönetim
anlayışının bir parçası olmayı uygun bulmadığı’ gerekçesiyle, partideki görevlerinden istifa etti. Böke,
yaptığı açıklamada, “Referandumda seçmenlerin en az yüzde 50'si tek adam rejimine karşı çıktığını
belirtirken gayri hukuki yollarla bu irade gasp edildi. Referandumun gayrimeşru sonucunu kabullenerek
hedefler ve politikalar oluşturmanın, demokrasiye ve her şeyden önce demokrasi iradesini ortaya koymuş
milyonlara haksızlık olacağını düşünüyorum. Katılımcı demokrasiye, sosyal demokrasinin evrensel
prensiplerine inanan ve Türkiye'nin özgürlükçü demokrasiye kavuşmasının yolunun bu değerlerden
geçtiğini düşünen bir siyasetçi olarak, gelinen noktada mevcut yönetim anlayışının parçası olmayı uygun
bulmuyorum. Bu sebeple CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü
görevlerimden istifa ediyorum” dedi. 1698
8 Mayıs 2017
• Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçelerinin kırsal kesimlerinde PKK’ya yönelik düzenlenmesi
planlanan operasyonlar nedeniyle sivillerin zarar görmemesi için 16 köyde sokağa çıkma yasağı ilan
edildi.1699
9 Mayıs 2017
• Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Atatürk’ün hatırasına hakaret etme” suçundan
yazar Süleyman Yeşilyurt ve Nur cemaati hocalarından Hasan Akar hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
TVNet’te yayımlanan “Derin Tarih” isimli programda Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sarf ettikleri sözler
nedeniyle soruşturma başlatıldı. Akar’a Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım hakkında sosyal medyada
paylaşılan bir videoda söylediği sözler nedeniyle ayrı bir soruşturma daha açıldı. 1700
• Şırnak’ın Silopi ilçesinde panzerle çarptığı evdeki iki çocuğun ölümüne neden olan sürücü polis
memuru tutuklandı. Dört gün önce, zırhlı polis aracı bir evin içine dalmış uyuyan iki çocuk, aracın duvarı
yıkması üzerine yıkıntıların altında kalarak yaşamını yitirmişti. 1701

1693

http://www.cnnturk.com/turkiye/mulkiyenin-80-yillik-gelenegi-yasak-tanimadi-inek-bayrami-kutlandi
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/733653/Yasaklanan__inek_Bayrami__kutlanmaya_baslandi.html
http://t24.com.tr/haber/silopide-polis-panzeri-2-cocugu-uykuda-ezdi,402658
1696
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/734766/107_hakim_ve_savci_meslekten_ihrac_edildi.html
1697
http://www.hurriyet.com.tr/khk-ile-kapatilan-universitenin-akademisyenleri-40448651
1698
http://www.ntv.com.tr/turkiye/chpli-selin-sayek-boke-partideki-gorevlerinden-istifa-etti%2cwmd7evMxj0G69LZuSOSKlg
1699
http://www.hurriyet.com.tr/diyarbakirin-16-koyunde-sokaga-cikma-yasagi-40450558
1700
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/737427/Ataturk_e_hakaret_eden_yandaslara_gozalti_karari.html
1701
http://www.hurriyet.com.tr/sirnakta-2-cocugu-ezen-panzerin-surucusu-polis-40452164
1694
1695

250

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2017 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

• KHK ile görevlerinden ihraç edilmelerinin ardından yaklaşık iki aydır açlık grevinde olan
akademisyen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın işlerine iade edilmeleri amacıyla imza kampanyası
başlatıldı. Gülmen ve Özakça’nın sağlık durumunu kontrol eden doktorların, B12 vitamini almadıkları
için hafıza kayıplarının başladığını, tansiyonlarının düşük seyrettiğini belirttiler. Toplanan imzaların
Başbakanlık’a iletileceği kaydedildi. 1702
• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Kurulu, meslekten çıkarılan 82 hâkim ve
savcının görevlerine iadesine, 329 hâkim ve savcının ise yeniden inceleme taleplerinin reddine karar
verdi. HSYK Genel Kurulu, meslekten çıkarma kararlarına karşı yeniden inceleme talebinde bulunan
411 hâkim ve savcıya ilişkin bilgi ve belgeleri değerlendirerek, sadece 82’sinin dilekçesini kabul etti ve
görevlerine iadesine hükmedildiğini belirtti. Kurul, 329 hâkim ve savcının ise yeniden inceleme
taleplerinin esastan reddine karar verildiğini açıkladı. 1703
10 Mayıs 2017
• CHP’li belediye başkanları tarafından referandum sonuçlarını değerlendirildiği ortak bildiride,
“Partimizin geleneğinin bir parçası olan demokratik tartışma ortamını son derece önemsemekle birlikte,
cumhuriyete ve demokratik rejime yönelen tehdide karşı verilecek mücadele temel görevimizdir” denildi.
Bildiride, “YSK yasaları çiğneyerek sonucu ‘Evet’ lehine ilan etmiş olsa da, başta iktidar sahipleri olmak
üzere tüm kesimler biliyor ki sandığın gerçek galibi ‘Hayır’ diyen geniş halk kesimleridir. Önümüzdeki
dönemde üzerimize düşen en büyük görevin dayatılan gayri-meşru sonucun cumhuriyetin kazanımlarını
ve demokratik parlamenter rejimi ortadan kaldırılmasına izin vermemek olduğunun bilincindeyiz”
ifadelerine yer verildi. 1704
• CHP’li dört milletvekili, KHK ile görevlerinden ihraç edildikleri için açlık grevi eylemindeki
eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek amacıyla kendilerinin de 1 günlük açlık grevi
yapacaklarını açıkladılar. Milletvekilleri, Orhan Sarıbal, Ali Şeker, Niyazi Nefi Kara, Mehmet Tüm
tarafından yapılan yazılı ortak açıklamada, 1 günlük açlık grevi eylemiyle kamudan haksız şekilde
uzaklaştırılmış olan tüm akademisyenlerin durumlarına dikkat çekmek olduğunu ifade ettiler. 1705
11 Mayıs 2017
• PKK’ya yönelik operasyonlar öncesi 16 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı, Diyarbakır
Valiliği’nin yazılı açıklaması ile kaldırıldı, üç kırsal mahallede ise yeniden sokağa çıkma yasağı ilan
edildi.1706
12 Mayıs 2017
• “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme"
suçlarından hakkında yakalama kararı çıkarılan yazar Süleyman Yeşilyurt, teslim oldu. Yeşilyurt,
“Katıldığım program hayatımın en büyük hatasıdır” dedi. Kendisinin 68 yaşında olduğunu 25 yıldır
yayıncılık yaptığını belirterek yazdığı kitapların milliyetçi, muhafazakâr olduğunu ifade etti ve “Ben asla
Atatürk’e karşı birisi değilim. Ben yaşlıyım, yüksek tansiyonum vardır" dedi. Mahkeme tarafından
tutuklanmasına karar verilen Yeşilyurt cezaevine gönderildi. 1707
17 Mayıs 2017
• Karaman'da TKP üyesi bir yurttaş hakkında “hakaret” suçlamasıyla açılan davada,sosyal medya
hesabındanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski dört bakanın yüzlerinin bulunduğu “Rabia
işareti” yapan el görseliyle paylaşılması “eleştiri ve ifade özgürlüğü” olarak değerlendirildi. Mahkeme,
davalı hakkında beraat kararı verdi. 17-25 Aralık’ta ayakkabı kutuları ve yatak odalarındaki kasalardaki
nakde ilişkin Rabia işaretiyle görsel paylaşan kişi hakkında ilgili bakanlar tarafından üç yıl önce dava
açılmıştı. Mahkeme ise, söz konusu görselin paylaşımının “hakaret” değil, “eleştiri ve ifade özgürlüğü”

1702

https://www.evrensel.net/haber/318965/aclik-grevindeki-gulmen-ve-ozakca-icin-imza-kampanyasi
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201705061028364455-hsyk-82hakim-savci-goreve-iade/
http://www.birgun.net/haber-detay/chp-li-belediye-baskanlarindan-kilicdaroglu-bildirisi-158866.html
1705
Cumhuriyet Gazetesi, Twitter hesabı.
1706
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/738310/Diyarbakir_in_16_mahallesinde_yasak_kalkti.html
1707
http://www.cumhuriyet.com.tr/amp/haber/turkiye/739308/Ataturk_e_hakaret_eden_Suleyman_Yesilyurt_tutuklandi__iste_ilk_ifadesi.html
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olduğunu vurgulayarak, “siyasetçilerin daha hoşgörülü ve tahammüllü olmaları gerektiğine dair” hükme
yer verdi.1708
• Oyuncu Ebubekir Öztürk, İzmir Marşı'na küfür ettiği görüntülerin sosyal medyada tepkilere
neden olmasının ardından çalıştığı yapım şirketi tarafından TRT’de yayımlanan “Payitaht Abdülhamit”
adlı dizi kadrosundan çıkarıldı. Söz konusu Es Film Şirketi, oyuncunun sözleşmenin iptal edildiğini
açıkladı. Öztürk’ün ise, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, “videonun kesilerek yayınlandığını, ilgili
görüntüler nedeniyle özür dilediği” bildirildi.1709
• CHP Milletvekili İbrahim Özdiş, sosyal medyadan “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
hakaret ettiği” iddiasıyla ev hapsi verilen Kardelen Arıtman adlı öğrencinin eğitiminden geri kalmasına
ilişkin, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi yöneltti. Özdiş,
önergesinde “Gözaltına alınma sebebi olan paylaşımı yaptığı tarihte Kardelen 18 yaşın altındadır. Buna
rağmen mahkeme ev hapsi kararını vermiştir. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Dönem sonu
sınavları yaklaşan Kardelen, sınavlarına katılamayıp okulunu mu uzatacaktır? Bu gibi durumlarda
Bakanlığınızın uygulaması nasıldır?” şeklindeki sorulara yer verdi. 1710
• Komedyen Atalay Demirci hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”
ve “silahlı terör örgütüne üye olma” gerekçeleriyle başlatılmış soruşturmada Demirci’nin, Ağustos ayında
yargılanmasına başlanacağı belirtildi. 1711
• Çanakkale merkezli üç ilde, terör örgütü PKK’ya üyeoldukları ve örgütün propagandasını
yaptıkları iddiası ile 14 kişi gözaltınaalındı. Haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerden 12'sinin
Çanakkale’de,birinin Şırnak’da, diğerinin ise İstanbul’da yakalandığı bildirildi. Şüphelilerin, emniyetteki
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. 1712
18 Mayıs 2017
• Sözcü’nün sahibi ve üç çalışanı hakkında bir gün önce alınan gözaltı ve arama kararı üzerine,
gazete tepkisini göstermek amacıyla bütün sayfaları bomboş olarak yayımlandı. Sözcü’nün bu hali ile
uzun zamandır ilk kez tiraj olarak 400’e ulaştığı belirtildi. Sayfaları bomboş şekilde “Mayıs Basın
Özgürlüğü Özel Sayısı” yayımlayan Sözcü Gazetesi’ninsahibi ve üç çalışanı hakkında bir gün önce gözaltı
kararı verilmişti. 1713
20 Mayıs 2017
• Muş’ta jandarma tarafından operasyon yapılacağı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, “20 Mayıs 2017 günü saat 02.30’dan itibaren Varto İlçesi Omcalı
Köyü, Kayalıdere Köyü, Konaklı Mahallesi, Çavuşlu Mahallesi, Yeşilpınar Köyü ve Kuşluk Köyü ile
sınırlı olmak üzere operasyonun sona ermesine kadar bahse konu yerlerde sokağa çıkma yasağı ilan
edilmiştir” denildi. 1714
• Beşiktaş Belediyesi’nin, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’na ilişkin etkinliğinin İstanbul
Valiliği tarafından yasaklanmasına verdiği tepki üzerine İçişleri Bakanlığı soruşturma açtı. Bakanlık
açıklamasında, “Beşiktaş Belediye Başkanlığı, 19 Mayıs Günü, ‘Gençlik Festivali’ adı altında etkinlik
koordine etmiş ancak etkinliğin yapılması İstanbul Valiliğimizce uygun görülmemiştir. Buna rağmen,
Beşiktaş Belediye Başkanlığı bu talebinde ısrarcı olmuş, etkinliği izin almadan gerçekleştirmek
istemiştir. İlgili belediye başkanlığına, 19 Mayıs ile ilgili, toplumu tahrik edici ve kamu düzenini bozan
gazete ilanı ve diğer eylemleri nedeniyle Bakanlığımızca soruşturma açılmıştır” denildi. CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, açıklamasında, “Sandılar ki bu toplantıyı yapmayacağız. Yasağı
getirmelerinin nedeni korkularındandır. Korkularından uyuyamayacaklar. Korkularından özgürce sokağa
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http://haber.sol.org.tr/toplum/mahkeme-karar-verdi-bu-paylasim-suc-degil-elestiri-ve-ifade-ozgurlugu-196685
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1711
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1712
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çıkamayacaklar. Ama biz korkmuyoruz. Halkla birlikteyiz” dedi. 1715
21 Mayıs 2017
• Muş’un Varto ilçesinde yedi bölgede ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Valilikten
yapılan açıklamada, “Bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Varto ilçesi yerleşkelerinde yapılacak
operasyon nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin tehlikeye düşmemesi için ilan edilen
sokağa çıkma yasağı, operasyon sonrasında kaldırılmıştır” denildi. 1716
• Ankara’da yapılan AKP 3.Olağanüstü Büyük Kongresi’nde tek aday olan yer alan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1414 oyla üç yıl sonra yeniden genel başkan seçildi. 1717
23 Mayıs 2017
• Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB) ‘Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri, sahiplerini buldu.
Yayınevi Ödülü, Evrensel Basım Yayın’a; Yazar Ödülü, Aslı Erdoğan’a; Emek Ödülü Batı Kitabevi
kurucusu Hanife Batı’ya; Özel Ödül ise Cumhuriyet Kitap eki Genel Yayın Yönetmeni tutuklu gazeteci
Turhan Günay’a verildi. 1718
24 Mayıs 2017
• Diyarbakır’ın Dicle ilçesine bağlı dört köyde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Terör
örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında sivillerin zarar görmemesi amacıyla üç gün
önce başlatılan yasak, valilik açıklamasıyla sona erdi. 1719
• Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tutuklanan eğitimcilerNuriye Gülmen ile Semih Özakça’nın
“terör örgütü üyesi” olduğunu iddia ederek, “Terör örgütlerine üye olan ve aktif destek veren kimse
karşılığını bulmalıdır. Bu kişileri masum olarak göstermek doğru değildir” dedi. Çavuşoğlu, “Bu
tutuklamaların ifade özgürlüğüyle bir ilgisi yoktur. Bu kişileri masum olarak göstermek doğru değildir”
sözlerine yer verdi. 1720
25 Mayıs 2017
• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KHK ile ihraç edilen ve açlık grevindeyken tutuklanan
eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hakkında DHKP-C üyesi olduklarını ve açlık grevinin ise
sahte olduğunu iddia etti. 1721
• Tutuklanan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın avukatı Selçuk Kozağaçlı, İçişleri
ile Dışişleri bakanlarınca müvekkilleri hakkında dile getirdikleri iddiaların doğru olmadığını belirterek,
eğitimcilerin adli sicil kayıtlarını paylaştı. Sosyal medyadan kayıtları paylaşan Kozağaçlı, “Hukuk
devletlerinde kişilerin yargısal geçmişleri adli sicil kaydıyla takip edilir, bakan iddialarıyla değil” diye
yazdı. Bakanlar Süleyman Soylu ve Mevlüt Çavuşoğlu, açlık grevi sonrası tutuklanan iki eğitimcinin,
“DHKP-C örgütü ve terörle ilişkili olduklarını” öne sürmüştü.1722
26 Mayıs 2017
• Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Feridun Çelik’in de aralarında bulunduğu üç
siyasetçi tutuklandı. Demokratik Toplum Kongresi’ne (DTK) yönelik 2011 yılında başlatılan soruşturma
kapsamında gözaltına alınan altı siyasetçiden “Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme İnisiyatifi” yöneticisi
İrfan Babaoğlu ile Nurettin Sevim serbest bırakıldı. Feridun Çelik, Kayapınar Belediye Eski Başkanı
Mehmet Can Tekin ile Tülay Özdemir “örgüt kurmak ve yönetmek” gerekçesiyle tutuklandı. Adliyeye
sevk edilen Tüm Bel-Sen Diyarbakır Şubesi Eski Başkanı Medeni Alpkaya’nın ise savunmasının henüz
alınmadığı bildirildi. 1723
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30 Mayıs 2017
• Diyarbakır'ın Lice, Dicle, Hani ve Kocaköy ilçelerinde PKK’ya yönelik düzenleneceği belirtilen
operasyon nedeniyle 43 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 1724
31 Mayıs 2017
• “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ettiği” gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan, Derin
Tarih Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan’ın bir buçuk yıldan dört buçuk yıla kadar hapsi
istendi. Armağan’ın, “Latife Hanım konuşursa neler olur?” başlığıyla kaleme aldığı yazısında, Atatürk’e
hakaret içeren ibarelerin bulunduğu tespitiyle hazırlanan iddianamede soruşturma başlatılmasına karar
verildi. Derin Tarih Dergisi’nin Mayıs sayısı hakkında da savcılığın talebi üzerine hakimlik tarafından
toplatılması, basım yayın ve dağıtımın durdurulması ve el konulmasına karar verilmişti. Armağan’ın ise
farklı bir kitaptan alıntı yaptığı ve Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret suçlamasını kabul etmediği
belirtildi.1725
• Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız’ın, “altı yaşındaki çocukla evlenilebilir” ve “çalışan
kadın, fuhuşa hazırlık yapan sürece destek olmuş oluyor” sözlerine karşı açılan davada, savcı söz konusu
beyanların ifade özgürlüğü olduğuna karar verdi. Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun, Yıldız’ın
sözlerini “sapıklık” olarak nitelendirerek açmış olduğu davada, Savcı Ramazan Öztürk tarafından
Terkoğlu hakkında “hakaret” suçlamasıyla iddianame düzenlediği bildirildi. Savcı Öksüz, Yıldız’ın altı
yaşındaki çocukla ilgili sözlerinin, düşünce ve kanaat özgürlüğü ve düşünceyi açıklama, yayma
kapsamında kaldığı gerekçesiyle “kovuşturmaya yer yoktur” kararı verdi. 1726
• Tutuklu olarak yargılanan HDP Milletvekili Besime Konca’ya, “terör örgütü propagandası”
suçundan iki buçuk yıl hapis cezası verildi. Duruşmayı izleyen HDP Milletvekili Ayşa Acar Başaran,
Türkiye'de hukuk diye bir şeyin kalmadığını ifade ederek, AKP-MHP ittifakı ile HDP ve muhaliflerin
tasfiye edildiğini iddia etti. Konca’nın savunma yapmasına bile izin verilmediğini belirten Başaran, “Bir
cenazeye gitmek bile örgüt propagandası sayılıyor. Bu nasıl hukuk, nasıl adalet anlamakta güçlük
çekiyoruz” dedi. Konca hakkındaki dava, Diyarbakır'ın merkez ilçesi Sur’da yürütülen operasyonda
etkisiz hale getirilen bir PKK’lı teröristin Batman’daki cenaze törenine katılması ve orada yaptığı
konuşma nedeniyle açılmıştı. 1727
• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), basın özgürlüğü ve gazetecilerle ilgili başvurulara
ilişkin içtüzük değişikliğine giderek gözaltında ya da tutuklu olan bireyler tarafından yapılan başvuruları
“acil” koduyla işleme koyacağını ve bunları “birinci kategori başvuruları” olarak değerlendireceğini
belirtti. AİHM’in daha önce davacıların yaşam veya sağlıklarıyla ilgili risk söz konusu olduğunda
başvuruları “acil” koduyla işleme koyduğu ancak son yıllarda Rusya, Azerbaycan ve Türkiye gibi
ülkelerde gözaltında veya tutuklu olan gazetecilerden gelen dava başvurularından kaynaklı içtüzüğü
değiştirme kararı aldığı bildirildi. Darbe girişimi sonrası kamu sektöründe işten çıkarılmalar nedeniyle
Türkiye’nin AİHM önünde Nisan ayı sonu itibariyle, hakkında en fazla dava başvurusu olan ülke olduğu
kaydedildi. Son verilere göre, AİHM önünde şu anda Türkiye’ye karşı 23 bin dava başvurusunun
bulunduğu ve bu başvuruların 17 bin 630’unun 15 Temmuz darbe girişimi sonrası gelen dava
dosyalarından oluştuğu bildirildi. 1728
1 Haziran 2017
• TVNet’te yayımlanan “Derin Tarih” adlı programda sarf ettiği sözlerle, “Atatürk'ün hatırasına
alenen hakaret etme ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” gerekçesiyle tutuklanan yazar Süleyman
Yeşilyurt tahliye edildi. Duruşmada savunma yapan Yeşilyurt, “İddianamede yer alan ve program çözüm
tutanağında yer alan konuşmaları Atatürk'e hakaret kastı ile yapmadım. Üslup ve yorum farklılığı
kapsamında ele alınması gerekir. Yanlış anlaşıldıysam da Türk milletinden özür dilerim” dedi. 1729
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http://www.ajanshaber.com/diyarbakirda-sokaga-cikma-yasagi-kaldirildi-haberi/404152
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• Bodrum’da Ayhan K. isimli bir şahıs, Şırnak’ta düşen helikopterde şehit olan 13 askere yönelik
sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Ayhan K.’nın, daha
önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten tutuklandığı ve bir süre sonra tahliye
edildiği belirtildi. 1730
2 Haziran 2017
• Hakkında açılan bir davanın duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılan
HDP Milletvekili Osman Baydemir, gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 1731
4 Haziran 2017
• Diyarbakır Valiliği, Kulp ilçe kırsalında bulunan 10 köyde planlanan bir operasyon nedeniyle
sokağa çıkma yasağı ilan etti. 1732
• Ankara - Konya yolunda yapılan kavşak çalışması nedeniyle Türk Telekom’un fiber kablosunun
kopması üzerine aralarında Halk TV, Ulusal Kanal ve Kanal B'nin de bulunduğu 20’ye yakın televizyonun
yayınını kesti. Yayın kesintisinin yaklaşık beş saat sonra çözüldüğü bildirildi.1733
5 Haziran 2017
• Bingöl’ün Genç ilçesindeki 30 mahallede operasyon yapılacağı gerekçesiyle sokağa çıkma
yasağı ilan edildi. Yasak, valiliğin yazılı açıklaması ile duyuruldu. 1734
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, açlık grevi yaparken tutuklanan eğitimciler Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça’yı yargı kararı olmaksızın “terörist” olarak adlandıran gazetelerin yayınlarında suç
bulmadı. Gülmen ve Özakça’nın yaptığı suç duyurularına takipsizlik kararı veren
savcılık,“Mevzuatımızda yalan haber yapılmasını doğrudan suç olarak kabul eden bir düzenleme söz
konusu değildir” dedi. 1735
• Muğla Ceza İnfaz Kurumu Müdürü ve 133 infaz koruma memuru, şarkıcı Nihat Doğan’dan
darbe soruşturmasında yargılanan askerlerin duruşmalara takım elbiselerle getirilmesini eleştirerek, infaz
koruma memurlarına “alçak gardiyanlar” demesi nedeniyle şikâyetçi oldular. Doğan hakkında “birden
çok kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit” gerekçesiyle kamu davası açıldığı
belirtildi. Doğan, takım elbiseli sanıklardan dolayı gardiyanları suçlayarak, “Maşallah gardiyanlar, içeride
FETÖ’cülere iyi bakmışsınız. Tebrik ediyorum. Alçaklara takım elbise giydirenler aferin size” demişti. 1736
• Sanatçı Müjdat Gezen için iki yıl dört aya kadar hapis cezası istendi. AKP Milletvekili Burhan
Kuzu kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü Gezen aleyhine yaptığı suç duyurusu üzerine, Başsavcılık
tarafından hazırlanan iddianamede suçun tespit edildiği belirtildi. 1737
• Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Cumhuriyet’e Charlie Hebdo döneminde desteğe gelen
hâkim ve savcılar hakkında soruşturma açtı. Yeni Akit’te yayınlanan haberler gerekçe gösterilerek açılan
soruşturmada; Şanlıurfa’ya sürgün edilen Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ’ın da aralarında
bulunduğu dokuz kişiyi, Cumhuriyet’in İstanbul’daki merkezine destek ziyareti yaptıkları gerekçesiyle
Yaşar Turan adlı şahsın şikayet ettiği belirtildi. Turan adlı şahsın şikayet yazısında, hakimlerin
Cumhuriyet ziyareti ile ilgili olarak “Bu hakimleri görevden atın, Charlie’nin hakimleri ve Charlie’nin
hakimi başörtülünün zalimi, 28 Şubat kafası hala direniyor” ifadeleriyle tarafsız yargıya olan güvenin
zedelenmesine neden oldukları iddia edildi. Yeni Akit’teki yayımlanan fotoğraf karesinde yüzünün bir
kısmı çıkan ve bu yüzden hakkında soruşturma açılmayan İstanbul Anadolu Hakimi İbrahim Fikri
Talaman’ın ise, HSK’ya dilekçe vererek, o gün Cumhuriyet’e gittiği belirtti ve kendisi hakkında disiplin
işlemi yapılmasını istedi. Talaman, verdiği dilekçede,“Fotoğrafta yüzümün kısmen göründüğü ve bu
ziyarette hazır bulunduğum halde, benimle ilgili hiçbir işlem yapılmamıştır. Bu durum beni rahatsız etmiş
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http://www.milliyet.com.tr/sehitlere-sosyal-medyada-hakarete-gundem-2461149/
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olup, konunun benim yönümden de incelenmesi gerekmektedir. Toplantıya katıldığımı ve fotoğrafta yer
aldığımı herhangi bir itirazım olmaksızın kabul ediyorum. Benim hakkımda da disiplin işlemi yapılması
zorunludur” şeklindeki ifadeleri yer aldı. 1738
6 Haziran 2017
• Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı 18 köy ve mezrada, operasyon yapılacağı gerekçesiyle sokağa
çıkma yasağı ilan edildi. Valilik açıklamasında yasağın yapılacak operasyonlar nedeniyle güvenlik
gerekçesi ile alındığı belirtildi. 1739
• DİSK, kıdem tazminatının fona devredilmesine karşı Ankara’da Çalışma Bakanlığı önünde
eylem ile genel greve gitme gibi bazı planlarının hayata geçirebileceğini açıkladı. Söz konusu eylem
planlarına KESK’e bağlı sendikaların yöneticilerinin yanı sıra CHP ve HDP milletvekilleri, Emek Partisi
Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan ile diğer bazı siyasi partilerin de destek verdikleri bildirildi. 1740
• Milletvekilliği düşürülen HDP’li Figen Yüksekdağ’a, Alman basın kuruluşu Deutsche Welle’ye
verdiği röportajdaki sözleri dolayısıyla “terör örgütü propagandası yapmak” gerekçesiyle bir yıl altı ay
hapis cezası verildi. Yüksekdağ hakkında hazırlanan iddianamede,iki yıl önce Almanya’nın Köln
kentinde Türkiye'nin hava operasyonlarının protesto edildiği yürüyüşe katıldığı ve ardından gazeteye
röportaj verdiği belirtildi. 1741
• Milletvekilliği düşürülen HDP’li Nursel Aydoğan’a Paris’te katledilen üç Kürt kadın
siyasetçinin anmasına katılarak “örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi.
Duruşmaya katılamayan Aydoğan’ın son savunmasının alınmadığı ve avukatının ise müvekkilinin yaptığı
konuşmanın düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesini talep ederek, beraatını istediği
belirtildi. Mahkeme heyetinin ise Aydoğan’ın yaptığı konuşmanın “suçun işleniş şekli” ile suç sayıldığını
belirterek, 10 ay hapis cezası kararı verdiği bildirildi. 1742
• CHP Milletvekili Tur Yıldız Biçer, TV 8’de yayınlanan bir programda, ilahiyatçı Prof. Dr. Cevat
Akşit’in regl dönemlerinde oruç tutmayan kadınların sokakta yemek yemeleri durumunda dinen dayak
yiyeceklerini ifade etmesi nedeniyle programı RTÜK’e şikâyet etti. Biçer, “Program sunucusunun
muhterem diye bahsettiği o zat ne dediğini bilmiyor. Toplum değerlerini alt üst eden bu adamları yayına
alıyorlar ve topluma izlettiriyorlar. Kadına yönelik şiddet, bu ve bunun gibi zihniyetteki adamların
topluma ‘muteber hoca’ diye sunulması yüzünden artıyor. Kadınların şiddete maruz kalmasından,
öldürülmesinden sorumlu olanlar tam olarak bu kişilerdir” diye konuştu. Akşit, “Sahur Vakti” isimli
programda, “O hayızlı kadınlar da biz tutmuyoruz diye sokakta bir şey yiyemezler. Dayak yerler ha bak.
Dinen dayak yerler. Gizli yesinler” demişti.1743
• Şarkıcı ve köşe yazarı Atilla Taş’ın da aralarında toplam 13 kişi için iki kez ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezası istendi. FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan Taş ve diğer 12 kişi için
“anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ile“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ortadan kaldırmaya
teşebbüs” suçları isnat edildi. 1744
• Ankara Ağır Ceza Mahkemesi eğitmenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hakkında
hazırlanan iddianameyi kabul etti. Gülmen ve Özakça’nın tutukluluklarının devamına hükmedilirken,
duruşma tarihi Eylül ayına alındı. 1745
• Petrol-İş tarafından örgütlenen Mefar İlaç Fabrikası’nda yapılacak olan grev “genel sağlığı
bozucu” olduğu gerekçesiyle yasaklandı. Bakanlar Kurulu kararıyla ve Cumhurbaşkanı onayıyla alınan
karar ile birlikte AKP Hükümeti döneminde yasaklanan grev sayısı 13’e çıktı.1746
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7 Haziran 2017
• Bitlis’in bazı mezra ve bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilik tarafından yapılan
açıklamada, 14 mezranın isimleri sıralanarak, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin tesisi amacıyla
ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir” denildi. 1747
8 Haziran 2017
• Bursa’da sosyal paylaşım hesabından bir kullanıcı ile girdiği tartışmada CHP’ye küfür ve
hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan öğretmen M.E. açığa alındı. CHP
milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Orhan Sarıbal’ın, M.E’nin paylaşımlarda CHP’ye ve Genel
Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret ve küfürler ettiğini, derhal görevden alınmasına ilişkin çağrıda
bulunduğu belirtildi. 1748
• Zonguldak’ın bir ilçesinde müzisyen olarak çalışan ve FETÖ/PDY kapsamında tutuklu
yargılanan Selahattin Şık tahliye edildi. Şık, savunmasında, “10 aydır tutukluyum. Terör örgütüyle hiçbir
bağlantım olmadı. Bank Asya’ya para yatırmadım, ByLock kullanmadım. Bu durum dosyada da mevcut.
Çocuklarımın psikolojisi bozuldu, tedavi görüyorlar. Mağdurum. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.
Mahkeme heyetinin, tutuklulukta geçirdiği süre, mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak sanık
Şık’ın tahliyesine karar verdiği belirtildi. 1749
• Çanakkale Boğazı’ndan geçen Panama bayraklı kuru yük gemisinin kaptanı O.B. hakkında,
telsizden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.
“Salix” isimli geminin alkollü olduğu ileri sürülen kaptanına karşı yasal işlemin başlatıldığı gün geminin
Bozcaada’ya demirletildiği belirtildi. Çanakkale Liman Başkanı Ramazan Yılmaz, yaptığı açıklamada,
“Gemi boğaz çıkışı yaparken, kaptan alkollü olsa gerek, telsiz kanalından umuma açık vaziyette
Cumhurbaşkanı’na hakaret içeren sözler sarf etmiş. Yetkililer konuyu bana aktardı. Ben de geminin
demirletilerek, yasal mevzuat çerçevesinde gereğinin yapılması talimatını verdim. Birinci kaptan alkollü
olduğu için hemen azledilmesini istedik. Olay yargıya intikal etti, bizlerde idari yönden gerekli yasal
işlemleri yapacağız” dedi. 1750
• İzmir’de iki ayrı mahkeme, Barış Grevi’ne katılan iki Eğitim-Sen üyesi hakkındaki maaş kesme
cezasını iptal etti. Kararın gerekçesinin uluslararası sözleşmelere aykırı olması olduğu belirtildi. 1751
• İzmir’de referandumu protesto eylemi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
hakaret ettikleri iddiasıyla tutuklanan altı öğrenci tahliye edildi. Lise ve üniversite öğrencilerinin
oluşturduğu grup, ilk duruşmada tahliye oldu. 1752
9 Haziran 2017
• HDP milletvekili Ferhat Encü, tutuklu olarak yargılandığı Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi'nde
“Terör örgütü propagandası yapmak” ve “il idaresi kanununa muhalefet” iddialarından toplam dört yıl
yedi ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada söz hakkı verilen milletvekili Encü, hakkındaki suçlamaları
kabul etmediğini belirterek, isnat edilen suçlamaların tamamının parti faaliyetleri kapsamında olduğunu
söyledi.1753
• Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı bazı mezra ve bölgelerdeilan edilen sokağa çıkma yasağı
kaldırıldı.1754
• İzmir’de 29 Aralık grevine karışan Eğitim-Sen üyelerinin maaş kesme cezalarının iptal
edilmesinin ardından ihraç talepleri de reddedildi. 1755
• Türk basınının duayen isimlerinden Gazeteci Doğan Heper tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında
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http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/757736/HDP_li_Encu_ye_4_yil_7_ay_hapis_cezasi.html
1754
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hayatını kaybetti. 1756
• Beyaz TV’de program yapan 32 yaşındaki televizyoncu Doğan Bircan, kalp krizi nedeniyle
hayatını kaybetti. 1757
10 Haziran 2017
• Eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya gözaltında kötü müdahale iddiasına takipsizlik
kararı verildi. 1758
11 Haziran 2017
• Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 2004 yılında evinin önünde babası Ahmet Kaymaz ile birlikte
kurşunlanarak öldürülen 12 yaşındaki Uğur Kaymaz’ temsilen yaptırılan heykel, belediyeye atanan
kayyum tarafından kaldırıldı. Avuçlarında güvercin bulunan iki çocuk heykelinin üzerinde, Kürtçe
“Memleketin sokaklarında güler yüzlü çocuklarız, kan yüzlü bulutlar canımızı alıyor. Biz Mezopotamya
çocuklarıyız, barış güvercinleriyiz. Bazen hatırlayın bizi, yüreğinizde bize yer açın” yazıları yer
alıyordu.1759
13 Haziran 2017
• Batman’ın Kozluk ve Sason ilçesine bağlı 11 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilikçe
yapılan açıklamada, yasağın gerekçesinin sürdürülecek operasyonlar sırasında can ve mal güvenliğinin
sağlanması olduğu belirtildi. 1760
• Hrant Dink Vakfı’nca hazırlanan bir raporda, medyada 2 bin 335 nefret söylemi saptandığı
bildirildi. Bu söylemlerin Ocak-Nisan döneminde yayınlanmış olan bin 806 köşe yazısı ve haberde
görüldüğüne dikkat çekilen raporda, nefret söylemlerinin özellikle Ermeniler ile Suriyeler konusunda
yapılan haberlerde daha yoğun olduğuna işaret edildi. Raporun kadınlar ve LGBTİ’leri ele alan
bölümünde, “erkek egemenliğini görünür kılmak adına seçilen örnekler üzerinden niteliksel analizlere de
yer verildiği”nin gözlemlendiğine dikkat çekildi. 1761
• İç güvenlik paketini protesto amacıyla Eskişehir’de bir araya gelen grubun arasından
Cumhurbaşkanı’na hakaretamiz sözler söyleyen 12 kişiye Mahkemece iki yıl beş’er ay hapis cezası
verildi. Sanıkların gözaltına alındıktan sonra “Cumhurbaşkanına hakaret” davası açılan 12 kişinin cezasını
açıklarken mahkeme başkanı, “sanıkların kişiliklerini de göz önüne alarak” diyerek hükmünü verdi. 1762
• Konya’da bir lisede, “Okulumuzda gelecek yıldan itibaren kız ve erkek öğrenciler ayrı sınıflarda
eğitime devam edecektir” şeklindeki duyuru üzerine oluşan tepkilerden sonra okul müdürü ile ilgili
soruşturma başlatıldı. Konevi Anadolu Lisesi müdürü Ö.Faruk Özarslan, uygulamanın velilerin isteği
üzerine gerçekleştirileceğini savunduğu belirtildi. İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy uygulamanın
yönetmeliğe aykırı ve cinsiyetçi ayrıma yol açabileceğini ifade ederek soruşturma başlatıldığını
duyurdu.1763
14 Haziran 2017
• MİT’e ait TIR’ların durdurulmasıyla ilgili görüntülere ilişkin davada, hakkında 25 yıl hapis
cezası verilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu tutuklandı. Tutuklama kararı sonrası adliyede
konuşan Berberoğlu, “Adaletle hiç alakası olmayan odalarda, hukukun katledildiğini defalarca gördük.
Mahkemeler seri katil gibi masumları yargıladı, içeri attı, unutmaya çalıştı. Olmadık bir işten böyle bir
mağduriyet yarattılar. Bunu yaratanlar utansın. Siz beni unutmayacaksınız, ben de sizi unutmayacağım”
dedi. İzleyicinin alınmadığı gizli duruşmada kararını açıklayan mahkeme, Berberoğlu'nun “Devletin gizli
kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak” gerekçesiyle müebbet hapis

1756

http://www.hurriyet.com.tr/son-dakika-gazeteci-dogan-heper-hayatini-kaybetti-40485397
http://www.birgun.net/haber-detay/televizyon-sunucusu-kalp-krizi-sonucu-hayatini-kaybetti-163816.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/757930/Savcilik_delil_bulamadi...__iskence_var__demek_orgutsel_tavirmis.html
1759
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/758535/Atanmis_kayyim__Ugur_Kaymaz_heykelini_kaldirildi.html
1760
https://www.evrensel.net/haber/323377/kozluk-ve-sasona-bagli-11-koyde-sokaga-cikma-yasagi
1761
https://www.evrensel.net/haber/323400/gazetelerde-4-ayda-2335-nefret-soylemi-tespit-edildi
1762
http://www.birgun.net/haber-detay/erdogan-a-hakaret-ettikleri-kisiliklerinden-belli-cezasi-164465.html
1763
http://www.gazetevatan.com/lise-de-siniflari-kiz-ve-erkek-diye-ayiran-mudure-sorusturma-1075825-yasam/
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cezasına çarptırılmasına hükmetti. Ceza daha sonra 25 yıla indirildi. 1764
• Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Uluslararası Ceza Hakimi ve eski büyükelçi
Aydın Sefa Akay’a ByLock programını kullandığı gerekçesi ile yedi yıl altı ay hapis cezası verildi. Akay,
Yargıtay süreci sonuçlanıncaya dek yurtdışı yasağıyla birlikte tahliye edildi. İlk ifadesinde programı
indirdiğini fakat kullanmadığını belirten Akay, terör örgütü üyesi olmadığını belirterek beraatını istedi. 1765
15 Haziran 2017
• MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Adalet Yürüyüşü” ile ilgili Twitter hesabından yaptığı
açıklamada, CHP’yi ‘aceleyle ve önyargıyla’ hareket etmekle suçladı. Bahçeli, “CHP’nin demokratik ve
hukuk çemberinden taşmaması gerekirken, ‘mal bulmuş mağribi’ gibi sokağa fırlayarak yürüyüşe geçmesi
masumane değildir.” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ise, Bahçeli’ye verdiği cevapta,
‘Kimsenin bu sözleri ciddiye almadığını ifade ederek yürüyüş sırasında kendilerini Bozkurt işareti
yaparak destekleyen yüzlerce kişi olduğunu söyledi. 1766
• MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin davada, 25 yıl hapis cezasına çarptırılan ve
tutuklanmasına karar verilen CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun mahkemeye yapmış olduğu itiraz
reddedildi. Berberoğlu’nun avukatı Murat Ergün’ün, mahkemeye itirazda bulunarak tahliyesini talep
ettiği ancak yapılan itirazın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiği belirtildi. İtiraz
dilekçesinin değerlendirilmek üzere bir üst mahkemeye gönderildiği kaydedildi.1767
• Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, CHP Milletvekili gazeteci Enis Berberoğlu
hakkında verilen tutuklama ile 25 yıl mahkûmiyet cezasını “inanılmaz” buldu. Bilgin, “MİT TIR’larının
durdurulması” ile ilişkili davada tutuklanan Berberoğlu konusunda, “Umudumuz, bir gün Türkiye'nin
serbest ve gazetecilerin görevlerini korkusuzca yapabilecekleri bir ülke haline gelmesidir” dedi.
Gazeteciliğin suç olamayacağına değinen Bilgin, “Gazeteciliğin sağcısı, solcusu, candaşı, yandaşı
olamaz. Haberciler halkın haber alma hakkı için çalışan kişilerdir. Halkın haber alma hakkını yerine
getirirler. O nedenle de yerel ve uluslararası hukuk ve sözleşmelerle koruma altındadırlar. Bugün hapisteki
gazeteci sayısı 160’ı geçmiştir. Türkiye buna layık değildir” diye konuştu.1768
• Kanada Québec Ulusal Meclisi, Türkiye’de tutuklu bulunan gazeteciler ve HDP’li
milletvekilleri ile dayanışma kararı aldı. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy’un Ulusal
Meclis’te bulunduğu sırada açıklanan kararda, “Ulusal Meclis, demokratik kurumlara, hukukun
üstünlüğüne ve temel haklara, özellikle de ifade özgürlüğüne ve örgütlenme özgürlüğüne bağlılığı ile
bunları savunma ve dünyaya tanıtma konusundaki kesin bağlılığını ciddi bir şekilde teyit eder” denildi. 1769
• Tunceli’de merkez ve Ovacık, Nazimiye, Pülümür ile Hozat ilçelerinde bulunan 31 bölge
“Güvenlik Bölgesi” ilan edilerek burada yapılacak geçişler yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada,
Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan yasaklamaların Kasım 2017 tarihine kadar süreceği belirtildi.1770
16 Haziran 2017
• Diyarbakır’ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinin kırsal alanında düzenlenecek operasyonlar
nedeniyle bu ilçelere bağlı 39 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 1771
• Düzce’de makineli tüfek ile çektirdiği fotoğrafı, “Vur de vuralım, öl de ölelim. Reis meydanlar
boş değil, emrin yeter” notuyla sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra gözaltına alınan AKP Düzce
İl Gençlik Kolları yöneticisi bir kişi, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1772
• Türkiye’de FETÖ/PDY yapılanmasının İçişleri Bakanlığı’nda örgütlenmesine ilişkin
soruşturma kapsamında eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve Denizli Valisi Abdülkadir

1764

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-40277736
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/761006/BM_Uluslararasi_Ceza_Hakimi_Aydin_Sefa_Akay_a_tahliye.html
http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-40285320
1767
http://www.hurriyet.com.tr/enis-berberoglunun-tutukluluguna-itiraz-40490734
1768
http://www.hurriyet.com.tr/gazeteciler-cemiyeti-baskani-bilgin-gazetecili-40490657
1769
https://www.evrensel.net/haber/323664/turkiyedeki-tutuklu-gazeteci-ve-vekillere-kanadadan-destek
1770
https://www.evrensel.net/haber/323667/dersimde-31-bolgede-yasak-ilan-edildi
1771
http://www.hurriyet.com.tr/diyarbakirda-3-ilceye-bagli-39-koy-ve-mezrada-40491749
1772
https://www.evrensel.net/haber/323748/mp5li-paylasim-yapan-akpli-serbest-birakildi
1765
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Demir hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu kişiler hakkında “Anayasayı ihlal, cebir ve şiddet
kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ve TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs”,“silahlı terör
örgütüne üye olma” suçlarının yöneltildiği Demir hakkında, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve yedi
buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 1773
• Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç MİT TIR’ları kapsamında tutuklanan CHP Milletvekili Enis
Berberoğlu için bir açıklama yaptı. Berberoğlu’nun tutuklanmasına üzüldüğünü belirten Arınç,
“Umuyorum ki bir an önce kamu vicdanını tatmin edecek bir karar verilir. Zira şu an, herkes için ve
gecikmeyen adalete çok ihtiyacımız var” diye konuştu. 1774
• Eğitmenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın işlerini geri almak için başlattıkları açlık grevi
102’inci gününde, konuyla ilgili açıklama yapan şair Ataol Behramoğlu, “Eğer bu mücadele gasp edilen
hakların geri alınmasıyla değil, yaşamların yitirilmesiyle, sakatlanmayla, sona ererse, devlet bu
inatlaşmayı sürdürürse, suçun ağırlığından ve suçun hesabını vermekten ebediyen kurtulamayacaktır”
ifadelerini kullandı. 1775
• Tutuklu eğitmenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın ciddi sağlık problemlerinin başladığı
belirtildi. KHK ile ihraç edildikten sonra işlerine geri dönebilmek için açlık grevi başlatan Açlık
grevindeki Gülmen ve Özakça’nın 100’üncü günde kalp sorunlarının başladığı ve Gülmen’in yataktan
kalkamaz hale geldiğini açıklayan Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut, “Sağlık durumları her geçen
gün daha da kötüleşen Gülmen ve Özakça, tutuklandıkları tarihe kadar Tabip Odasından bir heyet
tarafından muayene ediliyordu. Ancak Adalet Bakanlığı daha sonra Tabip Odası’nın, Gülmen ve
Özakça’nın sağlık durumunu takip isteğini kabul etmedi” diye konuştu. 1776
17 Haziran 2017
• Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı 25 köyde, devam eden operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa
çıkma yasağı sona erdi. 1777
18 Haziran2017
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hapisteki 177 gazeteciden biri hariç diğerlerinin, “Terör
örgütleriyle olan ilişkileri sebebiyle cezaevinde bulunduğunu” söyledi. Medya temsilcileriyle iftarda bir
araya gelen Erdoğan, tutuklu gazetecilere ilişkin açıklamasında, “Batıdaki bazı kuruluşlar sürekli bize
gelirler, hapisteki gazeteciler teranesi, tutturmuş gidiyorlar. Biz yurt dışına çıktığımızda aynı şeyi
söylüyorlar, ‘İşte sizin cezaevlerinde çok tutuklu gazeteci var’. Bugün ülkemizde, size bakanlığımızın
rakamlarını veriyorum, mesleğini gazeteci olarak ifade ederek cezaevlerinde bulunan 177 kişiden sadece
ikisi sarı basın kartı sahibidir. Bu 177 kişiden biri cinayet suçundan, diğerleri de terör örgütleriyle ilişkileri
sebebiyle cezaevinde bulunuyor” dedi.1778
19 Haziran 2017
• Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, Taksim'de düzenlenecek olan LGBTİ Onur
Yürüyüşü’ne müsaade etmeyeceklerini ileri sürdü. Mican, “Devlet eğer müsaade ederse biz müsaade
etmeyeceğiz, biz yürütmeyeceğiz” diyerek, “Onlar hangi bölgede yürüyecekse gideriz o bölgeye, o
caddeyi kapatırız, onlar gelemez zaten oraya. İstesek 200 bin kişi de buluruz” diye konuştu. Büyük Birlik
Partisi’ne yakınlığı ile bilinen Alperen Ocakları Vakfı İl Başkanı Mican, geçen yıl da LGBT’nin onur
yürüyüşüne engel olacaklarını söylemiş, etkinliği ve LGBTİ bireyleri hedef göstermişti. 1779 25 Temmuz
günü İstanbul’da gerçekleştirilecek olan “ Onur Yürüyüşü” için Mican, “Alperen ocakları olarak
yürütmeyeceğiz.” demişti. Bunun üzerine LGBTİ Onur Haftası Komitesi üyeleri açıklamayla ilgili suç
duyurusunda bulunacaklarını belirtti. 1780

http://www.dw.com/tr/çapkın-hakkında-yakalama-kararı-çıkarıldı/a-39283879
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20 Haziran 2017
• İzmir/Alsancak’ta yaşayan trans-seksüeller, polis tarafından tehdit edildiklerini ileri sürerek
şikâyet ettiler. Bölgede yaşayan ve çalışan translar polislerin sürekli para cezası kestiği, GBT kontrolü ve
zorla HIV testi yaptırdığını, ayrıca bu kişilerinoturduğu mekanlara da giderek “ortalıkta dolaşmayın”
dediklerini söylediler. Siyah Pembe Üçgen Derneği'nin koordinatörlerinden Demet Yanardağ da translara
yönelik sistematik bir baskı, yok etme ve ötekileştirme söz konusu olduğunu öne sürerek, “Anayasa'da
koruma altına alınan insanların barınma ve serbest dolaşım hakkı elinden alınmaya çalışılıyor. Anayasa’yı
bile tanımayan bir sistemle karşı karşıyayız ne yazık ki. İş verilmeyen, istihdam edilmeyen bu insanlar
nerede yaşayacak.Translara gidecekleri yerlerde de baskı olacakYa toplu katliam yapacaklar, ya da izin
verecekler halkın içerisinde yaşamamıza” dedi. 1781
• “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret etme ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” gerekçesiyle
hakkında yakalama kararı bulunan ve 43 gündür firari olan Nur Cemaati hocalarından Hasan Akar teslim
oldu. Akar, savunmasında, “Ben de o anda ihtiyari ve irademin dışında dini hassasiyetimle söyledim. Bazı
kitaplar böyle olduğu için nakil yaptım. Atatürk ile ilgili üslubum yanlıştı. Bilerek böyle bir suç
işlemedim” dedi. Akar, sosyal medyada paylaştığı videoda Atatürk hakkında “1938'de geberen p.ç”
annesi Zübeyde hanım için ise “Annesi resmi kayıtlarda genelevde çalışıyor” gibi hakaret içeren ifadeler
kullanmıştı.1782
• Erzincan’da HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a sosyal medya hesabından “vatan
haini, it” diyen Osmanlı Ocakları Genel Koordinatörü Halim Albayrak, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Halim Albayrak, verilen kararı temyiz için Yargıtay’a başvurdu. 1783
• Dilbilimci ve düşünür Naom Chomsky, açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça’ya destek vererek, “Türkiye’deki iki açlık grevcisi Gülmen ve Özakça, demokratik ilkelere
inanan herkesin desteğini hak ediyor” dedi. Chomsky, “İçinde bulundukları durum vahim bir insan hakları
ihlalidir.” şeklinde konuşmasını sürdürdü. 1784
• Açlık grevindeki 103’ncü günüde Semih Özakça, eşi Esra Özakça ile yaptığı telefon
görüşmesinde yeni açıklamalarda bulunarak, “İşe dönme talebimiz gerçekleşene kadar açlık grevimize
devam edeceğiz” mesajını iletti. 1785
• Hürriyet’in magazin yazarı Ayşe Aral hayatını kaybetti. Evinde bulunduğu sıradafenalaşan Aral
tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kendisinin kalp hastası olduğu ve kalp pili taşıdığı bildirildi. 1786
21 Haziran 2017
• Diyarbakır’ın üç ilçesine bağlı 39 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Valilik
tarafından yapılan açıklamada, Lice'de 27, Hazro'da üç ve Kocaköy'e bağlı üç köy ile bunlara bağlı
mezralarda beş gün önce güvenlik operasyonu yapılacağı gerekçesiyle başlatılan yasak sona erdi. 1787
• Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun başlattığı “Adalet Yürüyüşü”ne ilişkin, “Parti olarak bu yürüyüşü Kılıçdaroğlu’nun
demokratik bir tercihi olarak görüyoruz” dedi. CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına
yönelik açıklama yapan Karamollaoğlu, “Bu yürüyüşü şiddete yönelik herhangi bir çağrıya vesile
olmadığı sürece kınanacak bir adım olarak da değerlendirmiyoruz. Ancak bu yürüyüş bahane edilerek
toplumda yeni çatlaklar oluşmaması için herkesin azami gayreti göstermesi gerektiğine de vurgu
yapıyoruz. Halkımız arasında yeni çatlakların oluşmasına neden olacak her türlü üslup ve tavırdan özenle
kaçınmalıyız. Bu konuda en özenli olması gereken kurum siyasettir. Kimse unutmasın ki devletler
lütuflarla değil, kurallarla yönetilir. Bu kurallar da yasalardır" ifadelerine yer verdi. 1788
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• KHK ile işten çıkarıldığı için 105 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen’in avukatıSelçuk
Kozağaçlı, yaptığı açıklamada, müvekkilinin sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaştığını söyledi.
Avukat Kozağaçlı, Gülmen ile yaptığı görüşme sırasında görüşmenin sağlık sorunu nedeniyle yarıda
kesildiğini belirtti. Gülmen’in nabzının çok düştüğü, göğsünde sancı ve baskıların olduğu öğrenildi. 1789
23 Haziran 2017
• Ankara Barosu’nun, cezaevinde ziyaret ettiği eğitimciler Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’nın
sağlık durumlarının daha da ciddileştiği açıklandı. Gülmen’in görüşe katılamadığı; Özakça’nın ise
tekerlekli sandalye ile geldiği ve konuşmakta zorlandığı kaydedildi. 1790
• İzmir’de CHP yönetimi tarafından CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu ölümle tehdit
eden ve AKP'li olduğu belirlenen Emrullah Kavuz hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 1791
• CNN Türk yönetiminin ekrandan çektiği sunucu Nevşin Mengü’nün, Bavul dergisinde yazmaya
başladığı bildirildi. Dergi, Mengü’nün Temmuz ayı itibarıyla her ay yazı yazacağını duyurdu. 1792
• Van’da, mantar toplamaya giden, dönüşte karakola saldırıda bulundukları savıyla dövülerek,
“terörist” diye fotoğrafları dolaşıma sokulan üç vatandaş, polisler hakkında “İşkence, hakaret, görevi
kötüye kullanma ve mala zarar verme” suçlarından şikâyetçi oldu. 1793
• CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar’a, Haziran seçimleri öncesi yaptığı konuşmadan dolayı
ceza verildi. Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla dava açılan Yaşar, 11 ay 20 gün hapis cezası aldı.
Yaşar, yaptığı açıklamada “Eleştirilerim hakaret sayıldı. Ben hakaret etmedim. Cezalar bizi mücadeleden
alıkoyamaz. Cezam ertelendi ancak biz bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz” dedi. 1794
• Sosyal paylaşım sitesi Facebook’un tüm dünyada LBGTİ+ haklarını işaret etme amaçlı “Onur
Haftası” için kullanıma açtığı özel gökkuşağı simgesi, Türkiye’de kaldırıldıktan saatler sonra yeniden geri
getirildi. Pek çok ülkede otomatikman devreye girdiği belirtilen özel gökkuşağı simgesi, Türkiye’deki
eğer kullanıcılar Facebook Pride sayfasını beğenirse devreye giriyor. Haziran ayı başından itibaren
Facebook kullanıcılarına açık olan simge, Türkiye’de kullanıma kapandıktan sonra saatler içerisinde
yeniden kullanıma açıldı. 1795
26 Haziran 2017
• Elazığ’ın Karakoçan İlçesi'ne bağlı sekiz köy ve mahallede düzenlenecek operasyon öncesi
sivillerin zarar görmemesi amacıyla ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.1796
• “Adalet Yürüyüşü”nün 13’ncü gününde Düzce kent merkezinde, CHP genel başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun kamp kurduğu yere hayvan gübresi döküldü. Kamyon marifetiyle dökülen gübrenin
bulunduğu aracın sahibi yakalandı. Daha sonra bölge itfaiye tarafından temizlendi. CHP Milletvekili İlhan
Cihaner, kamp kurulan bölgeye gübre döküldüğünü Twitter hesabından duyurdu. 1797
• Ankara’daki “İşimi geri istiyorum” eylemini sürdüren Veli Saçılık’a “örgüt üyeliği ve örgüt
propagandası yapmak” suçlamalarıyla soruşturma açıldı. Örgüt üyeliğiyle ilgili dosyayı incelediğini ve
suç unsuru göremediğini belirten Saçılık, “Ortada bir suç değil, bir ses olduğu için soruşturma başlatıldı.
Bayramdan sonra tutuklanabilirim” dedi. 1798
27 Haziran 2017
• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için imza
veren 111 aydını terör örgütlerine cesaret vermekle suçladı. Soylu, sosyal medya üzerinden attığı tweet’te,
“Hepimizin devletini terör örgütü karşısında hareketsiz ve etkisiz hale getirmek,suçlu göstermek için yola
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çıkanlar... Neyin altına imza attığınızın farkında mısınız? Ya bu ilanı yayınlayanlar?” şeklinde
konuştu.1799
• ABD merkezli insan hakları ve basın özgürlüğü konularını izleyen FreedomHouse’un
raporunda, Türkiye’ de internetin “özgür olmadığı” ifade edildi. İnternet kullanımı ile ilgili kapsamlı
raporda, Türkiye, 100 puan üzerinden 61 alarak Myanmar, Mısır ve İran gibi ülkelerle aynı grupta yer
aldı.1800
• Mardin Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun başlattığı “Adalet Yürüyüşü”ne ilişkin, “Sağlığım uzun yürüyüşe el vermiyor ama
arkadaşlarla görüşüp yürüyüşe Kandıra’dan itibaren destek vermeyi planlıyoruz” dedi. Türk, adaletin
herkes için gerekli olduğunu, ömrünün bunu savunmak ile geçtiğini, bu ülkede Kürtler, Aleviler ve
toplumun çeşitli kesimlerinin mağdur edildiğini ifade ederek, “Yürüyüş desteklenmelidir. Otoriter rejim
karşısında ortak bir birlik oluşturmamız gerekir” diye konuştu. 1801
• Cumhurbaşkanı’na ve devletin organlarına karşı hakaret suçlamasının geçen yılki verilerine
göre 12-15 yaş arası 102, 15-18 yaş arası 138 çocuğa işlem yapıldı. Adalet Bakanlığı’nca açıklanan
verilerde, 2016 yılı içinde Cumhurbaşkanı’na hakaret ve devletin organlarının saygınlığına karşı suçlar
kapsamında, 46 bin 193 işlem yapıldığı, dört bin 936 dosya hakkında savcılık tarafından kamu davası
açıldığı ve 18 yaş üzerinde dört bin 750 kişinin hakaret ile suçlandığı belirtildi. Raporda, hakaretten açılan
üç bin 165 dava dosyasının 1080’inin mahkumiyet ile sonuçlandığı açıklanırken 679’unda ise beraat
kararının verildiği kaydedildi. 1802
28 Haziran 2017
• CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok ile Milletvekili Utku Çakırözer tutuklu
eğitmenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yı ziyaret ettiler. 111 gündür açlık grevinde olan
eğitmenlerin, kaslarının erimeye, kalp problemlerinin başladığını söyleyen iki ziyaretçi, Gülmen ve
Özakça’nın kararlı oldukları ve uğradıkları haksızlık telafi edilinceye kadar greve devam edecekleri
mesajı verdiklerini bildirdiler. 1803
• Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu
eğitmenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya yazdığı mektupta, direnişlerini anlamlı bulduğunu
belirtti. “Ancak” diyerek devam eden Demirtaş, “Açlık grevine başlama ve bitirme kararı sizlerin özgür
iradesine tabi. Bununla birlikte milyonların iradesini temsil eden bir siyasetçi dostunuz olarak açlık
grevini sonlandırmanızı rica ediyorum” dedi. 1804
• Anayasa Mahkemesi, eğitmenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın tutukluluklarına
yaptıkları itirazı reddetti. Kararda, “Sağlık hizmetleri sağlanan başvurucuların Ceza İnfaz Kurumunda
tutulmalarının, yaşamlarına, maddi veya manevi bütünlüklerine yönelik bir tehlike oluşturduğuna dair
derhal tedbir kararı verilmesini gerektirir bir durum bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır” denildi. 1805
• ABD merkezli ve gelir beklentisi olmaksızın halk odaklı yayıncılık amaçlayan PRI (Public
Radio International) adlı kuruluşungazetecilerin en çok hapishanede olduğu ülkenin Türkiye olduğuna
dikkat çeken bir programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tutuklu gazetecilerin terörist
olduğunu ileri sürdüğünü söyledi. PRI’nınhaberinde tutuklu gazetecilerin yargılanması konusunda,
“Birkaç gözlemci, adil yargılanmalarının yapılacağını düşündü ancak, yaklaşık 4 bin hakim ve savcının
görevden alınmasıyla zayıflatılan Türkiye’nin mahkemeleri, bağımsızlıklarını yavaş yavaş kaybetti”
iddialarına yer verildi. 1806
29 Haziran 2017
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• Alman Hükümeti’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’daki Türklerle
yapacağı toplantılar konusunda “Siyasi atmosfere uymuyor” diyerek yasak getirmeyi planladığına dikkat
çekildi. Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye ile yaşanan gerginlikler sebebiyle böylesine bir
toplantının uygun olmayacağını ifade ederek etkinliğin engellenmesi için yasal zeminlerin bulunduğunu
söyledi.1807
• MHP’deki muhalif isimlerin yeni bir siyasi parti kuracakları ifade edildi. Partiden ihraç edilen
Prof. Dr. Ümit Özdağ, Meral Akşener ile çalıştıklarını belirterek, “Toplumda böyle bir talep var... AKP
iktidarı Türkiye'yi otoriter, baskıcı ve kuvvetler ayrılığının ortadan kaldırıldığı bir sürecin içerisine
soktu... Son referandumda da 'Türk Milliyetçileri Hayır Diyor' platformu referandumun en etkili, en
belirleyici gücü oldu. Tabii ki bu politik güç, çok daha kapsayıcı bir biçimde kendisini siyasette ifade
etmek için bir çalışma yapıyor” dedi. 1808
• Eğitim Bir Sen İstanbul Şubesi Başkanı Talat Yavuz, “Adalet Yürüyüşü”ne katılanları ,
“Gerekirse tatile çıkan üyelerimizi çağırır, meydanları size dar ederiz” diyerek tehdit etti. Yavuz,
Düzce’de yürüyüş alanına dökülen gübrenin uyarı niteliğinde olduğunu söyledi ve“cezaevinde hainleri
barındıracak çok sayıda yer olduğu” yolunda ifadeler kullanarak tehditlerini sürdürdü. 1809
• Açlık grevini sürdüren tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın doktorlarının,
kendilerini son olarak 43 gün önce gördüğü bildirildi. Hapiste olan eğitimcilerin sağlık durumunun
açıklığa kavuşmadığı ve Gülmen’in durumunu, “Kaslarımla birlikte adaletin de eridiğini görüyorum”
sözleriyle özetlediği ifade edildi. 1810
• Londra’da yaşayan Türk kökenli kişiler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun
Ankara’dan İstanbul’a doğru başlattığı “Adalet Yürüyüşü”ne destek için bir yürüyüş tertiplediler.
Londra’daki “Adalet Yürüyüşü”ne, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, CHP İngiltere Temsilciliği
de katıldı.1811
30 Haziran 2017
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sürdürmekte olduğu “Adalet Yürüyüşü” sırasında
Maçka Parkında tutulan “Adalet Nöbeti”nde konuşan Şenay Günaydın isimli kadın, “Halkı kin ve
düşmanlığa tahrik” gerekçesiyle tutuklandı. Günaydın’ın, kalabalık içinde kameralara beyanat verdiği
belirtilerek, mevcut delil durumu gerekçesiyle yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak
tutuklanmasının talep edildiği bildirildi. 1812
• Anayasa Mahkemesi (AYM), OHAL tutuklamalarıyla ilgili ilke kararının gerekçesinde, 11 ayı
bulan tutuklulukları hak ihlali olarak görmedi. AYM, darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL ile
getirilen düzenlemelerin de anayasa, AİHM ve Avrupa Konseyi kararlarına uygun olduğunu ileri sürdü.
Darbe gecesi işgal edilen TÜRKSAT yerleşkesine yayınları kesmek amacıyla gittikleri iddiasıyla
tutuklanan dört kişinin,bireysel başvurusunu ret etti. Yüksek Mahkeme, gerekçeli kararında,
FETÖ/PDY’nin bir terör örgütü, ByLock’unda bu örgütün haberleşme programı olduğunu vurgulayarak,
başvurucuların tutuklanmalarının meşru bir amacı bulunduğuna işaret ederek, tutuklanma gerekçelerinin
keyfi olmadığını belirtti.1813
• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), tutukluHDP Eş Genel Başkanı Selahattin
Demirtaş,eski milletvekili Figen Yüksekdağ ve diğerHDP’li vekillerin başvurusu üzerine Türkiye’den
savunma istedi. Kararı duyuran avukat Ramazan Demir açıklamasında, “AİHM’nin verdiği bu karar
önemli çünkü hem Türkiye’den Anayasa Mahkemesi’nin etkinliğine ilişkin savunma istendi hem de
vekillerin tutuklanmasının siyasi bir amaçla yapılıp yapılmadığını sordu. Mahkemenin verdiği kararın bir
başka önemi ise Türkiye’de daha önce tutuklu gazeteciler için başvurduğumuzda AİHM bu karara göre
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daha geç savunma istemişti. Bu başvurular politik tutuklamanın bir baskı aracı haline geldiği meselesini
tartıştığı ilk başvurulardır. Dolayısıyla AİHM’in bu kararı çok önemli seçme ve seçilme hakkının ihlal
edilip edilmediği ve Anayasa Mahkemesi’nin etkisizliğine ilişkin sorular da soruldu” diye konuştu.
Demir, AİHM’in savunma için Türkiye’ye Ekim ayına kadar süre verdiğini belirtti. 1814
• “Adalet Yürüyüşü”ne destek için Türkiye’ye gelen Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri
Luis Ayala, Cumhuriyet’i ziyaret ederek, Türkiye’deki durumu bütün dünyanın takip ettiğini söyledi.
Türkiye’de demokrasi ve özgürlükler alanının her geçen gün daha fazla daraldığını ifade eden Ayala, bu
durumun sadece Avrupa’da değil tüm dünyada kaygıyla izlendiğini vurguladı. 1815
• Anadolu Ajansı’nın iki büyük şehirde toplu taşımada yapılan zam haberlerini servis etme şekli
sosyal medyada tepki çekti. İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına gelen zammı “İstanbul toplu ulaşımında
yeni ücret tarifesi” diye servise sunuldu. AA, geçtiğimiz yıl İzmir’de ulaşım araçlarına gelen zammı
“İzmir’de ulaşıma zam” diye servis etmişti. 1816
1 Temmuz 2017
• “Adalet Yürüyüşü”ne Sakarya şehir merkezine girerken sanayi bölgesinde taşlı saldırıda
bulunuldu. Saldırıda bir kişi başından yaralandı. Yaralanan yurttaş, “Taş atanları görmedik. Sürekli olarak
yürüyüşü 'teröristler yürüyor' olarak göstermeye çalışıyorlar. Ama bu eylemle teröristçe niyetlerin hangi
cenahta olduğunu da görmüş olduk” dedi. 1817
• Charles Darwin’in türlerin kökenini inceleyen Evrim Teorisi’nin yeni müfredattan
çıkarılmasına tepki gösteren eğitim sendikaları dava açmaya karar verdi. Suudi Arabistan’dan sonra
Evrim Teorisi dersini müfredattan çıkaran ikinci ülkenin Türkiye, olduğunu söyleyen Eğitim-Sen Genel
Başkanı Feray Aytekin, hükümetin bu adımlarla eğitimde çağdaş normları birer birer silmek istediğini
iddia etti. Aytekin, dini kuralların bilimselliğin ve laikliğin önüne geçmeye başladığını da söyleyerek,
“Daha o zamanlarda okullarda mescitler açılmaya başlandı, cemaatlerin ilkokullardan başlayarak
eğitimde etkili olmasının önü açıldı. Şimdi ise laik ve bilimsel eğitimin son kırıntıları yok ediliyor” dedi.
1818

2 Temmuz 2017
• İsviçre’de yaşayan bazı Türkler tarafından düzenlenen Lozan’dan Cenevre’ye kadar sürecek
olan “Adalet Yürüyüşü”nün, İsviçrelilerden yoğun ilgi gördüğü belirtildi. Bazı İsviçreliler, yürüyüşçülere
alkışlı destek verirken, bazıları da kısa süreli göstericilere eşlik etti. Göstericiler ellerinde “Adalet” yazılı
pankartlar taşıdılar. Bu arada Almanya’daki Türkler tarafından düzenlenen Darmstadt - Frankfurt
arasındaki “Adalet Yürüyüşü”nin de devam ettiği kaydedildi. 1819
• Dünyada “Körfez Krizi” olarak adlandırılan uluslararası süreçte; Suudi Arabistan, Mısır,
Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’in, Katar’a ilettiği talepler arasında yer alan Doha merkezli El
Cezire medya grubunun kapatılması talebinin yerine getirilmeyeceği bildirildi. El Cezire İngilizce Genel
Müdür Vekili Giles Trendle, “Dik duruyoruz ve yaptığımızı yapmaya devam edeceğiz, bu da dünyadaki
olup bitenleri samimi ve adil bir biçimde aktarmaktır” şeklinde konuştu. 1820
• ABD Başkanı Donald Trump, MSNBC televizyonu sunucularını hedef alan paylaşımları sonrası
çıkan tartışmalar üzerine, “Benim sosyal medyayı kullanışım alışıldık Başkan tipine uygun değil” diyerek
kendini savundu. Trump, MSNBC televizyonu programcıları Mika Brzezinski ve Joe Scarborough’yı
hedef almış, Brzezinski içi “taş kadar aptal”, Scarborough içinse “deli” ifadesini kullanmıştı. Twitter
hesabı üzerinden açıklama yapan Trump, “Benim sosyal medyayı kullanışım alışıldık Başkan tipine
uygun değil… Modern zaman Başkan tipine uygun” dedi. 1821
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• Dünyaca ünlü besteci Mikis Theodorakis, eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
serbest bırakılması için hükümete çağrı yaptı. Theodorakis, “Türkiye Cumhuriyeti yetkililerini Gülmen
ve Özakça’nın hayatlarının kurtarılması için harekete geçmeye davet ediyorum. Bu iki eğitim insanı,
kaybettikleri işlerini geri alma mücadelesinde, hukukun üstünlüğüne uygun muameleyi hak ediyorlar.
Ölümün, yaşamı yenmesine izin vermeyelim” şeklinde konuştu.1822
3 Temmuz 2017
• Elazığ'ın Karakoçan İlçesi'nde terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyon
nedeniyle dört köy ve dört kırsalda uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Yaklaşık bir hafta süren
yasak Valilikten yapılan açıklamayla son buldu. 1823
• Milli Eğitim Bakanlığı’nın güncellenen Ortaöğretim Temel Dini Bilgiler Dersi öğretim
programı tanıtım sunumunda, “Kuran ve sünneti merkeze alarak güncel meseleleri çözümleyen bireyler
yetiştirmek” ifadelerine yer verildi. “İslam Ceza Hukuku” adlı ünitenin de eklendiği programda, “Allah,
peygamber sevgisini içselleştiren tavizsiz kişiliğe sahip, peygamberi model alan, dünya-ahiret dengesini
kurabilen, kişiler yetiştirmek” gibi söylemler de yer aldı. 1824
• Fas Ulusal Basın Sendikası, Katar’a tavır alan diğer Körfez ülkelerinin El Cezire TV’nin
kapatılması talebine karşı çıkarak, “basın özgürlüğüne saygı duyulması gerekliliğine” dikkat çekti. Fas
Ulusal Basın Sendikası’nın açıklamasında, “İlk hedef alınan, düşünce ve ifade özgürlüğüdür” denildi.
Medya’nın Arap halklarının seslerini duyurmak için ellerinde kalan tek güç olduğu ve savaştaki birçok
ülkede basın organlarının susturulmaya çalışıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Basın özgürlüğü
uluslararası sözleşmelerde garanti altına alınmış ve hiçbir şekilde pazarlık ve şantajın kabul edilemeyeceği
vurgulanmıştır. Bu bağlamda basın özgürlüğüne saygı duyulması, gazetecilerin korunması ve çalışma
şartlarının kolaylaştırılması gerekir” görüşlerine yer verildi. 1825
4 Temmuz 2017
• KHK ile ihraç edildikten sonra tutuklanan ve 118 gündür açlık grevinde olan akademisyen
Nuriye Gülmen’in kız kardeşi Beyza Gülmen, sosyal medya hesabından, ablasına destek olduğu için
kaldığı öğrenci yurrdundan atılmak istendiğini bildirdi. Beyza,“Nuriye ve Semih için adalet istemek suç
değildir! Ablama destek vermek için dilek feneri uçurmak ve halay çekmekten dolayı, kaldığım devlet
yurdundan hakkımda ‘süresiz ilişik kesme’yle ilgili işlem başlatıldı. Ablamı ve on binleri işinden attınız.
Beni de ablam için halay çekmekten mi atacaksınız?” dedi.1826
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Bylock kullanıcısı
olduğu tespit edilen, ihraç edilmiş veya açığa alınmış olan Ankara Üniversitesi personeli 31 kişi hakkında
gözaltı işlemi başlatıldı.1827
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla yargılandığı davadan ceza alan
HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım siyasi hakları ile velayet ve vesayet hakkından da men edildi.
Yıldırım, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan bir yıl iki ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 1828
• “Adalet Yürüyüşü”ne katılan AİHM Eski Yargıcı Rıza Türmen, Türkiye’de hukuk devletinin
ortadan kaldırıldığını ifade ederek, “Türkiye’deki demokrasi mücadelesi bakımından bu bir dönüm
noktasıdır” dedi. Türmen, “İnsanın doğuştan var olan temel hakkı iktidarın müsamahasına kalmış bugün,
bunu kabul etmemek lazım, ortak bir itiraz sesi yükseltmek lazım, onun için buradayız. Demokrasiden,
adaletten, hukuk devletinden olan herkesin birleşmesi lazım” diye konuştu. Yürüyüşe ayrıca Can
Dündar’ın eşi Dilek Dündar, “Demokrasi İçin Birlik Girişimi”nin koordinasyon üyeleri ile sanatçılar yanı
sıra, Emekli-Sen, Basın Konseyi, Mali Müşavirler, Eczacılar, Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası,

1822

https://www.evrensel.net/haber/325246/dunyaca-unlu-besteci-theodorakisten-gulmen-ve-ozakca-mesaji
http://www.hurriyet.com.tr/elazig-karakocanda-sokaga-cikma-yasagi-kaldiri-40508189
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim/773034/Seriat_hukuku_lise_mufredatinda.html
1825
http://aa.com.tr/tr/dunya/fas-ulusal-basin-sendikasi-el-cezirenin-kapatilmasi-talebiyle-hedef-alinan-ifade-ozgurlugudur/853459
1826
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/773623/Nuriye_Gulmen_in_kardesi_kaldigi_yurttan_atilmak_isteniyor.html
1827
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/773487/Ankara_Universitesi_ne_FETO_operasyonu.html
1828
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/773436/HDP_li_Ahmet_Yildirim_a_siyaset_yasagi.html
1823
1824

266

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2017 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

“Kocaeli Emek ve Demokrasi Güçleri” üyeleri ile çok sayıda Galatasaray taraftarları da katıldı. 1829
• Kahramanmaraş’ta FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında Büyük Birlik Partisi (BBP) Eski İl
Başkanı Hasan Kızıldağ’ın da bulunduğu yedi kişi gözaltına alındı. Kızıldağ, referandum sürecinde BBP
Genel Başkanı Mustafa Destici’nin “evet” diyeceklerini açıklamasına tepki göstermişti. 1830
• “Adalet Yürüyüşü”nü sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,referandumda yaşanan
usulsüzlüklere ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmak için partisi tarafından hazırlanan
dilekçeyi imzaladı. Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, “Referandum meşruiyetini büyük ölçüde yitirdi.
Türkiye 20 Temmuz'dan sonra süratle bir parti devletine dönüştü. Bütün kamu kuruluşları üç aşağı beş
yukarı bir siyasal partinin şubesi haline geldi. Bu da bizim demokratik parlamenter sistemimize köklü
zararlar veriyor” dedi. 1831
• The Guardian, KHK ile ihraç edilen sosyolog Veli Saçılık’ı sayfalarına taşıdı.Saçılık’ı
“Türkiye’de giderek artan baskıya karşı muhalefetin sembolü olan tek kollu adam” diye tanımlayan
gazete, Saçılık’ın “Onlar çok güçlü ama biz de çok haklıyız. Cesaret bulaşıcıdır ve onlar bizim
cesaretimizin daha büyük bir şeye yol açmasından korkuyor” sözlerine yer verdi. Saçılık, Ankara’daki bir
eylem sırasında, eşi Solmaz Saçılık ve eylemci beş kişi ile birlikte gözaltına alındı. 1832
• Türkiye’nin tanınmış insan hakları savunucuları, eğitim toplantısı amacıyla buluştukları
İstanbul Büyükada’da bir otelde gözaltına alındı. Büyük bir gizlilik içerisinde yürütülen soruşturmada,
avukatlara ve gözaltına alınanların yakınlarına dahi “kısıtlılık” kararı olduğu gerekçesiyle bilgi
verilmedi.1833
• Ankara Valiliği’nce, Kızılay'da Atatürk Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi, Meşrutiyet Caddesi ve
Mithatpaşa Caddesi'nin kesiştiği noktalar arasında kalan, Yüksel Caddesi’nin de içinde bulunduğu
bölgede toplantı, basın açıklaması gibi eylemler yapılması yasaklandı. 1834 Valiliğin yaptığı açıklamada
kararın gerekçesi olarak “çevredeki esnafın ve vatandaşların kötü etkilenmesi” ile “yaya ve araç trafiğinin
kötü etkilenmesi” olarak gösterildi. 1835
6 Temmuz 2017
• Kürt PEN üyesi olan dil eğitmeni ve yazar Hasip Yanlıç gözaltına alındı. Yanlıç’ın avukatı
Devran Matyar, müvekkilinin dosyasına gizlilik kararı getirildiği için dosya içeriğine ulaşamadıklarını
belirterek, Yanlıç’ın Demokratik Toplum Kongresi (DTK) bünyesinde akademik Kürtçe eğitim verdiği
ve “örgüt propagandası yaptığı” iddiası ile gözaltına alındığını söyledi. Matyar, müvekkili ile alındığı
günden bu yana iki defa görüştüğünü kaydederek gözaltı süresinin uzatıldığını belirtti. Yanlıç’ın evinde
yapılan aramada Hasan Cemal’in “Delila” isimli kitabıyla beş farklı kitaba da el konulduğu belirtildi. 1836
• Konya merkezli 10 ilde, iki üniversiteye yönelik FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında
akademisyen ve idari personelin bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Polis tarafından Konya merkezli 10
ilde yapılan eş zamanlı operasyonda bu kişiler gözaltına alınırken, dört kişinin yakalanması için
çalışmaların sürdüğü belirtildi. 1837
• Polisin açlık grevi sırasında tutuklanan eğitimciler Nuriye Gülmen ile Semih Özakça için
dayanışma eylemi yürüten sosyolog Veli Saçılık ile Esra Özakça’nın evlerinde arama yaptığı belirtildi.
Saçılık ve Özakça’nın yanı sıra dört protestocunun da evlerine girildiği öğrenildi. Olayı sosyal medya
hesabından duyuran Saçılık, “Polis şu an evimde arama yapıyormuş. Evde yokum. Nuriye-Semih
yaşayacak. Direniş daima” ifadelerini kullandı. 1838
• İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şube Başkanı avukat Gülseren Yoleri İstanbul –
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Büyükada’da gözaltına alınan 10 insan hakları savunucusunun “terör örgütü üyeliği” ile suçlandığını
bildirildi. Yoleri, beş ayrı karakolda tutuldukları tespit edilen insan hakları savunucularıyla avukatlarının
görüşmeye başladığını söyledi. Avukatların savcılarla görüşemediğini kaydeden Yoleri, aktivistlerin
suçlanma sebeplerini gözaltına alınma tutanaklarından öğrenebildiklerini belirtti. 1839
• Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını
talep ettiği karar taslağını 64’e karşı 477 oyla kabul etti. Söz konusu karar gerekçesindeki raporda, AB
Komisyonu’ndan Ankara’nın referandumla kabul edilen Anayasa değişikliklerini hayata geçirmesi
halinde müzakerelerin askıya alınmasını talep ettiği ve Türkiye'de güçler ayrılığı ile yargının bağımsızlığı
ilkelerinin kısıtlanması nedeniyle Kopenhag kriterleriyle uyumunun bozulduğu gibi gerekçeler
gösterildiği belirtildi. İlk kez 2005 yılından bu yana bir AB kurumunun, müzakerelerin askıya alınması
için resmi çağrıda bulunmuş olduğu da kaydedildi. Türkiye ile AB müzakerelerinin askıya alınması
çağrısı içeren rapor, AP Türkiye Raportörü Kati Piri tarafından kaleme alınmıştı. Kararda, 15 Temmuz
darbe girişimi ve Türkiye’deki terör eylemleri de kınanıyor. 1840
7 Temmuz 2017
• HDP Milletvekili Selma Irmak'ın, güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır’a nakledilen duruşmasında
savcı, Irmak’ın “Terör örgütü yöneticiliği” ve altı kez “terör örgütü propagandası yapma” suçundan 52.5
yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. 1841
• CHP’li milletvekilleri Zeynep Altıok Akatlı ile Şenal Sarıhan, açlık grevi yaparken tutuklanan
eğitmenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a mektup yazdı. Mektupta,
“en hızlı şekilde gerekli adımların atılması” talebinde bulundu. Metinde “Haksızlığa uğradıklarını
anlatmak için yaşamlarını riske atacak denli masumluklarına güvenen iki can hak talebiyle eriyerek
ölüyor” denilerek, “ya iki gencin göz göre göre ölümüne seyirci kalacaksınız ve tarihe bu şekilde
geçeceksiniz, ya da ölümleri engellemek için adım atacaksınız” ifadeleri kullanıldı. 1842
• Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Diyarbakır’a temsilcilik açtı. TGS Genel Başkanı Gökhan
Durmuş, açılış konuşmasında tutuklu gazetecilere dikkat çekerek, “yargının bağımsız olmadığı bir ülkede,
hakimler de tarafsız karar veremiyor” dedi. 1843
9 Temmuz 2017
• İstanbul Maltepe'de, 25 günlük “Adalet Yürüyüşü”nün ardından düzenlenen “Adalet
Mitingi”nde konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Bizler olmayan adalet için yürüdük, bu son değil,
bizim ilk adımımızdır… Yeni bir iklim yeni bir tarih” dedi. 1844 Kılıçdaroğlu, ayrıcaokuduğu 10 maddelik
manifestoda, “uzun tutukluluk süreçleri ile sağlık sorunları nedeniyle cezaevlerinde tutulan devlet
memuru, gazeteci ve akademisyenin muğlak kanıtlara dayalı tutuklanmaları, gereğinden uzun yargı
süreçlerine maruz kalmaları son bulmalı” dedi. İlgili makama diye yazılan manifestoda, adaleti
simgeleyen Themis Heykeli’nin resminin yer aldığı belirtildi. Manifestoda ayrıca, “yargının
bağımsızlığına, siyasi erklerin iyi niyetlerine, adaletin tecelli ve tesis edeceğine inanmak için OHAL'in
bitirilmesini, KHK sürecinin sonlandırılmasını, haksız ve hukuksuz yargı kararlarının derhal gözden
geçirilmesini ve sağlık sorunları yaşayan tutukluların durumlarının iyileştirilmesini toplum vicdanı adına
talep ediyoruz” denildi. 1845
• Ege Üniversitesi’nde “Bağış yap dersten geç” şeklinde duyuru yayınlayan ve öğrencileri bazı
kurumlara bağış yapmaya zorlayan Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı görevden alındı.
Resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, öğrencilerin bazı vakıflara bağış yaparlarsa dersten
geçeceklerini belirten Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökalp Kahraman'ın görevden alındığı ve hakkında
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soruşturma başlatıldığı açıklandı. 1846
10 Temmuz 2017
• HDP Siirt Eş Başkanı Abdullah Çetin, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında
evinde gözaltına alındı.Çetin, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma kapsamında Çetin'in ev ve ofisinde arama yapıldığı ve bazı dijital
materyallere el konulduğu belirtildi. 1847
• HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Selahattin Demirtaş bir
teröristtir” ifadesine ilişkin suç duyurusunda bulundu. Baydemir, manevi tazminat davası açacaklarını ve
bu konuyu AİHM'ye taşıyacaklarını da belirtti. 1848 Demirtaş da cezaevinden Erdoğan’a gönderdiği
mektupta, “Benim terörist olduğumu daha mahkemem başlamadan hüküm şeklinde ilan ederek, bundan
sonraki bütün yargılamalarıanlamsız ve gereksiz kıldığın için sana şükranlarımı sunuyorum” dedi. 1849
• Muş'un Varto ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyon nedeniyle yedi köy, iki mahalle,
bir mezra ve beş yaylada sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bölgede
geçmiş dönemlerde meydana gelen terör olaylarının, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz
etkilediği, eylemler neticesinde vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme
haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı, bu durumda vatandaşların, büyük mağduriyet yaşadığı”
belirtildi.1850
• Mardin’in Nusaybin ilçesi kırsalında PKK’ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 13
köy ve dört mezrada ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilik tarafından yapılan
yazılı açıklamada, “PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek, PKK mensupları tarafından kullanıldığı
değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon icra edileceği”
belirtildi.1851
• Avusturya Hükümeti, 15 Temmuz Anma Etkinliği için Avusturya’ya gitmeyi planlayan
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin ülkeye girişini etkinliğin çok büyük ve kamu düzeni, güvenlik
açısından tehdit oluşturacağı gerekçesi ile yasakladı. Avusturya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Bakan
Sebastian Kurz’un, Bakan Zeybekçi’nin ülkeye girişini yasakladığını doğruladı. Söz konusu karar,
Hollanda’nın “Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in Hollanda’ya girişinin arzu edilmediğini”
açıklamasından hemen sonra geldi. 1852
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’daki G20 zirvesi sonrasındaki basın
toplantısında, tutuklu gazeteci Deniz Yücel dahil tüm tutuklu gazeteciler için yargının gerekli
değerlendirmeyi yaptığını ifade etti. Erdoğan, “Basın mensupları herhalde sınırsız özgürlüğe sahip
değildir. Basın mensupları da suç işler. Suç işlediği zaman da yargı gerekli değerlendirmeleri yapar”dedi.
1999 yılında cezaevine girdiğini söyleyen Erdoğan, “Fikir özgürlüğünü iyi bilirim. Belediye başkanıyken
şiir okuduğum için hapse girdiğimi herhalde bilmiyorsunuz. Fikir ve düşünce özgürlüğü konusunda
hassasım. Bütün yasalarımız buna göre düzenlenmiştir. Bu basın mensubu diye tanımladıklarınız teröre
yardım yataklık yapan kişilerdir” diye konuştu. 1853
• Yeni Akit, manşetten yayımladığı haberiyle ateist olduğunu ya da evrime inandığını açıklayan
isimleri hedef gösterdi. Yeni Akit, aralarında sanatçı ve akademisyenin de bulunduğu kişileri hedef
göstererek, “İşte ateist olduğunu açıklayan oyuncular! İslam'a ve Müslümanlara hakaret edenler de var”
manşeti attı.1854
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın imam hatip lisesindeki sınıf
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arkadaşı İbrahim Eren, TRT’nin yeni genel müdürü oldu. Eren'in atama kararı, Erdoğan tarafından
onaylanarak, Resmi Gazete'’de yayımlandı. 1855 Bu atamayı hukuken hileli bulduğunu kaydeden gazeteci
kökenli CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, “Yasalara göre Eren’in TRT’de görev alabilmesi için, yasada
en az 12 yıllık devlet memuru olma şartı var, ancak bu sağlanmadan hülle yoluyla bu göreve getirildi.
AKP kanun kural tanımamakta ısrar ediyor” diyerek atamayı kınadı. 1856
• “Medyada Irkçılık ve Ayrımcılıkla Mücadele İnisiyatifi” adlı bir oluşum, Suriyelilerle ilgili
yapılan haberlerdeki ırkçı ve ayrımcı dili kınadı. Bu oluşum katılımcısı 80 gazeteci ve akademisyen
tarafından yayınlanan ortak bir bildiride, medyadaki haberlerde “ırkçı ve ayrımcı dil” olduğu ileri sürülen
yayınlara dikkat çekildi. 1857
11 Temmuz 2017
• HDP Ağrı milletvekilleri Dirayet Taşdemir ile Berdan Öztürk hakkında katıldıkları cenazeler
gerekçe gösterilerek Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi’nde “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan
beş’er yıla kadar hapis cezası istendi. 1858
• Die Welt yazarı Daniel Heinrich, “Adalet Yürüyüşü”nü “Türkiye Cumhuriyeti ve devletin
kurucusu Atatürk’ün laik değerlerine sahip çıkmanın görkemli gösterisi” olarak tanımladı. CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Türkiye’deki tüm anti- demokratik uygulamalar artık son bulmalıdır”
sözlerini sevindirici bulduğunu söyleyen Heinrich, bu yürüyüşün hedefine ulaşabilmesi için diğer
muhalefet partilerinin birleşmesi gerektiğini savundu. 1859
• İstanbul Büyükada’da gözaltına alınan 10 insan hakları savunucusunun gözaltı süreleri yedi gün
daha uzatıldı. Uluslararası Af Örgütü Türkiye uzmanı Andrew Gardner, Twitter hesabından yaptığı
açıklamada, durumu ‘gülünç’ olarak nitelendirerek, 10 aktivistin derhal serbest bırakılmasını talep etti. 1860
AyrıcaKadın Koalisyonu’ndan İlknur Üstün’ün ev araması sırasında aralarında Ece Temelkuran’ın
kitabının da bulunduğu üç kitaba da el konulduğu bildirildi. 1861
• CHP Milletvekili Mehmet Tüm, kamu yayıncısı TRT’nin iktidarın yayın organı haline geldiği
gerekçesiyle TRT adına yapılan zorunlu vergi kesintilerinin kaldırılması için TBMM Başkanlığı’na kanun
teklifi verdi. Tüm, ayrıca “TRT’nin adının, T-RTE olarak değiştirilmesini” de istedi. 1862
• Anayasa Mahkemesi’nin, bir kararına erişim engeli getirildi. Yüksek Mahkeme’nin 2014 tarihli
“Deniz Yazıcı Başvurusu” hakkındaki kararına getirilen erişim engelinideğerlendiren Yrd. Doç. Dr.
Kerem Altıparmak, “Yıllardır Sulh Ceza Hakimliği'nin adil yargılama problemi olduğunu söylüyoruz.
Anayasa Mahkemesi kendi sitesi engellenince belki bunun ne demek olduğunu anlar” dedi. 1863
12 Temmuz 2017
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock soruşturması kapsamında 34 eski TRT çalışanı için
gözaltı kararı aldı. Gözaltı kararlarının uygulanmaya başladığı kaydedildi. 1864
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da BBC’nin “HardTalk” programında, tutuklu
gazetecilerin durumuna ilişkin soruya, “Türkiye'de gazetecilikten tutuklu kimse yok, yapılan
değerlendirmeler yalan” diye yanıt verdi. Erdoğan, “Şu anda içeride olanların gazetecilik sıfatı yok.
Bunlar ya terör örgütüyle beraber hareket etmişlerdir ya silah bulundurmaktan içeri girmişlerdir ya da
birçok yerlerde bankamatikleri kırmışlar, buraları soymuşlardır. Ama ceplerinde bir sarı basın kartı değil,
gazeteci kartı vardır. Bununla beraber kendilerinin gazeteci olduğunu iddia etmişlerdir. Ve şu anda da
sizin ifade ettiğiniz şekilde 170 tane gazeteci falan içeride yok, bunların hepsi yalan. Böyle bir şey söz
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konusu değil. Bunların defaatle açıklamalarını yaptık ve şu anda gerçek manada gazeteci sıfatıyla içeride
iki kişi var. Bunun dışında böyle bir şey söz konusu değil. Bu yalanlarla da dünyayı kandırmayalım”
dedi.1865
• KHK ile ihraç edilen ve Ankara Yüksel Caddesi’ndeki protesto eylemi nedeniyle tutuklanması
talep edilen sosyolog Veli Saçılık’ın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. 1866
• Ankara Yüksel Caddesi’nde yaklaşık sekiz aydır aralıklarla düzenlenen eylemlerde yer alanlara
ev hapsi cezasına çarptırıldı. Eylemciler daha önce de tutuklanmış ve adli kontrol şartıyla serbest
bırakılmıştı.1867
13 Temmuz 2017
• Vatan yazarı gazeteci Okay Gönensin hayatını kaybetti. Gönensin, gazetecilik hayatı döneminde
Cumhuriyet, Sabah, Yeni Yüzyıl, Star ve Yeni Binyıl’da yazı işleri müdürü, yayın koordinatörlüğü, genel
yayın yönetmenliği, köşe yazarlığı ve başyazarlık yapmıştı. 1868
• Adalet Bakanlığı’nın 15 Temmuz soruşturmalarına ilişkin hazırladığı rapora göre; FETÖ’ye
yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 50 bin 510 şüpheli tutuklandı. FETÖ/PDY örgütüne
mensup kişilerce yapılan darbe girişimi soruşturmalarında bu güne kadar 169 general, yedi bin 98 albay
ve alt rütbeliler, sekiz bin 815 emniyet mensubu, 24 vali, 73 vali yardımcısı, 116 kaymakam ve 31 bin
784 diğer şüphelilerin tutuklandığı kaydedildi. 1869
• Darbe gecesini anlatan “Uyanış” filminin yapımcısı Ali Avcı, FETÖ üyeliğinden gözaltına
alındı. Filmin fragmanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başına silah dayanan görüntülerin
tepki çekmesi üzerine Avcı’nın evinde arama yapıldığı ve Doç. Dr. Fetullah Karabiber’inde gözaltına
alındığı belirtildi. Avcı, daha önce de büyük tepkilere neden olan “Reis” filminin de yapımcılığını
üstlenmişti.1870
• Açlık grevinin 126’ncı günündeki tutuklu eğitimcilerden Nuriye Gülmen’i gece uykusundan
uyandıran gardiyanların, “Öldün mü, yaşıyor musun diye kontrole geldik” dediği belirtildi. Avukat Engin
Gökoğlu, görüşme sonrası, ayrıca diğer tutuklu Semih Özakça’nın ise uzaktan kontrol edildiğini
anlattı.1871
• Evrensel Gazetesi tarafından yayımlanan haberde; Sabah, Hürriyet, YeniŞafak, Habertürk,
Türkiye ve Star’ın birinci sayfadan verdikleri haberlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
OHAL ile ilgili sözlerini yazmaması eleştirildi. Erdoğan’ın, yabancı ortaklı sermaye temsilcilerine
seslendiği konuşmasında, “Grev tehdidi olduğunda OHAL ile hemen müdahale edilebildiği”ni belirterek,
OHAL’i grevleri yasaklamak için kullandıklarına ilişkin sözlerine söz konusu 6 gazetede yer
verilmedi.1872
• Washington Metro İşletmeleri, tramvay ve metro duraklarındaki panolarda “15 Temmuz Darbe
Girişimi ile ilgili bilgilendirme” ilanlarının asılmasına izin vermedi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları
Derneği (MÜSİAD) ABD Şubesi, hazırladıkları darbe girişimiyle ilgili bilgilendirme ilanlarının
asılmasına izin verilmemesini kınadı. MÜSİAD ABD Şubesi Başkanı Mustafa Tuncer, ABD’de ayrıca
darbe girişimiyle ilgili konferans düzenlenmesini ve şehitler için camilerde mevlit okumasını
planladıklarını açıkladı. 1873
14 Temmuz 2017
• Bakanlar Kurulu’nun imzaladığı KHK yürürlüğe girdi. Buna göre aralarında 302 akademisyenin
de bulunduğu 7 bin 348 kişi kamudan ihraç edildi. Eski İstanbul Valisi Mutlu ile Başbakanlık Basın
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Müşaviri Sarıkoca da ihraç edilenler arasında yer aldı. KHK ile ayrıca futbolcular Hakan Şükür ve Arif
Erdem’in madalyaları da geri alındı. Daha önceki KHK’lerle görevlerinden ihraç edilen 312 kişi ise
görevlerine iade edildi. 1874
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), 28 yıldır verilen “Basın Özgürlüğü Ödülleri”nin bu yıl
ülkenin ve medyanın içinde bulunduğu koşullar nedeniyle verilmeyeceğini açıkladı. “Ülkemizin ve
medyanın içinde bulunduğu koşullar dikkate alınarak 1989 yılından bu yana verilen Basın Özgürlüğü
Ödülleri ile Sürekli Basın Kartı alan Cemiyet üyelerine anı plaketi verilmesinin dondurulmasına,
olanaklar elverdiğinde bu ödüllerin yeniden konulması konusunda görüş birliğine varılmıştır” denildi. 1875
• Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde icra edilecek operasyon öncesi sokağa çıkma yasağı ilan
edildi.1876
• Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı’nın tahliye edilmesine kararı verildi.
Anlı, Ekim ayında tutuklanmasının ardından görevinden alınmış ve kendisiyle birlikte 51 kişi hakkında
iddianame hazırlanmıştı. Diyarbakır’ınKurşunlu köyüne yapılan “Şeyh Sait Şehitliği” inşaatında yer alan,
yardım eden ve mezarlıktaki “Demokratik Direniş Çadırı” eylemlerine katılanlar hakkında çeşitli suçlar
yöneltilmişti.1877
• İsveç’te yayınlanan bazı gazeteler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdikleri bir
mektupta, Türkiye’de tutuklu bulunan gazetecilerin serbest bırakılmasını istediler. İsveç’te yayın yapan
32 gazetenin genel yayın müdürlerinin imza attığı mektupta, söz konusu talebe yer verildi.
• Funke Medya Grubu’nun Almanya Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi’ne dayandırarak verdiği
haberde 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden bu yana üç binden fazla Türk vatandaşının Almanya’ya iltica
başvurusunda bulunduğu belirtildi. 1878
• Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi ve yazar Koray Çalışkan, FETÖ/PDY soruşturmasında
gözaltına alındıktan sonra ev hapsinde kalması şartıyla serbest kaldı. 1879
15 Temmuz 2017
• Tunceli Valiliği, “17. Munzur Festivali”ne OHAL gerekçesiyle izin verilmeyeceğini açıkladı.
Tertip komitesi ise festivali düzenlemekte kararlı olduklarını belirterek, “Yasaklar valiliğin ise festival
halkındır. Biz yine halkımızı çağıracağız” açıklaması yaptı. 1880
• Die Welt, 15 Temmuz Darbe Girişimi ve sonrasında yaşanılanları derleyen özel bir haberinde
bu süreçte hayatını kaybedenler, yaralananlar, firariler ve yapılan yasal işlemler hakkında istatistikleri de
vererek, “Ülkenin her yanına yayılan operasyonlarda şu ana kadar 169 binden fazla kişi hakkında,
darbenin planlayıcısı olduğu iddia edilen ve hükümet çevrelerince ‘FETÖ’ diye adlandırılan Gülen
hareketiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle yasal işlem yapıldı” denildi.
16 Temmuz 2017
• Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, kaleme aldığı bir makalede,
“Türkiye idamı yeniden getirecek olursa Türk Hükümeti, AB üyeliğine kapıyı tamamen kapatmış olur”
dedi.1881
• CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, görevden alınan Demokratik Bölgeler Partisi’nden (DBP)
seçilmiş belediye başkanlarının yerine atanan kayyumların uygulamalarından bölgede yaşayan halkın
rahatsız olduğunu ifade ederek, duruma ilişkin hazırladığı raporu fotoğraflar eşliğinde açıkladı.
Belediyelere kayyum atanmasının bölge halkının iradesine yönelik saygısızlık olduğunu söyleyen
Tanrıkulu, “Yerelde kayyumlar vasıtasıyla hafıza silmeye, asimilasyonu güncel politika haline getirmeye
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çalışan iktidar TBMM'de İç Tüzük Değişikliği ile bu politikayı tüm ülkede hakim kılmayı, Kürtler dahil
tüm farklı kimliklerin, kültürlerin adlarının bile anılmasını engellemeyi hedeflemektedir.
Kayyumların icraatları ise iktidarın Kürt sorunu konusunda geldiği noktanın özeti mahiyetindedir”
dedi.1882
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında OHAL’in
uzatılmasını talep edeceğini açıkladı. Erdoğan, “Parlamenter hukuk sistem içinde parlamentomuzdan gelir
geçerse bana geldiği zaman ben de bunu onaylarım. Bu kadar açık söylüyorum. 250 şehidimizin
ruhaniyetinin hesabını veremeyiz. İstedikleri gibi at oynatmaya devam mı edeceklerdi” dedi. 1883
• Suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan Sedat Peker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ı eleştirenleri “en yakın bayrak direklerine ve ağaçlara asmakla” tehdit etti. 1884
• Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen
OHAL’de gazetecilerin neler yaşadığı hakkında hazırladığı raporda, OHAL’in cadı avına dönüştüğünü
vurgulandı. “Türkiye’de OHAL altında gazetecilerin korkunç yılı” başlığı altında kullanılan haberde RSF
Doğu Avrupa ve Merkez Asya Masası Başkanı Johann Bihr’in, “Türkiye’deki yöneticilere, mesleki
faaliyetlerinden ötürü tutuklanan tüm meslektaşlarımızın serbest bırakılması ve OHAL ile yok edilen
medyadaki çoğulculuğun yeniden sağlanması çağrısı yapıyoruz” sözlerine yer verildi.Keyfi gözaltı,
tutuklama ve tecritlerin kötü muamele olduğunu belirten Bihr, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de
başvuruları acilen değerlendirme çağrısı yaptı. Zaman Davası, darbe girişimi, medya davası, Cumhuriyet
Davası ve Sözcü tutuklamalarının da hatırlatıldığı raporda, “Yargılama öncesi tutuklamanın sistematik
olarak kullanılması sadece darbe girişimine dayanmıyor” denilerek, Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın
sızdırılan e-postalarına ilişkin haberler nedeniyle tutuklanan gazetecilere de dikkat çekildi. 1885
• Yönetmen ve fizik tedavi alanında tıp doktoru Mustafa Altıoklar hakkında sosyal medyada yer
alan paylaşımları nedeniyle gözaltı kararı alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın,Altıoklar’ın, 15
Temmuz’un birinci yılında düzenlenen anma törenlerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı
paylaşımlarının incelenmesi üzerine gözaltı kararı verdiği belirtildi. Atıoklar, 2015 yılında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medyada “narsist kişilik bozukluğu” teşhisi konusunda
attığı mesaj nedeniyle üç ay cezaya çarptırılmış ancak cezası tecil edilmişti. 1886
• BBC, darbe girişimini “başarısız” diye nitelerken darbenin yıldönümünün kitlesel gösterilerle
anıldığı haberine yer verdi. CNN International, darbe gecesinde yaralanan bir gazinin görüntülerini
ekrana getirirken; Bild ise ‘İstanbul’da mega gösteri’ başlığını kullandığı ve Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği idam tartışmasını sayfasına taşıdığı izlendi. Financial Times,
“Türkiye, ülke çapında şok dalgaları göndermeye devam eden başarısız darbenin birinci yıldönümünü
anma törenleriyle kutluyor” şeklinde bir ifadeye yer verdi. The Guardian, Cumhurbaşkanı’nın köşe
yazısını yayınlayarak, “Türkiye, darbe girişiminin birinci yıldönümünde demokratik değerleri savunuyor”
derken Le Monde, “Başarısız darbe girişiminin ardından Türkiye hükümeti destanı kutluyor” diye bir
haberi sayfalarına taşıdı. 1887
17 Temmuz 2017
• BİA Medya Gözlem Raporu’nda, “öldürülen gazeteciler”, “hapisteki gazeteciler”,
“soruşturmalar”, “açılan-süren davalar” gibi başlıklar altında yer verilen bilgilerde; Temmuz ayında 136
gazetecinin cezaevine girdiği, 301 gazetecinin çeşitli suçlamalarla toplam 142 ağırlaştırılmış müebbet,
beş müebbet ve dört bin 259 yıl 10 ay hapis tehdidiyle yüz yüze kaldığı” kaydedildi. Raporda, tutuklu
gazetecilerin 78’inin Gülen Cemaati medyasında çalışanlardan oluşurken; habercilerden 30’unun Kürt
medyasına mensup olduklarına dikkat çekildi. Cumhuriyet’in 11 yazar, yayın yetkilisi ve muhabirinin de
“FETÖ’ye yardım ve propaganda” suçlamasıyla tutuklu bulunduğuna işaret edildi. Bu arada, “dokuz
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gazeteci de çeşitli “yasadışı örgütlere üyelik” veya “propaganda” suçlamasıyla hapishanede tutuluyor”
denilen raporda, “Hapishanedeki 136 gazeteciden 19’u hükümlüyken, 84’ünün hala soruşturma geçirdiği
veya haklarındaki iddianamelerin halen düzenlenme aşamasında olduğu, bu arada 23’ünün ise
yargılandığı” ifade edildi. 1888
• Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında tavsiye edilmesinin ardından TBMM’ye sunulan
tezkere ile OHAL üç ay daha uzatıldı. Süresi 19 Temmuz’da sona erecek olan OHAL’in uzatılmasına
ilişkin Başbakanlık Tezkeresi’nin, MGK toplantısı bitmeden ve Bakanlar Kurulu toplantısına
başlanmadan Meclis’e sunulması dikkat çekti. Bu uzatmayla birlikte Türkiye, OHAL’de ikinci yılına
girdi.1889
• Mardin’in Nusaybin İlçesi'nin 11 mahallesinde PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar
nedeniyle Temmuz ayında ilan edilen sokağa çıkma yasağı, kaldırıldı. 1890
• ABD Büyükelçisi John Bass, üzerinde “Türkiye, Tüm insan hakları savunucularını serbest
bırak” yazılı bir dövizle fotoğraf çektirdi. Büyükelçi Bass, geçen hafta ABD’nin Bağımsızlık Günü
nedeniyle düzenlediği resepsiyonda da adalet ve hukukun üstünlüğü konusunda yaptığı açıklamada,
“ABD’de terörle başa çıkarken yaşadığımız acı deneyimler ve yaptığımız hatalar, adaleti aceleye
getirmenin ya da terörizmin geniş bir tanımlanmasının kendi başına tehlikeli olabileceğini bize öğretti.
Bu tür tutumlar temel özgürlükleri aşındırabilir, hükümetlere güvene zarar verebilir ve adalet, intikamla
karıştırılabilir. Mevlana’nın ‘keder, merhametin bahçesine dönüşebilir’ öğretisi, hepimizin adalet ve
intikam arasındaki ince çizgiyi hatırlamasına yardımcı olabilir,” dedi. 1891
• CHP Milletvekili Mehmet Tüm, tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın
131 gündür süren açlık grevlerini TBMM gündemine taşıdı. Gülmen ve Özakça’nın amaçlarının ölmek
olmadığını, sadece işlerini ve özgürlüklerini istediğini ifade eden Tüm, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve
Adalet Bakanı’na seslenerek “Nuriye ve Semih için acilen gerekli adımları atın, onları yaşatalım ki
insanlık da yaşasın” dedi.1892
• OHAL kapsamında KHK’lerle işlerinden uzaklaştırılan veya ihraç edilenlerin itirazlarını
değerlendirmek için kurulan yedi üyeli OHAL İnceleme Komisyonu işbaşı yaptı. Başvuru
sürecinde elektronik ortamda hazırlanan başvuru formlarının doldurulması gerektiği ve ardından
formların valilikler veya bakanlıkların merkez teşkilatlarındaki bürolara teslim edilmesi gerektiği
belirtildi. Komisyon’a ihraç edilen veya açığa alınan kişiler yanı sıra haklarında kapatılma kararı verilmiş
dernek, sendika gibi tüzel kişilikler de başvuru yapabilecek. 1893
18 Temmuz 2017
• Alman Hükümeti, Türkiye’de tutuklu bulunan DieWelt muhabiri Deniz Yücel'in avukatının
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptığı başvuruyu destekleyeceğini duyurdu. Federal
Alman Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier, DieWelt’e verdiği demeçte, yargının hukuk devleti
kurallarına uygun bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirterek, “Yücel 155 gün önce tutuklandı, 140
gündür de hücre hapsinde kalıyor. Hakkında halen iddianame hazırlanmadı. Bu muamele hukuk devleti
usullerine aykırı olduğundan Almanya, Yücel'in avukatı tarafından AİHM'e iletilen şikâyeti
destekleyecektir. Yücel'in zanlı olarak haklarından yararlanamadan hücre hapsinde tutulması kabul
edilemez” dedi. Alman Adalet Bakanı Heiko Mass da DieWelt muhabiri “Deniz Yücel ‘terör propagandası
ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ile suçlanıyor. Yücel'in AİHM'e sunulan şikâyet dilekçesinde bu
suçlamalara dayanılarak hücre hapsine alınmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin işkence ve kötü
muameleyi yasaklayan, güvenlik ve özgürlük hakkı tanıyan ve fikir özgürlüğünü teminat altına alan
maddelerine aykırı olduğu belirtiliyor. Türk yargısından Yücel hakkındaki iddianamenin kendilerine
iletilmesini isteyen Adalet bakanı, Yücel'in yekten terörist olarak suçlanması dışında gerekçe
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gösterilmediğini söyledi. Bakan tutukluluk şartlarının insan haysiyetine yakışır olması ve Yücel'in hücre
hapsinden alınması gerekiyor” dedi. 1894
19 Temmuz 2017
• İstanbul Büyükada’da gözaltına alınan 10 aktivistten birisi olan İsveç vatandaşı Ali Gharavi’nin
tutuklanması üzerine İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, kararı “çok vahim” olarak niteledi.
Wallström, tutuklamaya açıklık getirilmesi için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, “Bu tutuklamalar,
insan hakları için çalışan kuruluşların temsilcilerine karşı uzun zamandır süren uygulamaların devamıdır.
Özgür basın, özgür muhalefet çoğulcu, demokratik ve sağlıklı bir toplumun ön koşuludur’’ dedi. 1895
• IPS İletişim Vakfı ve Bianet işbirliğinde, “İşsiz Gazeteciler Haberinin Peşinde” projesinin ekitabı çıkarıldı. İşsiz kalan gazeteciler ile dayanışma içerinde olmak amacıyla gerçekleştirilen proje ekitabında, 20 gazetecinin 10 dosya haberi yayınlandı. Proje, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu’nun
Matra İnsan Hakları Programı mali desteğiyle gerçekleşti ve dosya haberler Mayıs ayında Dünya Basın
Özgürlüğü Günü’nde tamamlanarak teslim edildi. 1896
21 Temmuz 2017
• Alman haber kanalları N-tv ve N24, Türkiye ile Almanya arasındaki gerginlik sebebiyle belirli
Türk ürünleri reklamlarını yayımlamama kararı aldı. Haber kanalı N24’ün bağlı olduğu RTL’nin
pazarlama firmasından yapılan açıklamada, “Son iki gün içinde siyasi ortamın tamamen değişmesi ve
Almanya Dışişleri Bakanı’nın Türkiye’deki yatırımlara karşı uyarıda bulunmasının ardından
kampanyaların yayınlanmasını anlamlı bulmuyoruz” denildi. 1897
• Diyarbakır'ın Lice İlçesi kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi iki köy ile bu köylere bağlı
13 mezrada, ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 1898
• İsrail’in Kudüs’teki Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal arama dedektörleri yerleştirmesi
gerekçesiyle Alperen Ocakları’na bağlı bir grup, İstanbul Beyoğlu'ndaki Neve Şalom Sinagogu’nun
önünde protesto gösterisi düzenlendi. Alperen Ocakları İl Başkanı Kürşat Mican, protesto sırasındaki
açıklamasında, Türkiye’de yaşayan Musevi toplumunu hedef alan sözler sarf ettiği belirtildi. Mican,
“Siyonistler aklını başına alsınlar. Bizim kardeşlerimizin ibadet özgürlüğünü engellemesinler. Nasıl orada
bizim ibadet özgürlüğümüzü engelliyorsanız, bizde sizin burada ibadet özgürlüğünüzü engelleriz. Nasıl
bugün burada durduysak, yarın da geliriz.Buradan içeriye giremezsiniz” dedi. Basın açıklaması sona
erdiğinde gruptan bazı kişiler, sinagog kapısını tekmeleyip kapıya taş attı. 1899
• İstanbul Beyoğlu’ndaki Neve Şalom Sinagog’unu hedef alan İsrail protestosuna Türkiye
Hahambaşılığı Vakfı’ndan tepki geldi. Vakfın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Bu akşam Neve
Şalom sinagogumuz önünde yapılan provakatif gösteriyi kınıyor, ilgili makamlardan gereğinin
yapılmasını bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı. 1900
23 Temmuz 2017
• HDP Siirt İl Eş Başkanı Abdullah Çetin, “Örgüt üyeliği” gerekçesiyle tutuklandı. 1901
24 Temmuz 2017
• TBMM Genel Kurulu’ndaki içtüzük değişikliği görüşmelerinde, CHP Grup Başkanvekili Özgür
Özel'in konuşması sırasında TRT bünyesindeki Meclis TV’nin internet sitesindeki canlı yayını kesildi.
Özel, Meclis'in susturulmasını kürsüye siyah örtü örterek protesto etti. Resmi açıklamada,
“Sunucumuzdaki teknik bir arıza sebebiyle TRT Resmi Web Sitesi geçici olarak servis dışıdır. Lütfen daha
sonra tekrar deneyiniz. İlginize ve sabrınıza teşekkürler” biçiminde anons yapıldı. 1902 Özel’in konuşması
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sırasında TBMM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan Meclis TV’nin yayınına da
ulaşılamadığı, bunun da ancak TBMM Başkanlığı’nın talimatıyla olabileceği ve bunun TBMM’de ilk kez
yaşandığı kaydedildi. 1903
25 Temmuz 2017
• Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB’nin Genişlemeden Sorumlu
Komiseri Johannes Hahn, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Bakanı Ömer Çelik’in
katıldığıBrüksel’deki ‘Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı’ sırasında, Türkiye’deki
basın ve ifade özgürlüğü konusunda gergin diyaloglar yaşandığı bildirildi. Türkiye’de gazetecilerin
tutuklanması ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, “İşini düzgün yapan gazeteci ile teröre destek veren
gazetecilerin bir tutulması doğru değil. Gazeteci olmak her türlü suçu işlemeyi meşru göstermez. Son
zamanlarda moda bu gazetecileri ajan olarak kullan! Nasılsa yakalanınca kıyamet kopacak” dedi. 1904
• Darbe girişiminden sonra KHK’lerle işlerinden uzaklaştırılan veya ihraç edilenlerin itirazlarını
değerlendirmek için kurulan OHAL İnceleme Komisyonu’na ilk hafta 17 bin başvuru yapıldı. Bünyesinde
40 hakim, 40 müfettiş, 90 uzman ve katip olmak üzere yaklaşık 200 personel barındıran komisyona
yapılacak başvuruların, 110 bin civarında olmasının beklendiği belirtildi. 1905
26 Temmuz 2017
• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) talebi üzerine 140 gündür açlık grevlerini
sürdüren tutuklu eğitmenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın, iki gün önce Ankara Numune Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’nde muayene edildiği ortaya çıktı.Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sağlık Kurulu’nun raporu Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Konuyu yorumlayan Adli Tıp uzmanı Dr.
Şebnem Korur Fincancı, “Bu bir protesto ve ölmeyi beklemiyorlar. Bu bir intihar değil. İnsanların
seslerini duyurmak için başka bir yol olmadığını düşündükleri koşullarda kullandıkları bir protesto
yöntemi. Uzun süreli açlık grevinde beyin dokusunda hasarlar olabilir. Bilinçleri uzun süre açık kalıyor
ama zorluklar ortaya çıkacaktır” açıklaması yaptı. 1906
• CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, HDP’nin başlattığı “Vicdan ve Adalet Nöbeti”ne izin verilmesi
gerektiğini belirterek, “Adalet istemini yükselten her türlü barışçıl, demokratik eylem saygı ile
karşılanması ve yükseltilmesi gereken yöntemlerdir” dedi. Tezcan, “Eyleme katılıp katılmama ayrıca
değerlendirilecektir henüz değerlendirme yapılmamıştır. Devletin, güvenlik güçlerinin masum ve
demokratik eylemlere engel olmak yerine imkân fırsat tanımayıp sadece güvenlik önlem alması
hükümetleri küçültmez büyütür. Onun dışında yapılacak adımlar demokrasiye, hukuk devletine
hükümetin itibarına zarar verir. Mevcut hükümet bu itibarı koruma kaygısında görünmüyor” ifadelerini
kullandı.1907
27 Temmuz 2017
• HDP Van Milletvekilli Tuğba Hezer Öztürk ile Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın
milletvekillikleri, TBMM Genel Kurulu’nda “devamsızlık” nedeniyle düşürüldü. Öztürk ve Sarıyıldız’ın,
geçen yıl Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki devamsızlıkları nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi
yönündeki TBMM Başkanlığı Tezkeresi’nin oylandı. Böylece HDP’nin TBMM'deki sandalye sayısının
55’e indiği kaydedildi.1908
• Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı üç mahallede, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik
gerçekleştirilecek operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı aynı gün kaldırıldı. 1909
28 Temmuz 2017
• Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları
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https://www.artigercek.com/meclis-tv-de-sansurun-kaldirildigi-gun-sansur
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/789228/AB_ile_Bruksel_de_gergin_toplanti__Gundem_basin_ve_ifade_ozgurlugu.html
http://t24.com.tr/haber/ohal-komisyonuna-bir-haftada-17-bin-basvuru,416169
1906
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/790017/Gulmen_ve_Ozakca_aclik_grevinin_140._gununde_AiHM_nin_talebiyle_hastanede.html
1907
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/789996/CHP_den_HDP_nin_Adalet_Nobeti_ne_destek__Bariscil_eylemlere_izin_vermek_hukumeti_kucultmez.ht
ml
1908
http://www.ntv.com.tr/turkiye/hdpli-tugba-hezer-ozturk-ve-faysal-sariyildizin-milletvekillikleri-dusuruldu,L4yTTFfLNUiWnRArn8Ckvg
1909
http://www.milliyet.com.tr/nusaybin-in-kirsal-mahallelerindeki-mardin-yerelhaber-2191075/
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hakkındaki davada mahkeme heyetince verilecek karar öncesindeki açıklamasında, “Gazetecilerin her
zaman tutuksuz yargılanmasının doğru olduğunu söylemişimdir. Geçmişte dile getirdiğim gibi bugün de
gazetecilerin tutuksuz yargılanmasını savunuyorum. Ancak Türkiye’de hükümeti içeride ve dışarıda
rahatlatacak bir unsur olur diye düşünüyorum” görüşünü dile getirdi. 1910
29 Temmuz 2017
• Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’nın, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) talebiyle götürüldükleri Ankara Numune Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nin raporu nedeniyle yatılı tedaviye alınmalarına karar verildi. Bunun üzerine Gülmen ve
Özakça, Sincan İnfaz Kampüsü Hastanesi’ne kaldırıldılar. Söz konusu raporda, “Mevcut bulgulara göre
hayati tehlike arz eder. Hayatını yalnız başına idame ettiremez. Ancak mevcut bulgular tutukluluk halinin
tehirini gerektirmez. Hastane statüsünde sağlık birimi olan Ceza İnfaz kurumlarında veya resmi sağlık
kuruluşlarının mahkûmlara ayrılan bölümlerinde takip ve tedavi edilebilir” denildi. 1911
30 Temmuz 2017
• Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, müftülere resmi nikâh kıyma yetkisi verilmesine ilişkin
kanun tasarısını savundu ve “Bu değişiklik, laiklik ilkesine aykırı değildir. Aksine tam da laiklik ilkesinin
ve hukuk devletinin gereğidir” dedi. Bozdağ, müftülüklerce nikâh kıyılmasıyla birlikte küçük yaşta
evliliklerde artış olacağı görüşünü de reddetti. 1912
• Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi meydanındaki Atatürk heykeline sarıklı şalvarlı bir
şahıs“Dinimizde putperestlik yoktur” diye bağırarak, saldırdı. Seyyar satıcı olduğu belirtilen Mahmet
Malbora isimli kişi elindeki tahta ile zarar vermeye çalışırken etraftakiler tarafından engellendi.
Malbora’nın gözaltında ifadesi alındıktan sonra tutuklandığı bildirildi. 1913 Malbora’nın, “Allah tarafından
bana bildirilen bir mesaj ile heykele zarar verdim” şeklinde ifade verdiği belirtildi. 1914
• Çanakkale’de, üzerinde “Part-time Hero” yazılı tişört giyen U.A isimli şahıs gözaltına alındıktan
sonra serbest bırakıldı. Türkçesi “yarı zamanlı kahraman” anlamında İngilizce yazılı tişörtü giydiği için
savcılığa yapılan ihbar nedeniyle gözaltına alınan U.A. isimli şahıs, ifadesi alındıktan sonra serbest
bırakıldı.1915
31 Temmuz 2017
• HDP’nin başlattığı “Vicdan ve Adalet Nöbeti”nde kaşık ve düdüklerle yaklaşık beş dakikalık
bir eylem yapıldı. HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, eylemi bir başlangıç olarak gördüklerini
belirterek, “Amed (Diyarbakır) halkı kendi rengi ve sesiyle “Vicdan ve AdaletNöbeti”nin sesine ses verdi.
Ne yaparlarsa yapsınlar bu halkın adalet ve vicdan sesini yükseltmeye devam edeceğiz” diye konuştu. 1916
1 Ağustos 2017
• Star TV, “Kibar Feyzo” filminde yer alan grev görüntülerindeki “Patron Kalleş” yazılı
pankartları buzladı. 1917 Konuyu köşesine taşıyan Milliyet yazarı Sina Koloğlu, oyuncu Kemal Sunal ve
Şener Şen'in başrollerini paylaştığı “Kibar Feyzo” filmine TV ekranlarında uygulanan sansürü eleştirdi.
Koloğlu, filmde duvara yazılan “Patron Kalleş”yazısının buzlanması üzerine, “Zaman içinde filmlerin
farklı farklı ‘bip’ ve ‘buzlanmalardan’ geçtiğini gördük. ‘Eşşoğlueşek’ biplemesine alıştık. Kibar
Feyzo’da da görüntü buzlanmış. Film 1978 yılında yapılmış. Tam 39 yıl önce!” ifadelerine yer verdi. 1918
• İstanbul Büyükada’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan insan hakları savunucularından
Almanya vatandaşı Peter Steudtner, Maltepe Cezaevi’nden Silivri Cezaevi’ne nakledildi. Avukatı Murat
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http://t24.com.tr/haber/abdullah-gul-cumhuriyetciler-tutuksuz-yargilanmali-hukumeti-iceride-ve-disarida-rahatlatir,416757
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/792130/Gulmen_ile_Ozakca_devlet_zoruyla_hastanede.html
https://www.evrensel.net/haber/327888/bekir-bozdaga-gore-muftuluk-nik-hi-laikligin-geregi
1913
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/792527/_Dinimizde_putperestlik_yoktur__diyerek_Ataturk_anitina_boyle_saldirdi.html
1914
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201708021029522155-ataturk-bustu-saldiri-uyusturucu/
1915
https://www.cnnturk.com/turkiye/part-time-hero-tisortu-giyen-kisi-gozaltina-alindi
1916
https://www.evrensel.net/haber/327931/vicdan-ve-adalet-nobetinin-son-gununde-gurultu-eylemi
1917
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/793784/Kibar_Feyzo_filmine_bir_tuhaf_sansur..._Bakin_hangi_pankart_buzlandi.html
1918
http://www.milliyet.com.tr/kemal-sunal-a-ilginc-sansur/cadde/ydetay/2494269/default.html
http://www.birgun.net/haber-detay/kemal-sunal-in-kibar-feyzo-suna-sansur-172549.html
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Boduroğlu ise, Steudtner’in tutukluğuna yönelik yaptığı itiraza ise henüz bir yanıt verilmediğini ifade etti.
1919

• Cumhuriyet yazarı, çevirmen ve edebiyatçı Ahmet Cemal, 75 yaşında yaşamını yitirdi.Alman
dili konusunda yetkin isimlerden birisi olan Cemal, sadece edebiyat değil felsefe ve siyaset alanlarındaki
çevirileriyle tanınıyordu. 1920
• İzmir Aliağa 1 No’lu T Tipi Cezaevi’ndeki 10 siyasi tutukludan üçü, yaşadıkları hak ihlallerine
karşı uyarı amaçlı açlık grevine girdi. Siyasi tutuklulardan Sedat Karadağ, 10 siyasi tutuklu adına yazdığı
mektupta, yaşadıkları ihlalleri hukuksal ve diyalog yoluyla defalarca çözmeye çalıştıklarını, ancak
muhatap bulamadıklarını ifade etti. 1921
2 Ağustos 2017
• Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın cezaevi koşullarında
yaşadıklarını anlatan kısa film yayınlandı. Senarist, HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder imzalı kısa
filmde, Nuriye ve Semih’in her gece gardiyanlar tarafından “Öldün mü yaşıyor musun?” denilerek
uyandırılması konu ediliyor. 1922
• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen
ile Semih Özakça için yapılan acil tedbir başvurusunu reddetti.Karar, “Sincan Hastanesi’nde
tutulmalarının, bu kişilerin hayatına geri dönülemez bir zarar verecek nitelikte gerçek ve yakın bir tehlike
oluşturmadığı tespit edilmiştir” diye gerekçelendirildi. 1923
• Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı dört yerleşim yerinde yapılacak operasyonlar nedeniyle üç
gün önce ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu sabah kaldırıldı. 1924
3 Ağustos 2017
• CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması üzerine CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun başlattığı 25 günlük “Adalet Yürüyüşü”, kitap haline getirildi. Kitabın önsözünde,
Kılıçdaroğlu, “Adaletle değil, zulümle hükmedenlere asla boyun eğmeyeceğiz. Adaleti bu topraklara, hak
arayan milyonlarla el ele verip, getireceğiz” ifadelerini kullandı. Kitapta ayrıca, Cumhuriyet yazar ve
yöneticilerinin tutuklandığı Cumhuriyet davası ile Sözcü’ye yapılan operasyonlar da eleştirildi. 1925
• Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK), “FETÖ” ile mücadele için sekiz yeni mahkeme kurulmasına
karar verdi. İstanbul'da altı, Ankara ve İzmir'de birer olmak üzere sekiz yeni mahkeme için heyetler
atandı.1926
4 Ağustos 2017
• İstanbul Büyükada’da Temmuz başında eğitim toplantısındayken gözaltına alındıktan sonra
tutuklanan insan hakları savunucularından 8’inin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Mahkeme,
kararında sunulan kanıtların tutukluluğun sürmesi için yeterli olduğu savunuldu. Tutukluların bulunduğu
koşulları sert bir dille eleştiren avukatlar, şartların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasa’sına
aykırı olduğuna dikkat çekti. 1927
• Tutuklu olan Birleşik Haziran Hareketi yöneticisi Murat Karayel, kaldığı Kırıkkale F Tipi
Cezaevi’ndeki hak ihlallerini kaleme aldı. Karayel, açık mektubunda, astane sevkleri konusunda yapılan
uygulamaları, açık görüş hakkının gasp edilmesini, kitap ve dergi yasaklarını, atölyelerin kapatılarak
yasaklanmasını, tutsakların kendi aralarında mektuplaşmalarının engellenmesini ve mizah dergilerinin
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http://www.dw.com/tr/alman-aktivist-silivriye-nakledildi/a-39925871
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1922
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1923
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1926
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dâhi içeriye sokulmadığını belirtti. 1928
• Anayasa Mahkemesi (AYM), OHAL kapsamında yayımlanan KHK’larla ihraçlar ve idari
işlemlere dönük 70 bin 771 bireysel başvuruyu, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na başvurulmadan
yapıldığı için reddetti. AYM’nin açıklamasında, “İç hukukta başvuru yollarının tüketilmemesi” nedeniyle
bireysel başvurularının reddedildiği ifade edildi ve “Vatandaşların OHAL Komisyonu’na başvuru
usulünü düzenleyen kurallara uygun olarak kendi durumlarını değerlendirip “gerek duymaları halinde”
Komisyona yeniden başvurmaları gerekir” denildi. 1929
6 Ağustos 2017
• Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçında Beşiktaşlı taraftarların taşıdığı
“Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa” yazılı pankart stada alınmadı. Taraftarların tepkileri üzerine açıklama
yapan emniyet yetkililerince pankart için 48 saat önceden izin alınması gerektiğinin ileri sürüldüğü
bildirildi. Beşiktaşlı taraftarların ise yaşanan olaya ilişkin sosyal medya üzerinden tepki gösterdiğine
işaret edildi.1930
• 15 Temmuz’un zafer gibi kutlanmasını eleştiren CHP Seyhan İlçe Kadın Kolları Yöneticisi
Aliye Şenoğlu, “örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle tutuklandı. Sosyal medya üzerinden darbe
girişiminin kutlanmasına yönelik paylaşımlarda bulunan Şenoğlu’nun, dört gün boyunca emniyette
sorgulandığı ve nöbetçi mahkemeye sevk edildikten sonra tutuklandığı belirtildi. 1931
7 Ağustos 2017
• Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sanıklara tek tip kıyafet zorunluluğu getirilmesine yönelik
düzenlemeyle ilgili çalışmanın devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde yayımlanacak KHK’lardan
birinde bu konunun da yer alabileceğini açıkladı. Bozdağ, “Bakanlık üzerinde çalışıyor, o çalışmayı
hükümetimizle paylaşacak. Ondan sonra son şekli verilecek.” dedi. 1932
• Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, Türkiye'de darbe girişiminden dolayı
yargılanan sanıklara tek tip üniforma uygulamasını “Nazi dönemine” benzetti. Schäfer, “Hukuki açıdan
bu konuda bir değerlendirmede bulunamam. Ama bizim ülkemizi Nazi yöntemleri uygulamakla suçlayan
birinin böyle bir şey yapması… Şahsen bir Alman olarak bana Almanya'daki kötü bir döneme dair kötü
hatıraları uyandıran şeyler yapmasını dikkat çekici buluyorum”diye konuştu. 1933
• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye’nin mahkeme üyeliği için Türk yargıç
adaylarını “Yetersiz” diyerek mülakata bile çağırmadan reddetti. Avrupa Konseyi Parlamenterler
Meclisi’nin, görev süresi dolan AİHM Türk yargıcıIşıl Karakaş’ın yerine gösterilen üç adayı “gerekli
koşulları taşımadıkları” nedeniyle geri çevirdiği belirtildi. 1934
8 Ağustos 2017
• İsrail Hükümeti’nin kararıyla Al Jazeera’nınKudüs ofisinin kapatılma kararı üzerine Gazze
Şeridi’de basın mensupları tarafından protesto edildi. Kapatılan ofis önünde bir araya gelen Filistinliler,
“Al Jazeera ile dayanışma içerisindeyiz”, “Gazeteci olmak suç değildir” yazılı pankartlarla durumu
kınadılar. Eylemciler arasındaki Filistin Enformasyon Ofisi Müdürü Selame Maruf, basın özgürlüğü ve
Al Jezeere’ye destek olmak için ofis önünde toplandıklarını belirterek, “İsrail basın haklarıyla ilgili tüm
uluslararası sözleşmeleri hiçe sayıyor” dedi. 1935
• Bakanlar Kurulu kararıyla cep telefonunda alınan TRT payı yüzde 6’dan yüzde 10'a yükseltildi.
Kararla, bilgisayar ve tablette bandrol oranları, geçen sene, cihazların özelliklerine göre yüzde üç ve yüzde
iki olarak belirlenmişken, bu sene genel olarak yüzde iki olarak tespit edilmişti.1936
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• Grup Yorum isimli müzik topluluğu, tutuklu olan eğitimciler Nuriye Gülmen ile Semih
Özakça’nın taleplerinin kabul edilmesi için bir aylık açlık grevine başladıklarını duyurdu. Grup tarafından
yapılan açıklamada, “Adaletsizliğe karşı çıkan sanatçılar, işini isteyen akademisyenler hapiste. Bu
adaletsizliği kabul etmeyeceğiz. Bir ülkenin sanatçılarını, akademisyenlerini kendileri gibi düşünmüyor
diye hapse atanlar siyasi olarak ölüdür demiyoruz, ölmüştür artık diyoruz” denildi. 1937
• İstanbul Çağlayan Adliyesi’nin önünde üzerini aratmak istemeyen bir kadın gözaltına
alındı. Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça”ya destek açıklaması
yapılacağı bilgisi üzerine geniş güvenlik önlemi alan polis, zırhlı araç ve TOMA ile adliye çevresinde
konuşlandı. Bölgede vatandaşların üst araması yapıldı. 1938
• KHK’larla alınan kararları değerlendirecek OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na yapılan
başvuruların sayısı 38 bin 500’ü buldu. OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lerle 105 binden fazla kişi
kamudan ihraç edildi, beş bin civarında kurum ve kuruluş kapatıldı. Ocak 2017’de yayımlanan 685 sayılı
KHK ile OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kurularak, memuriyetten çıkarılanlara “itiraz” yolu açıldı.
Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş başkanlığındaki yedi kişilik komisyon,
başvuruları 17 Temmuz’da almaya başladı. 1939
9 Ağustos 2017
• Almanya’da yayımlanan Focus dergisine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun verdiği
röportaj nedeniyle Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu’nu yalancı şahitlik ile suçladı.
Bozdağ, Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin güvenli olmadığına dair ifadeler içeren yorumlar yapmasının Türk
ekonomisine ve Türk turizmine ‘darbe’ olduğunu öne sürdü.CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ise
“Adaleti hukuku yok ederseniz ana muhalefet Genel Başkanı da bunları söyleyecektir” dedi. 1940
10 Ağustos 2017
• FETÖ/PDY’nin medya yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock
kullandığı iddia edilen ve aralarında BirGün editörü Burak Ekici ile Türkiye yazarlarından Ahmet
Sağırlı’nın da bulunduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ekici’nin, gözaltına alındığını Twitter
hesabından duyurduğu kaydedildi. Sağırlı’nın ise bir hafta önce gazetedeki işine son verildiği belirtildi. 1941
11 Ağustos 2017
• Muğla’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast yönelik davasında duruşmaya
“Hero” yazılı tişörtle gelinmesiyle ilgili olarak cezaevi ikinci müdürü, bir idari personel ile üç infaz
koruma memuru hakkında dava açıldı. Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele, darbe girişiminin gece
saldırısı sanıklarından astsubay Gökhan Güçlü’nün duruşmaya İngilizce’de “kahraman” anlamına gelen
“Hero” yazılı tişörtü gönderen ablası hakkında “Örgüt propagandası yapmak” suçundan dava açılmıştı. 1942
Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, konuya ilişkin, “Bizim açımızdan bu bir skandal. Hele ki bu
davalarda, didik didik edilmeliydi. İnfaz koruma memurları bu yazıyı gördükten sonra, üstleri olan idare
memuruna gidip, 'böyle bir mektup geldi' demeliydiler. Hero tişörtüne ilişkin, mektupları inceleme
komisyonundaki üç infaz koruma memuru, bir denetleyici ikinci müdür ve idare memuru hakkında, görevi
ihmal suçundan kamu davası açıldı. Görevliler hakkında kasıt bulamadık. Yasanın kendilerine verdiği
yetkilerle ilgili gerekli özeni dikkati, göstermediler. Bundan sonra takdir mahkemenindir” dedi. 1943
• New York Şehir Üniversitesi’nde doktora eğitimine devam eden akademisyen Yasemin
Yılmaz’ın Koç Üniversitesi ile Sabancı Üniversitesi’nin ortaklığında planlanan uluslararası konferansta
yapacağı konuşması ‘hassas konulara’ değindiği gerekçesi ile iptal edildi. Yılmaz’ın sunumunda, ‘Neden
bazı hükümetlerin basın özgürlüğünü kısıtlamada diğerlerinden daha başarılı olduğu’nun irdeleneceği
ifade edildi. Yılmaz, hazırladığı yüksek lisans tezinde medya özgürlüğü ve burjuvazinin otoriter
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http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/798784/Grup_Yorum_uyeleri_bir_aylik_aclik_grevine_basliyor.html
https://www.cnnturk.com/turkiye/istanbul-adalet-sarayi-onunde-gozalti?page=3
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/798430/OHAL_Komisyonu_nda_renkli_tasnif..._Basvuru_sayisi_38_bin_500_u_buldu.html
1940
http://www.dw.com/tr/kılıçdaroğluna-alman-dergisi-eleştirisi/a-40028380
1941
http://www.hurriyet.com.tr/son-dakika-istanbulda-bylock-operasyonu-35-gazeteci-icin-gozalti-karari-40545611
1942
http://www.ntv.com.tr/turkiye/hero-tisortu-nedeniyle-5-gorevli-hakkinda-dava-acildi,iHHlz9isYUiyVKQA70pmQQ
1943
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/800935/Bassavci_dan__Hero_tisortu_sorusturmasi__aciklamasi__Bizim_acimizdan_bu_bir_skandal.html
1938
1939
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yönetimlere verdiği desteğin ilişkisini değerlendirerek, basına yönelik baskının iş dünyasının, otoriter
iktidarları desteklemesinden kaynaklandığını ileri sürmüştü. 1944
• Alman Sol Parti milletvekili Alexander Neu, Türkiye’deki tutuklamalardan sonra artan
endişeden dolayı Alman Dışişleri Bakanlığı’ndan, Konya Askeri Hava Üssü’ne NATO kapsamında
görevli Alman askerleri ziyaret için güvenlik garantisi istedi. Neu, Frankfurter AllgemeineZeitung’a
yaptığı açıklamada, “Türkiye’den çıkabileceğime açıklık getirmek zorundayım.” dedi. 1945
• Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Federal Meclisi’nden Türkiye’ye ziyarette
bulunacak milletvekillerinin güvenlik endişeleri konusunda, diplomatik dokunulmazlıkları olduğunu
belirterek, bu tedirginliğin ‘saçma’ olduğunu ifade etti. Alman Parlamentosu Savunma Komisyonu’ndan
Alexander Neu’nun “Türkiye’den tekrar dışarı çıkabileceğimin garantisi gerekli.” sözlerini sarf etmesinin
ardından çıkan gerginlikle ilgili açıklamada bulunan Çavuşoğlu, “Türkiye’ye gelen Alman sayısı yılda
beş milyonu geçiyor tatil ve iş için. Türkiye’den ne garanti isteyecek? Türkiye hukuk devletidir, evrensel
ve uluslararası hukuka saygılıdır. Ama şu da bir gerçek ki Alman Parlamentosu’nda PKK’ya destek veren
milletvekilleri var.” dedi. 1946
12 Ağustos 2017
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin hukuk devleti ilkesi konusundaki
titizliğinin birçok Batı ülkesinden daha ileri olduğunu ifade ederek, demokrasinin ‘dimdik ayakta’
olduğunu öne sürdü. Erdoğan, “Terörle bu boyutta bir mücadele içinde olup da bizim kadar
soğukkanlılığını koruyabilen pek az devlet olduğunu hep birlikte görüyoruz. Daha bir yıl önce darbe
teşebbüsü gibi içinde işgal ihtimali dâhil her türlü felaketin bulunduğu bir tehdit yaşamış olmamıza
rağmen demokrasimiz ve ekonomimizle dimdik ayaktayız” dedi. 1947
14 Ağustos 2017
• Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında,
ByLock kullandığı iddia edilen yedi kişi gözaltına alındı. Farklı meslek gruplarındaki diğer üç şüphelinin
yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. 1948
16 Ağustos 2017
• HDP, tutuklu milletvekili Abdullah Zeydan'ın, kelepçe ile götürülmeyi reddettiği için hastaneye
gitmekten vazgeçtiğini açıkladı. Zeydan’ın avukatları aracılığı ile gönderdiği açıklamayı paylaşan HDP,
Zeydan’ın, “Hastaneye götürüleceğim vakit gelince, İçişleri Bakanlığı'na bağlı jandarma personeli,
aldıkları talimat gereği kelepçe takılacağını söyledi. Talimatı kabul etmedim. Milyonların iradesini temsil
eden ve halen dokunulmazlığı devam eden bir milletvekiline kelepçe dayatması, AKP iktidarının
halkımıza karşı kin ve nefretinin pratikleşmesidir” sözlerini aktardı. 1949
• Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara-Berlin arasındaki gergin ilişkileri ‘Türkiye’ye
karşıt kampanya’ olarak değerlendirerek, durumun Almanya’daki medya ve siyasetçiler tarafından
körüklendiğini öne sürdü. Çavuşoğlu,“Onların iddia ettiği, Türkiye’de tutuklu bazı gazeteciler veya başka
vatandaşlardan bahsediyorlar. Almanya’da tutuklu bizim vatandaşlarımız var. Türkiye’de bağımsız bir
yargı var, bu da işliyor. Biz ancak soruşturma sürecinin biraz daha hızlanması konusunda ricada
bulunabiliriz, emniyette, yargıda, başsavcılıkta. Müdahale anlamında değil. Yargının tarafsızlığı,
bağımsızlığı bakımından da güçler ayrılığı ilkesi bakımından da doğru değil” dedi. 1950
• Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birçok konuda
çözüme ulaşamadıklarını söyleyerek, tutuklu gazetecilerin durumuna da dikkat çekti. Almanya – Türkiye
ilişkilerinin çok zor bir rotaya kaydığını ve bazı konularda sınırlamalar getirdiklerini belirten Merkel,
tutuklu gazeteci Deniz Yücel’in durumunda beş ay daha değişiklik olmazsa AB üyelik müzakerelerinde
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https://www.evrensel.net/haber/329101/basina-yonelik-baskida-burjuvazinin-sessizligi-etkili-oldu
https://www.usnews.com/news/world/articles/2017-08-09/german-lawmaker-wants-security-guarantees-to-visit-turkey-paper
http://www.dw.com/tr/çavuşoğlu-alman-vekil-saçmalamış/a-40060527
1947
http://www.dw.com/tr/erdoğan-seçimlerden-sonra-almanya-normale-dönecektir/a-40066854
1948
http://www.birgun.net/haber-detay/kocaeli-de-bylock-operasyonu-7-gozalti-174683.html
1949
http://www.birgun.net/haber-detay/hdp-tutuklu-milletvekili-zeydan-kelepcelenmeyi-kabul-etmedigi-icin-hastaneye-goturulmedi-175021.html
1950
http://www.dw.com/tr/türkiyeden-almanyaya-adil-öksüz-notası/a-40114253
1945
1946
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yeni bir faslın açılmaması, üyelik yardımlarının en düşük düzeye çekilmesi gibi adımlar atılacağını
söyledi. 1951
17 Ağustos 2017
• Star, Akşam ve Güneş gazeteleriile 24 ve 360 televizyonlarının sahibi Ethem Sancak, ESMedya
adlı şirketler grubunu sattığını açıkladı. Medyaradar sitesindeki habere göre; EsMedya’nın yeni sahibi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pınarhisar Cezaevi’nden arkadaşlık kurduğu Hasan Yeşildağ oldu. Ethem
Sancak ise, medya kuruluşlarını kime sattığını açıklamadı.1952
18 Ağustos 2017
• Tekirdağ’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medyadan hakaret ettiği
gerekçesiyle gözaltına alınan K.Ş isimli bir kişi tutuklandı.1953
19 Ağustos 2017
• Bir grup şair ve yazar, geçen yıl tutuklanan Özgür Gündem Yazı İşleri Müdürü İnan
Kızılkaya’ya şiir kitabı gönderme kampanyası başlattı. Sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklama ile
kampanyayı duyuran şair ve yazarlar, “Geçen yıl bugün yazar Aslı Erdoğan, gazeteci Zana Kaya ve İnan
Kızılkaya tutuklandılar. Şimdi Aslı ve Zana dışarıda, İnan ise içeride. Onu unutmuyoruz. Şiir yazdığını
da biliyoruz ve İnan’a bir an evvel özgür olmasını dileyerek şiir kitapları gönderiyoruz. Şiir yoldaşın
olsun, İnan!” dediler. 1954
• Cezaevindeki babasını ziyarete giderken üzerinde “Minnie Mouse” karakteri bulunan ve
İngilizce “My Dad My Hero” yazılı “Benim babam benim kahramanım” anlamına gelen tişörtü giyen bir
kız çocuğu annesiyle birlikte gözaltına alındı. Twitter üzerinden olayı paylaşan avukat Eren Öztemel,
“Telefonum çaldı, müvekkil ağlayarak kızımla beni gözaltına aldılar, konuşamayacağım lütfen gelin dedi.
Sonuç buymuş” diye yazdı. 1955
20 Ağustos 2017
• Diyarbakır’da Atatürk heykeline saldıran İ.Y isimli bir kişi “Atatürk aleyhine işlenen suçlar”
kapsamındatutuklandı. Tutuklu ifadesinde “Atatürk heykelini put olarak gördüm ve Allah rızası için
eylemi gerçekleştirdim” dedi. 1956
• Batman’da “Hayat Namaz ile Güzeldir” isimli bir etkinlik kapsamında altı ile 10 yaş arasındaki
çocuklara namaz eğitimi verildi. Namaz eğitimi verilen çocukların, ellerinde pankartlarla sokağa
çıkartılıp, tekbir getirip yürütüldüğü bildirildi. 1957
• Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) raporunda, son iki yıllık süreçte Güneydoğu’da, 11 il
ve 45 ilçede 252 süresiz ve gün boyu sokağa çıkma yasağı uygulandığı belirtildi. En az bir milyon 809
bin kişinin, bireysel özgürlük ve güvenlik, toplanma, bilgi alma ve verme özgürlükleri ile özel hayata
saygı, eğitim ve yaşam haklarının ihlal edildiği öne sürülen raporda, Diyarbakır’ın Sur ilçesinin altı
mahallesinde sokağa çıkma yasağının bir yıl sekiz ay 23 gündür devam ettiğine de dikkat çekildi. 1958
21 Ağustos 2017
• Bilgi Teknolojileri Kurumu, sosyal medyada Türkçe’nin doğru kullanımı için kampanya
başlattı. “Sosyal medyaya selam olsun'” etiketiyle başlatılan kampanyada, Türkçe'nin yanlış kullanımını
engellemeye yönelik afiş ve caps'lerin (mizah yazılı görüntü) hazırlandığı belirtildi. 1959
22 Ağustos 2017
• Cumhuriyet Davası kapsamında “terör örgütüne üye olmadan yardım etme” suçlaması sonrası
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http://www.dw.com/tr/merkel-türkiye-ile-gümrük-birliği-anlaşması-güncellenmeyecek/a-40125866
http://www.yenicaggazetesi.com.tr/ethem-sancak-evet-medyadan-cekildim-170726h.html
http://www.birgun.net/haber-detay/market-calisani-erdogan-a-hakaret-ten-tutuklandi-175414.html
1954
https://www.evrensel.net/haber/329942/gazeteci-kizilkaya-icin-siir-kitabi-kampanyasi
1955
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/806658/_My_Dad_My_Hero__yazili_tisort_giyen_kucuk_cocuk_annesiyle_birlikte_gozaltina_alindi.html
1956
http://www.milliyet.com.tr/ataturk-aniti-na-cekicle-saldiran-gundem-2505480/
1957
http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/807505/Cocuklari_sokaga_cikarip__Namaz_Guzeldir__pankartiyla_yuruttuler.html
1958
http://t24.com.tr/haber/tihv-turkiye-sokaga-cikma-konusunda-rekor-kirdi,421622
1959
https://www.cnnturk.com/video/turkiye/cumhurbaskani-elestirdi-btk-kampanya-baslatti
1952
1953
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serbest bırakılan karikatürist Musa Kart, “Bir çizerin önceliğidir özgürlük. Ve bana bunu sağlayan
gazeteme teşekkür borçluyum.” dedi.Kart, Cumhuriyet’in birinci sayfasında 23 yıldır çizdiğini
hatırlatarak, “gazete yönetimiyle farklı düşündüğü konularda bile çizimlerine müdahale edilmediğini”
ifade etti. 1960
• Almanya’nın Türkiye’deki büyükelçisi Martin Erdmann, tutuklu gazeteciler Deniz Yücel ve
Peter Steudtner’i cezaevinde ziyaret etti. Temmuz ayında tutuklanan insan hakları aktivisti Steudtner’in
ilk kez bir büyükelçilik temsilcisi ile görüşebildiği kaydedildi. 1961
23 Ağustos 2017
• Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, sosyal medya
platformlarında, “centilmenliğe gölge düşürecek davranışları” yedi gün 24 saat takip edeceğini açıkladı.
Başkanlık, spor gösterileri ve futbol karşılaşmalarında şiddeti ve taşkınlıkları engellemek maksadıyla
taraftar, oyuncu ve tüzel kişilerin sosyal medya platformları üzerinde yaptıkları paylaşımları yakından
takip edeceklerini ve söz konusu kişiler ile ilgili yasal sürecin başlatılacağını bildirdi. 1962
• Kamudan ihraç edilen kişi ve kapatılan kuruluşların itirazlarını değerlendirecek olan OHAL
İşlemleri İnceleme Komisyonu’ndaki başvuru dosyaları ilgili kurumlara göre dokuz renkte tasnif edilerek,
incelenecek. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü mavi, Milli Eğitim Bakanlığı kırmızı, İçişleri
Bakanlığı sarı, sağlık turkuaz, Başbakanlık kahverengi, Adalet Bakanlığı bordo, Milli Savunma
Bakanlığı yeşil ve YÖK, Yargıtay, Danıştay gibi kurumlar gri renklerde dosyalanacak. Bunların dışındaki
kurumlardan gelen başvuruların da lacivert renginde arşivlendiği bildirildi. Bugüne kadar yaklaşık 60 bin
kişinin müracaat ettiği OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu’na 14 Eylül’e kadar başvuruların
yapılabileceği açıklandı. 1963
25 Ağustos 2017
• OHAL kapsamında çıkarılan iki yeni KHK’da,922 kişi kamudaki görevinden ihraç edilirken,
57 kişi görevine iade edildi. Ayrıca 13 emekli TSK personelinin rütbeleri alınırken altı kurum ve derneğin
kapatıldığı bildirildi. Mavi Derneği, Kuran Sevenler Derneği, Antalya Çağlayan Lisesi Mezunları
Derneği, Jojeva Medya, Gazete Sujin ve Diyarbakır-Dicle Medya Haber Ajansı isimli kurumlar için de
aynı kapsamda kapatılma kararı verildi. Dihaber’den yapılan açıklamada, “İktidar eliyle gazeteciliğin,
‘itirafçılık-iftiracılık, tetikçilik ve racon kesme’ mesleği haline getirildiği bir ortamda gerçek gazeteciliğin
nasıl yapılması gerektiğini ortaya koyan Dihaber’in gece saat 05.00’te kapatılmasının mesajını aldık.
‘Sizin gerçekleri yazmanızdan, hakikat peşinden koşmanızdan, toplumun sesi olmanızdan rahatsızız,
bunu istemiyoruz…’ denildi. Yayına başladığı ilk günden itibaren ‘gerçekleri açığa çıkarmak’ için OHAL
kuralları yerine, ‘gazeteciliğin evrensel ilkelerini’ esas alan Dihaber kapatıldı. Ancak gazetecilik
ilkelerini kendi özgür basın deneyimleriyle buluşturan ve gazetecilik ilkelerine bağlı gazetecilerin
‘Gerçekler karanlıkta kalmayacak’ ısrarı daha büyük bir kararlılıkla sürecek” açıklaması yapıldı. Daha
önce kapatılan Radyo 59 ise yeniden açıldı. 1964
• OHAL kapsamında yayınlanan KHK ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Cumhurbaşkanı’na
bağlandı. Başkanlık sistemine geçiş adımlarından birisi olarak yorumlanan bu duruma CHP ve HDP tepki
gösterdi.1965
• Türkiye’nin talebi ile İspanya’da gözaltına alınan yazar Doğan Akhanlı hakkındaki kırmızı
bülten arama kaydı İnterpol tarafından silindi. Alman Dışişleri Bakanlığı kaynakları, kırmızı bültenin
silinmesinden memnuniyet duyduğunu belirtirken Bakanlık Müsteşarı Walter Lindner’in İspanyol
mevkidaşıyla temas halinde olduğu ifade edildi. 1966
• Avrupa Birliği’nin (AB), Türkiye’deki STK’lara hükümet etkisi olmadan destek sağlama
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http://www.dw.com/tr/musa-kart-karikatürlerine-geri-dönüyor/a-40186077
http://www.dw.com/tr/alman-büyükelçi-yücel-ve-steudtneri-ziyaret-etti/a-40199398
http://www.trthaber.com/haber/turkiye/centilmenlige-golge-dusuren-taraftara-emniyetten-yakin-takip-330375.html
1963
http://www.sabah.com.tr/gundem/2017/08/23/ohal-komisyonundan-9-renkte-inceleme
1964
https://www.evrensel.net/haber/330489/iki-yeni-khk-yayimlandi
1965
https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiyede-istihbarat-erdogana-baglandi/4001001.html
1966
http://www.dw.com/tr/interpol-akhanlı-hakkındaki-kırmızı-bülteni-sildi/a-40245939
1961
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çalışmalarına başlayarak denetimlerini sıkılaştırdığı bildirildi. AB’nin, “Türk Hükümeti’nin son dönemde
gerçekleştirdiği uygulamaların anti-demokratik” olduğu iddiasıyla AKP Hükümeti’nin istifade
edebileceği mali yardımlarda kesintiye gitmeye hazırlandığı açıklanmıştı. Bu konuda görüş belirten
Almanya Başbakanı Angela Merkel, STK’ların zarar görmesini istemediklerini belirterek, “Yalnızca
paranın tam olarak nereye gittiğini bildiğimiz alanlarda katılım öncesi mali yardım yapacağız” dedi. 1967
• Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’nın Ankara ile yürüttüğü dış politika ilişkilerinde
daha itinalı davranılması gerektiğini belirtti. Başbakan Binali Yıldırım ise, Alman Dışişleri Bakanı Sigmar
Gabriel’e, “Türkiye ile ilgilenmesin kendi işine baksın.” dedi. Alman yetkililerce “Türkiye sadece
(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ve hükümetinden oluşmuyor.” denilmesi üzerine açıklamada
bulunan Çavuşoğlu, “Hayır diyen yüzde 48’den sorumluyuz da diyor. Hangi hakla bunu söylüyorsunuz.
Demokratik sistemde ‘hayır’ diyen de olur ‘evet’ diyen de. Bunların hepsi bizim vatandaşımızdır. Türkiye
sizin sömürgeniz midir ki böyle konuşuyorsunuz” dedi. 1968
26 Ağustos 2017
• Hakkari’nin üç ilçesine bağlı 29 yerleşim birimi, 15 gün boyunca “özel güvenlik” bölgesi ilan
edildi. Hakkari Valiliği, kent merkezi sınırları içerisinde faaliyet gösteren PKK ve diğer terör örgütlerinin
son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini
de olumsuz etkilemeye başladığını kaydetti. Valilikten yapılan açıklamada, “Devletimizin ve milletimizin
her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek
için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbir alınmaktadır. 29 bölge,“Özel Güvenlik Bölgesi” ilan
edilmiş olup, vatandaşlarımızın bu bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır” denildi. 1969
• Eskişehir'de Atatürk heykeline sprey boyayla saldıran kişi gözaltına alındı. Anadolu
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Rahmi Atalay tarafından yaptırılan Atatürk
heykelinin açılışının bir gün önce yapıldığı belirtildi. 1970
• Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olan Mustafa Aksoy,Twitter
üzerinden paylaştığı gönderiler ve geçmişte Sendika.Org’da yazdığı yazılar nedeniyle açığa alındı.
Üniversite yönetimince açığa alma kararında, Twitter mesajlarının delil olarak gösterildiği belirtildi. 1971
• Almanya’da Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başbakan adayı Martin Schulz, “Recep
Tayyip Erdoğan, Alman tutukluları derhal serbest bırakmazsa, Avrupa Birliği’nin Türkiye ile
müzakereleri kesmesi gerekir” dedi. Schulz’un sosyal medya üzerinden de konuya ilişkin “Türkiye
Cumhurbaşkanı'na belirli bir süre vermeliyiz” şeklinde paylaşımda bulunduğu bildirildi. 1972
• Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Alman Dışişleri Bakanı Sigmar
Gabriel’e atıfta bulunarak, ‘bazı batılı liderlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı kompleks
görüldüğünü’ söyledi. Bozdağ, Gabriel hakkında, “Hem hadsiz, hem çapsız, hem de seviyesiz. Kendi
halkı ve ülkesini küçük düşürüyor bu çapsızlığıyla” dedi. 1973
27 Ağustos 2017
• Alman Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başbakan Adayı Martin Schulz,Başbakan
Angela Merkel’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın provokasyonlarına karşı “tereddütlü tavır
sergilemekle” suçladığı bildirildi. Die Welt’te yer alan yorumda Schulz, Merkel’e “Sayın Erdoğan’ın bizi
parmağında oynatmasını daha ne kadar hiçbir şey yapmadan izleyeceksiniz? Ülkemizin suçsuz
vatandaşlarının keyfi bir tutum neticesinde Türkiye'deki cezaevlerinde zorluklar yaşamasını kabul etmeyi
sürdürebilir miyiz?” sorularını yöneltti. Alman siyasetçilerden Erdoğan’ın “bu kabul edilemez tutumuna
karşı” tepki göstermesini talep eden Schulz, ayrıca, Alman tutukluların serbest bırakılmaması halinde,
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“Türkiye’ye yönelik çok sert önlemleri düşünmek zorunda kalacağız” diye konuştu. 1974
28 Ağustos 2017
• Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Şırnak’da tutuklanan Fransız gazeteci Loup
Bureau’nun serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ikinci kez telefon ettiği
bildirildi. Macron’un, telefon görüşmesinde, Erdoğan’dan “Gazetecinin serbest bırakılarak, Fransa’ya
geri gönderilmesini” istediği ifade edildi. İki Cumhurbaşkanı New York’da gerçekleşecek BM Genel
Kurulu’nda bir araya gelme kararı da aldı. 1975
29 Ağustos 2017
• OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlanan Milli İstihbarat Teşkilatı
(MİT) Müsteşarlığı’nın tabelasındaki “Başbakanlık” ifadesinin kaldırılarakyerine “Cumhurbaşkanlığı”
yazıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan 694 sayılı KHK'ye göre, Başbakanlık’a bağlı olan MİT,
Cumhurbaşkanlığı bünyesine alınırken, MİT Müsteşarı’nın yargı tarafından tanık olarak çağrılabilmesi
konusu da Cumhurbaşkanı’nın iznine bırakılmıştı. 1976
3 Eylül 2017
• Gazeteci, yazar Doğan Yurdakul, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yurdakul, 12
Eylül askeri darbesinin ardından yazdığı yazılar nedeniyle hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkınca
yurtdışına gitmişti. TCK 142. maddesinin kaldırılmasıyla hakkındaki 220 yıllık hapis cezası düşünce 1991
yılında Türkiye’ye dönmüştü. Yurdakul, Odatvyayın koordinatörlüğü yaptığı sırada tutuklanarak bir yıl
cezaevinde yatmıştı. 1977
• Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Antalya’da
tutuklanan iki Alman vatandaşı ile ilgili olarak, “Bir FETÖ’cüyü tutukladığımız zaman, Almanya ilk önce
ayağa kalkıyor? Sana ne oluyor? Benimle iyi geçin” diye tepki gösterdi. Merkel’in yaptığı yorumları
değerlendiren Çavuşoğlu devamla, “Recep Tayyip Erdoğan’ı kabullenemiyorlar, açık sözlülüğünü
hazmedemiyorlar. Sen benimle dost olacaksan, bana karşı samimi olacaksın, dürüst olacaksın.
Türkiye’nin hiçbir dostuna karşı kötülüğü olmaz ama düşmanına karşı da dik duruşunu gösterir. Benimle
iyi geçin” dedi. Merkel Antalya’da gözaltına alınan Alman vatandaşları hakkında “hukuk devleti ilkeleri
ile bağdaşmadığını ve bu şartlar altında Türkiye ile Gümrük Birliği’nin genişletilmesinin söz konusu
olmayacağını” söylemişti. 1978
4 Eylül 2017
• Almanya Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin lideri Horst Seehofer, Alman hükümetinden
Türkiye’ye yönelik resmi bir seyahat uyarısı çıkarılmasını talep etti. Seehofer,
PassauerNeuenPresse’yeverdiği röportajda “Eğer Alman vatandaşları makul olmayan nedenlerle
tutuklanıyorlarsa, federal hükümet, halka Türkiye’ye seyahat edilmemesi gerektiğini anlatmalıdır. Çünkü
tehlikeli” dedi. Vize muafiyetinin sağlanmasının “mümkün olmayacağını” söyleyen Seehofer,
“Türkiye’de hukuk devleti ilkeleri ayaklar altına alınmaya devam ettiği sürece Gümrük Birliği
genişletilmemelidir” diye konuştu. 1979
• Alman Hükümet sözcüsü SteffenSeibert, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği konusundaki
müzakerelerin “şu anda zaten tıkanma noktasına geldiğini” ileri sürerek Almanya Başbakanı Angela
Merkel’in müzakereleri sona erdirme konusunda AB zirvesinde konuşacağını açıkladı. 1980
• Yeni müfredatla hazırlanan beşinci sınıf sosyal bilgiler kitabından, “Atatürkçülüğü ve Atatürk
İnkılaplarını Öğreniyorum” ve “Atatürk İlke ve İnkılapları” bölümleri çıkarıldı. 1981
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http://www.dw.com/tr/schulzdan-merkelin-türkiye-tavrına-eleştiri/a-40260606
https://www.amerikaninsesi.com/a/macrondan-erdogana-tutuklu-gazeteci-icin-2-telefon/4002833.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/813892/MiT_in_tabelasi_degisti.html
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http://www.hurriyet.com.tr/gazeteci-dogan-yurdakul-oldu-40568577
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http://www.dw.com/tr/çavuşoğlundan-merkelin-açıklamalarına-tepki/a-40343469
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• Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni müfredat kapsamında hazırladığı ders kitabında, evlilik
konusunda, kocaya itaat, “ibadet” olarak yer alırken, “ateistle evlenmeyin” denildi. Ateist ve diğer
dinlerden kişilerle evliliklerin “kabul edilemez” olduğu ifadesine yer veren müfredat programında
bakanlık, küçük yaşta evliliklere ilişkin herhangi bir kısıtlamaya yer vermedi. Toplumsal cinsiyet rollerini
dini motiflerle 11. ve 12. sınıflarda çocuklara anlatmaya hazırlanan bakanlık, “Bekârlık sultanlık değil,
henüz karar verilememiş bir sürecin sancılı bekleyişidir. Evlilik, zihni sürekli meşgul eden gönlün sesini
dindirmektir” ifadelerini kullandı. 1982
• Alman sol parti grup lideri DietmarBartsch, Türkiye’de ifade özgürlüğüne ve gazetecilere
yapılan baskı konusunda “Gazetecileri hapse atmak artık keyfi bir alışkanlık haline geldi. Almanya’nın
Erdoğan’a karşı daha sert olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Alman hükumetinin Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan konusunda yaptırımlarını da yetersiz bulan Bartsch sözlerine devamla, “Alman
hükümeti, Erdoğan’ın bu politikasına yanlış tepkiler veriyor. Türkiye’de dün yine iki vatandaşımız
tutuklandı. Bizim Türkiye’deki muhalif sivil toplum kesimlerini daha fazla desteklememiz ve onların
orada güçlenmesine yardımcı olmamız gerekiyor”dedi.1983
5 Eylül 2017
• Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye ile ilgili seyahat uyarılarını güncelleyerek, Alman
vatandaşları “keyfi gözaltıların olabileceği hakkında” uyarıda bulundu. Alman Dışişleri Bakanı
SigmarGabriel konu ile ilgili olarak resmi bir uyarı olmadığını fakat “Türkiye’de tehlikelerin varlığını
göz önüne almaları gerektiğini” söyledi. 1984
• MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin’in, düzenlenen etkinlikte kendisine yer ayrılmaması
gerekçesiyle Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir’i darp ettiği bildirildi. Yaralanan Demir’in
hastaneye kaldırıldığı kaydedilirken Keskin’in olayı görüntüleyen gazetecileri de tehdit ederek, “Haber
çıkarsa önce aklınızı, sonra canınızı alırım” diye konuştuğu belirtildi. 1985
6 Eylül 2017
• Eski Bitlis Valisi Veysel Yurdakul, FETÖ davasında “silahlı terör örgütüne üye olmak”
gerekçesiyle yedi buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin, Yurdakul'un yurt dışına çıkış
yasağıyla şartlı tahliyesine karar verdiği belirtildi. 1986
• Elazığ’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında açığa
alınan ve KHK ile ihraç edilen memurların da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan
kişilerin, eğitim ve araştırma hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere il
emniyet müdürlüğüne götürüldüğü bildirildi. 1987 Aksaray'da ise örgütün gizli haberleşme programı
Bylock'u kullandığı iddia edilen 10 kişiden altısı gözaltına alındı. Diğer kişilerin yakalanması için
çalışmaların devam ettiği belirtildi. 1988
• Manisa'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çeşitli tarihlerde gözaltına alınan,
aralarında esnaf ve memurların da bulunduğu 26 şüpheliden 21'i tutuklandı. Beş kişi ise adli kontrol
şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananların örgütün gizli haberleşme ağı ByLock'u kullandığı belirtildi. 1989
• Büyükada'da gözaltına alınan insan hakları savunucularından Uluslararası Af Örgütü Türkiye
Şubesi Direktörü İdil Eser’in avukatı Erdal Doğan, Eser’in birinci dereceden hiçbir yakını olmaması
nedeniyle,sadece haftada tek gün bir saat avukatı ile görüşebildiğini söyledi. Doğan “İdil'in ailem dediği
arkadaşlarının tüm ziyaret başvuruları OHAL/KHK’leri nedeniyle reddediliyor. Tutukluluğa yapılan tüm
başvurular alay edilircesine ve hiçbir gerekçe gösterilmeden otomatikman reddediliyor. Keyfi soruşturma,
keyfi tutuklama ve keyfi yargılamalarla tutukluluğun devamı kararlarıyla Eser'i özgürlüğünden ve tüm
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1983
1984

286

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2017 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

yaşam olanaklarından mahrum etmek ve onunla birlikte tüm insan hakları savunucularının yaşam
haklarının ellerinden alınmasına doğru gidilmektedir.” dedi. 1990
7 Eylül 2017
• Kayseri’de FETÖ/PDY'ninkriptolu iletişim programı ByLock kullandığı iddiasıyla 24 kişiye
yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalandı. Diğer 11 kişinin yakalanması için çalışmaların devam
ettiği bildirildi. 1991Plastik kelepçe ile elleri bağlı olarak Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde adli
tabipliğe getirilen ve aralarında öğretmen, polis ve askerlerin de bulunduğu şüpheliler, muayenelerinin
ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. 1992
8 Eylül 2017
• Uşak merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 17
kişiden 10'u gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamının değişik dönemlerde Uşak Üniversitesi’nde eğitim
gördükleri ve örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması ByLock’da isimlerinin geçtiği iddia edildi.1993
• Hakkâri il merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 29 bölge,
“Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildi.Hakkâri Valiliğinden yapılan açıklamada, “il sınırları içinde faaliyet
gösteren terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma
eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı” belirtildi. 1994
• Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın ABD’de tutuklu
yargılanan Rıza Sarraf davasına dâhil edilmesine “Bu iddialar aslında Türkiye'de Türk Devleti'ni ele
geçirmeye çalışan FETÖ terör örgütü mensuplarınca kullanılmış, atılmış bir sakızdır. Bu sakızı alıp
çiğnemeye çalışmak gerçekten hukuk devleti bakımından, hukuk açısından çok büyük bir skandaldır”
diyerek tepki gösterdi. 1995Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, “Amerika’nın bu konuyu bir daha
gözden geçirmesi lazım. Bu işlerin arkasında çok pis kokular geliyor. Rıza Zarrab olayı da öyledir. Halk
Banka'mızın Genel Müdür muavini Hakan Bey ile ilgili konu da öyledir” dedi. 1996
• DieWelt’edemeç veren Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Türkiye’de yaşanılan
olayları “korkunç” diye nitelendirerek, Türkiye ile müzakerelerin durdurulmasını olasılık olarak
görmediğini söyledi. Asselborn, Türkiye’de hukuk devletinin özünün korunması konusunda “etki etmeye
çalışacaklarını” dile getirdi. 1997
• AB Bakanı ve Baş müzakereci Ömer Çelik’in, Almanya’yı iç politikası için Türkiye’yi
kullanmakla suçladığı DieWelt’teöne sürüldü. Çelik, “Bazı Alman politikacılar Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve Türkiye hakkında konuşmadan politika üretemez hale geldiği ve sanki genel seçimler
Almanya’da değil de Türkiye’de yapılıyormuşçasına seçim sürecinde yalnızca Türkiye konusunun
konuşulduğunu, eğitim, dijitalleşme, kiraların yüksekliği temel konuların ise hiç tartışılmadığını”
söyledi.1998
• CHP milletvekili ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi Gamze Akkuş İlgezdi, bir kadın
mahkûmun ring aracında saçının bıçakla kesilmesi iddiaları üzerine “Mahkumları artık ring araçlarında
askerler mi tıraş edecektir?” diye sordu. İlgezdi soru önergesinde, “Kadın mahkumun ring aracında
görevli askerler tarafından saçının kör ‘bıçakla kesilmesi’ yeni OHAL uygulaması mıdır?, Tarsus Kadın
Kapalı Cezaevi’ndeki kadın mahkumların koğuşlarına buzdolabı ve televizyon verilmediği iddiaları doğru
mudur? İddialar doğru ise gerekçesi nedir?” sorularına yer verdi. 1999
• Muğla'nın Marmaris ilçesinde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda bir teğmen ile dört astsubay
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http://www.sabah.com.tr/gundem/2017/09/08/fetopdynin-mahrem-yapilanmasina-operasyon-10u-gozaltina-alindi
1994
http://www.milliyet.com.tr/hakkari-de-29-bolge-ozel-guvenlik-bolgesi-hakkari-yerelhaber-2264676/
1995
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/819787/Adalet_Bakani_ndan_ABD_ye_Zafer_Caglayan_tepkisi.html
1996
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/819330/Erdogan_dan_Zafer_Caglayan_aciklamasi__Cok_pis_kokular_geliyor.html
1997
http://www.dw.com/tr/asselborn-müzakerelerin-durması-olası-görünmüyor/a-40424796
1998
http://www.dw.com/tr/ab-bakanı-çelikten-almanyaya-suçlama/a-40423185
1999
https://www.birgun.net/haber-detay/ilgezdi-mahkumlari-artik-askerler-mi-tiras-edecek-178464.html
1991
1992
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gözaltına alındı.2000
9 Eylül 2017
• Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasına yönelik yaptığı
operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı. ByLockkullandığı iddia edilen kişiler arasında polis, asker, avukat,
öğretmen ve müezzinlerin bulunduğu belirtildi. 2001
• Olağanüstü hal uygulamasıyla, yaşanan mağduriyetleri değerlendirmek üzere kurulan OHAL
İnceleme Komisyonu’na Ankara’da sekiz bini aşkın başvuru yapıldı. Ankara Valiliği’ne 30 tüzel kişi
adına da Komisyona iletilmek üzere başvuru dosyasının teslim edildiği ve başvuruların 14 Eylül Perşembe
günü mesai bitiminde sona ereceği belirtildi. 2002
• Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşları için yayınladığı bir
yazıda, “Tedbirli olmaları, genel tabloyu göz önünde bulundurmaları ve siyasi içerikli tartışmalara
girmemeleri” konularında uyarıda bulundu.Yazıda, “Vatandaşlarımızın, olabilecek yabancı düşmanı ve
ırkçı muamele, davranış ve sözlü saldırılar karşısında itidalli hareket etmelerinde, terörist örgütlerce
düzenlenen ya da desteklenen Alman makamlarınca göz yumulan gösteri, yürüyüş gibi faaliyet
alanlarından uzak durmalarında fayda görülmektedir” denildi. 2003
10 Eylül 2017
• CHP milletvekili Barış Yarkadaş, Sözcü ve Cumhuriyet çalışanlarının terör örgütü FETÖ
suçlamaları ile yargılanmasına ilişkin, “Hayatını dinci örgütlere karşı mücadeleyle geçirmiş gazetecileri,
FETÖ torbasına atmak, davaların inandırıcılığını kaybettiriyor” dedi. Bir televizyon programına
Türkiye’deki basın özgürlüğünü değerlendiren Yarkadaş, “Şu an 184 gazeteci cezaevinde. İktidar bu
gerçeğin duyulmasını istemiyor. Çünkü bu gerçek, onun demokrat maskesini alaşağı ediyor. Soru sormak,
gerçeği araştırmak, kamu adına görev yapmak adeta suç haline getirildi. Cumhuriyet çalışanları, gerçeğin
yılmaz savaşçılarıdır. Bu yüzden aylardan beri rehinler” sözlerine yer verdi. 2004
• Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ankara’nın Almanya uyarısına, “Burada tutuklanan
gazeteci yok ve hiçbir gazeteci gözaltına alınmıyor. Burada ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü var ve
bundan gurur duyuyoruz. Türkler güven içinde Almanya’ya gelebilir” sözleriyle tepki gösterdi. Türk
Dışişleri Bakanlığı'nın Almanya'ya seyahat uyarısının ardından Twitter’dan açıklama yapan Merkel,
“Gerçek şu ki düşüncelerini açıklayan gazeteciler burada değil, Türkiye’de cezaevinde” paylaşımında
bulundu.2005
11 Eylül 2017
• Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde eğitim ve öğretim hakkından yararlanmaya devam eden toplam
mahpus öğrenci sayısının 69 bin 301 olduğunu açıkladı. CHP milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin,
“Cezaevindeki Öğrenci Mahkumlar”a ilişkin önergesine yanıt veren Adalet Bakanlığı açıklamasında, söz
konusu öğrencilerin 36 bin 33’ünün lise ve dengi okullar ile ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı, 33
bin 268’inin iseaçıköğretim programlarına kayıtlı bulundukları belirtildi. İlgezdikonuyla ilgili olarak,
“Hapishanelerde olan öğrenci mahkûmların, öğrenim hakları önündeki engeller kaldırılmalı, ücretsiz,
koşula bağlı olmaksızın eğitim görebilmeleri sağlanmalı” dedi.2006
• Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Altınsu Köyü, Dereboyu, Elde Mahalleleri ile İncesu
Mezrası'nda, yapılacağı söylenen operasyonlar kapsamında yedi gün süre ile saat 22.00-05.00 saatleri
arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 2007
• Daha önce FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile ihraç edilen 33 Türk Telekom çalışanı
hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı çıkartıldığı bildirildi. Emniyet

2000

https://www.cnnturk.com/turkiye/marmariste-feto-operasyonu-1-tegmen-ile-4-astsubay-yakalandi
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/820040/Van_da_FETO_PDY_operasyonu__22_kisi_gozaltina_alindi.html
https://www.amerikaninsesi.com/a/ohal-komisyonuna-sekiz-binin-uzerinde-basvuru-yapildi/4021802.html
2003
http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-41213811
2004
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/820667/Yarkadas__SOZCU_ve_Cumhuriyet_davasi__FETO_yu_sulandiriyor.html
2005
https://www.amerikaninsesi.com/a/merkel-turkler-icinde-almanyaya-gelebilir/4022717.html
2006
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/821581/Cezaevlerindeki_ogrenci_S_sayisi_4_yilda_25_kat_artti.html
2007
http://www.hurriyet.com.tr/semdinlinin-altinsu-koyunde-7-gun-sokaga-cikm-40576023
2001
2002
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ekiplerince yapılan operasyonda 25 kişinin gözaltına alındığı sekiz kişinin de yakalanması için
çalışmaların devam ettiği belirtildi. 2008
12 Eylül 2017
• Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhuriyet'e yazdığı ‘Korkularla siyaset
olmaz’ başlıklı yazıda, “Türkiye’de yeni bir dinci-faşist rejimin inşa edilmeye çalışıldığını gören ve
bundan tedirgin olan, kaygı duyanların somut adımlar atması için çok geç kalınmaması gerekiyor” dedi.
Demirtaş, “HDP, Cumhuriyet rejimini demokratikleştirerek sahip çıkan, ortak vatan yaklaşımıyla
Türkiye’nin her santimetrekaresini sahiplenen, laikliği savunan, her türlü şiddete tereddütsüz karşı olan
bir partidir. Ülkenin birliği içerisinde Kürt sorununun demokratik çözümü için mücadele ederek,
inançların, yaşam tarzlarının özgürlüğünü savunuyoruz” diye yazdı. 2009
• Cumhuriyet çalışanlarını Silivri Cezaevi’nde ziyaret eden CHP milletvekilleri Candan Yüceer
ile Murat Emir, “Cumhuriyetçilerin morallerinin yüksek olduğunu ve ‘siyasi dava’ niteliğindeki
yargılanmalarının ‘bütün veçheleriyle çöktüğünü’ ifade ettiklerini” söyledi. Görüşme sonrası
değerlendirmelerde bulunan Yüceer, “Türkiye dünyanın en büyük gazeteci hapishanesine
dönüştürülmüştür. Ülkemizde ne yazık ki gazetecilik yapmak ateşten gömlek giymek demektir. Ben bu
ateşten gömleği giyen, kalemlerinin onuruna sahip çıkan gazetecilere, basın mensuplarına şükranlarımı
sunuyorum” dedi. Emir de, “Bu davada gazetecilik yargılanmaktadır ve bu güne kadar iddianamede ve
eklerinde kanımca suç isnadına dönük en ufak bir delil dahi bulunmamaktadır. Bu yönüyle Ülkemizin,
gazeteciliği ve tek suçu gazetecilik yapmak olan insanları yargılama ayıbını daha fazla taşımaması
önemlidir” ifadelerine yer verdi. 2010
14 Eylül 2017
• Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, OHAL İnceleme Komisyonu’na 98 bin 252 başvurunun
yapıldığını açıkladı. Başvuruların son bulması nedeniyle konuşan Bozdağ, “Komisyona 98 bin 252 kişi
başvurmuş. Bu da meslekten uzaklaştırılanların neredeyse tamamının müracaat ettiğini gösteriyor”
dedi.2011
• Cumhuriyet İnternet Sitesi Yayın Yönetmeni Oğuz Güven'in, “terör örgütü propagandası
yapmak, terör örgütünün yayınlarını basmak ve yayınlamak” suçlarından yargılanmasında yedi klasörden
oluşan flash diski mahkemeye sundu. Güven savunmasında,“Gördüğünüz gibi insanların tüylerini
ürperten bir kaza yaşanmış. Başsavcı kamyonun altında ezilerek maalesef yaşamını yitirmiştir. İlk twitimiz
'Başsavcı ve koruma polisi trafik kazasında yaşamını yitirdi, kazaya karışan kamyonun kaçtığı bildirildi'
şeklindeydi. Söz konusu retweetçözüm sürecinde yapıldı. Bu sürecin devam ettiği günlerde PKK'lılar ile
birçok röportaj yapıldı, bu röportajlara devletin kanalından da muhabirler yollanmıştır. Savcı Bey ütopik
bir suç yaratmaya çalışmıştır.” ifadelerini kullandı. 2012
15 Eylül 2017
• FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Kara Havacılık Komutanlığı'nda
görev yapan 24'ü muvazzaf 26 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Aralarında ayrıca meslekten ihraç
edilenlerinde olduğu 18 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. 2013
11 Eylül 2017
• Sanatçı çatı örgütlenmesi tarafından açıklanan Ağustos ayı hak ihlalleri raporuna göre 2017’nin
yaz aylarında sanata saldırıların yapıldığı, sanatçıların darp edilerek engellemelerle karşılaştığı açıklandı.
Sanat Meclisi olarak bilinen grubun raporunda, “Aşık Mahsuni Şerif anma etkinliğinin OHAL nedeniyle
engellendiği, Çellist Gülşah Erol’un Kadıköy metrosunda darp edilmesi, Van’daki Dilkaya höyüğü ile
Ermeni mezarlığının üzerine tuvalet inşası, Topkapı surlarının düğün salonuna çevrilmesi ve Halk Oyunu

2008

https://www.birgun.net/haber-detay/turk-telekom-a-feto-operasyonu-178865.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/821738/SELAHATTiN_DEMiRTAS_-_Korkularla_siyaset_olmaz.html
https://www.birgun.net/haber-detay/chp-li-vekiller-yuceer-ile-emir-cumhuriyetcileri-cezaevinde-ziyaret-etti-179055.html
2011
http://www.kanalahaber.com/haber/gundem/bozdag-acikladi-ohal-komisyonuna-98-bin-basvuru-373167/
2012
http://www.haberturk.com/oguz-guven-in-yargilanmasina-baslandi-1631829
2013
http://www.haberturk.com/kara-havacilik-komutanligi-nda-26-kisi-hakkinda-gozalti-karari-1632834
2009
2010
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kurslarının yasaklanması” gibi şikayet konularına yer verildi. 2014
14 Eylül 2017
• RTÜK, “Radyo ve Televizyonlarda Doğru, Güzel ve Anlaşılır Türkçe Kullanımının
Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında, yerel ve bölgesel yayın kuruluşu çalışanları için diksiyon,
spikerlik ve sunuculuk kursları düzenleyeceğini açıkladı. RTÜK, Türk Dil Kurumu, Milli Eğitim
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve TRT iş birliğiyle verilecek eğitimlerde basın
çalışanlarının yanı sıra eğitime vatandaşlarında katılabileceği belirtildi. 2015
16 Eylül 2017
• Muğla'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün şifreli haberleşme programı
ByLock'tan 67 sayfa yazışma yaptığı iddia edilen K.A.S. isimli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan kişinin,
darbe girişimi öncesi Muğla Genç Sinerji Derneği Başkan yardımcısı ve Muğla Sağlık Derneği Genel
Sekreterliği görevlerinde bulunduğu ve 15 bin 866 kez de ByLock programa giriş, çıkış yaptığının tespit
edildiği belirtildi. 2016
• Yalova merkezli altı ilde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon sırasında hakkında gözaltı kararı
verilen 27 kişiden 23’ü yakalandı. Örgütle irtibatlı oldukları, finansal destek sağladıkları ve ByLock
programını kullandıkları tespit edilen değişik meslek gruplarından olan bu kişilerden diğer dördünün
halen arandığı belirtildi. 2017
18 Eylül 2017
• Tutuklu HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesinin cenazesi sırasında
yaşanan saldırının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan yedi kişiden üçü tutuklandı, diğer
dört kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutukluların, “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin
kullanılmasını engelleme” ve “Toplantı ve yürüyüş kanununa muhalefet” kapsamında tutuklandığı
belirtildi.2018
• Bandırma cezaevindeki 34 mahkûmun, yaşadıklarının, aralarında çıplak arama dayatması,
koğuşların aşırı doldurulması gibi hak ihlallerinin ortaya çıkması üzerine Sivil Toplum Örgütü temsilcileri
tarafından olayların raporlaştırıldığı bildirildi. “Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği Avukat
Ağı”ndan görevlendirilen Hatice Korkut, cezaevindeki mahkûmlarla görüşmesi sırasında
mahkûmlarıncezaevi infaz koruma memurlarının provakatif eylemlerde bulunduklarını, çıplak arama
dayatmasının yanı sıra koğuşlarda kapasitenin üzerinde mahkûm kalması ile daha birçok hak ihlalinin
yaşandığını kendisine aktardıklarını belirtti. Ayrıca, mahkûmların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’a yolladıkları mektuba el konulduğu şikâyetlerine de raporunda yer verdi.
• İstanbul, Kadıköy'de “Atatürksüz Müfredata Hayır Platformu” üyeleri, eylem yaptı. 50 kişilik
grup, ellerinde “Laik bilimsel Eğitim”, “Çocuklarımızın geleceğini karartmayın”, “Atatürk'ü sildirmeyiz”
yazılı dövizler taşıyarak, “Atatürksüz müfredat istemiyoruz” diye slogan attı. Grup adına basın
açıklamasını okuyan öğretmen Emine Genç, “Çocuklarımızın büyük bir tehlike ile karşı karşıya
kaldığının farkında mısınız? İlköğretim ve ortaöğretim müfredatının değiştiğinden, artık akıl ve bilimdışı
bir eğitime geçildiğinden bilginiz var mı? Bu müfredatla çocuklarımızın zihinleri ilkokul çağından
başlayarak mezhep, tarikat ve şeriat bilgileri ile dolacak. Milleti bir arada tutan değerler kalmayacak”
dedi.2019
• Bingöl il merkezi ve sekiz ilçesine bağlı 22 ayrı bölge, on beş günboyunca geçici özel güvenlik
bölgesi ilan edildi. 2020
• Gazeteci yazar Ahmed Mithat Efendi'nin torunu Terhan Ulusoy'un, Ahmet Mithat Efendi’ye ait

2014

https://www.evrensel.net/haber/332122/sanatta-hak-ihlalleri-agustos-raporu-aciklandi
http://aa.com.tr/tr/turkiye/yerel-yayincilara-guzel-turkce-egitimi/910317
http://www.hurriyet.com.tr/bylocktan-67-sayfa-yazismaya-gozalti-40581109
2017
http://www.hurriyet.com.tr/yalova-merkezli-feto-operasyonu-23-gozalti-40580955
2018
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201709181030198577-aysel-tugluk-cenaze-tutuklama/
2019
http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/826179/Kadikoy_de_mufredat_protestosu___Ataturk_u_sildirmeyiz_.html
2020
http://haber.sol.org.tr/toplum/bingolde-ozel-guvenlik-bolgesi-ilani-210177
2015
2016
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olduğunu ifade ettiği masanın Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesine bağışladıktan sonra bir daha
görmediğini iddia etmesi üzerine yapılan açıklamada, masanın müzede sergilenmekte olduğunu ancak
bağışçı belgesi bulunmadığı için envantere kaydedilemediği açıkladı. 2021
19 Eylül 2017
• İspanya’nın ünlü hukukçusu, eski Yargıç Baltasar Garzon, Türkiye’nin talebiyle Interpol
aracılığıyla aranması üzerine Barselona’da tutuklanan İsveç vatandaşı Gazeteci-Yazar Hamza Yalçın’ın
davasını üstleneceğini açıkladı. Garzon, Yalçın’ın tutuklanmasını ifade ve basın özgürlüğüne yönelik bir
saldırı olarak değerlendirerek derhal serbest bırakılmasını talep etti. Gazeteci örgütlerinden yazar Kurdo
Baksi de, “Garzon’un davayı üstlenmesinin serbest bırakılma sürecini hızlandıracağını düşünüyoruz”
açıklamasında bulundu. 2022
• CHP milletvekili İlhan Cihaner ve İstanbul Barosu eski Başkanı Turgut Kazan, CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in gözaltına alınmasına ilişkin, “Partili bir kişinin
evraklarına böyle pervasızca girilemez” diye tepki gösterdi. Açıklamada, “Çelik, ana muhalefet partisi
genel başkanının avukatıdır. FETÖ üyeliği suçlaması olacak şey değil. Asla kabul edilemez Bu
yanlışlardan dönülmesi için baştaCumhurbaşkanı olmak üzere, Başbakanı, Adalet Bakanını, HSYK'yı,
hukuk güvencesini sağlayacak gerekli bütün önlemleri almaya, bütün savcı ve yargıçları da temel insan
hakları konusunda duyarlı davranmaya çağırıyoruz” denildi. 2023
• Sosyal medya sitesi Twitter’ın yayınladığı şeffaflık raporunda, engellenen hesaplarda
Türkiye’nin ilk sırada yer aldığı açıklandı. Raporda Türkiye’nin toplam 9289 hesabın kapatılmasını talep
ettiğini, bu sayı ile engellenen hesaplarda Türkiye’nin ilk sırada bulunduğunu, kaldırılan içeriklerde ise
566 içerik ile birinci sıradaki Rusya’yı, Türkiye’nin 497 içerik ile izlediği kaydedildi. 2024
20 Eylül 2017
• Çanakkale merkezli üç ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 25
şüpheli gözaltına alındı. Örgütün il yapılanmalarından sorumlu olan sekiz kişi tutuklanırken, iki kişi adli
kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer iki şüphelinin ise hala gözaltında bulunduğu kaydedildi. 2025
• BM Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye, Türkiye'de gazetecilerin
tutuklanmasının çok ciddi bir insan hakları ihlali olduğunu söyledi. Devam eden OHAL uygulamaları
nedeniyle Türkiye’nin “demokratik toplumdaki doğal ortakları” tarafından dışlanabileceği uyarısında
bulunan Kaye, Birleşmiş Milletler adına, Cumhuriyet davası ile birlikte aralarında Ahmet ve Mehmet
Altan ile Nazlı Ilıcak’ın bulunduğu tutuklu yazar ve gazetecilerin de AİHM'deki davalarına müdahil
olarak katılacağını ifade etti. Kaye açıklamasında, “Bu insanların, sadece haklarını kullandıkları ve bu
konularda kamuoyunu bilgilendirdikleri için Türk otoriteleri tarafından ciddi şekilde cezalandırılmaya
çalışılması karşısında yaşadıkları şaşkınlık ve hayal kırıklığı beni özellikle etkiledi” dedi. 2026
• Konya merkezli 32 ilde, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı
Kuvvetlerine yerleştirdiği askeri personele “mahrem imamlık” yaptırdıkları iddiasıyla haklarında gözaltı
kararı verilen 125 şüpheliden 30'u yakalandı. Örgüt adına görev yapan kişilerin, gizli haberleşme
programı olan ByLock’u kullanmadan subaylarla yüz yüze görüşmeler yaparak gizliliğe en üst düzeyde
önem verdiklerine dikkat çekildi. 2027
• BBC muhabiri Mark Lowen sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bir meslektaşının Ankara'da
hükümet yetkilisiyle röportaj yapmaya gittiğini, ancak Türk hükümetinin kendilerine bir flaş disk vererek
“Röportajı biz yaptık” dediğini iddia etti. 2028
• Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, katıldığı Uluslararası Kültür Turizm ve Demokrasi

2021

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/826402/TGC_den_Ahmet_Mithat_Efendi_aciklamasi.html
https://www.evrensel.net/haber/332781/hamza-yalcini-dunyaca-unlu-hukukcu-garzon-savunacak
http://www.hurriyet.com.tr/kilicdaroglunun-avukatinin-gozaltina-alinmasin-40583658
2024
Kaldırılan içeriklerde ise Rusya lider konumda. Rusya’dan 566 içerik kaldırılırken, ikinci Türkiye’den de 497 içerik kaldırıldı.
2025
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/827151/Canakkale_merkezli_FETO_operasyonuna_25_gozalti.html
2026
http://www.dw.com/tr/bm-raport%C3%B6r%C3%BCnden-t%C3%BCrkiyeye-d%C4%B1%C5%9Flanma-uyar%C4%B1s%C4%B1/a-40591328
2027
http://www.sabah.com.tr/gundem/2017/09/20/32-ilde-daha-feto-operasyonu-30-gozalti
2028
http://t24.com.tr/haber/bbc-muhabiri-ankaraya-roportaja-giden-meslektasima-biz-yaptik-deyip-flas-disk-verdiler,445333
2022
2023
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Kurultayı Medya Çalıştayı'nda, “Bugün Türkiye, 'Gazeteciler hapiste' veya 'Yayıncılar hapiste' şeklinde
çok büyük bir algı operasyonuyla karşı karşıyadır. Batı'da, Amerika'da, başka ülkelerde bunu görüyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre, herkes kanun önünde eşittir. Herhangi bir kişi, suç işlediğinde
mesleğine, sıfatına, makamına göre suç işleyenler arasında ayrım yapmak, mümkün değildir. Türkiye
Cumhuriyeti cezaevlerinde, sadece yazı yazdığı veya bir haber yayınladığı için, salt gazetecilik nedeniyle
soruşturulan kimse yoktur” diye konuştu. 2029
21 Eylül 2017
• İzmir merkezli üç ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda ByLock kullandığı iddia edilen ve
hakkında gözaltı kararı verilen 49 kişiden 41'i gözaltına alındı.Sağlık kontrolünden geçirilen kişilerin
ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü bildirildi. 2030
• Diyarbakır’ın Lice, Hazro, Kulp ve Silvan ilçelerine bağlı 46 köy ve mezrada sokağa çıkma
yasağı ilan edildi.Valilikten yapılan açıklamada, “Bu ilçelerin mülki sınırları içerisinde dağlık ve ormanlık
alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü
terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, teröristler tarafından kullanıldığı
değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri
ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği” belirtildi. 2031
22 Eylül 2017
• Bursa'da üzerine “Heart” yazılı tişört giyip çarşıya çıkan vatandaş, yanlış ihbar sonucunda
gözaltına alındı. Ancak tişörtte “Hero” değil, “Heart” yazılı olduğu anlaşıldı. İhbarda bulunan
vatandaşların tişörtteki yazıyı yanlış okuması sonucu ifadesi alınan şahıs, daha sonra serbest bırakıldı. 2032
• İzmir’de yürütülen FETÖ soruşturmasında, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli oldukları
belirlenen toplam 44 kişiden 26’sı yakalandı. Toplam şüpheliden 33’ünün avukat olduğu ve gözaltına
alınan bazılarının FETÖ’nün haberleşme programı ByLock’u kullandığı ileri sürüldü. Olayla ilgili
soruşturmanın devam ettiği bildirildi.2033
• Miss Turkey Güzellik Yarışması yetkilileri, Turkey World güzeli seçilen Itır Esen’in tacını,
sosyal medyada 15 Temmuz şehitleri ile ilgili yaptığı bir paylaşımdan dolayı geri aldı. Miss Turkey
Başkanı Can Sandıkçıoğlu konuya ilişkin, “Kuruluş amacı Türkiye’yi dünya çapında tanıtmak ve imajına
katkıda bulunmak olan Miss Turkey Organizasyonu’nun böyle bir paylaşımı kabul etmesi mümkün
değildir” dedi. Esen ise yaptığı açıklamada özel bir döneminde dikkatsizce yaptığıbir paylaşım olduğunu
ve başka bir mana içermediğini söyledi. 2034
• Gazeteci Ahmet Taşgetiren,sansüre uğradığı iddiası üzerine Star’dan ayrıldığını açıkladı.
Taşgetiren, gazetenin kendisini eleştiren iki köşe yazarının makalelerini birinci sayfadan anons olarak
verildiğini hatırlatarak buna cevaben yazdığı yazının ise yayımlanmadığını belirtti. Taşgetiren, “Bu tavrın
haksız ve etik dışı olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple bundan böyle Star'da yazmamaya karar verdim”
dedi.2035
• Tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu hastaneye kaldırılmasının ardından sağlığıyla ilgili
kaygılananlara teşekkür ederek, “Siz dışarıda biz içeride mücadeleye devam edeceğiz” dedi. 2036
24 Eylül 2017
• Hakkâri Valiliği, kent merkezi ve ilçelerindeki 31 yerleşim alanının 15 gün süreyle “özel
güvenlik bölgesi” ilan edildiğini duyurdu. Valilik'ten yapılan açıklamada, gerekçe olarak PKK ve diğer
terör örgütlerinin son zamanlardaki terör ve yıldırma saldırılarının, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini

2029

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/827644/Bozdag_dan_ayni_nakarat___Salt_gazetecilik_nedeniyle_sorusturulan_kimse_yok_.html
http://aa.com.tr/tr/turkiye/izmir-merkezli-bylock-operasyonunda-41-gozalti/916018
http://www.hurriyet.com.tr/diyarbakirda-operasyon-hazirligi-46-koy-ve-mezrada-sokaga-cikma-yasagi-40585549
2032
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/829083/_Heart__yazili_tisort__Hero__okununca_gozaltina_alindi.html
2033
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/829113/izmir_de_avukatlara_FETO_operasyonu__26_gozalti.html
2034
http://www.hurriyet.com.tr/son-dakika-turkiye-guzeli-secilen-itir-esenin-taci-geri-alindi-40587332
2035
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/829108/Beklenen_ayrilik__Sansurlenen_Ahmet_Tasgetiren_Star_dan_ayrildi.html
2036
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/829479/Enis_Berberoglu_ndan_mesaj_var__Sagligim_iyi__mucadeleye_devam.html
2030
2031
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olumsuz etkilediği belirtildi. 2037
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock
kullandıkları iddiasıyla aralarında eski ve muvazzafların yer aldığı Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu, 43
kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatıyla harekete geçen ekiplerin, belirlenen adreslere
operasyon düzenleyerek 19 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi. 2038
• Cumhuriyet davasıyla ilgili olarak Dışarıdaki Gazeteciler grubu tutuklu gazeteciler için sosyal
medya kampanyası başlattı. “Özgürlük Hemen Şimdi” etiketiyle “Bu davada bi’ siz eksiksiniz” diyerek,
Çağlayan’daki duruşmaya çağrı yaptı. 2039
• CNN Türk’te ana haberleri sunan, bir süre önce de görevinden çektirilen gazeteci Nevşin Mengü,
görevinden istifa eti. Gazeteci Uğur Dündar, Mengü’nün Doğan grubuna ait olan CNN Türk’ten istifasına
ilişkin olarak “Değerli haberci Nevşin Mengü sağlam kişiliğine uygun davranışla CNN Türk'ten istifa etti.
Böylece meslek siciline onurlu bir sayfa ekledi” ifadesini kullanmıştı. 2040
26 Eylül 2017
• Ankara Valiliği, OHAL kapsamında başkentteki eylem, basın açıklaması ve gösterilerin
engellemesi kararını bir kez daha genişleterek tümüne yasaklama getirdi. OHAL’in ardından Ankara
Valisi Ercan Topaca imzası ile yayınlanan genelgeye göre Kızılay Meydanı ve kavşağından Mithatpaşa
Caddesi ile Tuna Caddesi’ne kadar olan bölgede, Sakarya Caddesi, Selanik Caddesi de olmak üzere Akay
Kavşağı, Genelkurmay kavşağı, Vekâletler Caddesi, Güvenpark’ın iç ve çevresi, eski Başbakanlık binası
ile Yargıtay binası arasında kalan alanlar yasak kapsamına alındı. Genelgede söz konusu alanlarda sivil
toplum kuruluşları tarafından basın açıklaması adı altında “film gösterimi, çadır kurma, ateş yakma, açlık
grevi, oturma eylemi” gibi etkinlikler yapıldığına dikkat çekilerek, bu durumun “bölge esnafı ile
vatandaşlar arasında korku ve panik ortamı oluşturduğu, bu bölgenin marjinal gruplarca kazanılmış eylem
alanı olarak görüldüğü” görüşü savunuldu. Valilik, yasaklara ilişkin ayrıca “Toplumsal güvenliği
tehlikeye düşüren ve terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK tarafından bu türden toplantılara yönelik eylem
istihbaratının yapıldığını” ileri sürdü. 2041
• Yargıtay Ceza Genel Kurulu, FETÖ/PDY konusunda, ByLock kullanımının örgüt üyeliğinden
sayılmasına karar verdi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu verilen kararla ByLock kullanmanın delil
olabileceğini ve tek başına örgüt üyeliğinden mahkûmiyet için yeterli olabileceğini belirtti. 2042
• Bolu
Cumhuriyet
Başsavcılığı
tarafından darbe
girişimi
ardından
başlatılan FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında toplam iki bin 290 kişi hakkında işlem yapıldığı
belirtildi. Başsavcılık açıklamasında, “268'i tutuklu, 166'sı adli kontrollü olmak üzere toplam 558 şüpheli
hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan iddianame düzenlenmiş, aynı suçtan 532
şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. 489 şüpheli hakkında çeşitli yer
başsavcılıklarına yetkisizlik kararı verilmiş, 49'u tutuklu, 70'i adli kontrollü, 29'u yakalama emri ile aranan
toplam 701 şüpheli hakkında da soruşturma devam etmektedir. Bugüne kadar soruşturma yürütülen
şüpheli sayısı toplam iki bin 290'a ulaşmıştır” denildi. 2043
• Ankara merkezli altı ilde düzenlenen FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen
soruşturma kapsamında, örgüte ait özel okullarda görev aldıkları öğrenilen ve haklarında yakalama kararı
bulunan 34 kişiden 15'i gözaltına alındı. Şüphelilerin bazılarının örgütün gizli haberleşme programı
ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi. 2044Aksaray merkezli iki ilde ise 17 sağlık çalışanı gözaltına alındı. 2045
• Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün TSK

2037

http://www.sabah.com.tr/gundem/2017/09/24/hakkaride-31-bolge-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi
http://aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/fetonun-tsk-yapilanmasina-operasyon-43-gozalti-karari-/918093
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/830611/Disaridaki_Gazeteciler_den_Cumhuriyet_davasina_cagri___OzgurlukHemenSimdi.html
2040
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201709211030244063-ugur-dundardan-nevsin-mengu-istifa-etti-iddiasi/
2041
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/831679/Ankara_da_her_yer__her_sey_yasak.html
2042
http://www.haberturk.com/yargitay-dan-emsal-bylock-karari-1648700
2043
http://www.sabah.com.tr/gundem/2017/09/26/boluda-2-bin-290-kisiye-feto-sorusturmasi
2044
http://www.milliyet.com.tr/feto-nun-egitim-yapilanmasina-gundem-2526269/
2045
http://www.sabah.com.tr/gundem/2017/09/26/fetonun-saglik-yapilanmasina-operasyon-17-gozalti
2038
2039
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yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla 19 ilde düzenlenen operasyonda, 29'u muvazzaf 31 asker ile bir
polis gözaltına alındı. 2046 Konya'da, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia
edilen 11 kişi gözaltına alındı. 2047
• HDP milletvekili Leyla Birlik, ifade vermeye gitmediği için hakkında verilen 'zorla getirme
kararı' üzerine, Şırnak'taki evinde gözaltına alındı ancak daha sonra serbest bırakıldı. Birlik,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçlaması ile İfade vermeye çağrılmıştı. Bir süre önce
de Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Birlik tutuklanmış, davanın ilk
duruşmasında ise tahliye edilmişti. 2048
• HDP Şırnak milletvekili Ayhan Bilgen’in tahliye edilmesine yapılan itirazın reddedilmesi
üzerine kendisi hakkında daha önce verilen tutukluluk kararı iptal edildi. Bilgen, Kobani konusunda MYK
toplantısı sırasında sokağa çıkma çağrısı yaptığı gerekçesiyle açılan davada yedi ayı aşkın bir süre Silivri
Cezaevinde tutuklu kalmıştı. Bilgen hakkında yeniden tutuklama kararına avukatının itirazını
değerlendiren bir üst mahkeme olan 7. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluk kararını iptal etti. 2049
• TRT’nin kamu görevi olarak üstlenmiş olduğu, siyasi partilerin TRT’de propaganda yapmasına
ilişkin düzenlenmeyi kaldırılmasının planlandığı bildirildi. Mevcut yasada, genel seçimlerde mecliste
grubu olup olmadığına bakılmaksızın seçime giren tüm siyasi partilerin, TRT’de propaganda çalışması
yapabilmesine olanak sağlanılıyor. Söz konusu yasada, seçime katılan siyasi partilerin, oy verme
gününden önceki yedinci günden itibaren seçimlerin yapılacağı son günden bir gün öncesine kadar radyo
ve televizyonda propaganda yapabileceği ibaresi bulunmakta, yayınların hangi saatte, hangi parti adına
yapılacağı ise TRT tarafından haber yayınları sırasında önceden duyurulmaktaydı. 2050
• Star ve Akşam, Cumhuriyet davasının görüldüğü sırada henüz karar kesinleşmemişken
mahkeme salonundan bilgi sızdırıp “tutuklulukların devam ettiği” haberini yaptı. Tutuklu sanıklar, Kadri
Gürsel, Ahmet Şık, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Emre İper ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun yargılandığı
davada, mahkeme Ahmet Şık'ın Star ve Akşam ile ilgilisuç duyurusunu kabul etti. 2051
28 Eylül 2017
• CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan avukatı
Celal Çelik, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 13 gündür tutuklu bulanan Çelik’in davasına ilişkin
olarak, savcılık araştırmanın devam ettiğini belirtti. 2052
• Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın Mahkemelerinin
ikinci duruşmasında savcılığın talebi üzerine tutukluluğun devamına karar verildi. 2053
• HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesinin
defnedilmesi sırasında yaşanılan olaylarla ilgili olarak Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 şüpheli
hakkında dava açtı. İddianamede, şüphelilerin mezarlık içinde HDP milletvekillerini görmesi ve yoğun
güvenlik önlemleri nedeniyle terörist cenazesi gömülüyor hissine kapıldıkları savunuldu. Şüphelilere
“İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme, Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme Bunların Hareketlerine Katılma ve Hakaret” suçlarından 10 yıla kadar
hapis cezası talep edildi. Olay sırasında karşılıklı hakaret olduğu gerekçesiyle, hakaret suçu yönünde talep
edilen cezadan indirim istendi. 2054
29 Eylül 2017
• Anayasa Mahkemesi cemaat lideri Fethullah Gülen’in bir siyasetçi ile yaptığı iddia edilen
telefon konuşmalarını yayımlayan editörün cezalandırılmasının, basın ve ifade özgürlüğünün ihlali

2046

https://www.cnnturk.com/turkiye/fetonun-tsk-yapilanmasina-19-ilde-operasyon
http://aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/konyada-fetoden-11-kisi-gozaltina-alindi/919552
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/831865/Gozaltina_alinan_HDP_Sirnak_Milletvekili_Leyla_Birlik_serbest_birakildi.html
2049
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201709271030334957-ayhan-bilgen-tutuklama-karari/
2050
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/832450/TRT_nin_kamu_gorevine_son_.html
2051
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/831552/Cumhuriyet_davasi_icin_Aksam_ve_Star_dan_skandal_paylasim.html
2052
http://www.hurriyet.com.tr/son-dakika-kilicdaroglunun-avukati-celal-celik-serbest-birakildi-40593788
2053
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/833311/Nuriye_Gulmen_ve_Semih_Ozakca_nin_tutukluluk_halinin_devamina_karar_verildi.html#
2054
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/833353/Aysel_Tugluk_un_annesinin_cenazesine_saldiran_19_kisinin__10_yil_hapsi_istendi.html
2047
2048
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olduğuna karar verdi. Raporda yer alan ifadelere göre bir internet sitesinde haber müdürü olarak görev
yapan gazeteci, 17-25 Aralık soruşturmalarının ardından Gülen'e veya ona yakın kişilere ait olduğu iddia
edilen ses kayıtlarını “Gülen'in En Büyük Abiyle Görüşmesi İnternete Düştü” başlığıyla yayımladı. Söz
konusu kayıttaGülen ile haberde 'en büyük abi' olarak geçen ve açık kimlik bilgileri verilmeyen bir kişi
arasında geçen telefon görüşmeleri yer alıyordu. Görüşmede kimliği bilinmeyen kişi, Türkiye'nin önde
gelen birçok bürokrat, siyasetçi ve iş adamı hakkında Gülen'e çoğu gizli bilgiler veriyor, Gülen'in
liderliğini yaptığı grubun bu kişilerle ilişkileri hakkında Gülen'i bilgilendirip talimat alıyordu” görüşlerine
yer verildi.2055
• AKP milletvekili Celalettin Güvenç’in istemiyle, “Mahrem / Gizli Belgelerde Türkiye’nin
Sırları” kitabı ile ilgili haberler, satış linkleri ve sosyal medya paylaşımlarını içeren 15 ayrı yasaklama
kabul edildi.Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun ve Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın
kaleme aldığı kitabın yayıncısı olan Kırmızı Kedi Yayınevi'nden yapılan açıklamada, “Yayınevi olarak,
bu telaşın nedenini çok iyi biliyor, kamuoyunun gerçekleri öğrenme hakkına yönelen keyfi kararı protesto
ediyor, her türlü yasal hakkımızın takipçisi olacağımızı duyuruyoruz. Bugüne dek çeşitli kitaplarımız ve
yazarlarımız hakkında açılan davalar ve saldırılar karşısında sergilediğimiz tavrı, bu karar karşısında da
sürdüreceğimizden kimsenin kuşkusu olmamalıdır” ifadeleri kullanıldı. 2056
• Anayasa Mahkemesi, 17/25 Aralık sürecinde Fethullah Gülen ve ona yakın kişilerin tapelerini
yayımladığı için yargılanan ve “haberleşme gizliliğini ihlalden” 20 ay hapisle cezalandırılan gazeteci için
“İfade ve basın özgürlüğü ihlali var” dedi. Kararda ayrıca söz konusu tape için “Grubun siyasi, sosyal ve
ekonomik alandaki faaliyetlerinin keşfedilmesi ve bunlara ilişkin kanaat oluşturulması işlevini görmüştür'
sözleriyle de 'Gazeteci FETÖ örgütünü yıllar öncesinden deşifre etmiş' vurgusu yapılarak, hapis cezasına
itiraz edildi.2057
30 Eylül 2017
• KHK ile ihraç edildikleri için açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça’nın avukatı Ahmet Mandacı tutuklandı. Halkın Hukuk Bürosu’nun sosyal medya hesabından
yaptığı açıklamada gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Avukat Mandacı savcının serbest
bırakmasına yapılan itiraz sonrasında tekrar gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. 2058
• CHP milletvekili Barış Yarkadaş, Eylül ayı süresince basına yönelik baskılar raporunda, iki
gazetecinin tutuklandığını, dört gazetecinin de gözaltına alındığını bildirdi. Yarkadaş, “Gazetecilerin,
yazarların, aydınların kısacası düşünen insanların çilesi bitmiyor. Eylül ayı da soruşturma ve
tutuklamalarla geçti. Gazetecilerin çilesine, artan sağlık sorunları da eklendi. Başta Sözcü muhabiri
Gökmen Ulu olmak üzere tutuklu ve hasta gazeteciler tahliye edilsin. Bağımsız hekimlerin düzenleyeceği
raporları tabip odaları ele almalı ve hasta tutuklu gazetecilerin sağlıklı koşullarda tedavi olmalarının önü
açılmalıdır” diye konuştu. 2059
• OHAL İnceleme Komisyonu’na yapılan başvuru sayısının 101 bine ulaştığı açıklandı. Darbe
girişimi sonrası yayımlanan KHK’larla 106 bin 93 kişinin kamudan ihraç edildiği, bin 733 personelin
rütbesinin alındığı, 265 kişinin öğrencilikle ilişiğinin kesildiği ve iki bin 727 kurum ve kuruluşun
kapatıldığı bildirildi. Ayrıca komisyonun, seri kararlar almak için kamu kurumlarından, ihraç edilen
personel hakkında bireysel dosya hazırlayarak göndermelerini istediği de açıklamada belirtildi. 2060
2 Ekim 2017
• Mersin'de FETÖ/PDY operasyonunda örgüte finansman sağladığı ileri sürülen 29 iş adamı
gözaltına alındı. Şüphelilerin kapatılan Bank Asya'da hesap artırımı yaptığı, örgütle bağlantılı derneklerde
üyelik kayıtlarının bulunduğu, terör örgütüyle ilişkili kişilerle birlikte yurt dışına çıkış yaptıkları ve

2055

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/834403/AYM_den__17-25_Aralik__karari__Tape_yayimlamak_basin_ozgurlugudur.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/834171/AKP_li_vekil_istedi__FETO_nun_mahrem_iliskilerini_anlatan_kitap_yasaklandi.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/834403/AYM_den__17-25_Aralik__karari__Tape_yayimlamak_basin_ozgurlugudur.html
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örgütün üst yöneticileriyle aynı otelde aynı tarihlerde kaldıklarının tespit edildiği bildirildi. 2061
• Elazığ'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dört ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli
gözaltına alındı. Örgütün gizli haberleşme ağı ByLock'u kullandıkları iddia edilen kişilerin ifadeleri
alınmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi. 2062 Tokat’ta da aralarında muvazzafların da olduğu yedi
kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 2063
• İstanbul’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 36
kişiden 13’ü gözaltına alındı. Örgütünün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen
ve konuşma içerikleri çözümlenen diğer 23 kişinin bulunması için çalışmaların devam ettiğine de dikkat
çekildi.2064
• Avukat Fikret İlkiz Ekim ayında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılan
gazetecilerle ilgili 10 ayrı bireysel başvuru dosyasına, hükümetin savunma vermesinin beklendiğini
yazdı. “Tutukluluk ve ifade özgürlüğü”ne ilişkin başvuruların yapıldığını belirten İlkiz, “Cumhuriyet ve
yöneticileri hakkında iki Ekim’de, diğer başvuruların ise dört ekim veya ekim ayı içinde, Ahmet Şık’ın
başvurusu için 25 Ekim 2017 tarihine kadar hükümetin savunması beklenecek” dedi. İlkiz, AİHM’ye
başvuran gazetecilerin daha önce Anayasa Mahkemesine de başvuru yaptıklarını ve henüz gazeteciler
hakkında ve ifade özgürlüğüne yönelik bu başvurularla ilgili bir kararın verilmediğini belirtti. 2065
• CHP milletvekili Mahmut Tanal, TRT Haber kanalı tarafından yayınlanan “Kuklagiller”
programını, doktorları aşağıladığı ve sağlık çalışanlarına şiddeti özendirdiği iddiasıyla RTÜK’e şikâyet
etti. Tanal, programda iki kuklanın, doktor döven bir vatandaşı canlandırarak, sağlık çalışanlarına şiddeti
olağanlaştırdığına dikkat çekti. 2066
• Ankara genelinde Ekim ayı boyunca eylem yapılması valilik tarafından genişletilerek bir kez
daha yasaklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, KHK ile işlerinden ihraç edilen tutuklu Nuriye
Gülmen ve Semih Özakça’ya “umuma açık alanda destek verecek herhangi bir eylem İl İdaresi Kanunu,
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile Olağanüstü Hal Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince”
yasaklandığı bildirildi. 2067
• Kanal D'de Beyaz Show isimli programa katılarak “Çocuklar ölmesin” dediği için hakkında dava
açılan öğretmen Ayşe Çelik’e verilen bir yıl üç aylık hapis cezası avukatının itirazına rağmen İstanbul
Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onaylandı. Hamile olduğu belirtilen Çelik’in cezaevindeyken doğum
yapması bekleniyor. İstanbul İkinci Ceza Dairesince yapılan açıklamada Çelik’in “güneydoğudaki
yerleşim yerlerindeki PKK/KCK eylemlerini meşru göstermeye çalışması şeklinde gerçekleşen eyleminin
silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, övecek,
teşvik edecek nitelikte olduğu anlaşılmakla yerel mahkemenin kabulünde belirtilen gerekçelerde herhangi
bir isabetsizlik görülmemekle birlikte...” denilerek, cezanın bir yıl üç aya indirildiği ifade edildi. 2068
• Sedat Peker Habertürk yazarı Fatih Altaylı’yı sosyal medya üzerinden öldürmekle tehdit etti.
Altaylı’nın “Yeni Türkiye’ye eski mafya” başlıklı yazısı nedeniyle, Peker Twitter mesajında,
“Gençliğimin hücrelerde geçmesine sebep olanların başında gelmiş olmana rağmen halen daha hayattasın.
Seni bugüne kadar öldürmemiş olmam bile benim suç örgütü lideri olmadığımın en büyük kanıtıdır.”
dedi. 2069 Altaylı daha sonra yazısında “Başıma ağaç düşse sorumlusu Sedat Peker’dir, çok açık biçimde
beni hedef haline getirmiştir” ifadesini kullandı diyerek savcılara seslendiğini duyurdu.
3 Ekim 2017
• HDP milletvekili Besime Konca'nın milletvekilliği TBMM Genel Kurulu'nda düşürüldü.
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http://www.posta.com.tr/mersin-de-feto-operasyonu-haberi-1337960
http://www.hurriyet.com.tr/elazig-merkezli-4-ilde-bylock-operasyonu-20-40597145
http://www.sabah.com.tr/gundem/2017/10/02/tokatta-fetopdy-operasyonu
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Konca'nın vekilliğinin, “örgüt propagandası yapmak” suçundan hakkında iki buçuk yıl kesinleşmiş hapis
cezası gerekçesiyle düşürüldüğü bildirildi. Daha önce Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Tuğba Hezer
Öztürk ve Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliği düşürülmüştü.2070
• FETÖ/PDY'nin haberleşme ağı olan ByLock kullanıcıları oldukları tespit edilen İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ve 18 ilçe belediyesinden ihraç edilen 112 şüphelinin yakalanmasına yönelik
operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli sekiz ilde başlatılan operasyonda, 61 kişi yakalandı. Şüphelilerin
adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzemeye el konuldu. 2071
• Alman araştırmacı ve gazeteci GünterWallraff, tutuklu gazetecilerle dayanışma amacıyla
Türkiye’ye gelerek Cumhuriyet ile tutukluların ailelerini ziyaret etti. Waldraff açıklamasında “Baskı
altındaki meslektaşlarımla dayanışmak için Türkiye’ye geldim” diyerek bu ayın sonunda görülecek olan
Cumhuriyet davasını da yakından takip edeceğini söyledi. Wallraff 1983’de Almanya’daki Türk
işçilerinin durumunu ‘En Alttakiler” adı ile kitaplaştırmış ve geniş ilgi uyandırmıştı. 2072
• Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ), Eylül ayında basına yönelik yaşanan hak ihlallerine ilişkin
hazırladığı raporda üç gazetecinin gözaltına alındığı, iki gazetecinin tutuklandığı, 53 gazetecinin ise
yargılandığı bildirildi. Raporda iki gazetecinin de yaşamını yitirdiği belirtildi. Diyarbakır merkezli ÖGİ
bölgesel çoğu kanalların engellenmesi sonucunda yerel gazeteciler tarafından kurulmuştu. 2073
• CHP milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması
istemiyle işkenceye dair sorduğu sorular, “İçtüzük hükümlerinde belirtilen nitelikleri taşımadığı”
gerekçesiyle iade edildi. “Kadıköy Metro İstasyonu girişinde çello çalan sanatçı Gülşah Erol’a işkence
yapan iki polis hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır?” ile “AKP
hükümetinin ‘İşkenceye sıfır tolerans’ politikası ne zaman sona ermiştir?” sorularını içtüzüğe aykırı bulan
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, içtüzük hükümlerine uygun olarak yeniden düzenlendiği takdirde
önergenin işleme konulabileceğini belirtti. 2074
4 Ekim 2017
• Ankara Valiliği, Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nca, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik
soruşturmalarda dört ilde yapılan operasyonlarda 11 muvazzaf astsubayın gözaltına alındığını
duyurdu.2075 FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları iddiasıyla Milli Eğitim
Bakanlığınca daha önce görevden uzaklaştırılan ve haklarında gözaltı kararı alınan 49 öğretmenden 20'si
yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.2076
• İzmir’de FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında aralarında emekli emniyet müdürünün
de bulunduğu 87 kişiden 52’si tutuklandı. 52 şüphelinin 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla
tutuklandığı diğer 35 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. 2077 Samsun'da da
FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları iddia edilen 15 kişi
gözaltına alındı.2078
• Tekirdağ Kapaklı’da yapılan ihbar üzerine B.Y’nin sosyal medya hesaplarını inceleyen polis
ekipleri, B.Y’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği
gerekçesi ile gözaltına alındı. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliğince alınan karar
üzerine soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 2079
• CHP Hisarcık İlçe Başkanı Recep Önlü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği
iddiasıyla gözaltına alındı. Sosyal medya üzerinden “Şu an Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına
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alınıyorum. Yaşasın adalet” şeklinde açıklamada bulunan Önlü adliyeye sevk edildikten sonra savcılık
tarafından serbest bırakıldı. 2080
5 Ekim 2017
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yazar ve Osmanlılar İlim Vakfı üyesi Kadir Mısıroğlu
hakkında Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçundan soruşturma başlattı. Mısıroğlu
sosyal medyadaki bir videosunda, “İstediğimiz olmuş değildir. Yarı yoldayız. Nasıl buluğa ermemiş bir
çocuğa 'niye evlenmiyorsun' demezsen Hükümet'e de 'niye şeriatı ilan etmiyorsun' diyemezsin. Vakti var.
Her ulus bir zamana rehm(sabit) olunmuştur. Sizin nesliniz İslam'ın mutlak galebesini, küfrün mutlak
yıkılışını, heykellerin köpek leşi gibi sürüklendiğini görecek.” ifadelerine yer vermişti. CHP milletvekili
Eren Erdem, Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle Mısıroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. 2081
6 Ekim 2017
• Edirne'nin Keşan ilçesinde sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Atatürk'e hakaret ettiği
iddiasıyla hakkında idari soruşturma başlatılan N.S. isimli öğretmen, açığa alındı. Olay üzerine AKP
Keşan İlçe Başkanlığı, “milli ve manevi değerlere kimsenin hakaret etmeye gücünün yetmeyeceğinin”
ifade edildiği bir açıklama yayınladı. 2082
• İstanbul Maçka Parkı'nda özel güvenlik görevlileri tarafından kıyafetine müdahale edilerek
tacize uğrayan Çağla Köse’ye savcılık tarafından dava açıldı. Savcılık, açıklamasında, güvenlikçinin
'hakaret' suçundan üç yıldan iki yıl, Köse’nin ise 'kamu görevlisine hakaret' suçundan bir yıldan az
olmamak üzere hapis cezasıyla yargılanacaklarını belirtti. Savcı, daha sonra Köse'nin tacize uğraması,
parka girişine güvenlikçinin engellemesi, kıyafetine müdahale edilmesi nedenleri ile “ayrımcılığa tabi
tutulduğu görüşüne yer olmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi. 2083
• Ankara Tabip Odası KHK ile işinden edilen ve iade edilme talebiyle başlattığı açlık grevinin
213’üncü gününde olan akademisyen Nuriye Gülmen’in sağlık durumuna ilişkin, “Eklemlerde kontraktür
denilen hareket kısıtlılığı var. Fizik muayenesinde bası yarası dediğimiz durumun ilk bulguları oluşmaya
başlamış” dedi. Açıklamada, “Gülmen’in bulunduğu yoğun bakım servisinde iki jandarma ve bir cezaevi
infaz memuru var. Kaldığı yer, yoğun bakımdaki diğer hastalardan izole, içinde tıbbı cihazların ve tedavi
arabasının olduğu bir oda. Tuvaletini yaparken içerde asker de oluyor. Bunu onur kırıcı olarak görüyor.
Temizleme işlemi ve banyo yapamıyor. Daha tedirgin ve sürekli zorla müdahale tehdidi altında hissediyor
kendini” denildi. 2084
7 Ekim 2017
• Tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyelerinin
hapishaneye yaptıkları ziyaret sırasında, “benim davam bir medya davası. Mahkumiyetim siyasi bir
mahkumiyet” dedi. Berberoğlu kendisinin tutuklanma nedeninin üç kurumun Cumhuriyet ve Sözcü
gazeteleri ile CHP nin hedef seçilmesi olduğunu belirterek, “ Bu kurumlar ele geçirilmek isteniyor,” diye
konuştu,
• Maltepe cezaevinde dört aydır tutuklu bulunan Berberoğlu, MİT TIR’ları davası konusunda
suçlanmasının istinkaf mahkemesinden bozulmasını beklediğini de sözlerine ekledi. “Şahsımla ilgili,
kanıt, tanık, itiraf yok. Ben tam 30 yıl gazetecilik yaptım. Gazeteciliğin bireyselliğini, şövalye ruhunu,
rekabetçiliğini beğendim” diye sürdürdüğü konuşmasına, “Gazeteciler özgürlükleriyle imtihan
ediliyorlar. Sürekli imtihan edilip sınıfı geçmeleri bekleniyor. Bu durumda olan gazetecilik gibi başka bir
meslek yok. Şu anda medyanın bir kısmında patron yok. Patron olarak siyasi iktidar var. Gazeteciler
propaganda makinesi olarak görülüyor. Gazetecilik hakkıyla yapıldığı zaman şerefli bir meslektir.”
görüşlerine yer verdi. 2085
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http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/839369/TGC_den_Enis_Berberoglu_na_ziyaret...__Tutuklanma_nedenim_Cumhuriyet__Sozcu_ve_CHP_nin_hed
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• Bursa merkezli FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon kapsamında 14 ilde hakkında gözaltı kararı
bulunan 32 kişiden 19’u gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 13 kişinin ise yakalanması için
çalışmaların devam ettiği bildirildi. 2086
• Açlık grevinin 213. gününde olan tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile
dayanışmak amacıyla Yüksel Caddesi’nde bir araya gelen eylemcilere müdahale eden polis, aralarında
sinema ve tiyatro oyuncusu Defne Halman’ın da bulunduğu altı kişiyi gözaltına aldı. Emniyet
müdürlüğüne götürülen kişilerin, gecesaatlerinde serbest bırakıldığı bildirildi. 2087
8 Ekim 2017
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 İnsan
Hakları savunucuları hakkında, “silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım etme” suçlarından beş yıldan
15 yıla kadar hapis cezası istedi. İstanbul Büyükada’da Temmuz ayında yapılan toplantıya katılan sekizi
tutuklu 11 kişi hakkında yazılan iddianame açıklandı. İddianamede Uluslararası Af Örgütü Türkiye
Şubesi yöneticilerinden ancak toplantıya katılamayan Taner Kılıç hakkında, silahlı terör örgütü üyesi
iddiasının yanı sıra FETÖ üyesi olmak ve şifreli haber programı ByLock kullanmak" suçundan yedi buçuk
yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer şüpheliler hakkında ise en fazla 10'ar yıla kadar hapis
cezası talep edildiği belirtildi. 2088
• ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçilik ve konsolosluklara giden ziyaretçi sayısını en aza
indirgemek amacıyla Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize
hizmetlerini askıya aldığını açıkladı. Büyükelçilik tarafından yapılan yazılı açıklamada,
“Son
zamanlarda yaşanan olaylar, ABD hükümetini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin
ABD misyonunun tesisleri ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek
zorunda bırakmıştır” denildi. 2089
9 Ekim 2017
• İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, CHP milletvekili Enis Berberoğlu, hakkında verilen 25 yıl
hapis cezasına ilişkin hükmün bozulmasına ancak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Berberoğlu’na
ilişkin kararda, Haziran ayındaki hükmün bozulması kararı Adliye mahkemesi 2. Ceza Dairesince verildi.
Berberoğlu, MİT TIR'larına ait görüntüleri gazeteci Can Dündar'a verdiği iddiasıyla Haziran ayında hapis
cezasına çarptırılarak, tutuklanmıştı.Söz konusu kararda Berberoğlu, “devletin güvenliği ve iç veya dış
siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk
maksadıyla açıklamak" suçlaması ile yargılanmıştı. 2090
10 Ekim 2017
• Hakkâri Valiliği, kent merkezi ve ilçelerindeki 31 yerleşim alanının 15 gün süreyle “özel
güvenlik bölgesi” ilan edildiğini duyurdu. Valilik'ten yapılan açıklamada, terör örgütlerinin son
zamanlardaki terör ve yıldırma saldırılarının, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği
belirtildi. “Saldırılar neticesinde vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme
haklarını kullanmaktan mahrum kaldıkları kaydedilen açıklamada, “Valilik makamımız, öncelikle
vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi,
devlet ve milletimizin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması maksadıyla bölgesinde emniyet
ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır” denildi. 2091
• FETÖ’nün medya yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla tutuklu bulunan sanatçı Atilla Taş,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret davasından beraat etti. Birçok davadan yargılanan
Taş’ın diğer davalarının devam etmesi sebebiyle halen cezaevinde olduğu da belirtildi. 2092
• TBMM eski başkanı Bülent Arınç tutuklu bulunan CHP milletvekili Enis Berberoğlu’na verilen
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25 yıl hapis cezasının bozulma kararını sevinçle karşıladığını belirtti. Arınç yaptığı açıklamada
“"İnanıyorum ki bu karar, yargımıza olan güvenin artması için bir umut kaynağı olacak, halkımız adaleti
kendi topraklarında arayacak ve adalet yine kendi hakimlerimizle, kendi topraklarımızda tecelli
edecektir.” ifadesini kullandı. 2093
• Türkiye Gazeteciler Sendikası(TGS), Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cumhuriyet Genel
Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu,ile gazeteciler Murat Aksoy, İnan Kızılkaya ve Ömer Çelik’i ziyaret
etti. Gazeteciler gönderdikleri mesajla basın özgürlüğü için mücadele eden herkese teşekkür ettiklerini
söylediler. Aksoy yaptığı açıklamada suçsuz olduğuna ve ilk duruşmada tahliye olacağına inandığını
söyledi. Aksoy aynı zamanda, cezaevinde haksız yattıklarını ifade ederek en çok çocuklarını ve eşini
özlediğini belirtti. 2094
11 Ekim 2017
• Erzurum'da FETÖ'nün asayiş şube yapılanmasındaki toplantılara imamlık yaptığı ve ByLock
kullanıcısı olduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmen Şuayip Yılmaz 12 yıl altı ay hapis cezasına
çarptırıldı. 2095 Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma
kapsamında örgütün “kamu hastaneleri ve halk sağlığı müdürlüğü” yapılanması içerisinde yer aldıkları
iddiasıyla 13 eski sağlık personeli de gözaltına alındı. 2096 Kırşehir ve Kastamonu’da yapılan
operasyonlarda aralarında bir muvazzaf astsubayın da bulunduğu beş kişi ile ilgili de gözaltı kararı
alındı.2097
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün yurt dışındaki kurumlarına yüklü miktarda para
gönderdiği tespit edilen 75 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. “Terör örgütü üyeliği” iddiasıyla
başlatılan soruşturma kapsamında 36 kişi gözaltına alındı, diğer şahısların yakalanması için çalışmaların
devam ettiği bildirildi. 2098Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çoğunluğunu iş adamlarının
oluşturduğu 25'i tutuklu, 104 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında ByLock kullanıcısı
olduğu belirlenen üç sanığın tutuklanmasına karar verildi. 2099 Yunanistan'a kaçak yollardan gitmek
isterken yakalanan Süleyman Yazıcı ve Aynur Gazioğlu isimli iki kişi ByLock kullandıkları gerekçesiyle
tutuklandı.2100
• FETÖ soruşturması kapsamında Elazığ merkezli altı ilde düzenlenen operasyonda 12 kişi
gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıklarının tespit
edildiği bildirildi. 2101
• İzmir merkezli sekiz ilde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda aralarında KHK ile kapatılan
okullarda yöneticilik, öğretmenlik ve şirket ortaklığı yapan kişilerin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına
alındı. Şüphelilerin küçük yaştaki maddi durumu olmayan öğrencileri yetiştirip devlet kadrolarına
yerleştirdiklerinin iddia edildiği bildirildi. 2102
• Bitlis Valiliği, il merkezi, Güroymak ve Mutki ilçelerindeki toplam 27 köy ve bağlı yedi
mahallesinde, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi. Bitlis Valiliği’nden
yapılan yazılı açıklamada, “Bitlis ili merkez sınırları içerisinde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarının
yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ikinci bir emre kadar sokağa çıkma
yasağı ilan edilmiştir” denildi. 2103
• ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass, Türkiye’nin terörizm tanımı nedeniyle sıkıntılar
yaşandıklarını vurgulayarak, son olarak Wall Street Journal muhabiri hakkında terör örgütü üyeliğiyle
tutuklama kararı alınmasını eleştirdi. Türkiye’de Terörle Mücadele Kanunu’nun terörizmi çok geniş
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kapsamlı tanımladığını belirten Bass, “Terörizm tanımlaması sadece Türkiye’yle ABD arasında değil,
Türkiye’nin birçok müttefikiyle yaşadığı bir görüş ayrılığı. Biz, bu konudaki endişelerimizi iletmek
konusunda utangaç olmadık. Örneğin dün hakkında mahkumiyet kararı verilen Wall Street Journal
muhabirinin sadece işini yapan bir gazeteci olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda fikir ayrılığımız sürecek
gibi görünüyor” dedi. 2104
• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen
ve Semih Özakça’nın, geçici tutukluluk kararı ile buna yapılan itirazı reddeden yargıçların gerekçelerinin
yeterli ve yerinde olup olmadığını sorarak, bu kararlarının, davacıların yaşamını ne derece tehlikeye attığı
konusunda Ankara’dan görüş istedi. Gülmen ve Özakça, açlık grevine başladıktan sonra haklarında alınan
geçici tutukluluk kararının ve tutukluluk koşullarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin yaşam hakkı,
işkence ve kötü muamelenin önlenmesi ve emniyet hakkıyla ilgili maddeleriyle bağdaşık olup olmadığını
da sorgulayan AİHM, ikilinin dava başvurularını “öncelikli kategorisi”ne alarak “acil koduyla” işleme
koyduğu belirtildi.2105
• Kayseri ve Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 26 kişiye yönelik olarak yapılan
operasyonda 13 kişi ByLock kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. 2106
• Terör örgütü üyeliği ve örgüt propagandası yapma suçundan Nisan ayından bu yana cezaevinde
olan Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Meşale Tolu’nun İstanbul’daki ilk duruşmasında tutukluluk
talebi reddedildi. Cezaevinde üç yaşındaki oğlu ile birlikte kalan Tolu suçlamaları kabul etmeyerek
beraatini istedi. Mahkeme öncesinde Alman Bild’e konuşan Alman Dış İşleri Bakanı SigmarGabriel,
tutukluluk süresinin sona ermesini ve Tolu’nun serbest bırakılarak en kısa sürede Almanya’ya geri
gönderilmesini talep ederken, Alman hükümetinin Tolu’yu bu süreçte desteklemeye devam edeceklerini
belirtti.2107Tolu’nun eşi Suat Çorlu’nun da bu arada tutuklu yargılandığı belirtildi. 2108
• FETÖ soruşturması kapsamında Osmaniye’de aranan 75 askeri personelin 30’u gözaltına alındı.
Gülen hareketine bağlı olan diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi. 2109
• Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) üyesi Nina Ognianova, Wall Street Journal muhabiri Ayla
Albayrak’ın 2015 yılında yazdığı haber nedeniyle terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanmasını kınayarak
Türkiye’yi “dünyanın en çok gazeteciyi mahkûm eden ülkesi” olarak tanımladı. Avrupa ve Orta Asya
program koordinatörü Ognianove, Türk otoriterlerine çağrıda bulunarak Albayrak’a yöneltilen tüm
suçlamaların sona erdirilmesini istedi. 2110
12 Ekim 2017
• HDP milletvekili Leyla Zana'nın, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar
hapis cezasının talep edildiği davada, beraatine karar verildi. Mahkeme’nin ayrıca Zana'nın, “terör örgütü
propagandası yapmak, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” suçlarından ise
kovuşturmanın ertelenmesine karar verdiği bildirildi.2111
• İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch), Türkiye’de terörizm ve darbe girişimiyle
bağlantılı olmakla suçlanan kişilere polis gözetimi altında işkence yapıldığı iddiasına yer verdi. HRW bu
konuda yayımladığı bir raporda, 11 farklı gözaltı vakasında ağır insan hakları ihlalleri olduğuna ilişkin
delilleri sıralayarak, bu kişilerin ağır şekilde darp ve tehdit edildiğini, çırılçıplak soyulduğunu ve bazı
vakalarda cinsel tacize uğradığını veya cinsel taciz ile tehdit edildiğini ileri sürüldü. 2112
13 Ekim 2017
• İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 115 şüphelinin yakalanması için
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başlatılan operasyonda 53 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne
üye olmak ve yönetmek, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet, resmi belgede
sahtecilik ve dini duyguları kullanarak dolandırıcılık yapmak” gibi gerekçelerle gözaltı kararının verildiği
bildirildi.2113
• CHP tutuklu milletvekiliEnis Berberoğlu, “Mahkeme kararıyla örgütüme, partime, beni
sevenlere, bana inananlara mahcup olmadım. Ben casus olmadığımı baştan beri söylüyordum” şeklindeki
mesajını kendisini ziyaret eden CHP’li vekillere iletti. Berberoğlu’nun, “En kısa sürede milli irade ile
seçildiğim milletvekilliği görevime dönmek istiyorum, tekrar bana verilen görevi yapmaya kendimi hazır,
heyecanlı hissediyorum” dediğini aktaran CHP milletvekilleri de ziyarete ilişkin, “Berberoğlu'nun burada
geçirdiği her dakika milli iradeye saygısızlık, büyük bir adaletsizliktir. Derhal salıverilmesi gerekiyor.
Suçsuzluğuna rağmen son derece vicdana, hakkaniyete, adalete aykırı bir ceza olduğunu hep
söylüyorduk” diye konuştular.2114
• Sanatçı Ferhat Tunç hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği” iddiasıyla beş yıl sekiz aya
kadar hapis istemiyle dava açıldı. Büyükçekmece Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan
iddianamede, sanatçı Tunç “şüpheli”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise “müşteki” sıfatıyla yer
aldı.Sosyal medya hesabı üzerinden Erdoğan hakkındaki bazı paylaşımlarına yer verilen Tunç'un savcılığa
yaptığı savunmasında suçlamaları kabul etmediği belirtildi.2115
14 Ekim 2017
• Ankara merkezli 19 ilde başlatılan FETÖ operasyonunda, ByLock kullandığı belirlenen ve daha
önce görevden ihraç edilen hakkında gözaltı kararı bulunan 100 polisten 63’ü yakalandı. Gözaltı listesinde
örgüt içinde aktif faaliyeti olan 37 kişinin birinci sınıf emniyet müdürü olduğu belirtildi. 2116
15 Ekim 2017
• Siirt'in Baykan ilçesinin kırsal kesiminde PKK'ye yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle
dokuz yerleşim yerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan
edildi.2117
16 Ekim 2017
• Açlık grevindeki tutuklu eğitimci Nuriye Gülmen, “Bu şartlarda savunma yapmayacağım. Beni
tahliye edin. Gelip mahkemede neden açlık grevi yaptığımı anlatayım” diyerek savunma yapmayı
reddetti. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin ifade almak için gittiği Numune Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'nde Gülmen’in savunmayı reddettiği, tahliye talebinin ise 23 Ekimde Sincan Cezaevi içinde
yapılacak duruşmada karara bağlanacağı belirtildi. Gülmen ve diğer tutuklu eğitimci Semih Özakça 222
günden bu yana açlık grevini sürdürmekteler. 2118
17 Ekim 2017
• İzmir'de, aralarında aktif görevde bulunan öğretmenlerin de bulunduğu 35 kişi
ByLockkullanıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulanmak üzere emniyete
götürüldüğü bildirildi. 2119
• Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla hakkında beş yıl sekiz aya kadar hapis istemiyle dava
açılan Sanatçı Ferhat Tunç’a öncesinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek 'terör
örgütü propagandası' yaptığı ileri sürülerek yeni bir dava daha açıldı. 2120
• Ankara Başsavcılığı, Ankara Üniversitesinden ihraç edilen akademisyen Can Irmak
Özinanır’ın, FETÖ’yle bağlantısının olmadığının anlaşılması üzerine, takipsizlik kararı verdi. Kararda,
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http://aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/fetonun-egitim-kurumu-yoneticilerine-operasyon-53-gozalti/934479
http://www.ntv.com.tr/turkiye/chpden-enis-berberogluna-ziyaret,LNpGjdHjIU2d4LhOr1LLeQ
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201710131030584462-ferhat-tunc-hakkinda-5-yl-8-aya-kadar-hapis-istemi/
2116
http://www.milliyet.com.tr/19-ilde-es-zamanli-operasyon-100-gundem-2536998/
2117
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/845274/Siirt_te_9_yerlesim_yerinde_sokaga_cikma_yasagi_ilan_edildi.html
2118
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/845856/Nuriye_Gulmen_den_mahkeme_heyetine__Bu_sartlarda_savunma_yapmayacagim__beni_tahliye_edin.ht
ml
2119
http://aa.com.tr/tr/turkiye/izmirde-feto-operasyonu-35-gozalti/940059
2120
http://www.hurriyet.com.tr/ferhat-tunc-icin-5-yil-8-ay-hapis-istendi-40609566
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Özinar’ınByLockkullanıcısı olmadığı, şüpheliye ait bir Bank Asya hesabı bulunmadığı, FETÖ ile
bağlantılı herhangi bir dernek, vakıf ve sendika yöneticisi olduğuna ilişkin bir kayda rastlanılmadığı,
FETÖ ile bağlantılı herhangi bir kurum ya da kuruluşa bağış yapmadığı, çocuğunun FETÖ ile bağlantılı
okullarda kaydının tespit edilemediği vurgulandı. Özinanır’ın, ihraç edilmeden önce bu soruşturma
gerekçe gösterilerek beş ay görevden uzaklaştırıldığı ve eksik maaş aldığı da öğrenildi. Akademisyenin,
bu sürecin sonunda FETÖ suçlamasından değil, imzacı olduğu gerekçesiyle ihraç edildiği ifade
edilmesine rağmen ihraç gerekçesi yazılı olarak kendisine bildirilmediği kaydedildi. 2121
18 Ekim 2017
• FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ve İstanbul'daki bazı
belediyelerde daha önce görev yapan 73 kişiden 57'si tutuklandı. 2122 Manisa’da da daha önce adli kontrol
şartıyla serbest bırakılan S.E, yeni deliller ve bulgular çerçevesinde yeniden gözaltına alınarak,
tutuklandı.2123
19 Ekim 2017
• Müftülere nikah kıyma yetkisi veren düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Tasarıdaki düzenlemelere ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mevcut görevlilere ek olarak
nikah kıyma yetkisinin il ve ilçe müftülüklerini de kapsayacak şekilde genişletildiğini, nikahın şekliyle
ilgili bir değişiklik yapılmadığını ileri sürdü.Devlet nezdinde resmi nikahın geçerli olduğunu, bunun usul
ve esaslarının da kanunda belirlendiğini söyleyen Soylu, buradaki usul ve esaslarda herhangi bir değişiklik
olmadığını ifade etti. Oylama sonrası CHP konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götüreceğini
açıkladı.2124
• Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Osman Kavala, İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ ve Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına
alındı. Kavala'nın Gaziantep’te Alman Goethe Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan bir
projenin toplantısından döndüğü sırada polisin, uçaktan inmesine izin vermeden, uçağın içinde gözaltı
işlemini yürüttüğü bildirildi. Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, Kavala’nın gözaltına
alınmasının ardından Twitter’dan paylaştığı mesajda “Kavala’nın İstanbul'da gözaltına alınması çok
rahatsız edici. Avrupa Parlamentosu'nda serbest bırakılması için acil çağrı başlatılmasını teklif edeceğim”
ifadelerine yer verdi. 2125
20 Ekim 2017
• Darbe girişiminde bulunduğu ileri sürülenFethullah Gülen ile bağlantılı olduğu iddia edilen
Kaynak Holding adlı şirkete bağlı 110 kişi için tutuklama emri çıkarıldı. İstanbul Emniyet’inin Mali
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin yönetici, çalışan ve ortakları ile
ilgili olarak toplam 24 ilde 110 şüpheli hakkında ikinci dalga operasyonu başlatıldığını bildirdi. 2126
• Açlık grevindeki tutuklu eğitimcilerden Semih Özakça’nın adli kontrol şartıyla tahliyesine
hükmedilirken Nuriye Gülmen’in tutukluluğunun devamına karar verildi. Özakça’nın, “elektronik
kelepçe şartıyla” bırakıldığı bildirildi. Gülmen ve Özakça, “tutuklanmamaları halinde adaletin işleyişine
zarar verecekleri” ve “adli kontrol koruma tedbirlerinin yetersiz kalacağı” gerekçeleriyle Mayıs ayında
cezaevine gönderilmişlerdi. 226 günden bu yana açlık grevlerine devam eden iki eğitmenden, sağlık
sorunları gerekçesiyle duruşmaya katılamayan Gülmen için tahliye kararı çıkmadı. 2127
• CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun davasında verilen bozma kararının ardından
tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Berberoğlu'na
“devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken
bilgileri siyasal casusluk maksadıyla açıklamak” gerekçesiyle verilen 25 yıl hapis cezasını 'eksik gerekçe'
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http://www.milliyet.com.tr/feto-iddiasi-tutmadi-ama-ihrac-gundem-2538218/
http://www.sabah.com.tr/gundem/2017/10/18/istanbul-merkezli-fetopdy-operasyonu-57-kisi-tutuklandi
http://www.sabah.com.tr/gundem/2017/10/18/manisadaki-fetopdy-operasyonu
2124
https://www.cnnturk.com/son-dakika-muftulere-nikah-kiyma-yetkisi-tbmmden-gecti
2125
http://www.hurriyet.com.tr/son-dakika-osman-kavala-havalimaninda-gozaltina-alindi-40615300
2126
https://www.reuters.com/article/us-turkey-security-detentions/turkey-orders-arrest-of-110-people-over-gulen-links-media-idUSKBN1CP0FG
2127
http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-41696714
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nedeniyle bozarak tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün’ün
kararın ardından 3. Ceza Dairesi'ne tutukluluğa itiraz ederek tahliye talepli dilekçe verdiği ancak talebin
reddedildiği bildirildi. 2128
22 Ekim 2017
• Konya merkezli yedi ilde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda, gözaltına alınan Türk Silahlı
Kuvvetleri'nde görev yapan 68 muvazzaf askerden 36'sı tutuklandı, 32'si de ‘etkin pişmanlık
hükümlerinden’ yararlanıp itirafçı olmaları üzerine adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 2129
• Adalet Bakanlığı, FETÖ operasyonları kapsamında toplam 49 bin 697 kişinin tutuklu olduğunu,
sekiz bin 997 kişi hakkında yakalama kararının verildiğini, 738 kişinin ise gözaltında bulunduğunu
açıkladı. Soruşturma kapsamında ayrıca adli ve idari yargıda görevli 2151 hakim ve savcı, 105 Yargıtay,
41 Danıştay, iki Anayasa Mahkemesi ve üç HSYK üyesi olmak üzere toplam 2302 kişinin tutuklu
olduğunu, 24 kişi hakkında ise yakalama kararının verildiği bildirildi. 2130
• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), KHK ile ihraç edilen barış bildirisi imzacısı
akademisyenlerin “ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine”ilişkin başvurusunu reddetti. Ankara
Üniversitesi’nden ihraç edilenlerin oluşturduğu 54 barış imzacısı için yapılan başvuru, “Barış İçin
Akademisyenlerin” ihracının diğer ihraçlardan farklılığı üzerine hazırlanarak, sunulmuştu. AİHM daha
önce açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için yapılan acil tedbir talebine
“hayati bir tehlike görülmediğini” belirterek ret kararı vermişti. 2131
23 Ekim 2017
• Başbakan Binali Yıldırım, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde, Galatasaray tribünlerinde
düzenlenmiş olan koreografiye ilişkin soruşturma açılması için talimat verdi.FETÖ’nün dört gün önce
yaptığı “Ayağa Kalk” isimli konuşmanın ardından maçta açılan “Ayağa Kalk” pankartı ile ilişkisi
bulunduğu varsayımı sonucu soruşturma konusu yapıldığı belirtildi. Konu ile ilgili açıklama yapan
Türkiye Futbol Federasyonu, kendilerinin, “taraftarların spor alanına sokmak istediği afiş veya
pankartlara karar verme yetki ve sorumluluğunun” olmadığını açıkladı. Derbide, “Siz diz çöktüğünüz için
onlar büyük görünüyor” ve “Ayağa kalk” pankartlarının yanında ABD'li aktör SylvesterStallone'nin
“RockyBalboa” karakterini canlandırdığı “Rocky” filminden esinlenerek hazırlanan pankartlar
açılmıştı.2132Galatasaraylı taraftarlar da, maçtan sonra ortaya atılan iddialar üzerine açıklama yaparak,
“Geçtiğimiz yıl Bursa’da açtığımız ‘Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyorlar. Ayağa Kalk’
pankartında hem Galatasaray’ın son iki sezondaki durumu özetlenmiş hem de çok beğenilmişti. Fikstürün
belli olmasının ardından koreografi kararı alındı ve bu beğenilen slogan üzerinden koreografi gerçekleşti”
ifadeleri ile olayı savundular. 2133
24 Ekim 2017
• Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında PKK'ye yönelik operasyonlar kapsamında, 12 mahallede
sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Operasyon icra edilecek
bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, ikinci bir duyuruya kadar
sokağa çıkma yasağı ilan edildiği” belirtildi. 2134
• Kişisel internet sitesinden, akademisyenleri “Oluk oluk kan akıtacağız” şeklinde tehdit eden
organize suç örgütü lideri olarak bilinen Sedat Peker, savunmasında “bu söyleminin ifade özgürlüğü”
olduğunu ileri sürdü. Peker’in, “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzalayan akademisyenleri tehdit
ettiği gerekçesiyle hakkında, “Tehdit ve suç işlemeye tahrik” suçlarından 11 yıla kadar hapsi istenmişti.
Peker ifadesinde, “Yazı benim iradem çerçevesinde internette kendi sayfamda yayınlanmıştır. Benim bu
sözleri yayınlamamda herhangi bir şekilde suç işlemeye tahrik kastım yoktur. Tamamen eleştiri
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http://www.haberturk.com/enis-berberoglu-nun-tahliye-talebi-reddedildi-1680633
https://www.cnnturk.com/turkiye/konyada-feto-operasyonu-36-asker-tutuklandi
http://www.haberturk.com/adalet-bakanligi-feto-operasyonlarinin-bilancosunu-acikladi-1682262
2131
https://www.evrensel.net/haber/335866/aihm-baris-icin-akademisyenlerin-basvurusunu-reddetti
2132
https://www.ntv.com.tr/turkiye/basbakan-yildirimdan-derbideki-koreografi-icin-sorusturma-talimati,oLZ9TAjYRUCoXWFm6fA10g
2133
http://www.milliyet.com.tr/ultraslan-dan-koreografi-tepkisi-istanbul-yerelhaber-2356004/
2134
http://www.gazetevatan.com/mardin-de-catisma-sokaga-cikma-yasagi-ilan-edildi-1112945-gundem/
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anlamında yazılmış sözlerdir. Eylemim düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmelidir. Atılı
suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum” dedi. 2135
25 Ekim 2017
• İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, Twitter üzerinde yaptığı paylaşımlar nedeni ile
yargılanan N.Ç.’nin davasında, suçun “yayın yolu ile işlendiğine” hükmederek cezada yarı oranda
artırıma giderek iki yıl hapis cezası verdi. Karara ilişkin istinaf başvurusu yapan Avukat Osman Taşdemir,
“Basın-yayın yolu ile örgüt propagandası yapmak sosyal medya için geçerli olmamalı. Zira,Facebook,
Twitter, Instagram, birer mecmua, gazete, kitap, televizyon ya da radyo programı niteliğinde değil. Şayet
Twitter, yasanın aradığı anlamda ‘basın-yayın’ kapsamında değerlendirilir ise, takipçi sayısı bir olan
herhangi bir kişinin dahi suçu,‘basın yayın yolu ile’ işlediğinden söz etmek gerekir” dedi. 2136
• Rusya, Kırım'da cezaevinde bulunan Tatar toplumunun önde gelen iki kişiyi, sınır dışı ederek,
Türkiye’ye gönderdi. İlmi Ümerov ve AhtemÇiygözisimli iki Tatar Türkü’nün serbest bırakılması
üzerine Kırım Tatar toplumunun manevi lideri Mustafa Dzhemilev, AFP'ye verdiği demeçte,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde
eylemcilerin serbest kalmasını talep etmesini istediğini söylemişti. Erdoğan, çoğunluğun Rusça
konuştuğu ve Ortodoks mezhebinin yaygın olduğu bir bölgede Türk dilini ve sünni Müslüman inancındaki
Kırım Tatar azınlığını destekleme sözü vermişti. Dzhemilyev,Ümerov ve Çiygöz'ün Türkiye'ye
gönderilmesinin, Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında yaptığı anlaşmalar sonucunda sağlandığını ifade
etti.2137
26 Ekim 2017
• Ankara merkezli 30 ilde başlatılan FETÖ operasyonu kapsamındaDışişleri Bakanlığında
eskiden çalışan ve işlerinden çıkarılmış 121 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Konya merkezli 31
ilde başlatılan operasyonda ise 70 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı alındığı belirtildi. 2138
• Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner
Kılıç'ın yargılandığı İzmir'deki davada, Kılıç'ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Cep telefonunda
Gülen cemaatinin gizli iletişim programı olduğu belirtilen ByLockuygulamasını indirmekle suçlanan
Kılıç, “İddianamede somut ve net olmayan suçlamalar var ve dosyada bununla ilgili somut bir kanıt
bulunmuyor” diyerek iddiaları reddetti. Kılıç devamla, kendisi üzerinden yargılanmak istenenin Af
Örgütü olduğunu belirterek, yetkili makamların açıklamalarının adil yargılama ve masumiyet karinesini
ihlal ettiğini söyledi. Amnesty'nin Türkiye araştırmacısı Andrew Gardner, twitter’da yaptığı açıklamada
ByLock'unKılıç’ın telefonuna indirildiğine dair herhangi bir iz bulamadığı konusunda iki adli tıp raporu
verdiğini söyledi.Kılıç’ın dosyası mahkeme sonucunda “Büyükada davası” olarak bilinen davayla
birleştirildi.2139
28 Ekim 2017
• Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Ankara ve Şanlıurfa'yı kapsayan
FETÖ/PDY'ninkriptolu iletişim programı ByLock kullananlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 15
kişiden dörtkişisi tutuklandı. 11 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. 2140
29 Ekim 2017
• Eskişehir'de FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda Ömer A. Ve eşi Raziye A.Yakalanarak
emniyete götürüldü. İfadelerinin ardından Ömer A’nın tutuklanarak cezaevine kondu. Raziye A’nın ise
adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 2141
• Türk polisi iki şehirde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarında İslam Devleti (DAEŞ)
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http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/851666/Sedat_Peker___Oluk_oluk_kan_akitacagiz__tehdidini__ifade_ozgurlugu__diye_savundu.html
http://www.hurriyet.com.tr/sosyal-medya-paylasimlarina-dikkat-cezaniz-katlanir-40621845
http://www.dw.com/en/released-crimean-tatar-leaders-fly-to-turkey/a-41114627
2138
https://www.haberler.com/ankara-terorle-mucadele-sube-mudurlugu-ekipleri-10172704-haberi/
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http://www.bbc.com/news/world-europe-41759618
2140
http://www.hurriyet.com.tr/kayseride-fetoden-4-tutuklama-40625587
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http://www.haberturk.com/feto-operasyonunda-yeni-tutuklamalar-29-ekim-2017-1691733
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ile ilişkisi olduğu şüphesiyle 61 kişiyi gözaltına aldı. Terörle mücadele polisi, Bursa'daki operasyonda 28
Suriyeli ve iki Azerbaycan vatandaşı olmak üzere 39 kişiyi gözaltına alırken tutuklu sanıkların sekizinin
reşit olmadığını açıkladı. Erzurum’da yapılan operasyon sonucunda ise 22 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon sırasında polis çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel belgeye el koydu. 2142
30 Ekim 2017
• CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Doğukan Demirkaya’nın, sosyal medyadaki paylaşımları
nedeniyle “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla hakkında soruşturma açıldı. Bu kapsamda bir
açıklama yapan Demirkaya, “Genel olarak sosyal medyadan yaptığım paylaşımlar nedeniyle ifademize
başvuracaklar. Bir siyasi parti temsilcisi olarak bunları yapmak görevimiz. Bu eleştirileri daha önce de
yaptık, bundan sonra da hem ben hem parti üyesi, parti görevlisi arkadaşlarım bu eleştirileri yapacak.
Umarım adalet yerini bulacak” dedi. 2143
• Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI ) Başkanı John Yearwood, Cumhuriyet’i ziyareti sırasında,
gazetenin İmtiyaz Sahibi Orhan Erinç’e “Cumhuriyet’in boyun eğmeyen mücadelesini saygı ve
dayanışmayla karşılıyoruz” dedi. 2144
• Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında
“faşist diktatör” dediği gerekçesiyle CHP milletvekili Bülent Tezcan hakkında yasal yollara
başvurulacağını söyledi. Kalın, sosyal medyadan paylaştığı mesajında “Tezcan’ın nefret söylemi, ana
muhalefet adına bir utanç vesikasıdır. Bu siyaset değil, milletin iradesine düşmanlıktır. Bu konuda yasal
yollara başvurulacaktır” dedi. 2145Tekirdağ’daki bir konuşmasında, “Faşist diktatör, diktatörün şeddelisi”
ifadelerini kullanmıştı. 2146 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tezcan hakkında soruşturma
başlatıldı. Başlatılan soruşturma için Tezcan “Soruşturma açmaları da bir şeyi gösteriyor ki
söylediklerimizde haklıyız. Yani bu sözleri söylemenin bir bedeli olduğunu göstermeye çalışıyorlar”
şeklinde bir açıklama yaptı. 2147
31 Ekim 2017
• CHP milletvekili Barış Yarkadaş, hazırladığı bir raporda Ekim ayı içerisinde 12 gazetecinin
gözaltına alındığını, dördünün tutuklandığını kaydetti. Raporda, “Gazeteci Meriç Tafolar’ın ve TRT İzmir
Stüdyoları’nda çalışan sekizi Haber-Sen üyesi 12 kamu emekçisinin sosyal medyada AKP ve başkanlık
karşıtı paylaşımlar yaptığı veya beğendikleri gerekçesi ile soruşturma açıldığı, Evrensel Sorumlu yazı
işleri müdürü Çağrı Sarı’ya, yazdığı ifadeler nedeniyle ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret’ suçlamasıyla
11 ay 20 gün hapis cezası verildiği” bilgilerine yer verildi. 2148 Duruşma öncesi yargılanan Cumhuriyet
çalışanlarına destek vermek için aralarında CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş’ın da
olduğu milletvekilleri, gazeteciler ve vatandaşlar bir araya geldi. CHP milletvekili Barış Yarkadaş da,
“Her Salı, adında adalet olan ama içinde adalet olmayan bu bina içinde tutuklu gazeteci meslektaşlarımız
için buluşuyoruz. Ne yazık ki AKP iktidarında kaderimiz bir türlü değişmiyor. Şuan 182 gazeteci demir
parmaklıklar arkasında, yazdıklarının, çizdiklerinin, söylediklerinin, attıkları tweetlerin, yaptıkları
yorumların bedelini ağır bir şekilde ödüyorlar” diye konuştu. 2149
• Basın Emekçileri Sendikası ile Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, basın alanındaki işletmelerde
denetleme görevini yerine getirmediği ve bunun sonucunda pek çok basın emekçisinin mağduriyet
yaşadığı gerekçeleriyle Kıbrıs’taki Ombudsman Çalışma Dairesi hakkında inceleme başlatılmasını talep
etti. Bu konuda hazırlanan dilekçede, basın emekçilerinin işveren tarafından İhtiyat Sandığı ve Sosyal
Sigorta yatırımlarının yapılmadığı veya eksik yatırıldığı, günlük çalışma süresinin dışında ücretsiz
çalıştırıldığı, işten çıkarmalarda haklarının verilmediği, hayat pahalılığının maaşlarına yansıtılmadığı,
zorunlu olması halinde hizmet akdi imzalanmadığı ve bu sorunların Çalışma Dairesi’nin gerekli
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https://www.nytimes.com/reuters/2017/10/29/world/europe/29reuters-turkey-security.html
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denetimleri yapmamasından dolayı baş gösterdiğine ilişkin şikayetlerin yer aldığı belirtildi. 2150
• Bodrum'da, özel güvenlik görevlisi O.Ç., sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. O.Ç.'nin, kendi hesaplarına çeşitli video ve
fotoğraflar eklediği, yorumlar yapıp paylaştığı ve başka hesaplarda yapılan paylaşımlara da çok sayıda
hakaret içerikli yorumlar yazdığı ileri sürüldü. 24 yaşındaki güvenlik görevlisi. emniyetteki işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edildi. 2151
• İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında
askerlerin de bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İfadeleri alınmak üzere karakola
götürülen şüphelilerden birinin meslekten ihraç edilen üsteğmen, iki kişinin halen görevli bir
astsubay,diğer iki kişinin Dışişleri Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı mensubu oldukları, bir
başkasının ise Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu’nda görevli personel olduğu belirtildi. 2152
• Derin Tarih Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan, bir yazısında Atatürk’e hakaret ettiği
gerekçesiyle hakkında açılan davada bir yıl üç ay hapis cezasına mahkum edildi. 2153
1 Kasım 2017
• İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in onursal başkanı
olduğu Gazeteci ve Yazarlar Vakfı’na yönelik operasyonda 112 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. 2154
• Adana'da yürütülen FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında yargılanan çeşitli rütbelere
mensup 67'si tutuklu 145 sanığın yargılandığı davada, ByLockkullandığı tespit edilen 40 kişinin
tutuklanmasına karar verildi. 2155
• Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, sekiz avukat hakkında gözaltı
kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda
avukatlar, evlerinde gözaltına alındılar. Avukatların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bazı belge ve
dokümanlara el konuldu. Şüpheli avukatlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete
götürüldü.2156
3 Kasım 29017
• Tutuklu CHP milletvekili EnisBerberoğlu, “Türkiye’de bir an önce antidemokratik
uygulamalardan vazgeçilerek demokrasinin yeniden insanların yüzünü güldürdüğü bir sürece evrilmesini
diliyorum” diye konuştu. CHP milletvekilleri Gaye Usluer ile Erdin Bircan’ın Maltepe Cezaevindeki
ziyaretleri sırasında Berberoğlu, Büyükada’daki 11 hak savunucusunun serbest bırakılması konusuna
değinerek, “Cumhuriyet yazarlarının tutuklu olmasından büyük üzüntü duyuyorum. Ancak Büyükada
kararı umut verici. Bunun arkası gelecektir” ifadelerini kullandı. 2157
• Birleşmiş Milletler, Türkiye'den gelen talep üzerine (FETÖ) ile bağlantılı Gazeteciler ve
Yazarlar Vakfı (JWF) ile ilişkilerini sonlandırdı. BM Genel Müdürlüğü, onursal başkanı Fetullah Gülen
olan söz konusu grup ile olan ilişkilerini kestiklerini açıkladı. Altı ana ABD kuruluşundan biri olan
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi, (ECOSOC), yaptıkları toplantıda oylama sonucunda,
Kimse Yok Mu Yardım Vakfı, JWF ve Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu'yla da
ilişkilerini sonlandırma konusunda görüş birliğine vardı. 2158
4 Kasım 2017
• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Wikipedia internet sitesine erişimi
biz engellemedik. Mahkemenin aldığı karar nedeniyle Wikipedia'ya erişim engellenmiş durumda” dedi.
Arslan wikipedia ve Booking.com'un engeli konusunda ise, “Bakanlık olarak yaptığımız herhangi bir
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işlem yok. Wikipedia'nın Türkiye'yi terör örgütlerine destek veren ülke statüsünde gösterdiği metinler
vardı. Ulu önder Atatürk'e ilişkin yanlış değerlendirmeler vardı. Onu özellikle uyardık”diye konuştu. 2159
• Alman Dışişleri Bakanı SigmarGabrielile Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun iki ülke
arasındaki gerginliği onarmak amacıyla Antalya’da yaptıkları görüşmede, “ilişkilere, zorlu konulara ve
her iki tarafın beklentilerine yer verildiğine” işaret edildi. İki Dışişleri Bakanının, NATO müttefikliği
konusundaki ilişkileri tartışmak için Antalya’darahat kıyafetlerle açık havada bir araya gelerek gayrı
resmi bir görüşme yaptıkları belirtildi. Toplantının, siyasi sebeplerden dolayı gözaltına alınan bir Alman
vatandaşının serbest bırakılmasının ilanından bir gün sonra, dokuz kişinin hala tutukluluk halinin devam
ettiği duruşma ertesinde gerçekleştiğine dikkat çekildi.Almanya’nın Türkiye’de yaşanan başarısız darbe
girişimi sonrası artan kitlesel tutuklamaları eleştirmesi ve Türkiye'nin bu süreçte rol aldığını belirttiği
kişileri, iade etmeyi reddetmesi sebebiyle iki ülke arasında uzun zamandır bir anlaşmazlık söz konusu
olduğu görüşüne yer veren Haber ajansları iki bakan arasında geçen bu görüşmenin her iki tarafı da
memnun edecek ortak bir arayış amacı taşıdığını belirtti. 2160
5 Kasım 2017
• Yargıtay, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, kendisine Twitter'dan
“Edepsizsin Melih Gökçek” yazan kişi hakkında açtığı davada, edepsiz kelimesinin hakaret değil, eleştiri
olduğuna karar verdi. Kararda, ifade hürriyetinin demokratik toplumun temeli olduğu belirtilerek,
“Siyasetçiler eleştirilere daha geniş bir hoşgörü göstermek zorundadır” denildi. Gökçek, kürtaj
tartışmaları sırasında bir kadına, “Sen çok mu kürtaj yaptırdın” ifadesini kullanmış, twitter kullanıcısı
İ.A'daGökçek'e “Ata’mın yattığı şehirde kemiklerini sızlatanların başında ismin geçtiğinde
EdepsizsinMelihGökçek”, “Müslümanım diye geçinip kul hakkı yediğin için EdepsizinMelihGökçek”
diye yanıt vermişti. 2161
• CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Başkanlığı’na
sunduğu araştırma önergesinde, hapishaneler sorununun AKP iktidarları ile birlikte “her geçen gün çok
daha içinden çıkılmaz hal aldığını” söyledi.Ağbaba, “Hapishanelerde yeterli sayıda doktor ve uzman
doktorun bulunmaması, pek çok hapishanede haftada sadece iki yarım gün doktorun mahpusları muayene
etmesi, bazı hasta mahpusların tetkik sonuçlarının ve raporlarının talep etmelerine rağmen kendilerine
verilmemesi, mahpusların revirine çıkarılmamaları, periyodik muayeneleri olan mahpusların bu
muayenelerinin yaptırılmaması, hastalara kesin tedavi uygulanmayıp, ağrıları azaltmaya yönelik geçici
tedavi uygulanması, hastalığı nedeniyle kendi başına hayatını sürdüremeyecek durumdaki mahpusların
infazın ertelenmesi başvurularının kabul edilmemesi gibi sebeplerle cezaevlerindeki hasta mahpuslar
sayısı her geçen gün artmaktadır” ifadelerine yer verildi.Ağbaba, son 16 yılda cezaevlerinde üç bin 432
tutuklu ve hükümlünün hayatını kaybettiğini söyledi. 2162
7 Kasım 2017
• İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, CHP milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen 25 yıllık
hapis cezasına ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin bozma kararını “usul ve
yasaya aykırı” bularak, dosyayı iade etti. Mahkemenin, Berberoğlu'nun, MİT TIR'larının durdurulması
olayına ilişkin “devletin güvenliği ve niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri
casusluk maksadıyla açıklamak” suçundan 25 yıl hapis cezası istenmesine ilişkin verdiği bozma kararının
ardından kendilerine geri gönderilen dava dosyası üzerindeki incelemesini tamamlayarak, 25 yıllık hapis
ceza kararını koruduğu bildirildi. 2163
• FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Muğla merkezli 14 ilde 35 kişi için gözaltı kararı verildi.
Operasyon, Kütahya, İzmir, Ankara, Van, İstanbul, Bitlis, Trabzon, Tunceli, Kayseri, Şanlıurfa, Manisa,
Adana ve Eskişehir illerini kapsıyor. Gözaltı kararı alınan şüphelilerin meslekten ihraç edilmiş ve halen
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aktif görevde olan deniz, hava ve jandarma personelini kapsadığı açıklandı. 2164
• Amasya’nın Merzifon ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında, Merzifon Ana Jet Üs
Komutanlığı'nda görevli 20 astsubay gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen
operasyonda, 20’si Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan olmak üzere 53 astsubay hakkında
gözaltı kararı çıkarıldı, geriye kalan 33 kişinin aramalarının ise sürdüğü ifade edildi. 2165
• Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan HDP Milletvekili İbrahim Ayhan'a yurt dışına
çıkış yasağı konularak duruşması ertelendi. Ayhan, 2010'da kapatılan Barış ve Demokrasi Partisi İl
başkanlığı yaptığı sırada KCK operasyonu kapsamında gözaltına alınıp, tutuklanmış ve tahliye olduğu
2014 yılında milletvekili olduğu için dosyası ayrılmıştı. 2166
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabah yazarı Engin Ardıç'ın “Çakma Gaziler” yazısıyla ilgili
soruşturma açtı. Ardıç, yazısında gazilere hakaret eden ifadeler kullanmış, bunun üzerine bir grup gazi
suç duyurusunda bulunmuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin, “Havuz medyasında bir
köşe yazarı, gazilere ‘şaklaban’ diyecek kadar aklını yitirmiş. Asıl kendisi şaklaban. Daha ağırını
kullanacağım ama size karşı ayıp olur diye kullanmıyorum” dedi.2167
• CHP milletvekilleri Veli Ağbaba ve Şenal Sarıhan’ın Silivri cezaevinde görüştükleri tutuklu
işadamı Osman Kavala “Büyük bir hukuksuzluk ile karşı karşıyayım. Benim tutuklanmam iktidarın
muhaliflere yönelik saldırısının bir parçasıdır” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
“Türkiye’nin Saros’u” ifadesinin ardından tutuklandığını belirten Kavala devamla “Tıpkı Büyükada’da
toplanan insan hakları savunucularının Cumhurbaşkanı tarafından hedef gösterilmesi gibi ben de
Erdoğan’ın sözlerinin ardından tutuklandım” ifadesini kullandı. 2168
8 Kasım 2017
• Danıştay Başkanlık Kurulu, FETÖ ile irtibatı olduğu değerlendirilen Danıştay üyesi Eyüp
Kaya'nın meslekten çıkarılmasına karar verdi. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Kaya’nın, “Terör
örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olup
olmadığını araştırmak üzere Danıştay Başkanlık Kurulu’nun hazırladığı raporda yer alan bilgi, belge ve
delillerin incelendiği” belirtilerek meslekten çıkarılması kararı verildi. 2169
• Kırklareli, Balıkesir, İstanbul, Bolu ve Şanlıurfa'da düzenlenen FETÖ’nün kadın yapılanmasına
yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanların örgütün şifreli haberleşme
programı ByLock’u kullandığı iddia edildi. 2170
• Antalya'da, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden
altısı tutuklandı, diğer dört kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Örgüt ile bağlantısı olduğu
iddiasıyla gözaltına alınan kişilerin “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla tutuklandığı
bildirildi.2171
• KHK ile kapatılan Halkın Hukuk Bürosu genel başkanı, avukat Selçuk Kozağaçlı gözaltına
alındı. Büronun avukatlarından da olan Kozağaçlı'nın İstanbul'daki Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne
götürüldüğü öğrenildi. Daha sonra siyasi şubeye alınan Kozağaçlı ile beraber avukat Onur Karasu’nun da
gözaltına alındığı belirtildi. 2172
• Sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda yer alan ifadelerini, “Türk milletini ve Türkiye
Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama" olarak değerlendiren mahkemece modacı Barbaros Şansal
hakkında verilen altı ay 20 gün hapis cezası, avukatının itirazına rağmen İstinaf Mahkemesi’nce onadı. 2173
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Şansal paylaştığı videodan sonra Kıbrıs’tan Türkiye’ye dönüşünde linç girişimine maruz kalmıştı.
• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), başta Cumhuriyet de çalışan gazeteciler de dahil
olmak üzere 10 gazetecinin savunması için üçüncü kez ek süre talep eden Türkiye’nin isteğini reddetti.
Türkiye’de tutuklu gazetecilerin yaptıkları başvuruları öncelikli görüşme kararı alan AİHM, aralarında
Cumhuriyet Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ile Ahmet Şık’ın
bulunduğu 10 gazetecinin ‘hak ihlali’ne ilişkin” başvurularında hükümetten savunma istemişti.
Türkiye’nin, gazetecilerin özgürlük ve güvenlik hakkı ile ifade özgürlüğü ihlali iddiasıyla ilgili
davalarında verilen süre içinde savunma göndermediği belirtildi. 2174
9 Kasım 2017
• HDP Sözcüsü Osman Baydemir hakkında “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla
yargılandığı davada ifadesinin alınması için yakalama kararı çıkarıldı. Baydemir hakkında geçen
yıl Şanlıurfa Valiliğince yasaklanmasına rağmen Birecik ilçesinde gerçekleştirilen Nevruz
etkinliğinde, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan beş yıla kadar hapis cezası istemiyle
dava açılmıştı. 2175
• Kayseri'de ByLock kullandıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan iki üniversite öğrencisinin
tahliyelerine karar verildi. Öğrencilerden Gizem S. yaptığı savunmada, ByLock programını indirmediğini
ve kullanmadığını ifade ederek tahliyesini istedi. Tutuklu diğer sanık Büşra Turan ise “12 yıldır aynı
hattımı kullanırım. Teknik bir sorun olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle o programı indirmedim,
kullanmadım. Terör örgütünün hiçbir zaman içerisinde bulunmadım” dedi. Mahkeme heyeti, öğrencilerin
“silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan altı yıl üç ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına, tutuklulukta
geçirdikleri süre göz önünde bulundurularak, ‘kanun yolları açık olmak üzere’ tahliyelerine karar
verdi.2176
• Yalova’da, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında, Yalova Üniversitesi rektörlüğünde
bir dönem vekaleten başkan yardımcılığı yapan Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu
beş üniversite personeli gözaltına alındı. 2177
• Türk polisinin, Ankara’da FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen 165 kişiyi gözaltına alırken
çevre illerde toplam 245 şüpheli hakkında tutuklama emri çıkartıldığını söyledi. Yetkililer, 1.500 polis
memurunun katıldığı operasyonlarda 250 adrese baskın düzenlendiğini ve baskınlar sırasında örgüte bağlı
bazı materyallere el konulduğunu belirtti. 2178
10 Kasım 2017
• FETÖ soruşturması kapsamında, kapatılan Gazeteciler Yazarlar Vakfı’na yönelik yürütülen
soruşturma kapsamında eski Milliyetyazarı Mehmet Gündem, eski Bugün yazarı Nuh Gönültaş ve
gazeteci Behram Kılıç tutuklandı. 17 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonlarda 41 kişi yakalanırken,
vakfın sekiz yıl başkanlığını yapan Mustafa Yeşil ve eski Zaman Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı
dahil 46 kişinin yurtdışında olduğu belirtildi. 2179
• Diyarbakır Asliye Hukuk Mahkemesi, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a sosyal
medya hesabında, hakaret içeren paylaşımlarda bulunan AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın
dört bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Kocabıyık, 2016’da Demirtaş ile ilgili hakaretamiz bir
paylaşımda bulunmuştu. 2180
• Başbakan Binali Yıldırım'la görüşen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, görüşme sonucunda
Beyaz Saray’da yaptığı açıklamadaAmerikan konsolosluklarında çalışan Türk personel ile gazetecilerin
ve sivil toplum üyelerinin tutuklanması konusunda derin bir endişe duyduklarını belirtti. Görüşme
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http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/862425/Hukumet_AiHM_de_savunma_yapamiyor.html
https://www.sabah.com.tr/gundem/2017/11/09/hdp-sozcusu-baydemir-hakkinda-yakalama-karari
http://www.hurriyet.com.tr/feto-sorusturmasinda-2-ogrenciye-6sar-yil-3er-40639691
2177
http://www.hurriyet.com.tr/yalovada-eski-rektor-yardimcisina-gozalti-40641169
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http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/518177.aspx
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https://www.sabah.com.tr/gundem/2017/11/09/gazeteciler-yazarlar-vakfi-sorusturmasinda-iki-tutuklama
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http://www.hurriyet.com.tr/ak-partili-kocabiyika-demirtasa-hakaretten-4-40640836
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sonrasında Yıldırım ve Pence "Toplantının ABD-Türkiye ilişkilerinde yeni bir mecraya yönelmesine
yardımcı olacağını, dostlar ve müttefikler olarak karşılaşılan zorluklarla ilgili yapıcı diyalog ihtiyacını
gidermesini umduklarını" dile getirdi. 2181
• Myanmar'da aralarında TRT World için çalışan iki serbest gazetecinin yer aldığı dört kişi,
ruhsatsız insansız hava aracı (drone) bulundurmaktan ikişer ay hapse mahkûm edildi. İki hafta önce
Türkiye’de yayınlanması planlanan bir belgeselin çekimleri sırasında belgeleri olmadan
dronekullandıkları ve bu nedenle yasaları çiğnedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan TRT World ekibinin
Türk kökenli olmayan dört kişilik ekibinin avukatı KhinMaungZaw, "Ekip üyeleri, para cezasına
çarptırılmayı umdukları için suçlarını kabul etti. Ancak hâkimin hapis cezası kararı hepimizi şok etti"
dedi.TRT World yetkilileri ise yaptıkları açıklamada ekibin, parlamento üyeleri ile röportaj yaptıktan
sonra, Parlamento binasını drone marifetiyle filme almak istediklerini, planlanan faaliyetler ve program
hakkında Myanmar yetkililerine önceden haber verildiğini buna rağmen uçağın uçurulmasından hemen
önce güvenlik yetkilileri tarafından gözaltına alındıklarınısöylediler. 2182
11 Kasım 2017
• İzmir’in altı ilçesinde eş zamanlı düzenlenen FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonlarda 47 kişi
gözaltına alındı. Operasyonlarda Fethullah Gülen’in kitapları, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital
malzemelerin ele geçirildiği belirtildi. 2183
• Mardin’in Artuklu ilçesinde düzenlenecek operasyon öncesi, sivil vatandaşların zarar
görmemesi amacıyla, dört kırsal mahallede ikinci bir duyuruya kadar Vali’likçesokağa çıkma yasağı ilan
edildi.2184
12 Kasım 2017
• CHP’nin gazeteci kökenli milletvekilleri, tutuklu CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun Adalet
Yürüyüşü’nü konu aldığı, “Siz Yürürken Ben Yatarken” adlı kitabını imzaladı. Berberoğlu’nun
tutukluluğunu kınamak amacıyla, Berberoğlu’nun cezaevinde yazdığı kitabı imzaladıklarını ifade eden
milletvekilleri, Berberoğlu'nun bir tek suçu olmadığını, CHP milletvekili olmasından dolayı içeride rehin
tutulduğunu söylediler. CHP İstanbul İl Başkanı, Cemal Canpolat yaptığı açıklamada, ‘kendisini derhal
bırakınız. Türkiye'nin ve bizim sabrımız taşmak üzere” dedi. 2185
• İzmir merkezli 14 ilde, FETÖ’nün “entelektüel ve Gürcistan yapılanması”na yönelik olduğu
belirtilen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden dokuzu tutuklandı. Aralarında, örgütün entelektüel
tiyatrocular imamı olduğu iddia edilen Ömer Pekin'in de bulunduğu kişiler “silahlı terör örgütü üyesi
olmak” suçundan tutuklandı. 2186
• Hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınan HDP milletvekili Osman Baydemir,
ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Baydemir hakkında, Şanlıurfa’da Nevruz kutlamasında yaptığı
konuşma nedeniyle, “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla açılan davada ifadesi alınmak
üzere yakalama kararı çıkarılmıştı.2187
13 Kasım 2017
• Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu olarak yargılanan beş öğretmen
tahliye oldu.2188
14 Kasım 2017
• İnternet özgürlüğünü değerlendiren ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House,
Türkiye’nin notunu geçen yıla göre beş puan düşürerek 100 üzerinden 66 olarak belirledi. İnternet
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https://www.reuters.com/article/us-usa-turkey/pence-voices-u-s-concern-to-turkish-prime-minister-about-arrests-idUSKBN1D937U
http://www.bbc.com/news/world-asia-41946697?intlink_from_url=http://www.bbc.com/news/topics/a30418d5-3efe-415d-b2d21480eaf2eb4a/turkey&link_location=live-reporting-story
2183
http://www.milliyet.com.tr/izmir-de-feto-operasyonu-47-gundem-2553155/
2184
http://www.milliyet.com.tr/mardin-in-4-kirsal-mahallesinde-sokaga-mardin-yerelhaber-2396328/
2185
http://www.abcgazetesi.com/chpnin-gazeteci-milletvekilleri-berberoglunun-kitabini-imzaladi-68815h.htm
2186
http://www.hurriyet.com.tr/fetonun-entelektuel-yapilanmasi-operasyonunda-9-tutuklama-40642482
2187
http://www.hurriyet.com.tr/son-dakika-osman-baydemir-gozaltina-alindi-40642803
2188
http://www.milliyet.com.tr/feto-den-tutuklanan-5-ogretmen-tahliye-samsun-yerelhaber-2400737/
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Özgürlük raporunda, “Doğu ve güneydoğuda kayyum atandığı günlerde internetin yavaşlatılması, 12
milyon kişinin internete erişiminin kısıtlanması, terör saldırıları sonrası Twitter, Facebook veYouTube
erişimin aksatılmasıyla Wikipedia platformunun tamamen yasaklanması” gibi konulara dikkat
çekildi. 2189 Raporda ayrıca, hükümetlerin ücretli yorumcular, troller, yalan haber siteleri, liderlerin
popülerliğini artırmak için propaganda merkezleri gibi yöntemlere başvurduğu aktarıldı. Bu konuda
Türkiye’deki duruma ilişkin “Türkiye’de ‘AK Troller’ olarak adlandırılan ve iktidardaki AKP tarafından
desteklendiği iddia edilen altı bin kişi sosyal medyada tartışmaları manipüle etti, gündem yarattı ve
muhalif isimlere karşılık vermek için çalıştı” şeklinde bir değerlendirmeye yer verildi. Sosyal medyadaki
dezenformasyonun geçen yılki ABD seçimleri dâhil toplam 18 ülkede seçim sonuçlarında önemli bir rol
oynadığına da dikkat çekilen raporda, devlet sansürünün daha ziyade mobil bağlantıyı hedef aldığına
işaret edildi. Raporda ayrıca geçen yıl internet kapatmaya yönelik girişimlerin yaklaşık yarısının doğrudan
mobil bağlantıyı, diğer yarısının ise hem mobil hem de sabit bağlantıları hedef aldığı da ifade edildi. 2190
• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yapılan yaklaşık 25
bin başvuruyu, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nu adres göstererek reddettiği öğrenildi.
Başvuruların, “Başvuranların iç hukuk yollarını tüketmediği” gerekçe gösterilerek reddedilip OHAL
Komisyonuna yönlendirildiği bildirildi.2191
• Gezi olayları sırasında yaralılara sağlık hizmeti verildiği gerekçesiyle İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu’nun görevden alınmasını isteyen Sağlık Bakanlığı’nca açılan dava
reddedildi. İstanbul’daki duruşmada, savunma adına söz alan avukat Meriç Eyüpoğlu, “Bu dava
kapsamında doktorlar hekimlik faaliyeti yapmakla suçlandı. Deliller arasında hekimlerin yaralılara sağlık
hizmeti sunması var. Tüm hekimlerin sağlık hizmeti sunması zorunludur” dedi. Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel ise “Türk Tabipleri Birliği yasası ve tüm hekimlik değerleri gereği,
hangi koşulda olursa olsun hekimler, bireylere sağlık hakkını sunmakla yükümlüdür. Görevi yerine
getirmediği için aslında yargılanması gerekenler bunu yerine getirmeyenlerdir” dedi. 2192
15 Kasım 2017
• HDP milletvekili Gülser Yıldırım’ın “silahlı terör örgütü propogandası ve yönetme”
suçlamasıyla açılan davadan tahliyesine karar verilirken, “örgüt üyeliği” iddiasıyla açılan başka bir dosya
nedeniyle tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Yaklaşık bir yıldır tutuklu olan Yıldırım, mahkemeye
görüntülü sistem üzerinden bağlanarak, “Dosyadaki fezlekeler çok fazladır. Burada olduğum sürece
savunma yapmayacağım. Mahkemede kendi savunmamı yapmak istiyorum. Bu şekilde yargılanmamı
kabul etmiyorum. Savunma için süre talep ediyorum” dedi.2193
• Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, açlık grevindeki tutuklu eğitimci Nuriye Gülmen’i beş uzman
doktorun takip ettiğini ancak şuuru kapanırsa müdahale edeceklerini söyledi. Demircan, “Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi kararına göre, şuuru açık olduğu sürece ne tetkik yapabilmek için kan alabiliyoruz ne
de bir tedavi için girişimde bulunabiliyoruz. Şuuru açık hastanın, kendisiyle her gün görüşüyoruz, izin
verirse, sağlığının son durumunu gözleme dışında, bir hekim grubu ancak müşahedeyle buna bakabiliyor.
Yapacak bir şeyimiz yok. Ancak şuuru kapanırsa yasalar müdahale etme hakkı tanıdığı için bu hakkı
kullanabiliriz” diye konuştu. 2194
• CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve bazı CHP’li vekiller TBMM Başkanlığına sunulan
araştırma önergesinde, bölge illerindeki belediyelere atanan 90’dan fazla kayyumun icraatlarına ilişkin
Meclis araştırma komisyonu kurulmasını talep etti. Başkanlığa sunulan önergede, “Başta Doğu ve
Güneydoğu Anadolu olmak üzere 90’dan fazla belediyeye kayyum atanmasının kamuoyunda yarattığı
tartışma sürmektedir. Kayyumların icraatları ile neden oldukları sosyal ve ekonomik rahatsızlıkların tespit
edilerek, yaşanan hak ihlallerinin durdurulması, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Meclis
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http://www.diken.com.tr/freedom-house-raporu-internet-ozgurlugunde-turkiyenin-puani-dustu/
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/teknoloji/866121/Freedom_House_raporu__6_bin__AK_Troll__sosyal_medyayi_manipule_etti.html
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201711141030986101-aihm-15temmuz-basvuru-ret/
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http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/865925/Saglik_Bakanligi_nin__Gezi_doktorlari_na_karsi_actigi_dava_reddedildi.html
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araştırması açılması” isteminde bulunuldu. 2195
• PEN (Uluslararası Yazarlar Birliği) tarafından ilan edilen “15 Kasım Hapisteki Yazarlar
Günü”nde, TGC, TGS’nin de yer aldığı gazeteciler grubu tüm hükümetleri yazarların üzerindeki baskının
kaldırılması talep edildi.“Yazarları serbest ve özgür bırakın” çağrısının yapıldığı toplantıda, cezaevindeki
yazar ve gazetecilerin yaşadıkları koşullar sıralandı, ayrıca demokrasinin temel değerlerinin korunması
ve “hukuk üstünlüğü ilkesinin yıkılışının” önlenmesinin tüm toplumun huzuru için gerekli olduğu
vurgulandı.2196
• Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, erişime engellenen
internet ansiklopedisi Wikipedia ile görüşmelerin yetkililerle sürdüğünü söyledi. Wikipedia’dan istenilen
bazı koşullar gerçekleştiği takdirde sitenin kullanıma açılacağını belirtti. BTK “Türkiye'ye uluslararası
arenada karalama kampanyası yapan çevrelerin bir parçası olarak hareket eden bilgi kaynağı, yapılan
global operasyonlara imkan sağlayan bir platform haline geldiği” gerekçesi ile 29 Nisan’da
engellenmişti.2197
• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, RTÜK ile işbirliği içinde
önümüzdeki yıl itibarıyla aile ve çocuk dostu yapım ve dizileri desteklemeye başlanacağını
söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bakanlığının 2018 ve 2023 yılları arasındaki planlarına
ilişkin bütçesini sunuşta, aile dostu yapım ve dizi gerekliliğine vurgu yaptı. 2198
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından “Hitler bozuntusu kes
sesini” dediği gerekçesiyle, hakkında dava açılan akademisyen Prof. Dr. Gazi Çağlar hakkında mahkeme,
sanığın savunmasının alınması için yurt dışındaki adresine talimat yazılmasına karar vererek, duruşmayı
erteledi. “Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzalayanlara yönelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın,
“Kendilerine akademisyen diyen güruh, aydın müsveddeleri” sözlerini, Çağlar, sosyal medya hesabından
bu sözlerle eleştirmişti. 2199
• İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın “Hakaret”'
iddiasıyla kendisi hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine ifade verdi. Akşener ifadesinde “İsmail
Kahraman'ı çok uzun süredir tanırım. Kendisi benim hakkımda İstanbul'da İş Dünyası Vakfı'nın iftarında
pek çok kişi arasında bahsim geçerken “Şu Meral Kılıçdaroğlu mu?” şeklinde bir ifade kullandı. Benim
namusuma yönelik olan bu ifadeye kızdım, içerledim ve üzüldüm” dedi. 2200
• CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, “ParadisePapers” adlı belgelerde oğulları ve
yakınlarının “vergi cenneti” Malta’da şirket kurduğu belirtilen Başbakan Binali Yıldırım hakkında
gensoru verme kararı aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “Başbakan Yıldırım’ın
çocukları ve yakınlarının şirketleri ortaya çıktı. Pişkinlikle çıkıp, ‘soruşturma açılmasını istiyorum’ dedi.
Türkiye’de bir off-shore’cu Başbakanımız var. Hakkında gensoru önergesi vereceğiz” dedi. CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Başbakan ve Maliye Bakanı’nın bu konuda açıklama yapması gerektiğini
savunarak, kurmaylarına “Vergi cennetlerinin listesinin neden açıklanmadığını” sorup, bu konuda
hükümete baskı yapmaları için talimat verdiğini söyledi. 2201
17 Kasım 2017
• Başbakan Binali Yıldırım,iki erkek evladının adının geçtiği ParadisePapers (Cennet Belgeleri)
konusunda yaptığı bir konuşma nedeniyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’a 20 bin lira
tutarında dava açtı. Tezcan, “Yeni doğan bir çocuğun vergi ödediği bir ülkede Başbakanın çocukları vergi
cennetlerinde şirket kuramaz. Yıldırım'ın çocuklarının ve yakınlarının buralarda şirketleri ortaya çıktı”
demişti. Yıldırım o günlerde konunun araştırılmasını istemişti ancak konuya ilişkin TBMM'ye verilen iki
ayrı meclis araştırma önergesi AKP milletvekillerinin oyları ile red edilmişti.Yıldırım, ayrıca
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ParadisePapers haberlerini yaptıkları gerekçesiyle Cumhuriyet ve Odatv'ye 500 bin liralık tazminat davası
açtı.2202
20 Kasım 2017
• Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, hendeklerin kapatılması için yapılan operasyonlar sırasında açılan
güvenlik koridorundan çıkarılan 11 çocuğa Gaziantep Mahkemesince verilen hapis cezası kararı bozuldu.
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, çocukların eylemlere katıldığı yönünde dosyada delil olmadığı ve
yasal olmayan gerekçeyle karar verildiği için kararları bozduğunu açıkladı. 2203
• Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, önümüzdeki günlerde iki yeni KHK yayınlayacaklarını
söyledi. OHAL’de çıkarılan KHK’lar ile 108 bini aşkın kişinin ihraç edildiği bildirildi. 2204
• Akit TV yorumcusu gazeteci Ali Tarakçı, İstanbul Esenyurt’ta yaşadığı trafik kazası sonrasında
silahla yaralandı. Tarakçı'nın iş ortağı Mehmet Mert ise, “Ali'nin ve benim gazetenin son günlerde
yazdıklarımıza bakmak lazım. Bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de doğruları, gerçekleri
yazanların maalesef hali bu. Ama biz yazmaya çizmeye, gerçeklerden, meslekten ödün vermemeye devam
edeceğiz. Doğruları insanlara anlatmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı. 2205
• Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Alaca köyüne bağlı üç mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağı
kaldırıldı. Bölgede sürdürülen operasyonda jandarma ekiplerinin bir kişinin sağ, bir kişinin yaralı, 14
kişinin ise ölü olmak üzere toplam 16 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi. 2206
• Ankara’da düzenlenen FETÖ operasyonunda KHK ile meslekten ihraç edilen ve haklarında
yakalama kararı bulunan 107 öğretmenden 51’i gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan diğer kişilerin
ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. 2207
21 Kasım 2017
• Elazığ merkezli altı ilde yapılan operasyonda ByLock kullandıkları tespit edilen 10 FETÖ
şüphelisi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık
kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi. 2208
• müdür yardımcısı, öğretmen, doktor ve şehir dışı talebe mesulü” pozisyonlarında “mahrem
imamlık” yaptıkları öğrenildi.2209
• Samsun'da FETÖ/PDY’ye üye olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Hicabi Koray Ö. isimli
öğretmene bir yıl altı ay hapis cezası verildi. “Silahlı terör örgütüne üye olmak” gerekçesiyle yargılanan
Hicabi Koray Ö.’nün telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock olduğu öne sürüldü. 2210
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında
gözaltı kararı verilen eski Maliye Bakanlığı çalışanı 82 şüpheliden 17 kişisi gözaltına alındı. Şüphelilerin,
örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirtildi. 2211
22 Kasım 2017
• Barış Bildirisi’ne imza attıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 120 akademisyenin hâkim
karşısına çıkarılacakları ifade edildi. Davanın ilk günü olan beş Aralık’da İstanbul ve Galatasaray
Üniversitelerinden 10 akademisyenin, 10 dakika arayla yargılanacakları ileri sürüldü.İki gün sonra ise 32,
daha sonra yine Aralık ayında 12 akademisyenin daha Hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi. 2212
23 Kasım 2017
• TBMM İnsan Hakları Komisyonu Cezaevi Alt Komisyonu üyeleri, tutuklu CHP milletvekili
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http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/868017/Binali_Yildirim_dan_Bulent_Tezcan_a_off-shore_davasi.html
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Enis Berberoğlu’nu ziyaret ederek, kendisinin “Masum olduğum anlaşılacak, en geç 1 Aralık’ta bu haksız
hukuksuz tutukluluk bitecek” şeklindeki mesajını komisyona iletti. Berberoğlu’nun, görüşme sırasında
cezaevi koşullarını anlattığı ayrıca odasında bulunan duvara asılı 15 Temmuz şehitleri posterine ilişkin
yaptığı açıklamada, “Benim için demokrasi uğruna mücadele eden ve şehit olan herkes kutsaldır” dediği
bildirildi.2213
• Türk yetkililer, FETÖ bağlantısı iddiasıyla içerisinde doktorların ve avukatların da bulunduğu
99 şüpheli için tutuklama emri çıkarttı ve İstanbul merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda
şüphelilerin 78’i gözaltına alındı. Tutuklanan kişilerin FETÖ ağının kullandığı şifreli mesajlaşma
uygulaması ByLock kullanıcıları olduğu ileri sürüldü. 2214
24 Kasım 2017
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine, çocuklarına ve ailesine yönelik sözleri
nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir milyon 500 bin lira değerinde manevi tazminat
davası açtı.Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, yaptığı başvuruda, Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a yönelik
“Sevgili Erdoğan, çocuklarının, eniştenin, dünürünün, kardeşinin, eski özel kalem müdürünün yurt
dışında vergi cennetlerinde bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiklerini biliyor musun?” şeklinde
sözleri ile müvekkiline hakaret ettiğiniileri sürdü. Dava dilekçesinde, “Müvekkillerimi yıpratma amaçlı
siyasi çıkar güden bu iftira içerikli iddialar davalının hayal mahsulü olmakla birlikte CHP grup
toplantısında ve milyonların huzurunda söylendiğinden, davalı bu durumun getirdiği hukuki
yükümlülüklere katlanmak mecburiyetindedir. Hukukumuza göre iddia sahibi suç isnadında bulunuyorsa
bunu kanıtlamak zorundadır. Bu durumda davalı, müvekkilimin hangi çocuğunun, hangi kardeşinin, hangi
dünürünün nereye kaç milyon dolar transfer ettiğini, para akışının nasıl gerçekleştiğini belgeleriyle ispat
etmek zorundadır” denildi. 2215
• Terör örgütü üyesi olmakla suçlanan İngiliz vatandaşı eski asker Joseph Andrew Robinson,
Aydın’da gerçekleşen davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Mahkeme sonrasında Avukat Mehmet
Baykara, Robinson’un adli kontrol şartı ile cezaevinden çıktığını ve duruşmanın önümüzdeki Mart ayına
ertelendiğini söyledi. Temmuz ayında Didim’de tatil yaparken terör örgütü PKK/YPG ile birlikte
savaştığı gerekçesiyle tutuklanan Robinson için beş ila 10 yıla kadar hapsi istenirken Robinson
mahkemede yaptığı savunmasında PKK/PYD ile birlikte savaştığı iddialarını reddetti ve Suriye’ye tıbbi
yardım yapmak amacıyla gittiğini söyledi. 2216
25 Kasım 2017
• Bayburt merkezli 11 ilde FETÖ/PDY’nin “mahrem yapısı içinde” yer alan askeri personele
yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin‘mahrem asker
görevlisi” oldukları iddiasıyla, 15'i muvazzaf subay, biri ise zabıta olan 16 kişinin emniyetteki
işlemlerinin devam ettiği bildirildi. 2217
• Uluslararası Af Örgütü, Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlalleri ve insan hakları
savunucularına yönelik baskılara karşı kampanya başlatarak eylem çağrısında bulundu. Baskılara son
verilmesi ve tutuklu insan hakları savunucularının serbest bırakılması talebi üzerine yazılan mektup
müzisyenler Sting ve Peter Gabriel, Edward Snowden ve sanatçı AiWeiwei tarafından imzalandı.
Kampanya çerçevesinde planlanan eylemler dün Cenevre’de Kürt gazeteci ve ressam Zehra Doğan’ın
“Büyük açıkgözler” adlı resim sergisinin açılışı ile başladı. Aralık tarihine kadar sürecek olan sergide
Türkiye’de yaşanan hak ihlallerine dikkat çeken kitapçık ve el bildirileri dağıtılacak. Uluslararası Af
Örgütü Cenevre Temsilcisi Emily Baud, kampanyayı başlatan sergiyle ilgili “Zehra Doğan
düşüncelerinden dolayı tutuklu bir gazeteci, bir ressam, bir feminist ve bir Kürt. Bu nedenle İnsan Hakları
savunucularına yönelik saldırılara karşı kampanyanın başlangıcı için böylesi sergi ile başlamanın anlamlı
olduğunu düşündük” açıklamasında bulundu. Baud, “İnsan hakları savunucuları da yaşanan bu ihlallerden
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payını aldı. Bizzat Af Örgütü olarak bu baskıların hedefi haline geldik. Af Örgütü Yönetim Kurulu
Başkanı Taner Kılıç hala tutuklu.Terörist olarak suçlanması hiçbir şekilde kabul edilemez. Diğer insan
hakları savunucuları tahliye edilseler de davalar sürüyor. İnsan Hakları savunucularını korumak bizim
çalışmalarımızın kalbini oluşturuyor” dedi. Af Örgütü Aralık’ta Cenevre’de farklı sivil toplum
örgütlerinin katılımıyla bir miting düzenleyecek ayrıca Dünya İnsan Hakları Günü’nden itibaren insan
hakları savunucuları için bir de mektup kampanyası başlatacak. 2218
27 Kasım 2017
• KHK ile ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan ve bir süre sonra da tutuklanan eğitimci
Nuriye Gülmen’in yargılandığı davada, savcı sabah saatlerinde talep edilen tahliye kararını reddederek,
tutukluluk halinin devamına karar verdi. Açlık grevini 264 gündür sürdüren Gülmen’in yargılandığı
davada savcı, kaçma şüphesi olmaması ve delilleri karartma ihtimali bulunmaması gerekçesi ile adli
kontrolle serbest bırakılmasını istemişti ancak Gülmen’e öğleden sonraki oturumda Savcının talep ettiği
tahliye kararının reddedildiği bildirildi. 2219
• Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, OHAL ile ilgili olarak Kasım ayının sonuna doğru ilk
kararların verilmeye başlanacağını söyledi. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 103 bine yakın
başvurunun yapıldığının komisyon tarafından incelenerek karar verileceğini söyledi. OHAL nedeniyle
FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen kamu personelleri arasında ağırlıklı olarak Milli Eğitim
Bakanlığı çalışanlarının yer alırken sendika üyeliği başta olmak üzere binlerce öğretmen meslekten ihraç
edilmişti.2220
• Malatyaspor- Beşiktaş maçı öncesinde sahaya “Alevi- Sünni birlikte güçlüyüz” pankartının
asılmasına engel olundu. Malatya’da Alevi ailelerin yoğunlukta yaşadığı Cemal Gürsel mahallesinde on
üç evin kapı ve duvarlarının kırmızı boya ile işaretlenmesinin üzerine olayı kınamak adına asılan söz
konusu pankart, emniyet ve Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri tarafından maç başlamadan önce zor
kullanılarak indirildi. 2221
• Kurtuluş Kiliseleri Derneği Malatya Temsilciliği’ne yapılan saldırıyla ilgili gözaltına alınan
Ö.G. (33) adlı şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliğince serbest
bırakıldı. Saldırganın bi-polar kişilik bozukluğu rahatsızlığına ilişkin belgelerin dosyasına eklendiği
belirtildi.2222
28 Kasım 2017
• Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Erzurum Şubesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu hakkında, kadına şiddete yönelik söz söylediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
KADEM Erzurum İl Temsilcisi Avukat Fatime Alkan yaptığı açıklamada, “Ülke siyasetinde rol oynayan
veya oynaması beklenen bir şahsın kadına yönelik şiddetle mücadeleyi teşvik etmesi beklenirken ucuz
politik gayeler güderek şiddeti meşrulaştıran sözler sarf etmesi asla kabul edilemez. İfade özgürlüğü
sınırlarını aşıp nefret ve ayrımcılık söylemine varan şiddet yüklü politik dil kullanmaktan yıllardır
vazgeçmeyen Kılıçdaroğlu 2015 Şubat'ta 'İşsiz olan eşin, karısını dövebileceğini' söyleyerek erkeği
şiddete teşvik etmiş, 2016'da 'Kadınlardan korkan birisine erkek denmez' ifadeleriyle kadınları aciz gören
zihniyeti gözler önüne sermiştir. Şu günlerde ise 'Ekonomik sorunları olan erkeğin hıncını eşinden
alabileceğini' söyleyen Kılıçdaroğlu şiddeti meşrulaştıran bu açıklamasıyla bir kez daha cehaletini ve
samimiyetsizliğini ortaya koydu.” ifadelerine yer verdi.Kılıçdaroğlu, İstanbul Beylikdüzü Belediyesi'nin
bir etkinliğinde “Erkek işsizse eve yeteri kadar para gelmiyorsa, akşam tencere kaynamıyorsa, bu erkek
de gelir hıncını karısından alır” şeklinde sözler sarf etmişti. 2223
• TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Ekim ayında verilen
Onur Doktorası’nı protesto eden öğrencilerden altı kişi gözaltına alındı. Üniversite yönetimi toplam dokuz
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kişiye 10 dönem beş hafta okuldan uzaklaştırma cezası verdi. Öğrenciler Ekim ayında, laiklik yeni
Anayasada olmamalıdır” diyen Kahraman’ın doktora almasına, “ Üniversiteler laikliğin yuvasıdır, laiklik
karşıtları Üniversiteye giremez” diyerek karşı çıkmışlardı. Öğrencilere verilen cezaları eleştiren CHP
Trabzon İl Başkanı Turgay Güngör “Öğrencilere bu cezaların verildiği gün, KTÜ Rektörü Süleyman
Baykal AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Sefa Küçükali yönetimini kabul ediyor ve bu resimler sosyal
medyada paylaşıyor. Bu nasıl bir şeydir. Rektörle AKP Gençlik Kolları Başkan ve yönetimi öğrencilere
verilen bu cezaları mı kutluyor?” şeklinde konuştu. 2224
29 Kasım 2017
• İstanbul'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 333'ü asker 27’si sözde ‘mahrem imam’
olduğu öne sürülen 360 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin,
şüphelilerin yakalanması için gerekli işlemlere başladığı bildirildi. Askerlerden yedisinin pilot olduğu
kaydedildi. 2225
• Nevşehir’de FETÖ/PDY’ye soruşturması kapsamında ankesörlü/kontörlü telefonlar üzerinden
irtibat kurdukları tespit edilen, çoğunluğu muvazzaf olduğu çeşitli rütbelerden oluşan 19 asker hakkında
yakalama kararı çıkarıldı.13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 ayrı adreste arama çalışmalarının
sürdürüldüğü bildirildi. 2226
• Türkiye’de LGBTİ hakları üzerine çalışan KAOSGL ve Pembe Hayat dernekleri, Ankara
Valiliği’nin LGBTİ etkinliklerinin tümünü yasaklayan kararın iptali ve yürütmenin durdurulması
istemiyle dava açtı. Pembe Hayat’ın avukatı Emrah Şahin, Valilik yasağının sadece uluslararası
sözleşmeler ve anayasal haklar bağlamında değil, aynı zamanda karara dayanak gösterilen yerel mevzuat
hükümlerine de aykırı olduğunu belirterek Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açtıklarını ifade etti. Şahin,
"Kararın iptal edilmesi gerekmektedir. Zira yasağın süresiz olması bu alanda faaliyet gösteren derneklere,
geçen her dakika maddi ve manevi zarar vermektedir” dedi. KaosGL Derneği’nin avukatı Kerem Dikmen
ise bu kararın şeklen LGBTİ hakları alanında çalışan derneklerin faaliyetini yasaklamıyor gibi
gözüktüğünü, ancak kararın yarattığı fiili sonuç itibariyle bütün faaliyetleri yasakladığını belirtti. Dikmen,
"Özetle valilik, derneklere, açık kalabilirsiniz, tüzel kişiliğinize dokunmuyorum ancak burnunuzu dernek
binalarının dışına çıkarmayın, elinizi üye ve aktivistleriniz dışındaki kimseye uzatmayın diyor” dedi. 2227
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun beş yıl önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
tarafından “fahiş tutarda tazminat ödemeye mahkum edilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği”
gerekçesiyle, Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru reddedildi. Yüksek Mahkeme, inceleme sonucunda
“halka mal olmuş siyaset adamları arasında geçen ve eleştiri sınırlarının sıradan bir insana göre daha geniş
olduğuna dikkat çekerek, söz konusu konuşmada, “başvurucunun, Başbakanla girdiği polemik sırasında
kullandığı kimi sözlerin kişisel saldırı içerdiği”görüşüne yer verildi.Kılıçdaroğlupartisinin grup
toplantısında dönemin Başbakanı Erdoğan hakkında, “Ey hırsızlar, yolsuzluk yapanlar, eğer başınıza bir
şey gelmesini istemiyorsanız, hırsızlık ve yolsuzluk yapmadan önce Sayın Başbakan ile temasa geçin,
irtibat kurun kimse size dokunamaz”, “Sen dindar değilsin, din tüccarısın. Ahlaktan uzak başbakan”
şeklinde sözler sarf etmişti. Erdoğan’ın “Kişilik haklarına saldırıda bulunduğu” gerekçesiyle Kılıçdaroğlu
hakkında beş yıl önce açtığı iki ayrı davada 10 bin lira tazminat talep edilmişti. 2228
1 Aralık 2017
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve adı geçen yakınları, CHP Genel Başkanı
Kılıçdaroğlu'na “yurtdışına para aktardıklarına” ilişkin sözleri nedeniyle bir milyon 500 bin lira manevi
tazminat istemiyle dava açtı. Dava dilekçesinde, “Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısındaki
konuşmasında, Erdoğan ve adı geçenleri hedef alan, küçük düşürücü, aşağılayıcı, gerçek dışı ithamlar
isnat ederek ağır hakaretlerde bulunarak, müvekkillerin toplumun kin ve nefret duygularına maruz
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bırakılmasına sebep olduğu” sözlerine yer verildi. 2229
• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile bağlantısı iddiasıyla, ABD Ulusal İstihbarat
Konseyi(CIA) eski başkan yardımcısı GrahamE.Fuller hakkında yakalama kararı çıkarttı. 2230 Talebi
değerlendiren Sulh Ceza Hakimliğince, Fuller hakkında, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan
Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye teşebbüs, Devletin gizli kalması gereken bilgilerini
siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”
iddiasıyla yakalama kararı verdiği açıklandı. 2231
2 Aralık 2017
• FETÖ’nün TSK’daki “mahrem yapılanmasına” ilişkin İstanbul’daki bazı ankesörlü telefonlar
üzerinde yapılan inceleme sonucu adliyeye sevk edilen 112 askerden 85’i tutuklanarak cezaevine kondu.
Şüphelilerin İstanbul'daki bazı ankesörlü telefondan FETÖ imamları tarafından ardışık şekilde aranan
askerler olduğu, örgütün toplantılarına katıldıkları ve imamlarla irtibat halinde bulundukları
kaydedildi.2232
3 Aralık 2017
• Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada 21’i asker,
aralarında üç kişinin ‘örgüt abisi’ olduğu belirtilen 24 kişi hakkında başlatılan soruşturmada, Deniz
Kuvvetleri Komutanlığından bir kişinin tutuklandığıbildirildi. Yakalanan, üst düzey imam olduğu
söylenen “Asım” kod adıyla tanımlanan Aygün Sarsmazelsoy’un FETÖ mensuplarından sorumlu üst
düzey imam konumunda olduğu, terör örgütü adına firari durumdaki askerlerle örgüt arasında irtibatı
sağlamaya devam ettiği, firari askerlerin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşıladığı öne sürüldü. 2233
4 Aralık 2017
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir yıl önce milletvekillerinin dokunulmazlıklarının
kaldırılması teklifinin görüşüldüğü TBMM Anayasa Komisyonu toplantısını terk ederken “terör örgütü
propagandası yaptıkları” iddiasıyla 19 HDP milletvekili hakkında fezleke hazırlandığı bildirildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, TBMM Anayasa Komisyonu toplantısından ayrılırken,
milletvekillerinin, komisyonun bulunduğu binada, zılgıt çekip örgüt marşını söyleyerek, bölücü terör
örgütü lehine sloganlar attığı kaydedildi. 2234
• FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin “örgüt üyeliği ve darbeye teşebbüs” suçlamaları
nedeniyle 20'si tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, tahliye talepleri reddedildi. Davada cezaevinden
bir süre önce tahliye edilen aralarında gazeteci Murat Aksoy, şarkıcı Atilla Taş ve öğretmen Davut
Aydın’ında bulunduğu altı tutuksuz sanıkların duruşmadan “vareste tutulmasına” karar verildi. Mahkeme
heyetinin, verdiği arakararda tutuklu sanıkların, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin
bulunduğu gerekçesiyle, bu hallerinin devamına hükmederek duruşmayı bir gün sonraya ertelediği
belirtildi. İddianamede, sanıkların FETÖ’nün talimatının ardından Bank Asya’da hesap açtıkları veya var
olan hesaba yüklü miktarda para yatırdıkları, bazılarının ByLock kullanıcısı olduğu, bazılarının ise
FETÖ’nün üst düzey isimleri ile telefon irtibatının bulunduğu öne sürüldü. 2235
• Kahramanmaraş’ta düzenlenen FETÖ/PDY'nin‘ev ablalarına’ yönelik operasyonda beş kişi
gözaltına alındı. Operasyonda, sohbet ve ev ablaları olduğuna ilişkin ifadeleri tespit edilen, Bank Asya ve
örgüte müzahir dernek üyelikleri bulunan kadınların ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü
bildirildi.2236
• Bursa merkezli üç il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma
kapsamında dört muvazzaf subay yakalandı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye
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sevk edileceği belirtildi. 2237
• Antalya'da düzenlenen FETÖ soruşturmasında aralarında polis memuru ve öğretmenin de
bulunduğu üç kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör
örgütlerinin tüm mensuplarının deşifre edilmesine ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların kararlılıkla
devam ettirileceği vurgulandı.2238İzmir merkezli 11 ilde yapılanFETÖ operasyonunda, örgütün kriptolu
haberleşme ağı ByLock içeriklerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda 22 kişi gözaltına alındı. 2239
5 Aralık 2017
• Sağlık bakanlığının, TV8'de yayınlanan “Gerçeğin Peşinde” ve ATV'de yayınlanan “Esra
Erol'da” isimli programlarını RTÜK’e şikayet ettiği öğrenildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada
sağlık çalışanlarının ispatlanması mümkün olmayan iddia ve söylentilerle zan altında bırakılmasının kabul
edilebilir bir durum olmadığı ve sağlık konularının öz denetimsiz bir ortamda sunulmasının sorumlu
yayıncılık ilkesi ile bağdaşmadığı dile getirildi. 2240
• Kaçkar televizyon kanalı,maddi imkansızlık nedeniyle yayınını durdurdu. Rize’de 1990’da
yayın hayatına başlayan kanalın Türksat’a olan borcunu ödeyemediği belirtildi. Kanal sahiplerinden
Osman Delihasan, düşük reklam gelirlerinin yanında yüksek maliyetlerle yayıncılık yapmaya
çalıştıklarını ifade ederek böylesi bir durumda devam edilemeyeceğini dile getirdi. Delihasan, “Her ay
Türksat'a 100 bin lira kapasite ücreti ödeyen bir yerel kuruluş bu maliyetleri hangi gelirle karşılayabilir?
Ayladır Türksat'a olan borçlarımızı ödemekte güçlük çekiyoruz. Binbir emekle maliyetimizin yarısı kadar
geliri bile elde edemiyoruz. Üstüne üstlük RTÜK de idari para cezalarıyla adeta yayınlarımızı
sonlandırmamızı istiyor” dedi. 2241
• Başbakan Binali Yıldırım, RTÜK’e ana haber bültenlerinin, reyting ölçümünden çıkarılması
önerisinde bulundu. Yıldırım’ın geçtiğimiz ay yeniden RTÜK başkanlığına seçilen İlhan Yerlikaya ve üst
düzey RTÜK yetkililerine, ana haberlerin niteliğinin artması için böyle bir uygulamanın gündeme
getirdiği iddia edildi. Bültenlerdeki katliam, kaza, cinayet gibi adli olayların uzun uzun verildiğini belirten
Yıldırım, bunun reyting kaygısından kaynaklandığını vurguladı. 2242
• Batman'a havai fişek kullanmak ve bulundurmak yasağı getirildi. Valilik, kentte havai fişeklerin
satışı, bulundurulması ve kullanılmasını tümüyle yasakladığını belirterek, yasağa uymayanların OHAL
kapsamında cezalandırılacağını bildirdi. 2243
• Türk polisi, ABD'deki mahkemede savcılarla işbirliği yapan İran ve Türk tabiiyetindeki tutuklu
RezaZarrab ile ilgili soruşturma kapsamında 17 kişiyi gözaltına aldı. Polisler, Zarrab'ın çalışanlarından
üç kişinin Fethullah Gülen’e bağlı kişiler olduğunu ve ‘uydurdukları’ öne sürülen bilgileri ABD
savcılarına teslim ettikleri şüphesi ile gözaltına alındıklarını belirttiler. 2244
6 Aralık 2017
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında
‘kendisine hakaret edildiği’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Kılıçdaroğluyaptığı bir konuşmasında
yurt dışına para kaydırıldığı konusunda belgeler açıklamış ayrıca ABD’de tutuklu olan İran ve Türk
tabiyetinde bulunan RezaZarrab hakkında yolsuzluk yapıldığını bu durumun hükümetin aleyhine
kullanılabileceğine yönelik MİT raporunun görmezden gelindiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, “Oğluna sor,
damadına sor, dünürüne sor. Enişten Ziya İlgen’in Man Adası’nda şirketi var mı? Enişte, Man Adası’nda
niye şirket kursun? Bunları bileceksin. Bu şirketin sermayesi nedir?” şeklinde sorular sıralamıştı.
Kılıçdaroğlu ayrıca Zarrab konusunda, “Devletin gizli bilgilerini Zarrab’a bakanların sattı, MİT uyardı,
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tüm bunlardan haberin vardı..” demişti. 2245
• HDP milletvekili İdris Baluken ile Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ’ın yargılandıkları iki ayrı
davada tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak, terör
örgütü üyeliği ve örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılanan Baluken’in duruşması karar sonrası
Ocak ayına ertelendi. Kararın ardından açıklama yapan HDP’libir milletvekili, “Baluken, sadece
düşüncelerini ifade ettiği için bir yıldan fazladır cezaevinde. HDP ve bileşenleri Kürt sorununu çözmek
için gösterdikleri çabalardan dolayı yargılanıyor. Bu davalar hukuki değil, siyasi davalardır.” diye
konuştu. Yüksekdağ ise hakkında hazırlanan yedi ayrı fezlekenin birleştirilmesiyle “örgüt yöneticiliği ve
örgütün propagandasını yapma, suç işlemeye tahrik” gibi suçlamalarla yargılanıyordu. Yüksekdağ
savunmasında, “Türkiye'de yargı hiçbir zaman bugünkü kadar bağımlı ve baskı altında olmamıştır.
Yabancı olduğu gerekçesiyle şu an dışarda bekletilen basın ve heyet duruşmama alınmıyor. Yalnızca bu
durum dahi buradan bir adalet çıkmayacağının göstergesidir. Yargı kim iktidara gelirse onun elinin alında
bir silaha dönüştürülürse o memleketin geleceği yoktur” dedi. 2246
7 Aralık 2017
• HDPEş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde gıyabında
görülen davasında tutukluluk halinin devamına karar verildi. Demirtaş’ın bir sonraki duruşmada hazır
bulundurulmasına hükmedilirken kendisinin Mahkemesi ile ilgili isteklerini içeren 12 sayfalık dilekçe
gönderdiği bildirildi. Demirtaş’ın, 399 gün sonra yapılan ilk duruşmasında güvenlik nedenleriyle
katılmasına izin verilmezken kendisi hakkında açılan bir başka davaya video konferans sistemi ile ifade
vermek yerine duruşmada bulunmak istemiş ancak Edirne’den Ankara ya kelepçe ile getirilmeye
çalışılınca kelepçeyi ret ederek duruşmaya katılmamıştı. 2247
9 Aralık 2017
• Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türk medya sektörüne ilişkin bilgilere hızlı ve
kolay şekilde ulaşmak amacıyla “Türkiye Medya Veri Tabanı” oluşturulacağını açıkladı. Genel müdürlük
açıklamasında, bu oluşumun yerli ve yabancı medya organları ve mensuplarının çalışmalarını
kolaylaştırma ve basının güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunacağını, basın mensuplarına “basın
kartı üst başlığı” altında sunulan hizmetlerin kapsam ve etkinliğinin artmasına katkıda bulunacağı ifade
edildi. Açıklamada ayrıca, uluslararası kamuoyunda olumlu ve gerçekçi Türkiye algısı oluşturmaya
hizmet edecek ve bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacağına da işaret edildi. 2248
10 Aralık 2017
• Avrupa Birliği yetkilileri, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin yeniden canlandırılması
konusunda adım atmadan önce Türk yargısının kararlarını dikkatle takip ettiklerini ifade ettiler. Üst düzey
bir AB yetkilisi, tutuklu DieWelt’in Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in cezaevinde tutulmasına devam
edildiği sürece Almanya’nın Türkiye’ye yönelik tavrında değişiklik beklenmemesi gerektiğini ve
Cumhuriyet ile açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın davalarında çıkacak
kararları yakından takip ettiklerini de sözlerine eklediler. 2249
• HDP milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında, sosyal medya hesabında HDP'nin tutuklu Eş
Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile diğer tutuklu milletvekillerinin fotoğrafını paylaştığı gerekçesiyle
“terör örgütü propagandası yapmak” gerekçesiyle fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezlekede, “PKK/KCK
terör örgütü propagandası yapmak, silahlı terör örgütüne üye olmak gibi suçlardan tutuklanan HDP
milletvekillerinin fotoğraflarını twitter paylaşım sitesinden paylaşmak suretiyle onlara destek çıktığı ve
PKK/KCK terör örgütünü desteklediği anlaşılan şüphelinin halen milletvekili olması nedeniyle hakkında
TBMM tarafından Anayasamız gereği yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararının aldırılması
hususu taktirlerinize arz olunur” denildi.2250
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• Bodrum’da sosyal paylaşım sitelerinde “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
hakaret” ettikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan Cenap Tezer ile oğlu Emrah Tezer'e birer yıl ikişer
ay hapis cezası verildi. Emrah Tezer’e ayrıca yedi bin TL para cezasının da kesildiği ancak davaların beş
yıl sonraya ertelendiği bildirildi. 2251
11 Aralık 2017
• RTÜK’ün televizyonda yayınlamasını yasaklamış olduğu evlendirme programlarının internet
üzerinden yayın yapacağı iddia edildi. 2252 Şarkıcılar Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın sunduğu
“Evleneceksen Gel” isimli program Youtube isimli video paylaşım sitesindeki GlobalTv kanalında yayına
başladığı belirtildi. 2253
• TRT’de yayınlanmakta olan “Payitaht Abdülhamit” isimli dizi Atatürk ve Türkiye
Cumhuriyeti’ni kuranlara hakaret ettiği gerekçesiyle RTÜK’e şikayet edildi. Dizi,Aralık ayında
yayınlanan 28. bölümünde geçen bir konuşmada “Osmanlıyı kendi evlatları bizim için yıkacak. Onlar
peygamberlerinin izini takipten vazgeçsin, kitaplarını kapatsın, tarihlerinden utansın, batının kuyruğuna
takılsın, imamlarının ipleri papazların ve hahamların ellerine geçsin” ibarelerinin kullanılması üzerine
CHP Milletvekili Zeynep Altıok tarafından RTÜK’e şikâyet edildi.2254
12 Aralık 2017
• Çocuk istismarı haberleri ile anılan Ensar Vakfı’na sponsor olan Turkcell’e sosyal medya
üzerinden tepki gösteren 124 kişi aleyhine açılan dava, atılan mesajların ifade özgürlüğü kapsamında
olduğu savıyla, reddedildi.Turkcellkınama mesajlarının “ticari itibarlarınınzedelendiği”ni ileri sürerek bu
kişiler aleyhine tazminat davası açmıştı. Ayrıca Turkcell’in başvurusu üzerine 11000 sosyal medya
mesajlarına erişim engeli getirilmişti. 2255
• HDP eski Sakarya İl Başkanı Mehmet Bayram’a “silahlı terör örgütüne üye olmak” gerekçesiyle
üç yıl dokuz ay hapis cezası verildi. Bayram’ın daha önce sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına
alındığı, adli kontrolle serbest bırakıldığı belirtildi. 2256
• CHP milletvekili Sezin Tanrıkulu'nun basın özgürlüğü hakkında verdiği soru önergesine yanıt
veren Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, basın özgürlüğü hakkında açıklanan raporların sorunlu
olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, “Basın özgürlüğü endeksleri, batı merkezli kuruluşlar tarafından
hazırlanmakta ve basın özgürlüğü kavramının, ülkelerin içinde bulundukları özgün koşulları göz ardı
ettikleri görülmektedir.Söz konusu endeksler gerek ideolojik gerekse metodolojik sorunlara sahiptir.
Örneğin, Freedom House endeksinde ilk 20 sıra içinde yer alan Palau, St. Lucia ve Marshall Adaları gibi
ülkelerin gerek medya sektörlerinin büyüklükleri gerekse bu ülkelere ilişkin sağlıklı verilerin nasıl temin
edildiği ve Türkiye gibi devasa bir medya sektörüne ve çeşitliliğe sahip ülkeyle nasıl kıyaslandığı da ayrı
bir soru işaretidir. Endeksler hazırlanırken, ülke puanlamaları ve değerlendirmelerinin sonuçlarını açığa
çıkaran sorular, ilgili ülkede çalışan gazetecilerden ziyade bu kuruluşlara bağlı muhabir ağları ve basın
özgürlüğü alanında faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri tarafından
cevaplanmaktadır” diye konuştu. 2257
• Afganistan’da gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda bir eğitim kurumuna bağlı üç Türk, bir
Afgan öğretmenin, yerel istihbaratçılar tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Afgan-Türk Çağ Eğitim
Kurumları (ATCE) başkanı Human Erdoğan, "Sabah yedi civarında, iki farklı araçta seyahat eden dört
öğretmenimiz Afganistan istihbaratı tarafından alıkonuldu” dedi. Erdoğan, gözaltı sırasında, yetkililerin,
kendilerini Afganistan istihbarat kurumu Ulusal Güvenlik İdaresi'nin mensupları olarak tanıttığını da
sözlerine ekledi. ATCE adlı sivil toplum kurumunu hedef alan operasyonunFETÖ’nün takipçilerine

zleke.html
2251
http://www.hurriyet.com.tr/bodrumlu-mimar-ve-ogluna-cumhurbaskanina-hakar-40673447
2252
https://www.mynet.com/evleneceksen-gel-youtubeda-138449-mymagazin
2253
http://www.gazetevatan.com/izdivac-programlari-geri-donuyor--1125647-medya/
2254
https://www.aydinlik.com.tr/trt-nin-2-abdulhamit-dizisindeki-skandal-rtuk-e-sikayet-edildi-medya-aralik-2017-2
2255
http://www.sozcu.com.tr/2017/ekonomi/turkcellin-ensar-vakfi-davasina-mahkemeden-ret-2128402/
2256
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/884530/Eski_HDP_Sakarya_il_Baskani_Mehmet_Bayram_tutuklandi.html
2257
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/884697/AKP_den_basin_ozgurlugu_savunmasi__Aciklanan_endeksler_sorunlu.html
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yönelik yürütülen kampanyanın bir parçası olduğu bildirildi. 2258
13 Aralık 2017
• AKP’nin, CHP’li vekillerin internetten TBMM yayını yapmasına karşı çıktığı iddia edildi.
Genel Kurulda CHP Milletvekili Ali Şeker’in bütçe görüşmelerinde CHP’li milletvekillerinin kürsü
konuşmalarını internet üzerinden yayınlanmasına karşı çıkılması üzerine Başkanlık Divanına yapılan
itiraz kabul edildi. TBMM Başkan vekili Aydın, içtüzüğü gerekçe göstererek yayın için kullanılan tripotun
kaldırılmasını talep etti. Konu ile ilgili AKP’li Naci Bostancı, TRT üzerinden kamu yayıncılığı
yapıldığını, bu nedenle de kişisel yayın yapılamayacağını ifade ederken CHP Grup Başkanvekili Özgür
Özel, içtüzük değişirken kast edilenin afiş döviz olduğunu, bu tür aparatların yasak kapsamına girmediğini
AKP’liler tarafından daha önce dile getirildiğini ifade etti. HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ise
mecliste gizlenen bir şey olamayacağını bu sebeple yayına da karşı olmadıklarını dile getirdi.2259
• Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) basın özgürlüğü ile ilgili açıkladığı
raporunda2016 yılında Türk basınına yönelik olarak başlayan baskının darbe girişimi sonrası arttığına
işaret edildi. Türkiye'nin iki yıl üst üste tutuklu gazeteciler sıralamasında birinci olduğu kaydedilen
raporda, bazı gazetecilerin ByLockkullandıkları ve FETÖ’cü olduğu iddia edilen bankalarda hesapları
bulunduğu için suçlandıkları ifadelerine yer verildi. 2260
• Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) bu yılki raporuna göre, dünyadaki tutuklu gazeteciler
sıralamasında Türkiye bu yıl da ilk sıradaki yerini korudu. ABD merkezli bağımsız sivil toplum kuruluşu
CPJ, yayınladığı 2017 Basın Özgürlüğü Endeksi raporunda Türkiye’de geçen yıl 81 olan rakamın bu yıl
73’e indiği belirtilerek “gazetecilerin "devlete karşı suç işledikleri iddiasıyla mesleklerini icra
etmelerinden dolayı hapiste olmaları "saçma olaylar zincirleri" olarak nitelendirildi. Raporda bazı
gazetecilerin tutukluluk hallerinin Türkiye'nin dış ilişkilerini de etkilediğine işaret edilerek Alman ve Türk
vatandaşı DieWelt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in Şubat ayından beri devam eden tutukluluk
haline ve iddianamenin hazırlanmamış olmasına dikkat çekildi. Bir süre önce serbest bırakılan Fransız
gazeteciler MathiasDepardon ve LoupBureau’nun durumlarının da Türkiye-Fransa ilişkilerini
etkilediğine değinilen raporda “Türkiye'yi 41 tutuklu gazeteci ile Çin’in, 20 gazeteci ile 2012 yılında
Müslüman Kardeşler iktidarını bir askeri darbe ile deviren Abdülfettah el-Sisi'nin yönettiği Mısır takip
ediyor” denildi. 2261 CPJ’nin, 2017 raporunda dünya çapında hapsedilen gazetecilerin sayısının rekor
olduğundan bahisle, uluslararası toplumun “basının özgürlüğündeki küresel bir krize karşı ciddi bir
başarısızlığı” yansıttığına işaret edildi. “ABD’nin, baskıcı ülkeleri otoriter davranışları nedeniyle izole
etmekten çok özellikle Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı XiJinping
gibi güçlü insanlarla samimi ilişkiler kurmakla suçlayan komite aynı zamanda, Başkan Donald Trump'in
milliyetçi söyleminin, İslami aşırılık konusundaki saplantısının, basını suçlamasındaki ısrarının, olumsuz
etkilediğine dikkat çekti. 2262
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iki CHP ve bir HDP
milletvekili hakkında fezleke hazırladı. Savcılık, Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliği referandumu ile
ilgili olarak sarf ettiği sözleri üzerine fezlekeyi kaleme aldığını açıkladı. CHP milletvekili Sezgin
Tanrıkulu'nun "insansız hava araçlarıyla yapılan operasyonlarda sivillerin vurulduğuna ilişkin iddiaları"
ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "TBMM personelinin bilgisayar kasasını yerinden sökerek
genel kurul salonunda teşhir etmesi" nedeniyle hazırlanan fezlekelerin Adalet Bakanlığı'na gönderildiği
bildirildi. Ayrıca HDP milletvekili Sibel Yiğitalp'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Kürt var ama
siyaseti yasak. Siyasetçisi yasak. Kürt var ama, dili yasak, tarihi, okulu yasak. Kürtlüğünüzle gurur duyun"
söylemi hakkında da benzer işlem yapılırken HDP milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Antalya İl
Başkanlığı binasında yaptığı konuşması hakkında da Türk Ceza Kanunu uyarınca soruşturma izni
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https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-turkey/turkish-teachers-linked-to-erdogan-foe-detained-in-afghanistan-idUSKBN1E621J
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/885082/CHP_nin_Meclis_yayinina_sansur.html
https://www.birgun.net/haber-detay/cpj-turkiye-bu-yil-da-en-fazla-gazetecinin-cezaevinde-oldugu-ulke-195417.html
2261
http://www.dw.com/tr/tutuklu-gazeteci-say%C4%B1s%C4%B1nda-t%C3%BCrkiye-yine-birinci-s%C4%B1rada/a-41784795
2262
https://cpj.org/reports/2017/12/journalists-prison-jail-record-number-turkey-china-egypt.php
2259
2260
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talebinde bulunulduğu belirtildi. 2263
• İngiltere’de bir Kürt gazetesiyle bağlantılı olan ‘terör örgütü finansmanı’ soruşturması
kapsamında dört kişi tutuklandı. Türkçe ve Kürtçe yazılı olan, Avrupa çapında Kürt dükkânları ve
topluluk merkezlerinde satılan, ‘Yeni Özgür Politika' yayınının satışı ve dağıtımı ile bağlantısı olduğu
iddia edilen iki Kürt kökenli kadın ve iki genç gözaltına alındı. Polisin, 17 yaşındaki iki çocuğu, iki kadını
terör örgütü için para toplama, para aklama ve dolandırıcılık suçlarına yönelik şüpheyle tutukladığını
belirtti. ‘Kürdistan Dayanışma grubu’ tutuklamaları “ifade özgürlüğüne bir saldırı” olarak nitelendirdi.
2264

14 Aralık 2017
• Anayasa Mahkemesi, Türk Hava Kurumu yönetimi ile ilgili eleştirel yazılar yayınlayan
“airporthaber.com” isimli internet sitesinin erişiminin durdurulmasını “ifade ve basın özgürlüğü” ihlali
olarak değerlendirdi. THK’nın kötü yönetildiği ve kazancının haksız olduğu iddialarının dile getirildiği
sitedeki yayınların, Anayasa Mahkemesi’nin değerlendirmesine göre, özel hayata ilişkin olmadığı
gerekçesi ile haklı sayıldı. 2265
• Alperen Ocakları Genel Başkan Vekili Kürşat Mican, LGBT onur yürüyüşüne yönelik sözleri
nedeniyle “Halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak aşağılama” suçundan altı ay 20 gün hapis
cezasına çarptırıldı. Mican'ın cezası, dört bin TL para cezasına çevrildi. 2266
• İstanbul Fatih Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdiği bir yazıda ilçedeki
tüm resmi ve özel okullara sabah namazı kılınması talimatı verdi. Çağrı metninde, tüm öğrenciler Cuma
günü Pertevniyal Valide Sultan Cami’inde kılınacak sabah namazına davet edildi. Konuyla ilgili Fatih
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, gazetecilerin sorularına cevap vermekten kaçındığı kaydedildi. 2267
• Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne imza atarak sağlama taahhüdünde bulunduğu
basın özgürlüğü ölçümlerini “Batı endeksi” diyerek reddetti. Başbakanlık, Türkiye’yi basın özgürlüğü
açısından alt sıralarda gösteren endeksler ile ilgili olarak “Batı merkezli kuruluşlar tarafından hazırlanıyor,
basın özgürlüğü kavramını da Batı merkezli olarak ele alıyor, ülkelerin özgün koşulları gözardı ediliyor.
Marshall Adaları ile Türkiye nasıl kıyaslanır. Türkiye’deki gazetecilere sorulmuyor, sorular sivil toplum
örgütlerinin temsilcileri tarafından cevaplanıyor” biçiminde açıklama yaptı. 2268
• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Kılıçdaroğlu, sana açık açık söylüyorum, sen
bittin” diye seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında CHP grubu tarafından gensoru önergesi
verildi. Önergenin gerekçesinde, Soylu’nun, Kılıçdaroğlu’nu açıkça tehdit ettiği vurgulanarak, “İçişleri
Bakanı’nın sözleri kin ve nefretin olduğu kadar CHP’ye oynanan komplonun da itirafı niteliğindedir. Bu
ifadeleri kullanan sıradan bir kişi değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin İçişleri Bakanı’dır. Bu açıdan İçişleri
Bakanı’nın sözleri basit bir tehdit değil, kolluk kuvvetlerine talimat amacını taşıyan yasadışı bir
girişimdir” denildi.2269
• Savcılığın ömür boyu hapis talepleri ve mahkûmiyet kararları sonrasında Avrupa Güvenlik ve
İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Medya Özgürlüğü Temsilcisi HarlemDésir Türkiye'de hapsedilen gazetecilerin
serbest bırakılması çağrısında bulundu. 2016 darbe girişimi sonrasında Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı
ciddi güvenlik kaygılarını göz önünde bulundurulması gereğine değinerek,“medya özgürlüğü ve ifade
özgürlüğü, uluslararası hukuka göre tamamen korunması gereken insan haklarıdır. Şu anki olağanüstü
hal, gazetecilerin sınırsız kısıtlamalarını haklı kılmamaktadır” dedi. Desir, Ahmet Altan, Mehmet Altan
ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu çok sayıdaki gazeteci için kovuşturmanın talep ettiği
ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebinden derin endişe duyduğunu ifade etti.Gazeteciler Abdullah
Kılıç, Habip Güler ve Yakup Çetin'in de aralarında bulunduğu çeşitli medya organlarından 20 kişinin 500

2263

http://www.dw.com/tr/k%C4%B1l%C4%B1%C3%A7daro%C4%9Flu-ve-%C3%BC%C3%A7-milletvekili-hakk%C4%B1nda-fezleke/a-41787364
http://www.bbc.com/news/uk-england-london-42339161
https://www.ntv.com.tr/turkiye/anayasa-mahkemesinden-basin-ozgurlugu-karari,Qz7iAPF-wEWqB6tpQM-I4A
2266
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/886194/LGBTi_leri_tehdit_eden_Alperen_Ocaklari_Baskani_na_para_cezasi.html
2267
https://www.evrensel.net/haber/340582/fatih-ilce-milli-egitim-mudurlugunden-okullara-namaz-cagrisi
2268
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/886416/Otoriterizme_kilif_araniyor..._Hukumet_basin_ozgurlugu_olcutlerini__Bati_merkezli__diye_reddetti.html
2269
www.hurriyet.com.tr/chpden-sen-bittin-gensorusu-40677550
2264
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gün boyunca hapiste bulunduğu gerçeğine işaret etti. Temsilci açıklamasını "Bu duruşmalar ve gözaltılar,
ayrıca, Terörle Mücadele Kanunu, İnternet Hukuku ve Ceza Kanununun çeşitli hükümleri de dâhil olmak
üzere gazetecilik esnasında hapis cezasına izin veren kanunları tekrar gözden geçirmenin aciliyetinedikkat
çekiyor. Benim ofisim, bu önemli yasal reformlar hakkında yetkililerle görüşmeye hazır." ifadeleriyle
sonlandırdı.2270
• Kosova savcısı, FETÖ sanığı tutuklu Türk vatandaşı hakkındaki iade davasını geri çekti.
Başkent Piriştina’da görev yapan bir savcı, Türkiye’nin “FETÖ” üyesi olduğu gerekçesiyle iadesini
istediği Uğur Toksoy aleyhindeki davadan, Türkiye’den istediği belgelerin gelmemesi nedeniyle
vazgeçtiğini bildirirken Türkiye’den kanıt gelirse, davayı yeniden açabileceğini de belirtti. Kosova’da
FETÖ ile bağlantılı bir sivil toplum örgütünde çalıştığı bildirilen Toksoy, Hatay savcılığının talebi üzerine
Ekim ayında Kosova’da tutuklanmıştı. 2271
15 Aralık 2017
• Bolu'da yerel televizyon sahibinin bazı kişileri “FETÖ'cüoldukları iddiasını yaymakla tehdit
ederek, çok sayıda işadamından para istediği gerekçesiyle tutuklandı.İlk kez gözaltına alındıktan sonra tv
sahibi Mehmet Altunmahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Altun savcılığın itirazı üzerine
yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı. 2272
• Batman’ın Hasankeyf ilçesi'ne bağlı üç köy ve bir mezrada gerçekleştirilen operasyon nedeniyle
ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. 2273
16 Aralık 2017
• Altı aydır tutuklu olan Grup Yorum üyesi 11 kişinin cezaevinde aylardır aynı kıyafetleri zorunlu
olarak giymek durumunda kaldıkları bildirildi. “Silahlı terör örgütüne üye olma” ve “görevi yaptırmamak
için direnme” iddiasıyla tutuklanan müzisyenlerin kötü koşullarda oldukları ve temiz kıyafete ihtiyaçları
olduğu bildirildi. Grup Yorum’dan yapılan yazılı açıklamada, “AKP hükümeti, birkaç ay önce gündeme
getirdiği hapishanelerde tek tip kıyafet dayatması devrimci tutsakların, ailelerinin, halkın direnişi ve
tepkisi ile karşılaşınca bu sefer kıyafetlerde çeşitli kısıtlamalara giderek uygulamayı bu şekilde
gerçekleştirmeye çalışmaya başladı. Tek tip dayatmasından önce hapishaneye girmesi yasak olan üç renk
varken, şimdi birçok renge yasak getirildi. Lacivert, haki yeşil, mavi, siyah, beyaz renkler yasak. Kapşonlu
hırka veya mont alınmıyor, şişme mont ve kaşe kabanlar da alınmıyor. Gönderdiğimiz mektuplar, kitaplar
verilmiyor. Bunun adı işkencedir” denildi. 2274
17 Aralık 2017
• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, sendika.org’aart arda gelen erişim
engellerine ilişkin, “Sendika.org çocuklara cinsel taciz, müstehcenlik, fuhuş ve kumar oynatılması dahil
tüm bunlara imkan sağladığı için yasaklandı. Atatürk aleyhine suçlar işlendiği için yasaklandı.
Yasaklamaya da devam edeceğiz” dedi. Arslan ayrıca Wikipedia’nınengellenmesi ile ilgili olarak da “Bizi
terör örgütleri ile hakaret eden ülke durumuna sokan Wikipedia’nın yayını durdurduk. Kusuru
kendilerinde arasınlar” diye konuştu. 2275
• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, meclis genel kurulunda yaptığı
konuşmasında kapatılan Wikipedia’nın hatayı kendisinde araması gerektiğini söyledi. Hâlâ yasaklı olan
siteye Türkiye’deki erişim Nisan’da engellenmiş ve yasak gerekçesi olarak terör örgütleriyle Türkiye’yi
ilişkilendiren içerikler gösterilmişti. 2276
18 Aralık 2017
• CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yailettiği soruların
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http://www.osce.org/fom/362451
https://www.reuters.com/article/us-turkey-coup-kosovo-extradition/kosovo-prosecutor-drops-extradition-case-over-alleged-turkey-coup-linksidUSKBN1E81Q1
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hiçbirine yanıt alamadığını belirterek, “Gensoru gününe kadar ya bunlara cevap ver ya da istifa et” dedi.
Özel, “Muhalefet partisi olarak Meclis tarihinde görülmemiş bir şey yaptık, süresi bittikten sonra bakana
ilave süre verilmesini biz talep ettik. Ancak bu ilave sürede de sorulan soruların hiçbirine cevap vermedi.
Bakan, Demokrat Parti’nin hesapları nedeniyle Anayasa Mahkemesi’nde aklandığını söyledi. Anayasa
Mahkemesi, Soylu’nun genel başkan olduğu 2008-2009 yılları için partiye yaklaşık 100 bin TL ceza
kesiyor. Gensoruda bunları ve daha fazlasını gündeme getireceğiz” diye konuştu. 2277
• HDP milletvekilleri, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla tutuklanan ve tanık
olmayı kabul eden İran ve Türk uyruklu iş adamı RezaZarrab'ınrüşvet iddialarıyla ilgili Türk hükümeti
yetkilileri ve üst düzey yöneticilerin tespit edilip yargılanması için suç duyurusunda bulundu. HDP Grup
Başkanvekilleri Filiz Kerestecioğlu, “Eğer olağan koşullarda yaşıyor olsaydık, hukuk var olsaydı,
kuvvetler ayrılığı ilkesi lağvedilmemiş olsaydı şu anda Zarrab’ın anlattığı konular hakkında bağımsız
yargı zaten harekete geçerdi. Bizim harekete geçmemizi beklemezdi. İddiaların, belgelerin
soruşturulmasını engelleyen de AKP iktidarıdır. Bunlar çok ağır iddialardır. Meclis’te araştırılmalı, ucu
kime dokunursa dokunsun sonuna kadar gidilmelidir. Bu, Türkiye’nin, halkların geleceği ve bu Meclis’in
itibarı açısından son derece önemli ve gereklidir” dedi. 2278
• Diyarbakır'da, ihraç edilen Jandarma Karakolu eski komutanı üsteğmen Ö.E. FETÖ'ye üye
olmak suçlamasıyla açılan davada tahliye edildi. Yedi buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan Ö. E.’nin
cezasının, “iyi hal nedeniyle” altı yıl üç aya indirildiği ve ardından tahliye edildiği bildirildi. 2279
• Cumhuriyet’in tutuklu icra kurulu başkanı Akın Atalayile genel yayın yönetmeni Murat
Sabuncu'nun eşleri kendileri ile yapılan bir söyleşide davanın medyaya gözdağı olduğunu belirterek,
“Yargı, artık bu çökmüş iddianamenin arkasında durmaktan vazgeçmeli” diye konuştular.Davanın
şimdiden Türkiye demokrasisinin kara lekelerinden biri haline geldiğini ileri süren eşler, “Tek tesellimiz
haklı olduğumuzu bilmemiz” diyerek şikayetlerini aktardılar. Atalay ve Sabuncu, 2016 Kasım ayından
beri cezaevinde tutuluyorlar. 2280
• Meclis Başkanlığı, Alevilere yönelik katliamlar benzeri provokasyonların önlenmesi amacıyla
araştırma komisyonu kurulması talebiyle verilen bir önergeyi “katliam” ifadesinin geçtiği gerekçesiyle
iade etti. Kahramanmaraş'ta 120 kişinin yaşamını yitirdiği Maraş katliamının 39'uncu yıldönümü
yaklaşırken, HDP Milletvekili Mahmut Toğrul, benzeri provokasyonların önüne geçilmesi amacıyla
verdiği önergedeyer alan “katliam” ifadesi gerekçe gösterilerek, önergenin iade edildiği bildirildi. 2281
• Hürriyet okur temsilcisi Faruk Bildirici, günde ortalama 10-15 erişim engelleme kararı ile
karşılaşıldığını belirttiğibir yazısında, Türkiye’nin hemen her yanındaki sulh ceza hâkimliklerinin erişim
engelleme başvurularını otomatik olarak kabul ettiğine dikkat çekti. Bildirici, “yayıncı kuruluşun görüşü
alınmadan, hatta çoğu kez yayından kaldırılması istenen içeriği bile yeterince incelemeden engelleme
kararı verilerek Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderiyorlar. Haber siteleri de engelleme kararlarını
oradan öğreniyor, savunma imkanı bulamadan kararları yerine getirmek zorunda kalıyor” dedi. Bildirici,
“Erişim engelleme kararlarının garipliklerine bir örnek vereceğini ifade ederek NuranaBagieva adlı
oyuncunun, rol aldığı diziden çıkarılınca bir gazeteye ‘öpüşme sahnesinde oynamayı kabul etmeyince
kendisini diziden attıklarını’ ileri sürdüğünü, ardından bu söyleşiyi ortadan kaldırmak istemesi üzerine,
aralarında hurriyet.com.tr’nin de bulunduğu 129 web sayfasına erişim engelleme kararı getirildiğini ifade
etti. Bagieva’nınsöyleşisinin yer aldığı 29 internet sitesi için erişim engelleme isteğinin reddedildiğine
dikkat çeken Bildirici yazısında “Hakimliğinaynı içerik olduğunu tespit edemeden” bu kararı verdiğini
ileri sürdü.2282
19 Aralık 2017
• Açlık grevi yapan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için kurulan Nuriye ve Semih

2277

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/888194/CHP_li_Ozel_den_Soylu_ya__Ya_cevap_ver_ya_istifa_et_.html
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http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/889079/Meclis__Maras_a__katliam__demeyi_kaba_buldu.html
2282
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/seciniz/erisim-engelleme-rekoru-40681349
2278
2279

325

Gazeteciler Cemiyeti

İfade ve Basın Özgürlüğü 2017 Raporu

Özgürlük için Basın

İçin Dayanışma Grubu, sağlık durumlarının kötüleştiğini bildirerek OHAL İnceleme Komisyonu’nu
görevini yapmaya çağırdı. Gülmen ve Özakça için bir araya gelen CHP’li bazı milletvekilleri, ‘OHAL
komisyonu için ‘hukukun önüne çekilmiş bir set’ değerlendirmesinde bulunarak, “Komisyon artık bir
karar alsın ve ölümün, sakatlığın sınırına gelen Nuriye ve Semih hayata dönsün” diye konuştular. 2283
• Twitter, diğer kullanıcıları taciz eden ve nefret söylemlerinde bulunanlara karşı önlem almadığı
tartışmaları üzerine yeni anti taciz kurallarını uygulamaya koyacağını açıkladı. Twitter’ın baş yöneticisi
JackDorsey, iki yıldır üzerinde çalıştıkları ilgili konu hakkında, kullanıcıların sivillere karşı şiddeti
destekleyici paylaşımlarda bulunan hesaplarla iletişim kurmalarının yasaklanacağını, kullanıcıların
profilleri ile biyografilerinde şiddet mesajlı fotoğraf ve söylemlerine yer verilmeyeceğini bildirildi. 2284
• Yeni Akit, iki yıl önce gazeteciler Mücahit Gündoğdu, Ekrem Şahan ve Ömer Akkaya’nın
imzasını taşıyan “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 60 Yıldır Denetlenmiyor” manşeti nedeniyle
haklarında açılan davada, tazminat ödemeye mahkum edildi. Söz konusu habere ilişkin TMMO Birliği,
gazeteye gönderdikleri tekzip metninin yayınlanmaması üzerine gazete ve haberi yapanlar hakkında
tazminat talebiyle dava açmıştı. Mahkemenin, haberin hukuka aykırı olduğuna hükmederek, Yeni Akit’e
ve haber sahiplerinin tazminat ödemesine karar verdiği belirtildi. 2285
• Yalova’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Yalova Üniversitesi eski
rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu, yurt dışı çıkış yasağı ile tahliye edildi. 2286 Elazığ Ağır Ceza Mahkemesi
de darbe girişimi gerekçesiyle açılan FETÖ/PDY davasında, 30 sanığın yurtdışına çıkış yasağı ile
tahliyesine karar verdi.2287
• Uşak’ta yürütülen FETÖ/PDY operasyonunda yeni bir örgütlenme modeli olan ‘Gaybubet ve
Hijyen Evleri’ isimli soruşturmada ikisi kadın toplam 17 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında
terör örgütünün son dönemde kaybettiği kadrolarını korumak amacıyla örgüt lideri Fethullah Gülen
tarafından hazırlandığı öne sürülen yeni bir örgütlenme modeli olan 'Gaybubet' isimli bir hücre
evi yapılanmasına gittiğinin ortaya çıktığı bildirildi. 2288 Kütahya'da da FETÖ/PDY operasyonunda
‘gaybubet evlerine’ yönelik operasyonda gözaltına alınan yedi kişiden dördü tutuklandı. 2289
• Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, bu yıl dünyada 65 gazeteci ve medya çalışanının
öldürüldüğünü, 326 gazetecinin parmaklıklar ardında olduğuna dikkat çekerek Türkiye'nin profesyonel
gazeteciler tarafından “en büyük hapishane” olarak nitelendirildiğini bildirdi.RSF’ninaçıkladığı raporda,
“Gazetecilerin, hükümeti eleştirmek, 'şüpheli' sayılan bir medya kuruluşu için çalışmak, hassas bazı
kaynaklarla iletişim kurmak veya şifreli bir mesajlaşma uygulamasını kullanmasının terör suçu sayıldığı,
ülke genelinde 42 gazeteci ve bir basın çalışanın, meslekleriyle bağlantılı bazı suçlamalarla hâlâ
parmaklıklar ardında tutulduğu ve Türkiye’nin Basın Özgürlüğü Endeksi'nde gerileyerek, 180 ülke
arasından 155'inci sırada yer aldığına” dikkat çekildi. 2290
• Barış bildirisine imza attığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Alman sosyolog SharoGarip’in
yurtdışına çıkış yasağı kaldırıldı. Hakkındaki yasaklama kararının kaldırılmasına rağmen Garip ile ilgili
davanın devam ettiği bildirildi. Alman epd ajansına yaptığı açıklamada Türkiye'de şu an karmaşanın
hâkim olduğunu ve gelişmelerin önceden kestirilemediğini belirten Garip, “Bu nedenle mahkeme kararı
da beni pek şaşırtmadı. Sonuçta bir suç işlemedim. Sadece ifade özgürlüğü hakkımı kullandım” diye
konuştu. Duruşmaya gözlemci olarak katılan Alman Sol Parti Federal Meclis Grubu Başkan Vekili
HeikeHänsel Türkiye'de halen cezaevlerinde bulunan Alman vatandaşlarının ‘rehine olarak tutulduğu’
görüşünü savunarak, yaşanan olumlu gelişmelere rağmen Almanya-Türkiye ilişkilerindeki soğuk havanın
bahara dönüştüğünün henüz söylenemeyeceğini dile getirdi. Hansel tahliyenin beraat anlamına
gelmediğine dikkat çekerek, salıverilenler dâhil Alman vatandaşları hakkındaki suçlamaların hiçbirinin
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https://www.cnnturk.com/turkiye/nuriye-gulmen-ve-semih-ozakcanin-durumlari-kotulesiyor
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düşürülmemiş olduğuna işaret etti. 2291
20 Aralık 2017
• Gazeteci İsmail Küçükkaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi
İlyas Kaya'nın FETÖ'nün, ByLock'u kullandığı iddiası ile yapılan duruşmasında, “Hükümeti aşağılamak
için bu haberi yapmadım” dedi Küçükkaya amacının herhangi bir bakanı, kurumu ve hükümeti eleştirmek
ve suçlamak, istifaya davet etmek olmadığını söyleyerek, “Amacım devletin FETÖ'yle mücadelesini
desteklemekti” diye konuştu. 2292
• MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanması ile ilgili olarak yargılanan CHP Milletvekili Enis
Berberoglu, eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem
Gül hakkında savcılık 'terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım' suçundan yedi buçuk yıldan
15 yıla kadar hapis cezası talep etti. 2293
• Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, kendi döneminde kuruma alınan 435 kişinin 368'inin
FETÖ'den ihraç edilmesiyle ilgili "Samanyolu grubundan gelenlerin FETÖ’cü olduğunu bilmediğini
söyledi. Bunların uyguladığı yayın politikaları hükümet, devlet, AKP yanlısı görüldüğünden, kuruma
geçişlerine izin verildi” ifadesini kullandığı öğrenildi. 2294
21 Aralık 2017
• 28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanıklı davada esas hakkındaki görüşünü açıklayan
savcı aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve dönemin
genelkurmay ikinci başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de olduğu 60 sanık için, “hükümeti yıkmaya
yönelik darbeye teşebbüsten” ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Duruşmanın Ocak ayına
ertelendiği bildirildi. 2295
• Fox TVprogramcısı Fatih Portakal'ı cep telefonuna gönderdiği mesajla ölümle tehdit eden kişi,
yakalanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı
açıklamada, internet üzerinden ölümle tehdit edildiğini söylemişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, tehdit eden kişinin 22 yaşındaki Y.M. olduğu tespit
edilmişti. Evine yapılan baskınla gözaltına alınan kişinin, “bir anlık kızgınlıkla, korkutmak amaçlı mesaj
attığını” söylediği öğrenildi. 2296
• Oyuncu Meltem Cumbul, KHK ile ihraç edilen eğitimciler Semih Özakça ve Nuriye Gülmen’i
evlerinde ziyaret ederek, destek verdi. 2297
• Çanakkale'de, AKP'li belediye başkanı Sami Yavaş, On Sekiz Mart Üniversitesi'nden emekli
olan Prof.Dr. Osman Demircan hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla suç duyurusunda
bulundu. Demircan’ın sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği ileri sürüldü. 2298
• HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 13 aydır devam eden tutukluluğuyla ilgili Anayasa
Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı bireysel başvuru “taleplerinin dayanaktan yoksun” olduğu gerekçesiyle
reddedildi. Mahkeme, Demirtaş'ın talebini “kabul edilemez” bulduğunu açıkladı. Demirtaş, “Hakkında
uygulanan yakalama, gözaltına alma ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, kendisine ait
soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk nedeniyle milletvekilliği görevini yerine
getirememesi” ile ilgili iddialarını gerekçe göstererek AYM’ne bireysel başvuruda bulunmuştu.2299 HDP
ise Demirtaş'ın AYM başvurusunun reddedilmesi kararını, “iç hukukun en üst yargı organında
tükendiğinin açık göstergesidir” yorumunu yaptı. Partinin yazılı açıklamasında “kararın, kuvvetler
ayrılığının en üst düzeyde de kuvvetler birliğine dönüştüğünün açıkça ilanı olduğu” savunularak “Yüce
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divan iktidarın divanı haline gelmiştir. Yargı bağımsız ve tarafsızdır deme imkânı hiç kimse için
kalmamıştır” denildi. 2300
22 Aralık 2017
• Suikast sonucu hayatını kaybeden Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin faillerinin
bulunması için yapılan eylemde, iki yıl geçmesine rağmen olayın aydınlatılmaması tepkiye yol açtı. Baro
Başkanı Ahmet Özmen, okuduğu basın açıklamasında, “Elçi’nin savunduğu değerler barış, adalet,
demokrasi ve özgürlük idi. Türkiye toplumu adil ve özgür bir ülkede yaşamak istiyor. Bu konuda bizler
de bütün gücümüzle çalışacağımızı bir kez daha belirtmek istiyoruz” dedi. 2301
• OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun çalışmalarını tamamladığı dosyalardaki kararlar
arasında mesleğe iade ile bazı başvuruların reddi yönünde hükümlerin yer aldığı açıklandı. Kararlara,
Ankara’da bulunan 19 ve 20. bölge idare mahkemelerinden itiraz edilebileceği belirtildi. Ayrıca
komisyona başvuru sayısının bugün itibariyle 103.276 olduğu, kurumlardan intikal eden personel
dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla toplam 212.554 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme
işleminin tamamlandığı bildirildi. 2302
• Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “FETÖ/PYD”nin Jandarma Genel Komutanlığı'na yönelik
‘mahrem yapılanmasına’ ilişkin yapılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli dokuz ilde eşzamanlı
operasyon ile yedisi albay ve dokuzu yarbay olmak üzere 16 muvazzaf subay gözaltına alındı. 2303
23 Aralık 2017
• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında CHP’nin verdiği gensoru önergesi TBMM’de yapılan
oylama sonucu kabul edilmedi. Kararın ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Ana muhalefet
partisinin liderine 'Sen bittin' tehdidi savuran bir İçişleri Bakanı, hukuk devletinin bakanı değildir, olsa
olsa tetikçidir” dedi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Soylu hakkındaki gensoruyu, Türkiye'nin
içinde bulunduğu atmosfer ve zaman bakımından yerinde görmediklerini söyleyerek reddedeceklerini
belirtmişti.2304
• Cumhuriyet çalışanlarının yargılandığı dava öncesinde, “Dışarıdaki Gazeteciler” İstanbul
Kadıköy’de, “Özgür basın susturulamaz” diyerek tutuklamalara tepki gösterdiler. Topluluk adına
açıklama yapan gazeteci Güventürk Görgülü, “100’ün üzerinde gazeteci, artık 'toplama kampı' olarak
tanımlanan Silivri Cezaevi’nde ve daha pek çok cezaevinde en ağır şekilde bedel ödüyor” dedi. Görgülü
devamla, “Onlar bugün FETÖ olarak adlandırıp topa tuttukları cemaate ve onun liderine övgüler
düzerken,gazeteci Ahmet Şık, o yapılanmanın ne olduğunu apaçık yazmış, bu nedenle kumpasa uğramış
ve bugün olduğu gibi yine bedel ödemişti. Siz binbir kelime oyunuyla milletin hafızasından silmek
istediğiniz o günleri tarihten de silmek istiyor olabilirsiniz ama size kötü bir haberimiz var biz hep
hatırlayacak ve hatırlatacağız. Ve hepimiz gayet iyi biliyoruz ki aslında yargılanan haberlerdir, habercilik
faaliyetidir” diye konuştu. 2305
24 Aralık 2017
• OHAL kapsamında hazırlanan iki yeni KHK ile kamudan toplam2076 kişi ihraç edildi. Daha
önce ihraç edilen 115 kişi ise görevlerine iade edildi.TSK’dan emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle
emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılan 22 subayın rütbeleri söküldü. KHK'larla ayrıca
taşeron işçi düzenlemesi ve tek tip kıyafet uygulaması da hayata geçirildi. “Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar” nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanlar, duruşmalara badem
kurusu ve gri renkli kıyafet giyerek getirileceği belirtildi. KHK ile ikisi Isparta’da yayınlanan Akdeniz
veÇınaraltı isimli yerel gazeteler olmak üzere 17 kurum kapatılırken, daha önceden kapatılan bir vakıf
açıldı, yurt dışında öğrenim gören altı kişinin ise öğrencilikle ilişiği kesildi. 2306
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http://www.bbc.com/turkce/live/haberler-turkiye-42453625
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• OHAL uygulaması kapsamında hazırlanan iki yeni KHK ile çeşitli kurumlarda görev yapan
115 kişi görevine iade edilirken 2.766 kamu personeli de görevinden ihraç edildi. Resmi Gazetede
yayınlanan kararnamede, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruşlardan 245, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı'ndan 12, TÜBİTAK'tan 45, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan 53, Dışişleri
Bakanlığı'ndan 10, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 19, İçişleri Bakanlığı'ndan 20 ve Milli Eğitim
Bakanlığı'ndan 392 kişinin yanı sıra 105 akademisyen de görevinden ihraç edildi. Ayrıca son çıkan KHK
kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinden toplam 637 kişi, Jandarma Genel Komutanlığından 360,
Emniyet Genel Müdürlüğünden 61, Sahil Güvenlik Komutanlığından dört personel, Diyanet İşleri
Başkanlığı'ndan 341, Yargıtay Başkanlığı'ndan da 22 kişi ihraç edildi. Ayrıca yedisi dernek, yedisi vakıf
olmak üzere 17 kurum kapatılırken, daha önceden kapatılan bir vakıf açıldı, yurt dışında öğrenim gören
altı kişinin ise öğrencilikle ilişiği kesildi. 696 sayılı KHK kapsamında anayasal düzeni bozmaktan
yargılanan tutuklu ve hükümlülere duruşmalarda tek tip kıyafet zorunluluğu da getirildi. 2307
25 Aralık 2017
• Beşiktaş Kaymakamlığı, ilçe belediyesinin Barbaros Bulvarı'nda yılbaşı kutlamaları için yaptığı
izin başvurusunu “provokatif eylem ve olayların meydana gelebileceği” gerekçesiyle reddetti. 2308 Şişli
Belediyesi tarafından da düzenlenmek istenen yılbaşı kutlamalarına da, Şişli Kaymakamlığı tarafından
güvenlik gerekçesi ile izin verilmediği belirtildi. 2309
• HDP milletvekili Ziya Pir hakkında, referandumdan önce yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ve Diyarbakır Büyükşehir Başkan VekiliCumali Atilla'ya hakaret ettiği
gerekçesiyle fezleke hazırlandı. Pir, yasama dokunulmazlığı kaldırılırsa, hakkında dava açılması
durumunda “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlarından
altı yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. 2310
25 Aralık 2017
• CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, sivile yargı muafiyeti getirdiğini öne sürdüğü yeni KHK
düzenlemesini, “Bu sivil çetelere altyapı hazırlama maddesidir” sözleriyle eleştirerek, KHK'yı Anayasa
Mahkemesine götüreceklerini açıkladı. Tezcan, “Bu KHK'ların en çok tartışılan maddesi 121. maddesi.
Bir cezasızlık hükmü içeren madde. Resmi sıfatı olsa da olmasa da devletin görevlisi olmadan sokaktan
geçen kişi terörle mücadele ediyorum diye üzerine vazife alıp suç işlerse buna ceza vermeyeceksin diyor.
Militarist ve faşist devletlerde bu olur. Sivil milisler eliyle toplumu korkutmak isteyen diktatörlüklerde
olur. Bu madde iktidar eliyle sivil silahlı çete kurma maddesidir. Anlaşılan o ki niyetleri gelecek sandığa
kadar Türkiye'yi OHAL şartlarında yaşatmak. Buna müsaade etmeyeceğiz. TBMM'yi devre dışı
bıraktılar” diye konuştu. 2311 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ise Twitter hesabından yaptığı
açıklamada, 'darbe girişimi ve terör eylemlerinin bastırılması için hareket eden sivillere cezai
sorumsuzluk' getirilmesini eleştirdi. Akşener, “OHAL yasasının arkasına sığınarak KHK ile 'kar
lastiği'nden sonra şimdi de Silahlı Kuvvetler bünyesinde anonim şirket kuruldu. Yeni KHK ile
sivillere darbe kalkışması isnadıyla silah kullanma hakkı verilmesi ülkeyi bir iç savaşa çekmek olur. Son
derece kritik bir yasayı, iktidarın Meclis’te açık ara çoğunluğa sahip olmasına rağmen, parlamentodan
kaçarak, KHK ile yapmasının çok vahim sonuçları olabilir” diye yazdı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Metin Feyzioğlu da 15 Temmuz ve sonrasında terör eylemlerine müdahale eden sivillere getirilen yargı
dokunulmazlığına ilişkin, “İnsanlar sokakta birbirinin kafasına sıkacak” diyerek tepkisini dile getirdi.
Sosyal medyada video aracılığı ile yaptığı açıklamada Feyzioğlu, “Dehşet içindeyim. Bunu derhal geri
çekin. Kabile devletlerinde olmaz bu. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Bunun altına imzası olanlar
ne yapmak istiyorsunuz? Bunu kabul edemeyiz, çok tehlikeli bir maddedir” dedi. 2312 TÜSİAD da
açıklamasında, “OHAL şartlarının geride kalmasını” temenni ettiklerini söyledi. “Yeni KHK’nın
içeriğinde yer alan ucu açık düzenlemeler, hukuk devleti ilkelerine uygun olmayacak neticelere sebep
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olabilir. Çünkü başka niyetle kullanılmaya elverişli bu düzenlemeler toplumun huzurunu etkileyecek
birçok sıkıntıya neden olabilir” görüşleri de TÜSİad açıklamasında yer aldı. 2313Diyarbakır Baro Başkanı
Ahmet Özmen de tek tip kıyafete tepki göstererek “Mahpusları onur kırıcı muameleye tabi tutmanın
referansı, Guantanamo hapishanesi olamaz” dedi. Bu arada KHK kapsamında getirilen tek tip kıyafet
uygulaması başlatıldı. Balıkesir L Tipi Kapalı İnfaz Kurumu gardiyanların, kadın mahkumları“Tek tip
kıyafeti giymezseniz cezaevinden çıkamazsınız” diye tehdit ettikleri ileri sürüldü. 2314
26 Aralık 2017
• Konya’nın Selçuklu ilçesinde imam hatip lisesinde görev yapan ve beden eğitimi dersine katılan
kız öğrencileri görünce tahrik olduğunu söyleyen Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı, Milli Eğitim
Bakanlığı (MEB) tarafından açığa alındı. Harmancı'nınTwitter hesabından eşofman giyen kız öğrencilerle
ilgili açıklamalara MEB Müsteşarı Yusuf Tekin ve AKP’li Bülent Turan tepki göstermişti. Harmancı,
“Beden eğitimi değil, bedeni şeytana hazırlama eğitimi. Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan
onlara uğramıyordemektir” gibi paylaşımlarda bulunmuştu.2315
• Nâzım Hikmet’in 'Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim' romanını sansürlü yayınlandığı iddia
edilmesinin ardından kitabın yeni baskısını yapan Yapı Kredi Yayınları’nın sansürlü baskıların satışına
devam ettiği iddia edildi. Kitabın toplam 21 baskısının da sansürlü basıldığı ve Aralık ayının başında
eserin sansürsüz yeniden basılacağı belirtilmişti. 2316
• CHP milletvekili Mehmet Tüm, Bandırma ve Kepsut Cezaevlerinde yaşanan darp iddiaları
üzerine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e verdiği soru önergesinde cezaevlerinde şüpheli ölümlerin ve
işkencelerin korkutucu seviyede arttığını ifade etti. Balıkesir Kepsut Cezaevi’nde de bir hükümlünün
işkence edilerek öldürüldüğü iddialarını dile getiren Tüm, açıklamasında konu ile ilgili Adalet Bakanlığı
tarafından yapılan ‘kendini duvara vurdu’ biçimindeki yanıtını ‘akıl almaz’ diye nitelendirdi. 2317
27 Aralık 2017
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11.480 kişinin iradeleri dışında telefonlarına
ByLockyüklendirildiğini belirterek haklarında başka delil bulunmaması halinde bu kişilerin tahliyelerinin
talep edeceklerini açıkladı. Başsavcılık söz konusu kullanıcıların, FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak
amacıyla örgüt mensubu yazılımcılar tarafından geliştirilen uygulamalarla bilinçli olarak bylock.net
şeklindeki adrese yönlendirildikleri yönünde bulguların elde edildiğini belirtti. Ankara Cumhuriyet
Başsavcısı Yüksek Kocaman, “Mor beyin yazılımıyla (FETÖ’nün kumpas yazılımı)ByLock'a
yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir
delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz” dedi. Kocaman ayrıca Mor Beyin isimli yazılımı eski TÜBİTAK
çalışanı Kemalettin Cengiz Erbakırcı'nın geliştirdiğinin tespit edildiğini ve hakkında yakalama kararı
çıkartıldığını söyledi. 2318
• Genel Sağlık İş Sendikası’nın, Manisa Salihli’deki devlet hastanesinde sağlık çalışanlarına
takvim dağıtmasının engellenmesi “Sendika hakkının kullanılmasına müdahale” olarak görüldü. Sendika
tarafından açılan davada Mahkeme olayın hukuka uygun olmadığı kararını verdi. 2319
• Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nda yer verilen 1 Mayıs konusundaki yasak Anayasa
Mahkemesi tarafından iptal edildi. Defne Bülbül isimli bir vatandaşın yasağın iptali için açtığı davaya
bakan AYM Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri hakkındaki hükmü anayasaya aykırılık gerekçesiyle
kaldırdı. Hüküm sonucunda Taksim ve Kızılay meydanlarına her yıl uygulanan toplanma yasağının yasal
dayanağı ortadan kalkmış oldu. 2320
• İstanbul Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçe müdürlükleri ile İzmir Gaziemir İlçe Eğitim
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http://www.haberturk.com/son-dakika-felsefe-ogretmeni-ercan-harmanci-ya-meb-mustesari-ak-parti-ve-chp-den-tepki-1772169
2316
http://haber.sol.org.tr/kultur-sanat/koc-holdingte-utanma-yok-yky-nazim-hikmeti-sansurledigi-kitabi-satmaya-devam-ediyor
2317
https://www.birgun.net/haber-detay/bandirma-ve-kepsut-cezaevlerinde-yasanan-skandallar-meclis-te-197276.html
2318
http://www.haberturk.com/ankara-bassavciligi-ndan-son-dakika-bylock-aciklamasi-1772397
2319
https://www.birgun.net/haber-detay/idare-mahkemesinden-sendikal-faaliyet-engellenemez-karari-197440.html
2320
https://www.birgun.net/haber-detay/1-mayis-ta-taksim-yasaginin-yasal-dayanagi-kalmadi-197427.html
2314
2315

330

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü 2017 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

Müdürlüğü, okullarda yılbaşı kutlamasının yasaklandığına ilişkin resmi yazı gönderdi. Eğitim-Sen
konuya ilişkin “Bu tür yazılar bundan önceki yıllarda da gelmişti ama bu sene daha çok geldi. Bu
talimatlar ülkenin dönüşümünün göstergesi. Kendi hegemonyalarını kanıtlamaya çalışıyorlar.
Cumhuriyet'in ilanından itibaren kutlanan böyle bir gün engellenmeye çalışılıyor” açıklamasında
bulundu. 2321
• KHK ile ihraç edildikten sonra “İşimi Geri İstiyorum” talebiyle açlık grevine başlayan Semih
Özakça’nın beraat etmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Savcısı Osman Öztürk, Özakça'nın açlık grevi
eylemiyle örgüte yardım suçunu işlediğini öne sürerek beraat kararına itiraz ettiği öğrenildi. 2322
• Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ile ilgili verilen
soru önergesine verdiği yanıtta 2016 Temmuz ile 2017 Kasım tarihleri arasında BİMER’e yapılan başvuru
sayısının 2.660.063 olduğunu bildirdi. Bozdağ aynı zamanda konu ile ilgili daha detaylı bilgilerin her yıl
Başbakanlık Faaliyet Raporunda yayımlandığını söyledi.2323
28 Aralık 2017
• Ankara’da 11 bin 480 kişinin telefonuna ByLock yönlendirildiğinin tespit edilmesinin ardından
17 kişi serbest bırakıldı. Tahliye edilenler arasında 11 polisin bulunduğu ve mesleğe dönüş yollarının da
açıldığı belirtildi.2324
• Bursa’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda İslami Terör Örgütü’ne (Daeş) üye olma
şüphesiyle 38 kişi gözaltına alındı. Aralarında Suriyelilerin de bulunduğu şüphelilerden 17 kişi
Osmangazi ilçesinde bir apartmanın alt alta iki dairesinde, 21 kişinin ise bu ilçe ile Yıldırım ve İnegöl'deki
diğer adreslerde yapılan aramalar sonucu yakalandıkları belirtildi. 2325
• Ankara ve İstanbul’da 500 polis memuru tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda
aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu toplam 75 kişi İslami Terör Örgütü’ne üye olma şüphesiyle
gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 29'u
yakalanırken, İstanbul’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10 ilçe 23 adreste 43'ü yabancı
uyruklu 46 kişiyi yakaladı.Aramalarda ele geçirilen malzemelerden, bazı şüphelilerin yeni yıl
kutlamalarında düzenlenecek eylem için keşif ve hazırlık yaptıkları tespit edildi. Eylem hazırlığında
olduğu belirtilen zanlılardan bazılarının daha önce hırsızlık ve kaçakçılık suçlarına karıştığı ifade
edildi.2326
• ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Amerika’ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarına vize
verilmesiyle ilgili kısıtlamaların kaldırılacağını açıkladı. Büyükelçiliğin açıklamasında, “Söz konusu
güvencelere karşı gösterilen bağlılığa istinaden ABD Dışişleri Bakanlığı, güvenlik durumunun Türkiye'de
vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılmasına yetecek düzeyde iyileştiğine inanmaktadır” denildi.
ABD, İstanbul Başkonsolosluğu’nda çalışan Türk vatandaşı Metin Topuz’un tutuklanması üzerine Ekim
ayında Türkiye’deki diplomatik misyonlarında yapılan vize işlemlerini askıya almıştı. 2327
29 Aralık 2017
• Altın Kelebek Ödülleri’nde en iyi Youtuber-Instagrammer kategorisinde Enes Batur’a verilen
ödül, kamuoyundan gelen “çocuklara kötü örnek olabilir” eleştiriler üzerine jüri tarafından geri alındı.
Altın Kelebek jürisinin, yaptığı değerlendirme sonucu Batur’a verilen ödülü iptal ettiği bildirildi. 2328
• Anayasa Mahkemesi (AYM), “Katil sizsiniz” manşeti atan Yeni Şafak hakkında yapılan
başvuruyu ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirerek gazete ile ilgili suçlamayı ret etti. Eski Barış ve
Demokrasi Partisi (BDP) milletvekili Hasip Kaplan ve bazı partililerin “milletvekillerine hakaret ve
kişilik haklarına saldırı” gerekçeleriyle üç yıl önce yaptıkları başvuruyu değerlendiren AYM’nin,
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“Gazeteye göre BDP, PKK terör örgütünü meşrulaştırmakta ve bir siyasi parti olarak söz konusu terör
eylemlerine ve şiddete karşı gerekli ve yeterli tepkiyi gösterememektedir” denilen açıklamasında
“Dolayısıyla gazeteye göre bölgede yaşanan şiddette, terör eylemlerinde ve terörle bağlantılı olaylarda
söz konusu partinin sorumluluğu bulunmaktadır. Bu itibarla başvurucunun şikâyet ettiği ifadelerin somut
olgusal iddialar olmaktan çok partiye yönelik değer yargıları olduğu sonucuna varılmıştır” ifadesine yer
verildi. Kararda “şeref ve itibarın korunmasını isteme hakkının ihlal edilmediğine karar verilmesi gerekir”
denildi.2329
• Alman Hükümet Sözcü yardımcısı GeorgStreiter Berlin’deki basın toplantısında,Türkiye’de
tutuklu bulunan Almanların serbest bırakılması konusunda ısrarcı olduklarını belirterek iki ülke
arasındaki ilişkilerin buna bağlı olduğunu söyledi.Streiter, “Federal hükümet, ikili ilişkilerin
iyileştirilmesi yönündeki en önemli görevin tutukluluk vakalarının çözümü olacağı kanısındadır” diyerek
tutuklu tüm Almanların serbest bırakılması gerektiğini sözlerine ekledi. 2330
30 Aralık 2017
• Yunanistan'a kaçıp siyasi sığınma talebinde bulunan sekiz askerden biri ola Süleyman
Özkaynakçı’nın başvurusu Bağımsız İltica Komisyonu tarafından kabul edilerek serbest bırakıldı.
Türkiye sığınma kararına, “Yunanistan'ın darbe planlayıcıları koruduğunu ve kucakladığını bir kez daha
gösterdiğini” söyleyerek tepkisini gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Türkiye'de
demokratik düzeni hedef alan, güvenlik güçlerimizden ve sivillerden yüzlerce vatandaşımızı şehit eden
suçluların ülkemizde adalet önünde hesap vermesini yeniden engelleyen Yunanistan, terör ve suçla
mücadele konusunda bir müttefik ülkeden beklediğimiz destek ve işbirliğini göstermemiştir. Siyasi
saiklerle alındığını düşündüğümüz bu kararın Yunanistan'la ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konulardaki
ortak çalışmalarımız üzerinde kuşkusuz etkileri olacaktır”denildi. 2331 Yunan haber ajansı ANA-MPA ise
komisyonun başvuruyu, 'Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Konseyi ve uluslararası antlaşmalara göre,
başarısız darbe girişiminin ardından Ankara'daki (yargılama) durumunun insan hakları açısından kabul
edilemez düzeyde olduğuna' karar vererek, 'Türkiye'ye iade edilmesi halinde adil yargılama
yapılmayacağı' gerekçesiyle kabul ettiğini belirtti.Yunan medyasının aktardığına göre, daha önce iltica
başvuruları alt komisyon tarafından reddedilen diğer yedi askerin de Bağımsız İltica Komisyonu'na
başvurması beklendiği belirtildi.2332

Olumlu Gelişmeler
3 Ocak 2017
• Örgüt üyesi olmak iddiasıyla tutuklanan Dicle Haber Ajansı Muhabiri Sebahattin Koyuncu
tahliye edildi.Dört ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Koyuncu açıklamasında “Tutuklu bulunan
bütün gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması gerekiyor. Halkın haber alma özgürlüğü
engellenemez. Gazeteciler, halkın haber alma hakkını savundukları için tutuklu bulunuyor. Umudum
bütün gazetecilerin özgürlüklerine kavuşmasıdır” dedi. 2333
10 Ocak 2017
• Yazar Aslı Erdoğan’a, “Uluslararası insan haklarının geliştirilmesi ve korunmasına yaptığı
üstün katkı” nedeniyle ’Avusturya Bruno Kreisky İnsan Hakları Ödülü’ verildi. Avusturya’nın eski
başbakanı ve dışişleri bakanı adına iki yılda bir verilen ödülün duyurusunda Aslı Erdoğan, ‘hayatı
boyunca insan haklarını geliştirmek için koşulsuz bir adanmışlıkla, aktif bir şekilde çalıştı’ sözleriyle
tanıtıldı.2334
13 Ocak 2017

2329

https://www.evrensel.net/haber/342000/y-safakin-katil-sizsiniz-manseti-ifade-ozgurlugu-sayildi
http://www.dw.com/tr/berlin-tutuklu-almanlar%C4%B1n-t%C3%BCm%C3%BCn%C3%BCn-tahliyesini-istiyor/a-41974123
http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-42522012
2332
http://www.bbc.com/news/world-europe-42525565?intlink_from_url=http://www.bbc.com/news/topics/c207p54mdq3t/turkey&link_location=live-reportingstory
2333
https://www.evrensel.net/haber/302472/gazeteci-sebahattin-koyuncu-tahliye-edildi
2334
http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-38568801
2330
2331
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• Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Can Pulak,
Zeki Özkeskin ve Güngör Dalay’a ‘Basın Emekçileri Ödülü’ verdi. Cemiyet Başkanı Cem Kaytan
açıklamasında, “Yıllarca bu meslekte hizmet etmiş ve yazdıkları yazılarla bizlere ışık tutan değerli
büyüklerimize günün anısına plaket vermek istedik” dedi. 2335
• Samsun’da bir kişiyi silahla yaralayan ve bir gazeteciyi tehdit ettiği iddia edilen genç, silahla
yaralama suçundan serbest bırakılırken, gazeteciyi tehditten tutuklandı. 2336
16 Ocak 2017
• Anayasa Mahkemesi gazetecilik lehine verilen bir kararda Hürriyet’in “Çapkınlığın suyu çıktı”
başlığıyla yayımlanan bir haberi konusunda ‘basın özgürlüğünün kapsamının, bir dereceye kadar abartıya
ve hatta kışkırtmaya izin verecek şekilde geniş yorumlanması gerektiği kabul edilmelidir’ denildi. 2337
18 Ocak 2017
• ÇGD, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Tepebaşı Belediyesi 24. kez Uğur Mumcu anısına
gazeteci Yalçın Bayer ve Nazlı Çelik’e basın ödülü vereceklerini belirtti. Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı
Akın Atalay ile halen tutuklu bulunan Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ile Yayın Danışmanı Kadri
Gürsel ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyelerine de ‘Demokrasi ve Dayanışma Ödülü’ verileceği
açıklandı. Ödüllerin, tutuklu, yazar, çizer ve yöneticiler adına eşlerine verileceği aktarıldı. 2338
• Strasbourg-Avrupa Basın Kulübü, Gazeteci Can Dündar’aifade ve medya özgürlüğü ödülü
verdi. Dündar konuşmasında, “Ben tarihi boyunca biriktirdiği her şeyini kaybetmekte olan bir ülkeden
geliyorum ve hayatı boyunca biriktirdiği her şeyi kaybetmekte olan bir gazeteciyim. Bir hayalim var. Şu
anda meslektaşlarımın hapsedildiği Silivri Cezaevi bir gün demokrasi müzesi olduğunda bu ödülü oraya
vermek ve torunlarıma gösterebilmek. Bu dayanışma sayesinde o günler de gelecek, buna inanıyorum”
dedi.2339
20 Ocak 2017
• ‘Cumhurbaşkanına hakaret ve kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı
hakaret’ iddiasıyla tutuklanan ve hakkında iki yıl dört aydan yedi yıl üç aya kadar hapis cezası istenen
gazeteci Hüsnü Mahalli hakkında tahliye kararı verildi. Mahalli 15 Aralık’ta tutuklanmıştı. 2340
• Batman’da gazeteci İlhami Işık’a PKK terör örgütü adına tehdit mesajı gönderdikleri iddiasıyla
gözaltına alınan üç kişiden ikisi tutuklandı. 2341
• ‘Cumhurbaşkanına ve kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret’
suçlarından tutuklu bulunan ve hakkında bir yıl dört aydan, yedi yıl dört aya kadar hapis cezası istenen
gazeteci Hüsnü Mahalli, çıkarıldığı mahkemece tahliye edildi. 2342 Mahalli’nin tahliye haberini sosyal
medyadan duyuran kızı, “Babamözgürlüğüne kavuştu, sağlığına da en kısa sürede kavuşacak
inşallah. Darısı tüm tutuklu gazetecilerin başına” paylaşımında bulundu. 2343
22 Ocak 2017
• Türkiye Komünist Hareketi,oluşturduğu’Başkanlığa Hayır Komiteleri’ ile ‘Hayır’ isimli bir
gazete çıkardı. Gazetenin ilk sayısı ‘Köprüden önce son çıkış’ manşetiyle ‘Büyük bir yol ayrımındayız !’
bildirisiyle otobüs durakları ve metro çıkışlarında halka dağıtıldı. 2344
24 Ocak 2017
• Gazeteci Can Dündar Yayın Yönetmenliğini yapacağını açıkladığı ‘Özgürüz’ isimli haber
portalının Berlin’den yayına başlama hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi. Correctiv Araştırma

2335

http://www.24saatgazetesi.com/basin-emekcileri-odullerine-kavustu/
http://www.timeturk.com/silahla-yaralamadan-serbest-gazeteciyi-tehditten-tutuklandi/haber-452699
http://t24.com.tr/haber/aym-medya-bir-dereceye-kadar-abartabilir-basin-ozgurlugu-var,383335
2338
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kultur-sanat/662260/Ugur_Mumcu_odulleri_tutuklu_arkadaslarimiza.html
2339
http://www.demokrathaber.org/guncel/turkiyenin-kaybi-islam-dunyasinda-islamo-fasizmin-bati-h78487.html
2340
http://ilerihaber.org/icerik/amedspor-takim-otobusune-konyada-irkci-saldiri-66791.html
2341
http://www.trthaber.com/haber/turkiye/gazeteci-ilhami-isiki-tehdit-edenlere-tutuklama-295138.html
2342
http://www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-husnu-mahalli-tahliye-edildi,QIxa3VCJG0KRJWtkI4x2JA
2343
https://t24.com.tr/haber/gazeteci-husnu-mahallinin-tahliyesini-kizi-bu-fotografla-duyurdu,384283
2344
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/664005/Baskanliga_karsi_Hayir_gazetesi_cikti.html
2336
2337
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Merkezi, iş birliğiyle internet üzerinden Almanca ve Türkçe yayınlanacak portala ilişkin açıklama yapan
Dündar, “Türkiye’de insanları bilgilendirmek, Almanya’daki insanlara ise yaşananları anlatmak için
çalışacağız. Şimdi yeni ve özgür bir portal oluşturmak istiyoruz. Umarım bu platform bize engellenmeden
işimizi yapma imkânı sunar” dedi. 2345
• HDPEş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın duruşmasını takip ederken gözaltına alınan DİHA
Van muhabiri Selman Keleş, serbest bırakıldı. Keleş’in daha öncede Demirtaş hakkında açılan bir davada,
duruşmayı cep telefonuyla kaydettiği iddia edilerek polislerce gözaltına alındığı bildirildi. 2346
3 Şubat 2017
• Terör soruşturması kapsamında tutuklanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet
Türk’ün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Türk, tutuklu bulunduğu Elazığ
cezaevinden salıverildi. 2347
• Türkiye ikinci Ligi’nde mücadele eden Amed spor futbolcusu Deniz Naki, sosyal medya
hesaplarında’terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla açılan davanın ilk duruşmasında beraat etti.
Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, açıkladığı gerekçeli kararında, “Yasalar ve uluslararası
sözleşmelerle teminat altına alınan ifade özgürlüğünün, terörle mücadele kapsamında en çok müdahale
ve sınırlamaya maruz kalan temel haklardandır. İfade özgürlüğü memnuniyetle karşılanan, zararsız veya
önemsiz sayılan, insanların kayıtsız kalacağı bilgi ve fikirler için değil, aynı zamanda demokratik toplumu
şekillendiren çoğulculuğun, hoşgörünün ve geniş fikirliliğin doğasında bulunan bir gereklilik olarak
saldırgan, şok eden, rahatsızlık veren ya da ayrılık yaratabilen fikirler için de uygulanabilmelidir” denildi.
Terörle Mücadele Kanunu’nda geçen propaganda yasağının bu duruma örnek teşkil ettiği de açıklamada
yer aldı.2348
8 Şubat 2017
• ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ gerekçesiyle gözaltına alınan HDP Milletvekili Leyla Zana,
çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zana TBMM açılışında Türkçe yemin etmeyi
reddetmişti. Zana, 15 yıl önce milletvekili iken Meclisten zorla çıkartılarak yargılanmış ve hapse mahkum
olmuştu. 2349
13 Şubat 2017
• Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin, 2016 Yılı Başarı Ödülleri, bu sene BirGün muhabirleri Ahmet
Şık, Serbay Mansuroğlu ile Erk Acarer,ve Zeynep Yüncüler’e verildi. Ayrıca Cumhuriyet’ten Pelin
Ünker, Sibel Bahçetepe ve BBC Türkçe’den Hatice Kamer’inde haberlerinden dolayı ödüle layık
görüldüğü belirtildi. 2350
19 Şubat 2017
• Halkevleri, 85. kuruluş yıldönümü kapsamında, Cumhuriyet, Hürriyet, İMC, Hayatın Sesi TV,
Özgür Gündem’e basın ödülleri verdi. 7. Halkın Hakları Basın, Sanat ve Dayanışma isimli ödül
töreninde,2016’nın hakikati halktan gizleyenlerle, hakikati haykıranlar arasındaki mücadeleyle geçtiği
ifade edilerek sanatçılar ve kapatılan gazete ve televizyonlarda çalışan gazetecilerin ödüllendirildikleri
bildirildi.2351
23 Şubat 2017
• Dünya çapında basın özgürlüğünün savunmasına olağanüstü katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara
verilen UNESCO Gullermo Cano Dünya Basın Özgürlüğü Ödülü’netutuklu Cumhuriyet yazarı Kadri
Gürsel aday olarak gösterildi. 2352

2345

http://www.dw.com/tr/can-d%C3%BCndar%C4%B1n-%C3%B6zg%C3%BCr%C3%BCz-portal%C4%B1-yay%C4%B1nda/a-37248294
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/664967/Demirtas_in_durusmasini_takip_ederken_gozaltina_alinan_Selman_Keles_serbest_kaldi.html
http://www.ntv.com.tr/turkiye/ahmet-turk-tahliyeedildi,qpXGxqsZI0CNitB7pqXFlw
2348
http://www.hurriyet.com.tr/futbolcu-nakinin-beraat-gerekcesi-ifade-ozgur-40354483
2349
http://www.ntv.com.tr/turkiye/hdpli-leyla-zanaserbest-birakildi%2cXHC7a3V-3kC1Qb83x_sPoQ#webPushId=MzI0
2350
http://www.birgun.net/haber-detay/cgd-2016-yili-basari-odulleri-birgun-e-3-odul-146667.html
2351
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/679841/Halkevleri_nden_tutuklu_Cumhuriyet_cilere__Odul__hakikati_haykiranlara.html
2352
http://www.hurriyet.com.tr/unesco-dunya-basin-ozgurlugune-aday-40375846
2346
2347
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2 Mart 2017
• Tutuklu modacı Barbaros Şansal, mahkemeye sunulan itirazın kabul edilmesi üzerine taliye
edildi. Yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakılan Şansal Ocak ayından beri tutukluydu.Şansal,
Türkiye aleyhine olduğu ileri sürülen attığı bir tweet nedeniyle KKTC tarafından sınır dışı edilmiş,
dönüşünde Atatürk havaalanında yer hizmetlileri çalışanları tarafından saldırıya uğramıştı.2353
10 Mart 2017
• Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı, medya mensuplarının ‘daha nitelikli haber alabilmesi’
amacıyla adliye içerisinde ‘medya iletişim bürosu’ açtı.Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Kılıç, “Büromuz
bireylerin doğru habere ve bilgiye ulaşabilmelerini, diğer taraftan kişi özgürlük ve güvenliği adil
yargılanma hakkı arasında tutarlı ve dengeli bir ilişkinin oluşmasını sağlayacak,” dedi. Kılıç, büronun
aynı zamanda kitlesel medya ve yargı organları arasındaki ilişkiyi de güçlendireceğini söyledi. 2354
20 Mart 2017
• Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin verdiği 2016 Başarı Ödüllerini alan gazeteciler, cezaevlerinde
tutuklu bulunan meslektaşlarının serbest bırakılmasını talep ettiler. ÇGD Genel Başkanı Ahmet Abakay,
“Cezaevindeki tüm tutuklu gazetecilerin özgürlüklerini talep ediyoruz. Gazetecilere açılan tüm davalar
geri çekilmelidir, demokrasinin ve basın özgürlüğünün gereği budur” dedi. BBC Türkçe muhabiri Hatice
Kamer’in internet gazeteciliği dalında ödül aldığı törende, ÇGD dayanışma ödülü, cezaevlerindeki tüm
gazeteciler adına Ahmet Şık’a verildi. BirGün muhabiri Serbay Mansuroğlu “Karaman’da 45 erkek
öğrenciye tecavüz” başlıklı haberiyle, Erk Acarer “Mülteci kampından 30 çocuğa tecavüz edildi”
haberiyle ödüle layık görüldüler. Rafet Genç Haber Ödülü’nün sahibi ise Odatv Genel Yayın Yönetmeni
Barış Pehlivan olurken, Cumhuriyet’ten Pelin Ünker de Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü’nü
aldı. Ayrıca Evrensel’den Eylem Nazlıer Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü, Cumhuriyet’ten Sibel
Bahçetepe Behzat Miser Haber Ödülü, AP’den Burhan Özbilici de İzzet Kezer Fotoğraf Ödülü’nü aldı.
Karikatür dalında Hürriyet’ten Latif Demirci Röportajda Antalya Körfez’den Müzeyyen Yüce ve
BirGün’den Zeynep Yüncüler, incelemede Çetin Yiğenoğlu, televizyonda Ünsal Ünlü veFox TV’den
Umut Yertutanile Cemal Gökçamlı radyoda ise RS FM’den Yavuz Oğhan ödüle lâyık görüldü. Yerel
basında ise 9 Eylül’den Umut Karakoyun ve Eskişehir Yenigün’den Meltem Karakaş ödül aldı. 2355,2356
24 Mart 2017
• Ankara’da evine düzenlenen baskın ile gözaltına alınan DİHABER Muhabiri Hayri Demir ve
aynı dosyada yer alan “örgüt adına faaliyet yürütme” gerekçesiyle gözaltına alınan Gazeteci Emrah
Erdoğan, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar.2357
27 Mart 2017
• Türkiye’nin önde gelen edebiyatçı, müzisyen ve gazetecilerin, Tuhaf Dergi etrafında bir araya
geldikleri bildirildi. Yayın hayatına başlayan Tuhaf Dergi’nin kadrosunda Sanatçı Zülfü Livaneli, Mazhar
Alanson, yazar Selim İleri, Gündüz Vassaf, Murat Uyurkulak, ile Hakan Günday, ve aktör Ahmet Mümtaz
Taylan ve şair Tarık Tufan gibi isimler yer alıyor. Prof. Dr Ali Nesin’in ise her ay matematik
problemleriyle dergide olacağı açıklandı. 2358
28 Mart 2017
• Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri, bu yıl sekiz gazeteciye verildi.BBC Türkçe Muhabiri Selin
Girit ve kameraman Göktay Koraltan ile Cumhuriyet’ten Ahmet Şık ve Canan Coşkun, Evrensel’den
Tamer Arda Erşin ileCansu Pişkinve Bianet’ten Elif Akgül ile DİHABER muhabiri Abdurrahman Gök
Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldüler. 2359

2353

http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/barbaros-sansala-tahliye-1708454/
http://www.milliyet.com.tr/tarsus-adliyesine-medya-iletisim-burosu-mersin-yerelhaber-1897620/
http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-39302947
2356
http://www.birgun.net/haber-detay/cgd-2016-yili-basari-odulleri-birgun-e-3-odul-146667.html
2357
https://www.evrensel.net/haber/313398/gazeteci-hayri-demir-ve-emrah-erdogan-serbest-birakildi
2358
https://www.evrensel.net/haber/313745/tuhaf-yayin-hayatina-basliyor
2359
http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-39417139
2354
2355
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3 Nisan 2017
• İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) 2016 Hıfzı Topuz Onur Ödülü, Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto’ya verildi. Olcayto, Üsküdar Üniversitesi’nde yapılan törenle ödülünü
İLAD Onursal Başkanı Hıfzı Topuz’dan aldı. Olcayto konuşmasında “Hıfzı Topuz ödülü beni
onurlandırdı. Daha önce de yazdığım kitaba önsöz yazmıştı. TGC’nin bugüne gelmesinde Topuz’un da
çok önemli rolü var. Türkiye’de demokrasinin yeşermesi ve cezaevindeki meslektaşlarımızın tutuksuz
yargılanmaları için mücadele etmeyi sürdüreceğiz” dedi. Olcayto’un, ırk, cins, dil ve etnik köken ayırımı
yapmadan gerçeklerin peşinde koşan, sorgulayan ve araştıran gazetecilere sahip çıkmasından dolayı ödüle
layık görüldüğü belirtildi.2360
5 Nisan 2017
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Türkiye Gazetecilik Ödülleri’nde Televizyon,
Radyo, İnternet, Nezih Demirkent Özel Ödülü ve Gazetecilik Haber dallarında ödüller dağıtıldı. Hürriyet,
Habertürk, Birgün, Cumhuriyet, Milliyet, İHA, Show TV, TRT Belgesel TV, Line TV, CNNTÜRK TV,
TRT Kent Radyo ve Aljazeera kanal ve gazeteler ödülleri paylaştılar. 2361
• DieWelt’in tutuklu muhabiri Deniz Yücel, Alman Gazete Yayıncıları Birliği tarafından Theodor
Wolff özel Ödülü’ne layık görüldü. Birlik ödülün, ‘Türkiye ve dünyanın başka ülkelerinde ayaklar altına
alınan basın özgürlüğünün önemini vurguladığına dikkat çekerek, Yücel’in serbest bırakılmasını talep
etti. Ekim ayında gerçekleşecek törene davet edilen Yücel aynı zamanda, Tucholsky Derneği tarafından
verilen Tucholsky Ödül Törenine de onur konuğu olarak davet edildi. Deniz,27 Şubat tarihinden beri
tutuklu bulunuyor. 2362
21 Nisan 2017
• Nobel Ödüllü yazar Orhan Pamuk, Macaristan’da düzenlenen Budapeşte Büyük Ödülü’nü aldı.
Pamuk, ödül konuşmasında Türkiye ve Macaristan’ın geleceğinin Avrupa’da ve özgürlükçü değerlerde
yattığı vurgusunda bulundu. 2363
24 Nisan 2017
• Türkiye’de gözaltında olan İtalyan gazeteci Gabriele DelGrande serbest bırakıldı. Dışişleri
Bakanı AngelinoAlfano,Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iki hafta önce gözaltına alınan Grade’nin
serbest bırakıldığını bildirdi. Alfona açıklamasında “Onunla şimdi konuştum. İtalya’ya geri dönüyor.
Ailesine haber verme mutluluğunu yaşadı. Bekliyoruz” paylaşımında bulundu.Grande bu ay başlarında,
mültecilerle ilgili belgesel çekmek amacıyla Hatay’da bulunduğu sırada gözaltına alınmıştı. 2364
25 Nisan 2017
• Sendika.Org editörü Ali Ergin Demirhan, “evet’i gayrimeşru gösterdiği” gerekçesiyle altı
gündür gözaltından tutulduktan sonra serbest bırakıldı. Demirhan, serbest bırakılmasının ardından
“Tutuklamalar, gözaltılar nafile. Bunlar, bizleri korkutmuyor, mücadeleye olan inancımızı ve
mücadelemizi perçinliyor” dedi. 2365
• İnternet kesintilerini takip eden ‘Turkey Block’ projesi, çevrimiçi sansürün denetlenmesi ve
dijital şeffaflığa katkılarından dolayı ‘Index on Censorship 2017 Basın Özgürlüğü Ödülüne layık
görüldü.Ödül kazananlarına, ifade özgürlüğü konusunda destekte bulunacak olan Index on Censorship,
Londra da ifade özgürlüğü örgütü olarak kurulmuştu. 2366
26 Nisan 2017
• Gazeteci Banu Güven, Almanya Henri Nannen Basın Özgürlüğü Özel Ödülü’ne layık görüldü.
Basın özgürlüğünü güçlendirmek ve basındaki kaliteyi arttırmak amacıyla verilen ödülün, Türkiye’deki
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http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/712895/Hifzi_Topuz_Onur_Odulu__TGC_Baskani_Turgay_Olcayto_nun.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/714171/Cumhuriyet_e_iki_odul_birden.html
http://www.dw.com/tr/deniz-yücele-thedor-wolff-özel-ödülü/a-38313084
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basın özgürlüğünü güçlendirmek adına yaptığı çalışmalardan dolayı Banu Güven’e layık görüldüğü
açıklandı.2367
• Stern dergisi kurucusu Henri Nannen adına verilen Özel Ödülü’nü alan Banu Güven, “Haber
alma ve haber yapma hakkına birlikte sahip çıkmalıyız” diye konuşarak, ‘Bu ödülü mücadele eden bütün
arkadaşlarımla paylaşıyorum. Çünkü gazeteciler olarak bir arada durmak zorundayız.’ dedi. Güven’in
çalıştığı İMC televizyonu kapatıldıktan sonra hazırladığı video mesajlar ve sosyal medya paylaşımlarına
dikkat çekilerek, “Tehditlere, gözdağına rağmen susmadı” denildi.2368
5 Mayıs 2017
• “Heyecanlı” olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan ve 123 gün cezaevinde kaldıktan
sonra tahliye edilen Jin Haber Ajansı muhabiri Beritan Canözer hakkındaki davada beraat etti. Canözer,
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde operasyonlar ve sokağa çıkma yasaklarını protesto için yapılan bir yürüyüşü
takip ettiği sırada “heyecanlı” olduğu gerekçesi ile gözaltına alınmış ve daha sonra da tutuklanmıştı. 2369
15 Mayıs 2017
• Haber takibi için Mardin'in Dargeçit ilçesine giden ve burada gözaltına alınan Dihaber muhabiri
Beritan İrlan, ifadesinin alınması üzerine aynı gün içinde serbest bırakıldı. 2370
1 Haziran 2017
• Bağımsız Gazetecilik Platformu P24’ün düzenlediği “Avrupa Birliği Araştırmacı Gazetecilik
Ödülleri” Cumhuriyet, Birgün ve Antalya Körfez gazeteleri arasında paylaşıldı. İstanbul Taksim’de
gerçekleştirilen ödül törenindeki açılış konuşmasında, AB Türkiye Delegasyonu temsilcisi Gabriel
Munuera Vinals, “Hapisteki gazetecilerin durumunu yakından takip ediyoruz. Davalarını izleyeceğiz”
diye konuştu.2371
3 Haziran 2017
• “Günter-Wallraff Eleştirel Gazetecilik Ödülü”, tutuklu gazeteci Ahmet Şık ve Türkçe-Almanca
Haber Portalı taz.gazete’ye verildi. Ödül töreninde konuşan Haber Aydınlatma Girişimi Başkanı Hektor
Haarkötter, “Bu ödülle, eleştirel gazeteciliğin duvarlar arasında hapsedilmediğini göstermek istediklerini”
söyledi. 2372
10 Haziran 2017
• AIHM, Türkiye’den yapılan başvuruların incelenmesinde Cumhuriyet’e öncelik verildiğini
açıkladı. AHİM’in Cumhuriyet’in yöneticilerinin, yazarlarının ve gazetecilerinin ifade özgürlüğü
bağlantılı başvurularına öncelik tanıyacağı bildirildi. 2373
11 Haziran 2017
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 71. yılında “Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri”ni almaya
değer görülen gazeteciler, ödüllerini tutuklu meslektaşlarına adadılar. Açılış konuşmasını yapan TGC
Başkanı Turgay Olcayto, “TGC tarafsız bir kuruluştur. Barıştan yana taraftır. Gazetecilerin sorunları
açısından, sorunlarını iyileştirme açısından taraftır. Bugün 160 arkadaşımız hala cezaevindeyse bugünleri
kutlama sözcüğü bile dilimize yakışmıyor. Üzüntümüz büyük. Türkiye'nin cezaevinde en çok gazeteci
bulunduran ülkesi olması bizi daha çok üzüyor” dedi. Olcayto basının sendikalaşmasına da temas ederek
“Gazetecilerin artık birleşme zamanı. Gazeteciler sendikalarda örgütlenmeli ve haklarına sahip çıkmalı.
Bugün gazetecilerin bir kısmı başka bir gazetecilik yapıyorlar. İktidarın peşinde koşuyorlar. Ama iktidara
yarardan daha çok zarar verdikleri bir gerçek... Keşke daha tarafsız ve ciddi gazetecilik yapabilselerdi”
ifadelerini kullandı.2374
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http://t24.com.tr/haber/banu-guvene-basin-ozgurlugu-odulu,401272
http://www.dw.com/tr/banu-güven-biat-etmeyene-yaşam-alanı-tanınmıyor/a-38603192
https://www.evrensel.net/haber/318466/beritan-canozerin-heyecani-beraat-etti
2370
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/741314/Gozaltina_alinan_Dihaber_muhabiri_Beritan_irlan_serbest_birakildi.html
2371
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/752757/_Tutuklu_gazetecilerin_davalarini_izleyecegiz_.html
2372
http://www.dw.com/tr/ahmet-şıka-almanyadan-gazetecilik-ödülü/a-39106728
2373
https://www.evrensel.net/haber/323257/aihm-onceligi-cumhuriyete-verdi
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14 Haziran 2017
• Cumhuriyet’in sosyal medya hesabından atılan bir tweet nedeniyle tutuklanan Cumhuriyet
internet editörü Oğuz Güven, 30 günlük tutukluluk süresinin ardından tahliye oldu. Güven, “Öyle
günlerde yaşıyoruz ki insan çıktığına sevinemiyor. Çıkarken televizyondan (gazeteci kökenli milletvekili)
Enis Berberoğlu’nun tutuklandığı haberi geldi. Şoke olduk. Gerçekten sevinemedim. Birlikte kaldığım
arkadaşlarımı bırakmak tuhaf bir duygu, kalbinizin yarısı orada kalıyor. Cumhuriyet'ten arkadaşlarımız
orada… insan utanıyor, en son ben girdim ilk ben çıktım” diye konuştu. Güven, “Başsavcıyı (Mustafa
Alper) kamyon biçti” diye atılan bir Tweet’in yanlışlıkla atıldığını 55 saniye sonra da silindiğini
sorgulaması sırasında ifade etmişti. 2375
21 Haziran 2017
• İstanbul Tuzla'da bir araya gelen gazeteciler, ilçede faaliyet gösteren gazetecilerin birlik ve
beraberliklerini sağlamakamacıyla Tuzla Gazeteciler Derneği’ni (TUGADER) kurduklarını duyurdu.
TUGADER'in yapılacakilk genel kuruluna kadar geçici olarakbaşkanlığına Turkuazimtiyaz Sahibi
Oğuzhan Bayrak’ın getirilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. 2376
22 Haziran 2017
• “Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak” ve “Terör örgütüne üye olmak” suçundan
yargılandığı davada yazar Aslı Erdoğan ve dilbilimci Necmiye Alpay hakkındaki yurt dışı yasağı
kaldırıldı.2377
2 Temmuz 2017
• Kapatılan Özgür Gündem’e yönelik davada yargılanan yazar Aslı Erdoğan,“Düşünce
özgürlüğüne yönelik mücadelesi” sebebiyle An Stifter Derneği tarafından verilen Stuttgart Barış
Ödülü’ne layık görüldü. Dernek Başkanı yaptığı açıklamada “Aslı Erdoğan, Türkiye’de düşünce ve
özgürlüğün ve despotluğun geldiği boyutun sembolüdür” dedi. 2378
6 Temmuz 2017
• Almanya’nın Sparkasse Leipzig Medya Vakfı’nın “Basın Özgürlüğü Ödülü”, gazeteci Deniz
Yücel ve yazar Aslı Erdoğan’a verildi. Yapılan açıklamada bu iki gazeteci için“ciddi ve tartışmacı bir
şekilde çalışan, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir dönemin demokrasi vaadini ciddiye alan ve eleştirel
habercilikleri yüzünden bu Cumhuriyet tarafından baskıya maruz kalan” ifadeleri kullanıldı. 2379
11 Temmuz 2017
• HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, 21 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk
duruşmasında beraat etti. Zana’ya, hakkında çeşitli tarihlerde katıldığı yürüyüş ve basın açıklamaları
nedeniyle dava açılmıştı. Savcı, Zana’nın üzerine atılı suçları işlediğine dair her türlü şüpheden uzak,
kesin ve inandırıcı bulunmadığı, bu suçları işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraat verilmesini talep
etti. Zana, 1991 yılında TBMM’deki yemin krizi sonrasında Kürt propagandası nedeniyle yargılanması
sonucunda 10 yıl cezaevinde yatmıştı. 2380
13 Temmuz 2017
• HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş insan hakları ödülüne aday gösterildi. Halen Edirne
cezaevinde tutuklu olan Demirtaş’ın, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından verilen “Vaclav
Havel İnsan Hakları Ödülü” için seçilen adayların arasında olduğu açıklandı. Ekim ayında Strasbourg’da
ödül sahibinin belirlenmesi için bir panel yapılacağı bildirildi. 2381
14 Temmuz 2017
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• Gezi Parkı direnişiyle ilgili Antalya’da açılan davalarda çok sayıda sanığın avukatlığını yapan
Hakan Evcin, hakkında açılan FETÖ davasında, ilk duruşmada tahliye edildi. Hakan Evcin, hayatında hiç
Zaman satın almadığını, kitaplığında bir tane bile FETÖ ile ilgili kitap olmadığını, bu örgütün okullarına,
yurtlarına ne kendisinin de de sülalesinden bir kişinin gitmediğini, bankalarında hesabı olmadığını,
örgütün haberleşme programı ByLock’u kullanmadığını söyledi. Buna karşılık Gezi Parkı olaylarıyla ilgili
sanıkların avukatlığını yaptığını söyledi. Avukatlık yaptığı için örgüt üyeliğiyle suçlanamayacağını
belirten Evcin, kendisinin FETÖ ile hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. Mahkeme, sanığın tutuksuz
yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. 2382
15 Temmuz 2017
• Şırnak’ta hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alınan HDP Van
Milletvekili Adem Geveri, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.2383
18 Temmuz 2017
• Basın İlan Kurumu Samsun İl Müdürlüğü ve İlkadım Belediyesi'nin işbirliğiyle Samsun’daki
gazetecilerce çekilen fotoğraflardan oluşan “Muhabirlerin Objektifiyle Geçmişten Geleceğe Samsun
Fotoğraf Sergisi” açıldı. 2384
19 Temmuz 2017
• Erzurum’da, üzerinden İngilizce “Hero” yazılı tişört giydikleri gerekçesiyle gözaltına alınan iki
üniversite öğrencisi serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde işlemleri
tamamlanan şüpheliler ifadelerinde, tişörtleri bir mağazadan aldıklarını ve suç olduğunu bilmediklerini
söyledi. İki genç, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. 2385
23 Temmuz 2017
• Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından altıncı kez verilen “Basın
Özgürlüğü Ödülü”, bu yıl tutuklu gazeteciler adına Sözcü’nün İzmir muhabiri Gökmen Ulu’ya verildi.
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, törendeki konuşmasında, “Ne yazık ki Türkiye’de
medya organları ve basın mensupları baskı altında. Basın Özgürlüğü Ödülü normalde özgür basına verilir
ama bu ülkede tutuklu basın mensuplarına vermek zorunda kalıyoruz” dedi. İGC Başkanı Misket Dikmen
de, “Ne yazık ki ifade ve basın özgürlüğü önünde büyük engellerle karşı karşıyayız. Tutuklu
meslektaşlarımızı hiçbir şekilde unutmuyoruz. Onlar içerde ama bizim de gazeteciler olarak dışarıda
hiçbir farkımız yok” ifadelerine yer verdi. 2386
24 Temmuz 2017
• Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için Ankara Yüksel
Caddesi’ndeki eylemde polis müdahalesiyle bir önceki gün gözaltına alınan 72 kişiden 57’si serbest
bırakıldı.2387
27 Temmuz 2017
• Hawaii Basın Konseyi, Türkiye Basın Konseyi’ne gönderdiği bir açıklamada, Türkiye’de
gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklu bulunan veya hapis cezası alan bütün gazeteciler adına Kadri
Gürsel ve Ahmet Şık’ı, ‘Onursal Yüksek Kurul Üyesi’ olarak seçtiklerini duyurdu. Türkiye’nin dünyada
en çok gazeteci hapseden ülke olduğuna vurgu yapılan açıklamada, 150’nin üzerinde gazetecinin tutuklu
bulunduğu ve ağır cezalarla karşı karşıya kaldıkları, haber ve yayın kuruluşlarının kapatıldığı, internet
medyası kanallarının engellendiği ve medya çalışanlarının işsizliğe mecbur edildiği hatırlatıldı. 2388
31 Temmuz 2017
• HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Ankara’ya gitmek üzere geldiği Batman
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Havalimanı’nda gözaltına alındı ancak ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 2389
3 Ağustos 2017
• Uluslararası Yayıncılar Birliği’nin (IPA) yayımlama özgürlüğü ödülü olan “IPA Prix Voltaire”,
dokuz aylık bir cezaevi sürecinden sonra özgürlüğüne kavuşan Cumhuriyet Kitap Eki Genel Yayın
yönetmeni Turhan Günay ve KHK ile kapatılan Evrensel Yayınevi’ne verildi. Ödüle ilişkin açıklamada,
ifade özgürlüğü onuruna, yazarlarla aynı riski paylaşarak, tehdit ve baskılara karşın düşünceleri
yaymaktan çekinmeyen yayıncılara verildiği ifade edildi. Açıklamada, ödülün, Türk Hükümeti’nin
medyada, akademide ve kültürel hayattaki tüm eleştirel sesleri bastırmasına karşı IPA’nın tepkisinin
ifadesi olduğu belirtildi. Ödül Komitesi Başkanı Kristenn Einarsson, “Türkiye’de bugün yayınlama
özgürlüğünün koşulları son derece zor ve biz Türk yayıncıların dev risklere karşı çalışmaya devam etme
cesaretlerini takdir etmek istiyoruz. Turhan Günay hayatını kitaplara ve yayıncılığa adamış bir kitap
yayıncısı, gazeteci ve edebiyat eleştirmeni ve kindar bir Türk hükümetinin elinde ağır bir bedel ödüyor.
Öte yandan, Evrensel gibi yapay nedenlerle kapatılan ve yüzlerce yayınevi çalışanının işsiz bırakan ve
Türkiye yayıncılığını ciddi şekilde zayıflatan çok sayıda yayınevini temsil ediyor. Her ikisi de Voltaire
Ödülü’nü hak ediyor zira her ikisi de otoritenin onları susturmak için her şeyi yapmadan durmayacağı bir
ülkede özgürce yayınlamaktaki kararlılıklarını muhafaza ediyorlar” dedi. 2390
15 Ağustos 2017
• “Şakir Süter Gazetecilik Yarışması” kapsamında ilk kez bu sene verilen “Basın Özgürlüğü
Ödülü”, tutuklu gazeteciler adına Gökmen Ulu’ya verildi. Jüri tarafından yapılan açıklamada, “Evrensel
meslek ilkelerine bağlı, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına hizmet eden gazetecilere
yapılan baskı, gözaltı ve uzun süreli tutuklu kalma sürelerine dikkat çekmek, mesleklerini doğru ve ilkeli
yapan gazetecileri, arkalarından gelecek olanlara örnek göstermek amacıyla bu yıl basın özgürlüğü ödülü
Sözcü Muhabiri Gökmen Ulu’nundur” denildi. 2391
• Gaziantep’te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan bir işadamının gizlilik kararı
bulunan ifadesini yayınladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan dört yerel gazeteciden 2’si avukatlarının
başvurusu üzerine serbest bırakıldılar. Yerel gazete muhabiri Murat Güreş ile internet sitesi çalışanı
Furkan Gökşen ise aynı gün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2392
20 Ağustos 2017
• İspanya’da, Türkiye’nin talebiyle gözaltına alınan Alman vatandaşı gazeteci-yazar ve insan
hakları savunucusu Doğan Akhanlı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Mahkeme Heyeti’nin,
Türkiye’ye Akhanlı’nın iade talebini gerekçelendirmek üzere 40 gün süre tanındığı ve bu süre zarfında
Akhanlı'nın tutuklu kalması için bir gerekçe olmadığına hükmettiği bildirildi. Bir gün önce gözaltına
alınan Akhanlı’nın, Türkiye tarafından Interpol aracılığıyla kırmızı bültenle arandığı açıklandı. 2393
21 Ağustos 2017
• Beşiktaş - Konyaspor maçında “Nuriye-Semih yaşasın” pankartı açtıkları iddiasıyla tutuklanan
Beşiktaş taraftarlarından Erkan Akbaba ile Bilal Canberk serbest bırakıldı. Akbaba ve
Canberk’in,avukatlarının itirazı sonucu tahliye edildiği bildirildi. “Nuriye-Semih yaşasın” pankartı
açtıkları için toplam 11 Beşiktaş taraftarı tutuklanmıştı. Tutuklu eğitimciler, Nuriye Gülmen ile Semih
Özakça 165 günden bu yana açlık grevini sürdürüyor. 2394
22 Ağustos 2017
• Gözaltında tutulan Özgürlükçü Demokrasi çalışanı Hamdullah Bayram, serbest bırakıldı. Dokuz
gündür gözaltında tutulan Bayram’ın, “Örgüt adına faaliyet yürütmek, örgüt üyeliği ve örgüt propagandası
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http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/792800/Gozaltina_alinan_HDP_li_Ayse_Acar_Basaran_serbest_birakildi.html
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yapmak” gerekçeleriyle ifade verdikten sonra bırakıldığı bildirildi. 2395
23 Ağustos 2017
• Yıldız Teknik Üniversitesi’nde açığa alınan, aralarında profesörlerin de bulunduğu 83 sanığın
“Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan yargılandığı davada biri profesör ile dört sanığın tahliyesine
karar verildi. İddianamede, sanıkların yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep
ediliyor.2396
24 Ağustos 2017
• Yasaklı yayınlar bulundurdukları gerekçesi ile Adana’da tutuklanan Özgürlükçü Demokrasi
çalışanı üç gazetecidenMurad Karakaş ve Murat Özbek serbest bırakıldı. Leyla Yıldız’ın ise hakkındaki
yakalama kararı nedeniyle hâlâ tutuklu bulunduğu bildirildi. Söz konusu gazetelerle ilgili toplatma ve
yasak kararı olmamasına rağmen tutuklanan gazeteciler serbest bırakıldıklarında üzerlerinde bulunan
gazetelerin kendilerine iade edildiği belirtildi. 2397
• Konyaspor - Beşiktaş maçında açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih
Özakça için açtıkları “Nuriye ve Semih yaşasın” pankartı gerekçesiyle tutuklanan on Beşiktaş taraftarının
8’i serbest bırakıldı. 2398
25 Ağustos 2017
• Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde gazeteci, yazar Hıfzı Topuz’a “Basın
Onur Ödülü” verildi. Topuz, ödülünü alırken, “Yaşamım boyunca pek çok ödül aldım. Ancak, defalarca
dünyanın en iyi kültür ve sanat festivali seçilen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali
kapsamında tarafıma verilen bu ödül çok anlamlı” dedi. 2399
27 Ağustos 2017
• Son çıkarılan KHK ile kapatılan Kürtçe gazete Rojava Medya’nın yerine Welat, yayına başladı.
Diyarbakır’da bir araya gelen bir grup gazeteci tarafından çıkarılan Welat, “Kırılmayacak ve
Düşmeyecek” manşetiyle çıktı. Gazeteciliğe devam edeceklerini belirten Mezopotamya Kadın
Gazeteciler Platformu Sözcüsü Ayşe Güney, “Bizim için esas olan halkın yanında olmak, sokaklarda
olmaktı. O bakımdan da biz yine halkın yanında olmaya devam edeceğiz. Kapatmalar sadece binalarla
ilgili bir durumdur. Bizim haberciliğimize binaları kapatarak engel olamazlar. Bir alternatif yayın mecrası
daha kurup kurmamamız için henüz bir şey söylemek erken ama biz her koşulda habercilik yapmaya
devam edeceğiz” diye konuştu. 2400
5 Eylül 2017
• Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve
Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile yerel televizyon yayıncıları için eğitim
semineri düzenlendi. 2401
6 Eylül 2017
• MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin 5 Eylül tarihinde gazetecileri tehdit ettiği için MHP
Aydın Nazilli ilçe teşkilatının kapatıldığı belirtildi, MHP Teşkilat İşlerinden Sorumlu Şefkat Çetin'in
imzasıyla yayınlanan açıklamada Keskin’in davranışlarının parti tüzüğüne uymadığı ve bu sebeple Nazilli
ilçe teşkilatının kapatıldığı açıklandı. 2402
7 Eylül 2017
• Yazar Aslı Erdoğan, yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmış olmasına rağmen kendisine verilmeyen
pasaportunu geri aldı. Özgür Gündem’in yayın danışma kurulu üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve
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http://gazetekarinca.com/2017/08/9-gundur-gozaltinda-tutulan-gazeteci-bayram-serbest-birakildi/
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dört buçuk ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Erdoğan, yurt
dışına çıkış yasağı kaldırılmış olmasına rağmen pasaportu verilmediği için, kendisine verilen ödülleri
almaya gidemiyordu.Uluslararası kampanyalar ve konunun kamuoyunda sıkça tartışılmasının ardından
Erdoğan’ın pasaportunu alabildiği belirtildi. 2403
8 Eylül 2017
• Sakarya Gazeteciler Birliği ve Sakarya Büyükşehir belediyesi, “Habere pedal çevir” sloganıyla
basın mensuplarına bisiklet dağıttı. 100 bisikletin dağıtıldığı projenin dağıtım töreninde konuşan Sakarya
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 2020 Dünya Bisiklet Şampiyonasının Sakarya da olacağını
hatırlattı. Dağıtılan yüz bisikletten hangi gazetecilerin yararlandığı belirtilmedi. 2404
9 Eylül 2017
• Cumhuriyet’in tutuklu muhabiri Ahmet Şık, Friedrich-Naumann Vakfı tarafından verilen Raif
Bedevi Cesur Gazeteciler Ödülü’ne layık görüldü. Vakıftan yapılan açıklamada, bu ödülün İslam’ın etkili
olduğu bölgelerde gazetecilerin gösterdiği cesaretin değerini vurgulamak ve insan hakları ihlallerine
dikkat çekmek üzere yapıldığı ifade edildi.Açıklamada, jüri kararına gerekçe olarak, Şık’ın,Türkiye’de
özgür medya ve halen cezaevinde bulunan bütün gazeteciler açısından olağanüstü öneminin
vurgulanması” gösterildi. Ödül, İslam’a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 yıl hapis ve kırbaç cezasına
çarptırılan Suudi Arabistanlı blog yazarı Raif Bedevi anısına veriliyor. 2405
9 Eylül 2017
• İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Eren Keskin’e, İsveç'teki AnnaDahlback Anı Fonu
tarafından 2017 yılı İnsan Hakları Ödülü verildi. Özgür Gündemnöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği
görevini yaptığı dönemde gazetede yayımlanan yazılardan dolayı yargılanan ve yurt dışına çıkması
yasaklanan Keskin’in yerine meslektaşı Sidar Güney’in ödül törenine katıldığı bildirildi. Toplantıda
Keskin’in konuşmasını okuyan Güney,“İfade özgürlüğü büyük baskı altında... Devletin resmi
politikalarına karşı hiç kimsenin ifade özgürlüğü yok. 180 gazeteci, yazar ve insan hakları savunucusu
cezaevinde. Özgür Gündem’in, temsili olarak ‘Genel Yayın Yönetmeni’ olmayı kabul ettiğim için, 143
davadan yargılanıyorum. Yakında hakkımda onlarca yıl hapis cezası ve yüzbinlerce TL para cezası
kesinleşmiş olacaktır” sözlerini aktardı. 2406
• İstanbul Başakşehir'de, kayınpederi Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir
Demirel'i öldürdüğü, eşi Esma Karanfil’i de yaraladığı gerekçesiyle aranırken İzmir'de yakalanan Cemil
Yavuz Karanfil, tutuklandı. 2407
• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu(RTÜK), Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), TRT ve Türk Dil
Kurumu(TDK) ‘ninortaklaşa çalışmasıyla yerel yayın yapan kanalların yayıncılarına diksiyon, spikerlik
ve sunuculuk dersleri verileceğini açıkladı. 2408
15 Eylül 2017
• YPG üyesi olduğu iddiasıyla Türkiye'de gözaltına alınıp tutuklanan ve Şırnak'ta cezaevinde
tutulan Fransız gazeteci LoupBureau serbest bırakıldı. Bureau, Temmuz ayında Irak Kürdistan Bölgesel
Yönetimi'ndeki Erbil kentini ziyaret etmiş, ardından Ağustos ayında Habur Sınır Kapısı üzerinden
Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra gözaltına alınmıştı. 2409
19 Eylül 2017
• “Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri”, Cumhuriyet karikatüristi Musa
Kart’a verildi. Tutukluluk süresi 265 gün süren Kart yaklaşık iki ay önce serbest bırakılmıştı. Ayrıca
DİHABER muhabiri Deniz Tekin, BirGün’den Erk Acarer, Evrensel’denEylem Nazlıer gibi isimler de
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ödüle layık görüldüler.2410 Diken muhabiri Rıfat Doğan da dalar’ın nüfusu ile ilgili yazdığı bir haberle
Jüri Özel Ödülü sahibi oldu. 2411
20 Eylül 2017
• Diyarbakır’da gözaltına alındığı sırada darp edilen ve daha sonra tutuklanan Azadiya Welat
çalışanı gazeteci Hayati Yıldız, yedi aylık tutukluluğun ardından tahliye edildi. Yıldız hakkında “Örgüte
üye olmak”, “Ateşli silahlar yasasına muhalefet” etmek suçlarından altı yıldan 21 yıla kadar hapis
istemiyle dava açılmıştı. 2412
21 Eylül 2017
• Tutuklu HDP milletvekili İdris Baluken, “Halepçe Katliamı’nı anma” etkinliğinde yaptığı
konuşma nedeniyle hakkında açılan davadan beraat etti. Baluken ile ilgili 2014 yılında hazırlanarak
iddianameye çevrilen fezlekede, etkinliği katıldığı ve konuşma yaptığı gerekçe gösterilerek “toplantı ve
gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” iddiasıyla dava açılmıştı. 2413
• Diyarbakır’da yürütülen Demokratik Toplum Kongresi soruşturması kapsamında tutuklanan
Evrensel yazarı Yusuf Karataş tahliye edildi. Karataş, Diyarbakır’da yürütülen DTK soruşturma
nedeniyle çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştı. Karataş cezaevinden gönderdiği mesajda
“Dışarıda veya içeride fark etmez, gerçeği söylemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanmış ve
tutuklanması tepki yağmıştı. 2414
22 Eylül 2017
• Sözcü’nün sahibi Burak Akbay ile çalışanlarına yönelik “FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt
adına suç işledikleri” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Sözcüinternet
sorumlusu Mediha Olgun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hâkimlik, şüpheli Olgun hakkında adli
kontrol hükümleri kapsamında, ayda bir kere karakola giderek imza atmasını ve yurt dışına çıkış yasağı
konulmasını kararlaştırdı.2415
25 Eylül 2017
• Cumhuriyet Davası’nın üçüncü duruşmasında tutuklu olan beş çalışanından biri olan gazetenin
Yayın Danışmanı Kadri Gürsel, tahliye edildi. Silivri Cezaevinin önünde tahliye sonrasında açıklama
yapan Gürsel, “Sadece kendi adıma değil, geride bıraktığım dört arkadaşım adına da bunları size
iletiyorum. Çok fazla kutlanacak ya da sevinilecek bir durum yok, çünkü haksız yere, asılsız yere
suçlamalarla tutuklanan Cumhuriyet çalışanları söz konusu. Ve bu arkadaşlarımızın özgürlükleri
ellerinden alındı. Kendi adıma konuşacak olursak, ben gazeteci ve Cumhuriyet yazarı Kadri Gürsel
olduğum için tutuklandım. Şu an karşınızda yine Kadri Gürsel olarak duruyorum. Benden önce tahliye
edilen arkadaşlarım da tutuklanmadan önce neyseler, o kişiler olarak buradan çıktılar. Diğer
arkadaşlarımız da öyle çıkacak bu cezaevinden. O arkadaşlarımız, mahkemelerde gördüğümüz gibi
kendilerine atılan bu asılsız, hukuksuz suçlamaları da boşa çıkartırken kendilerinde bu gücü buldular ve
bulacaklardır” dedi. Gürsel hakkında tahliye kararı verilirken, diğer tutukluların, tutukluluk halinin
devamına karar verildi. Duruşma sonrasında Çağlayan Adliyesi önünde avukatlar adına, Kemal Aytaç
yaptığı açıklamada, “Her duruşmaya umudumuzu taşıyoruz ama her duruşmada bir sıkıntı yaşıyoruz...
Bugün bir diş daha söküldü. Kadri Gürsel için bugün tahliye kararı verildi. Peki Murat için, Akın için,
Ahmet Şık ve Emre İper için ne var? Şu iyi anlaşılmalıdır, Çağlayan'da görülen bir hukuk davası değildir.
Bir siyasi intikam operasyonudur. Hukuk adına hiçbir arkadaşımızı yargılayacak bir delil yoktur. Hukuk
adına bir rezalet yaşanıyor, bir cinayet işleniyor. Bu iktidarın yargı eliyle yaptığı gazeteci, avukat, muhalif
olan herkesi susturma operasyonudur” dedi. 2416
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http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/827245/Cizerimiz_Musa_Kart__Musa_Anter_odulune_layik_goruldu.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/827121/Gazeteci_Rifat_Dogan_a_Juri_Ozel_Odulu.html
https://www.evrensel.net/haber/332946/gazeteci-hayati-yildiz-tahliye-edildi
2413
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/828810/Tutuklu_HDP_li_vekil_idris_Baluken_Halepce_davasindan_beraat_etti.html
2414
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/829454/Evrensel_Gazetesi_yazari_Yusuf_Karatas_tahliye_edildi.html
2415
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/829600/Sozcu_gazetesi_internet_Sorumlu_Haber_Muduru_Mediha_Olgun_tahliye_edildi.html
2416
http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/831646/Cumhuriyet_Davasi_sonrasi_avukatlardan_aciklama.html
2411
2412

343

Gazeteciler Cemiyeti

İfade ve Basın Özgürlüğü 2017 Raporu

Özgürlük için Basın

29 Eylül 2017
• Nobel Barış Ödülü Komitesi'ne aday adayı önerilerinde bulunan kurumlardan Oslo Barış
Araştırmaları Enstitüsü(Prio) bu yılki beş aday arasında gazeteci Can Dündar’ın ismine de yer verdi.
Cumhuriyet eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’ın adaylık gerekçesinde kendisinin gazetecilik
yapması nedeniyle soruşturmalara maruz kaldığı vurgulandı. Hakkında tutuklama kararı bulunan Dündar
halen Almanya’da yaşamını sürdürüyor. Prio Cumhuriyet için de “Türkiye'nin en eski
gazetesi Cumhuriyet basın özgürlüğünün simgesi oldu” ifadelerini kullandı. 2417
1 Ekim 2017
• Antalya’da düzenlenen 2016 yılı Basın Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül alanlar arasında İhlas
Haber Ajansı’ndan Adem Akalan, DHA’dan Bülent Tatoğulları ile Selma Kunar, Akdeniz Bülten’den Esra
Köksal, TRT’den Hasan Hatapç ve AA’dan Bekir Bektaş’ın yer aldığı bildirildi. 2418
6 Ekim 2017
• Gazeteci yazar Aslı Erdoğan ve DieWelt’in Türkiye muhabiri Deniz Yücel'e, Sparkasse Leipzig
Medya Vakfı tarafından Basın Özgürlüğü ve Medyanın Geleceği Ödülü verildi. Erdoğan törende,
“Kendimi güvende zannederken, Türkiye'deki rejimin gazabı bana kadar uzandı. Sözün bir direniş
olabileceğini cezaevinde öğrendim. Özgürlük hiç susmayan bir sözdür. İnanıyorum ki, kurbanın
işitilmemiş çığlıklarını seslendiremezsek, dünya daha da anlamsız bir yer olacak” dedi. Halen Silivri
Cezaevi'nde tutuklu olan Yücel’in mektubunu okuyan kardeşi, “Türkiye'de işini iyi yapan, iktidardakileri
eleştiren, onların duymak istemediği soruları soran gazeteciler, ‘zaman zaman faşist bir tutum izleyen
rejimde parmaklıklar arkasına atılma tehlikesiyle karşı karşıya” ifadelerine yer verdi. 2419
11 Ekim 2017
• Dünyanın en büyük yayıncılık buluşması olan Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı'nda beş yıldır
Suudi Arabistan'da hapsedilen blog yazarı Raif Bedevi adına verilen “Cesur Gazetecilik” ödülüne gazeteci
Ahmet Şık layık görüldü. Düzenlenen törende ödülü Şık adına avukatı Can Atalay aldı ve Şık'ın
gönderdiği mesajı okudu. Şık mesajında “Gazetecilik yapmak/ hakikati dile getirmek ve düşüncelerini
ifade etmekten dolayı tutsak edilmiş biri olarak, başka bir ülkede yine düşüncelerini ifade ettiği için tutsak
edilmiş ve işkence görmüş Raif Bedevi adına verilen bu ödüle layık görülmek benim için gurur verici
olmasının yanı sıra aynı zamanda can yakıcı... Bir gazetecinin, zaten görevi ve sorumluluğu olarak işini
yapmaya çalışmasından ötürü baskıya maruz kalmasının utancını ise Türkiye’deki sahiplerine
bırakıyorum” sözlerini kullandı. 2420
18 Ekim 2017
• İstanbul da giydiği şort nedeniyle minibüste tacize uğrayarak darp edilen Asena Melisa Sağlam,
BBC tarafından yayınlanan bir programa katılarak, “Kısıtlamaları kabul etmeyeceğim, istediğim şeyi
giyinmeye devam edeceğim,” dedi. BBC’nin tüm dünyaya yaptığı televizyon, radyo ve internet
yayınlarında kadınların daha iyi temsil edilmesini hedeflediği kadın hikâyelerinden oluşan ‘100 Kadın
Projesi’nde bu hafta İstanbul-Pendik'te kıyafeti nedeniyle minibüste tacize uğrayan Sağlam’ı konuk etti.
2013 tarihinden bu yana süren programın, kadınların bu tür olaylara karşı seslerini çıkarması ile kadınlara
uygulanan kısıtlamaların engellenmesi amacını taşıdığı ifade ediliyor. 2421
19 Ekim 2017
• Budapeşte'de yapılan genel kurulda Türk Basın Konseyi, 32 üyenin ortak uzlaşısıyla Avrupa
Basın Konseyleri Birliği'ne (AIPCE) ilk kez kabul edildi. Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç üyelikle
ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin son yıllarda basın alanında yaşadığı tecrübeleri sunum yaparak

2417
2418
2419

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/834022/Cumhuriyet_Nobel_Baris_Odulu_ne_aday_gosterildi.html
http://www.iha.com.tr/antalya-haberleri/antalyada-2016-yili-basin-odulleri-sahiplerini-buldu-antalya-1815324/
http://www.dw.com/tr/erdoğan-ve-yücele-basın-özgürlüğü-ödülü/a-40851712
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http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/842630/Cesur_Gazetecilik_Odulu_nu_alan_Ahmet_Sik__Turkiye_bizim_evimiz__tasi_taragi_toplayip_gitmeyecegiz.
html
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http://www.bbc.com/news/av/world-41628298/100-women-the-woman-attacked-for-wearing-shorts
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Avrupalı meslektaşlarımızla da paylaştık. Türkiye’nin içinde bulunduğu basın özgürlüğü ve etik
şikâyetlerle ilgili gelişmeleri toplantıya katılan 40 civarında ülke temsilcisi ve BM UNESCO temsilcisi
ilgiyle izledi. Gördük ki, Türkiye çok yakından izlenmekte ve yaşananlar bilinmekte” dedi. 2422
22 Ekim 2017
• Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, Alanya Gazeteciler Cemiyeti 2016 Medya Başarı Ödülleri
kapsamında, ‘Yılın Köşe Yazarı Ödülü’ne layık görüldü. Zeyrek’e ödülünü Alanya AlaaddinKeytubat
Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Pınarbaşı verdi.2423
25 Ekim 2017
• İstanbul Büyükada’da gözaltına alınan, aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye, Yurttaşlık
Derneği ve İnsan Hakları Gündemi Derneği üyelerinin yer aldığı sekiz kişinin tutuklu olduğu toplam 11
kişi çıkartıldıkları mahkeme sonrası serbest bırakıldılar.2424 Grup üyeleri Büyükada’daki bir otelde
eğitim yaptıkları sırada polis baskınına uğramış ve toplam on kişi gözaltına alınmıştı. Uluslararası Af
Örgütü Türkiye direktörü İdil Eser ise daha sonra gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Kararın ardından Peter
Steudtner ve Ali Gharavi, Almanya’nın başkenti Berlin’e gitmek üzere Türkiye’den ayrıldı. 2425
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) düzenlediği Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri’ne
10 gazeteci değer görüldü. Oylama sonunda yönetmeliğe göre 70 yaşından gün alan, meslekte 50 yılını
tamamlayan gazeteciler Ahmet Örs, Ertuğ Karakullukçu, İzzet Öz, Melih Aşık, NurzenAmuran, Orhan
Atasoy, Ömer Kırkpınar, Sezi Ergun Anar, Tevfik Yener ve Zeynep Oral ödül aldı. 2426
5 Kasım 2017
• KHK ile kurumları kapatılan gazeteciler ile üniversitelerden ihraç edilen akademisyenler
www.halagazeteciyiz.net isimli bir internet portalı kurdular. Sitenin genel yayın yönetmenliğini gazeteci
Sibel Hürtaş’ın, editörlüğünü ise kapatılan Hayat TV haber editörü Sultan Özer’in yapacağı belirtildi.
Hürtaş, amaçlarının basın ve ifade özgürlüğünü hedef alan uygulamalara karşı, gazeteci ve
akademisyenlerin en temel haklarına sahip çıkmak ve üretmeye devam etmek olduğunu söyledi.Hürtaş,
sitesinin Hollanda Büyükelçiliği Matra İnsan Hakları Programı ile ODTÜ Mezunlar Derneği tarafından
desteklendiği bildirildi. 2427
7 Kasım 2017
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) önceki başkanlarından ‘Şeyhül Muharririn’ Burhan Felek
adına verilen Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri, düzenlenen törende sahiplerine verildi. Törende açılış
konuşmasını yapan TGC Başkanı Turgay Olcayto, “Felek’in, TGC için kanımca en büyük hizmeti uzun
yıllar sürdürdüğü başkanlık görevinde, en güç koşullarda kurumun zarar görmeden ayakta kalmasını
sağlamış olmasıdır. Sıkıyönetimlerin, askeri darbelerin peş peşe geldiği, ekonomik sıkıntıların bunalttığı
dönemlerde Felek hep ustalıkla gemisini yürütmeyi ve kıyıya ulaştırmayı başarmıştır. Bundan ötürü de
Felek’e minnet borcumuz var. Kendisini ölümünün 35. yılında özlem ve sevgiyle anıyoruz” dedi. 2428
13 Kasım 2017
• “FETÖ'ye üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan altı ay tutuklu
kalan Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu beraat etti. Mahkeme kararında iki yıl bir
ay hapis cezasına çarptırılan Muratoğlu tahliye edildikten sonra kararı istinaf mahkemesine götürmüştü.
Muratoğlu’nun itirazını değerlendiren üst mahkeme beraat kararı verdi. 2429
14 Kasım 2017
• Torba yasada madenleri özelleştirmeyi öngören maddeye,madencilerin Zonguldak ve Bartın’da

2422

http://t24.com.tr/haber/turk-basin-konseyi-ilk-kez-avrupa-basin-konseyleri-birligine-kabul-edildi,468373
http://www.hurriyet.com.tr/yilin-kose-yazari-odulu-zeyrekin-40619329
http://www.hurriyet.com.tr/son-dakika-buyukada-davasinda-tutuklu-hak-savunuculari-icin-tahliye-karari-40622728
2425
http://www.bbc.com/news/world-europe-41753592
2426
https://www.evrensel.net/haber/336162/tgc-burhan-felek-basin-hizmet-odulleri-aciklandi
2427
https://www.gercekgundem.com/khk-magduru-gazeteci-ve-akademisyenlerden-yeni-gazete-300266h.htm
2428
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/861562/TGC_Burhan_Felek_Basin_Hizmet_Odulleri_sahiplerini_buldu.html
2429
http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/barbaros-muratoglu-beraat-etti-2089016/
2423
2424
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kendilerini maden ocağına kilitleyerek gösterdikleri tepki üzerine torba yasanın ilgili bölümü düzeltildi.
Yasanın, TBMM Bütçe Plan komisyonunda yapılan düzenleme ile kaldırıldığı belirtildi. Kasım ayı
başında torba yasaya eklenilen özelleştirme maddesine tepki gösteren maden işçileri maden ocaklarına
inerek greve gitmişlerdi. Madenciler hükümetin torba yasada yapılacak düzenlemenin kaldırılacağına
ilişkin söz vermesi üzerine, grevi sonlandırmışlardı. 2430
16 Kasım 2017
• Türk Böbrek Vakfı Dördüncü Medya Ödülleri’nin yazılı basın, görsel basın ve internet medyası
olmak üzere üç dalda dağıttığı ödüllere NTV’den sağlık muhabirleri Tülay Karabağ, Melike Şahin ve Beliz
Teoman değer görüldü. Anadolu Ajansı, Doğan Haber Ajansı ve İhlas Haber Ajansı’nın da jüri özel
ödülüne layık görüldüğü bildirildi. Ödüllerin, 27 Kasım’da İstanbul’da düzenlenecek tören ile sahiplerine
verileceği belirtildi. 2431
23 Kasım 2017
• Gazeteci Fatih Altaylı, bir spor programında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a
basın yoluyla hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti. Altaylı, geçen yıl Ağustos ayında
bir televizyon kanalında, Yıldırım’a yönelik sözler kullanmış, bu sözlerin eleştiri ve basın özgürlüğünün
kapsamını aşar düzeyde olduğu ifade edilerek “Basın yoluyla hakaret” suçundan üç aydan iki yıla kadar
hapisle cezalandırılması talep edilmişti. 2432
• Genel yayın yönetmenliğini, Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Göksel Bozkurt'un
yaptığı yirmi4.com haber sitesi, yayın hayatına başladı.2433
24 Kasım 2017
• Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'ne bağlı Çaldere ve Kaso mezralarında PKK'lılara yönelik
operasyonlar nedeniyle ilan edilen bir günlük sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı açıklandı. 2434
27 Kasım 2017
• HDP tutuklu milletvekili Selahattin Demirtaş hakkında mahkeme beraat kararı verdi. Davayı
karara bağlayan duruşma hakimi İbrahim Fikri Talman, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10.
maddesinde belirtilen ifade özgürlüğü kavramı çerçevesinde sanığın ifadelerinin düşünce özgürlüğü
kapsamı içinde yer aldığını söyledi. 2435
• FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Cihan Haber Ajansı Denizli muhabiri Resul Cengiz
hakkında tahliye kararı verildi. Sosyal medya hesabındaki paylaşımları sebebiyle Cengiz bir buçuk yıldır
tutuklu bulunuyordu. 2436
29 Kasım 2017
• 2017 Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti(TGC) tarafından
ödüle layık görülen gazeteci, karikatürist, sanat, spor ve bilim insanları açıklandı. Gazetecilik ödülü
Cumhuriyet yazarı Aykut Küçükkaya’ya verilirken, televizyon ödüllerine haber dalında Mustafa Soybaş
ve Gülşah İnce Birsen belgesel dalında ise Neşe Sarısoy Karatay layık görüldü. 2437
• Türk Böbrek Vakfı’nın “Medya Ödülleri” verildi.Dördüncüsü gerçekleşen medya ödül
töreninde Cumhuriyetmuhabiri Sibel Bahçetepe, ödüle kalp nakli için bekleyen hastaları anlatan “Yaşam
Kuyruğu” başlıklı haberiyle hak kazandı. 2438
1 Aralık 2017
• Cumhuriyet’in tutuklu genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu, icra kurulu başkanı Akın Atalay,

2430

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/866188/Direnen_isciler_kazandi..._Maden_ozellestirmeleri_torba_yasa_tasarisindan_cikarildi.html
https://www.ntv.com.tr/saglik/tbvden-ntvye-3-odul,9Wlkuvq3aUaExjvZ4aysrg
http://www.hurriyet.com.tr/aziz-yildirima-hakaret-sucundan-yargilanan-fat-40655394
2433
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/872146/yirmi4.com_yayina_basladi_.html
2434
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/873178/Silvan_daki_sokaga_cikma_yasagi_kaldirildi.html
2435
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201711271031165682-selahattin-demirtas-beraat/
2436
http://www.denizlihaber.com/yasam/darbe-ve-feto/cihan-muhabirine-ceza-tahliye/#devam
2437
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/875888/Aykut_Kucukkaya_ya_Sedat_Simavi_odulu.html
2438
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/875765/Muhabirimiz_Bahcetepe_ye_medya_odulu.html
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muhabir Ahmet Şık ve muhasebeci Emre İper’e mektup ve faks yasağı kaldırıldı. 2439
2 Aralık 2017
• KHK ile ihraç edildiği işine geri dönebilmek için 269 gündür açlık grevi yapan ve 193 gündür
tutuklu bulunan eğitimci Nuriye Gülmen’in örgüt üyeliği suçundan altı yıl üç ay hapis cezasına ve adli
kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Duruşmada görüntülü sistem aracılığıyla savunma yapan
Gülmen, “Burada zor tutuluyorum. Açlık grevi yapıyorum. Açlık grevinin yarattığı hasarları görüyorum.
Vücudum her gün lime lime eriyor” dedi.Tedavi altında bulunduğu Ankara Numune Hastanesi’nden
taburcu edilen Gülmen’in, ambulansla Altındağ ilçesindeki bir arkadaşının evine götürüldüğü
bildirildi.2440
7 Aralık 2017
• Bitlis’in merkeze bağlı 11 köy ve mahallesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı Valilik
tarafından kaldırıldı. 2441
12 Aralık 2017
• İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile Konak Belediyesi’nin düzenlediği Eflatun Nuri Ulusal Karikatür
Yarışması'nda “İfade ve Basın Özgürlüğü” teması ile çizim yapan karikatüristler, Engin Selçuk, Hicabi
Demirci ve Oktay Bingöl ödüllendirildi. 151 çizerin katılımıyla 406 eser arasında ödüle değer görülen
karikatüristlere ödülleri düzenlenen törenle dağıtıldı. Törende konuşan cemiyet Başkanı Misket Dikmen,
“Gazeteciler, onların şahsında basın özgürlüğü demir parmaklılar ardına atılınca sözler yetmedi biz de
çizgilere başvurduk. Söze izin yok ise biz de çizgilerle özgürlüğü tasvir ederiz. Zulmün ve baskının olduğu
yerde kalem en güçlü silahtır” dedi. 2442
• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen ödül töreninde, TGC Başkanı
Turgay Olcayto, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılmasını, tutuklu gazeteci
ve yazarların serbest bırakılmasını istedi. Gazetelerdeki nefret dili haberciliğinden vazgeçilmesi
gerektiğine dikkat çeken Olcayto ayrıca gazetecilerin cezaevindeki dayanışmalarının güçlü ve sıkı
olduğunu vurguladı, “Biz o dayanışmayı dışarıda gösterelim istiyoruz ama bunu sağlayamıyoruz” dedi.
“Türkiye basın özgürlüğünden, halkın haber alma ve doğruyu öğrenme hakkından yoksun bırakılmamalı,
bu utançtan kurtulmalı. Gergin bir topluluk olduk. Medyanın da bu gerginliğe olumsuz katkısı var.
Siyasetçilerin dili de nefret dili. Bu kavga içinde toplumun sağlıklı hareket edebilmesi mümkün değil”
diyerek devamla umudun yitirilmemesi gerektiğini söyledi. TGC kurucu başkanı Sedat Simavi adına 41.si
düzenlenen törende dokuz dalda, 14 kişi ödül aldı. 2443Gazetecilik ödülü, Cumhuriyet koordinatörü Aykut
Küçükkaya’ya, Televizyon Haber ödülü FOX TV’ye, TV Belgesel ödülü Neşe Sarısoy Karatay’a,
Karikatür ödülü ise Yeniçağ’dan Emre Ulaş’a verildi. 2444
15 Aralık 2017
• Bitlis'in Mutki ve Tatvan ilçelerine bağlı 12 köy ve üç mahallede ilan edilen sokağa çıkma
yasağı sona erdi. 2445
16 Aralık 2017
• Diyarbakır’ın, Kulp, Silvan ve Lice ilçelerindeki 10 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı
sona erdi. Yapılan operasyonda, toprağa gömülü vaziyette kimyasal maddelerle desteklenmiş 30
kilogramlık el yapımı patlayıcılar tespit edilerek imha edildiği ve terör örgütüne ait olduğu anlaşılan
mağara, sığınak ve çukurların kullanılamaz hale getirildiği bildirildi. 2446Batman'ın Hasankeyf ilçesine
bağlı dört köy ile Keçili mezrası kırsal kesiminde ilan edilen sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı. 2447
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http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/877287/Mektup_yasagi_nihayet_kalkti.html
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http://www.yenisafak.com/gundem/bitlisteki-sokaga-cikma-yasagi-kaldirildi-2905365
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19 Aralık 2017
• Cezayir merkezli el Khabar tarafından verilen Uluslararası OmarAourtilane Basın Özgürlüğü
Ödülü, tutuklu gazetecilere destek verdikleri gerekçesiyle Türkiye Gazeteciler Sendikası’na verildi.
Törene katılamayan genel başkan Gökhan Durmuş el Khabar’a ilettiği mesajında, Cezayirli
meslektaşlarının Türk gazetecilerle dayanışma gösterdikleri için teşekkür ederek, ödülün Türkiye’de
yargılanan ve tutuklu olan gazeteciler için moral olduğunu belirtti. 2448
21 Aralık 2017
• Kızılay saldırısını haberleştirdikleri için “gizlilik ihlali” ile yargılanan dört Cumhuriyet
muhabiri hakkında beraat kararı verildi. 2016 yılında meydana gelen saldırının ardından konulan yayın
yasağına rağmen olayı haberleştirdikleri için haklarında dava açılan muhabirler Alican Uludağ, Necati
Savaş, Sinan Tartanoğlu ve Ozan Çepni serbest bırakıldı. 2449
22 Aralık 2017
• Barış mesajı vermek üzere Almanya’nın Schwerin kentinden Kudüs'e yürüyen ve Türkiye
üzerinden Suriye’ye geçerken tutuklanan Alman vatandaş David Britsch serbest bırakıldı. Alman Dışişleri
Bakanı SigmarGabriel yaptığı açıklamada, Britsch'in serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladıklarını
söyledi. Gabriel, “Böylece aylardır süren sınır dışı yasağı belirsizliğinin sona erdiğini ve Britsch'in
Türkiye'den ayrılmasına izin verilmesinin olumlu mesajlara bir yenisini eklediğini” belirtti. Şimdiye kadar
altı Alman'ın tahliye edildiğini ya da haklarındaki yurtdışına çıkma yasağının kaldırıldığını ifade eden
Bakan “Bu kararlar yeniden adım adım güven oluşmasına ikili ilişkilerdeki gerginliğin giderilmesine
yarayacaktır” dedi. 2450
23 Aralık 2017
• Muş’ta dört gündür gözaltında tutulan Mezopotamya Ajansı muhabiri Seda Taşkın, serbest
bırakıldı. Taşkın’ın avukatı açıklamasında, müvekkilinin sosyal medya hesaplarının incelenmesi üzerine
“YPG propagandası” yaptığının ileri sürüldüğünü ayrıca haber amaçlı gittiği Varto ilçesine bağlı Badan
köyündeki evine geçen yıl yapılan baskında gözaltına alınarak tutuklanan 75 yaşındaki Sise Bingöl'ün
evine neden gittiği yönünde soruların da yöneltildiğini söyledi. 2451
26 Aralık 2017
• Yargılandığı eski bir dosyadan, hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle İstanbul’da
gözaltına alınan HDP milletvekili Lezgin Botan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 2452
29 Aralık 2017
• FETÖ’nün gizli haberleşme uygulaması ByLock’u kullandığı gerekçesiyle beş ay önce
tutuklanarak, cezaevine konulan İhlas Haber Ajansı İstihbarat Şefi Ömer Faruk Aydemir tahliye edildi.
Aydemir’in son çalışmalar neticesinde ortaya çıkartılan ve “mor beyin” adı verilen bir yöntemle iradesi
dışında telefonuna ByLock yüklenen mağdurlar arasında yer aldığı belirtildi. 2453
• Myanmar'da insansız hava aracı (drone) ile izinsiz görüntü aldıkları gerekçesiyle iki aydır
tutuklu bulunan TRT World ekibi, haklarındaki ilave suçlamaların düşürülmesinin ardından serbest
bırakıldı.Mahkeme,Başkent Naypyidaw'daki parlamento binası çevresinde görüntü için izinsiz drone
uçurdukları gerekçesiyle Ekim ayında gözaltına alınan Singapurlu, Malezyalı iki TRT mensubu ile yerel
gazeteci olan tercümanları ve şoförlerinden oluşan ekibin ‘ruhsatsız hava aracı ithal etmek ve göçmenlik
yasalarına aykırı davranışta bulunmak’gibi suçlamaları düşürdü. 2454
• Almanya'da Oberhessische Presse adlı gazetenin Hessen Eyaleti Meclisi milletvekili Handan
Özgüven'e dayandırdığı habere göre, Eylül ayından beri Türkiye'de gözaltında tutulan 45 yaşındaki bir
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https://www.evrensel.net/haber/341092/tgsye-cezayirden-basin-ozgurlugu-odulu
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Alman vatandaşı serbest bırakıldı.Tahliye kararı verilen ve ismi açıklanmayan bu kişiye adli kontrol şartı
konulmadığı ve Almanya’ya dönebileceği belirtildi. 2455
31 Aralık 2017
• Gözaltına alınan KHK ile kapatılan Dicle Medya Haber Ajansı muhabiri Arif Aslan hakkındaki
‘yakalama kararı’ kaldırılarak, tahliye edildi. Aslan, Van’da haber takibi sırasında Mart ayında gözaltına
alınarak, sekiz ay tutuklu kalmıştı. Tahliyesine karar verilen Aslan’ın mahkemenin yaptığı itiraz üzerine
yeniden gözaltına alındığı ancak daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi. 2456

Değerlendirme
Halkın gelişmeler hakkında bilgi sahibi olması, demokratik yönetimin olmazsa olmaz
şartlarındandır. Siyasi tartışma özgürlüğü olmaksızın bilinçli tercih yapılamayacağı, bilinçli tercih
olmaksızın da demokrasi olamayacağından, ifade ve basın özgürlüğü demokratik toplum için şarttır.
Türkiye’nin rejimini değiştirecek anayasa değişikliğinin olağanüstü hal (OHAL) şartlarında
gerçekleşmesi ve “hayır” tercihindekilere baskı uygulanması oylama sonucuna gölge düşürmüştür. Ayrıca
oy verme sürecinin doğudaki illerde sona erdiği saatlerde, Yüksek Seçim Kurulu’nca mühürlenmemiş oy
zarflarının da kabul edileceği kararı, seçim yasası ve seçim güvenliği açısından referandum sonucunu
tartışılır hale getirmiştir.
Halkın bilinçli karar vermesine dayalı çağdaş demokratik toplumlarda, halkın haber alma hakkı ile
basın ve ifade özgürlüğü, yaşama hakkı gibi temel haklardan sayılmaktadır. Günümüzde sosyal medyayı
da kapsayacak bir biçimde genişleyen bu hak, hem yerel hem de uluslararası düzenlemeler ve
sözleşmelerle yasal güvence altına alınmıştır. Birçok ülkenin yayınladığı insan hakları raporlarında ve
yeni yayınlanan Sınır Tanımayan Gazeteciler ile Freedom House raporlarında, Türkiye’nin, dünya
sıralamasında çok gerilerde yer alması esef vericidir. Bu durum, ülkemizde acil iyileştirmeler yapılması
gerektiğinin açık bir göstergesiyken, gelişmeler durumun daha da kötüye gitmekte olduğuna işaret
etmektedir.
İfade ve basın özgürlüğü haklarındaki kısıtlanma, gazetecilerin siyasi veya sermaye baskısıyla
görevlerini özgürce yapabilme imkânından mahrum bırakılması, sayfaların, ekranların, haber portalları
ile sair platformların eleştiri hakkını kullanan veya haberleri belli bir siyasi gözlükle kullanmayı reddeden
meslektaşlarımıza kapatılması, günümüzün en ciddi sorunlarındandır. İfade ve basın özgürlüğünün
uygulanmasına engel yasalar, kararnameler ve akreditasyon duvarlarıyla, temel görevi halka haberi
zamanında ve doğru olarak iletmek olan gazetecinin görevini layıkıyla yerine getirmesi olanaksız
kılınmakta, dolayısıyla da halkın haber alma hakkı ihlal edilmektedir.
İfade ve basın özgürlüğü ile aynı zamanda halkın doğru, zamanında, sağlıklı haber alma hakkını
kıskaç altına alan yasa, genelge ve bilhassa OHAL kararnamelerince hayata geçirilmiş uygulamalar uzun
vadede tartışmalı süreçleri tetiklemektedir. Gazeteciler tarafından halk adına denetim görevinde
buluulnduğu ve bu nedenle demokrasilerde latife olarak da olsa basın için “dördüncü kuvvet” denildiği
unutulmadan, muhalif gazete, televizyon ve internet medyasına, eleştiri hakkını kullanan entelektüellere
ve köşe yazarlarına “tahammül” edilmelidir.
Sansür ve oto-sansür artmaktadır. Elektronik sansür ile verilere ulaşmak artık mümkün
olmadığından ortalama günde 30 erişim yasağı, DNS engelleme, site kapatma ve sair şekillerde yaşanan
elektronik sansür uygulamaları bu raporumuzda net bir şekilde verilememiştir. Bu durum, artmakta olan
bilgi kaynağına erişim sıkıntısının bir diğer göstergesidir. Zaten büyük çoğunluğu iktidar politikalarına
“uyum sağlayan” Türk basınında, gelişmelere eleştirel bakabilen ve sayıları giderek azalan basın yayın
kurumları, ötekileştirme, suçlama, baskılama gibi yöntemlerle susturulmaya çalışılmaktadır. Çok
sesliliğin eksik olduğu bir medya ikliminde demokrasinin yeşermesi, idamesi mümkün olmayacaktır.
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Ceza ve sair yöntemlerle medya kurumlarının yayın politikalarını etkilemeye çalışan Radyo
Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) medya kurum yetkililerini toplayarak açıkça “sansür beyannamesi”
ilan etmesi, hangi konuların ne şekilde görülüp ne şekilde yayınlanacağı talimatı vermesi, RTÜK’ün
kuruluş amacıyla da, demokratik toplumda fikir ve basın hürriyeti kavramlarıyla da çelişmektedir.
Geçen yıl 15 Temmuz tarihindeki başarısız darbe girişiminin hemen ardından ülke, vatandaşlar ve
rejim güvenliği açısından gerekli görülen bir seri tedbir ve OHAL uygulaması, yaşanılan travmanın
büyüklüğü dikkate alındığında hem iç hem de dış kamuoyunda haklı görülmüştür. Ancak OHAL
kararnameleriyle ve bu kararnamelere dayanarak bireyselleştirilmiş, tümüyle yargı denetimine açık
olmayan yaptırımlarla gazete, dergi, ajans, internet haber siteleri, matbaalar, yayınevleri, dernekler ve
vakıfların toplu olarak kapatılması uluslararası insan hakları ve uluslararası hukuk kavramları açısından
kabul edilebilir gelişmeler olmamıştır. Gazeteler ve gazeteciler de tıpkı diğer meslek grupları gibi hukuka
aykırı eylemler yapmaları halinde hesap vermelidir. Ancak bir yayın kurumunu, gazeteyi, dergiyi, TV
veya radyoyu kapatmak, “idam kararı” gibi bir uygulamadır ve kabul edilmesi mümkün olmayan, geri
dönüşü olmayacak bir idari yaptırımdır. Bu gibi yaptırımlar uluslararası insan hakları ve Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadı açısından aşırı ve tehlikelidir.
Türkiye’nin terörle ve demokratik kurumlara yönelik saldırılarla başa çıkarken, aynı zamanda
yaşadığı ifade özgürlüğünü koruma ve geliştirme ikilemi yaşaması, başarısız 15 Temmuz darbesi
sonrasının adeta özeti gibidir. Karşılaşılan tehditler ve tırmanan kamu güvenliği ihtiyacı gereği olarak
Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 15/3 maddesi kapsamında kısıtlamaya gitmesi
haklı görülmelidir. Nitekim benzer istisnai insan hakları kısıtlaması OHAL ilan eden Fransa tarafından
da uygulanmıştır. Kaygı ve endişelerin kaynağı ise artan tehdit algısı ve terör olayları nedeniyle OHAL
ilan edilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Bildirgesi’nde yer alan bazı hak ve özgürlüklerin kısıtlanması
değildir. Bundan ziyade insan haklarına getirilen kısıtlamaların kamu ve özel yaşamın tümü üzerinde
derin izler bırakması, Türkiye’yi gerçekten demokratik olan her toplumda mevcut olan temel
güvencelerden uzaklaştırmakta olduğudur.
Türkiye’nin “terör” ve “terör örgütü üyeliği” tanımını gözden geçirmesinde yarar bulunmaktadır.
Özellikle “şiddeti teşvik etmek” veya “terör örgütüne üye olmamakla beraber terör örgütünün hedeflerini
gerçekleştirmeye yardımcı olmak” gibi tanımlamaların geniş ve muğlak olması, bu ifadelerle neyin
kastedildiğinin tam olarak anlaşılmasına imkân vermemektedir. Ülke ve yurttaş güvenliğini sağlamakla
görevli hükümetler tarafından terörü ve şiddeti teşviki kısıtlaması anlaşılabilir bir gereklilik olabilir.
Ancak Türkiye‘de, “terörü ve şiddeti teşvik etmek” ile tam olarak neyin kastedildiği net bir şekilde ortaya
konulamamaktır. Dolayısıyla getirilen kısıtlamaların şiddeti teşvik ile bağlantılı olmaktan ziyade
gazetecilik ve kamunun bilgilendirilmesi ile ve hatta iktidara yönelik eleştirilerin susturulması çabasıyla
bağlantılı olduğu sıklıkla uluslararası raporlarda yer almaktadır.
Kanun Hükmünde Kararname’lerin (KHK) uygulanmasında kamuda çalışanların işten
çıkarılmalarında, gözaltı ve tutuklamalarda kolluk ve yargının hukuku zorlayan işlemlerin mağduriyetlere
neden olduğu siyasi çevrelerde ve basında ifade edilmeye başlanmıştır.
KHK hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak
üzere Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulması, haksız idari yaptırıma uğradığı tespit
edilen kamu çalışanları veya kurumlarla ilgili yaptırımların geriye alınmasının yolunun açılması olumlu
ancak yetersiz bir adımdır. Sonuçta kişisel değerlendirmelere ve önyargılara dayanan uygulamaların önü
kapatılamamaktadır. Komisyon, olağanüstü hal kapsamında doğrudan KHK ile tesis edilen işlemler
hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verecektir. KHK dayalı olarak yapılan diğer idari işlemler ve
ceza soruşturmaları komisyonun görevi dışındadır. Ancak Komisyon’un mağduriyetleri gidermede ümit
olmakla birlikte gerek üyelik yapısı, gerekse de şimdiye kadarki performansı bir hayal kırıklığı olmuştur.
AİHM gibi uluslararası tanzim imkanları da yerel hukuk kanalları tüketilmediğinden kullanılamadığından
mağduriyetler devam etmektedir.
Bu arada Türkiye Cumhuriyeti devletinin “kendini koruma refleksi” olduğu kabul edilse de dini
referanslı bu kalkışma ve darbe harekâtını gerçekleştiren kadroların devletin neredeyse tüm kurumlarında
ve özellikle de Türk Silahlı Kuvvetleri, polis ve yargıda nasıl örgütlendiği, siyaset kurumuyla ilişkisi ciddi
ve cevaplandırılamayan bir soru olarak ortada durmaktadır. Her ne kadar iç savaş gibi elim bir süreç
önlenebilmiş ise de darbe sonrası sendromu ile hürriyetlerin kısıtlanması, OHAL kararnameleriyle
ülkenin yeniden şekillendirilmesi, giderek artan dozda her alanda siyaset kurumu baskısının yoğunlaşması
endişe vericidir.
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Cezaevlerindeki gazeteci sayısı 2013 yılı sonunda Ergenekon ve benzeri davalar nedeniyle 76 idi.
Bu sayı 2014-2015 yıllarında azalarak Aralık 2015’de 32’ye kadar indi. Ancak siyasi gelişmelerle
bağlantılı olarak 2017 Haziran’ında 159’a sonra Temmuz’da 171’e çıktı. Aralık 2017 sonu itibarıyla
hapisteki gazeteci sayısının 154’a tırmandığı ve yurt dışında “kaçak” durumda 123 gazetecinin bulunduğu
gerçeği, hem ülke itibarını zedelemekte hem de gelecek açısından kaygı verici bir durum oluşturmaktadır.
Gazetecilerin sadece yazdıklarından, söylediklerinden, çizdiklerinden veya konuştuklarından dolayı, daha
da kötüsü çalıştığı kurumun isminden dolayı yaftalanmaları, “terör örgütü üyesi olmamakla beraber terör
örgütünün hedeflerini gerçekleştirmesine yardım etmek” iddiasıyla açılan soruşturmalar çerçevesinde bu
suçlamalarla hapse atılmaları üzücü ve kabul edilemez gelişmelerdir.
Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın (ÖiB) raporlamalarında 2014 ve 2015’te tutuklu ve
hükümlü gazetecilerin sayısındaki 2013 ve öncesi döneme göre düşüş olmasının, basın ve ifade özgürlüğü
konusunda sağlanan ilerlemeler ve kısıtlayıcı mevzuatta yapılan iyileştirmeler sayesinde olmadığı, siyasi
iklim değişikliğinin ve ona bağlı yüksek mahkeme kararlarının ve özellikle de kişisel başvuru hakkının
etkin kullanımının rol oynadığı gözler önüne serilmiştir. Bu düşüşün “Ergenekon” gibi davalar
kapsamında, yazdıklarından dolayı düzmece delillerle ve “terörist” suçlamasıyla cezaevlerine atılan
gazetecilerin Anayasa Mahkemesi’nin kararlarıyla başlayan süreçte özgürlüklerine kavuşmaları, çok
sayıda gazetecinin kontrollü olarak salıverilmesi, bir bölümünün mahkumiyetlerinin ötelenmesi sayesinde
olduğu görülmüştür. Daha sonraki dönemde başta Terörle Mücadele Yasası olmak üzere yasal
mevzuattaki ifade ve basın özgürlüğünün kısıtlanmasına cevaz veren maddeler, ülkedeki özgürlük
iklimini olumsuz yönde etkilemektedir.
Uluslararası kamuoyunda Türkiye, 2017’de hapisteki gazeteci sayısıyla dünya lideri olmaya devam
etmektedir ve bunun sonucunda da Freedom House’un yayınladığı 2016 raporunda dört sıra gerileyerek
76 puanla dünyada 163’üncü, Avrupa’da ise 42’nci ve son sırada yer aldı. Raporda 199 ülke, basın
özgürlüklerinin durumu açısından 0 (en iyi) ve 100 (en kötü) olmak üzere derecelendirildi. Buna göre,
Türkiye, 76 puanla dünyada 163’üncü, Avrupa’da ise 42’nci ve son sırada yer aldı. Raporda ülkeler, ayrıca
basın özgürlüklerinde “özgür”, “kısmen özgür” ve “özgür olmayan” kategorilerine göre sınıflandırılırken,
Türkiye “özgür olmayan” kategorisine dahil edildi. Bunun yanında Türkiye, 2012-2016 yılları arasında
notu 20 puan düşerek, bu tarih aralığında basın özgürlükleri en fazla gerileyen ülke oldu. Türkiye, 2016
yılında da 5 puan daha düşerek, Burundi, Nauru ve Belize ile birlikte, 6 puan düşen Polonya’dan sonra en
çok not kaybeden ülke oldu.
2017 yılı boyunca gazeteciler yönelik yeni soruşturmalar başlatıldığı, ilave davalar açıldığı ve bu
arada gazetecilere yönelik hemen tüm davalardaki tutuksuz yargılanma taleplerinin reddedildiği de
dikkate alındığında, basın özgürlüğü açısından uluslararası raporlarda ağır eleştirilerle karşılaşılmasının
nedenleri ortaya çıkmaktadır.
Tutuksuz yargılamanın esas, tutuklu yargılamanın ise istisna olduğu ilkesi çerçevesinde ve
gazeteciliğin suç olmadığı kanısıyla hapisteki tüm gazetecilerin bir an önce salıverilmeleri, tutuksuz
yargılanmaları ve beraatları arzumuzdur.
Öte yandan, bölgesindeki kaygı verici olaylar yüzünden Türkiye zor günler geçirmektedir.
Sıkıntıların kaynağı büyük ölçüde bölge dışı güçler tarafından Türkiye, Suriye, Irak ve İran’ın
bütünlüklerini tehlikeye atacak ve sınırlarını değiştirecek siyasi ve askeri eylemler olarak göze
çarpmaktadır. Bu girişimleri engellemede kararlı görünen Türkiye, bölgesel ittifakları güçlendirmeye
çalışıyor. ABD ile katıldığı günden beri NATO’nun sadık bir üyesi olan Türkiye bölgesel konular başta
olmak üzere birçok başlıkta ciddi görüş ayrılıklar içerisinde. ABD Türkiye’nin tüm çabasına rağmen,
Fethullah Gülen’in 15 Temmuz kalkışmasındaki sorumluluğunu kabul etmiyor. Diğer yandan, AKP
iktidarı, ABD’de İran’a yönelik uygulanan ambargoyu ihlal ettiği gerekçesiyle yürütülen davayla
kendisinin sıkıntıya sokulmaya çalışıldığına inanıyor. AKP hükümeti uluslararası gelişmelerin yarattığı
sorunları aşmak için uğraşırken OHAL ortamında kendi siyasal hedeflerine uygun kararlar almasının da
yarattığı gerginlik, ülkeyi tehdit eden gelişmeler karşısında ulusal bir politika oluşmasına izin vermiyor.
Bölgesel ve küresel bu gelişmeler ülkemizi, tarihinin en ağır ve karmaşık sorunlarıyla karşı karşıya
getirmiş durumda. Kronik sorunlarına ek olarak sınır ötesi savaş ve terör tehdidinin yarattığı güvenlik
konuları, sayısı dört milyona yaklaşan mülteciler ülkemize ve ulusumuza ciddi sıkıntılar yaşatıyor.
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Böyle bir ortamda basının önemli bir bölümünün olan bitene karşı duyarsızlığı dikkat çekicidir.
Çoğunluğu yeknesak, tek sesli ve hükümet destekçisi olan basın, bugün demokrasinin gerektirdiği
çoğulculuktan uzak bir medya ortamı yaratıyor. Ancak sınırlı sayıdaki yayın organı “Özgür basın olmadan
özgür toplum olamayacağı” inancıyla ifade ve basın özgürlüğünü savunmaya çalışıyor.
Çoğulculuk, hukukun üstünlüğü, herkesin kanun önünde eşitliği, ifade ve basın özgürlüğü, şeffaflık
ve hesap verilebilirlik çağdaş toplumların, demokrasinin temel direkleridir. Bu nitelikleri demokratik
yönetimin ve toplumun çağdaşlık seviyesinin olduğu kadar yaşam kalitesinin, yurttaşlık bilincinin de
ölçüleridir.
Medya örgütlerince tutuklu ve hükümlü gazetecilerle dayanışma içerisinde olunmasının sorunların
aşılmasına katkıda bulunacağı açıktır. Kimin gazeteci olduğu ya da sayılacağı tartışmasını bir kenara
bırakarak, fikirlerine katılmasak da, yazdıklarını okumasak da hayatını habercilik, yazarlık ile kazanan
tüm medya mensuplarının hiçbir ayrıma tabi olmadan gazeteci sayılması gerekmektedir. Uluslararası
tanımlama ve algı bu yöndedir. Sarı basın kartı ve hatta sürekli basın kartı iptal edilerek veya “gazeteci
değildir” beyanatlarıyla değişik bir resim çizmeye ve hapishanelerdeki tüm gazetecileri “terörist”, “hırsız”
ve hatta “tecavüzcü” gibi göstermeye çalışmak hoş ve doğru değildir.
İfade ve basın özgürlüğü, çağdaş demokrasilerde sadece herkesin hoşuna gidecek övgülerin
söylenmesi ve iktidarda olanların taparcasına takdir edilmesini değil bilhassa kamu yararına, toplum adına
siyasi iktidara eleştirel ve denetleyici bir görüş açısına sahip olunmasını gerektirir.
Nitekim, AİHM birçok kararında AİHS çerçevesinde ifade ve basın özgürlüğünün “sadece lehte
olduğu kabul edilen veya zararsız veya ilgilenmeye değmez görülen ‘haber’ ve ‘düşünceler’ için değil
ama Devletin veya nüfusun bir bölümünün aleyhinde olan, onlara çarpıcı gelen, onları rahatsız eden haber
ve düşünceler için de” uygulanması gerektiğini vurgulamaktadır. Mahkeme, bu görüşünün gerekçesi
olarak toplumun, devletin genelinin aksine ve eleştirel görüş ve haberlerin “çoğulculuğun, hoşgörünün ve
açık fikirliliğin gerekleri” olduğunu “bunlar olmaksızın demokratik toplum” olamayacağını
kaydetmektedir.
Kabul edilmelidir ki, gerek AİHS ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi, gerekse de
uluslararası hukuk ısrarla hak ve özgürlüklerin kullanılmasında, cins, ırk, renk, dil, din, siyasal veya başka
bir inanç, ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir azınlığa mensup olma, mülkiyet, doğum veya başka bir
statü gibi herhangi bir nedenle ayrım yapılamayacağına hükmetmektedir. Türkiye Anayasası uluslararası
hukukun yerel hukukla çelişmesi durumunda uluslararası hukukun geçerli olduğunu kabul ettiğine göre,
bu kurallar bizim için de anayasadan da önce gelen hüküm değerindedir.
ÖiB’nin birçok raporunda vurgulandığı gibi Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF), kamu
bankaları ve oluşturulan “havuzla” medya kuruluşlarının el değiştirmesinin yanı sıra kayyum atanarak
medya kuruluşlarının doğrudan kontrol altına alınması, OHAL KHK’larıyla el konulup kapatılmaları ve
çok sayıda gazetecinin göz altına alınması yanı sıra çeşitli kovuşturmalara özne olması sansürün ve otosansürün tırmanması sonucunu doğurmuştur. Aynı şekilde RTÜK, Basın İlan Kurumu ve sair üst
kurulların siyasi iktidar hedeflerine uygun bir şekilde uyguladığı medya kuruluşları üzerindeki ve sosyal
medyadaki yaptırımlar özgürlük alanını daralttı. Türkiye’yi yıllardır Twitter’e en çok içerik sildirme talebi
yapan ülke konumundadır. Twitter’in yanı sıra Youtube ve Facebook gibi sosyal medya platformları da
son yıllarda defalarca ülke çapında çeşitli sürelerle engellendi. 2017 Türkiye’sinde en yaygın uluslararası
ansiklopedi statüsündeki Wikipedia dahil yasaklı site sayısı 150,000 aşan Web sitesine ulaşımın
engellenmiş olması, bu engellemeleri kayıt altına almaya çalışan “engelliweb.com” gibi çalışmaların da
“etkin bezdirme” ile karşılaşması ve yayınlarına son verme durumunda kalması Türkiye açısından özgür
ve demokratik bir ülke imajını gölgeleyen gelişmeler olmuştur.
Medyadaki durumu inceleyen birçok araştırmada, kamu bağlantılı şirket reklam ücretleri ve Basın
İlan Kurumu ilanları vasıtasıyla medya kuruluşlarının bilhassa taşrada siyasi erkin kontrolü altına alındığı
ortaya serilmektedir. Gazeteciler Cemiyeti’nin de aralarında bulunduğu birçok medya kuruluşunun ve
örgütünün, siyasi iktidarın denetim, vergi cezaları ve idari yaptırımlarla “disipline edilmeye” çalışılması
da bu son dönemin rutin uygulaması haline gelmiştir.
Türk basınının en önemli sorunlarından birinin de medya sahipliği olduğu görülmektedir. Medya
dışındaki işkollarında da faaliyetleri bulunan medya işverenlerinin siyasi iktidarla kurdukları ihale vs.
ilişkiler sektörün ve basın özgürlüğünü ciddi şekilde etkilemektedir. Bundan daha kötüsü, bu yeni
dönemde Türk medyasının çok büyük bir bölümünün oluşturulan “finansal havuzlar” veya diğer
yöntemlerle kamu fonları ve banka imkanları da kullanılarak medya patronluğunun el değiştirmesi ve sair
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çeşitli şekillerde doğrudan siyasi erkin kontrol ve yönetimine geçmesi, neredeyse bağımsız yayın organı
kalmaması sonucunu doğurmuştur.
Gazeteciler Cemiyeti’nin raporlarıyla altını çizdiği bir diğer gerçek de Türk basınının en temel
sorunlarından biri sendikasızlaştırma ve gazetecilerin fiili olarak sendikasız ve örgütsüz olmasıdır. İş
güvencesine sahip olamayan, mesleki dayanışmadan yoksun ve ev kirası, çocuğunun okul giderleri, diğer
ödeme taksitleri sarmalında her türlü baskıya açık hale gelen gazeteciye sahip çıkmadan, özgür
gazeteciliğe de sahip çıkılamaz. Gazeteciler, özgür, tarafsız ve temel işlevi olan doğru ve zamanında
haberlerle kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirirken, iş güvencesine ve örgütlerine sahip
çıkmalı, siyasetin ve siyasetçilerin karalama ve suçlama kampanyalarına muhatap olmamalı, işverenin
insafına terk edilmemelidir.

Sonuç
Ana hatlarıyla ÖiB raporlaması kapsamında belirtilmeye çalışılmış sorunların aşılabilmesi ancak
ulusal birlik ve bütünlüğü ayrımcılıktan, ötekileştirmekten kaçınarak korunmasıyla mümkündür.
Türkiye’nin ilk ve en büyük meslek örgütlerinden biri olan 72 yaşındaki Gazeteciler Cemiyeti,
sorumluluklarının bilinci içinde başta ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere gazetecilik ve gazetecilerin
sorunlarının çözümü için meslek mensupları arasında birlik ve dayanışma oluşturmaya zor ve sıkıntılı
günleri birlikte aşmak için çaba gösterilmesine zemin oluşturmaya çalışmaktadır. İfade ve basın
özgürlüğünün ülkemizin karşı karşıya olduğu büyük sorunlarının aşılabilmesinin en büyük güvencesi
olduğu inancındadır. Düşüncelerin özgürce ifade edilebildiği ortam ulusal direnci ve sorunlarını aşma
gücünü arttıracaktır.
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Kısaltmalar
AA: Anadolu Ajansı
AB: Avrupa Birliği
ADD: Atatürkçü Düşünce Derneği
ADEF: Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri
Federasyonu
AEJ: Association of European Journalists
(Avrupalı Gazeteciler Derneği)
AFP: Agence France Presse
AGİT: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
AI: Amnesty International veya Amnesty
(Uluslararası Af Örgütü)
AİHM: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
AİHS: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
AKP: Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti)
AKPM: Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi
ANF: Fırat Haber Ajansı
AP ajansı: Associated Press
AP: Avrupa Parlamentosu
ATGB: Avrupa Türk Gazeteciler Birliği
ATV: Aktif Televizyon/ Aktüel Televizyon
AÜ: Ankara Üniversitesi
AYM: Anayasa Mahkemesi
BBC: British Broadcasting Corporation
BDP: Barış ve Demokrasi Partisi
BİA: Bağımsız İletişim Ağı
BİK: Basın İlan Kurumu
BM: Birleşmiş Milletler
BMO: Bilgisayar Mühendisleri Odası
BSM: Bağımsız Sinema Merkezi
BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
BYEGM: Basın Yayın ve Enformasyon Genel
Müdürlüğü
CİSST: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum
Derneği
CHP: Cumhuriyet Halk Partisi
CKD: Cumhuriyet Kadın Derneği
CNN: Cable News Network (Kablolu Haber Ağı)
CPJ: Committee to Protect Journalists
(Gazetecileri Koruma Komitesi)
ÇGD: Çağdaş Gazeteciler Derneği
ÇHD: Çağdaş Hukukçular Derneği
DBP: Demokratik Bölgeler Partisi
DEAŞ: Devlet'ül Irak ve'ş Şam
DEDEF: Dersim Dernekleri Federasyonu
DHA: Demirören Haber Ajansı (daha önce Doğan
Haber Ajansı)
DHKP-C: Devrimci Halk Kurtuluş PartisiCephesi
DİHA: Dicle Haber Ajansı
DİSK: Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu
DJU: Deutscher Journalistenverband (Alman
Gazeteciler Birliği)
DMD: Diplomasi Muhabirleri Derneği
DW: Deutsche Welle
EBU: The European Broadcasting Union (Avrupa
Yayın Birliği)
ECOSOC: United Nations Economic and Social
Council (Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal
Konseyi)
EFJ: European Federation of Journalists (Avrupa
Gazeteciler Federasyonu)
EJ: European Journalists Association
EMD: Ekonomi Muhabirleri Derneği
EMEP: Emek Partisi
EMO: Elektrik Mühendisleri Odası

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

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

