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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.

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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Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın
Çalışma Grubu, medya çalışanları ve sivil toplum
temsilcilerinden oluşan bağımsız bir platform
aracılığıyla özgür basın için politika yapıcılara
ulaşmayı; ifade ve basın özgürlüğü konusunda
yasal durumu ve devam eden ihlalleri göstererek bu
konuda farkındalık yaratmayı, atölyeler ve
konferanslar düzenleyerek gazetecilik pratikleri ile
ilgili medya çalışanlarını ve sivil toplum
temsilcilerinin kapasitesini geliştirmeyi
amaçlamaktadır.
Gazeteciler Cemiyeti’nin Özgürlük için
Basın ifade ve basın hürriyetleri ihlalleri raporları
Mart 2014’den bu yana düzenli yayınlanmaktadır.

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Aralık 2018 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

Açık kaynaklardan, medya taramalarından,
proje ofisine çeşitli şekilde yapılan başvuru ve
ihbarlardan hazırlanan bu raporlardaki her türlü
içeriğin sorumluluğu tamamıyla Gazeteciler
Cemiyeti’ne aittir, kaynak gösterilerek kısmen
veya tamamen çoğaltılabilir, bilimsel yayınlarda
kullanılabilir.
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Giriş
Türkiye gündeminde Haziran ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için
yenilenen seçim süreci ve sonucunda CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığı yeniden
kazanması ön plandaydı.
Seçim öncesinde gazeteci İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde CHP’li İmamoğlu ile
AKP’nin adayı Binali Yıldırım’ın ortak yayına çıkması tartışıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın Küçükkaya’yı yayın öncesi sadece CHP ekibiyle görüşmekle suçlaması ve “yarın
görüntüler yayınlanacak” dedikten sonra söz konusu görüşmeye ilişkin Sabah ile AHaber’in otel
içinde çekilmiş kamera görüntülerini yayınlaması tepkiyle karşılandı. Küçükkaya ise, AKP
tarafıyla da yayın öncesi görüştüğünü açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “Yargı Reformu Strateji Belgesi” ise gazetecilere
yönelik yargılamalar ve basın kuruluşlarına resmi ilan verilmesi başlıklarında getirdiği değişiklik
önerileriyle tartışma yarattı. Meslek örgütleri ve özellikle yerel basın kuruluşları, kamu ilan
gelirlerinin kesilmesi durumunda işten çıkarmaların yaşanacağını vurgulayarak,
Cumhurbaşkanlığı’na ilan sistemindeki önerilerinde değişiklik yapılması çağrısında bulundu.
Öte yandan Demirören Medya Grubu başta olmak üzere medya sektöründe işten
çıkarmalar sürdü. Beşiktaş Spor Kulübü’nün yayın organı olan BJK TV’nin kapatılmasıyla tüm
personeli işsiz kaldı. İngiltere’de yayımlanan The Independent’ın Arapça, Urduca ve Farsça
dilleri yanı sıra Türkçe haber sitesi açma hakkına sahip Media Arabia’nın yeni kurduğu
Türkiye’deki ofisinden 16 kişiyi işten çıkarıldı.
Haziran ayında gazetecilere yönelik kovuşturma ve yargılamalar devam ederken,
gazeteciler hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla tutuklama ve hapis cezası
kararları verildiği görüldü. Bu kapsamda gazeteci Hayri Demir hakkında hazırlanan iddianamede
evinden çalınmış bilgisayardaki hafıza kartlarındaki bilgilere yer verilmesi dikkat çekti.
KHK ile kapatılan Özgür Gündem’in “Nöbetçi Genel Yönetmenliği” kampanyasına
katıldığı için tutuklu yargılanan gazeteci Ayşe Düzkan’ın tahliyesi ve “Cumhurbaşkanı’na
hakaret” gerekçesiyle tutuksuz yargılanan gazeteci Canan Coşkun’un beraatına hükmedilmesi
ise olumlu gelişmeler olarak not edildi. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), Die Welt muhabiri
Deniz Yücel’in gözaltı ve tutuklama kararlarının hukuki olmadığına karar vermesi de Haziran’ın
önemli yargı kararlarından biri oldu.
Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David
Kaye, Türkiye’nin hak ihlalleri konusunda ciddi bir çaba içinde olmadığını ve özellikle
gazetecilere yönelik baskıların devam ettiğini söyleyerek, “terör” kapsamında gazetecilere
yönelik suçlamalarla gazetecilik mesleğinin yapılamaz hale getirildiğini bildirdi.
Haziran ayında cezaevlerinde 58’i hükümlü 140 gazetecinin bulunduğu tespit edildi.
İfade özgürlüğü bakımından Gezi Parkı Davası’nın başlaması ve iş adamı Osman
Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verilmesi Haziran ayında uluslararası tepkilere yol
açan gelişmeydi.
İstanbul, İzmir ve Mersin valilikleri ise LGBTİ Onur Haftası’nda yapılacak etkinlikleri
“genel ahlak ve genel sağlık” gerekçesiyle yasakladıklarını duyurdu.
Haziran ayında ayrıca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndaki (RTÜK) görev değişiklikleri
ve yeni atamalar eleştirilere yol açtı. RTÜK’ün İstanbul’daki yeni bina inşaatı ve tadilatı da maddi
boyutuyla eleştirilerdeki konu başlıklardan birisiydi.
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İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı
1 Haziran 2019
• Cumhuriyet, İzmir Bürosu’nda Temsilci Hakan Dirik, İstihbarat Şefi Yusuf Özkan,
muhabir Melis Apaydın İde ve reklam bölümü personeli İbrahim Yoğurtçu’yu işten çıkardı. 1
• Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK’yle kapatılan DİHA’nın Diyarbakır Temsilcisi
Kadri Kaya hakkında sekiz ay önce vefat etmiş 2 olmasına rağmen iki yıl bir ay hapis cezası verdi.
Mahkeme, Kaya’yı “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan cezalandırdı. Kaya,
tedavi gördüğü hastanede 29 Ekim 2018’de yaşamını yitirmişti. Mahkeme, aynı suçlamayla
DİHA muhabirleri Erdoğan Altan, Mehmet Karabaş ile Roj TV’den İhsan Bilayak, Mehmet Kaya
ve Musa Balur’a da iki yıl birer yıl hapis cezası verdi.3
3 Haziran 2019
• Demirören Medya Grubu bünyesindeki tüm markalardan sorumlu İdari İşler
Direktörlüğü’nü yürüten Ercüment Çakır görevinden alındı. 4
13 Haziran 2019
• Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret”
gerekçesiyle aldığı 11 ay 20 gün hapis cezasının infazı için Ankara Ayaş Cezaevi’ne konuldu.
Demirağ, gece yarısı denetimli serbestlikle tahliye edildi. Demirağ, “Normal koşullarda kurul
toplanırken, ‘bu adam başımıza bela oluyor’ deyip gece yarısı bıraktılar” dedi. Demirağ, “Burası
Türkiye her an her şey yaşanabilir. Devam eden sayısı ondan fazla davam var. Hapishane kılıcını
başımızda sallıyorlar, birinden nasıl olsa ceza verip içeride tutma, konuşturmama konusunda
kararlılar. Zannediyorum seçim öncesi talimatla bıraktırdılar, öyle düşünüyorum. Seçim sonrası
olsa bıraktırmazlardı” şeklinde konuştu. 5 Demirağ, Aydın-Nazilli’de 30 Mart 2010’da yaptığı bir
konuşma gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret” nedeniyle yargılanmış ve 25
Ocak 2018’de 11 ay 20 gün hapis cezası verilmişti.6 İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza
Dairesi, 2 Nisan 2019’da Nazilli 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nin Demirağ hakkında verdiği hapis
cezasını onamıştı. Demirağ, 11 Mayıs’ta Ankara’daki evinin önünde sopalı saldırıya uğramıştı. 7
• İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü Semiha
Şahin ve ajans muhabiri Pınar Gayıp hakkında tahliye kararı verdi. Mahkeme, gazetecilere ev
hapsiyle adli kontrol şartı koyarak, bir sonraki davayı 15 Ekim’e erteledi. Söz konusu gazeteciler,
sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 19 Nisan 2018’de tutuklanmış ve Bakırköy
Kapalı Kadın Cezaevi’ne konulmuştu. 8
14 Haziran 2019
• Akit TV Haber Müdürü Murat Alan, İstanbul’da cami çıkışında bir grup tarafından darp
edildi. Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Akit TV’de, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde
görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili” Milli Savunma Bakanlığı’nın
şikayetine ilişkin soruşturma dosyasını, İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na
gönderdi.9 Alan, generallere ilişkin “O hizaya gelmeyen apoletli generallerimiz hepsi Erdoğan’ın
arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya eşek gibi saf tutacaklar. Bu ülkede demokrasi varsa bunu

1 https://www.evrensel.net/haber/380501/cumhuriyet-gazetesi-izmir-burosu-3-calisanini-isten-cikardi
2 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2018/10/29/gazeteci-kadri-kaya-hayatini-kaybetti/
3 http://sendika63.org/2019/06/yasamini-yitiren-gazeteciye-ertelemesiz-hapis-cezasi-550156/
4 https://www.medyaradar.com/demiroren-grubunda-ust-duzey-ayrilik-hangi-isim-gorevden-alindi-haberi-2009334
5 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1438589/Gazeteci_Yavuz_Selim_Demirag_tahliye_edildi.html
6 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1438589/Gazeteci_Yavuz_Selim_Demirag_tahliye_edildi.html
7 https://www.dw.com/tr/gazeteci-yavuz-selim-demira%C4%9F-hapse-girdi/a-49187114
8 https://www.gazeteduvar.com.tr/turkiye/2019/06/13/iki-gazeteciye-tahliye-ve-ev-hapsi/
9 https://www.birgun.net/haber-detay/akit-haber-muduru-murat-alan-darp-edildi.html
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AK Parti iktidarı oturttu”
• İstanbul Sultangazi’de Yürüyüş Dergisi’ne düzenlenen polis operasyonunda Ali Aracı,
Merve Kurt, Ümit Çimen ve Yılmaz Viraner gözaltına alındı. Bu kişiler 19 Haziran’da “silahlı
terör örgütüne” üye olmaktan tutuklandı. 11
• İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Sözcü davasını 4 Eylül’e erteledi. Duruşmaya,
FETÖ ile yargılanan tutuksuz sanıklar Metin Yılmaz, Necati Doğru, Mustafa Çetin, Yücel Arı,
Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Yonca Yücekaleli ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Emin
Çölaşan, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı. 12
• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), ekonomik tablo ve liranın
değer kaybetmesiyle ilgili haber yapan Bloomberg muhabirleri Kerim Karakaya ve Fercan
Yalınkılıç ile sosyal medyada görüş açıklayan 36 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu iddia
edildi.13 Bloomberg, BDDK’nın şikayeti üzerine söz konusu haberde imzası bulunan iki muhabir
hakkında “Türkiye ekonomisinin istikrarını zayıflatmaya çalışmak” gerekçesiyle iki ila beş yıl
hapis cezası istemiyle dava açıldığını bildirdi. 14 BDDK ise, gazeteci ve yazarlara sosyal medya
paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğuna ilişkin haberleri yalanladı. Açıklamada,
“Kurumumuzun söz konusu haberler hakkında yorum yapan sanatçı ve ekonomistleri de davaya
dahil etmek suretiyle onlarca kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu yönündeki iddialar
gerçeği yansıtmamaktadır” denildi. 15
• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında “terör örgütü üyesi olmak ve terör
propagandası yapmak” gerekçesiyle dava açılan serbest gazeteci Hayri Demir, “evine giren
hırsızlar tarafından çalınan fotoğraf makinesine ait iki adet hafıza kartının iddianameye delil
olarak girdiğini” açıkladı. İddianamede ise, “hafıza kartlarını Ö.H. adlı kişinin yolda bulup,
polise verdiği” kaydedildi. Demir, “hafıza kartında yer alan kayıtların Suriye’de haber takibi için
çektiği görüntüler olduğunu” söyledi. Ankara-Çankaya’da oturan Demir’in evine 28 Şubat
2017’de hırsız girmiş ve çekmecedeki fotoğraf makinesine ait iki tane hafıza kartını çalmıştı.
Olayın ardından Demir,16 Mart 2017’de evine yapılan polis operasyonda, gözaltına alınmış ve
sekiz günlük gözaltı sürecinin sonunda Demir’e, sorguda “haber amacıyla gittiği Suriye’de
çektiği fotoğraflar” delil olarak gösterildi. Demir, ifadesinin ardından 24 Mart’ta adli kontrol
şartıyla serbest bırakılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaklaşık iki yıldır yürüttüğü
soruşturmayı tamamlayarak Demir hakkında iddianame düzenledi. 16
15 Haziran 2019
• ETHA’ya düzenlenen polis operasyonunda aralarında editör ve muhabirlerin bulunduğu
yedi kişi gözaltına alındı. İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler İsminaz
Temel, Deniz Bakır, Serdal Işık, Mehmet Acettin, Havva Cuştan, Ozancan Sarı ve Gülçin Aykul
için savcının dört günlük gözaltı kararı verdiği öğrenildi. Operasyon sırasında etha10.com’un da
erişime kapatıldığı belirtildi.17
17 Haziran 2019
• Türkiye’de Group Medya bünyesinde yayın yapan Women’s Health, Men’s
Health ve Runner’s World dergileri basılı yayınlarına son vererek, yayın hayatlarına dijital

10 https://t24.com.tr/haber/msb-akit-tv-de-generallere-hakaret-edilmesiyle-ilgili-suc-duyurusunda-bulundu,825218
11 http://sendika63.org/2019/06/yuruyus-dergisine-polis-baskini-4-gozalti-551241/
12 https://www.iha.com.tr/haber-sozcu-gazetesi-davasi-karar-icin-ertelendi-784874/
13 http://www.diken.com.tr/doviz-haberi-yapan-iki-gazeteci-ve-haberi-paylasan-36-kisiye-hapis-istemiyle-dava/
14 https://www.dw.com/tr/bloomberg-muhabirleri-aleyhine-tl-haberi-davas%C4%B1/a-49190201
15 https://www.acikgazete.com/bddk-sikayet-etti-50-gazeteci-ve-yazara-dava-acildi/
16 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1441165/Calinti_kart_poliste_cikti.html
17 http://haber.sol.org.tr/medya/etkin-haber-ajansina-polis-baskini-7-gozalti-264706
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ortamda devam edeceklerini açıkladı. 18
19 Haziran 2019
• İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Haşim Söylemez’e altı yıl üç ay hapis
cezası verdi. Söylemez, FETÖ kapsamında “darbeyi bir buçuk ay önceden bilmek, PYD ile
görüşmeler yapmak ve bazı Bylock kullanıcılarıyla irtibatta olmak” ile suçlandı. En son OHAL
gerekçesiyle 2016’da KHK’yla kapatılan Aksiyon dergisinde muhabir olan Söylemez’in, Irak,
Lübnan, Libya ve Suriye’de savaş dönemlerinde gazetecilik yaptığı ve Kürt sorununa dair çok
sayıda dosya hazırladığı biliniyor.19
21 Haziran 2019
• Doğan Burda Dergi Grubu Yönetimi’nin, maliyet artışı nedeniyle işten çıkarma kararı
aldığı ve Capital dergisinden bir, Ekonomist dergisinden ise üç kişiyi çıkartmak istediği öne
sürüldü. Bu doğrultuda Capital dergisinde 13 yıldır görev yapan editör Hande Yavuz’un “kendi
isteğiyle çıkışını istediği”, Ekonomist dergisinden ise grafiker Yaman Tetik, sayfa sekreteri Fatih
K. Tural ve arşiv sorumlusu Nihal Yörükçü’nün grupla yolları ayrılan isimler arasında yer aldığı
iddia edildi.20
• Kral FM’de Sibel Öcal ve Serdem Coşkun işten çıkarıldı. Öcal, işten çıkarılma haberini
“Gezegen Mehmet” lakabıyla tanınan Mehmet Akbay’ın Whatsapp’tan attığı mesajla
öğrendiğini ve “iş ahlakına aykırı işten çıkarma” nedeniyle Kral Medya Grubu’nu mahkemeye
verdiğini duyurdu.21
24 Haziran 2019
• İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın 22
“kişilik haklarının ihlal edildiği” gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine Mehmet Yakup
Yılmaz’ın T24’teki yazısına erişim engeli kararı verdi. Yılmaz, “Binali Bey, sırrını ver, oyumu
al” başlıklı yazısında23 Yıldırım’ın oğlunun mal varlığının kaynağını sormuştu. 24
25 Haziran 2019
• Diyarbakır 12. Asliye Ceza Mahkemesi, Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ) Sözcüsü
Hakkı Boltan hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “Kamu görevlisine görevinden dolayı
hakaret” gerekçesiyle altı yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Boltan hakkındaki iddianamede,
2016’da Şırnak-Cizre’de ilan edilen sokağa çıkma yasakları sırasında Boltan’ın Kürtçe yaptığı
konuşmada “Cizre’de büyük bir vahşet gerçekleşti. Devlet güçleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun talimatıyla temizlik adı altında kirli bir katliam gerçekleşmiştir.
İnsanları binaların bodrum katında infaz etmekte ve terörist diye isimlendirmektedir. Devlet
güçleri bir taraftan Cizre’de ve Kürdistan’ın birçok şehrinde katliamları gerçekleştiriyor.
Gerçekleştirdiği kirli katliamları örtbas etmek için de basına emir vermektedir” ifadelerine yer
verildi.25
26 Haziran 2019
• MHP’ye yakınlığıyla tanınan Ortadoğu gazetesi, ekonomik sorunlar nedeniyle ulusal
yayından yerel yayına geçiş yaptıklarını açıkladı. Gazeteden yapılan açıklamada, okurlarına

18 https://www.medyaradar.com/yuksek-kurun-etkileri-suruyor-3-dergi-daha-kapisina-kilit-vurdu-haberi-2009880
19 https://kronos25.news/tr/gazeteci-hasim-soylemeze-6-yil-3-ay-hapis-cezasi/
20 https://www.medyaradar.com/dogan-burda-dergi-grubunda-tensikat-depremi-hangi-isimlerle-yollar-ayrildi-medyaradarozel-haberi-2010109
21 https://muzikonair.com/kral-fmde-whatsapptan-isten-cikarildigini-ogrenen-radyocu-mahkemeye-dava-acti/
22 https://twitter.com/by
23 https://t24.com.tr/404
24 https://t24.com.tr/haber/mehmet-y-yilmaz-in-binali-yildirim-yazisina-erisim-engeli,827482
25 https://gazetekarinca.com/2019/06/ozgur-gazeteciler-inisiyatifi-sozcusune-cumhurbaskanina-hakaret-davasi/
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sadece İstanbul’da dağıtım yapılacağı ve satış fiyatı ise 50 kuruş olarak duyuruldu.26
• Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Akit
TV’deki programda komutanlara yönelik sözleri nedeniyle gazeteci Murat Alan ve Akit TV’ye
manevi tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, “Kanalda yayınlanan ‘Ters Kutuplar’
programında 1 Haziran 2019’da konuşmacı Alan tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri ve şerefli
komutanlarının kişilik ve şahsiyet haklarına saldırı kastıyla hakaretler sarf edildiği” belirtildi.
Dilekçede, söz konusu açıklamaların düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde
değerlendirilmesinin mümkün olmadığına yer verildi. Gazeteci Alan ve Akit TV’den
müştereken 100 bin lira manevi tazminat talep edildi.27
28 Haziran 2019
• Halk TV, Özlem Akarsu Çelik’in işine “doku uyuşmazlığı” gerekçesiyle son verdi.
Çelik, Twitter aracılığıyla “Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Serhan Asker aradı. ‘Patron Aslı
Baykal, Özlem Hanım’la doku uyuşmazlığımız var’ demiş. Haftada beş gün program istediler,
bir ay sonra, bir gün yapabilirim çünkü asıl işim Gazete Duvar dedim. Henüz dördüncü programı
bile yapmadık. Keşke beni çağırırken işime, kişiliğime dair de birkaç haberime bakıp sağa sola
sorup fikir edinselermiş” mesajını paylaştı. 28
• İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan Özgürlükçü Demokrasi’nin muhabirleri
Hicran Urun, Reyhan Hacıoğlu ve İshak Yasul’a “terör örgütüne yardım etmek” suçundan üç yıl
45 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, Yasul’a ayrıca “terör örgütü propagandası” suçundan bir
yıl altı ay 22 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, Mehmet Ali Çelebi’ye “örgüte yardım etme”
suçundan üç yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti. İmtiyaz sahibi İhsan Yaşar’a ise “ruhsatsız silah
bulundurmak” suçundan 10 ay hapis cezası verildi. Pınar Tarlak, Ramazan Sola ve Mizgin
Pendik’in ise beraatına hükmedildi.29
29 Haziran 2019
• İngiltere merkezli The Independent’in Türkçe yayın haklarını alan Media Arabia’nın
sahibi olduğu www.independentturkish.com haber sitesinde görevli beş kişinin işine “ekonomik
küçülme” gerekçesiyle son verildi. Görevlerine son verilen isimler arasında haber müdürü İnan
Demirel, şef editör Bengü Şap, editör Pınar Hortoğlu ve muhabirler Saime Toktaş ile Ali Dağlar
yer aldı. Nevzat Çiçek’in genel yayın yönetmenliğini yaptığı Independent Türkçe 15 Nisan
2019’da yayın hayatına başlamıştı. 30 The Independent’in Türkçe servisi, Arapça, Urduca ve
Farsça yayın haklarını da satın alan Suudi Arabistan Araştırma ve Pazarlama Grubu (SRMG) ile
The Independent arasında yapılan anlaşma çerçevesinde SRMG bünyesindeki Media Arabia
tarafından kurulmuştu. 31

İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale
1 Haziran 2019
• “Cumartesi Anneleri”nin Galatasaray Meydanı’nda 740. hafta oturma eylemi polis
tarafından engellendi. İHD İstanbul Şubesi’nin bulunduğu sokakta “Cumartesi Anneleri” adına
basın açıklaması yapan Berna Tosun, “Toplum olarak ihtiyacımız birbirinin tekrarı olan ve
yalnızca sözde kalan yargı paketleri değil, gerçek adaletin, gerçek demokrasinin, gerçek insan

26 https://www.medyaradar.com/mhpnin-gazetesini-ekonomik-kriz-vurdu-haberi-2010304
27 https://www.birgun.net/haber-detay/kuvvet-komutanlarindan-murat-alan-ve-akit-tvye-dava.html
28 https://t24.com.tr/haber/halk-tv-de-gorevden-almalar-suruyor,828220
29 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1462088/Gazetecilere_yine_ceza.html
30 https://www.medyaradar.com/independent-turkcede-deprem-hangi-isimlerle-yollar-ayrildi-medyaradarozel-haberi-2010477
31 https://www.yeniakit.com.tr/haber/independent-turkce-yayin-hayatina-basladi-708432.html
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haklarının hayata geçirildiği uygulamalardır” dedi. 32
2 Haziran 2019
• İstanbul Kadıköy’de “Demokrasi Kazanacak” bileşenlerince yapılan seçim
çalışmalarına polis müdahale etti. Polisler, 25 Mayıs’tan beri Kadıköy İskele Meydanı’nda “AKP
dönemi İBB İsraf Faturası” başlıklı bildiriyi dağıtan “Demokrasi Kazanacak” kampanyası
gönüllülerine, bildiride “Cumhurbaşkanı’na hakaret” olduğunu iddiasıyla soruşturma başlatıldığı
bilgisini verdi. Kadıköy İskele Karakolu’nda kampanya ekibinden dört kişinin ifadesi alındı.33
5 Haziran 2019
• Sanatçı Alpay, İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi’ndeki konseri sırasında
söylediği “Sıradaki şarkım, devlet tarafından zalimce katledilen insanlara gelsin” sözleri
gerekçesiyle bir dinleyici tarafından savcılığa ihbar edildi. Alpay’dan “terör örgütü üyelerini
övdüğü ve devleti aşağıladığı” iddiasıyla şikayetçi olunduğu belirtildi. Alpay ise, “Türkiye
Cumhuriyeti hükümetleri tarafından katledilen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıyla, Gezi direnişinde
hayatını kaybeden Berkin Elvan’a şarkı ithaf etmenin nesi terör? Ben şarkıyı ithaf ettiğimde
salondakiler ayakta alkışladılar. Eğer Gezmiş ve arkadaşlarına, Elvan’a şarkı ithaf etmek, Gezi
direnişini savunmak terörse ben teröristim. Bunu her yerde söylerim” dedi. 34
6 Haziran 2019
• Van Gevaş Kaymakamlığı, 20-23 Haziran’da yapılması planlanan “GezginfestVan”
etkinliğini, “huzur ve güven ortamı içerisinde bir etkinlik geçirmeleri için gerekli teknik şartlar
sağlanamadığı" gerekçesiyle yasakladığını duyurdu. Kaymakamlık, organizatör firma tarafından
izin talebinde bulunulmadığını da öne sürdü.35
9 Haziran 2019
• Trabzon Havalimanı’nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Akıllı ol” diyerek tepki
gösteren Mehmet Ali Sivaz hakkında adli süreç başlatıldı. Valilik açıklamasında, Sivaz’ın “CHP
il yönetimi, İl Başkanı ve Milletvekilleri ile 31 Mart yerel seçimlerindeki CHP Belediye Başkan
adayları ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilmiştir” denildi. Soylu, Ramazan Bayramı
dolayısıyla geldiği Trabzon’da, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem
İmamoğlu’nu karşılamak için havalimanı çıkışında bulunanlar tarafından protesto edilmişti. “Her
şey çok güzel olacak” sloganlarının atıldığı protesto esnasında bir kişi “Akıllı ol Soylu” dedi.
Soylu bunun üzerine yurttaşa “Artistlik yapma” diyerek yanıt vermişti. 36
10 Haziran 2019
• İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Dairesi, İlahiyatçı Yazar İhsan Eliaçık hakkında
İstanbul il sınırları dışına çıkmama ve haftada iki gün imza adli kontrol uygulanmasını kaldırdı.
Mahkeme, Eliaçık’ın yurt dışına çıkış yasağını ise kaldırmadı. İstanbul 26. Ağır Ceza
Mahkemesi, Eliaçık hakkında bir seminerdeki konuşması ve bir internet sitesindeki söyleşisinden
dolayı 17 Nisan 2018’de altı yıl üç ay hapis cezası vermişti. Mahkeme, ayrıca Eliaçık hakkında
yurt dışına ve İstanbul dışına çıkmama yasakları ile haftada iki gün karakola imza adli kontrolü
uygulanmasına karar vermişti. 37
• İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Arş. Gör. olarak çalışan Zeliha Gizem Sayın

32 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1422195/Cumartesi_Anneleri___Sozde_kalan_yargi_paketleri_.html
33 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1422926/iBB_israf_faturasi_cumhurbaskanina_hakaret_sayildi.html
34 https://www.evrensel.net/haber/380679/sanatci-alpay-konserinde-denizleri-ve-berkini-andi-sorusturma-baslatildi
35 https://www.evrensel.net/haber/380812/gevas-kaymakamligi-gezginfest-van-etkinligini-iptal-etti
36 http://www.trabzon.gov.tr/basin-aciklamasi-09062019
37 https://www.gazeteduvar.com.tr/turkiye/2019/06/10/eliacikin-yurt-disi-yasagi-kaldirilmadi/
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hakkında yurt dışında olduğu için katılmadığı duruşma gerekçe gösterilerek yakalama kararı
çıkardı. Sayın, 11 Haziran’da yurt dışından döndüğü sırada ifadesi alınıp serbest bırakılmak üzere
havalimanında gözaltına alınacak. 38
• Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz, AKP’li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’yu
eleştirdiği “Pontus” tartışması konulu iki tweetine engelleme getirildiğini öne sürdü. Saymaz,
Twitter’dan aracılığıyla “Benim tweetimi kaldırmam, Göksu’nun gafını ortadan kaldırmaz”
mesajını paylaştı. 39
12 Haziran 2019
• Van Valiliği, 15 gün süreyle kentte her türlü yürüyüş, toplantı ve toplanmalar, basın
açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi her türlü eylem ve etkinlikleri yasakladı. 40
13 Haziran 2019
• İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı
Noemi Levy Aksu’ya “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla iki yıl altı ay hapis
cezası verdi.41
• İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı Bilgi
Üniversitesi’nden Arş. Gör. Belin Benezra ve Boğaziçi Üniversitesi’nden doktora öğrencisi
Şenay Çınar’a birer yıl üçer ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. 42
15 Haziran 2019
• İzmir Valiliği, “7. İzmir LGBTİ+ Onur Haftası” kapsamında yapılacak etkinlikleri ve
Onur Yürüyüşü’nü yasakladığını duyurdu. Açıklamada, “Milli güvenlik, kamu düzeni, suç
işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin
korunması, olası şiddet ve terör olaylarının önüne geçebilmek amacıyla yapılması planlanan
çeşitli etkinlikler Valiliğimizce yasaklanmıştır” denildi. 43
17 Haziran 2019
• Hakkari Valiliği, terörle mücadele aleyhinde “sansasyonel ve provokatif eylemler”
olabileceği nedeniyşe kentte 30 gün boyunca yapılacak tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığını
duyurdu. Valilik açıklamasında, “Ülkemiz genelinde FETÖ/PDY terör örgütüne karşı ve Irak’ın
kuzeyi ile Suriye’nin kuzeyinde bulunan PKK/KCK ve YPG/PYD terör örgütlerine karşı
yürütülen başarılı operasyonlar gerekçe gösterilerek etkinlikler yapılabileceği, bu etkinlikler
kapsamında marjinal gruplarca toplumsal şiddet hareketlerine yönelik sansasyonel ve provakatif
saldırıların olabileceği ve kargaşa ortamı çıkarılmaya çalışılabileceği, bu etkinlikleri terör
örgütünün propagandasına dönüştürebilecekleri, kamu düzenini bozarak halkın can ve mal
emniyetini tehlikeye düşürebilecekleri, karşıt gruplar arasında çatışma olabileceği, yaz aylarının
gelmesiyle ve havaların ısınmasıyla birlikte terör örgütlerine karşı sempatisi bulunan kitlenin
hareketlenme arayışları içerisinde olabilecekleri ve yasal olarak başlayacak toplantı ve gösteri
yürüyüşlerini amacı dışına saptırarak toplumsal olaylar çıkartabilecekleri değerlendirilmektedir”
denildi.44
18 Haziran 2019
• İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı

38 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/209208-baris-akademisyeni-hakkindaki-yakalama-kararina-karsi-dayanisma
39 https://www.gercekgundem.com/medya/98079/tevfik-goksudan-ismail-saymazin-tweetlerine-erisim-engeli
40 https://www.haberturk.com/van-haberleri/69738391-van-valiliginden-15-gunluk-yasaklama
41 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/209324-uc-akademisyene-toplam-60-ay-hapis-cezasi
42 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/209324-uc-akademisyene-toplam-60-ay-hapis-cezasi
43 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/06/14/izmirde-onur-haftasi-etkinlikleri-yasaklandi/
44 http://www.hakkari.gov.tr/yasaklama-karari-3030
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Arş. Gör. Onur Baysal’a bir yıl üç ay hapis cezası
verdi. Mahkeme hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. 45
• İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı
Sabancı Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Reyhan Tutumlu’ya bir yıl üç ay hapis cezası verdi.
Mahkeme hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. 46
• İstanbul Valiliği, 27. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası ve Onur Yürüyüşü ’ne “toplumsal
tereddütlü grup” gerekçesiyle izin vermedi. Onur Yürüyüşü Düzenleme Komitesi adına Beren
Azizi, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nde düzenlediği basın açıklamasında, “Temel hak
ve özgürlükler kapsamında olan, anayasa ve yasalarla güvence altına alınan Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşü Düzenleme Hakkı’nın gerçekleştirilmesine yönelik verdiğimiz dilekçenin İstanbul
Valiliği tarafından en kısa sürede onaylanmasını bekliyoruz. LGBTİ+ kamuoyundan ve
LGBTİ+fobi ve ayrımcılık karşıtı olan herkesten süreci takip etmelerini istiyoruz” dedi. 47
20 Haziran 2019
• Şırnak Valiliği’nce kent merkezi ve ilçelerde 15 gün süreyle toplantı, gösteri yürüyüşü,
çadır kurma ve basın açıklaması yapılmasının yasaklandığı duyuruldu. Valilik açıklamasında,
“Irak’ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde PKK/KCK PYD/YPG terör örgütlerince kullanılan
mağara ve sığınakların imha edilmesi ve bölgede bulunan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi
amacıyla düzenlenen operasyonlar gerekçe gösterilerek etkinlikler yapılabileceği, kamu düzenini
bozarak, halkın can ve mal emniyetini tehlikeye düşürebilecekleri, karşıt gruplar arasında çatışma
olabileceği, yaz aylarının gelmesiyle ve havaların ısınmasıyla birlikte terör örgütlerine karşı
sempatisi bulunan kitlenin hareketlenme arayışları içerisinde olabilecekleri ve yasal olarak
başlayacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini amacı dışına saptırarak toplumsal olaylar
çıkartabilecekleri değerlendirilmektedir” denildi.” 48
21 Haziran 2019
• Ekşi Sözlük’te açılan “Berat Albayrak Özge Ulusoy ilişkisi iddiası” başlığına erişim
engeli getirildi. Başlığa tıklayanlar, “İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin Berat
Albayrak’ın talebi üzerine verdiği 18.06.2019 tarih ve 2019/4832 iş sayılı kararı uyarınca bu
başlıkta yer alan içeriklere erişimin engellenmesine karar verilmiştir” uyarısı ile karşılaştı. 49
Ancak daha sonra başlığın yeniden yorumlara açıldığı görüldü.
22 Haziran 2019
• İzmir’de 7. LGBTİ+ Onur Haftası’nda Alsancak’ta toplanan grubun yürüyüş
girişiminde polis, 16 kişiyi gözaltına aldı. Yürüyüşe izin vermeyen polis kitleye biber gazıyla
müdahale etti. Ardından Alsancak Kordon’da oturma eylemi yapan kişiler gözaltına alındı. 50
23 Haziran 2019
• İstanbul Valiliği, Taksim’de yürüyüş izni vermediği 27. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası
Komitesi’nin Bakırköy Pazar Alanı’nda düzenlemek istediği yürüyüş ve mitinge de olumsuz
yanıt verdi. Valilik, Bakırköy’deki eylemi, “Halkın huzur ve güvenliğinin, kişi
dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının
hak ve özgürlüklerinin korunması, olası şiddet ve terör olaylarının önlenmesi, provokatif eylem
ve olayların yaşanmaması” gerekçeleriyle yasakladı. Komite’nin yasağa ilişkin açıklamasında,

45 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/209472-mahkeme-aym-nin-kararini-bekleyecek
46 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/209472-mahkeme-aym-nin-kararini-bekleyecek
47 https://www.evrensel.net/haber/381473/istanbul-onur-haftasi-komitesine-toplumsal-tereddutlu-grup-gerekcesiyle-ret
48 http://www.sirnak.gov.tr/-basin-duyurusu-20062019
49 https://eksisozluk.com/berat-albayrak-ozge-ulusoy-iliskisi-iddiasi--6076521?p=1
50 http://www.medyafaresi.com/haber/izmirde-lgbti-yuruyusune-mudahale-16-gozalti/912241

13

Gazeteciler Cemiyeti

İfade ve Basın Özgürlüğü Haziran 2019 Raporu

Özgürlük için Basın

“LGBTİ+’lara sadece Taksim’in değil İstanbul’un her yerinin yasak olduğunu görmüş olduk.
Genel ahlak, genel sağlık, toplum güvenliği gibi bahanelerle getirilen yasak kararına dair
atacağımız adımları ve yürüyüşün durumunu yakın zamanda duyuracağız. 30 Haziran günü
LGBTİ+’lar ve LGBTİ+fobi karşıtlarının bir arada olacağına olan inancımızla çalışmalarımızı
sürdürüyoruz” denildi. 51
25 Haziran 2019
• Adana’da aralarında DBP Adana İl Yöneticisi Halit Şaşmaz’ın da olduğu yedi HDP’li
tutuklandı. Antalya, Niğde ve Mardin’de yapılan operasyonlarda 17 Haziran’da gözaltına
alınarak Adana Adliyesi’ne sevk edilen Şaşmaz Ektiren, Berfin Doğan, Selman Şen, Abdullah
Ayriç, Saadet Çelik ve Bahattin Ayraç “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt adına faaliyete bulunmak”
iddialarıyla tutuklandı. 52
26 Haziran 2019
• İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı Davası’nın ilk duruşmasında Silivri
Cezaevi’nde tutuklu Yiğit Aksakoğlu’nun tahliyesine, Osman Kavala’nın ise tutukluluğunun
devamına karar verdi. Dava 18-19 Temmuz’a ertelendi. Söz konusu davada, tutuklu Kavala ve
Aksakoğlu’yla birlikte 16 kişi için “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya
teşebbüs” iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor. Tutuksuz yargılananlar, Ali Hakan
Altınay, Ayşe Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Çiğdem Mater Utku, Gökçe
Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekci, Mehmet Ali
Alabora, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi. Mehmet
Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Dündar, Handan, Arıkan ve Germiyanoğlu hakkında ise
yakalama kararı bulunuyor. 53
• Mersin Valiliği, 5. Mersin LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında 1- 7 Temmuz arasında
düzenlenecek etkinlikleri yasakladı. Valilik açıklamasında, “Kamu esenliğinin ve genel asayişin
devamının sağlanması suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın,
vatandaşlarımızın mal ve can güvenliklerin korunması amacıyla LGBTİ dernekleri veya benzer
oluşum ve gruplar tarafından ilimizde kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen yürüyüş, basın
açıklaması, oturma eylemi, stand/çadır kurma vb. her türlü etkinlik 25 Haziran 2019 itibaren 20
gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.54
• “Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı ve yurtdışında yaşayan Kaliforniya
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Baki Tezcan, İstanbul’a gelirken pasaport kontrolünde ifade vermesi
gerektiği gerekçesiyle gözaltına alındı.55 Tezcan daha sonra serbest bırakıldı. 56
30 Haziran 2019
• ODTÜ’de düzenlenen mezuniyet töreni öncesi altı öğrenci, sabah saatlerinde evlerine
yapılan operasyonla gözaltına alındı. ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması’ndan Melike İrem, ODTÜ
Kavaklık Direnişi’nden Çağlar Karabulut ile ODTÜ öğrencileri Emrecan Konyalı ve Meziyet
Yıldız’ın evlerinden gözaltına alındığı öğrenildi. Öğrenciler ifadeleri alındıktan sonra serbest
bırakıldı.57

RTÜK Cezaları

51 https://www.birgun.net/haber-detay/onur-yuruyuslerine-her-yerde-yasak.html
52 https://www.evrensel.net/haber/381825/adanada-hdpli-7-genc-tutuklandi
53 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/06/25/aksakoglu-icin-tahliye-kavala-icin-tutuklulugunun-devami-karari/
54 http://www.mersin.gov.tr/yasaklama-karari
55 https://twitter.com/BarisAkademik/status/1143876133643071489
56 https://twitter.com/BarisAkademik/status/1143918585577902081
57 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/06/30/odtude-mezuniyet-toreni-oncesi-ogrencilere-gozalti/
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3 Haziran 2019
• RTÜK’ün, kurumda çalışan 40’tan fazla uzmanı, gerekçe göstermeden Strateji
Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na tayin ettiği öne sürüldü. Kamu-Sen Genel Başkanı Resul Akay,
“görülen lüzum üzerine” gibi ifadelerle hiçbir gerekçe gösterilmeden tayin işlemi yapıldığını
söyleyerek, “Bayram arifesinde 20-25 yılda yetişmiş kadroların bir çırpıda işlevsiz bir konuma
getirilmesi düpedüz memur kıyımıdır” dedi. 58
13 Haziran 2019
• RTÜK, eşcinsel ilişkilerin yer aldığı “Jane The Virgin” dizisi nedeniyle Fox Life
kanalına en yüksek orandan idari para ve program durdurma cezası verdi. 59 Üst Kurul’un
açıklamasında, dizinin “milli ve manevi değerleri hiçe sayması, çocuk ve gençlerin fiziksel ve
ruhsal gelişimlerine olumsuz etki etmesi” nedeniyle ceza aldığı belirtildi. Öte yandan sağlık
beyanıyla cinsel performans artırıcı ürün tanıtımı ve satışı yapan Mega Suare kanalına,
vatandaşları yanılttığı gerekçesiyle idari para cezası ve beş kez program durdurma müeyyidesi
uygulandı. Ayrıca sahte bitkisel ürünler satan One Bal TV, Farklı TV, World Beauty Channel,
Maksim TV, Mega Müzik, Hazan TV ve Berat TV’ye de idari para cezası verildi. 60

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepki
1 Haziran 2019
• Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İzmir Şubesi, Cumhuriyet’teki işten çıkarmalara
“Arkadaşlarımızın bir an önce görevine geri alınmasını talep ediyoruz. Alınan bu yanlış karardan
dönülmesini istiyoruz” sözleriyle tepki gösterdi. Açıklamada, Cumhuriyet’te yaklaşık 24 yıldır
çalışan 2015’ten beri de temsilcilik görevini üstlenen TGS İzmir Şubesi Disiplin Kurulu üyesi ve
Genel Merkez Delegesi Hakan Dirik, 21 yıldır muhabir ve istihbarat şefi görevlerini yürüten TGS
İzmir Şubesi Genel Merkez Delegesi Yusuf Özkan, muhabir Melis Apaydın İde ve reklamcı
İbrahim Yoğurtçu’ya Ramazan Bayramı arifesinde “İşletmenin ve işin gereği birlikte
çalışamayacağız” ifadesi kullanılan bildiriminin büyük üzüntü yarattığı belirtildi. 61
4 Haziran 2019
• ÇGD, Bursa Şubesi’nin yöneticisi Ozan Kaplanoğlu’nun hukuki değil siyasi gerekçeyle
hapsedildiğini duyurdu. Açıklamada, “Demokrasinin en temel kurumu olan ve bütün öteki
özgürlüklere kaynaklık eden düşünceyi ifade ve basın özgürlüğüne dönük yıllardır süre gelen
baskı ve saldırılar, son yıllarda artarak devam etmekte, mesleğimizin görev ve sorumlulukları
kapsamında eleştiride bulunan gazeteciler istisnasız şiddetle susturulmaya çalışılmaktadır.
Meslektaşlarımıza öldürme kastıyla saldırıları cezasız bırakan mahkemeler, eleştiri hakkını
kullanan meslektaşlarımızı cezalandırmaktan geri durmamaktadır. Kaplanoğlu da yargının son
dönemdeki hukuk cinayetlerinden birine kurban edilmiştir. Olmayan bir örgütle bağlantı
kurularak daha önce cezalandırılan ve kısa bir dönem cezaevinde kalan yöneticimiz Kaplanoğlu,
bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine sloganlar atılan bir yürüyüşe katılması
gerekçesiyle cezalandırıldı ve tam da Erdoğan’ın, ‘Yargı Reformu Strateji’ belgesini adı altında
temel hak ve özgürlüklerin genişletileceğini açıkladığı günlerde Bursa Cezaevi’ne konuldu”
denildi.62
7 Haziran 2019

58 https://www.evrensel.net/haber/380654/rtukte-40i-askin-calisana-surgun
59 https://www.cnnturk.com/turkiye/rtukten-es-cinsel-iliskilere-yer-veren-diziye-ceza
60 https://www.ntv.com.tr/turkiye/rtukten-escinsel-iliskilere-yer-veren-diziye-ceza,9CEUeMyrEEGaQu5j7u18sg
61 https://www.evrensel.net/haber/380501/cumhuriyet-gazetesi-izmir-burosu-3-calisanini-isten-cikardi
62 http://www.haberanaliz.net/haber/bayrami-cezaevinde-gecirmek-zorunda-kalan-gazeteciler-yalniz-degildir/5080
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• TGS, Bodrum’da üç magazin muhabirini taşıyan sandala sürat teknesi tarafından kasten
çarpıldığını belirterek, “Bu cinayete teşebbüstür. Soruşturmanın takipçisi olacağız” dedi. 63
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de, “Güvenlik kamerası görüntülerinde sürat teknesinin hız
kesmeden muhabirlerin bulunduğu tekneye çarptığı görülmüştür. Gazetecilerin büyük bir tehlike
yaşamasına, teknenin kaptanının ağır yaralanmasına neden olan bu saldırının meslektaşlarımızın
görüntü almasını engellemek için yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu durum basın ve düşünceyi ifade
özgürlüğü açısından vahimdir” denildi. 64
12 Haziran 2019
• CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, RTÜK’ün TOBB Binası’ndan iki kat
kiraladığını belirterek, Üst Kurul’da işe alınan AKP’li vekillerin yakınlarının olduğu listeyi
açıkladı. Öztunç, kiralanan iki katın aylık kira bedelinin 150.000 lira olduğunu, başkanlık katının
boşaltıldığını, Hukuk Daire Başkanlığı ile Basın Daire Başkanlığı’nın başka katlara alındığını ve
başkanlık makamda yenileme çalışmalarının yapıldığını söyledi. Öztunç, RTÜK Başkanı
Ebubekir Şahin’in çok sayıda AKP’li vekilin yeğeni, gelini ve çocuğunu istisnai kadrodan
başlattığını ve bu kişilere daire başkan yardımcılığı görevi verilerek 10.500 lira maaş ödendiğini
kaydetti.65 Öztunç, söz konusu isimler arasında Ömer Faruk Duran, Mehmet Said Akman ve İlke
Akman’ın yer aldığını açıkladı.66
13 Haziran 2019
• TGS, Twitter aracılığıyla Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ’ın cezaevine girmesine
“Yazmak yasak, saldırmak serbest. Bir ay önce sokak ortasında saldırıya uğrayan gazeteci bugün
‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla cezaevine kondu” mesajıyla tepki gösterdi.67
• Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın hayata geçirileceğini duyurduğu Yargı Reformu Paketi’nin basın sektörüne olan
etkisiyle ilgili “Öngörüldüğü şekilde bir değişiklik yapılması halinde 10 bin kişiye yakın
istihdamda çok ciddi kayıplar yaşanacak” dedi. Basın sektörü açısından kamu ilanları yoluyla
oluşturulan gelirlerden mahrum kalacağını belirten Turpçu, “Reklam eşdeğerleri yolu ile ortaya
çıkan devasa katma değer gidecektir. BİK mevzuatı çerçevesinde yazılı basına verilmekte olan
resmi ilan gelirlerinin tamamı KDV, BİK Komisyonu, SGK pirim, damga, muhtasar, gelir ve
kurumlar vergileri yolu ile kamuya dönmektedir. Resmi belge ve aylık beyannamelerden de
görüleceği üzere aslında yazılı basın hem en kayıtlı sektör hem de yapmakta olduğu kamu
görevinin dışında katma değer üreten bir sektördü” diye konuştu. 68
14 Haziran 2019
• ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter’dan Bloomberg’in iki muhabiri hakkında
liranın değer kaybetmesi konusunda yaptıkları bir haber nedeniyle hapis cezası istemiyle dava
açılmasına ilişkin Türkiye’ye ifade ve basın özgürlüğünün korunması çağrısı yaptı. Paylaşımda,
“İfade ve basın özgürlüğü demokrasiyi güçlendirir ve bu özgürlüğün her yerde korunması
gerekir. Gazetecileri mesleklerini icra ettikleri için suçlamak, bu evrensel prensibe aykırıdır”
denildi.69 Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı da, Twitter aracılığıyla “Türkiye’de basın ve ifade
özgürlüğü Anayasamızın teminatı altındadır. Ancak bu hak gazetecilik kisvesi altında yasalara

63 https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/turkiye-gazeteciler-sendikasinda-maca-kizi-olayina-yanit-gecikmedi/
64 https://www.cnnturk.com/yerel-haberler/istanbul/merkez/tgc-gazetecilere-yonelik-saldiriyi-kiniyoruz-1005750
65 http://www.medyagazetesi.com.tr/oztunc-rtuk-te-yasanan-skandallari-acikladi/14614/
66 https://odatv.com/rtuku-akplilerin-ciftligi-yapmislar--12061930.html
67https://twiter.com/TGS_org_tr/status/1139177647186092032?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2
Ftr%2Fgazeteci-yavuz-selim-demira%25C4%259F-hapse-girdi%2Fa-49187114
68 https://www.haberturk.com/kirsehir-haberleri/69754336-kirsehir-gazeteciler-cemiyeti-baskani-mehmet-emin-turpcu-resmi-ilan-gelirleri-kamuya-geri
69https://twitter.com/USEmbassyTurkey/status/1139543789939384320?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E113954378993938432
0&ref_url=https%3A%2F%2Filerihaber.org%2Ficerik%2Fabd-buyukelciligi-turiyeye-ifade-ve-basin-ozgurlugu-cagrisi-yapti-99261.html
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aykırı hareket edilmesine ve terörizmin desteklenmesine cevaz vermez” mesajını paylaştı. 70
15 Haziran 2019
• Yeni Akit TV Haber Müdürü Murat Alan, Cuma namazı çıkışı bir grup tarafından darp
edilmesiyle ilgili “Bu Cumhurbaşkanımızın iradesine saldırı. AKP’nin bu işi takip etmesi lazım.
Bizim hükümetimizde bizim dönemimizde bize yaptıklarına bakın” dedi. Saldırıda başından ve
vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Alan, çevredeki bir hastaneye kaldırılarak tedavi
altına alındı. Alan’ın tedavisi sürerken darp eden dört kişinin gözaltına alındığı belirtildi.71
16 Haziran 2019
• HDP, ETHA, Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM) ve Özgür Genç Kadın (ÖGK)
üyelerinin gözaltına alınmasına tepki göstererek, serbest bırakılmaları için çağrıda bulundu.
Açıklamada, “polis baskını sonucunda beşi gazeteci yedi kişi gözaltına alınmış, ajansın internet
sitesi BTK tarafından erişime engellenmiştir. AKP Hükümeti’nin özgür basına yönelik
tahammülsüzlüğü bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Bu son gözaltı da ETHA’yı gazetecilikten
vazgeçiremeyecektir. ETHA da özgür basın geleneğinin diğer tüm temsilcileri gibi haber
yazmaya devam edecektir. Biz de gazetecilerin cezaevinde ya da sürgünde olmadığı bir ülke için
mücadelemizi sürdüreceğiz. İktidarın baskılarına, her türlü hak ve özgürlüğü ihlal eden
uygulamalarına karşı birlikte mücadele edeceğiz” denildi. 72
• DİSK-Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren ve TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş,
ETHA’ya yapılan polis operasyonunda gözaltına alınan gazetecilerin serbest bırakılmasını talep
etti. Durmuş, “Belki OHAL sonrasında gazete, ajans baskını olmadı ama gazetecilere yönelik
baskılarda bir değişim de olmadı. Daha iki gün önce cezaevinden adli kontrol şartıyla bırakılan
iki çalışanın ardından yeniden ETHA’ya operasyon yapılmasını özel bir politika olarak
düşünüyorum. Gazetecilerin yaptıkları işlere bakılmaksızın, direkt yayın politikaları üzerinden
gözaltına alınmaları, tutuklanmaları bu mesleği yapabilme konusunda ciddi sıkıntıları da
beraberinde getiriyor” dedi. Eren ise özgür basın üzerindeki baskıların kaldırılmasını istediklerini
belirterek, “Yargı Reformu Strateji Paketi açıklaması seçim öncesi bir manevraydı, çünkü 17
yıldır var olan iktidar bu baskıları uyguluyor. Seçim sonrasında da gazetecilere yönelik baskıların
artmasından endişe ediyoruz. Bir yalanla iktidarlarını sürdürüyorlar ve gerçeği yazanlara,
söyleyenlere bu tür baskılar uyguluyorlar” diye konuştu.73
• Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Yönetim Kurulu, Yargı Reformu Strateji
Belgesi’nde yerel basın ile ilgili olan düzenlemenin resmi ilanları ortadan kaldıracağı
gerekçesiyle söz konusu düzenlemeden vazgeçilmesini talep etti. TGF Genel Başkanı Yılmaz
Karaca’nın, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a sunduğu talep yazısında, “Çok sesliliğe katkısının
yanı sıra demokrasimizin gelişmesine destek olan ve istihdam başta olmak üzere genel ve yerel
ülke kültürünün yaşatılması gibi anlamlı bir işlev üstlenen Anadolu basınını koruyup kollamak,
ülkemizin ve yüce milletimizin sağlıklı geleceği açısından da büyük önem arz etmektedir”
denildi.74
17 Haziran 2019
• Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), bu yıl 4’üncü kez düzenlenen İzmir Uluslararası
Edebiyat Festivali’ne, Kürtçe, Ermenice, Rumca yazan yazarlar ile Türkçe yazan Kürt, Rum,
Süryani, Ermeni, Çerkes yazarların davet edilmemesini kınadı. TYS’nin açıklamasında,
“Yapılan uluslararası bir edebiyat festivalinde Türkiye coğrafyasında konuşulan Kürtçe, Rumca,

70 http://haber.sol.org.tr/turkiye/abd-buyukelciligi-ile-disisleri-arasinda-basin-ozgurlugu-atismasi-264660
71 https://www.birgun.net/haber-detay/darp-edilen-akit-tv-haber-muduru-alan-bizim-donemimizde-bize-yaptiklarina-bakin.html
72 https://www.hdp.org.tr/tr/basin/basin-aciklamalari/gozaltindaki-gazeteciler-derhal-serbest-birakilmalidir/13236
73 https://www.evrensel.net/haber/381349/gazeteci-orgutleri-gazeteciler-derhal-serbest-birakilmali
74 http://www.corumhaber.net/guncel/yerel-basin-icin-yok-olma-tehlikesi-meclise-tasindi-h95054.html
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Ermenice, Süryanice, Lazca, Çerkesce dillerinde yazanlara yer verilmemesini; aynı zamanda
Türkçe yazan Kürt, Rum, Süryani, Ermeni, Çerkes kökenli yazarların uluslararası bir festivale
çağrılmamış olmalarını sendika olarak edebiyatların birbirini tanıyarak bütünleşmesi, yazarların
baskılara, haksızlıklara, adaletsizliklere karşı çıkarak birleşmesi adına eleştiriyor festival bu
eksikliklerinden dolayı kınıyoruz” denildi. 75
18 Haziran 2019
• HDP Gençlik Meclisi, Adana merkezi dört ilde üyelerine yönelik gözaltılara “Gençliğin
devrimci siyaseti engellenemez” açıklamasıyla tepki gösterdi. Açıklamada, “HDP Gençlik
Meclisleri olarak örgütlendiğimiz günden bugüne sürekli gözaltı, kaçırma, ajanlaştırma vb.
uygulamalarla sindirilmeye ve baskılanmaya çalışıldık. Her baskı politikasının bir sonucu olarak
HDP Gençlik Meclisleri kendi örgütlenme sistemini, duruşunu faşizm karşısında daha da
netleştirmiştir. Faşizme karşı birleşik gençlik mücadelesini örmeye, HDP Gençlik Meclisleri’nde
örgütlenmeye çağırıyoruz” denildi. 76
20 Haziran 2019
• Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), AA ve TRT Arapçanın internet
sitelerinin Mısır’da erişime kapatılmasına, “Batı’yı sansüre ‘sansür’, darbeye ‘darbe’ demeye
davet ediyoruz” sözleriyle tepki gösterdi. UMED’in üç dilde yayımladığı açıklamada, “Mısır’da
ki antidemokratik uygulamalar sınırları aştı. Mısır’da basına sansür ve baskılar devam ederken,
AA ve TRT’nin sitelerine erişim engeli getirildi. Basın özgürlüğüne karşı denenen darbe
girişimini kınıyoruz” denildi. 77
21 Haziran 2019
• Uluslararası sivil toplum kuruluşları, 24 Haziran’da başlayacak Gezi Parkı Davası
nedeniyle yayınladıkları ortak bildiride, Silivri Cezaevi’nde tutuklu iş adamı Osman Kavala ve
Yiğit Aksakoğlu’nun derhal serbest bırakılmasını talep etti. Aralarında Uluslararası Af
Örgütü, Uluslararası Yazarlar Derneği PEN-Almanya Merkezi, Sınır Tanımayan Gazeteciler
örgütü ve Türkiye-Almanya Kültür Forumu’nun da bulunduğu sivil toplum kuruluşları, Alman
Hükümeti’nden de “Tutukluların serbest bırakılmasını sağlamak için her düzeyde çaba
gösterilmesini ve Türkiye’de hukukun üstünlüğü ve insan haklarının korunması için baskı
yapılmasını” talep etti. 78
• KESK’e bağlı Haber-Sen İzmir Şubesi, TRT’de aralarında spiker, yapımcı gibi
kadrolardaki 169 kişinin “istihdam fazlası personel” olduğu gerekçesiyle Devlet Personel
Başkanlığı’na bildirilmesini, TRT İzmir Bölge Müdürlüğü önünde protesto etti. İzmir Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, “İhtiyaç fazlası personel, özel yetenekleri olan personel.
Yayıncılık yapan, yayıncılığı bu okulda sürdüren binlerce kişilik sınavlarını geçerek gelen
personel. Çalınmış KPSS sorusu ile girenlerin değil, emekleriyle, yetenekleriyle bu kuruma giren
personeldir” dedi. Spiker Emine Özgür ise, “Bilinmelidir ki bir mühendis, ses sanatçısı,
prodüktör, yönetmen, spiker, montajcı ve diğer kadrolar ile anılan personel bu ülkede kolay
yetişmiyor. Belli bir çabanın, emeğin, birikimin ürünü olan bu çalışanları hangi kuruma
göndermeyi düşünüyorsunuz?” tepkisini paylaştı. 79
25 Haziran 2019
• ÇGD, 14 Aralık 2018’de Resmi Gazete’de yayınlanan basın kartı yönetmeliği ile ilgili

75 https://www.gazeteduvar.com.tr/kultur-sanat/2019/06/16/tysden-izmir-edebiyat-festivaline-kinama/
76 http://xn--binglhaber-hcb.net/hdp-genclik-meclisi-baskilar-mucadele-gerekcemizdir/
77 http://www.haber7.com/medya/haber/2871435-umed-batiyi-sansure-sansur-darbeye-darbe-demeye-davet-ediyoruz
78 https://www.dw.com/tr/sivil-toplum-kurulu%C5%9Flar%C4%B1ndan-gezi-davas%C4%B1-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1/a-49300376
79 https://www.birgun.net/haber-detay/haber-sen-izmir-subesi-trt-tek-bir-sesin-temsilcisi-olmustur.html
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Danıştay’a açtığı davada, Danıştay 10. Dairesi’nin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın söz
konusu yönetmeliğe ilişkin savunma hazırlamasını istediğini belirtti. ÇGD’nin açıklamasında,
“İktidarın, basın kartları aracılığıyla gazetecileri saray kapıları önünde sıraya dizmeyi amaçladığı
Basın Kartı Yönetmeliği’ne karşı özgür bir toplum için basın özgürlüğü anlayışıyla hukuki
haklarımızı kullanarak yargıya başvurduk. 12 Şubat’ta Danıştay’a verdiğimiz dava dilekçemizde,
yönetmeliğin bazı maddelerinin Anayasa ve yasalara aykırılık içermesi nedeniyle yürütmesinin
durdurulması ve iptalini talep ettik. Yönetmelikten önce başlayan, yönetmelikle üst noktaya
ulaşan basın kartları üzerinden mesleğimize yönelik baskılar, uzun zamandır ciddi sorunlara
neden olmaktadır. Son üç yılda iki bin 397 gazetecinin basın kartı iptal edilirken, 2019 yılının
sadece Mayıs ayına kadar geçen dört aylık süreçte kartı iptal edilen gazeteci sayısı 682 oldu.
Yılda en az üç kez toplanması gereken basın kartı komisyonu bir yılı aşkın süredir
toplanmamakta. Basın kartı almayı hak etmiş yüzlerce gazeteci sadece bir imza için komisyonun
toplanmasını tam bir yıldır beklemektedir. 21 Mart itibariyle ismi komisyonda bekleyen gazeteci
sayısı 997'dir. Sarı basın kartı, sistematik olarak gazeteciliği itibarsızlaştıranlar tarafından
gazeteciye somut hiçbir faydası olmayan bir kart haline getirilmiştir” denildi. 80
• KESK’e bağlı Eğitim-Sen Denizli Şubesi, Gezi Parkı Davası’na ilişkin basın
açıklamasında, “Silivri’de başlayan duruşma Gezi’nin de talepleri olan barış, demokrasi,
özgürlük, eşitlik, doğa ve yaşam tarzlarımıza müdahale edilmemesi gibi taleplerimize karşı
iktidarın bu taleplerimizi kriminalize etme girişimidir. Gezi Direnişi hukuka ve gerçeğe aykırı
bir iddianameyle karalanmaya, temel hak talepleri suç unsuru gibi gösterilmeye, barışçıl direniş
tarihsel ve meşru gerçeklik çarpıtılmaya ve Gezi yeniden yargılanmaya çalışılıyor” denildi. 81
28 Haziran 2019
• BİK Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan, Genel Kurul Üyesi Şevket
Erzen ile Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, “Yargı Reformu Strateji Belgesi”
kapsamında resmi ilanları gazetelerde yayınlamamanın sakıncalarına ilişkin rapor hazırladı.
Cumhurbaşkanlığı’na sunulan raporda, pakette öngörüldüğü şekilde bir değişiklik yapılması
halinde istihdamda 10 bin kişiye yakın kaybın yaşanacağı belirtildi. Resmi basın ilan bedelinin
gazeteye ödenmesi için gösterilen “vergi borcu yoktur” şartının yerel basını zora düşürdüğü de
kaydedildi. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Halil İbrahim Hüner
de, Anadolu basınının büyük ekonomik kriz yaşadığını belirterek, BİK’ten resmi ilan alan 1.200
civarında yerel gazete bulunduğunu ve “vergi borcu yoktur” şartı için sürenin uzatılmaması
durumunda en az 500 ila 600 gazetenin zor duruma düşerek kepenk kapatacağını bildirdi. 82

Diğer Gelişmeler
1 Haziran 2019
• NTV’nin ekonomi müdürü Gökay Otyam, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın
iletişim danışmanı oldu. Otyam, canlı yayında NTV’den ayrıldığını duyurdu. 83
4 Haziran 2019
• Türkiye gazetesi, Cem Küçük’ün Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’ı “Çiftlik Bank” ile adı
duyulan Mehmet Aydın’a benzettiği yazısını internet sitesinden önce kaldırdı ancak daha sonra
yazıdaki “Sen bizim tarafın köpeğisin” gibi ifadeleri çıkartarak, tekrar yayımladı. Küçük’ün
“Türk medyasının Tosun Mehmet Aydın tipolojisi” 84 başlıklı yazısındaki, “Ben sana bizim

80 http://www.haberanaliz.net/haber/basin-karti-yonetmeliginin-iptali-davamizda-cumhurbaskanligi-savunma-verecek/5345
81 https://www.birgun.net/haber-detay/kesk-denizli-subesigezi-tekrar-yargilanmaya-calisiliyor.html
82 https://www.aydinlik.com.tr/yargi-paketinde-gazeteleri-bitirecek-madde-ekonomi-haziran-2019-1
83 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201906011039221168-ntv-ekonomi-muduru-otyam-albayrakin-iletisim-danismani-oldu/
84 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/cem-kucuk/608264.aspx
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taraftansın demedim. Bizim taraftan değilsin ama sen bizim tarafın köpeğisin. Eskiden Aydın
Doğan'ın köpeğiydin, şimdi ise bizim köpeğimizsin. Sahibin değişiyor ama her devir sen bir
köpeksin. Biz yat desek yatıyorsun. Kalk desek kalkıyorsun. Havla dediğimizde işte Ekrem
İmamoğlu’na yaptırdığımız gibi havlıyorsun” bölümü kaldırıldı. 85
• Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ) Mayıs ayı Hak İhlalleri Raporu’na göre; beş
gazeteci saldırıya uğradı, iki gazeteci tutuklandı, 10 gazeteci ceza aldı, altı gazeteci gözaltına
alındı, 44 gazeteci yargılandı ve dokuz gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı. Ayrıca 40 kez
gazeteciler haber takibi sırasında engellendi, fotoğraf ve görüntülerine el konuldu. İki gazeteci
tahliye edildi. Raporda, “Yargı reformu adı altında dile getirilen ‘basın ve ifade özgürlüğü’
meselesi afaki söylemlerin dışına çıkıp, yapısal reformlarla ve yasal düzenlemelerle güvence
altına alınmalı. Bunun başlangıcı ise hala tutuklu olan 157 meslektaşımızın serbest bırakılması
ve tüm gazeteciler hakkında açılan davaların kapatılmasıyla olacağını bir kez daha hatırlatıyoruz”
denildi.86
• Muğla’nın Bodrum ilçesinde magazin muhabirleri Hürriyet’ten Cenker Tezel,
Habertürk’ten Onur Aydın ve TV 100’den Metehan Ekşi’nin bulunduğu tekneye Maça Kızı
Oteli’ne ait sürat teknesi çarparak, batırdı. Görevi başındaki üç muhabir ile kaptan Osman
Demirkoz’un ölümden döndüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.87 Sürat teknesi kaptanı Alper
Sakay, “taksirle yaralamaya neden olmak” suçlamasıyla tutuklanırken, olayla ilgili otel sahibi
Sahir Erozan’ın talimatı olup olmadığı tartışıldı. 88
5 Haziran 2019
• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Medya Çalışma
Grubu tarafından son dokuz ayda internette çocukların gelişimini olumsuz etkileyecek 128
içeriğe erişim engeli getirildiğini, iki kişinin ise gözaltına alındığını duyurdu. Selçuk, “Dijital
ortamda yer alan çocuğun yaş ve gelişimine uygun olmayan içerik ve reklamlar, siber zorbalık,
şiddet ve korku, bahis siteleri çocuğun psiko-sosyal gelişimine önemli derecede etki edecek
riskler arasında yer alıyor. Özellikle sosyal paylaşım sitelerinde kişilerin her adımı takip
edilebiliyor. Bu nedenle çocukların paylaştığı bilgiler, üçüncü bir kişinin elinde kötü bir amaçla
kullanılabiliyor; çocuklar özgür olduklarını düşündükleri bu ortamlarda hedef olabiliyorlar”
değerlendirmesinde bulundu. 89
6 Haziran 2019
• CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Cezaevi’nde ziyaret ettiği
gazeteci Ayşe Düzkan’ın denetimli serbestlik için gereken belgelerinin Eskişehir yerine
Hendek’e gönderildiğini açıkladı. Çakırözer, “Düzkan adaletin bu şekilde yolunu şaşırması
yüzünden bayramı cezaevinde geçirmek zorunda kaldı” dedi. Aynı cezaevindeki Prof. Dr. Füsun
Üstel’i de ziyaret eden Çakırözer, “Adalet Bakanlığı’ndan açık cezaevine sevk edilmeyi talep
ediyor. AYM ise hak ihlali başvurusu yaptı. Özgürlüklerinin ihlal edildiğini, hakkında verilen
cezanın infazının durdurulmasını ve tahliyesini talep ediyor. Başvurular bir an önce işleme
alınmalı, hakkındaki infaz durdurulmalı ve Üstel özgürlüğüne kavuşmalı” sözlerine yer verdi. 90
• Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Akit TV’de, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan
generallerle ilgili “Eşek gibi Erdoğan’ın arkasında saf tutacaklar” sözleri hakkında suç
duyurusunda bulunulacağını duyurdu. Açıklamada, “Bir televizyon kanalında TSK'da görev

85 https://www.medyaradar.com/o-sozler-sansur-yedi-yazi-geri-geldi-haberi-2009369
86 https://t24.com.tr/haber/ozgur-gazeteciler-inisiyatifi-nden-hak-ihlalleri-raporu,824352
87 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/magazin-muhabirleri-olumden-dondu-236920h.htm
88 https://www.evrensel.net/haber/380729/bodrumda-haber-takibi-yapan-gazetecilerin-sandalina-surat-teknesi-carpti
89 https://www.dha.com.tr/politika/bakan-selcuk-acikladi-128-icerige-erisim-engeli/haber-1657324
90 https://t24.com.tr/haber/adalet-yolunu-sasirdi-bayramdan-once-serbest-kalabilecegi-belirtilen-gazeteci-ayse-duzkan-in-belgeleri-baska-cezaevinegonderilmis,824671
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yapan generallere söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, hazırlıkların tamamlanmasını müteakip suç
duyurusunda bulunulacak” denildi. Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, gazeteci Ali
Tarakçı’ya bir konu hakkında yanıt verirken, “O hizaya gelmeyen apoletli generalleriniz hepsi
Erdoğan’ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya eşek gibi saf tutacaklar. Bu ülkede demokrasi
varsa bunu AKP iktidarı oturttu” demişti. 91
• “Aktüel Arkeoloji” isimli arkeoloji dergisi, yayın hayatına devam edebilmek için
okuyucularından kağıt desteği istedi. Dergi tarafından Twitter aracılığıyla yapılan duyuruda, “Bu
çağrı, sürdürülebilir bağımsız bir arkeoloji dergisinin devamı için bir kağıt dayanışmasıdır. Siz
kağıt için destek olun, biz de geleceğe bir Anadolu bırakmak için mücadele etmeye devam
edelim” denildi.92 Dergi için 31 destekçi tarafından şimdiye kadar toplam 4.450 lira toplandığı
belirtildi.93
7 Haziran 2019
• Adana’da Egemen gazetesi kurucusu Hakan Denizli’ye silahla saldıranlar V.T.A, S.Ö,
V.C ve E.E nöbetçi mahkemece tutuklandı. Denizli, 24 Mayıs’ta kızı ve torunuyla bindiği
otomobilde silahlı saldırıya uğramıştı.94
• Yeni Akit, Mersin’deki Onur Yürüyüşü’nü hedef göstererek, “Onursuz i…ler rahat
durmuyor” başlığıyla LGBTİ gruplarını hedef aldı. Haberde, “Özgürlük adı altında cinsel
sapkınlık hastalığını tüm topluma yaymaya çalışan LGBT dernekleri, sözde ‘Onur Yürüyüşü’
adıyla 26 Haziran’da İstanbul’da tertiplemek istedikleri etkinliğin İstanbul Valiliği tarafından
iptal edilmesi üzerine Mersin’e yöneldiler” ifadelerine yer verildi. 95
11 Haziran 2019
• AYM, Gezi olaylarında hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ailesinin yaptığı bireysel
başvuruyu reddetti. AYM’nin kararında, “Bir bireysel başvurunun kabul edilebilmesi için
başvurucunun sadece mağdur olduğunu ileri sürmesi yeterli olmayıp ihlalden doğrudan veya
dolaylı olarak etkilendiğini yani mağdur olduğunu göstermesi veya mağdur olduğu konusunda
Anayasa Mahkemesi’ni ikna etmesi gerekir. Buna göre aile bireylerinin kötü muamele yasağı
bakımından mağdur statüsüne sahip olabilmeleri için ölüm olayı nedeni ile kaçınılmaz olarak
yaşanılan üzüntüye farklı bir boyut ve şekil kazandırılmış olmalıdır” denildi. Elvan’ın ailesi, 30
Mart 2015’te yaşam hakkının ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasıyla AYM’ye
başvurmuştu.96
• İstanbul Bakırköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz’ın
hakaret gerekçesiyle hakkında tazminat davası açtığı Türkiye yazarı Cem Küçük’ün 10.000 lira
ödemesine karar verdi. 97
12 Haziran 2019
• Beşiktaş Spor Kulübü’nün resmi yayın organı BJK TV, yönetim kurulunun kararı ile
kapatıldı ve 40 personel işten çıkarıldı. 98 BJK TV’de personelin sezon içerisinde maaşlarının
sürekli geç ödendiği, altı aylık dönemlerde maaş alamadıkları öğrenildi. Başkan Fikret Orman’ın
kanalı “kimse izlemiyor” görüşüyle kapatma kararı aldığı ifade edildi. Kanalın bir süre daha
Youtube üzerinden yayın hayatına devam edeceği belirtiliyor.99

91 https://t24.com.tr/haber/milli-savunma-bakanligi-ndan-akit-gazetesi-haber-muduru-murat-alan-sozleriyle-ilgili-suc-duyurusu,824688
92 https://www.aydinlik.com.tr/aktuel-arkeoloji-dergisinden-kagit-destegi-cagrisi-medya-haziran-2019
93 https://fongogo.com/Project/bagimsiz-bir-arkeoloji-dergisi-icin-kagit-destegi
94 https://www.birgun.net/haber-detay/gazeteci-hakan-denizliyi-vuranlar-yakalandi.html
95 https://www.yeniakit.com.tr/haber/onursuz-ibneler-rahat-durmuyor-bu-kez-de-mersini-us-sectiler-788223.html
96 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/aymden-aileye-ret-magdur-olmak-yetmez-ikna-et-41240081
97 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/1433375/ismail_Saymaz_dan_Cem_Kucuk_e__Tazminati_yatirmadigi_takdirde_icra_islemi_baslatacagim.html
98 https://www.sporx.com/bjk-tv-kapaniyor-calisanlar-isten-cikarildi-SXHBQ785447SXQ
99 https://www.birgun.net/haber-detay/bjk-tv-kapatildi-onlarca-kisi-isten-cikarildi.html
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• CHP’nin 27 cezaevini ziyaret ettikten sonra hazırladığı, cezaevlerindeki hak ihlalleri
iddialarıyla ilgili Meclis Araştırması Önergesi, AKP ve MHP’nin oyları ile reddedildi. Önerge
sahibi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, tutuklu ve hükümlülerin ya nöbetleşe ya da
yerlerde uyumak zorunda kaldıklarını, hasta mahkumların ilaca erişemediğini, tecrit
uygulamasının devam ettiğini, işkence ve kötü muamele iddialarının her geçen gün arttığını,
kitap, gazete ve mektubun bile “içeride bir sorun haline geldiğini” belirtmişti. 100
• Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden Hafize Akıncı
seçildi. Başkan Yardımcılığına Kerem İriç, Genel Sekreterliğe Burak Akay, Saymanlığa Gürkan
Düzenli ve üyeliğe ise Ogün İnal getirildi. 101
13 Haziran 2019
• İngiltere’deki Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü’nün 2019
Dijital Haber Raporu’nun102 Türkiye bölümünde; yazılı gazete ve dergilerin yıllık tirajının 20132017 yılları arasında yüzde 33 düşüş gösterdiği, haberlere güven duyulmasında ise yüzde sekiz
artış görüldüğü ve en çok güven duyulan basın kuruluşları arasında Fox TV, NTV, Sözcü,
Cumhuriyet’in yer aldığı kaydedildi. Beş kıtadan 38 ülkeden 75 binden fazla kişinin katılımıyla
yapılan araştırmada, Instagram’ı haber amaçlı en çok kullananlar listesinde Türkiye yüzde 33
oranıyla zirvede yer aldı. Araştırmada, Facebook ve WhatsApp gruplarında en çok siyaset ve
haber konuşanların da Türk vatandaşları olduğunu bildirildi. Ayrıca Türkiye’nin 38 ülke içinde
basına güvende 15. sırada yer aldığı kaydedildi. 103
• İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, Beyaz TV’de bir programda “Boşnaklara hakaret
ettiği” iddiasıyla hakkında dava açılan Rasim Ozan Kütahyalı’nın duruşmalara katılmaması
gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Kütahyalı, 20 Kasım 2017’de Beyaz
TV’de yayınlanan “Beyaz Futbol” programında “kusturmalı Boşnak saksosu” ifadesini
kullanmıştı.104
14 Haziran 2019
• RTÜK, 2018 yılı Vatandaş Bildirimleri Raporu’na göre, haber bültenlerini yüzde
27,7’lik oranla en çok Karadeniz Bölgesi seyrediyor. Karadeniz Bölgesi’ni İç Anadolu ve
Akdeniz bölgeleri takip ediyor. Haber bültenlerini yüzde 19,9 oranı ile en az Doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölgesi tercih ediyor. Eğlence, sanat ve spor programlarını en fazla İstanbullu, kültür
programlarını ise Ankaralılar izliyor. Eğitim yayınlarına en çok Karadenizli vatandaşlar ilgi
gösteriyor. Öte yandan RTÜK Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı
verilerine göre, 2018 yılında 123.409 kişi televizyon, 825 kişi ise radyo yayınlarına yönelik
şikayette bulundu. Ayrıca 48 bin vatandaş şikayetiyle en fazla rahatsızlık duyulan program türü,
yüksek reyting oranına sahip dizi filmler oldu. Şikayet sıralamasında ikinci sırada 17.782
bildirimle “Sohbet Programları” yer aldı. Bu program türünde en fazla bildirim ‘Adnan Oktar ile
Sohbetler’ oldu. Şikayetlerde üçüncü sırayı yaklaşık 12 bin bildirimle “Tele-Alışveriş” aldı. Bu
bildirimler içerinde ilk sırada yüzde 44,3 oranıyla “Cinsel Ürün” satışı yapan reklamlar yer
aldı.105
• Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu yargılanan HDP eski Eş Genel Başkanı Figen
Yüksekdağ’ın tutukluk halinin devamına karar verdi. Yüksekdağ, 4 Kasım 2016’dan beri Kocaeli

100 https://t24.com.tr/haber/chp-meclis-te-cezaevlerindeki-hak-ihlallerinin-arastirilmasini-istedi-akp-reddetti,825576
101 https://www.haberturk.com/canakkale-haberleri/69727795-cgcde-yeni-yonetim-belli-oldu
102 https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2019-06/DNR_2019_FINAL_0.pdf
103 https://tr.euronews.com/2019/06/12/oxford-turkiye-de-basina-guven-artti-instagrami-haber-icin-en-cok-turkler-kullaniyor
104 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201906131039353277-rasim-ozan-kutahyali-hakkinda-yakalama-karari/
105 https://www.techinside.com/rtuk-turkiyenin-tv-seyretme-haritasini-acikladi/
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Kandıra Cezaevi’nde bulunuyor.106
• Cumhuriyet’in Eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’ın eşi Dilek Dündar,
hakkındaki yurt dışına çıkış yasağına rağmen Türkiye’yi terk ederek, Almanya’ya gittiğini
açıkladı.107 Dündar, Twitter aracılığıyla “Tam üç yıldır, hakkımda hiçbir soruşturma olmadığı
halde, hukuksuz olarak pasaportum elimden alındı, yurtdışına çıkışım engellendi. Tüm yasal
yolları denedim, sonuç alamadım. Anayasa Mahkemesi, iki yıldır dosyamı ele almadı. Onlar
anayasaya uymadılar, ben üç yıl yasalara güvenmenin bedelini, ailemden uzak kalarak ödedim.
Sonunda annelik hakkımı kullandım ve aileme kavuştum” mesajını paylaştı. 108
• RTÜK’ün ilgili mevzuat kapsamında televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerine
ilişkin kamuoyundan doğan tepki, beğeni ve hassasiyetlerin iletilebilmesi için BTK’dan, talep
ettiği numaranın “Alo 178” olarak belirlendiği duyuruldu. Vatandaşların RTÜK ile daha kolay
iletişime geçmesine imkan sağlanması hedeflenen karar doğrultusunda, kurul tarafından kısa süre
içinde çağrı merkezinin bu numara üzerinden aktif hale getirilmesi planlanıyor. RTÜK, geçmişte
kurduğu “178 Alo RTÜK” hattını iptal ederek, “444 1 17” hattını kullanıma sunmuştu. Yeni
hattın aktif hale getirilmesiyle vatandaşlar, Alo 178 üzerinden RTÜK’e ulaşabilecek.109
• Flash TV, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Osmangazi’deki kanal binası “Tower
Plaza”nın yıkma girişimini mahkeme kararıyla durdurduklarını duyurdu. Açıklamada,
“Mahkemelerin ağır işlemesi ve idarenin zorlayıcı tutumu sonucu ‘gerçek durum anlaşılamadan’
yapılan yıkım ile büyük maddi zararlara yol açıldı. Gelinen durumda Uludağ Üniversitesi
Bilirkişileri’nin önerdiği ODTÜ, İTÜ gibi yetkin bir kuruluştan ‘yeterli bir teknik rapor’ alınması
bekleniyor. Alınacak nihai teknik rapora kadar yıkım işleri durduruldu” denildi. 110
15 Haziran 2019
• BirGün yazarı Mustafa Mert Bildircin, “TRT’den sonra RTÜK’te de personel kıyımı:
Personel oyunları” başlıklı yazısında RTÜK’ün 40 aşkın personeli işten çıkararak, hizmet alımı
yolu ile TÜRKSAT’tan 15 personeli işe aldığını yazdı. Bildircin, “İzleyici şikayetlerinin alındığı
çağrı hattını yenileme kararı alan RTÜK, bu hizmeti, ‘Beyaz Masa’ adı verilen yeni bir birimin
yürütmesini kararlaştırdı. Bu çerçevede RTÜK bünyesinde teknik bir komisyon kuruldu. Beyaz
Masa hizmeti için 15 personele ihtiyaç olduğu yönünde bir rapor hazırlanması talep edildi. Ancak
bazı uzmanlar, kurumda zaten bir çağrı hattı olduğunu, bu hatta halkla ilişkiler personelinin
bulunduğunu belirterek 15 personel ihtiyacı olduğu görüşüne karşı çıktı. Ancak yeni personel
Beyaz Masa’da görevlendirilirken karara itiraz eden uzmanların TÜRKSAT ile yapılan
anlaşmadan hemen sonra etkisiz kadrolara atanarak işlevsizleştirildiği öğrenildi” ifadesini
kullandı.111
16 Haziran 2019
• AA, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun canlı
yayında seçim günü bilgi akışının kesilmesine ilişkin eleştirileri üzerine “AA, seçim sonucu
açıklayan değil veri aktaran bir medya kuruluşudur. Türkiye’de seçim sonuçlarını AA değil YSK
açıklamaktadır” yanıtını verdi. AA’nın açıklamasında, “31 Mart gecesi ve sonrasında müteaddit
defalar açıkladığı gibi, 80 vilayetin sonuçlarını aktarırken, İstanbul’da açılan sandık oranı
neredeyse yüzde 99’a ulaşmasına rağmen sonucun netleşmemesi; ayrıca buna bağlı olarak veri
akışının durması nedeniyle abonelerine nihai veriyi ulaştıramamış, YSK sonuçlarını beklemiştir.

106 https://www.birgun.net/haber-detay/eski-hdp-es-genel-baskani-figen-yuksekdagin-tutukluluguna-devam-karari.html
107 http://www.medyahanesi.com/2019/06/14/dilek-dundar-almanyada/
108 https://twitter.com/DilekTd/status/1139504146359431168?s=19
109 https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/btkden-rtuke-sikayet-icin-numara-tahsisi/1504119
110 https://odatv.com/peki-simdi-ne-olacak-14061912.html
111 https://www.birgun.net/haber-detay/trtden-sonra-rtukte-de-personel-kiyimi-personel-oyunlari.html
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AA, 31 Mart öncesindeki altı seçimde de aynı şekilde açılan sandık oranı yüzde 99’a ulaştığında
nihai sonucun açıklanmasını YSK’ya bırakmıştır. 31 Mart’ta yapılan uygulama diğer
seçimlerden farklı değildir” denildi.112
• IŞİD’in 10 Ekim 2015’te düzenlediği Ankara Garı önündeki terör saldırısında babası
Osman Turan Bozacı’yı kaybeden Çağlayan Bozacı hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret”
gerekçesiyle dava açıldı. Ankara Batı 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Adalet Bakanlığı’nın izni ile
açılan davayı 17 Eylül’e erteledi. Bozacı “Ben sadece savunma yapıyorum. Kimseden
korkmuyorum. Tüm bu olaylardan başta faşist diktatör Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP
hükümeti sorumludur” demişti. 113
17 Haziran 2019
• Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, “Adnan Oktar kimleri fişledi?” başlıklı yazısında, İstanbul
Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden arandığını ve suç örgütü
lideri Adnan Oktar ekibi tarafından fişlendiğini öğrendiğini yazdı. Eyüboğlu, “Ekipler arayarak,
‘Adnan Oktar Suç Örgütü’ne yönelik operasyonu yapan ekiptenim. Örgütten ele geçirdiğimiz
flaş belleklerde birçok insanın fişlendiğini saptadık, onlardan biri de sizsiniz. O nedenle emniyete
gelip, ‘müşteki’ olarak ifade vermeniz lazım’ dediler. Sosyal medyadan, sahibi olduğu A9’un
canlı yayınlarında günlerce hakkımda iftira, karalama ve hakaret dolu yayınlar yapan Adnan
Oktar Suç Örgütü’nün beni fişlemesine şaşırdım mı? Hayır… Çünkü bu, Adnan Oktar Suç
Örgütü’nün yıllarca uyguladığı ve çoğu kez başarılı olduğu bir yöntem” sözlerine yer verdi. 114
18 Haziran 2019
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayları CHP’li
Ekrem İmamoğlu ve AKP’li Binali Yıldırım’ın katıldığı ortak yayın öncesinde açıklama
yaparak, “Hiçbir şey dürüst ve samimi değil” dedi. Erdoğan, “Koltuğa oturur oturmaz tüm
İstanbul’un verilerine saldıran CHP’dir. PKK’yla, FETÖ’yle ilgili tek cümle kurmayan yine
CHP’dir. Devletin valisine, Ordu Valisi’ne ne dediğini biliyorsunuz? Hakaret, it, ondan sonra
hayır. Görsel medya, yazılı medya hepsi bunu tevsik etti, belgeledi. Şu anda seçim var diye
valimiz davasını açmış değil, seçimden sonra açacak. Aynı şekilde polislerimize hakaret var çok
ciddi. Tabii ki polislerimiz de bu davayı açacak. Geçersiz oyların sayılmasıyla farkın kapandığını
görünce panikleyip, hırsızlıklarını gizlemek için gece yarısı baskın yapanların kimler olduğu
kamera görüntüleriyle ortaya çıkmıştır. Milletimiz her şeyi görüyor ve değerlendiriyor. Yarın
medyada çok daha önemli bir şey göreceksiniz. Bu televizyon programıyla alakalı olarak.
Program öncesi moderatörle nasıl ve nerede buluştular bunu göreceksiniz. Ak koyun, kara koyun
belli olmuştur. Gerçek yüzleri ortaya çıkacaktır” diye konuştu. 115 Erdoğan’ın bu açıklaması
ardından AHaber ve Sabah’ın söz konusu ortak yayın moderatörü gazeteci İsmail Küçükkaya’nın
İmamoğlu ve ekibiyle The Marmara Oteli’nde buluşma görüntülerini yayınlaması dikkat çekti.
• Gazeteci İsmail Küçükkaya, ortak yayındaki moderatörlük sürecini AKP’den Mahir
Ünal ve CHP’den Engin Altay’ın koordinasyonunda yürüttüğünü belirterek, Binali Yıldırım’ın
danışmanı Ömer Sert ile de bizzat görüştüğünü ifade etti. CHP tarafıyla görüşmesi için
İmamoğlu’nun basın toplantısı yaptığı The Marmara Oteli’nde buluşmaya gittiğini kaydeden
Küçükkaya, İmamoğlu’nun müsait olması üzerine bizzat görüşme ortamı oluştuğunu anlattı.
Küçükkaya, Yıldırım’la da telefonda görüştüğünü dile getirdi. 116
• Adana merkezli dört ilde HDP Adana Gençlik Meclisi üyesi 30 şüpheli terör örgütü

112 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/anadolu-ajansindan-aciklama/1505982
113 https://www.evrensel.net/haber/381343/10-ekim-yargilamasinda-cumhurbaskanina-hakaret-davasi
114 http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/ali-eyuboglu/adnan-oktar-kimleri-fisledi--2890385/
115 https://www.birgun.net/haber-detay/erdogandan-ortak-yayinla-ilgili-aciklama-yarin-medyada-cok-daha-onemli-bir-sey-goreceksiniz.html
116 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/ismail-kucukkaya-ortak-yayin-oncesi-iki-adayla-da-gorustum-5182384/
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PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Adana
Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütünün
gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgütsel pankart ve afiş asıp, duvarlara yazı
yazarak terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve örgüt adına yasa dışı meşaleli yürüyüş
yapma, el yapımı patlayıcı ile havai fişekli saldırı eylemlerinde bulundukları” belirtilmişti. 117
• Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’ı darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan
dört şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bu kişilerin Serdar A,
Bayram G, Ferhat Ö, Savaş K oldukları öğrenildi. Alan’a, İstanbul Gaziosmanpaşa’da evinin
önünde dört kişi bıçak ve beysbol sopasıyla saldırmıştı. Olayın ardından saldırıyı gerçekleştirdiği
tespit edilen dört şüpheli gözaltına alınmıştı. 118
• Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Düşüncesinden, ifadesinden, eleştirisinden dolayı hiç
kimsenin cezaevine girmediği bu konudaki düzenlemelerin elbette bir an önce hayata
geçirileceğine inanıyoruz” dedi. Gül, “Hukuk devleti demek herkesin devletin işlemlerinden
emin olduğunu hissetmesi ve güvende hissetmesidir. İnsansa düşünür, insansa ifade eder ve insan
elbette farklı düşündüğü için yaşadığı için bunu ifade ettiği için de tüm bu hakları korunmak
zorundadır. Hukuk devleti bunu sağlamak zorundadır. Düşüncesinden, ifadesinden,
eleştirisinden dolayı hiç kimsenin cezaevine girmediği bu konudaki düzenlemelerin elbette bir
an önce hayata geçirileceğine inanıyoruz. Adaletin kapısına giden kişi, mağdur olmuş kişidir. O
kapıya gelen kişi bir de adalet sistemi tarafından mağdur edilemez. Adaletin temel vazifesi
mağduriyeti gidermektir, yeni mağduriyetler oluşturmak değil” diye konuştu. 119
• Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Ankara İl Örgütü, aralarında ESP Genel Başkan
Vekili Şahin Tümüklü’nün de olduğu gözaltılara ilişkin açıklama yaparak, tüm demokrasi
güçlerini dayanışmaya çağırdı. ESP Ankara İl Başkanı Mehmet Ali Tosun, 23 Haziran seçimleri
için çıkartılan “İstanbul Sokakta” gazetesini dağıtan üye ve yöneticiler ile çalışmaları takip eden
ETHA çalışanlarının gözaltına alındığını ve dört kişinin serbest bırakılmasının ardından 14
kişinin gözaltı sürecinin devam ettiğini söyledi. 120
19 Haziran 2019
• Fox TV’deki “Çalar Saat” programının sunucusu İsmail Küçükkaya, CHP’nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldiği anlara ilişkin güvenlik
kamerası görüntülerini medya kuruluşlarıyla paylaşan The Marmara Oteli’ne dava açacaklarını
duyurdu. Küçükkaya, ayrıca Fox TV’nin otel hakkında yüklü bir tazminat davası açacağını
belirtti.121
• Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ekibi, TRT Haber sunucusu
Fatih Er’in “Yavaş da kanalımıza başvurdu, kendisini ekrana çıkardık” sözlerinin gerçeği
yansıtmadığını ve Yavaş’ın başvurusunun reddedildiğini duyurdu. 122 Açıklamada, “26 Mart
2019’da AKP adayı Mehmet Özhaseki’ye haksız olarak iki saat ayıran TRT’ye Yavaş tarafından
başvuru yapılmıştır ancak bu talep kabul edilmemiştir” denildi. 123
• Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, TRT
World Haber ve Programlar Direktörü Fatih Er’in talep üzerine adayları konuk olarak davet
ettiklerini açıklaması üzerine Twitter’da yaptığı paylaşımla programa çıkmak için başvuruda
bulundu. Gökçınar, paylaştığı mesaj ve videoya Er, TRT Haber ve TRT’yi etiketleyerek, “Saadet

117 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/adanada-gozaltina-alinanlarin-cogu-hdp-genclik-meclisi-uyesi-cikti/1507461
118 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1445493/Yeni_Akit_Haber_Muduru_Alan_a_saldiranlar_tutuklandi.html
119 https://www.yeniasya.com.tr/gundem/adalet-bakani-gul-dusuncesinden-oturu-hic-kimse-cezaevine-girmemeli_496369
120 https://www.evrensel.net/haber/381467/esp-demokrasi-guclerini-gozaltindakilerle-dayanismaya-cagiriyoruz
121 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/kucukkaya-acikladi-fox-tv-the-marmara-otele-dava-aciyor-5185941/
122 https://tele1.com.tr/mansur-yavasin-secim-oncesi-trtye-cikarildigi-iddiasi-dogru-degildir-61941/
123 https://twitter.com/tcbuyuksehir/status/1141072443911606279?s=19
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Partisi Adayı olarak programınızda canlı yayına katılmak ve her türlü sorunuza cevap vermek
isterim. TRT’de görüşmek üzere” dedi. 124 CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Ekrem İmamoğlu’nu Şebnem Bursalı ile birlikte konuk eden Er, İmamoğlu’nun 31 Mart
sürecinde TRT’deki programlara neden çağrılmadıklarına ilişkin sorusuna talep üzerine adayları
konuk olarak davet ettiklerini belirtmişti. 125
• İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch-HRW) yayınladığı kısa video ile
2013 yılında İstanbul Gezi Parkı’nda başlayan protestoları örgütlemek ve finanse etmekle
suçlanan 16 kişi hakkında 24 Haziran’da başlayacak davayı eleştirdi. Söz konusu 16 kişiye
hükümeti devirmeye teşebbüs etme suçlaması yöneltiliyor. Suçlarının sabit görülmesi halinde bu
kişiler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılabilecek. Videoda, davanın baş sanığı
Osman Kavala’dan sanat yoluyla insan hakları savunuculuğu yapan bir sivil toplum örgütünü
yöneten önemli bir sivil toplum lideri olarak bahsedildi. 19 aydır Silivri Cezaevi’nde bulunan
Kavala ve yedi aydır aynı cezaevinde tutuklu Yiğit Aksakoğlu ile 14 tutuksuz sanığın davalarının
Silivri Cezaevi’ndeki mahkeme salonunda görüleceği belirtildi. HRW Avrupa ve Orta Asya
direktörü Hugh Williamson, “Gezi davası, hükümete muhalif ve düşman olarak görülen kişilerin
tutuklandığı ve mesnetsiz davalarda yargılandığı bir ülke olan Türkiye’nin ürkütücü durumdaki
insan hakları karnesine bir örnek teşkil ediyor. İddianame incelendiğinde, Gezi davasının,
aslında, tümüyle meşru ve barışçıl sivil toplum faaliyetleri ve çalışmaları nedeniyle, sanıkları
susturmak ve cezalandırılmak saikıyla açıldığı görülüyor” dedi. 126
• İstanbul 4. Asliye Ceza Mahkemesi, “zincirleme hakaret” gerekçesiyle dört aydan dört
yıl bir aya kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Türkiye yazarı Cem Küçük hakkında zorla
getirme kararı verdi. Türkiye yazarı Küçük, 17 Nisan 2017’de TGRT Haber’deki canlı yayında
“Mavi Marmara’daki o manyak tipler. Yani, kafadan İsrail düşmanı, kafadan batı düşmanı
kafadan her şeye düşman bir tip var. Garip, garip tipler var bunlarla da bu yolların ayrılması
lazım” demişti.127
• BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard’ın Suudi gazeteci
Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporda, BM Genel Kurulu’na gazeteciler ve insan
hakları savunucularının öldürülmelerine ilişkin cezai soruşturma yürütecek bir mekanizma
kurulması çağrısında bulunuldu. Raporda, herhangi bir devleti beklemeksizin BM Genel
Sekreteri’nin cinayete ilişkin uluslararası bir tamamlayıcı soruşturma başlatabileceği vurgulandı.
Ayrıca BM İnsan Hakları Konseyi’ne de Kaşıkçı cinayetinin akıbeti ve genel olarak kişilerin
ülkeleri dışında hedef alınmasına ilişkin “gayrı resmi BM Güvenlik Konseyi toplantısı”
düzenleme çağrısı yapıldı. Suudi Arabistan yönetimine ise Kaşıkçı’nın ailesinden kamuoyu
önünde özür dileme çağrısı yapılan raporda, “Hesap verebilirlik, Suudi Arabistan hükümetinin
infazdaki sorumluluğunu üstlenmesini gerektirir. Bu aynı zamanda devletin Kaşıkçı’nın ailesine
tazminat ödemesini de içeriyor. Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkların istismarı ve kendi
toprakları dışında güç kullanımı yasağını ihlal etmekten ötürü Türk hükümetinden özür dilemeli.
ABD, henüz açılmadıysa, Kaşıkçı cinayetine ilişkin bir Federal Araştırma Bürosu (FBI)
soruşturması başlatmalı ve uygunsa ABD içinde cezai kovuşturma yürütmeli. Kaşıkçı’nın
öldürülmesine ilişkin yaptırımlar Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da
kapsamalıdır” denildi. 128 Raporda, ayrıca Ankara yönetimine yönelikse “Türkiye, Kaşıkçı
cinayetine yanıt olarak görüşlerini ve fikirlerini barışçıl şekilde açıklamaktan dolayı tutuklu olan
herkesi serbest bırakmalı ve gelecekte de böyle suçlamalarla yargılamalar yapmaktan

124 https://twitter.com/gokcinarnecdet/status/1141089287116664832?s=19
125 http://www.yurtgazetesi.com.tr/gundem/sp-adayi-gokcinar-dan-trt-ye-cagri-h131883.html
126 https://www.hrw.org/tr/news/2019/06/19/331317
127 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/mavi-marmaraya-katilanlara-manyak-diyen-cem-kucuke-zorla-getirme-karari-5186127/
128 https://www.aa.com.tr/tr/cemal-kasikci/bmnin-kasikci-cinayetine-iliskin-raporu-aciklandi/1508721
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kaçınmalıdır. Türkiye’deki gazeteciler ve akademisyenler başta olmak üzere düşüncelerini
barışçıl yollarla açıklayan diğer kişilere yönelik tüm soruşturmalar geri çekilmelidir” çağrısı
yapıldı.129
20 Haziran 2019
• Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı basın mensuplarıyla İstanbul’daki Dolmabahçe
Çalışma Ofisi’nde buluşmasında, “Kalemini, kamerasını terör örgütlerine verenler asla ve asla
bizim gözümüzde gazeteci değildir” ifadesini kullandı. Erdoğan, “Uluslararası basında konunun
üzerine cesaretle giderek, yeni utanç sahnelerinin yaşanmasının önüne geçmeliyiz. Yalan ve
manipülatif haberlere yer vermek, bireyin doğru haber alma hakkına da engeldir. İnandırıcılığını
kaybetmiş bir medya anlayışının güven erozyonuna uğratır ve meslek grubuna bir yüktür. Halk
adına siyasetçileri denetlemesine asla karşı çıkmadık, çıkmıyoruz. Denetim aracı olması gereken
basının, siyaseti kendi istediği biçimde yönlendirmesine itiraz ediyoruz. Kibirli, yanlı, art niyetli
gazetecilik anlayışına karşı çıkıyoruz. Ancak hakikatin tecellisi için, tek derdi iktidarı devirmek
olanlara gazeteci gözüyle bakmıyoruz” dedi. Erdoğan’ın açılış konuşması sonrasında yabancı
basın mensuplarına dönerek, “Şimdi sizin sorularınızı yanıtlayacağım” demesi üzerine basın
toplantısındaki canlı yayınlar sonlandırıldı.130
• Dışişleri Bakanlığı, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard’ın
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili raporu konusunda “Kaşıkçı cinayetinin
tüm yönleriyle açığa kavuşturulmasına ve sorumlularının hesap vermesinin sağlanmasına
yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyor, BM üyesi tüm ülkeleri ve ilgili uluslararası kuruluşları
söz konusu tavsiyelerin hayata geçirilmesi hususunda ısrarcı olmaya davet ediyoruz” görüşünü
aktardı. Açıklamada, “Callamard’ın, Kaşıkçı cinayeti hakkında yayınladığı rapor, söz konusu
cinayetin aydınlatılmasına yönelik olarak ilgili makamlarımızca titizlikle sürdürülmekte olan
soruşturma kapsamında varılan tespitleri teyit etmektedir. Rapor, bu kapsamda, Kaşıkçı
cinayetinin uluslararası insan hakları hukuku, Konsolosluk İlişkilerine Dair Viyana Sözleşmesi
ve BM ilkeleri başta olmak üzere, uluslararası hukukun ve uluslararası ilişkilerin temel
prensiplerine aykırı bir şekilde, önceden planlanmak suretiyle gerçekleştirildiğini gözler önüne
sermektedir” denildi.131
21 Haziran 2019
• İki haber ajansı terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ın 23 Haziran
seçimleri için HDP’ye “Tarafsız kalın” çağrısı yaptığı iddia edildi. Anadolu Ajansı ve İhlas
Haber Ajansı tarafından servis edilen habere göre, mektupta Öcalan HDP’ye yönelik, “23
Haziran seçimlerinde tarafsız kalın” çağrısında bulundu. 132 HDP’li Ziya Pir, konuya ilişkin
Twitter açıklamasında, “Pişkinliğin bu kadarına da… Seçimi kaybedeceklerini anlayınca böyle
yalan haber servis ediyorlar. Kimse bu tür yalan haberlere itibar etmesin. HDP’lilerin oyları
İmamoğlu’na!” ifadesini kullandı. 133 HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise, “AA’nın
açıklamasına itibar etmemek de yarar var” dedi. Temelli konuya ilişkin, “Öcalan’ın kısa bir
notunun olduğu ve bu notta da özellikle demokrasi ittifakı, demokratik müzakere gibi geçmişte
yaptığı üç açıklamanın çerçevesinde olduğu bilgisi geldi. Dolayısıyla AA’nın açıklamasına itibar
etmemekte yarar var” dedi. 134
• Tekirdağ 8. Mekanize Topçu Tugay Komutanlığı’nda görevli beş erin sosyal medya

129 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/1449720/_ifade_ozgurlugu__cagrisi.html
130 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1448517/Erdogan_dan_yabanci_basina_gazetecilik_dersi.html
131 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/disisleri-bakanligindan-bmnin-kasikci-raporu-aciklamasi-5187440/
132 https://tr.sputniknews.com/politika/201906201039421205-aa-teroristbasi-ocalan-hdpye-istanbul-secimlerinde-tarafsizlik-cagrisiyapti/?utm_source=https://t.co/CnG8CKTb46&utm_medium=short_url&utm_content=mGNw&utm_campaign=URL_shortening
133 https://twitter.com/ziyapir/status/1141776970910486530
134 https://t24.com.tr/haber/hdp-es-genel-baskani-temelli-ocalan-in-mektubu-konusunda-avukatlarin-yapacagi-aciklamayi-bekleyin,826984
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üzerinden PKK propagandası yaptığı ileri sürüldü. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, erler
hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkardı. Erler,
bulundukları birliklerinde gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı’nda askerlerle ilgili
soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. 135
• Galatasaray Lisesi mezunları, “yasadışı örgüt üyeliği” suçlamasıyla Balıkesir L Tipi
Cezaevi’nde 11 Mayıs’tan beri tutuklu bulunan Lyon Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim
üyesi Doç. Dr. Tuna Altınel için imza kampanyası düzenledi. Mezunlar bildirisinde, Altınel’in
Fransa’da katıldığı bir toplantı gerekçe gösterilerek, yasadışı örgüt üyeliğiyle suçlanması,
tutuklanması ve hapsedilmesinin “abesle iştigal” olduğu vurgulandı. Bildiride, “Biz imzası olan
Galatasaray Liseliler, karanlığa karşı aydınlanmayı savunmanın ve çocukluk yıllarından
başlayarak okul sıralarında dokuduğumuz kardeşliğimizin bir gereği olarak Altınel’i yalnız
bırakmayacak, hiçbir şekilde şiddet çağrısı içermeyen düşüncelerini özgürce ifade etme hakkına
sahip çıkacağız” denildi.
Altunel’in davası 30 Temmuz’da Balıkesir 2. Ağır Ceza
136
Mahkemesi’nde görülecek.
22 Haziran 2019
• Yeni Şafak yazarı Leyla İpekçi, “Bu Mecradaki Son Yazı” başlıklı yazısıyla 137
gazeteden ayrıldığını duyurdu. 138
• İHD İzmir Şubesi, kanser hastası 74 yaşındaki Mehmet Bayram’ın serbest bırakılmasını
istedi. Basın açıklamasında, Bayram’ın 11 Aralık 2017’de “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “terör
örgütü propagandası” suçlamasıyla tutuklanarak önce Bandırma Hapishanesi’ne, sonra da
Manisa Akhisar T Tipi Cezaevi’ne götürüldüğü anımsatıldı.139
23 Haziran 2019
• YSK’nın kararıyla yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini resmi
olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 54’ünü alan CHP’li Ekrem İmamoğlu kazandı. 140
AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı Binali Yıldırım, İmamoğlu’nu
kutlayarak, başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Twitter aracılığıyla “Milli irade bugün
bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu
tebrik ediyorum” mesajını paylaştı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İmamoğlu’nu telefonla
arayarak yenilenen seçimleri kazanması nedeniyle tebrik etti. 141
24 Haziran 2019
• AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini
başarılı şekilde kamuoyuna aktardıklarını belirterek, “Böylesi büyük hacimli verilerin herhangi
bir aksama olmaksızın iki buçuk saat gibi kısa bir süre içinde halka ulaştırılması büyük bir başarı.
Bunu dünyada yapabilen ikinci bir yayın kuruluşu yoktur” dedi. Avrupa, ABD ve Arap basınının
sonuçları AA üzerinden takip ettiğini söyleyen Kazancı, “Kamuoyunu bilgilendirme görevimizi
yerine getirdik. İstanbul seçiminde sandık başından alınan veriler grafikler eşliğinde
abonelerimize iletildi. AA her seçimde Türkiye çapında sandık başı verilerini aktararak dünyaya
örnek bir yayıncılık yapmaktadır” ifadesini kullandı. 142
• İyi Parti TBMM Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, TRT Kurdi kanalında terör
örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın röportajını yayımlayan

135 https://www.birgun.net/haber-detay/tekirdagda-askerlik-yapan-5-kisi-gozaltina-alindi.html
136 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1449722/Tutuklu_akademisyen_icin_kampanya.html
137 https://www.yenisafak.com/yazarlar/leylaipekci/bu-mecradaki-son-yazi-2051801
138 https://www.medyaradar.com/yeni-safakta-ayrilik-hangi-kose-yazari-veda-etti-haberi-2010151
139 https://www.birgun.net/haber-detay/ihd-kanser-hastasi-mehmet-bayram-serbest-birakilsin.html
140 https://www.cnnturk.com/turkiye/chp-lideri-kilicdaroglundan-ilk-aciklama
141 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201906231039438203-istanbul-buyuksehir-belediye-baskanligi-yenileme-seciminde-sandiklar-kapandi/
142 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201906241039453529-aa-genel-muduru-kazanci-aa-sandik-basi-veri-aktariminda-dunyada-tek/

28

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Haziran 2019 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Ağıralioğlu, “TRT’de bir terörist
seçim sonuçlarını etkileyecek şekilde haberleştirilemez. Kırmızı bültenle aranan bir alçağa TRT
mikrofon uzatamaz. Bunun arkasında kimler varsa bu iradeye imkanı kim oluşturmuşsa ortaya
çıkacak” dedi.143
25 Haziran 2019
• İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Haziran’da gözaltına alınan Halkın Hukuk
Bürosu avukatları Ebru Timtik, Ayşegül Çağatay, Görkem Ağdede ve Nadide Özdemir’in
tutuklanmasına karar verdi. Avukatlarla büroda bulundukları sırada gözaltına alınanlardan Özhan
Aslan serbest bırakılırken, sekreter Gülser Sarıgül ve müvekkilleri Kamile Kayır da tutuklandı.144
• Adana’da aralarında DBP Adana İl Yöneticisi Halit Şaşmaz’ın da olduğu yedi HDP’li
tutuklandı. Antalya, Niğde ve Mardin’de yapılan operasyonlarda 17 Haziran’da gözaltına
alınarak Adana Adliyesi’ne sevk edilen Şaşmaz Ektiren, Berfin Doğan, Selman Şen, Abdullah
Ayriç, Saadet Çelik ve Bahattin Ayraç “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt adına faaliyete bulunmak”
iddialarıyla tutuklandı. 145
26 Haziran 2019
• BM Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye, 2016 yılında Türkiye’ye
yaptığı ziyaret sonrası hazırladığı raporu hatırlatarak, sonraki yıllarda “Türkiye’nin hak ihlalleri
çözümleme konusunda ciddi bir çaba içerisinde olmadığını” söyledi. Kaye, özellikle gazetecilere
yönelik baskıların OHAL’den sonra da devam ettiğini vurguladı. Türk Hükümeti’nin “Terörle
Mücadele Yasası” kapsamında gazetecilere yönelik yaptığı suçlamaların içeriğine bakıldığında
çok genel ve meslekleriyle ilgili faaliyetleri olduğunu belirten Kaye, bu suçlamalarla hiçbir
gazetecinin kendi mesleğini yapamaz hale geleceğini kaydetti. Kaye, Türkiye’de sivil toplum
kuruluşlarının raporlarına göre, şu anda 68 ila 139 arasında gazetecinin tutuklu bulunduğunu ve
şu ana kadar 190 medya kuruluşu ve yayınevinin de kapatıldığını belirtti. 146
• RTÜK üyesi Taha Yücel, Üst Kurul’un denetim için yapay zekayı kullandığını ve
böylece yayın sırasındaki uygunsuz içeriğin tespit edildiğini söyledi. Yücel, “Türkiye'de yapay
zekayı tüm modern yayıncılığı denetleme amaçlı olarak kullanıyoruz. Yayın içeriğinde eğer ki
bir şiddet, bir pornografi, bir anormallik fark ederse bizim sistemimiz otomatik olarak resim ve
konuşma tanımlama sistemiyle bir uyarı bayrağı kaldırıyor. Bu sayede uzmanlarımız, tüm
görüntüleri değil yapay zekanın işaret ettiği görüntüleri yeniden izleyerek daha etkin
değerlendirmede bulunabiliyor” dedi. 147
• AYM’nin, aralarında Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Ali Bulaç’ın da bulunduğu dokuz
gazetecinin yaptığı bireysel başvurulara ilişkin kararlarının gerekçesi Resmi Gazete’de
yayımlandı. Kararda, yerel mahkemelerce eski Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay,
eski Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, gazetenin eski muhabiri Ahmet Şık, eski İcra Kurulu
üyesi Bülent Utku, Ilıcak ve Altan’a yönelik tutuklama kararlarının gerekçelerini somut şekilde
ortaya koyduğu savunuldu ve delil olarak sunulan sosyal medya paylaşımlarına da atıfta
bulunuldu. AYM’nin kararında “gazetecilere isnat edilen suç için öngörülen cezanın miktarını
dikkate alarak tutuklama kararının orantısız olmadığı” ifade edildi. 148 AYM, Altan,149 Ilıcak,150

143 https://www.ntv.com.tr/turkiye/iyi-parti-trt-kurdi-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunacagiz,jSO-1GWC80yzveE8riQzaQ
144 https://www.gazetefersude.com/4-avukat-tutuklandi-63843/
145 https://www.evrensel.net/haber/381825/adanada-hdpli-7-genc-tutuklandi
146 https://www.evrensel.net/haber/381907/bm-raportoru-david-kaye-turkiye-hak-ihlalleri-konusunda-caba-gostermiyor
147 https://www.ntv.com.tr/turkiye/rtuk-denetim-icin-yapay-zekayi-kullaniyor,D-NCEpUCbk2flRkc-fffyA
148 https://t24.com.tr/haber/aym-nin-9-gazeteci-hakkindaki-gerekceli-kararinda-sosyal-medya-paylasimlari-da-suc-sayildi,27859
149 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2014/15736
150 https://www.anayasa.gov.tr/media/5984/2016-24616.pdf
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ve
kararlarında “başvuru yollarının tüketilmemiş olması” ile “kişi hürriyeti ve
güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasının açıkça dayanaktan yoksun olması” gerekçeleriyle oy
çokluğuyla başvurular reddedildi. Ancak AYM kararlarında bazı üyelere ait karşı oy
gerekçelerinde ise “ifade ve basın özgürlükleri hakkının ihlal edildiği” vurgulandı. AYM
kararına göre; bazı gazetelere kayyum atanmasına ilişkin kararlara karşı çıkmak da suç olarak
gösterildi. Mahkeme, hak ihlali kararı verdiği Aksoy için açıkladığı gerekçede ise, öğretmen
Ayşe Çelik ile ilgili kararına paralel bir şekilde “Başvurucunun yazılarında savunduğu görüşlerin
terör örgütünün söylem ve görüşleriyle paralellik göstermesi ve kimi noktalarda örtüşmüş olması
tek başına suç işlendiğine dair kuvvetli belirti olarak kabul edilemez” değerlendirmesinde
bulunuldu. AYM’nin hak ihlali kararı verdiği bir diğer isim olan Bulaç için açıkladığı gerekçede
ise “Başvurucunun söz konusu örgüte yakın bir gazeteci ve yazarlar vakfında mütevelli heyeti
üyesi olması da tek başına örgütsel bağlantısı olduğunu göstermez” denildi. Yüksek Mahkeme,
Kadri Gürsel hakkında verilen tutukluluk kararında da yerel mahkemece Gürsel’in suç işlediğine
dair kuvvetli deliller ortaya konulmadığına dikkat çekti. 153
• Gaziantep 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, Şahinbey Belediye Meclisi CHP’li üyesi Uğur
Kalkan ve iki gazeteci hakkında “belediyeyi küçük düşürdükleri” iddiasıyla açılan davayı,
gerekli delillerin toplanması ve meclis tutanaklarının istenmesi nedeniyle 24 Ekim’e erteledi.
Kalkan’a, “FETÖ' davasından aranan bir kişiye 17/25 Aralık’tan sonra ihale verildiğini
açıkladığı, iki gazeteciye ise bu konuşmayı haberleştirdikleri gerekçesiyle Belediye Başkanı
Mehmet Tahmazoğlu tarafından 10.000 lira tutarında iki tazminat davası açılmıştı. 154
27 Haziran 2019
• Boşnaklar, Beyaz TV moderatörü Ertem Şener’in Twitter’dan Rasim Ozan
Kütahyalı’nın fotoğrafını “özleyenler” notuyla paylaşmasına tepki göstererek, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’a mesaj gönderdi. Mesajda, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk günde
Boşnak sayfamız olarak sizlere yazdık, bugün de Boşnaklara hakaret eden Kütahyalı ekranlara
dönmesini Boşnaklar olarak istemiyoruz. Program sunucusu Şener, bu paylaşımıyla ne yapmak
istiyor?” denildi. 155
• CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle verdiği TBMM’de verdiği soru önergesinde, Anton
Çehov’un “Martı” adlı eserinin Devlet Tiyatroları tarafından engellendiğini duyurdu. İlgezdi,
Devlet Tiyatroları’nın 1999’dan bu yana 17 oyun sahneye koyan Ayşe Emel Mesci’den “Martı”
oyununu talep ettiğini anımsatarak, son anda yine Devlet Tiyatroları tarafından hiçbir gerekçe
gösterilmeksizin oyunun engellendiğini bildirdi. İlgezdi, Mesci’nin Cumhuriyet’te yazılar
yazmasının ve “Nazım Hikmet” oyunu sahnelemesinin bu engellemede katkısı olup olmadığını
sordu.156
• Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hakkında kırmızı bülten ile
yakalanma kararı olan ve terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman
Öcalan’ın TRT Kurdi’ye çıkarılmasına tepki gösterdi. Karamollaoğlu, “Cumhurbaşkanlığı
seçimleri sürecinde aday olan ve hukuki olarak bir sorun olmayan kişinin (Selahattin Demirtaş)
eşitlik ilkesi gereği seçim sürecini sağlıkla yürütebilmesi için içerde tutulmaması gerektiğini
söylediğim zaman fırtına kopmuştu. Ancak onlar böyle şeyler yaptığı zaman haklı oluyorlar”
diyerek AKP iktidarını eleştirdi. Osman Öcalan, TRT ekranında 23 Haziran İstanbul seçimlerine
Sabuncu151

Şık152

151 https://www.anayasa.gov.tr/media/5977/2016-50969.pdf
152 https://www.anayasa.gov.tr/media/5981/2017-5375.pdf
153 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/anayasa-mahkemesinin-gazetecilerle-ilgili-kararin-gerekcesi-resmi-gazetede-yayimlandi/1516631
154 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2019/06/25/belediyeden-gazetecilere-niye-haber-yaptin-davasi/
155 https://www.medyaradar.com/bosnaklardan-ertem-senere-rasim-ozan-kutahyali-tepkisi-haberi-2010359
156 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kultur-sanat/1460169/_Devlet_Tiyatrolari_Anon_Cehov_un_Marti_oyununu_hangi_gerekceyle_yasakladi__.html
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ilişkin çağrıda bulunmuştu.
• AKP Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ın kardeşi
Osman Öcalan’ın TRT Kurdi ekranına çıkarılması konusunda, “Bahsettiğiniz kişi başvurmuş,
başvurusu kabul görmüş. Burada bu başvuru kanuni mekanizmalarla gerçekleşmiştir. Sanki
seçime yönelik olarak biz bunu organize etmişiz gibi... TRT Kürdi kirli ilişkilerin ortaya
çıkmasına imkan verdi” diye konuştu.157
28 Haziran 2019
• Demirören Grubu’nun işten çıkardığı C.D. isimli güvelik görevlisi gerekçe
gösterilmeden işine son verildiğini ve tazminatının henüz ödenmediğini, kamuoyuna yansıyan
“60 güvenlikçinin işten çıkarıldığı” haberlerinde de sayının eksik verildiğini belirterek, “171
güvenlik görevlisi işten atıldı” iddiasında bulundu.158
• Dünya Gazetesi’nde Hakan Güldağ’ın 11 yıl yürüttüğü Genel Yayın Yönetmenliği
görevinden ayrılmasının ardından göreve Ömer Türkdönmez getirildi. Türkdönmez daha önce
gazetede sorumlu yazı işleri müdürü olarak görev yapıyordu. 159
• DHA ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile ikincisi gerçekleşen ve uzman gazeteciler
yetiştirmeyi hedefleyen “International News Academy” mezunlarına sertifikaları verildi.
International News Academy, gazetecilik mesleğinin gelişim ve dönüşümünü hedefleyerek, yeni
medyaya geçişte çok yönlü ve uzman gazeteciler yetiştirmeyi amaçlıyor. 160
30 Haziran 2019
• Besteci Bülent Özdemir’in, beş eserinin izinsiz olarak kullandığı iddiasıyla dava açtığı
Acun Ilıcalı’nın 61.250 lira tazminat ödemesine karar verildi. 161

Olumlu Gelişmeler
3 Haziran 2019
• T24 Yazarı Nurcan Baysal, Diyarbakır’da “örgüt üyeliği” suçlamasıyla hakkındaki
yakalama kararı gerekçe gösterilerek gözaltına alındıktan sonra Twitter hesabından serbest
bırakıldığını duyurdu. Baysal hakkındaki yakalama kararı da kaldırıldı. Baysal, ifade verme
işleminde kendisine 2010-2012 yılları arasında dinleme ve e-posta takipleri üzerinden oluşmuş
bir bölümü Demokratik Toplum Kongresi ve Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar
Enstitüsü ile ilgili sorular yöneltildiğini ifade etti. 162
11 Haziran 2019
• Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Çiğdem Toker’e PTT’nin ‘itibarını
zedelediği’ iddiasıyla açılan 50.000 liralık tazminat davasını düşürdü. Toker’e 22 Nisan 2018
tarihinde Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan “PTT’nin ayrıcalıklı şirketi” yazısı nedeniyle dava
açılmıştı.163
12 Haziran 2019
• KHK ile kapatılan Özgür Gündem’in “Nöbetçi Genel Yönetmenliği” kampanyasına
katıldığı için bir yıl altı ay hapis cezası onandığı için 29 Ocak’tan bu yana tutuklu olan gazeteci
Ayşe Düzkan tahliye edildi. Düzkan’ın kızı Haziran Düzkan, Twitter aracılığıyla “Merhaba,

157 https://www.milligazete.com.tr/haber/2671277/trtye-cikarilan-ocalanla-ilgili-soruya-karamollaoglundan-cok-konusulacak-cevap
158 https://www.birgun.net/haber-detay/demiroren-medyanin-isten-atilan-guvenlikcilerinden-tazminatlarimiz-odenmedi.html
159 https://www.medyaradar.com/dunya-gazetesinde-ust-duzey-atama-genel-yayin-yonetmeni-kim-oldu-medyaradarozel-haberi-2010447
160 https://www.dha.com.tr/istanbul/dha-ve-bau-gelecegin-gazetecilerini-yetistirmeye-devam-ediyor/haber-1671701/video/
161 https://www.medyaradar.com/acun-ilicaliya-tazminat-soku-o-davayi-kaybetti-haberi-2010496
162 https://bianet.org/bianet/medya/209078-ifade-veren-nurcan-baysal-serbest-birakildi
163 https://www.evrensel.net/haber/381035/cigdem-tokere-acilan-50-bin-tllik-dava-reddedildi
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annem dün tahliye edildi ve şimdi İstanbul’da dinleniyor. Birkaç gün telefonunu açmak istemiyor
ama sonra yine buralarda olacak. Dayanışma gösteren herkese çok teşekkürler” açıklaması
yaptı.164
14 Haziran 2019
• HDP’nin eski Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, tutuklu bulunduğu Kandıra Kapalı
Cezaevi’nden cezasını tamamlandığı için tahliye edildi. Encü, Şırnak 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nin kararı ile 4 Kasım 2016’da tutuklanarak Kocaeli Kandıra Cezaevi’ne
konulmuştu. Şubat 2017’de tahliye edilen Encü, iki gün sonra tahliyesine yapılan itiraz
sonucunda yeniden tutuklanmıştı. Encü, “kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri
düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma ve örgüte üye olma” suçlamalarından dört
yıl yedi ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. 165
18 Haziran 2019
• Avrupa Birliği desteği ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) bünyesinde Basın
Akademisi kuruldu. Basın Akademisi, TGS ve İGC tarafından uygulanan “Basın Özgürlüğü için
Örgütlü Gazeteciler ve Güçlü Dayanışma Projesi” programı kapsamında hayata geçirildi. 166
• Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi, EMEP Bursa İl Başkanı Hasan Özaydın’ın beraatına
karar verdi. Özaydın, Suriye’ye yönelik Afrin Harekatı ve TTB yöneticilerinin gözaltına
alınmasını protesto ettiği gerekçesiyle 5 Şubat 2018’de tutuklanarak Bursa H Tipi Cezaevi’ne
konulmuş ve 10 Nisan 2018’de serbest bırakılmıştı. 167
19 Haziran 2019
• AYM, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2010 yılında Dolmabahçe’deki Başbakanlık
Ofisi’nde rektörlerle yaptığı görüşmeyi protesto ederken polis tarafından saldırıya uğrayarak
bebeğini kaybeden Ezgi Özen’e 17.500 lira tazminat verilmesine hükmetti. AYM, kötü muamele
yasağının ve toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Eylem
sırasında biber gazından etkilenen Özen, hamile olduğunu söylemesine rağmen copla darp
edilmiş ve bu sırada bebeğini kaybetmişti. 168
• Kanal 23 Televizyonu’nun, kablolu radyo yayın lisansı RTÜK tarafından kabul edildi.
Kanal 23, ulusal yayın lisansı sahibi medya hizmet sağlayıcısı bir kuruluş olarak bu hak ve
lisansları ile kablo televizyon yayın yapabilen tüm mecralara girebilecek. 169
20 Haziran 2019
• TGS, Öykü Arin ve Türkiye’de ilik nakli bekleyen 1.700 kişi için kan bağışı kampanyası
düzenleyeceğini açıkladı. TGS’nin, kök hücre bağışı konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak
adına İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Adana’da gerçekleştireceği bir günlük kampanyada
eş zamanlı olarak kök hücre bağışı gerçekleştirilecek. 170
• İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçesiyle
tutuksuz yargılanan gazeteci Canan Coşkun’un “eylemin kanunda belirtilen maddeye uymadığı
anlaşıldığından” beraatına hükmetti. Coşkun, savunmasında, “Cumhuriyet’in eski adliye
muhabiriyim. Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklandığı gün haberi yazıp şefime gönderdim.
Ertesi gün gazetenin birinci sayfasındaki başlık ‘Basının kara günü’ idi. İçerideki başlık farklıydı.
Hiçbir muhabirin gazetenin birinci sayfasındaki ve internetteki başlığa müdahale yetkisi

164 https://www.birgun.net/haber-detay/gazeteci-ayse-duzkan-tahliye-oldu.html
165 https://t24.com.tr/haber/eski-hdp-li-vekil-ferhat-encu-tahliye-edildi,825923
166 https://www.dha.com.tr/son-dakika/izmirde-basin-akademisinin-acilisi-yapildi/haber-1665181
167 http://www.bursamuhalif.com/emek-partisi-bursa-il-baskani-ozaydin-beraat-etti/
168 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2015/12753
169 https://www.kanal23.com/haber/elazig/kanal-23-ulusal-yayin-lisansini-aldi-qIqK3iRi
170 https://odatv.com/gazeteciler-1700-kisiye-umut-olacak-19061930.html
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yoktur.171 Ben haberciyim, görevimi yaparak haberi söz konusu birimlere ulaştırdım” dedi.172
Coşkun, 25 Kasım 2015’te “Erdoğan buyurdu, gazetecilik tutuklandı” başlıklı haberi nedeniyle
yargılanıyordu.173
• Ankara merkezli ANKA Haber Ajansı, 23 Haziran gecesi abonelerine seçim sonuçları
ile hizmet vereceğini duyurarak, yeniden yayın hayatına başladı. 174 ANKA Haber Ajansı, 6
Kasım 2018’de yayın hayatına son vermişti. 175
• İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi, sosyal medyada yaptığı Kürdistan paylaşımı
nedeniyle “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçundan yargılanan gazeteci Mehmet Sanrı
hakkında beraat kararı verdi. Mahkeme, Sanrı’nın Kürdistan sözcüğünü kullanmasının suç
kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek, aynı sözcüğün en üst düzey yöneticiler
tarafından kimi zaman kullanıldığı gerçeğinden hareketle bu sözcüklerin sarf edilmesinin
toplumda herhangi bir kamu düzeni bozma etkisi oluşturmadığını da kaydetti.176
21 Haziran 2019
• Ulusal ölçekte 2001’den beri yayımlanan Altyazı Sinema Dergisi, İstanbul Beyoğlu’nda
Altyazı Sinema Derneği’ni kurdu. Dergi, sinema seminerlerini, festivallerle işbirliği içerisinde
düzenlediği etkinlikleri, film gösterimlerini ve sohbetlerini bundan sonra dernek çatısı altında
gerçekleştirecek. 177
25 Haziran 2019
• “Halkı askerlikten soğutmak” suçlamasıyla 30 Ocak’tan beri tutuklu olan tiyatro
sanatçısı Nazlı Masatçı tahliye edildi. Sahnelediği bir oyun gerekçe gösterilerek hakkında
soruşturma başlatılan ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir yıl altı ay hapis cezasına
çarptırılarak tutuklanan Masatçı, Ayvalık Kadın Açık Cezaevi’nden denetimli serbestlik ile
tahliye edildi.178
• Müzik Onair Dergi, 1 Temmuz 2019’da okuyucularına “Merhaba” diyeceğini duyurdu. 179
26 Haziran 2019
• AYM, yolda kimlik kontrolü sırasında gözaltına alınan dört kişinin karakola götürülerek
darp edilmesi olayını “eziyet” olarak nitelendirerek hak ihlali kararı verdi. Yüksek Mahkeme,
polislerin 1.500 lira adli para cezası almasını “kamu görevlilerinin karıştığı bu tür eylemlere
müsamaha gösterildiği veya kayıtsız kalındığı izlenimi oluşturabileceği, adalete ve hukuk
devletine olan güvenin sarsılmasına yol açabileceği” gerekçesiyle, davanın yeniden açılarak
polislerin daha yüksek ceza almasını istedi. AYM, dört kişiye 15’er bin lira manevi tazminat
ödenmesine karar verdi. 180
• İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuksuz sanık öğretmen Ayşe Çelik’in beraatına
karar verdi. Çelik, 2016 yılında Kanal D’deki “Beyaz Show” adlı televizyon programında
“Çocuklar ölmesin” dediği için “terör örgütü propagandası yaptığı” iddiasıyla bir yıl üç ay hapis
cezasına çarptırılmıştı. Çelik, AYM’nin hak ihlali kararı vermesinin ardından yeniden
yargılandığı davada beraat etti. Çelik, 20 Nisan 2018’de sekiz aylık kızı Deran ile birlikte
cezaevine girmiş ancak 4 Mayıs 2018’de tahliye edilerek, ceza infazı ertelenmişti. Ardından

171 https://halktv.com.tr/gundem/cumhurbaskanina-hakaretten-yargilanan-gazeteci-canan-coskun-beraat-etti-396522h
172 https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskanina-hakaret-ten-yargilanan-gazeteci-canan-coskun-beraat-etti,826871
173http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/433761/Erdogan_buyurdu__gazetecilik_tutuklandi.html
174 https://odatv.com/anka-yeniden-merhaba-dedi-19061931.html
175 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1133311/ANKA_Haber_Ajansi_kapandi.html
176 https://www.haberturk.com/mahkemeden-kurdistan-beraati-2497033
177 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kultursanat/1449732/Altyazi_Sinema_Dernegi_kuruldu.html
178 https://gazetekarinca.com/2019/06/tiyatro-oyuncusu-nazli-masatci-tahliye-edildi/
179 http://muzikonair.com/muzik-onair-derginin-ilk-sayisi-1-temmuzda-kapiniza-gelecek/
180 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2015/14826
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İfade ve Basın Özgürlüğü Haziran 2019 Raporu

Özgürlük için Basın

Çelik, infaz erteleme süresi sona erdiği için 18 Nisan’da tekrar tutuklanmıştı. AYM ise, 10
Mayıs’ta hak ihlali olduğuna hükmederek Çelik’in tahliyesine ve 5.500 lira tazminat ödenmesine
karar vermişti. Çelik, tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Kapılı Ceza İnfaz Kurumu’ndan
tahliye edilmişti. 181
27 Haziran 2019
• Kocaeli 4. Asliye Mahkemesi, Kocaeli Üniversitesi’nde 23 Mart 2016’da Nevruz
kutlamaları sırasında gözaltına alındıktan sonra haklarında “yasadışı gösteri yürüyüşü kabul
edilmesi ve katılanların polise dağılmamakta ısrar edildiği” iddiasıyla yargılanan 15 öğrencinin
beraatına karar verdi. 182
28 Haziran 2019
• AYM, Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in gözaltına alınma ve tutuklanma süreçlerinin
hukuki olmadığına hükmetti. AYM, “kişi hürriyeti ve güvenliği” ile “basın ve ifade
özgürlüklerinin ihlal edildiğine” karar vererek, Yücel’e 25 bin lira tazminat ödenmesine
hükmetti. Yücel, 14 Şubat 2017’de “örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla İstanbul’da gözaltına
alınarak, 27 Şubat 2017’de tutuklanmış ve İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla Silivri
9 No’lu Cezaevi’ne gönderilmişti. Yücel, 16 Şubat 2018’de tahliye edilmişti. 183
29 Haziran 2019
• Türkiye Ziraatçılar Derneği, Cumhuriyet muhabiri Gamze Bal’a tarım sektörüyle ilgili
haber ve röportajları nedeniyle yazılı basın alanında ödül verdi. Televizyon yayıncılığı ödülü ise
Fox TV’den İsmail Küçükkaya ile Nazlı Yerebasmaz, Çiftçi TV’den Taner Öztürk, Kanal B’den
Nebi Özdemir’e verildi.184

181 https://www.birgun.net/haber-detay/ayse-ogretmen-yeniden-yargilandigi-davada-beraat-etti.html
182 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1460246/Nevruz_kutlamalarinda_gozaltina_alinan_15_ogrenci_beraat_etti.html
183 https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2017/16589
184 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1462032/Cumhuriyet_e_bir_odul_daha.html
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Kısaltmalar
AA: Anadolu Ajansı
AB: Avrupa Birliği
ADD: Atatürkçü Düşünce Derneği
ADEF: Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri
Federasyonu
AEJ: Association of European Journalists (Avrupalı
Gazeteciler Derneği)
AFP: Agence France Presse
AGİT: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
AI: Amnesty International veya Amnesty
(Uluslararası Af Örgütü)
AİHM: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
AİHS: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
AKP: Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti)
AKPM: Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi
ANF: Fırat Haber Ajansı
AP 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 Partisi-Cephesi
DİHA: Dicle Haber Ajansı
DİSK: Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu
DJU: Deutscher Journalistenverband (Alman
Gazeteciler Birliği)
DMD: Diplomasi Muhabirleri Derneği
DW: Deutsche Welle
EBU: The European Broadcasting Union (Avrupa
Yayın Birliği)
ECOSOC: United Nations Economic and Social
Council (Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal
Konseyi)
EFJ: European Federation of Journalists (Avrupa
Gazeteciler Federasyonu)
EJ: European Journalists Association
EMD: Ekonomi Muhabirleri Derneği
EMEP: Emek Partisi
EMO: Elektrik Mühendisleri Odası

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

ONO: Organization of News Ombudsmen and
Standards Editors (Uluslararası Haber
Ombudsmanları Örgütü)
PDY: Paralel Devlet Yapılanması
PEN: International Association of Poets,
Playwrights, Editors, Essayists and Novelists
(Uluslararası Yazarlar Birliği)
PKK: Partiya Karkerên Kurdistanê (Kürdistan İşçi
Partisi)
PM: Parti Meclisi
PMD: Parlamento Muhabirleri Derneği
PSAKD: Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
PYD: Partiya Yekîtiya Demokrat (Demokratik
Birlik Partisi)
RSF: Reporters Without Borders (Sınır Tanımayan
Gazeteciler)
RTÜK: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
SCF: Stockholm Center for Freedom (Özgürlük için
Stockholm Merkezi)
SEGBİS: Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi
SODAP: Sosyalist Dayanışma Platformu
SP: Saadet Partisi
STK: Sivil Toplum Kuruluşu
TAZ: DieTageszeitung
TBB: Türk Tabipleri Birliği
TBB: Türkiye Barolar Birliği
TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi
TDK: Türk Dil Kurumu
TEM: Terörle Mücadele
TGC: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
TGK: Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu
TGRT: Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu
TGS: Türkiye Gazeteciler Sendikası
TKH: Türkiye Komünist Hareketi
TİB: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
TİHV: Türkiye İnsan Hakları Vakfı
TİP: Türkiye İşçi Partisi
TJA: Tevgera Jınen Azad (Özgür Kadın Hareketi)
TKP: Türkiye Komünist Partisi
TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
TMSF: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
TRT: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
TSK: Türk Silahlı Kuvvetleri
TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu
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
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Birlikleri)

