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OCAK

3 OCAK

• Ahmet Şık’ın tutukluluğuna itiraz edildi. Şık’ın avukatları tarafından 
iletilen dilekçede, tutuklama kararının kanuna ve dosya içeriğine aykırı 
olduğu vurgulanarak, Şık’a savcılık sorgusu sırasında yöneltilen 2014 
yılında Heybeliada’da katıldığı gazetecilik çalıştayında sarf ettiği ileri 
sürülen sözlerin cımbızlanarak suç yaratıldığı, bunun da 2015 yılındaki 
yazı ve Twitter paylaşımlarıyla devam ettirildiği kaydedildi. Avukatlar, 
örgüt propagandası suçunun işlenebilmesi için örgütün cebir, şiddet 
veya tehdit içeren yöntemlerinin meşru gösterilmesi, övülmesi ya da 
bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapılması gerektiğini 
anımsatarak, “Savcılık ve hâkimlik aşamasında ısrarla sorduk, yine 
soruyoruz: Ahmet Şık’ın yazı ve tweetlerinin neresinde, hangi cümle-
sinde bir terör örgütünün ‘cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini 
meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik 
edecek şekilde yapılması’ söz konusudur? Ne savcılık ne hâkimlik bu 
soruya yanıt verebilmiştir” ifadelerini kullandı.

• KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin 23. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmasında, önceki celsede tahliye edilen 
Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay, Zana Bilir Kaya ile tutuksuz sanık Bilge 
Aykut Contepe hazır bulundu. Tutuklu yargılanan İnan Kızılkaya 
ise kaldığı Silivri Cezaevi’nde araç olmadığı gerekçesiyle duruşmaya 
yine getirilmedi.

• Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan tutuklanan Cumhuriyet gazetesi 
kantin işletmecisi Şenol Buran, sekiz günün ardından İstanbul 12. Sulh 
Ceza Hâkimliği’nce serbest bırakıldı. Buran, haftada üç gün karakola 
imza vermek koşuluyla tahliye edildi, İstanbul ve yurt dışına çıkışı 
yasaklandı. Türkiye Düşünce Özgürlüğü Ağı, Şenol Buran’a destek 
için “Erdoğan, bize gelme, sana çay yok” sloganıyla herkese ücretsiz çay 
dağıttı ve adliyeye giderek kendilerini ihbar ettiler. Türkiye Düşünce 
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Özgürlüğü Ağı 1995’in Ocak ayında Yaşar Kemal’in, Der Spiegel” 
dergisinde yayımlanan bir yazısı nedeniyle DGM’ye çağrılmasına 
tepki olarak başlayan imza kampanyası sonrası kurulmuştu.

• Cumhuriyet stajyerinin evini polis bastı. Bir gün önce İstanbul 
Okmeydanı’nda bir grup gencin kahvehaneleri dolaşarak laikliğin 
önemini anlatan görüntüleri, twitter üzerinden İçişleri Bakanlığı 
ihbar hattına şikâyet edilmiş ve gençleri gözaltına alınması talep 
edilmişti. İçişleri Bakanlığı söz konusu ihbara ilişkin ‘terörle mü-
cadele ekiplerine iletildi’ diye tweet attı daha sonra ise gelen yoğun 
tepkiler üzerine bu tweeti sildi. Görüntülerde yer alan Cumhuriyet 
gazetesi stajyeri Ayşegül Başar’ın sabah saatlerinde gözaltına alındığı 
öğrenildi. Polisin; Ayşegül Başar’ın ardından Halkevi Üyesi Ergin 
Çevik ile Can Çeliker’in de evine gittiği, gençleri evde bulamayan 
polisin iki genci komşularına sorduğunu ortaya çıktı. 

• Kasım 2016’da önce 10 Cumhuriyet yazar ve yöneticisi, 30 Aralık 
2016’da da gazetenin muhabiri Ahmet Şık tutuklanmıştı. İstanbul 9. 
Sulh Ceza Hâkimliği yargıcı Mustafa Çakar tarafından kaçma şüp-
hesi ile tutuklanan 10 yazar ve yönetici arasında mesaisini adliyede 
geçiren avukatlar, ifade vermek üzere birçok kez Basası Savcılığı’na 
gitmiş yazar ve çizerler bulunuyor. Soruşturmayı yürüten savcı Murat 
İnam’ın FETÖ üyeliği davası sanığı olduğu ortaya çıktığında Adalet 
Bakanı Bekir Bozdağ bu durumu bir “talihsizlik” şeklinde değerlen-
direrek, “Olmaması daha doğrudur. Keşke böyle bir görevlendirme 
yapılmamış olsaydı daha iyi olurdu, daha da doğru olurdu” demişti. 
Aradan geçen 90 günde iddianame hazırlamadı.

4 OCAK

• Reina saldırısı sonrası Basın Konseyi, dünya basınına çağrıda bulundu. 
Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ve Yüksek Kurul üyeleri olay yeri 
Reina önüne giderek dünya medyası İstanbul’dan şu açıklamayı yaptı: 
“Türkiye Basın Konseyi Yüksek Kurulu olarak, Uluslararası medyaya 
sesleniyoruz. Eli kanlı katillerin hedefinde bir gün Nice, bir gün Berlin, 
bir gün Paris var. Bir başka gün ise Brüksel, Orlando, Moskova... Son 
olarak da yeni yılın ilk dakikalarında İstanbul’da Türklerin yanı sıra 
dünyanın birçok ülkesinden İstanbul’a konuk gelen turistler teröre 
kurban edildi. Kısacası terör, artık tüm dünyanın başına bela oldu. 
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Irk, din, cinsiyet, yaş, mezhep farkı gözetmeden masum insanların 
kanını acımasızca döken teröre karşı sessiz kalmak, teröristlerin 
daha da cesaretlenmesine yol açıyor. Hele terörden ürküp, normal 
yaşamlarını sürdüremeyen milyonlarca insanın en doğal hakkı olan 
seyahate çıkamamaları, hep terörün ekmeğine yağ sürüyor. Terör 
endişesi ve korkusuyla tatillerin ertelenmesi, ülkelerin turizmine 
de başka darbe indiriyor. Ve bir kısır döngü haline dönüşen yaşam 
şekli, aslında terörü başarılı kılıyor ve etkisi, katlanarak sürüyor. Bu 
döngüyü yıkmak ve terörden etkilenenlerle dayanışma içine girmek 
için, dünya medyasına çağrıda bulunuyoruz:

 Gelin, Dünyadaki tüm kalem sahipleri, gazeteciler, el ele verelim. 
Hepimiz birlik olalım. KALEMLERİMİZİ TERÖR MAĞDURU 
ÜLKELERİ YALNIZ BIRAKMAMAK İÇİN, halklarının bu ülkelere 
korkmadan gitmeleri için yazılarımızla, haberlerimizle destek olalım.

 Bugün yangın Türkiye de...
 Ama yine de Türkiye yaşamaya devam ediyor.
 Biz Türk gazeteciler, korkmadan, yılmadan sizlere ev sahipliği yapma-

ya hazırız. Konuk gazetecilere, Türkiye Basın Konseyi’nin merkezini 
“Basın Merkezi’’ olarak açmaya hazırız.

 Gelin, birlikte kalemlerimizle, sayfalarımızdan, ekranlarımızdan 
teröre meydan okuyalım.

 YILMAYACAĞIMIZI, KORKMAYACAĞIMIZI dünyaya anlatalım.
 Acımızı paylaşın, çağrımıza destek verin.”

5 OCAK

• Ömer Çelik, CNN Türk’te katıldığı programda gündemi değerlen-
dirdi. Tutuklu gazeteciler ve tutuklu milletvekilleri konusunda her 
dosyaya ayrı ayrı bakılması gerektiğini savunan Çelik, “Medyanın da 
terörle, ifade ve basın hürriyeti arasındaki çizgi nedir, bu konuda bir 
otokontrol mekanizmasını ya da kendi içinde bir tartışma sürecini 
medya sürdürebilirse hukuki kurumların ve siyasetin müdahalesine 
belki bu kadar ihtiyaç kalmaz.” ifadelerini kullandı.

 KHK ile 27 Eylül 2016’da yayın hayatına son verilen televizyonlar-
dan Hayatın Sesi çalışanlarının hak ettikleri işsizlik ödeneği, SGK 
tarafından işten çıkış tarihi ve çıkış nedeni değiştirilerek kesildi. 
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İki ay işsizlik ödeneği verilen gazetecilerden, aldıkları ödenekler de 
faiziyle birlikte geri istendi.

• Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyonda tutuklanan Cumhuriyet 
Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Yayın Danışmanı Kadri 
Gürsel, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Önder Çelik, 
Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Güray Öz, Hakan Kara, Musa 
Kart, Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay ile 30 Aralık 
günü üç ayrı örgütün propagandasını yapmak iddiasıyla tutuklanan 
gazetenin muhabiri Ahmet Şık’ın tutukluluklarına yapılan itiraz 
mahkeme tarafından reddedildi. Yapılan itirazın reddedilmesine 
‘Mevcut delil durumu ve delillerin henüz tamamının toplanmamış 
olması, suçun önemi ve ağırlığı’ gerekçe gösterildi. 30 Aralık 2016 
günü tutuklanan Ahmet Şık’ın tutukluluğuna yapılan itiraz ise ‘delil-
leri yok etme, gizleme veya değiştirme, mağdur ve başkaları üzerinde 
baskı yapılması girişiminde bulunma hususundaki kuvvetli şüphe” 
öne sürülerek reddedildi.

• CNN Türk televizyonunda Ana Haberi sunan Nevşin Mengü’nün 
sosyal paylaşım sitesi twitter’dan attığı bir tweet nedeniyle zorunlu 
izne çıkarıldığı iddia edilmişti. Nevşin Mengü hakkındaki ‘zorunlu 
izin’ iddiasını yalanladı.

• Gazeteci Sabahattin Koyuncu tahliye edildi. 4 ay tutukluluk süre-
sinin ardından avukatların itiraz talebi üzerine tahliye edilen KHK 
ile kapatılan DİHA’nın muhabiri Sebahattin Koyuncu, halkın haber 
alma hakkını savunmaya devam edeceğini söyledi.

6 OCAK

• Haberleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle bir haftadır tutuklu 
olan Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık’ın, Silivri Cezaevi’nde, tecrit 
koşullarında tutulduğu öğrenildi. Şık’a, Metris Cezaevi’nde ise üç gün 
boyunca ‘kantin kapalı’ gerekçesiyle su verilmediği, tutuklandıktan 
sonra ilk kez Silivri Cezaevi’nde su içtiği belirtildi. Adalet Bakanlığı, 
Ahmet Şık’a 1 Ocak’ta 1.5 litre su verildiğini belirtirken, kurumda 
bulunan şebeke suyunun da içilebildiğini açıkladı.
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• Yargılandığı Özgür Gündem davasında 133 gün tutuklu kalan yazar 
Aslı Erdoğan’ın pasaportunu almak için evine polis gönderildi.

• Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıkla-
mada, Zaman’ın gerçek dışı değerlendirmelerde bulunarak Türkiye 
aleyhtarı propaganda yaptığı gerekçesiyle basın kartının iptal edil-
diği belirtildi. Açıklamada, “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik 
Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna 
karar verilen yapı, oluşum veya gruplara sempatisi ve desteğinin 
tespit edilmesi nedeniyle milli güvenlik politikası gereği basın kartı 
iptal edilmiştir” denildi.

• Tutuklu gazeteci Mahir Kanaat’in oğlu oldu. Mahir Kanaat 13 gün 
önce gazeteciler Tunca Öğreten, Eray Sargın, Derya Okatan, Ömer 
Çelik ile Metin Yoksu’yla birlikte farklı kentlerde yapılan operasyon 
kapsamında gözaltına alınmıştı.

• Televizyon programındaki yorumları ve sosyal medya paylaşımla-
rıyla devlet büyüklerine hakaret ettiği gerekçesiyle 15 Aralık günü 
tutuklanan gazeteci Hüsnü Mahalli’nin sağlık durumuyla ilgili avu-
katı açıklama yaptı. Nörolojik MS hastalığından ve birtakım sağlık 
problemlerinden de dolayı Cerrahapaşa Tıp Fakültesi’nde yatan 67 
yaşındaki gazeteci Mahalli’nin avukatı Turan Aydoğan sağlık sorun-
larının katlanarak arttığını söyledi. 

• Doğan Holding’e operasyon. Sabah saat 06.25’te Üsküdar’daki Doğan 
Holding Merkezi’ne giden polisler, Erem Turgut Yücel’in odasında 
üç saate yakın arama yaptı. Polisler, saat 09.30’da binadan ayrıldı. 
Doğan Holding’den yapılan açıklamada Erem Turgut Yücel ve Yahya 
Üzdiyen’in, Holding’in Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu’nun 
tutuklanmasına neden olan soruşturma kapsamında gözaltına alın-
dıkları bildirildi. İstanbul Barosu, Erem Turgut Yücel’in avukat olması 
nedeniyle yapılan aramanın hukuksuz olduğunu duyurdu.

7 OCAK

• Refik Erduran vefat etti. Elli yıllık gazeteci, İnce Memed’in yayıncısı, 
yazar, yönetmen, oyun yazarı, Kore gazisi, Bosna Savaşı’nda Kara 
Kuğular neferi… UNESCO Uluslararası Tiyatro Enstitüsü’nün 30 
yıllık başkanı Refik Erduran’ı kaybettik.
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10 OCAK

• Türkiye 10 Ocak Gazeteciler Günü’ne, basına yönelik ağır hak ih-
lalleriyle girdi. Türkiye’de son bir yıl içinde 358 gazeteci gözaltına 
alındı, bunların 109’u gazetecilik faaliyetleri gerekçe gösterilerek 
tutuklandı. 30 Aralık’ta gazeteci Ahmet Şık’ın tutuklanmasıyla 
cezaevinde bulunan gazeteci sayısı 145 oldu. Basına yönelik baskı 
OHAL döneminde daha da arttı. OHAL ilanından sonra çıkarılan 
KHK’lerle 177 basın kuruluşu kapatıldı. 2500’e yakın gazeteci ve med-
ya çalışanı kurumları kapatıldığı için işsiz kaldı. Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti’nin açıkladığı son rakamlara göre, 780 gazetecinin basın 
kartı iptal edildi, 189 gazeteci sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı.

• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Gazeteciler Günü 
mesajında “Milletimizin güvenlik ve huzuruna kasteden odakların 
terör faaliyetlerine hız vermeye gayret ettikleri bu hassas süreçte 
basın mensuplarımızın, terörle mücadelenin yanı sıra, demokrasimi-
zin güçlenmesine, ülkemizin ilerlemesine, birlik ve beraberliğimizin 
korunmasına önemli bir katkı sağlayabileceklerine inanıyorum.” 
ifadelerini kullandı. Medyanın kamuoyunun oluşmasında kilit rol 
oynadığını belirten Erdoğan, ““Medyanın bağımsızlığının en iyi 
biçimde sağlanması için, hukuki düzenlemeler kadar, basın kuru-
luşlarının ve çalışanlarının meslek ahlakına, tarafsızlık ilkesine 
uymaları, başkalarının hak ve özgürlüklerine saygıyı esas almaları, 
toplumsal sorumluluğu göz önünde bulundurmaları da önemlidir” 
değerlendirmesinde bulundu.

• Basın Konseyi, 10 Ocak Gazeteciler Günü şu mesajı yayınladı: 
 “56 yıl önce 212 sayılı yasanın kabulüyle gazetecilere önemli haklar 

sağlanan bugünü kutlamıyoruz:
 – 146 gazeteci ve yönetici tutuklu olarak hapishanedeyken
 – 150’nin üstünde medya organı kapatılmışken
 – 10 bini aşkın gazeteci işsiz iken 
 – Gazeteciler çalışamıyor, çalıştırılmıyor, yazdırılmıyor, düşünceyi 

ifade ve basın özgürlüğü yaşanamıyorken bayram neyimize…
 56 yıl önce kavuştuğu haklarından Türk basını her geçen gün uzak-

laştırılıyor. Baskı, sansür, oto sansür, gözaltılar, tutuklamalar, medya 
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kurumlarının kapılarının zincirlenmesi ve tüm bunların sonunda 
halkın haber alma hakkından mahrum bırakılmasını içimize sin-
diremiyoruz.

 Bugün gazeteciler, kalemleri, cezaevleri ve ekmek arasında sıkışıp 
kalmışlardır.

 56 yıllık “bayramı” da kutlamıyor sadece buruk anıyoruz.
 İfade özgürlüğünün 1961’den bile daha önceki yıllara dönüştürülme 

özlem ve çabalarına artık son verilmesini bekliyoruz.”
• 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan aralarında Atilla 

Taş, Murat Aksoy ve Gökçe Fırat’ın bulunduğu çok sayıda gazete-
ci hakkında yürütülen FETÖ soruşturması tamamlandı. İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Taş ve 27 gaze-
teci hakkında örgüt üyeliği iddiasıyla 10 yıla kadar hapis cezası istendi. 
Gazeteci Said Sefa hakkında ise ‘darbeye teşebbüs’, ‘örgüt yöneticiliği’ 
suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası ta-
lep edildi. Sefa’nın Fuat Avni hesabını oluşturan ilk kişi olduğu öne 
sürüldü. İddianamede, Zaman Gazetesi, Cihan Haber Ajansı, Millet 
Gazetesi, Bugün Gazetesi ve Meydan Gazetesi muhabirleri ile mü-
zisyen Atilla Taş şüpheli olarak yer aldı. Gazeteciler, Abdullah Kılıç, 
Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Bayram Kaya, Bülent Ceyhan, Bünyamin 
Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, 
Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim 
Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, 
Muhterem Tanık, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, 
Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve 
Yetkin Yıldız’ın örgüt üyeliği suçundan 10 yıla kadar hapisleri istendi.

• – Evrensel gazetesi dağıtan bir okur, kimliği belirsiz kişilerce kaçı-
rıldı. Evrensel gazetesi, “İzmir’de okurumuz Zeynep Tunçel siyah 
renkli plakasız bir araçla kaçırılarak darp edildi. Araçta bulunan 
kimliği belirsiz kişiler Tunçel’e gazetemizi neden dağıttığını sordu” 
açıklaması yaptı. 

12 OCAK

• MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin davada esas hakkındaki 
mütalaasını açıklayan savcı, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 
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“devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından 
niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri 
casusluk maksadıyla açıklamak” suçundan müebbet hapis cezasına 
çarptırılmasını istedi. Savcı, Berberoğlu ile sanıklar eski Cumhuriyet 
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dündar ve Ankara Temsilcisi Gül’ün 
“örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte 
bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 15’er yıla kadar hapis 
cezasına mahkum edilmesini talep etti.

• Eski Cumhuriyet Vakfı Başkanvekili Alev Coşkun, Cumhuriyet gaze-
tesinin 10 Ocak’ta yayımladığı ‘33 bin 333 gün ve her gün Cumhuriyet’ 
başlıklı yazısında geçen iddialara yanıt verdi. 

• Gazeteci Hasan Cemal, terör örgütü PKK’nın elebaşlarından ‘Bahoz 
Erdal’ kod adlı Fehman Hüseyin’le ilgili 17 Haziran 2016’da T24 inter-
net sitesinde yer alan yazısına ilişkin yargılandığı davada dün İstanbul 
22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, 
Cemal’in ‘suçu ve suçluyu övmek’ suçundan beraatına hükmederken, 
örgüt propagandasından 1 yıl 3 ay hapis cezasına karar verdi. Ceza 
ertelendi. Cemal, Özgür Gündem’de nöbetçi genel yayın yönetmenliği 
yaptığı gerekçesiyle İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim 
karşısına çıktı. Savcı 8 yıla kadar hapsini istedi. 

• Son çıkan KHK ile televizyon yayınlarında da OHAL ilan edildi. 
Başbakanlık tarafından bir terör olayının ya da bir facianın ardından 
çok kısa bir süre içinde getirilen yayın yasaklarının ihlalinin yaptırımı 
televizyonların kapatılması olabilecek. “Terörün amaçlarına hizmet 
edecek sonuçlar doğuracak yayın” ifadeleri ile tanımlanan yeni bir 
suç nedeniyle televizyonlar, bir terör olayından sonra annelerin 
ağıtları, iktidarı eleştiren feryatlarını yayımlayamayacak. Yeni bir 
televizyonun kurulması için MİT ve Emniyet’ten görüş alınacak. 
Bakanlar Kurulu’nun çıkardığı son kanun hükmünde kararname ile 
Başbakanlık tarafından getirilen yayın yasaklarının ihlal edilmesi 
halinde öngörülen cezalar arttırıldı. RTÜK Yasası’nın olağanüstü 
dönemlerde yayınlarını düzenleyen hükmüne yeni bir fıkra eklendi. 
Yayın yasak ve kısıtlamalarına aykırı olarak yayın yapılması halinde 
RTÜK, televizyonun yayını bir gün süreyle dondurulacak. Yayın 
yasağı ihlalinin bir yıl içinde yinelenmesi durumunda yayın 5 güne 
kadar, ikinci kez tekrar edilmesi halinde 15 güne kadar, üçüncü kez 
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tekrarında ise yayın lisansının iptaline karar verilebilecek. Bu durum-
da terör olaylarının ardından çok kısa bir süre içinde Başbakanlık 
tarafından alınan yayın yasağı kararı televizyon kapatma sonucuna 
varabilecek. RTÜK, lisans başvurularında, “milli güvenlik, kamu 
düzeninin korunması ve kamu yararı” incelemesi yapacak. İlgili 
kurumların konu ile ilgili görüşünün alınmasının ardından lisans 
talebi reddedilebilecek.

13 OCAK

• Anayasa değişikliği görüşmeleri sürerken, tutuklu gazeteciler Meclis 
gündemine yeniden geldi. CHP’li Yarkadaş, Adalet Bakanı Bekir 
Bozdağ’a “Ahmet Şık terörist mi? Akın Atalay’ın suçu ne? Hüsnü 
Mahalli neden tutuklu? Neden iddianameleri hazırlanmıyor?” diye 
sordu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ “Türkiye cezaevlerinde şu anda 
mesleği gazeteci olduğu hâlde tutuklu olan insanlar var, hükümlü olan 
kişiler de var. Ama şunu çok net söylüyoruz, her defasında da ifade 
ediyoruz: Türkiye cezaevlerinde salt gazetecilik yaptı diye tutuklu 
hiçbir kimse yoktur. Eğer bir kişi –mesleği gazeteci ama– diyelim ki 
uyuşturucuda suçüstü yapılmışsa yani mesleğinin gazetecilik olması 
onun yargılanmasına, tutuklanmasına, mahkûm olmasına engel 
olabilir mi? Bakın, adam öldürmekten içeride yatan gazeteciler var 
ama onları kimse dile getirmiyor” dedi. 

• İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği yargıcı Atila Öztürk’ün, Twitter 
paylaşımlarıyla Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle 2015’te 
tutuklanan kapatılan Today’s Zaman gazetesinin Genel Yayın 
Yönetmeni Bülent Keneş’i karartılacak delil bulunmadığı gerekçe-
siyle tahliye ettiği ortaya çıktı. Öztürk’ün kaçma şüphesi olmadığı 
gerekçesiyle yurtdışı çıkış yasağı koyarak tahliye ettiği Keneş’in 
yurtdışında olduğu iddia edildi.

• PEN-İngiltere, Şık’ın serbest bırakılması için imza kampanyası baş-
lattı. Şık’ın tutuklanmasının darbe girişimi sonrasında artan baskıcı 
tutumun bir sonucu olduğu ifade edilerek yalnızca ifade özgürlükle-
rini kullandıkları için tutuklu bulunan bütün gazetecilerin serbest bı-
rakılması çağrısında bulunuldu. PEN-İngiltere’nin internet sitesinden 
yaptığı açıklamada Şık’a yöneltilen suçlamalar anımsatılarak, “Ahmet 
Şık’a yöneltilen suçlamaların siyasi olduğuna inanıyoruz. Avukatları 



12 |

ve ailesiyle görüşmesinin sağlanması ve kötü muameleye maruz 
bırakılmaması konusunda Türk makamlarını uyarıyoruz” denildi.

• Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün (RSF) yöneticileri Cumhuriyet 
Gazetesini ziyaret ederek, destek mesajlarını iletti. RSF Genel Sekreteri 
Christophe Deloire 2015’te Cumhuriyet’e Basın Özgürlüğü Ödülü’nü 
verdiklerini hatırlattı.Gazeteci Hasan Cemal, 2013 yılında t24.com.tr 
adlı haber sitesinde yayınlanan yazı dizisinde terör örgütü propaganda-
sı yaptığı iddiasıyla açılan davanın görülmesine başlandı. Duruşmada 
savunma yapan Hasan Cemal, 2013 yılının Mart ayında Ankara, 
İmralı ve Kandil arasında çözüm süreci başladığını belirterek, “Ben o 
tarihlerde çekilme sürecini dağda takip eden tek gazeteciydim. Orada 
tespitler yaptım ve bunları yazdım. İddianameyi okuyunca anlaşılıyor 
ki ben kötü bir şey yapmışım. 68 yaşındaki bir gazeteci tek başına da-
ğa çıkıyor, tüm bunları tespit edip yazıyor. Kötü bir şey yapıp terörü, 
şiddeti övüyor. Böyle bir şey söz konusu olamaz. O dönemde zaten 
barış savunuluyordu. Bu tamamen bir gazetecilikti. Savaş ve terörü 
değil barışı savunuyorum. Beraatımı istiyorum” dedi.

16 OCAK

• New York Times gazetesinin yayınladığı başyazısında Erdoğan’ın 
basına ‘acımasızca saldırdığını’ ifadesi yer aldı. Gazete, Türkiye’deki 
muhaliflerin hükümet tarafından ‘otoriterce ezdiğini’ yazdı.

• Silivri’de tutuklu olan Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerimize 
destek için Almanya Hamburg’da bir panel düzenlendi. Cumhuriyet 
gazetesi tutuklu Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu’nun oğlu 
Muratcan Sabuncu “Milyonların yüreği Cumhuriyet, tutuklu gaze-
teciler ve babamla atıyor” dedi.

17 OCAK

• MİT TIR’ları davasında savcı, sanıklar Can Dündar, Erdem Gül ve 
Enis Berberoğlu için ‘Örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek’ 
iddiasıyla15 yıla kadar hapis cezası istedi. Savcı, Berberoğlu için 
ayrıca “Gizli belgeleri casusluk maksadıyla açıklamaktan’ müebbet 
hapis talep etti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma-
da sanıklardan Gül ile Berberoğlu hazır bulundu, yurtdışında olan 
Dündar duruşmaya katılmadı.
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18 OCAK

• Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetiyle il-
gili kamu görevlilerinin yargılandığı davanın sekizinci duruşması 
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Davanın sanıklarından 
olan, dönemin Trabzon İstihbarat Şube Amiri Ercan Demir, duruş-
mada verdiği ifadede, “Emniyetin iç kavgasına dönüştü bu iş. Tarla 
meselesine döndü bu iş. Müdahil avukatlarından özür diliyorum 
ama kimsenin katil matil aradığı yok.” dedi.

 Basın Konseyi, Hrant Dink’in ölüm yıldönümü nedeniyle şu açıkla-
mayı yaptı:

 “Sevgili meslektaşımız AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant 
Dink’in katledilişinin üzerinden tam 11 yıl geçti.

 Yüreği insan sevgisiyle dolu, gazetecilik mesleğine tutkuluydu Hrant. 
Onurlu bir vatandaşı olduğu ülkesine de içinden çıktığı toplumuna 
da hiç laf söyletmezdi. Aydındı, demokrattı, barışçıydı ve hep öyle 
yaşadı. Bu ülkeye, bu topraklara bağlılığını anlatırken, “Evet kendi-
mi bir güvercinin ruh tedirginliği içinde görebilirim ama biliyorum 
bu ülkede insanlar güvercinlere dokunmaz. Güvercinler kentin ta 
içlerinde, insan kalabalıklarında dahi yaşamlarını sürdürürler. Evet 
biraz ürkekçe ama bir o kadar da özgürce” diyordu.

 Hrant’ı katleden tetikçiler yakalandı ve mahkum oldu. Ancak bu 
suikastın arkasındaki güçler nedense 11 yıldır tam olarak ortaya 
çıkarılamadı. Bunların da bir an evvel ortaya çıkarılıp cezalandırıl-
malarını bekliyoruz.

 Onu, her 19 Ocak’ta olduğu gibi yine vurulduğu Halaskargazi 
Caddesi’nde AGOS Gazetesi önünde anıyoruz ve acımız ilk günkü 
gibi taptaze. 

• Diyarbakır ve İstanbul’da gazetecilere yönelik eş zamanlı operasyonda 
25 Aralık sabahı gözaltına alınan 6 gazetecinin savcılıktaki sorgu-
ları tamamlandı. Gazeteciler, Ömer Celik, Mahir Kanaat ve Tunca 
Öğreten örgüte üyelik, Derya Okatan, Eray Saygın ve Metin Yoksu 
‘propaganda’ iddiasıyla tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

• Diken’in eski muhabiri Tunca Öğreten, ETHA Sorumlu Müdürü 
Derya Okatan, kapatılan DİHA’nın Haber Müdürü Ömer Çelik ve 
muhabiri Metin Yoksu, Yolculuk Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Eray 
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Sargın ve Birgün gazetesi çalışanı Mahir Kanaat, 25 Aralık’tan bugüne 
emniyette tutulduğu açıklandı. Gözaltında tutulduğu 24 gün boyunca 
açlık grevi yapan gazeteci Derya Okatan, nezarethanede insanlık dışı 
koşullar olduğunu söyledi. Okatan, birlikte gözaltına alındığı 3 gazeteci 
tutuklandığı için özgürlüğe sevinemediğini dile getirdi.

• Bir gün önce Londra’dan İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelen New 
York Times muhabiri Nordland’ın gümrükten geçmesine izin veril-
medi, “İçişleri Bakanlığı’nın listesindesiniz” denilerek ülkeye girişi 
engellendi ve bir sonraki Londra uçağına bindirildi. New York Times 
gazetesi konuyla ilgili yayınladığı haberde “Bugüne kadar 150’den faz-
la ülkede muhabirlik yapmış olan ve daha Aralık ayında Türkiye’den 
haber geçen Nordland’ın Türkiye’ye girişinin yasaklanması hükü-
metin yerli ve yabancı basına yönelik baskılarını artırmasının bir 
parçası gibi gözüküyor” ifadeleri yer aldı. Gazetenin editörü Dean 
Baquet, Türkiye’nin bu hamlesinin ‘haksız” ve ‘basın özgürlüğünü 
ayaklar altına alan bir hamle’ olduğunu söylerken gazetenin başkan 
yardımcısı David McCraw da ilk defa bir muhabirlerinin Türkiye’ye 
girişinin yasaklandığını belirtti.

• Ağrı’nın Diyadin ilçesinde, KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı 
(DİHA) Muhabiri Abdullah Kaya sabah evinde gözaltına alındı. Evde 
üç saat boyunca arama yapan polis, Kaya’yı İlçe Emniyet Müdürlüğüne 
götürüldü. Kaya’nın neden gözaltına alındığı açıklanmadı.

• Basın Konseyi yaptığı açıklamada gazeteciler terörist olmadığını ve 
tutuklanmamaları gerektiğini bildirdi. Açıklamada şöyle denildi: 
“Yurt içinden ve yurt dışından artarak yükselen eleştirilere ve çağ-
rılara rağmen, basına ve basın mensuplarına yönelik baskının azal-
madığını, aksine arttığını endişeyle gözlemlemekteyiz. Son olarak, 
bugün gazeteciler Tunca Öğreten, Mahir Kanaat ve Ömer Çelik’in 
tutuklandıklarını öğrendik. Keza, New York Times gazetesi muhabiri 
Rod Nordland’ın Türkiye’ye sokulmadığı da ortaya çıktı.

 Her zaman savunduğumuz gibi, gazetecilerin tutuksuz yargılanması 
önerimizi tekrarlıyoruz. Gazetecilerin yaptıkları haberler gerekçe 
gösterilerek çeşitli terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddia-
sıyla tutuklanmasını Basın Konseyi olarak ifade ve basın özgürlüğü 
açısından ciddi endişeyle karşılıyoruz. Bu bakımdan, birtakım temel 
hukuki standartları hatırlatma gereği duyuyoruz:
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 1– Türkiye’nin tarafı olduğu uluslararası insan hakları sözleşmeleri, 
bir açıklamanın veya görüşün “şiddete teşvik ve tahrik” sayılabilme-
sini katı koşullara bağlamıştır. Bu çerçevede, açıklamanın doğrudan 
doğruya şiddete yönelik olması, açıklamayı yapanın kastının bu 
yönde olması, ayrıca bu açıklamanın kamu düzeni açısından ağır ve 
ciddi bir tehlike doğurması gerekmektedir. Kamuoyunu ilgilendiren 
tartışmalarda ifade özgürlüğünün sınırlarının daha geniş olduğu, 
“kamuoyu bekçisi” sıfatıyla hareket eden gazetecilerin kişisel olarak 
daha da geniş bir serbestiye sahip oldukları hatırlanmalıdır.

 2– Gazeteci bir hususu haber yaparken, “şekli gerçeklik” ve “kamu 
yararı” kriterlerine bağlıdır. Gazeteci, haberini yapacağı hususun 
doğru olup olmadığını bütün gazetecilik olanaklarını kullanmak 
suretiyle teyit eder; ayrıca, demokratik bir toplumda halkın bu hususu 
bilmesinde, haberde adı geçen şahısların bireysel haklarına nazaran 
üstün bir fayda olup olmadığını değerlendirir. Bu iki sorunun cevabı 
olumlu ise, bu haber yayımlanmalıdır! Habere konu olan bilginin 
kimler tarafından, nasıl elde edildiği, gazeteciyi ilgilendirmez; üçüncü 
kişilerin bu bilgileri hukuka aykırı olarak elde etmiş olması, haberin 
yapılmasına engel değildir ve gazetecinin hukuki sorumluluğunu da 
doğurmaz (bkz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 19.12.2006 
tarihli Radio Twist, a.s./Slovakya kararı). 

 3– Öte yandan, bir kimsenin tutuklanması için, delilleri karartma 
tehlikesi veya kaçma şüphesi gibi tutuklama nedenlerinden birinin 
bulunması zorunludur! Tarafı olduğumuz ve Anayasamızın 90. mad-
desine göre, ulusal kanunlara göre uygulama önceliğine sahip insan 
hakları sözleşmeleri gereğince, salt bir kişiye yönelik suçlamanın 
ağırlığı öne sürülerek tutuklama kararı verilemez! Tutuklama ne-
deninin varlığını ortaya koyan gerekçeler, kararda somut nedenlere 
dayalı olarak izah edilmelidir. 

 Bunun da ötesinde, delilleri karartma veya kaçma tehlikesini bertaraf 
etmeye yarayabilecek daha hafif tedbirler varsa, tutuklama yerine 
bunlara başvurmanın neden mümkün olmadığı da kararda ayrıca 
gösterilmelidir. Bütün bu hususlar Ceza Muhakemesi Kanunu’nda 
da açıkça belirtilmiştir.

 Yukarıda açıkladığımız kıstaslara uymayan kararlar, Anayasamıza 
ve uluslararası yükümlülüklerimize aykırıdır!
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 Yürütme, yasama ve yargının tüm işlemlerinde ifade özgürlüğüne ve 
bunun vazgeçilmez unsuru olan basın özgürlüğüne titizlikle uyması 
gerekir. Yukarıda özetlediğimiz kriterlere tüm erklerin titizlikle dikkat 
etmesi devletin ve milletin ortak yararınadır. Daha demokratik ve 
gelişmiş bir Türkiye’nin varlığına ancak bu şekilde hizmet edilebilir. 

 Tutuklu gazetecilerin tutuksuz yargılanmasını tekrar talep ediyoruz. 
Kamuoyuna saygıyla duyururuz. Basın Konseyi”

• FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin 25’i tutuklu 2’si firari 29 
şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, ‘Fuat Avni’ hesabının 
kurucusu olduğu saptanan Said Sefa hakkında ağırlaştırılmış müeb-
bet, Atilla Taş, Ünal Tanık, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ufuk Şanlı gibi 
isimlere ise 10’ar yıla kadar hapis talep edildi.

• Günlerce gözaltında tutulan gazeteciler Mahir Kanaat, Tunca 
Öğreten ve Ömer Çelik tutuklandı. Metin Yoksu, Derya Okatan ve 
Eray Sargın ise serbest bırakıldı.

• Avrupa Basın Kulübü’nün ifade ve medya özgürlüğü ödülüne layık 
görülen Can Dündar, “Bir hayalim var: şu anda meslektaşlarımın 
hapsedildiği Silivri Cezaevi bir gün demokrasi müzesi olduğunda 
bu ödülü oraya vermek ve torunlarıma gösterebilmek. Bu dayanışma 
sayesinde o günler de gelecek, buna inanıyorum” dedi. 

19 OCAK

• Gazeteci Hrant Dink’i suikasta kurban gidişinin 10. yılında, Agos 
Gazetesi önünde binlerce seveni tarafından anıldı. Dink’i anma tö-
reninde konuşan eşi Rakel Dink, katılanlara sevgi diliyle seslenirken, 
“Kutsal olan devlet değil, yaşamdır” dedi. Rakel Dink özetle şunları 
söyledi: “Ülkenin demokratikleşmesi için bu dava önemli bir davası-
dır ülkenin. Bu dava Türkiye’nin demokratikleşme anahtarlarından 
biridir. Hakikati ararken kendini hapislerde bulan barış ve özgürlük 
için mücadele ederken özgürlüğü ellerinden alınan tutuklu vekiller 
ve gazetecilerin davasıdır bu dava. Tanrıdan dileğim bir an önce 
sevdiklerine kavuşmalarıdır. Sevgi başkaları için bir şeyler yapmak-
tır. Sevgi yolunda yürüdüğünüz zaman canınız yanacak acıyacaktır 
elbet. Sevgi olmadan iman olmaz sevgiyi giyinin.”
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20 OCAK

• Gazeteci Hüsnü Mahalli hakkında, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve 
“Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlarından yürütülen 
soruşturma tamamlandı. Soruşturma savcılığı hazırladığı iddiana-
mede, Mahalli’nin 2 yıl 4 aydan, 7 yıl 5 aya kadar hapsini istedi.

• Gazeteci Hüsnü Mahalli’nin tahliyesi üzerine bir açıklama yapan 
Basın Konseyi, “karar çok sevindiricidir. Bu kararın tutuklu di-
ğer gazeteciler için örnek olmasını ve tüm gazetecilerin tutuksuz 
yargılanmasının yolunu açmasını bekliyoruz” dedi. Basın Konseyi 
açıklaması şöyle: Gazeteci Hüsnü Mahalli, tutuksuz yargılanmak 
üzere mahkemece serbest bırakıldı. Tahliye kararı Basın Konseyi’nce 
sevinçle karşılandı. Başından beri tutuklu tüm gazetecilerin tutuksuz 
yargılanmasını savunagelmekteyiz. Çünkü gazetecilerin delilleri 
karartması söz konusu değildir. Söyledikleri ve yaptıkları yayım-
lanmıştır. Zaten tutuklama istisnai bir durumdur. Önemli olan 
iddianamelerin bir an önce hazırlanması ve gazetecilerin tutuksuz 
yargılanmasıdır. Hüsnü Mahalli için alınan kararın 147 tutuklu 
gazeteci için de uygulanmasını bekliyoruz. Gazetecilerin tutuksuz 
yargılanmaları sağlanırsa Türkiye, dünyanın en büyük gazeteci 
hapishanesi olmaktan kurtulacaktır.”

24 OCAK

• HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, kapatılan Azadiye Welat 
gazetesi çalışanı Barış Boyraz’ın kaçırılarak darp edilmesini Meclis 
gündemine taşıyarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevapla-
ması istemiyle soru önergesi verdi. Önergesinde, gazeteci Boyraz’ın 
Ankara’da 18 Ocak 2017 tarihinde darp edilerek dört kişi tarafından 
kaçırıldığına yer veren İrmez, “Boyraz, Kızılay’ın en işlek noktaların-
dan biri olan Güvenpark’ta saat 15.00 sıralarında telefonun aniden 
elinden alındığını, sivil otomobillerin giremediği alanda beyaz renkli 
bir araca bindirilerek tenha bir alana götürüldüğünü, ters kelepçe 
takılarak gözlerini montuyla kapatıldığını ve araç içerisinde sürekli 
hakaret ve şiddete maruz kaldığını ifade etmiştir“ dedi.

• Ankara’daki evinin önünde bombalı suikast sonucu katledilen 
Cumhuriyet gazetesi yazarı Uğur Mumcu, ölümünün 24. yılında 
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bir hafta boyunca süren etkinliklerle anıldı. 24. Adalet ve Demokrasi 
Haftası’nın başlığı bu yıl ‘Bu Hesap Sorulmaz mı…’ oldu. 

• Eskişehir’de bu yıl 24’üncüsü düzenlenen ‘ÇGD Uğur Mumcu Anma 
Gecesi ve Ödül Töreni’nde Demokrasi Ödülü, 31 Ekim’den gözaltına 
alınıp tutuklanan Cumhuriyet gazetesi yazar, yönetici ve çalışanları 
Akın Atalay, Murat Sabuncu, Musa Kart, Kadri Gürsel, Ahmet Şık, 
Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör, Turhan Günay, Güray Tekin 
Öz, Bülent Utku, Hakan Kara ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 
Şenol Buran’un oldu.

• Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yayınlanan Silvan Mücadele Gazetesi 
İmtiyaz Sahibi Ferhat Parlak hakkında ‘suç işlemeye alenen tahrik’, 
‘suçu ve suçluyu övme’, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ 
ve ‘örgüt üyeliği´ suçlamasıyla 27 hapis istemiyle dava açıldı

26 OCAK

• Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Türkiye’den gazetecilerin 
tutuklanmasını sağlayan KHK’lerin gözden geçirilmesini istedi. 
Uluslararası Haber Ombudsmanları Organizasyonu ise Erdoğan’a 
mektup yazdı. 15’e karşı 110 oyla kabul edilen raporda, Türkiye’de 
terörist eylemlere aktif şekilde katılmakla suçlanmayan gazetecile-
rin derhal serbest bırakılması, gözaltı durumlarının kontrol edilip 
mümkünse iyileştirilmesi. AKPM, gazetecilerin ve yazarların tu-
tuklanmasını, medya organlarına el konulmasını sağlayan kanun 
hükmünde kararnamelerin gözden geçirilmesini, medya çalışanları 
ve medya organlarınca Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuruların 
öncelikli olarak ele alınmasını istedi.

• Redhack’in yayınladığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak’ın maillerine ilişkin haberler nedeniyle 25 Aralık 2016 günü 
yapılan baskınla gözaltına alınan ve 24 gün sonra “Örgüt üyeliği” 
iddiasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne götürülen Diken eski haber 
editörü Tunca Öğreten ile BirGün gazetesi çalışanı Mahir Kanaat 
aileleri ve avukatları tarafından ziyaret edildi. Tek kişilik hücrelerde, 
tecrit koşullarında tutuldukları öğrenildi. 
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27 OCAK

• Uluslararası PEN yazarlar örgütünün 100 yıla yaklaşan tarihindeki 
en kalabalık heyeti dün tutuklu gazetecilere destek vermek için Silivri 
Kapalı Cezaevi’nin önüne gitti. Cezaevi yolundaki kontrol noktala-
rının hiçbirinde durdurulmayan grubun etrafı cezaevinin önündeki 
bekleme alanına vardıkları anda jandarmalar tarafından çevrildi. 
Araçlarına bindirilen PEN üyelerinin başında silahlı jandarmalar 
beklerken alınan görüntülerin hepsi jandarma tarafından silindi. 
Jandarmalar, neden fotoğraf çekmelerinin engellendiğini sonran 
gazetecilere “Bölgede fotoğraf çekmenin OHAL kapsamında yasak 
olduğunu” söyledi. Yaklaşık üç saatlik soruşturma süreci ve üç farklı 
noktada güvenlik kontrolünün ardından PEN heyeti Silivri’den ay-
rıldı. PEN üyelerinin Uluslararası PEN Başkanı Jennifer Clement’in 
sözcülüğünde yapmayı planladığı basın açıklaması jandarma tara-
fından yarıda kesildi. Ancak Clement, jandarmayla heyet arasında 
gerginlik yaşandığı anda şunları söyleyebildi: “Bugün buradayız. Bu 
duvarların önünde duruyoruz. Bir an önce yanımıza gelmelerini 
istediğimiz dostlarımızı onurlandırmak, onlarla dayanışmak için...”

• Tutukluluğu üç aydır devam eden Cumhuriyet gazetesi Kitap Eki 
Yayın Yönetmeni Turhan Günay anjiyo oldu. Turhan Günay, bir 
gün önce sabah saatlerinde, Silivri 9 No’lu Cezaevi’nden, Mehmet 
Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne sevk edildi. Tutuklu koğuşuna alınan Günay’a, anjiyo 
yapıldı. Günay’ın kalp damarlarının tıkalı olduğu belirlendi. Günay’ın 
kızı Elif Günay, babasının sağlık durumunun iyi olduğunu ancak çok 
uğraşmalarına rağmen refakatçi olarak ailesinin yanında kalmasına 
izin verilmediğini söyledi.

• Bir süredir Almanya’da yaşayan ve burada yeni bir projeye başlayan 
Dündar, ozguruz.org’un yayına başladığını duyurmuştu. Türkçe ve 
Almanca olarak iki dilli yayın yapan sitenin yayına başlaması için 
gazeteci Uğur Mumcu’nun katledildiği 24 Ocak tarihi seçilmişti.

• Aralarında Uluslararası PEN Direktörü Carles Torner, Uluslararası 
PEN Genel Sekreteri Katlın Kaldmaa, Uluslararası PEN Lübnan 
Başkanı Iman Humaydav’in du bulunduğu uluslararası PEN üyeleri, 
Türkiye’deki gazeteciler ile dayanışma mesajı verdi. 
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• Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol 
Önderoğlu’nun tutuklandığı dönem dayanışma için “Aynı suçu iş-
ledik” diyerek kendisini ihbar eden müzisyen Şanar Yurdatapan, 
Zeynep Serinkaya ve Doğan Özkan hakkında “Örgütü propagandası’ 
yapmaktan dava açıldı.

29 OCAK

• Cumhuriyet gazetesinde, 2 Şubat 2015’te yayınlanan ‘Hâkim bu parayı 
ödeyemez – Yargıda tartışılan konut satışı’ başlıklı haberi nedeniyle 
‘Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaretten’ yargılanan muhabir 
Canan Coşkun, 12 bin 600 TL adli para cezasına çarptırıldı. İstanbul 
2. Asliye Ceza Mahkemesi, hükmün açıklanmasını geri bırakmadı 
ve Coşkun’un para cezasını 20 eşit taksitte ödemesine karar verdi. 

31 OCAK

• BirGün Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Barış İnce, ifade vermeye gitti-
ğinde başka davadan yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına 
alındı. Çağlayan Adliyesi’ne götürülüp ifadesi alınan İnce, ifadesinin 
ardından serbest bırakıldı.

• Çıkarılan son KHK ile, yayın yasak ve kısıtlamalarına aykırı olarak 
yayın yapılması halinde yayını yapan kuruluşun yayınının bir gün 
durdurulması, aykırılığın tekrarı durumunda kapatma cezasına kadar 
gidilmesi konusu düzenlenmişti. Tüm yayın yasağı ve KHK tartış-
maları sürerken, Adalet Bakanlığı’nın 15 Temmuz ile ilgili çıkardığı 
kitapta kullanılan fotoğraflar tepki çekti. “15 Temmuz: Yüzyılın 
İhaneti-Yüzyılın Zaferi” adlı 220 sayfalık kitapta Anadolu Ajansı, 
İhlas Haberi Ajansı ve Doğan Haber Ajansı’ndan alınan onlarca fo-
toğraf kullanıldı. Kullanılan fotoğrafların birçoğunun yayın yasağına 
gerekçe gösterilen “Toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabile-
cek” nitelikte olması tepki yarattı. Kullanılan fotoğraflar arasında 
parçalanmış, kanlar içinde insan vücutlarının olduğu görüldü.
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ŞUBAT

1 ŞUBAT

• Uğradığı hain saldırı sonucu 38 yıl önce yaşamını yitiren Milliyet 
gazetesi Genel Yayın Müdürü ve Başyazarı Abdi İpekçi dün kabri 
başında düzenlenen törenle anıldı. Abdi İpekçi’nin Zincirlikuyu 
Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törene kızı Nükhet 
İpekçi’nin yanı sıra Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Milliyet 
yazarı Doğan Heper, İpekçi’nin meslektaşları, milletvekilleri ile çok 
sayıda seveni katıldı. Törende konuşan Milliyet yazarı Doğan Heper, 
“Abdi İpekçi gibi bir gazeteci ağabeyimizi hatırlayıp buraya geldiğiniz 
için teşekkür ederim. 53 yıldır bu gazetede İpekçi’den öğrendiklerimle 
sürdürüyorum. Hem iyi bir gazeteciydi hem de iyi bir yöneticiydi” 
dedi. Oktay Ekşi ise “Abdi İpekçi’nin Milliyeti hem ekol hem okul 
anlamına gelirdi. O yüzden Abdi İpekçi menfur bir el tarafından 
aramızdan alındıktan sonra gazetecilik anlayışını yaşama geçirme 
pek çok meslektaşımız açısından özlenen bir başarı öyküsü ve itibarlı 
bir gazetecilik anlayışıydı” diye konuştu. Basın Konseyi Başkanı 
Pınar Türenç ise “Abdi Bey genç kuşaklara hep şunu söylerdi:’ İlkeli 
olacaksınız, çifte kontrolü mutlaka mesleğinize uygulayacaksınız’. 
İpekçi demokrasi âşığıydı, sağduyunun sesiydi. Tetikçi bulundu ama 
cinayetin gerisinde kimlerin olduğunu hâlâ bilmiyoruz” dedi. Anma 
töreninde konuşan İpekçi’nin kızı Nükhet İpekçi, “Abdi İpekçi’nin 
canını alan suikastçı, ara sıra kendini ‘mesih’ olarak tanımlamıştı. 
İlk sorgusunda da Abdi İpekçi’yi kökeni yüzünden öldürdüğünü 
söylemişti. Bugün o suikastın yıldönümü. Artık çok eski bir suikast. 
Kökeni öne sürerek düşmanlaştırma suikastlarıysa yıllardır dinmiyor. 
Bu açıdan bakıldığında çok yeni, taptaze bir suikast. Hiç eskiyemiyor. 
Bu kadar yıl geçtikçe, katmanlar artıyor, kalınlaşıyor, ağırlaşıyor. 
Hatta ağartılıyorlar. Abdi İpekçi’nin can hakkı, hakikatinin resmi 
bir ifadesi, resmi bir kaydı gerekiyor” diye konuştu.
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• DHA muhabirine ‘asılsız haber’ iddiasıyla gözaltı. Ağrı’nın Doğubayazıt 
ilçesinde cezaevine el yapımı patlayıcı atıldığı yönünde asılsız haber 
yaptığı iddia edilen Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabiri Y.İ. gö-
zaltına alındı.

 “TÜRKİYE KISMEN ÖZGÜR ÜLKE”
• Washington merkezli Freedom House, toplam 195 ülkede özgürlüğün 

irdelendiği, ‘Popülistler ve Otokratlar: Küresel Demokrasiye Çifte 
Tehdit’ başlıklı raporunu açıkladı. Türkiye 2016’da özgürlüklerin en 
çok gerilediği ülkeler arasında, Orta Afrika Cumhuriyeti’nin ardından 
ikinci sırada yer aldı. Freedom House’un raporunda, 87 ülke ‘özgür’, 
aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 59 ülke ‘kısmen özgür’, 49 ülke 
de ‘özgür değil’ ölçeklerinde yer aldı. En özgür ülkenin 100 puanla 
ölçüldüğü değerlendirmede, 2016 yılı için Türkiye’nin puanı 38 ola-
rak belirtildi. Freedom House, Türkiye Anayasası’na göre yürütme 
yetkisinin Başbakan’da olması gerektiğini ancak Cumhurbaşkanı’nın 
yürütmeyi etkin olarak biçimlendirdiğini, Türkiye’deki yönetimin 
özellikle son 5 yılda siyasi haklar ve özgürlükleri törpülediğini söyledi.

• Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP İstanbul Milletvekili Barış 
Yarkadaş’ın tutuklu gazeteciler ve çıplak aramaya ilişkin verdiği 
soru önergesini yanıtladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cezaevindeki 
gazeteci sayısının otuz olduğunu iddia etti. Bakanlık, 2016 yılının 
Nisan ayında tutuklu gazeteci sayısının iki olduğunu açıklamıştı. 
Bozdağ, gazeteci İnan Kızılkaya’ya cezaevinde çıplak arama yapıl-
madığını söyledi.

4 ŞUBAT

• Haber takibi esnasında gözaltına alınarak tutuklanan kapatılan DİHA 
Elazığ Muhabiri Mehmet Güleş hakkında, 20 yıla kadar hapis iste-
miyle hazırlanan iddianamede, Güleş’in yaptığı haberler suç sayıldı.

• Uğur Mumcu’nun katledilmesinin 24’ncü yılında düzenlenen anmada 
basın açıklamasını okuyan gazeteci Rabia Deniz’in işine son verildi. 
Uğur Mumcu’nun katledilmesinin 24’ncü yılında tüm Türkiye’de 
düzenlenen çeşitli etkinliklerle anılmıştı. Bu kapsamda Bursa’da dü-
zenlenen etkinlikte hazırlanan basın açıklamasını Çağdaş Gazeteciler 
Derneği (ÇGD) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Rabia Deniz 
okumuştu. Deniz, Mumcu’nun katillerinin bulunmasını istemişti. 
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Gazeteci Rabia Deniz bu açıklamanın ardından, çalıştığı Sönmez 
Medya bünyesindeki Bursa Hâkimiyet gazetesi ve ASTV’deki işin-
den atıldı.

• RTÜK geçtiğimiz günlerde televizyonların haber müdürleriyle bir 
araya geldi. Toplantıda dağıtıldığı belirtilen “Yayın Yasaklarının 
Kapsamına İlişkin Bilgi Notu” başlıklı yazı ile adeta televizyonla-
ra adeta gözdağı verildi. 680 Nolu KHK ile yayın yasakların ihlali 
cezasının 3 kez tekrar edilmesi halinde söz konusu televizyonların 
lisansının iptal edileceği hatırlatılan bilgi notunda, yayın yasağının 
neleri kapsadığına ilişkin detaylı bilgi verildi. Buna göre, olay anı ve 
sonrası görüntülerinin yanı sıra, olay yerindeki itfaiye ve polis araçları, 
tanık anlatımları, soruşturmaya ilişkin haber, eleştiri ve yorumlar ya-
sak kapsamında. Ayrıca, olay sonrası normal yayın akışının kesilerek 
özel yayına geçilmesi, “son dakika”, “sıcak haber” gibi alt yazı bantları 
da yayın yasağı kapsamında değerlendirilecek. Buna göre, resmi ma-
kamlarca dağıtılan görüntü ve bilgiler dışında patlama sonucu ölen 
veya yaralananlara ait görüntü, görsel öğe ve “abartılı anlatımlar”, 
olayı anı ve sonrasına ilişkin “vatandaşların yaşadığı korku ve paniği 
gösteren görüntüler”, itfaiye, polis aracı, ambulans görüntüleri, tanık 
anlatımları yayın yasağı kapsamında değerlendirilecek. Bilgi notunun 
diğer bir maddesinde şunlar ifade edildi: “İstanbul, İzmir, Antalya 
gibi marka şehirlerimize yönelik yapılan saldırılar ile havaalanları, 
limanlar gibi kritik alt yapı tesislerine yönelik gerçekleştirilen saldı-
rılara ilişkin olarak terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek 
yayınlar yayın yasağı kapsamında değerlendirilecektir”.

• İngiliz haber ajansı Reuters, gazetecileri hedef gösteren söylemleriy-
le ABD basınını zorlayan Başkan Donald Trump’a hitaben yazdığı 
açıklamada, Türkiye’yi ‘Zorlu koşullardan haber geçtiği’ bir ülke 
olarak gösterdi. Reuters Genel Yayın Yönetmeni Steve Adler imzası 
ile ajansın internet sitesinde yayımlanan metinde “Gazetecilerimizin, 
Türkiye, Filipinler, Mısır, Irak, Yemen, Tayland, Çin, Zimbabve ve 
Rusya gibi sansürün türlü çeşidine, yasal kovuşturmalara, vize red-
dine hatta fiziki tehditlere rastladığı ülkelerdeki işimizle her zaman 
gurur duyarım” ifadelerine yer verildi. Metinde, Trump yönetiminde 
basının ne tür baskılara maruz kalacağı henüz bilinmese de Reuters’ın 
dünyanın her yerinde uyguladığı ilkelerinin aynı kalacağı vurgulandı.
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8 ŞUBAT

• Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesi mensuplarının başvuru-
larını 100 günde incelemedi. Anayasa ve Sözleşme’nin 5/4 maddeleri 
gereğince 100 gündür tutuklu Cumhuriyet Gazetesi’nin yazar ve 
yöneticilerinin AYM’ye yapılan başvuruları henüz incelenmedi. 
AYM kısa bir süre içinde bu şikâyetleri inceleyip bir karar vermezse, 
AİHM yolunun açılması gündemde.

• CHP Milletvekili Ali Şeker, Meclis’ten yaptığı yayınlar gerekçesiyle 
TRT’nin kendisinden telif istediğini açıkladı. Şeker, Meclis Genel 
Kurulu’nda Anayasa değişikliği görüşmeleri devam ederken, Periscope 
hesabı üzerinden yayın yapmıştı. Görüşmeler sürerken yaptığı yayının 
300 binin üzerinde izlendiğini belirten Şeker, “Youtube üzerinden 
TRT, Şeker TV’den telif hakkıyla ilgili bir talebi olduğuna dair bildiriyi 
bize ulaştırdı. Bununla ilgili mücadele edeceğiz” dedi.

9 ŞUBAT

• Yüksek Seçim Kurulu (YSK), eşitlik ilkesine aykırı yayın yapan özel 
radyo ve TV’lere ceza veremeyecek. 1 Kasım seçim sürecinde ceza-
ların büyük bölümü muhalefete yer vermeyen kanallara verilmişti. 
687 Sayılı KHK, Resmi Gazetede yayımlandı. 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 149/A 
maddesi yürürlükten kaldırıldı. Siyasi partilerin anayasa değişikliği 
referandumu için hazırlandığı dönemde çıkarılan KHK dikkat çek-
ti. Buna göre, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) eşitlik ilkesini de içeren 
esaslara aykırı olarak yayın yapması halinde özel TV ve radyolara 
verilmesi öngören yayın durdurma ve para cezaları veremeyecek

• Daha önce özel televizyon kuruluşlarının olağanüstü dönem yayın-
ları ile ilgili geniş yasak kararları alan hükümet, şimdi de özel radyo 
kanallarına el attı. Yayımlanan son KHK ile özel radyolar artık kendi 
vericilerini kuramayacak. Sermayesinin en az yarısı devlete ait olan bir 
şirket, tüm özel radyo vericilerini elinde tutacak. Yaklaşık 800 özel radyo 
kanalı; şirketin daha sonra hazırlanacak olan ana sözleşmesine uygun 
olarak yayınına devam edecek veya “Kapasite yetersizliği” gibi gerek-
çelerle kapatılabilecek. Öte yandan daha önce yayımlanan KHK’larla 
kapatılan özel televizyon ve radyo şirketlerinin devlete geçen lisansları, 
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frekansları, kameralarından, montaj makinelerine tüm malları TMSF’ye 
ya da kayyım yönetimine aktarılacak. Bu mal varlıklarının TMSF ya 
da kayyım eliyle başka şirketlere satılmasının önü açılacak.

• Bakanlar Kurulu’nun çıkardığı son OHAL KHK’sı ile birlikte yapılan 
düzenleme ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri 
Hakkında Yasa’da kapsamlı değişiklikler yapıldı. Buna göre, özel 
televizyon ve radyo yayın kuruluşlarının tek bir anten üzerinden 
yayın yapmasının koşulları değişti. Daha önce bu amaçla kurulan 
Anten AŞ işlevsiz hale getirildi. Tek antenden yayın yapma hakkı 
kamuya devredildi. Kamunun vericilerin tamamını elinde tutması 
sağlandı. Ancak bu şirketin hisselerinin yarısının veya tamamının 
devlete, kalan hisselerinin de devletin belirlediği özel kişilere ait 
olmasının önü açıldı. Özel televizyon kanallarının birçoğu karasal 
yayın yapmadığından, düzenlemenin özel radyo kanallarına yönelik 
olduğu belirtildi. Anten şirketinin yüzde 50’lik kamu payının veya 
tamamının PTT’ye ait olacağı ifade edildi. Türkiye genelinde 800’den 
fazla özel radyo kanalının olduğu, yeni düzenleme ile bu sayının 
azaltılmasının amaçlandığı kaydedildi. Sadece İstanbul’da sayısı 110’a 
varan özel radyo frekansının, Çamlıca tepesindeki tesisten iletildiği, 
ancak vericide 80 frekanslık yer olduğu, kalan 30 radyo kanalının, 
KHK düzenlemesine dayanarak kapatılabileceği ifade edildi.

 Yapılan düzenleme ile ayrıca, daha önceki KHK’larla kapatılan tele-
vizyon ve radyoların devlet tarafından kapatılan şirketlerinin yeniden 
açılması sağlandı. Ancak şirketlerin; daha önce el konulan yayın lisan-
ları, yayın frekansları; kamera sistemlerinden stüdyo ekipmanlarına 
kadar tüm mal varlıklarının TMSF ve kayyım yönetimleri tarafından 
satışa çıkarılması sağlandı.

• 687 sayılı KHK ile dershanelere alternatifi olarak kurulan özel etüt 
merkezleri için de kapatılma kararı alındı. Kararname ile 1 Temmuz’a 
kadar kanunla belirlenmiş özel eğitim kurumlarına dönüştürülmeyen 
etüt merkezleri kapatılacak.

13 ŞUBAT

• Posta gazetesinde politika yazıları kaleme alan ve aynı zamanda 
gazetenin yazı işlerinde görev yapan Hakan Çelenk’in işine son ve-
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rildi. Çelenk, CNN Türk’te konuk olduğu bir programında başkanlık 
sistemini içeren Anayasa değişikliğini eleştirmişti. Çelenk, söz ko-
nusu programında Anayasa değişikliği ile ilgili ‘Ben kötü niyetli bir 
cumhurbaşkanıyım, sistemi bana karşı savunun. İktidara ben gele-
ceğim, yolsuzluklar yapacağım. Beni görevden alacak gibi olurlarsa, 
eğer kötü niyetliysem Meclis’i feshederim. Sonra da partinin başına 
oturur, vekilleri seçtirir ve genel seçime giderim’ demişti.

14 ŞUBAT

• Basın Konseyi, 30’ucu kuruluş yıldönümünü Kadıköy Büyük Kulüp’te 
düzenlenen geceyle kutlandı. Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç’in 
ev sahipliğindeki gecede, Basın Konseyi Yüksek Kurul üyelerinin yanı 
sıra, onur konuğu olarak Musa Kart’ın eşi Sevinç Kart ve Kadıköy 
Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Eskişehir Belediye Başkanı Prof. 
Yılmaz Büyükerşen, CHP Milletvekilleri Atilla Sert ve Barış Yarkadaş 
da katıldı. Gecede, Basın Konseyi’nin kuruluşunda emeği geçen 
üye Hürriyet Gazetesi yazarı Doğan Hızlan, Türkiye Gazeteciler 
Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ile bazı illerin gazeteciler 
cemiyetleri başkanları da hazır bulundu. Kutlama töreninde konuşan 
Başkan Pınar Türenç, “Basın Konseyi, 90 yıllık genç cumhuriyet dö-
neminin son 30 yılında, basın özgürlüğü ve etik değerler için önemli 
görevler üstlendi” dedi. Türenç, “Özgür, saygın ve çağdaş basın için, 
meslek ilkelerine sahip çıkan Basın Konseyi’nin aynı zamanda sokak-
taki her bir insanın da onurunu korumak adına çalıştığını” kaydetti. 
Bu nedenle dünyadaki Basın Konseyleri gibi okur temsilcilerinin ve 
STK’dan gelen seçilmişlerin kurumdaki görüşlerinin çok önemli 
olduğuna dikkat çekti. Türenç, “Basın Konseyi’nin, görevi gereği 
gazetecilere her dönem sahip çıktığını” dile getirdi, son dönemde 
tutuklu gazetecilerle görüşme isteklerine olumlu yanıt verilmemesini 
eleştirdi. İzmir Milletvekili Atila Sertel de, tutuklu gazetecilerle Silivri 
Cezaevi’nde yaptığı görüşmeyi anlatırken, “Cumhuriyet gazetesinin 
11 mensubunu yargılayan savcının FETÖ üyesi olmaktan daha ağır 
bir ceza ile yargılandığına” dikkat çekti. Sertel, “Tutuklu gazeteciler 
mahkemede bunu dile getirip, “Biz FETÖ’ye yardım iddiasından 
tutukluyuz, üye olmakla suçlanan savcı ise serbest ve bizi yargılıyor. 
Böyle şey olur mu diye hâkime soruyorlar. Hâkim ise ‘Masumiyet 
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karinesi’ olduğunu hatırlatıyor. Ancak bu masumiyet karinesi gaze-
teciler için nedense uygulanmıyor” dedi. Davete onur konuğu olarak 
katılan Cumhuriyet Gazetesi’nin tutuklu karikatüristi Musa Kart’ın 
eşi Sevinç Kart, “Bugün yaşananlardan ötürü gelecekte çocuklarımız 
utanacak” dedi. Sevinç Kart, “Geçen gün bindiğim taksinin şoförü eşi 
olduğumu bilmeden bana ‘Musa Kart’ın haksız tutukluluğundan’ söz 
etti. Ben de ona, Musa Kart’ın çıkacağını, yaşadıklarını karikatürize 
ederek, çizgi filmler hazırlayacağını ve bu çizgi filmleri yayımlayacak 
televizyon da bulacağına inandığımı söyledim. İnanıyorum ki bu 
dönem geçecek ve biz de güleceğiz” dedi. Gece, Sevinç Kart ve bazı 
üyelerce 30’uncu yıl pastasının kesilmesiyle sona erdi. Geceye katılan 
Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyeleri şunlar: Başkan Pınar Türenç, 
Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Önok, eski başkan Orhan Birgit, 
Turgut Kazan, Prof. Dr. Şan Özalp, Fox TV Genel Yayın Yönetmeni 
Doğan Şentürk, Tufan Türenç, Doğan Satmış, Başar Yaltı, Yaman 
Törüner, Atilla Gökçe, Prof. Dr. Fatoş Adiloğlu, İzmir Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Okşan Atasoy, Turgay Noyan, 
Tamer Atabarut, Üstün Ünügür, Melih Berk, Mehmet Emin Güzbey, 
Yalçın Büyükdağlı, Fehmi Ketenci, Levent Yıldız ve Basın Konseyi 
Vakfı üyeleri Hilmi Bengi ile Elif Atayman.

15 ŞUBAT

• – Haber ve tweetler aracılığıyla FETÖ/PYD ve PKK propagandası 
yaptığı iddiasıyla Silivri’de tutuklu bulunan gazeteci Ahmet Şık, 
Ergenekon üyeliği iddiasıyla hâkim karşısına çıktı. OdaTV davasının 
14 Aralık 2016 tarihli duruşmasında savcı Ali Kaya, ekleriyle birlikte 
10 bin sayfanın üzerinde dosya hakkındaki 1 sayfalık mütalaasında 
tüm sanıkların ‘Ergenekon’ adlı örgüte üyelik suçundan beraatını 
talep etmiş, mütalaada bir dönem tutuklu yargılanan Ahmet Şık, 
Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Nedim Şener’in ismine yer verme-
mişti. Yargılanan gazeteciler ve avukatları da 1 sayfalık mütalaaya 
katılmadıklarını belirterek, mütalaayı incelemek için süre istemiş-
lerdi. Ahmet Şık o gün duruşmaya tutuksuz olarak katılmıştı. Şık, 
Ergenekon üyeliği ile yargılandığı duruşmaya FETÖ/PYD ve PKK 
propagandası iddiasıyla tutuklu bir gazeteci olarak katıldı. Duruşma 
12 Nisan’a ertelendi.
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• Kapatılan Özgür Gündem gazetesinde 5 Haziran 2016’da bir günlük 
nöbetçi genel yayın yönetmenliği yapan Dilci Necmiye Alpay, İstanbul 
22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Savcı, sanığın 
üzerine atılı suçu işlediğini belirterek, ‘terör örgütü propagandası 
yapmak’ ve ‘örgütün basın açıklamalarını yayınlamak’ suçlarından 
2 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Özgür 
Gündem’de bir günlüğüne eş genel yayın yönetmenliği yaptıkla-
rı gerekçesiyle yargılanan gazeteci Yıldırım Türker, yazar Nadire 
Mater ve sinema oyuncusu Jülide Kural hakkındaki dava da karar 
aşamasına geldi. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı 
görülen duruşmalarda görüşünü açıklayan savcı, Türker’in ‘Terör 
örgütü propagandası’ suçundan 5 yıla kadar hapsini istedi. Mater 
ve Kural’ın ise ‘Terör örgütünün bildiri ve açıklamalarını basmak’, 
‘Terör propagandası yapmak’ suçundan 8 yıla kadar hapsi istedi.

• T24 yazarı ve P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu Kurucu Başkanı 
Hasan Cemal, ‘terör örgütü propagandası’ iddiasıyla hakkında açılan 
ve toplamda 9,5 yıl hapis cezası istenen iki ayrı davada hâkim karşısına 
çıktı. Cemal’e, 11 Temmuz 2016’da yayımlanan “Fehman Hüseyin” 
başlıklı yazısında “terör örgütü propagandası yaptığı” iddiasıyla 1 yıl 
3 ay hapis cezası verildi. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, hükmün 
açıklanmasını erteledi. Cemal, aynı yazı nedeniyle “suçu ve suçluyu 
övmek” suçlamasından ise beraat etti. Hasan Cemal, kapatılan Özgür 
Gündem gazetesi ile dayanışma amacıyla nöbetçi yayın yönetmenliği 
yapan, aralarında Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay’ın da bulunduğu 
gazeteci, aydın, insan hakkı savunucusu ve siyasetçiler hakkında 
‘terör örgütü propagandası’ yaptıkları iddiasıyla 7,5 yıla kadar hapis 
istemiyle açılan davada da hâkim karşına çıktı. Cemal’in duruşması 
7 Mart 2017’ye ertelendi.

• – Basın Konseyi yaptığı açıklamada “Basın ve ifade özgürlüğüne darbe 
üstüne darbe nereye kadar” dedi. Açıklamada şöyle denildi: “Aylardır 
iddianameleri bile hazırlanamayan tutuklu gazeteciler cezaevlerinde 
yatırılırken, haber ve köşe yazıları nedeniyle mahkemeleri görülen 
gazetecilere yeni hapis cezaları vermekten; basın ve ifade özgürlüğüne 
darbe üstüne darbe vurmaktan artık vazgeçelim. Her kriz döneminde 
mağdur edilen gazetecilerin üzerinden artık ellerin çekilmesini isti-
yoruz. Düşüncelerini ifade etmek ve halkı bilgilendirmek için yazan 
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gerçek gazetecilerin, yazdıkları her bir kelimeyi teröre bulaştırma 
çabaları, tutuklamalar, hüküm giydirmeler, gözaltılar, oto sansüre 
zorlamalar, evlerine gece yarısı baskınları, ailelerinin dağıtılması, 
maddi-manevi hak mahrumiyetine uğratılıp, mallarına el konulması 
demokratik düzene ve hukuka aykırıdır. Yıllardır adeta kıskaç içine 
alınan basın üzerinde giderek ağırlaşan baskı ve kontrol uygulama-
larına son verilmesini istiyoruz. Darbe, darbeci, teröre bulaşma ya 
da örgüt propagandası isnatlarıyla yıllardır basının üzerine yerleşen 
bu kara bulutların, demokrasi, halkın haber alma hakkını ve ifade 
özgürlüğünü kısıtlamaması için artık zorlama çabalardan vazgeçil-
mesinin zamanının çoktan gelip geçtiğini bir daha hatırlatıyoruz. 
Hiçbir demokratik ülkede gazeteciler, gazetecilik yaptıkları için, 
akademisyenler özgürlükleri savundukları için, yazarlar yazdıkları 
için tutuklanmazlar, işlerinden olmazlar, yayın kurumları kapatıl-
maz, el konulmaz. Bugün, darbe koşullarından sıyrılma gayretiyle ve 
sivilleşme söylemleriyle yola çıkan Türkiye’mizin yaşanan bu sayısız 
örneklerle dünyadaki demokrasi ikliminde daha fazla utanmamasını 
ve sıralamalarda daha da gerilere düşmemesini diliyoruz.”

• Hürriyet gazetesi, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’la yapılan Cansu 
Çamlıbel imzalı söyleşiyi referandumda ‘hayır’ görüşünü dile ge-
tirmesi nedeniyle yayımlamadı. Orhan Pamuk, pazartesi günü ya-
yımlanması planlanan, ancak sansüre uğrayan söyleşide, anayasa 
değişikliğine karşı düşüncelerini anlatarak, referandum için “hayır” 
görüşünü dile getirdi. Kanal D Spikeri İrfan Değirmenci’nin “hayır” 
açıklaması nedeniyle Doğan Medya Grubu’ndan atılmasının büyük 
bir tartışma yarattığı sırada gazete içinde yapılan değerlendirmede 
Orhan Pamuk’un Hürriyet’e verdiği söyleşinin yayımlanmamasına 
karar verildi.

17 ŞUBAT

• Kapatılan Özgür Gündem gazetesinde dayanışma için bir günlüğü-
ne genel yayın yönetmenliği yapan 22 kişi hakkındaki davada savcı 
hapis cezası istedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 
duruşmada ilk olarak, Disk Basın-İş yöneticisi gazeteci Ayşe Düzkan, 
Ragıp Duran, Hüseyin Aykol, Mehmet Ali Çelebi’nin yargılandığı 
dava görüldü. “Örgüt propagandası yapmak” iddiası ile yargıla-
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nan Düzkan, duruşmada hazır bulundu. Kapatılan Özgür Gündem 
Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya’nın dosyasını 
ayıran mahkeme heyeti, iddia makamından esas hakkındaki müta-
laasını istedi. Duruşma 9 Mayıs’a ertelendi.

• İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilen “Nöbetçi genel 
yayın yönetmenliği” davaları ilk duruşmasında HDP MYK üyesi 
Çilem Küçükkeleş’in ‘suçu övmekten’ beraatına karar veren mahke-
me, ‘terör örgütü propagandası’ suçundan 1 yıl 3 ay ertelemeli hapis 
cezasına, ‘terör yayını’ yaymaktan 6 bin TL para cezasına çarptırıl-
masına karar verdi.

• Özgür Gündem gazetesinin 3 Haziran 2016 tarihli sayısının Nöbetçi 
Genel Yayın Yönetmeni olan Nadire Mater, yargılandığı davanın 
duruşmasına katılmadı. İddia makamı, Mater’in “terör örgütü propa-
gandası” yaptığı ve atılı suçları işlediği iddiasıyla cezalandırılmasını 
istedi. Duruşma 7 Mart saat 10.40’a erteledi.

• Gazeteci Tuğrul Eryılmaz’ın yargılandı davanın duruşması da Levent 
Döndü’nün ifade işleminin tamamlanması için 20 Nisan’a ertelendi. 
Gazetenin 5 Haziran 2016 tarihli Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliğini 
yapan dilbilimci Necmiye Alpay da yargılananlar arasındaydı. Savcı 
esasa ilişkin mütalaasında, “örgüt propagandası yapmak” ve “örgüt 
açıklamalarını basma ve yayınlama” suçlamasıyla 10,5 yıla kadar 
hapis istedi. Duruşma 9 Mart saat 9.30’a ertelendi.

• Yıldırım Türker, 7 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gündem gazetesinin 
sayısında ‘örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla yargılandığı du-
ruşmaya katılmadı. Mütalaasını veren savcı, “örgüt propagandası 
yapmak” iddiasıyla Türker hakkında 7,5 yıla kadar ceza talep etti. 
Mahkeme, 7 Mart’a ertelendi. Jülide Kural’ın yargılandığı davada 
savcı, “örgüt propagandası” yaptığı gerekçesiyle cezalandırılmasını 
talep etti. Duruşmayı 7 Mart’a ertelendi.

• Nöbetçi genel yayın yönetmenlerinden Murat Uyurkulak’ın katılma-
dığı duruşmada mütalaa veren savcı, Uyurkulak’ın “örgüt propagan-
dası yapmak” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

• Yine Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği yapan gazeteci Cengiz 
Baysoy’un yargılandığı davada mahkeme, avukatı yanında olmaksızın 
hapis ve para cezası verdi. Baysoy için 6 bin TL para cezası verildi. 
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Aynı davada Baysoy’un yayın yönetmenliği yaptığı gün çıkan yazısı 
dolayısıyla yargılanan İmam Canpolat ise 1 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

• Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği yapan Faruk Balıkçı’nın, yargı-
landığı davada savcı ‘örgüt propagandası’ yapmaktan 7.5 yılla 10,5 yıl 
arasında hapis ile cezalandırılması talebinde bulundu. Yine Kumru 
Başer için savcı, 7,5 yılla 10,5 yıl arasında hapis istedi.

• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’de bazı kişilerin 
tutuklanması, o kişilerin gazetecilik faaliyetlerinden ya da görüşle-
rinden değil, hukuku çiğnemelerinden, adi suçlardan tutun da terör 
örgütlerine mensubiyete kadar uzanan farklı suçlardan dolayıdır. 
Gazetecilik kılıfı altında suç işlenmesine, hiçbir hukuk devleti seyirci 
kalmaz” dedi. Erdoğan, Türkiye’de basın özgürlüğünün, batıdaki pek 
çok ülkeden fazla olduğunu ileri sürdü.

• Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Mulznieks, 6-14 Nisan 
ve 27-29 Eylül 2016 tarihlerinde gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretlerinin 
ardından hazırladığı “Türkiye’de ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğüne 
ilişkin memorandum” yayınlandı. Medyada çoğulculuk ve bağımsızlık, 
ifade özgürlüğünü kısıtlayan yargı tacizi, gazetecilerin korunması ve 
güvenliği ile internet sansürü bölümlerinden oluşan memorandumda, 
hükümet yanlısı medyanın desteklenmesi, eleştirel medyanın baskı 
altına alınması ve engellenmesi, medya özgürlüğüne ve bağımsızlığına 
yönelik doğrudan saldırılar, eleştirel medyanın tamamıyla kapatılması, 
Meclisteki tartışma alanını sınırlandırmak üzere yargı tacizine başvu-
rulması gibi başlıklar yer aldı. Muiznieks, Cumhuriyet yazar ve yöneti-
cilerinin yargı dosyaları incelendiğinde hâkimlerin ifade özgürlüğünü 
hiçbir şekilde göz önüne almaması, birbirleri ile devamlı surette karşı 
karşıya gelmiş olan örgütler FETÖ ve PKK için aynı anda propaganda 
yapma suçlamasındaki tutarsızlık, ayrıca hükümeti eleştiren gazete 
yazılarının bağlamlarından koparılarak okunması gibi durumların 
öne çıktığını söylerken, gazeteciler hakkında “maddi delillerin yokluğu 
karşısında şaşkınlığa uğradığını” belirtti. Ahmet Şık’ın da aynı anda 
PKK, DHKP-C ve FETÖ propagandası yapmakla suçlandığını hatırlatan 
Muižnieks, “Bu suçlamalar ciddi olarak inandırıcılıktan yoksundur” 
dedi. Ahmet Altan’ın tutukluluğuna da vurgu yapılırken, raporda 
“Komiser bir kez daha, suçlamaların içinin boşluğu ve kararın siyasi 
içeriği karşısında hayrete düşmüştür” ifadelerine yer verildi.
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 Ayrıca gazetecilerin Türkiye’ye döndükleri takdirde tutuklanma 
tehlikesiyle karşı karşıya olmaları, Can Dündar örneğinde olduğu gibi 
gazetecilerin eşlerinin pasaportlarının keyfi şekilde iptal edilmesi, 
KHK’larla kişilerin vatandaşlıktan çıkarılmasının önünün açılması 
gibi tacizlerin yanı sıra, yargı tacizinin de sürdüğü belirtilen memo-
randum şu ifadeler yer aldı:

 “Türk yetkililerin bu bağlamda sıkça ileri sürdüğü ‘gazetecilerin 
gazetecilik faaliyetinden ötürü değil diğer suçlardan yargılandığı 
veya tutuklandığı’ yönündeki savunma inandırıcılığını kaybetmek-
tedir. Elbette ki ‘gazetecilik suçu’ diye bir şey yoktur; gazeteciler her 
zaman başka birtakım suçlardan yargılanmakta, fakat çoğu zaman 
bu suçları kanıtlamak için mevcut olan tek ‘delil’ onların gazetecilik 
faaliyetleri olmaktadır.”

• Özgür Gündem Dayanışma davasında mahkeme Murat Çelikkan’a 1 
yıl 6 ay hapis cezası verdi. Çelikkan’a verilen ceza ertelenmedi. Üstün’e 
1 yıl 3 ay ceza veren mahkeme, cezanın ertelenmesine karar verdi.

• KHK ile kapatılan DİHA’nın tutuklu muhabiri Ziya Ataman, dokto-
run “Senin bağırsakların iflas etmiş olabilir” diyerek hastaneye sevk 
etmesine rağmen cezaevi yönetimi bir aydır sevk yapmadığı belirtildi.

• Basın Konseyi, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin kundaklanma-
sının, bir karikatür için dergi kapatılmasının, Başbakan’ın basın 
özgürlüğünü Avrupa Birliği ile pazarlık konusu yapmasının ve Die 
Welt gazetesi Muhabiri Deniz Yücel’in gözaltında tutulmasının 
kaygı verici olduğunu belirtti. Basın Konsey’inden yapılan açıkla-
ma şöyle: “Türkiye’nin demokratik bir müessese olan referanduma 
hazırlandığı bugünlerde Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin, kanlı ve 
karanlık ellerce, hiç tereddüt edilmeden kapısına benzin dökerek 
kundaklanması ürkütücüdür. Bu olay, Türkiye tarihinde yaşanan 
ve amacı terör salarak, insanları korkutmak olan yakın tarihimiz-
deki “Şan Tiyatrosu” benzeri kundaklama olaylarını akıllara getirdi. 
Olayı şiddetle kınıyor, faillerinin derhal yakalanıp, adalete hesap 
vermelerinin sağlanmasını bekliyoruz. Bu tür olayların faillerinin 
yakalanmasının, referandum sürecinde benzer olaylar çıkarmak 
isteyen heveslilerin cesaretini kıracağını da vurgulamak istiyoruz. 
Bir gazeteye ait Twitter hesabından Müjdat Gezen’e küfür edilmesini 
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de şiddetle protesto ediyoruz. Medyanın nefret söylemiyle, bu tür 
tahrik edici yayından kaçınılması gerektiğini, bu olaydaki örneklerle 
bir daha hatırlatıyoruz. 

 Başbakan Binali Yıldırım’ın, geçtiğimiz günlerde kendisine tutuk-
lu meslektaşlarını soran gazetecilerle ‘Basın Özgürlüğü’ pazarlığı 
yapması ve AB’ye ‘Siz fasılları açın, basın özgürlüğünü konuşalım’ 
yaklaşımı kabul edilemez. Basın özgürlüğü, hiçbir bağlamda pazarlık 
konusu yapılabilecek bir hak değildir. Her türlü pazarlığın dışında, 
demokrasinin olmazsa olmazıdır. Alman Die Welt Gazetesi mu-
habiri Deniz Yücel’in neredeyse bir haftadır gözaltında tutulması 
ise, Türkiye’deki basın özgürlüğünün olumsuz durumunu dünyaya 
yansıtmaktadır. Yücel’in bir an önce mahkemeye çıkarılması ve gözal-
tında tutulmasını gerektirecek bir suçlama ve kanıt varsa, kamuoyu 
ile bir an önce paylaşılması şarttır. Ayrıca, 44 yıllık Gırgır Dergisi’nin 
bir karikatür nedeniyle kapatılması ise binlerce işsiz gazeteciye yeni 
işsiz gazeteci ve çizerler eklenmesine neden olmuştur. Özetlemeye 
çalıştığımız medyaya yönelik bu tablonun demokrasimiz için çok 
düşündürücü ve üzücü olduğunu kaygıyla belirtiyoruz.”

• Avrupa Parlamentosu’nun yeni başkanı İtalyan Antonio Tajani, 
Türkiye’nin AB üyeliğine adaylığıyla ilgili konuşurken ‘başta haber 
alma özgürlüğü olmak üzere Türkiye’nin son zamanlarda yaptığı 
bazı tercihlerin büyük endişe yarattığını’ söyledi.

21 ŞUBAT

• Diyarbakır’da gözaltına alınan gazeteci Hayati Yıldız’ın, emniyete 
götürülmek için bindirildiği araçta polisler tarafından dövüldüğü 
iddia edildi. Yıldız’ın doktordan darp raporu ve reçetesiyle birlikte 
ilaç alabildiğini aktaran avukatı, müvekkilinin yüzünün sol tarafının 
şiştiğini, gözünde morluk ve kanlanma olduğunu aktardı. Yıldız’ın sol 
bacağına da tam basamadığını belirten Avukat Kaleli, müvekkilinin 
gözaltı gerekçesi ve dosyasına ilişkin herhangi bir bilgi verilmediğini 
söyledi.

• Özgür Gündem gazetesiyle dayanışmak için ‘Nöbetçi Genel Yayın 
Yönetmenliği’ kampanyasına katılan gazetecilerin yargılanmasına 
yarın devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde birleştirilen 
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dosyada Evrensel gazetesi yazarı İhsan Çaralan, DİSK Basın-İş Genel 
Başkanı Faruk Eren, gazeteciler Celal Başlangıç, Ertuğrul Mavioğlu, 
Fehim Işık, Öncü Akgül ile Celalettin Can dayanışma kampanyasına 
katıldığı için hâkim karşısına çıktı. Özgür Gündem ile dayanışma kam-
panyasına katılan 7 gazeteci “suçu övmek”, “terör örgütü propagandası 
yapmak” ve “örgüt açıklamalarını basmak ve yayınlamak” ile suçlanı-
yor. Ayrıca Özgür Gündem Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmenleri 
Eren Keskin ve Hüseyin Aykol ile Eski Yazı İşleri Müdürleri İnan 
Kızılkaya ve Reyhan Çapan’ın da davaları görülecek. Gazetenin yazarı 
Ömer Ağın ise yazdığı bir yazısı dolayısıyla yargılanıyor. 

• Uluslararası Af Örgütü son bir yılda yaşanan insan hakları ihlâllerinin 
raporunu yayımladı. 2016 yılında 159 ülkedeki insan hakları temelli 
kaygıların dile getirildiği raporda, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan 
silahlı çatışmalara, sivillere yönelik şiddetli saldırılara, mülteci krizi-
ne, siyasetçilerin ayrıştırıcı beyanlarına ve “biz ve onlar” söylemine 
dikkat çekildi. Raporda, Türkiye’deki insan hakları durumunun da 
ciddi biçimde kötüye gittiği vurgulandı. Rapora göre 15 Temmuz’dan 
sonraki ilk 6 ayda tutuklanan kişi sayısı 40 bin, kamudan ihraç edilen 
memur sayısı 90 bin, KHK’lar ile kapatılan medya kuruluşlarının 
sayısı 184, OHAL’den sonra tutuklanan gazeteci sayısı 118, kapatılan 
sivil toplum kuruluşu sayısı 375 ve yıl sonu itibariyle soruşturma 
altında olan akademisyen sayısı 490 olarak saptandı.

23 ŞUBAT

• Alman Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Başbakan Adayı ve Avrupa 
Parlamentosu Eski Başkanı Martin Schulz, İstanbul’da gözaltına 
alınan Die Welt Muhabiri Deniz Yücel ile ilgili kaygılarını dile ge-
tirdi. Neuen Westfälischen gazetesine konuşan Schulz, “Avrupa 
Parlamentosu başkanı olduğum dönemde de Türkiye’de basın öz-
gürlüğünün kısıtlanmasını açık bir şekilde eleştirdim” diyerek eleş-
tirilerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bizzat ilettiğine de 
dikkat çekti. Schulz, ABD Başkanı Donald Trump’ın basın özgürlü-
ğüne yönelik açıklamalarına da değinerek “Bir ABD Başkanı basını 
korkutup kendisi medyanın bekçiliğine soyunuyorsa o zaman ona 
bunun demokrasi düşmanı bir yaklaşım olduğunu söyleme cesaretine 
sahip olunmalıdır” şeklinde konuştu. 
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• Özgür Gelecek gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aslı Ceren Aslan, 
Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeleri takip etmek için gittiği Şanlıurfa’da 
gözaltına alınıp, sınır ihlali ve örgüt üyeliği suçlamalarıyla tutuklandı. 
Avukatı tarafından yapılan açıklamada, Aslı Ceren Aslan’ın, darp 
edilerek gözaltına alındığı ve çıplak aramaya tabi tutulduğu belirtildi

• Fox TV yayını durduruldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, eşi 
Mihriban Aliyeva’yı cumhurbaşkanı birinci yardımcısı olarak ata-
dı. Fatih Portakal da bu olaya ilişkin Fox TV ana haber bülteninde 
eleştirilerde bulundu. Yaşananlar sonrası Fox TV’nin Azerbaycan 
yayınına son verildi.

• Nagehan Alçı’yı eleştirdi, linç kampanyasına maruz kaldı. İstanbul 
Etiler’de bir kahve dükkanında karşılaştıkları sırada Nagehan Alçı 
ve Nazlı Işıldak arasında yaşanan sözlü tartışmayı hükümete yakın 
medya kuruluşları, “Alçı’ya taciz”, “Alçı’ya tehdit” “Alçı’ya çirkin sal-
dırı” başlıklarıyla duyurmuştu. Yine bazı sosyal medya hesaplarından 
Vatan Partisi üyesi Işıldak’a karşı linç kampanyası başlatıldı. Sabah 
gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, eşi Nagehan Alçı’nın yaşadığı 
olaya ilişkin bir gün önceki köşesinde yer verdiği “Genelkurmayımız 
da hem Nagehan’a hem de bana hemen üzüntülerini iletti” iddiası ger-
çekdışı çıktı. Kütahyalı aynı yazıda Nazlı Işıldak’ın “General kızıyım” 
sözlerinin de doğru olmadığını iddia etti. Bunu da Genelkurmay’a 
dayandıran Kütahyalı, “Dahası bu emekli generalin personel kayıt-
larına bakınca sadece iki oğlunun olduğunu ve kızının olmadığını, 
ortada tuhaf bir durum olduğunu söylediler” ifadesini kullandı. 
Askeri kaynaklar, hem “özür dileme” hem de “general kızı değil” 
iddialarını yalanladı.

• Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde “Zulüm 1938’de son buldu” başlığıyla 
Akit TV’nin televizyonunda yayımlanan haberle ilgili açılan dava-
nın ilk duruşması yapıldı. İstanbul, Ankara, Adana, Sakarya, İzmir, 
Aydın, Denizli ve Sakarya Barosu’nun avukatları, CHP avukatları, 
ADD ile bazı sendika ve kuruluşlar ile İstanbul Valiliği İl Emniyet 
Müdürlüğü ve Türkiye Emekli Subaylar Derneği üyeleri duruşmada 
müşteki olarak hazır bulundu. Savcı, sanık Ali Özken’in “Atatürk’ün 
hatırasına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar 
hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
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24 ŞUBAT

• Bir televizyon programında yaptığı konuşmada, “Bu devran değişe-
cek” sözleri nedeniyle ‘cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 
hakkında soruşturma yürütülen eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki 
hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddia-
name düzenlendi. İddianamede Erdoğan, ‘müşteki’ sıfatıyla yer aldı.

• Mart ayı sonunda ilk taslağı yayınlanacak Avrupa Parlamentosu 
(AP) Türkiye Raporu’na hazırlık için hükümet yetkilileri, muhale-
fet partileri ve STK’larla görüşen AP Türkiye Raportörü Kati Piri, 
İstanbul’da bir basın toplantısı düzenledi. Kati Piri, şunları söyledi: 
“Türk halkı zor bir zamandan geçiyor. Darbe girişiminden sonra pek 
çok yurttaşın anayasal haklarından mahrum kaldığı OHAL ilan edil-
di. Bunlar her ülke için zor olsa da Avrupa Parlamentosu, Birleşmiş 
Milletler ve Avrupa Konseyi’yle beraber pek çok kez temel haklara 
getirilen kısıtlamalarla ilgili kaygılarını ifade etti. Cumhuriyet’ten 
10 gazetecinin tutuklanması, Güneydoğu’da demokratik yöntemlerle 
seçilmiş belediye başkanlarının görevlerinden alınmaları, muhale-
fet milletvekillerinin hapse girmesi gibi olaylardan sonra Avrupa 
Parlamentosu’nun OHAL kalkana kadar üyelik görüşmelerini dondur-
maktan başka yolu kalmadı.” Avrupa Parlamentosu (AP) kasım ayında 
Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulması yönünde bir karar 
almıştı. AB açısından hukuksal bağlayıcılığı bulunmayan bu karar 
siyasi bir mesaj olarak kayda geçirilmiş, 15-16 Aralık’ta Brüksel’de 
gerçekleşen zirvede Türkiye ile müzakereler dondurulmamıştı.

• Avrupa gazetelerinden Deniz Yücel için Türkiye’ye çağrı. Avrupa’da 
altı gazete, Türkiye’de gözaltındaki Die Welt gazetesi muhabiri 
Deniz Yücel için dayanışma gösterdi. Gazeteler, Türkiye’ye ortak 
çağrı yaptı. İspanya’dan El Pais, Fransa’dan Le Figaro, İtalya’dan La 
Repubblica, Belçika’dan Le Soir ve İsviçre’den Tribune de Geneve 
ve Tages-Anzeiger gazeteleri Türkiye’de gözaltı süresinin uzatıldığı 
bildirilen Deniz Yücel’in serbest bırakılması için dayanışma gösterdi. 
Deniz Yücel için yapılan dayanışma haberlerinde basın ve düşünce 
özgürlüğüne vurgu yapılırken, gazetelerin genel yayın yönetmenleri-
nin konuya dair mesajlarına da yer verildi. Alman ve Türk vatandaşı 
olan 43 yaşındaki gazeteci, Türkiye Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın 
hacklenen e-postalarına yönelik haberleri üzerine “terör örgütüne 
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üye olmak, kişisel verileri kötüye kullanmak ve terör propagandası” 
yaptığı gerekçesiyle geçen hafta gözaltına alınmıştı.

• Fatih Portakal, FOX TV’nin Türkiye yayınının Azerbaycan’da en-
gellenmesiyle ilgili “Ekranda söyleyeceklerimi söyledim, başka açık-
lamaya gerek yok” dedi. Azerbaycan FOX TV’nin yayımının durdu-
rulmasına neden olan yorumunda Portakal şu ifadeleri kullanmıştı: 
“Azerbaycan’da yarı başkanlık sistemi var. Aileden aileye geçen 
bir başkanlık sistemi gibi. Başkan İlham Aliyev, eşi Mihriban’ı bir 
kararnameyle başkan yardımcısı yaptı. Böyle bir sistem nasıl olur 
diyorsunuz. Demokrasi bu kadarsa bu kadar da bir sistem olur. İtiraz 
edecek bir makam söz konusu olamaz. İtiraz edecek bir kitleden de 
bahsedemezsiniz. Demokratik toplumla alakalı bir durum. Burada 
Azerbaycan tipi başkanlık diyor. Bu da bir yönetim şeklidir. Ne kadar 
demokratik olduğu, ne kadar insan haklarına saygılı olduğu, ne kadar 
haklara özgürlüklere saygılı olduğu tartışılabilir. Eşiydi, şimdi birinci 
derecede başkan yardımcısı oluverdi Sayın Hanımefendi.”

• Gazeteci Enver Aysever’e 27 Kasım 2015 tarihli BirGün gazetesindeki 
yazısının içeriğinde TBMM’yi aşağıladığı iddiasıyla ve 2 yıla kadar 
hapis istemiyle yargılandığı davada 10 bin 620 TL adli para cezası 
verildi. Karara tepki gösteren Aysever, “Bu düzen böyle gitmez, biz 
de boyun eğmeyiz” dedi. 

• Özgür Gündem’in ilk gerekçeli kararı açıklandı. Özgür Gündem 
Gazetesi Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katılan 
sanatçı Şanar Yurdatapan’a verilen cezanın gerekçeli kararı açık-
landı. Mahkeme kararında, Yurdatapan’ın nöbetçi yayın yönetmeni 
olduğu gün yayınlanan “Şehribanlar hep yaşayacak” başlıklı ha-
ber “Uğurlar olsun düşler ülkesinin güzel kadını” başlıklı haber 
“HPG’den Şemzinan açıklaması” haberi, 15 Haziran 2016 günü 
Özgür Gündem’de nöbetçi olarak yayın yönetmenliği yapan gazeteci 
Hasan Cemal’in köşesinde kaleme aldığı yazıdaki sözleri suç ola-
rak gösterildi. Mahkeme kararında, “Sanığın sorumlu Genel Yayın 
Yönetmeni olduğu yukarıda kabul bölümünde belirtilen gazetede 
yer alan yazıların değerlendirilmesinde; yukarıda belirtildiği üzere 
daha önceden yargı kararlarıyla terör örgütü olarak kabul edilen 
PKK/KCK’nin ve alt örgütlenmelerinin cebir, şiddet ve tehdit içeren 
yöntemlerinin meşru gösterilmeye çalışıldığı, övüldüğü ve bu yön-
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temlere başvurmanın teşvik edildiği, bunun Türkiye genelinde yayın 
yapan bir gazete aracılığıyla terör örgütleri ile mücadelenin devam 
ettiği bir dönemde yapıldığı anlaşılmaktadır” denildi.

• 24 gün gözaltında kaldıktan sonra ‘FETÖ üyesi’ iddiasıyla tutukla-
nan ve Silivri Cezaevi’ne konulan BirGün çalışanı Mahir Kanaat, 
gözaltındayken dünyaya gelen oğlu Ali Poyraz’a ilk defa sarıldı. 
Tutukluluğunun 38. gününü dolduran Mahir Kanaat, Redhack’in 
yayımladığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın 
maillerine ilişkin haberler nedeniyle 25 Aralık 2016 tarihinde evine 
yapılan baskınla gözaltına alınmıştı.

27 ŞUBAT

• Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol 
Önderoğlu’nun tutuklandığı dönem dayanışma için ‘Aynı suçu iş-
ledik’ diyerek kendisini ihbar eden müzisyen Şanar Yurdatapan, 
Zeynep Serinkaya ve Doğan Özkan Hakkında ‘örgüt propagandası 
yapmaktan’ dava açıldı. Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi Nöbetçi 
Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katılan Sınır Tanımayan 
Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu’nun tutuk-
landığı ‘Aynı suçu işledik’ üç aydın hakkında iddianame hazırlandı.

• Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Die Welt muhabiri Deniz 
Yücel’in uzun süredir gözaltında tutulmasına tepki gösterdi, “Deniz 
Yücel’in savcılıktaki sorgusu öncesi bu kadar uzun süre özgürlü-
ğünün engellenmesi ne gerekli ne de adil” sözleriyle değerlendirdi. 
Gabriel aynı zamanda Yücel’in kendisine yönelik suçlamalara cevap 
verebilmek için kendi isteğiyle ifade vermek istediğine de dikkat 
çekti. “Özgür medyanın işini engellenmeden yapabilmesinin ola-
ğanüstü derecede önemli olduğunu vurgulayan Gabriel, “Yücel’in 
tutuklanması, Türkiye-Almanya ilişkilerinin zor bir dönemde olduğu 
anlamına geliyor. Deniz Yücel olayı her iki ülkede basın ve düşünce 
özgürlüğü farkını açık olarak ortaya koyuyor. İyi bir çözüm bulmak 
için yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz” dedi.

• Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, 25 Şubat’ta Hürriyet gazete-
sinde yayımlanan “Karargah Rahatsız’’ başlıklı haberdeki karargahın 
“cunta yapılanması” olabileceği iddiasıyla savcılığa suç duyurusun-
da bulunan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Hakan 
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Sağlam’ın başvurusu üzerine savcılık soruşturma başlattı. Sağlam 
dilekçesinde ‘‘Karargah rahatsız’ başlığıyla yayımlanan haberde 
‘askeri kaynaklar’’ olarak tanımlanan cunta yapılanması üyelerin-
den şikâyetçi oldu. Gazetedeki haberin, 7 konuda Genelkurmay 
Karargahında rahatsızlık yaşandığına yönelik ve kaynağının gazetenin 
Ankara Temsilcisi Hande Fırat olduğu belirtilen dilekçede, ‘’Tarihin 
hemen her döneminde gelişmenin ve yenileşmenin önünde büyük 
bir engel teşkil eden cunta yapılanmalarının Osmanlı Devleti’ni ve 
Türkiye Cumhuriyeti’ni ne kadar büyük sıkıntılara soktuğu herkesin 
malumudur’’ denildi.

28 ŞUBAT

• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hürriyet Gazetesi’ndeki 
‘Karargah Rahatsız’ manşetine ilişkin olarak, “Burada atılan başlık bir 
terbiyesizliktir, seviyesizliktir. Böyle bir başlığı atmaya bu gazetenin 
ne yönetimi ne patronaj kadrosu muktedir, değildir, olamaz. Bunun 
bedelini ağır ödeyecekler” dedi.

• Gözaltındaki Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, İstanbul 
Adliyesinde savcılığa ifade verdi. Yücel tutuklanma talebiyle mahke-
meye sevk edildi. Yücel’e ifade sırasında 2015’te yaptığı Cemil Bayık 
röportajı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili haberler, Yüksekova ve 
Cizre haberlerinin soruldu. Gazeteci Yücel, ‘örgüt propagandası yap-
tığı’ suçlamasıyla sevk edildiği mahkemeden tutuklama kararı çıktı. 
Deniz Yücel 14 Şubat Salı günü İstanbul’da gözaltına alınmıştı. Yücel, 
“Hatalarına ve eksiklerine rağmen ülkemi seviyorum. Herhangi bir 
örgüte hiçbir zaman üye olmadım. Üye olduğum tek örgüt, Almanya 
Gazeteciler Sendikası’dır. Gazetecilik yaparken evrensel gazetecilik 
ilkeleri doğrultusunda temel insani hakları ve özgürlüklerini esas 
alarak yorumlarda bulundum. Bu işi yaparken kimseden, devletten, 
patronumdan talimat almaksızın yapıyorum. Mesleki bilgim ve 
vicdanımla yapıyorum” dedi. Yücel, gazetesinin görevlendirmesiyle 
2015’te Cemil Bayık ile Kandil’de görüştüğünü, bunun bir gazetecilik 
faaliyeti olduğunu ve başka bir amaç taşımadığını belirtti. PKK’yı 
eleştiren yazıları da olduğunu belirten Yücel, suçlamaları reddetti.

• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Uluslararası Basın Enstitüsü 
(IPI), Article 19, İsveç PEN, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü 
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ve Avrupa Gazeteciler Derneği, TGC’nin Cağaloğlu’nda bulunan 
merkez binasında bir araya gelerek dayanışma toplantısı düzenledi. 
Toplantıda, Türkiye’de tutuklu bulunan gazetecilerin şartsız ve 
koşulsuz olarak serbest bırakılmaları talep edildi. Toplantıya çok 
sayıda gazeteci katıldı.

• Cizre’de, sığındığı bodrumda öldürülen gazeteci Rohat Aktaş hak-
kında ölümünden 4 ay sonra yakalama kararı çıkarılması, TBMM’de 
Adalet Bakanı Bozdağ’a soruldu.
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MART

1 MART

• Türkiye’de görev yapan Die Welt Gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in 
tutuklanmasına Almanya’da tepkiler arttı. Siyaset ve medya dün-
yasında Yücel’in serbest kalması yönünde çağrılar yükselirken, sos-
yal medyada da #FreeDeniz (Deniz’e özgürlük) etiketiyle yapılan 
paylaşımlarda gazetecinin tutuklanmasına tepki gösterildi, çeşitli 
şehirlerde konvoy organize edildi. Deniz Yücel’in tutuklanmasına 
Alman siyasetçiler de sert tepki gösterdi. Yücel’in tutuklanmasının 
“acı ve hayal kırıklığına” yol açtığını kaydeden Merkel, Deniz Yücel’in 
gönüllü olarak ifade vermeye gittiğine işaret ederek alınan kararın 
sert ve orantısız olduğunu vurguladı. Merkel açıklamasında “Alman 
hükümetinin Türk adaletinden Yücel’e muamelesinde her demokra-
tik toplum için yükse değer taşıyan basın özgürlüğü ilkesini dikkate 
almasını beklediğini” vurguladı. Merkel, “Deniz Yücel’e adil ve hukuk 
devletine uygun bir muamele için güçlü bir şekilde çaba göstermeye 
devam edeceğiz. Yücel’in yakında özgürlüğüne geri kavuşmasını 
umuyoruz” ifadelerini kullandı. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar 
Gabriel, de “Bu çok sert ve bu nedenle de orantısız bir karardır” dedi. 
Hafta sonu sayıları 160’ı geçen milletvekili bir dilekçe imzalayarak 
Yücel’in serbest bırakılmasını talep etmişti.

• Zaman gazetesi muhabirleri Hanım Büşra Erdal ve Göksel Genç’e 
‘hakaret ve kasten yaralamaya teşebbüs’ ettikleri iddiasıyla Balyoz 
mağduru emekli kurmay albaylar Mustafa Önsel ve Hanifi Yıldırım 
hakkında açılan davada, hâkim ‘FETÖ yayın organı gazetenin yalan 
haberlerine tepki eylemi’ diyerek beraat kararı verdi.

• Duruşmaya, sanıkları temsilen katılan avukat Ramazan Bulut, “Bu 
kumpas davasında müştekilerin Zaman gazetesinde yapmış olduğu 
haberlerle her iki müvekkilim de haksız yere 4 yıl hapis yattıkları gibi 
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18 yıl da hapis cezasına mahkûm edilmişlerdir” dedi. Bulut, davanın 
açılmasına neden olan 11 hâkim ve savcının tamamının meslekten 
ihraç edildiğine, bir kısmının da FETÖ soruşturmalarından tutuklu 
olduğuna dikkat çekti.

• FETÖ’nün medya yapılanmasına yönelik 25’i tutuklu 29 şüpheli 
hakkında açılan davada tutuklu yargılanan eski Zaman gazetesi 
muhabiri Hanım Büşra Erdal hakkında ‘’silahlı terör örgütüne üye 
olmak’’ suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası isteniyor. 
Davanın ilk duruşması 27 Mart’ta.

• MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında hürriyet 
gazetesinin haberine gösterilen tepkilere eleştiri getirdi. Haberi yazan 
Ankara temsilcisi Hande Fırat’a sahip çıkan Bahçeli, ‘Darbe teşeb-
büsünün püskürtülmesinde büyük bir rolü olan bayan gazetecinin 
‘darbecilikle’ suçlanması bize göre tuhaf bir çelişki ve çarpıklıktır’ 
ifadesini kullandı.

• Hürriyet, ‘Karargah Rahatsız’ başlıklı haberi nedeniyle Cumhurbaşkanı 
Tayyip Erdoğan tarafından ‘ağır bedel ödemekle’ tehdit edilmesi 
üzerine hata yaptığını açıklayıp üzüntü bildirdi. Hürriyet geçen cu-
martesi günü askere başörtüsü serbestisi getirilmesi ve Genelkurmay 
Başkanı Akar’ın ‘iktidara yakın görünmesi’ gibi eleştirilere ‘karargah 
kaynaklarının’ ne yanıt verdiğini aktarmıştı. Maetten ‘Yedi eleştiriye 
yedi yanıt’ başlığıyla duyurulan haber, iç sayfada ‘Karargah rahat-
sız’ başlığıyla sunulmuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, haberi 
‘terbiyesizlik’ ve ‘seviyesizlik’ diye niteleyip, “Kim bizi birbirimize 
düşürmeye çalışıyorsa bedelini ağır ödeyecekler” demişti. TSK da 
Hürriyet’e iletilen yanıtlarda Genelkurmayda ‘rahatsızlık’ olduğuna 
dair herhangi bir ibare bulunmadığını açıklayıp söz konusu haberle 
ordunun yıpratılmaya çalışıldığını öne sürmüştü. İlk gün haberinin 
arkasında duran, kendisine yöneltilen eleştiri ve suçlamaları ‘linç 
kampanyasına’ yorup ‘iftira ve pespayelik’ diye niteleyen Hürriyet, 
Erdoğan ve TSK’nın çıkışları üzerine ‘editoryal bir hata’ yapıldığını 
savunup ‘üzgün’ olduğunu bildirdi.

• Adıyaman Gölbaşı Belediyesi’nin AKP’li Belediye Başkanı Yusuf 
Özdemir’in oğlu Erdem Özdemir’in “çocuğa cinsel istismar” suç-
lamasıyla tutuklanmasına ilişkin Cumhuriyet gazetesinde yayım-
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lanan haberin ardından Adıyaman merkez ve ilçelerinde gazetesi 
bulunamadı. Dağıtım şirketi “bir kişinin ildeki bayileri dolaşarak 
tüm nüshaları satın aldığını” söyledi.

• Sınır Tanımayan gazeteciler (RSF), Cumhuriyet gazetesine yönelik 
soruşturma kapsamında tutuklanan Cumhuriyet gazetesi yazarı 
ve yayın danışmanı Kadri Gürsel’i UNESCO’nun Guillermo Cano 
Dünya Basın Özgürlüğü Ödülü’ne aday gösterdi. Guillermo Cano 
Ödülü basın özgürlüğünün tanıtılması ve savunulmasında olağanüstü 
katkıları bulunan kişi ve kurumlara veriliyor.

• Zonguldak’ta yayın yapan Pusula gazetesinin imtiyaz sahibi Ali Rıza 
Tığ, geçen hafta sonu bir arkadaşının işyerinde AKP Zonguldak İl 
Yönetim Kurulu üyesi Harun Demir tarafından dövüldü. Saldırı anı, 
işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

• 46 gazetecinin yargılandığı “KCK basın davası”, Çağlayan’da bulunan 
İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuksuz 
yargılanan bazı gazeteciler ve avukatları katıldı. İddia makamı, esas 
hakkında mütalaa sunmak için dosyanın kendilerine tebliğ edilmesini 
talep etti. Duruşmayı 20 Haziran’a ertelendi.

2 MART

• Cumhurbaşkanı Erdoğan MİT TIR’ları davasına müdahil oldu. 
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Gazetesi Genel 
Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün, 
Cumhuriyet gazetesinde, MİT’e ait yardım tırlarının durdurulması 
olayına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara yer verdik-
leri gerekçesiyle yargılandıkları davanın tüm duruşmalarının kapalı 
yapılması ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Müsteşarlığının 
müdahillik taleplerinin kabulüne oy birliğiyle karar verdi. Karara 
tepki gösteren izleyiciler dışarı çıkarıldı.

• MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayın-
ladıkları gerekçesiyle yargılanan Cumhuriyet Gazetesi eski Yayın 
Yönetmeni Can Dündar, Ankara Temsilcisi Erdem Gül ve CHP 
Milletvekili Enis Berberoğlu’nun yargılandığı davada, Gazeteci-
Yazar Soner Yalçın tanık olarak dinlendi. Duruşma çıkışında ga-
zetecilerin sorularını yanıtlayan Soner Yalçın, köşe yazısında Enis 
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Berberoğlu için “FETÖ’cü” ifadesini kullanmadığını belirterek “Ben 
Berberoğlu’na, ‘Hürriyet ve CHP’deki FETÖ imamının kim olduğunu 
açıkla’ diye soru sordum. ‘Berberoğlu FETÖ imamıdır’ demedim, 
yazmadım, öyle olduğunu da sanmıyorum” diye konuştu.

 Enis Berberoğlu ile ilgili 26 Mart 2015, 31 Ağustos 2016 ve 1 Eylül 2016 
tarihinde kaleme aldığı makalelerinde mesleki ve ahlaki eleştiriler 
yönelttiğini söyleyen Soner Yalçın, “Biz bu tür etik tartışmaları hep 
yaparız. Biraz da sert yaparız. Bu makaleler yargının, ceza mahke-
mesinin konusu olamaz” dedi. Enis Berberoğlu, kendisi hakkında 
FETÖ’cü olduğuna yönelik sözleri olduğu iddiasıyla Ankara Belediye 
Başkanı Melih Gökçek’in dinlenmesini talep etti. Bu talebi reddeden 
mahkeme heyeti, sanıklara ek savunma hakkı verildiğini bildirerek 
duruşmayı 27 Nisan’a bıraktı.

 Erdem Gül “Burada yargılanan bilmem ne terör örgütü yada başka 
şey değildir. Burada yargılanan gazeteciliktir. Gazetecilik suç değildir. 
Gazeteciler, hapishanelerden ve adliyelerden çıkarılsın” dedi.

• T24 yazarı, gazeteci Hasan Cemal’in CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun sözlerine yer verdiği ‘Diktatör Bozuntusu’ başlıklı 
azısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla 
yargılandığı davaya devam edildi.

 Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme 
Cemal’i, Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla 11 ay 20 gün hapis ceza-
sına çarptırdı, hükmün açıklanması ertelendi.

• Adalet Bakanı Bekir Bozdağ dün Avrupa Konseyi Genel Sekreteri 
Thorbjorn Jagland ile Fransa’nın Strasbourg kentinde bir araya geldi. 
Bekir Bozdağ Die Welt Gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in 
tutuklanmasıyla ilgili soru üzerine, ‘Soruşturma, bağımsız ve taraf-
sız Türk yargısınca yapılmaktadır. Bunlar bağımsız Türk yargısının 
verdiği kararlardır, siyasi kararlar değildir’ dedi.

• 14 Şubat’ta gözaltına alınan Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri 
Deniz Yücel’in önceki pazartesi akşamı tutuklanmasına Almanya’da 
tepkiler sürüyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Deniz Yücel’in 
serbest bırakılmasını talep ederek, basın özgürlüğüne saygı gösteril-
mesi uyarısı yaptı. Başbakan Merkel, Yücel’in “kendi mesleğini icra 
etmekten başka bir şey yapmadığına” işaret ederek, bu nedenle serbest 
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bırakılması gerektiğini vurguladı. Merkel, “Bağımsız gazetecilik var 
olabilmelidir, gazeteciler işlerini yapabilmelidir” dedi. Almanya’da 
basın özgürlüğünün önemine de vurgu yapan Merkel, “Almanya’da 
özgür ve bağımsız basının olması, bizim demokrasimizin bir parçası-
dır ve rahatsız edici olsa bile hiçbir zaman için sorgulanamaz” dedi.

• Tutuklu gazeteci Tunca Öğreten cezaevinde evlendi. Tunca Öğreten 
ile Minez Bayülgen Silivri Cezaevi’nde evlendi. Öğreten, Redhack’in 
yayınladığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın ma-
illerine ilişkin haberler gerekçe gösterilerek 25 Aralık 2016 günü 
yapılan baskınla gözaltına alınan ve 24 gün sonra “Örgüt üyeliği” 
iddiasıyla tutuklanmıştı.

• Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show programına telefonla bağlanan 
ve “Çocuklar ölmesin” çağrısı yaptığı için hakkında soruşturma 
açılan öğretmen Ayşe Çelik hakkında savcı “örgüt propagandası” 
iddiasıyla 7 buçuk yıla kadar hapis cezası istedi. Ayşe Çelik ile Çelik’e 
destek olmak için kendilerini ihbar eden 38 aydın, sanatçı, gazeteci 
ve yazarın yargılandığı davanın üçüncü duruşması Bakırköy 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

• Karargah Rahatsız” haberinin ardından tepkilerin hedefi haline gelen 
Hürriyet gazetesi, genel yayın yönetmenliği görevinde değişikliğe 
gidildi. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin’in görevini 
Fikret Bila’ya devretti, Hürriyet’teki görevine köşe yazarı olarak de-
vam edeceğini duyurdu. Bu görev değişiminin ardından, gazeteden 
bir de ayrılık haberi geldi. Yaklaşık 7 yıl Hürriyet’in Washington 
Temsilciliği’ni yürüten ve iki ay önce görevini Cansu Çamlıbel’e 
devreden Tolga Tanış, gazeteyle yollarının ayrıldığını duyurdu.

• Şırnak’ta haber takibi yaptığı sırada 21 Kasım 2016 tarihinde gözal-
tına alınıp tutuklanan kapatılan JİNHA Muhabiri Aysel Işık, Şırnak 
2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. İddianamenin 
okunmasının ardından savunma yapan Işık, “Ben gazeteciyim. 
Yaptığım haberler ve sosyal medya paylaşımlarım tamamen haber 
amaçlıdır. Bunun dışında yaptıklarımın hiçbir amacı yoktur” dedi. 
Avukatlarının da yaptığı savunmanın ardından mahkeme heyeti, 
Işık’ın tahliyesine karar verdi.
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• RTÜK, Fethullah Gülen’e yakınlığıyla ilgili haberler üzerine Saray’dan 
veto yediği için TRT Yönetim Kurulu adaylığından çekildiği bildiri-
len Yeni Şafak yazarı Ergün Yıldırım’ın yerine aynı gazeteden başka 
bir ismi seçti. RTÜK’ün, yazılarında Salih Tuna ismini kullanan ve 
“Has...ir” diye küfrettiği için programının yayınlandığı kanala ceza 
kesilmesine neden olan Davut Kayacı’yı kültür sanat kontenjanından 
TRT Yönetim Kurulu üyeliğine uygun görmesi tepkilere yol açtı.

• Basın Konseyi, sayıları 160’a yaklaşan tutuklu gazetecilerin duru-
muna dikkat çekmek ve salıverilmelerini talep etmek için Silivri 
Cezaevi’ne en yakın noktada, Silivri Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde 
toplandı. Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Yüksek Kurul üyeleri 
Hüsamettin Cindoruk, Turgut Kazan, Başar Yaltı, Okşan Atasoy, 
Doğan Satmış, Melih Berk, Turgay Noyan ile Basın Konseyi Onursal 
üyesi Oktay Ekşi’nin de katıldığı toplantıda, tutuklu gazetecileri 
temsilen üç gazeteci eşi de hazır bulundu. Cumhuriyet gazetesi 
karikatüristi Musa Kart’ın eşi Sevinç Kart, gazetenin ombudsmanı 
Güral Öz’ün eşi Çağlayan Öz ve Önder Çelik’in eşi Semra Çelik 
de toplantıda duygu ve isteklerini ifade ettiler. Toplantıda Basın 
Konseyi’nin “Tutuklu Gazetecilerle” ilgili bildirisini okuyan Basın 
Konseyi Başkanı Pınar Türenç, “Tutukluluk süresinin adaleti ve 
vicdanı yaralayacak boyutlara ulaştığını” belirterek şöyle dedi: “Son 
olarak Deniz Yücel’le ile birlikte tutuklu gazetecilerin sayısının 
160’a yaklaşmasının, ‘muasır medeniyetler yolundaki’ Türkiye’nin 
imajını bozduğuna inanıyoruz. Ayrıca, haksız ve adil olmayan tu-
tuklulukların, adaleti ve vicdani duyguları zedelediğini de bir daha 
hatırlatmak istiyoruz. Gazetecilere atfedilen suçlamaların bir an önce 
iddianameye dönüşmesi, adil ve hızlı yargılamaların bir an önce baş-
laması ve ‘Aksi kanıtlanıncaya kadar herkes masumdur’ ilkesi gereği, 
gazetecilerin de baştan birer ‘Suçlu’ kabul edilmemesi gerektiğine 
inanıyoruz. Hukukun hızlanması, adil yargılamaların başlaması, 
Türkiye’nin ‘’Dünyanın en büyük Gazeteci cezaevi’ olma imajını 
da değiştirecektir. Hukuk herkese lazımdır. Bu unutulmamalıdır. 
Çağdaş dünyada gazeteciler ilke olarak yazdıklarından, gazetecilik 
faaliyetinden ötürü böyle tutukluluk süreleri ile karşılaşmazlar. 
Silivri’den bir kez daha gazetecilere özgürlük için, yüksek sesle ses-
lenmeyi görev biliyoruz. Bu arada, tutuklu gazetecilerle görüşmek 
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için bugüne kadar 20’nin üzerinde başvuru yaptık. Ancak tüm bu 
başvurularımız sonuçsuz kaldı. Buna izin verilmesini ve tutuklu 
gazetecilerle görüşme olanağı sağlanmasını talep ediyoruz. Özetle 
diyoruz ki: Tutuklu gazeteciler, tutuksuz yargılanmalıdır. Gazeteciler 
hakkındaki iddianameler bir an önce hazırlanmalı, davalar derhal 
başlamalıdır. Bu davaların da acilen sonuçlanması sağlanmalıdır. 
Tutuklu gazetecilerin, başta Basın Konseyi olmak üzere mesleki 
kuruluşlarla ve yakınlarıyla görüşmeleri kolaylaştırılmalıdır. Tutuklu 
gazetecilerin, cezaevinde ihtiyaç duydukları kalem, kağıt, kitap ve 
benzeri şeylerin temini kolaylaştırılmalıdır. Tutuklu kalan gazete-
cilerin yakınından sesleniyoruz:

 Bu sorunun yanıtını beklemek hakkımızdır. Bunca zaman neden 
bekleniyor? 

 İstediğimiz sadece adalet. Hemen.»
 Toplantıda, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM es-

ki Başkanı ve Basın Konseyi Yüksek Kurul üyesi Hüsamettin Cindoruk 
ise, Türkiye’de bir istibdat dönemi yaşandığını belirtti. Cindoruk 
şöyle dedi:

 “Arzuhalci kültürüyle Adalet Bakanlığı yapılmaz. Bunun için ayrıca 
insaf nesafet vasfı lazımdır. 150’yi aşkın gazetecinin tutuklu olması, 
Türkiye’nin bir istibdat rejimi yaşadığını gösterir. Bu sayı Tanzimat 
Fermanı’na bile aykırıdır. Ben böyle bir dönem yaşamadım, Yassıada 
mahkemeleri bile bu kadar gazeteci hapse atamadı. Ayıplıyorum. 
Üzülmek yeterli değil, sahip çıkmamız lazım. Aylardır iddianamesiz 
bir dava var, bunu kabul etmek mümkün değildir. Tutukluma ka-
rarlarında kesin hüküm vermişler, bundan iktidar sorumludur. Ve 
bu iktidarın ayıbıdır. Bu gidiş, gidiş değildir. Bu gidişten Türkiye’nin 
çıkması için ortak gayrete ihtiyaç var. Ancak görüyoruz ki şimdi 
Türkiye’yi tek adam rejimine, siyasi İslam’a itmeye ve Avrupa’dan 
uzaklaştırmayla çalışıyorlar. Bu bir medeniyet kavgasıdır. Türkiye 
özgür dünyada mı kalacak, gerici ülkelerin arasına mı katılacak. 
Yaşananlar bir sapmadır, arkasında bir hesap yatıyor. Bu hesabı 
bozmak Türk halkının elindedir.”

 Toplantıda konuşan Oktay Ekşi ise, “Türkiye medeni dünyanın or-
tasında bir hapishane haline geldi, bugün 150’yi aşkın gazetecinin 
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hapsedildiğini konuşuyoruz ama aslında Türkiye 80 milyon insan 
için bir hapishaneye dönüştürülmüştür. Ben gazeteci değilim, tutuklu 
gazeteciler beni bağlamaz demeyin, gerçeğimiz budur” dedi.

 Turgut Kazan da, “Silivri, tutuklu gazeteciler için sembol cezaevi diye 
burada bulunuyoruz. Dünyada böyle bir basın toplantısının örneği 
yoktur, çünkü tutuklu gazetecilere anlatmak için basın toplantısı 
yapıyoruz. Utanç duyuyorum, neden olanları kınıyorum.”

 Toplantıda, tutuklu Cumhuriyet Gazetesi mensuplarının eşleri de 
konuştu. Sevinç Kart: Silivri’de bir tecrit yaşanıyor, bir notu dışarı 
iletmek bile mümkün değil. Mektup yasak. Avukat görüşmesi bile 
haftada bir saat. Onlar girdiklerinde mevsim sonbahardı. Kış geçti. 
Ama bahar gelsin istemiyorum. Çünkü bahar geldiğinde sevdiğim 
yanımda olmayacak. Umarım, bu bahar, tutsakların salındığı bahar 
olur. Size Musa Kart’ın bir karikatürünü anlatmak isterim. Birkaç 
yıl önce Silivri’deki gazetecileri, mahkemeye tünel kazarak çizmişti 
ve hâkime “Size başka yolla ulaşamadık” diyordu. Aynı durumu 
yaşıyoruz. Gazeteciler adalete ulaşmak için iğneyle kuyu kazıyor.” 
Semra Çelik: “Gazeteciler Silivri’de esir tutuluyor. Ne kendilerini sa-
vunabiliyorlar ne konuşabiliyorlar. Sorgulanmadan esir tutuluyorlar. 
Demek ki savaş var ve onlar da düşman. Çocuklar bile babalarıyla 
ancak okulu kırarak ve camın arkasında görüşebiliyor.” Çağlayan 
Öz: “Bir gazetecinin kapısı bir sabah terör timlerince çalınıyor, tüm 
eşyalar altüst ediliyor. Eşinizi alıp götürüyorlar. Bunu Türkiye’ye 
yakıştıramıyoruz. Bu insanlar, katil değil, suçlu değil, sadece gazeteci. 
Ellerinde kalemden başka bir güç yok. Bu orantısız bir yaklaşımdır. 
Adaletin bir an önce dengeleri gözeten bir tavır sergilemesi gerekiyor.”

3 MART

• Gazeteci ve ressam Zehra Doğan’a, sokağa çıkma yasağı döneminde 
Mardin, Nusaybin’de çizdiği resimleri sosyal medyada paylaştığı ve 
10 yaşındaki bir çocuğun notlarını haberleştirdiği için 2 yıl 9 ay 22 
gün hapis cezası verildi ‘örgüt üyesi’ olmaktan beraat etti. Doğan, 
Twitter hesabından, hapis cezasına gerekçe gösterilen resmini “‘Yıkık 
binalara neden Türk bayraklı bu resmi yaptın’ diye 2 yıl 10 ay hapis 
aldım. Oysa bu fotoğrafı çeken onlardı. Ben sadece resmettim.” 
notuyla paylaştı.
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• Tutuklu Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in mektubu yayımlandı. 
Die Welt’te yayınlanan mektubunda Deniz Yücel, “Size biraz garip 
gelecek ama, sanki bir nebze de olsa özgürlüğümü geri kazandığımı 
hissediyorum: Gün ışığı! Temiz hava! Gerçek yemek! Çay ve kahve! 
Sigara! Gazeteler! Gerçek bir yatak!” ifadelerini kullandı. Mektubunda, 
“Özgürlüğümü çalmış olsalar da soruşturma ve mahkeme gerekçesi 
beni güldürmeye devam ediyor” diyen Yücel bu satırları yazdıktan 
sonra Metris Cezaevi’nden Silivri’ye gönderildi.

• Star gazetesi, tutuklanan Die Welt Muhabiri Deniz Yücel için “PKK te-
tikçisi” başlığını kullanarak hedef gösterdi. Basın Yayın Enformasyon 
Genel Müdürlüğü’nün Yücel’in 1 Haziran 2016-28 Şubat 2017 arasında 
yaptığı 54 haberi raporlaştırdığını söyleyen Star, bu haberlerde “PKK 
propagandası” olduğunu iddia etti.

• Cem Küçük, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan’a tazminat öde-
meye mahkum edildi. Ahmet Hakan köşesinde, Cem Küçük’ün 
kendisi hakkındaki “hırsız”, “PKK’lı”, “şizofren” gibi sözleri nedeniyle 
açtığı davayı kazandığını ve 10 bin lira manevi tazminat alacağını 
duyurdu.

7 MART

• Haber takibi için gittiği Cizre’de bulunduğu evin bombalanmasının 
ardından sığındığı bodrumda hayatını kaybeden Azadiya Welat 
Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Rohat Aktaş hakkında “Kendi ölüm 
haberini yaptığı” gerekçesiyle 7.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Aktaş 
hakkında daha önce de öldürüldükten 4 ay sonra açılan davada 
yakalama kararı çıkarılmıştı. Aktaş yaşamını yitirmesine rağmen 
yargılanması Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

• Cumhuriyet gazetesinin avukatları, gazetedeki haber ve yazılar 
gerekçe gösterilerek tutuklanan Cumhuriyet yazar ve yöneticileri 
adına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurarak 
“salıverme” kararı verilmesini talep etti. Başvuruda, savcının tutuk-
lama sevk yazısında ve sulh ceza hâkiminin tutuklama kararındaki 
çelişkiler yer aldı. Tutuklama kararı şeklen dahi yasaya uygun değil-
dir” denildi. Başvuruda, gazete çalışanlarının isnat edilen suçlarla 
ilgili Basın Kanunu uyarınca sorumluluklarının bulunmadığı, makul 
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şüphe ve kaçma şüphesi olmadığı ve yayın politikası değiştirmenin 
suç olmadığı vurgulandı.

• Çetin Emeç, 7 Mart 1990’da karanlık bazı odakların hedefi oldu. 
Aradan geçen 27 yıla rağmen, cinayet net bir şekilde aydınlatılamadı. 
Emeç ve kendisiyle birlikte katledilen şoförü Sinan Ercan’ın “gerçek 
katilleri” hâlâ bilinmiyor.

8 MART

• Gri Hat adlı internet sitesindeki röportajında Cumhurbaşkanı Tayyip 
Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen gazeteci yazar Ahmet Altan’ın 
yargılanmasına devam edildi. İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
görülen duruşmaya ‘15 Temmuz darbeye teşebbüs’ soruşturmasın-
da tutuklu bulunan Altan, Silivri Cezaevi’nden SEGBİS ile katıldı. 
Altan, “Suçlanan konuşmamda günlük siyasette yapılan hataları ve 
bu hatalarda payı olduğunu itiraf eden fiili başkanı eleştiriyorum” 
dedi. Duruşma ertelendi.

• Cumhuriyet gazetesi, Fransa’nın önde gelen siyasi aylık dergilerinden 
Courrier International’de geniş yer buldu. Editoryal yazısını gazeteci 
Aydın Engin’e teslim eden dergide toplam 8 sayfada çeşitli görüş ve 
makaleler yer aldı.

• Atılım gazetesi Eski Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Genç ile Gazete 
Çalışanları Arzu Demir, Vahap Biçici, Ozan Horoz ve Avukat Sezin 
Uçar’ın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Ozan Horoz 
için “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla ile 1 yıl 3 ay hapis ce-
zası verildi. Gazetenin Eski Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Genç 
ile gazete çalışanları Arzu Demir, Vahap Biçici’nin dosyalarının ise 
Atılım ana davası ile birleştirilmesine karar verildi.

9 MART

• Die Welt gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ulf Poschardt Cumhur-
başkanı Erdoğan’a mektup yazarak Deniz Yücel’in serbest bırakıl-
masını istedi. “Sayın Cumhurbaşkanı bu yolla size başvurduğum için 
lütfen beni hoş karşılayın. Size ulaşmak benim için çok önemli” diyen 
Ulf Poschardt, Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in bir haftadan fazla bir 
zamandır tutuklu olması sebebiyle kendisi ile ilgili endişe duyduğunu 
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vurguladı. Poschardt mektubuna şöyle devam etti: “Türkiye’yi ve 
Almanya’yı birbirine bağlayan çok şey olduğuna inanıyorum. Deniz gi-
bi çoğu çifte vatandaşlığa sahip olan Türk kökenli milyonlarca Federal 
Alman vatandaşı değil sadece, değişken bir tarih ki bunun içinde 
müşterek menfaatlere değer verildiği ve özen gösterildiği zaman iki 
tarafın da yararına olduğuna inanıyorum. Şu andaki ilişki iki ülkemizi 
birleştiren durumu yansıtmıyor. Ancak siz bunu değiştirebilirsiniz. 
Özellikle Deniz Yücel’in serbest bırakılması bunun için önemli bir 
sinyal olur. Siz böyle bir cezanın ne anlama geldiğini biliyorsunuz.”

• İzmir’de Başbakan Binali Yıldırım’ın programını izlemek isteyen 
bazı gazetecilere akreditasyon verilmedi. Aralarında, Sözcü, Dünya, 
İHA, Ticaret, Sky Tv ve Ulusal Kanal gibi gazete ve televizyonların 
bulunduğu basın yayın organlarında çalışan ve şimdilik ulaşılabilen 
8 gazeteciye akreditasyon verilmedi. Yasak kararının kurumlardan 
ziyade gazetecilerin muhalif kimliğine dönük olduğu belirtiliyor.

• Basın Konseyi, İzmir’de Başbakan Binali Yıldırım’ın programını 
izlemek üzere akreditasyon başvurusunda bulunan 8 gazeteciye 
akreditasyon verilmemesini kınadı. Konsey’den yapılan açıklama 
şöyle: “İzmir’de Başbakan Binali Yıldırım’ın programını izlemek 
üzere akreditasyon başvurusunda bulunan ve aralarında, Sözcü, 
Dünya, İHA, Ticaret, Sky TV ve Ulusal Kanal gibi gazete ve televiz-
yonların bulunduğu basın yayın organlarında çalışan 8 gazeteciye 
akreditasyon verilmedi. Halka açık bir kamusal törende yapılan bu 
uygulama demokratik ülkelerde kabul edilemez.”

• Şırnak’ın Silopi ilçesinde sokağa çıkma yasağı sırasında gözaltına 
alınıp tutuklanan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Nedim Oruç, 
Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın dördün-
cü duruşmasında beraat etti. Haberleri gerekçe gösterilerek ‘örgüt 
propagandası yapmak’, ‘örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına 
suç işlemek’ ve ‘suçu bildirmemek’ ile suçlanan Oruç, 5 ay tutuklu 
kaldıktan sonra davanın ilk duruşmasında tahliye edilmişti.

10 MART

• Gazeteci Hasan Cemal’in 15 Mayıs 2013 tarihinde t24.com.tr haber 
sitesinde yayınlanan “Hasan Cemal’in Çekilme Günlüğü” başlıklı yazı 
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dizisinde örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 
savcı mütalaasını açıkladı. İddianamede, 7 buçuk yıla kadar hapis 
cezası istenen Hasan Cemal için savcı, suçun zincirleme işlendiğini 
belirtip ceza üst sınırını yükseltip 13 yıla kadar hapis cezası istedi.

• Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye’nin 2004 öncesi olduğu 
gibi yeniden siyasi ve hukuksal planda denetime alınmasını karar-
laştırdı. AKPM Türkiye Raportörleri Marianne Mikko (Estonya) ve 
Ingebjorg Godskesen (Norveç) imzalı kararda, Türk hükümetinin 
OHAL altında Türk anayasası ve uluslararası hukuk kurallarının 
ötesine geçerek ‘orantısız’ önlemler aldığı ifade edildi.

 Örnek olarak kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile on binler-
ce devlet memurunun işine son verilmesi gösterilen kararda, ifade 
ve medya özgürlüğü konularına da geniş yer verildi. Gazetecilerin 
tutuklanması ve muhalif gazetecilere yönelik baskının ‘Demokratik 
bir toplumda kabul edilemez’ olduğu kaydedildi. Karar metninde 16 
Nisan referandumu konusundaki ‘kaygılar’ da dile getirildi. Anayasa 
değişikliğinin gerçekleşmesi halinde, özellikle ‘kuvvetler ayrılığı’ ve 
‘yargının bağımsızlığı’ konularında soru işaretleri doğacağı mesajı 
verildi. AKPM Denetim Komisyonu, tüm bu gerekçeler temelinde 
Türkiye’nin, Avrupa Konseyi üyeliğinden kaynaklanan yükümlülük-
leri yerine getiren ülke olmaktan çıktığını belirtip, ‘Denetim sürecine 
alınması gerektiği’ önerisinde bulundu.

• KHK ile kapatılan Hayatın Sesi Televizyonu’nda yayınlanan günlük 
kadın programı Ekmek ve Gül’ün uzun yıllar sunuculuğunu ve ya-
pımcılığını yapan, Ekmek ve Gül dergisinin editörlerinden Evrensel 
yazarı Sevda Karaca, “Doğu Avrupa’yı değiştiren kadınlar” listesinde 
yer aldı. Listede 21 ülkeden gazeteci, sendikacı, insan hakları örgütü 
temsilcisi, kadın hakları aktivisti ve sanatçı kadın yer aldı.

• Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt propagandası yapmak suçlama-
sıyla Silivri 9 Numaralı kapalı cezaevinde tecritte tutulan gazeteciler 
için mektup kampanyası başlatıldı. Dışarıdaki Gazeteciler tarafından 
başlatılan kampanyaya sadece mektup yazarak ya da yazılan mek-
tubun fotoğrafını #gazetecilereözgürlük ve #freepress etiketleriyle 
sosyal medyadan paylaşarak katılım sağlanacak.

• Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmak için Nöbetçi Genel Yayın 
Yönetmenliği kampanyasına katılan Ayşe Batumlu, Derya Okatan, 
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Dicle Anter, Necmiye Alpay, Kumru Başer ve Faruk Balıkçı, hâkim 
karşısına çıktı. İlk olarak Dil Bilimci Necmiye Alpay hâkim karşı-
sına çıktı. Duruşmada mahkeme heyeti verdiği kararında, Alpay’ın 
dosyasının Özgür Gündem Ana Davası’nın Görüldüğü İstanbul 23. 
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosya ile birleştirilmesinin sorulmasın 
karar verdi. Heyet, duruşmayı 28 Mart’a erteledi. Alpay’ın ardın-
dan gazeteci Balıkçı’nın yargılandığı davanın duruşması görüldü. 
Mahkeme balıkçıya 6 bin lira para cezası verdi. Balıkçının ardından 
Dicle Anter hâkim karşısına çıktı. Mahkeme Anter’e de 7 bin lira 
para cezası verdi. Ardından Özgür Radyo Genel Yayın Yönetmeni 
Derya Okatan hâkim karşısına çıktı. Mahkeme Okatan’a 7 bin TL 
para cezası verdi. Gazeteciler Kumru Başer ve Ayşe Batumlu’ya da 
1’er yıl 3’er ay hapis cezaları verildi ve cezalar ertelendi.

• Marketing Türkiye Dergisi’nin mart sayısında ‘En İyi Kadın 
Gazeteciler’ başlıklı bir kapak dosyasına yer verdi. İlk aşamada 77 
basın mensubunun, ikinci aşamada 1200 kişinin fikir beyan ettiği 
araştırmanın sonuçlarına göre, gazeteci Zeynep Oral ‘Kültür Sanat 
Alanında En İyi Kadın Gazeteci’ seçildi. Ayşenur Aslan, ‘Hayat Boyu 
Başarı Ödülü’ne değer görüldü. ‘Ekonomi Alanında En İyi Kadın 
Gazeteci’ dalında Aslı Şafak, Jale Özgentürk ve Çiğdem Toker en 
yüksek oy alan gazeteciler oldu.

13 MART

• Ankara ile Lahey arasında tırmanan kavga Avrupa çapında medya or-
ganlarının manşetlerindeydi. BBC, çoğu Avrupa ülkesinin Türkiye’den 
yetkililerin referandum mitinglerine neden izin vermediğini analiz 
ederken ‘Pek çok ülke Türkiye’nin Temmuz’daki darbe girişimine 
verdiği karşılıktan ve Erdoğan yönetimi altında otoriterliğe kayma-
sından rahatsızlık ifade etti’ dedi. Hollanda medyası krize geniş yer 
ayırdı. Almanya’nın Der Spiegel dergisinin web sitesi ‘Fırsatçılık Kriz 
Çıkardı’ başlıklı haber analizinde Hollanda’da çarşamba yapılacak 
seçim ile Türkiye’de 16 Nisan’da düzenlenecek referandum öncesi 
kavgada sertlik göstermenin iki tarafın da işine geldiğini belirtti. Der 
Spiegel dergisi de Türkiye’yi bir yıl içinde üçüncü kez kapak konusu 
yaptı. Kan kırmızısı bulutların toplandığı karanlık bir Ankara manza-
rasının üzerine ay yıldız amblemi koyan ve ‘Hilal tutulması’ başlığını 
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atan dergi, ‘Erdoğan’ın Almanya’sı-Bir Bölünme Hikayesi’ alt başlığını 
kullanarak Ankara ile yaşanan Almanya’daki miting krizinin yansı-
malarını haberleştirdi. Frankfurter Allgemeine gazetesinde Reinhard 
Müller imzalı ‘Türkiye’ye haddini bildirmek’ başlıklı yorum yayımlandı.

• Medya, kriz karşısında AKP’ye destekte birleşti. Ana akım medya 
ile iktidara yakın gazeteler, Avrupa’daki diplomatik krizde AKP 
desteğinde birleşti. Son olarak Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun uçuş iznini iptal etmesi ve Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’yı sınır dışı etmesi dün neredey-
se bütün gazetelerin manşetindeydi. Çoğu gazete manşet olarak 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini kullandı. Yeni Şafak, “Avrupa’nın 
16 Nisan korkusu” başlıklı manşetinde Erdoğan’ın da büyük bir 
fotoğrafını kullanarak “Evet çıkacak Türkiye kazanacak” dedi. Star 
gazetesi de, “Faşist Avrupa” manşeti attı. Sabah gazetesi de man-
şetini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yorumuna ayırdı, “Bunlar faşist 
Nazi kalıntısı” manşeti atan Sabah, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 
Hollanda’ya büyük tepki: Bakalım bundan sonra senin uçakların 
Türkiye’ye inebilecek mi?” ifadelerine yer verdi. Erdoğan’ın “Sen 
nasıl geleceksin” sözünü manşet yapan Habertürk, alt başlığında 
da “Bunlar Nazi kalıntısı, faşist” sözlerine yer verdi. Posta gazetesi 
“Bunlar faşist”, Milliyet gazetesi de “Utan Avrupa” manşetini attı. 
Hürriyet “Skandal üstüne skandal” başlığını kullandığı manşetinde, 
“Almanya’da Türk bakanların toplantılarının iptaliyle başlayan kriz 
Hollanda’ya sıçradı” ifadelerine yer verdi.

• CNN Türk’te Hakan Çelik’in programına katılan Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, ‘Ben Diriliş’i izliyorum. Bilgisayarıma yükleyip 
uçakta izliyorum. TRT önceden gönderiyor bana İPAD’e yüklüyorum. 
Kafa dağıtmak için iyi. Hiçbir bölümünü kaçırmıyorum. Vatanım 
sensin, o da güzel bir dizi, eşim izliyor’ diye konuştu.

• Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Cumhuriyet gazetesinin tutuklu yö-
netici ve yazarlarına mektup yazdı. Cumhuriyet’in ‘İçeriye mektup-
lar’ köşesinde yayımlanan yazıda Erkal, “İçerde hep birileri var. Bu 
memleketin, aydınlarıyla, gazeteci, şair, yazar, düşünürleriyle derdi 
hiç bitmeyecek mi?” dedi. Genco Erkal mektubumu Bertolt Brecht’in 
sözleriyle bitirdi: “Irmakların suyu taşları sürükler bir gün silinip yok 
olur zorbalar gece uzun da olsa güneş mutlak doğar.” 
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14 MART

• Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine 
ilişkin açılan davanın 12’nci celsesinin ilk duruşmasına İstanbul 14. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube 
Müdürü Ali Fuat Yılmazer savunma yaptı. Yılmazer savunmasında, 
iddianameyi hazırlayan savcı Gökalp Kürkçü’nün delil kararttığını söy-
ledi. Kendisine “tezgah kurulduğunu” iddia eden Yılmazer, “İstihbarat 
Daire Başkanı ve Strateji Dairesi Şubat 2007’deki yönetmelik değişikli-
ğini soran savcılığa bildirmiyor. Neden? Cinayetten 1 ay sonra C2 şube 
konuları C5 şubeye aktarılmış. Ama bu yazı ben tutuklandıktan sonra 
resmileşmiş. Bu bir tezgah. Böyle bir hukuk sisteminden adalet çıkmaz, 
en çok da Hrant için çıkmaz. Hrant’ın mezarında kemikleri sızlar. 
Bunlar katilleri aklamak için suçu başkalarına yamama sistemi” dedi.

• İstanbul Şişli’de Cevahir Alışveriş Merkezi önünde ‘evet’ çadırı 
açan AKP’li bir grup, KHK’lerle ihraç edilen öğretim üyesi Nazife 
Onay’ın eylemine izleyen Norveçli bir gazeteciye ve kadın gazetecilere 
“Hollandalı” diye saldırdı.

15 MART

• Basın Konseyi, referandumla ilgili görüşleri nedeniyle bazı gazetecile-
rin hedef gösterilmesi konusunda bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

 “16 Nisan referandumu yaklaşırken, özellikle gazetecilere yönelik üstü 
kapalı tehdit ve hedef göstermelerin arttığına tanık oluyoruz. Önce, 
bir gazetecinin ‘Samsun’a gidiyor’ diye hedef gösterildiğini gördük. 
Bir başka gazetenin internet sitesinde bir TV yorumcusu için ‘Vatan 
Haini’ suçlamasında bulunulduğuna tanık olduk. Referandum, de-
mokratik bir yöntem ve haktır. Burada kullanılacak ‘Evet’ İle ‘Hayır’ 
arasında bir fark yoktur. İkisi de demokratiktir, ikisi de seçmenin 
takdirini yansıtır. Geleceği hakkında İki tercihten birini yapmak seç-
mene farklı bir etiket yüklemez. Referandumdaki tavırlarından ötürü 
gazetecilerin hedef gösterilmesi demokratik ülkelere yakışmayan bir 
uygulamadır. Kabul edilemez. Hedef gösterilmenin olası sonuçları, 
hedef gösterenlerin vicdani sorumluluğundadır. Referanduma 32 
gün kala, yapılan bu yanlışlardan bir an önce dönülmesi ve her ke-
simin basın ve ifade özgürlüğüne sonuna kadar sahip çıkarak, saygı 
göstermesi gerektiğini bir daha hatırlatmayı görev biliyoruz.”
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16 MART

• Alman Die Welt gazetesi muhabiri İlker Deniz Yücel’in tutuklulu-
ğuna yapılan itiraz reddedildi. Deniz Yücel, 27 Şubat’ta terör örgütü 
propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ 
suçlarından 9. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanmıştı. İtirazı 
değerlendiren 10. Sulh Ceza Hâkimliği, ret kararında, tutuklama 
kararının usul ve yasaya aykırı olmadığını belirtti.

• Almanya’nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. Gazetenin birinci sayfanın üçte ikisini 
ve ikinci sayfasını tamamen Erdoğan’a ayıran gazete, “Bild, ger-
çeği Erdoğan’ın yüzüne söylüyor” başlığıyla çıktı. Alt başlıkta ise, 
“Demokrat değilsiniz! Burada istenmiyorsunuz!” diye yazdı.

• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Türkiye’deki bazı 
tutuklu gazetecilerin durumunu ‘öncelikli görüşme’ kararı; sayıları 
150’yi aşan tutuklu gazeteciler için erken tahliye ihtimalini ortaya 
çıkardı. Hukukçular, AİHM emsal olacak bir karara imza atabileceği 
görüşünde.

17 MART

• Kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmak amacıyla başlatı-
lan “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına katıldıkları 
için haklarında dava açılan, KHK ile kapatılan Özgür Gazeteciler 
Cemiyeti (ÖGC) Eş Başkanları Hakkı Boltan ve Nevin Erdemir ile 
Alevi piri H. Hasan Şanlı’nın duruşmaları İstanbul 22’nci Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, soruşturmanın 4 aylık 
süreden sonra başlatılması nedeniyle davaların düşürülmesine karar 
verdi. Mahkeme heyeti, soruşturma dosyasında suç olarak ifade edilen 
haberlere ilişkin de Erdemir, Boltan ve Şanlı için beraat kararı verdi. 
Bir gün önce duruşmaları görülen Özgür Gündem’in eski Eş Genel 
Yayın Yönetmenleri Hüseyin Aykol ve Eren Keskin ile eski Yazı İşleri 
Müdürü Reyhan Çapan’ın yargılandığı davanın da düşürülmesine 
karar verilmişti.

• Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a 
mektup yazdı, “Tutuklu gazeteciler hangi faaliyetleri nedeniyle içe-
ride” diye sordu. Mektup şöyle:
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 “Sayın Bakan,
 Malumunuz olduğu üzere, halen 150’yi aşkın gazeteci meslektaşımız 

tutukludur.
 Biz Basın Konseyi olarak, meslektaşlarımızın tutuksuz yargılanması 

gerektiğini başından beri savunuyoruz.
 Gazeteciler hakkındaki iddianamelerin bir an önce yazılıp, davaların 

açılması ve yargılamaların ivedilikle başlaması gerektiği, gerçeği-
mizdir. Bundan hareketle; yargılamaların başlamasıyla, tutukluluk 
hallerinin azalacağına inanıyoruz ve geciken adaletin, adalet olama-
yacağı kanısındayız.

 Geçtiğimiz günlerde gazetelere de yansıyan kapatılan Özgür Gündem 
gazetesinin Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya’nın cezaevinden yazdığı 
bir mektuba dikkatinizi çekmek görevimizdir:

 Kızılkaya mektubunda, ağır tecrit koşullarına dikkat çekerek, “Haber 
verme, kamuoyunu bilgilendirme ve ifade özgürlüğü faaliyetlerim 
gerekçe gösterilerek tutuklanıp yargılanmama karşın, bir gazeteci 
olarak çok sınırlı iletişim imkanım var” diyor. Polislerin kendilerine 
çok sert davrandığını belirtiyor ve “Sınırlı sayıda mektup alabiliyo-
rum. Meslek örgütleri olan Türkiye Gazeteciler Sendikası, Çağdaş 
Gazeteciler Derneği’ne gönderilen mektuplar ‘sakıncalı’ bulunup 
disiplin kurulu tarafından yasaklandı. İtiraz hakkımın nasıl sonuç-
lanacağını merakla bekliyorum.” diyor.

 Mahkemelere gidişleri esnasında gardiyanların “Sen teröristsin, 
gazeteci değilsin” gibi hakaretlerine maruz kaldığına dikkat çeken 
Kızılkaya, “Halen bir tutuklunun en temel haklarını kullanamıyorum. 
Bir gazeteci olarak çok sınırlı iletişim imkanlarım var ve gerektiği 
kadar hukuki destekten faydalanamıyorum” diyor ve “Bu tecrit ko-
şulları kırılmadan, mahkeme önünde kendimi donanımlı şekilde 
savunmam imkansızdır.’’ diye ekliyor.

 Basın Konseyi olarak bu duruma dikkatinizi çekerek, sormak isti-
yoruz:

 – Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle anayasal haklarını kullanırlarken 
tutuklanarak aylardır cezaevlerinde tutulan gazetecilerin maruz 
kaldığı kabul edilemez bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz?
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 Adalet Bakanı olarak mahkemelere müdahale hakkınızın olmadığını 
kuşkusuz biliyoruz. Ancak vicdani açıdan yaşananlara tepkiniz nedir 
acaba? 

 Yeri gelmişken, yine sormak istiyoruz:
 Tutuklu gazetecilerle MESLEK KURULUŞU olarak çok sayıdaki 

görüşme talebimizin de makamda bekletildiği bilgisi, acaba sizinle 
paylaşılıyor mu?

 Bu durumu da size hatırlatır, en iyi dileklerimizi iletiriz.
 Saygılarımızla,
 Basın Konseyi adına
 Başkan 
 Pınar Türenç”
• Çağdaş Gazeteciler Derneği 2016 Yılı Başarı Ödülleri sahiplerini 

buldu
 Haber Ödülü: Serbay Mansuroğlu ( BirGün Gazetesi) ”Karaman’da 

45 erkek öğrenciye tecavüz”, Erk Acarer (BirGün Gazetesi) “Mülteci 
Kampı’nda 30 çocuğa tecavüz edildi”

 Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü: Pelin Ünker 
(Cumhuriyet Gazetesi) Panama yazışmaları, belgeleri

 Mustafa Ekmekçi Ödülü: Eylem Nazlıer ( Evrensel Gazetesi ) 
“Çocuklara Maket Kâbe Etrafında Tavaf”

 Rafer Genç Ödülü: Barış Pehlivan ( ODA TV) “FETÖ operasyonu 
yapan savcı FETÖ üyeliğinden yargılanıyor”

 Behzat Miser Ödülü: Sibel Bahçetepe ( Cumhuriyet Gazetesi) “ 
Yabancı Doktorlar Varoşa”

 İzzet Kezer Fotoğraf Ödülü: Burhan Özbilici (AP )– Rus büyükelçisine 
suikast fotoğrafı

 Karikatür Ödülü: Latif Demirci (Hürriyet Gazetesi) – “Ekoseli Yargıç” 
ve 2016 yılı karikatürleri

 Röportaj: Müzeyyen Yüce (Antalya Körfez Gazetesi) “Doğu 
İzlenimleri”

 Zeynep Yüncüler (BirGün Gazetesi) “İstanbul’da Bir IŞİD’çi”
 İnceleme – Araştırma: Çetin Yiğenoğlu – İncirlik Romanı
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 TELEVİZYON-RADYO:
 Mahmut Tali Öngören Televizyon Programı Ödülü: Ünsal Ünlü 

(Patronsuz)
 Televizyon Haber Ödülü: Umut Yertutan – Cemal Gökçamlı (FOX 

TV) Meclis’in bombalanması
 Radyo Program Ödülü: Yavuz Oğhan (RS FM) “Bi de bunu dinle”
 İnternet: Hatice Kamer (BBC Türkçe) Diyarbakır ve Cizre’de uygu-

lanan sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili haberleri
 Yerel Basın: Umut Karakoyun (9 Eylül Gazetesi) “Bir Kolin eksikti” 

ve “Belge Sordu Görevinden Alındı” haberleri ve Meltem Karakaş’ın 
(Eskişehir Yenigün Gazetesi “Çalışan çocuklara tatil yok”, “Yardım 
Edin” ve “8 Mart Kadın Hayat” haberleri.

 Dayanışma Ödülü, “FETÖ/PDY” ve PKK propagandası yaptığı id-
diasıyla tutuklanan Şık’a verdi. Şık, Silivri Cezaevi’nden eşi Yonca 
Şık aracılığıyla yolladığı mesajda, «Hakikatin peşinde olmakta ısrar 
eden tüm gazetecilere selamlarımı yolluyorum ve artık haber ödülü 
almak istiyorum, dayanışma ödülü değil» dedi.

21 MART

• Diyarbakır’da düzenlenecek Nevruz etkinliğini takip etmek üze-
re Almanya’nın Hamburg kentinden Diyarbakır’a gelen Alman 
Gazeteci Hinrich Schultze, polisler tarafından alıkonuldu. Bu esnada 
Schultze’nin alıkonulmasını takip eden DİHA haber muhabiri Bilal 
Güldem de polisler tarafından gözaltına alınmak istendi. Partililerin 
tepki göstermesi üzerine polis, Güldem’i serbest bıraktı. Yaklaşık 
yarım saat boyunca alıkonulan Schultze, HDP’lilerin araya girmesiyle 
ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

• Haberleri ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuk-
lanan Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Ahmet Şık’ın tutukluluğu 
81’inci gününe girdi. Tutuklandığı günden bu yana Şık hakkında 
iki kez tutukluluk değerlendirmesi yapıldı. Her iki kararda da Şık’ın 
tutukluluğunun devamına karar verildi. İki farklı mahkemeden ve-
rilen kararda da yargıç Necmettin Kafalı’nın imzası bulunduğu ve 
kararların birbirinin kopyası olduğu görüldü.
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• New York Times gazetesi, Kadri Gürsel’i manşet yaptı. Kadri 
Gürsel’in eşi Nazire Gürsel’in portresi her hafta yayımlanacak ‘baskı 
altındaki ülke olan Türkiye’de cepheleşmenin iki tarafından insan 
manzaralarında yer aldı. New York Times Türkiye muhabiri Patrick 
Kingsley Türkiye’deki tutuklu gazetecilerle ilgili rakamları paylaştı, 
‘Bu gazeteciler ya da İslamcı Gülen hareketiyle ya da seküler Kürt 
militan grupla bağlantılı olmakla suçlanıyor. Gürsel ise paradoksal 
bir şekilde ikisinden birden suçlanıyor’ diye yazdı. Kadri Gürsel’in eşi 
Nazire Gürsel’le birlikte Silivri’ye giden Kingsley, Nazire Gürsel’in 
“Silivri’ye yaklaştıkça içinde yaşadığımız kanunsuzluk daha da somut 
hale geliyor., kontrollerden geçerken kendimi II. Dünya Savaşı’nda 
hissediyorum. Oğlum Nazilerle ilgili bir film izlemişti ve buraya 
geldiğinde bana ‘Burası Nazi Kampı mı anne’ diye sordu” sözlerini 
aktardı. Yazıda Cumhuriyet’in çok sayıda çalışanı tutuklu olduğundan 
gazetenin tutuklu yakınları için Silivri’ye servis koyduğu belirtildi.

• Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın Samsun emniyetinde çekilen 
fotoğraflarıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli, ‘“silahlı terör örgütüne 
üye olmak’ ve ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suç-
larından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Cinayete 
ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında önceki hafta gözaltına 
alınan gazeteci Muammer Ay ile dönemin Samsun Jandarma İl 
Komutanlığı KOM Şube müdürü Murat Bayrak, astsubay Yüksel 
Avan, dönemin Samsun Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube 
Müdürü Birol Ustaoğlu, Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü 
Yakup Kurtaran, TEM Şube nöbetçi amiri Ahmet Çetiner, Samsun 
Jandarma Komutanlığı Asayiş Müdürü Atilla Güçoğlu ve Emniyet 
Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü emniyet amiri Metin Balta, emni-
yetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına 
sevk edildi. Burada savcıya ifade veren şüpheliler, “Silahlı terör ör-
gütüne üye olma” ve “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” 
suçlarından tutuklanmaları talebiyle hâkimliğe sevk edildi.

22 MART 

• Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışmak için başlatılan «Nöbetçi 
Genel Yayın Yönetmenliği» kampanyasına katılarak gazetenin bir 
günlük yayın yönetmenliği görevini üstlendiği gerekçesiyle hakkında 
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dava açılan Ahmet Aziz Nesin için savunmasının alınması amacıyla 
yakalama kararı çıkarıldı.

• FETÖ soruşturması kapsamında, silahlı terör örgütüne yardım 
ettiği iddiasıyla tutuklanan Doğan Holding Ankara İdari Temsilcisi 
Barbaros Muratoğlu, İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk de-
fa hâkim karşısına çıktı. Savcı mütalaasında yaklaşık dört aydır 
cezaevinde bulunan Muratoğlu’nun tahliyesini istedi. Mahkeme, 
Muratoğlu’nun cezaevinde bulunan tanık Ramazan Aykış üzerinde 
baskı kurabileceği gerekçesiyle savcının tahliye talebini reddetti.

• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu 
tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne gönderilen, aralarında 
Fethullah Gülen, Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz ve kapatılan Zaman 
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın isimlerinin de 
geçtiği 6 kişiyle ilgili alınan yakalama kararı çıkarıldı. Karara ilişkin 
yazıda, Hrant Dink cinayeti Ergenekon davasıyla ilişkilendirildi. 
Yazıda «Hrant Dink cinayetinin faili Ogün Samast’ın Türk bayrağıyla 
çekilen videosunun yayınlanmasıyla cinayetin arkasında ulusalcılar 
olduğu algısı yaratılarak Ergenekon operasyonlarının zeminin ha-
zırlandığı” iddia edildi. Ergenekon kumpas operasyonlarını yürüten 
savcının da Zekeriya Öz olduğuna dikkat çekildi.

• CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem hakkında, genel yayın yö-
netmeni olduğu internet sitesinde yayınlanan bir haberde, Emniyet 
Genel Müdürlüğüne hakaret ettiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası 
istemiyle dava açıldı.

• Dünyanın en yaygın sosyal ağlarından Twitter’de en çok hesap ka-
patma talebi yine Türkiye’den geldi. Piyasa değeri 10.5 milyar do-
ları bulan şirketin Şeffaflık Raporu’na göre, 1 Temmuz-31 Aralık 
2016 döneminde Türk devlet kurumlarından ve mahkemelerinden 
‘tweet’ler ile ilgili toplam 3076 kaldırma veya kapatma talebi iletildi. 
Bu başvuruların 2.232’si polis ve diğer devlet kuruluşları tarafından 
yapılırken, 844’ü mahkemelerce yapıldı. Türkiye böylece 46 ülkeden 
yapılan toplam 5925 kaldırma veya kapatma talebinin büyük çoğun-
luğunu tek başına gerçekleştirdi.

• İzmir’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını 
kaybeden gazeteci-yazar Tayfun Talipoğlu, alkışlar, ‘iyi yürekliler 
ölmez’ sloganları, marşlar ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
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• Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Yayıncılar Derneği üyelerine 
hitap ederken, cezaevlerinde tutuklu bulunan 160 kadar gazeteciyi 
yok saydı. Basın Konseyi bu konuda şu açıklamayı yaptı:

 “Erdoğan, ‘Hapisteki gazetecilerin listesini verin diyoruz, katilden 
çocuk istismarcısına herkes var. 144’ü terör, 4’ü adi suçlardan içe-
ride’ dedi. Eğer tutuklu gazeteciler içinde, yazdıklarından değil, adi 
suçlardan ötürü tutuklananlar varsa, bunları bilmek herkesin hakkı. 
Henüz haklarındaki iddianameler bile yazılmamış Cumhuriyet gaze-
tesi yazarı ve Yayın Danışmanı Kadri Gürsel, Genel Yayın Yönetmeni 
Murat Sabuncu, karikatürist Musa Kart, Ombudsman Güray Öz, 
kitap eki editörü Turhan Günay ve diğer onlarca gazeteci-yazarın 
hangi suçları işlediklerini Adalet Bakanlığı açıklayıp, kamuoyunu 
aydınlatmak zorundadır. Aksi halde Cumhurbaşkanı’nın sözlerinin 
inandırıcılığı olamaz.

 Bu konuda Basın Konseyi olarak biz göreve hazırız. Daha önce de 
açıkladığımız gibi, tutuklu gazetecilerin hapishane listesini gereki-
yorsa kendisine göndermeyi görev sayarız.

 SİYASİLER GAZETECİLERE KÜFÜR EDEMEZ.
 Ayrıca Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Kılıç’ın, 

Güneydoğu gazetesinde bir petrol istasyonunun belediye araçları ile 
asfaltlandığı haberini yaptığı için gazeteci Necdet Karadeniz’e, ‘16 
Nisan’dan sonra gazetecilerin a... koyacağız’ dediğini de öğrendik. 
Konu gazeteci Karadeniz tarafından yargıya taşındı.

 Son dönemde, AMK’lı küfürlerin Türkiye’de sıradanlaştığını görü-
yoruz. Daha önce de bir iş adamının halka dönük AMK’lı sözleri 
gündeme gelmişti. Ancak şimdi durum daha farklı. Bu kez küfür, 
direkt olarak gazetecilere yönelik ve küfür eden de AKP’li Belediye 
Başkan Vekili kimliğini taşıyor ve Şanlıurfa AKP il örgütünün eski 
yöneticisi. Bu küfrü edenin gazetecilere özür borcu olduğuna inanı-
yoruz. AKP’ye yakışanın bu kişiyi görevden uzaklaştırmak olduğunu 
düşünüyoruz. Çağdaş, demokrat ve saygın bir parti olduğunu belirten 
AKP’nin bu konuda harekete geçeceğinden şüphemiz yok.”

• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gazetecileri hedef alan açıklamasına bir 
yenisi eklendi. Erdoğan, haklarında iddianame bile hazırlanmadan 
aylardır cezaevinde tutuklu bulunan gazetecilere ‘terörist, çocuk 
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istismarcısı, hırsız’ gibi ithamlarda bulundu. “Hapisteki gazetecilerin 
listesini verin diyoruz. Katilden çocuk istismarcısına herkes var. 149 
kişilik liste geldi. 144’ü terör, 4’ü adi suçlardan içeride” dedi.

 Açıklamayı değerlendiren Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç de 
“Cumhurbaşkanının eline yanlış liste geçti herhalde. Çünkü bu 
listenin içinde meslekleri yazmak, çizmek, konuşmak, düşünmek 
olan insanların isimleri var. Listedekiler mesleklerinden dolayı suçlu 
bulundular. Bunlar düşünceyi ifade eden, ifade ve medya özgürlüğü-
nü kullanan insanlar. Görevlerinden ötürü uğradıkları haksızlıkları 
tüm dünya görüyor ama biz Cumhurbaşkanı da görsün istiyoruz. 
Herhalde başka bir liste geçti eline. Biz kendisine başka bir liste 
vermeye hazırız” diye konuştu.

 Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Gökhan Durmuş, 
Türkiye’de cezaevlerindeki gazeteci sayısının hep tartışma konusu 
olduğunu söyleyerek, cezaevlerindeki gazeteci sayısının 154 olduğunu 
belirtti. Gazetecilerin mesleki faaliyetlerinden dolayı tutuklandığını 
vurguladı.

 ÇGD Genel Başkanı Ahmet Abakay, “Şimdi soruyorum Cumhuriyet 
gazetesinin 11 yazarı tutuklu. Bunlardan hangisi hırsız, çocuk istis-
marcısı, terörist. 150 gazeteci tutuklu ve hepsi de gazetecidir. Hepsi 
de düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında çalışma yaptı. Gazetecilik 
yaptı” dedi.

24 MART 

• Müzisyen ve kapatılan Meydan gazetesi yazarı Atilla Taş hakkın-
da hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edilmişti. 
İddianamede bir ayrıntı dikkat çekti. Taş’ın “Edison bu günleri gör-
se, ampulü icat etmezdi” paylaşımı ile ‘hükümet aleyhinde kamuoyu 
oluşturduğu” iddia edilerek ‘ampullü tweet’ delil sayıldı.

• İngiltere merkezli The Guardian gazetesi Türkiye’de tutuklu gazete-
cilerle ilgili bir dosya hazırladı Dosyada daha önce tutuklanan veya 
halihazırda tutuklu bulunan altı ismin, hapishanedeki durumlarıyla 
ilgili tanıklıklarına da yer verdi. Bu isimler; Ahmet Şık, Necmiye 
Alpay, Ahmet Altan, Aslı Erdoğan, Mehmet Altan ve Erol Önderoğlu. 
Guardian, “Gazeteci ve yazarlar gülünç suçlamalarla tutuklanma-
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ları yanında, mektup alıp göndermelerine izin verilmemesinden, 
başkalarıyla iletişimin kısıtlı olmasından ve ne zaman serbest bıra-
kılacaklarına dair belirsizlikten yakınıyorlar” ifadelerine yer verdi

• Basın Konseyi, Türkiye’de uçaklarla bazı kamu kurumlarında uy-
gulandığı gibi, Avrupa Parlamentosu’nun, Daily Sabah Gazetesi’nin 
dağıtımını yasaklaması kararını protesto etti Basın Konseyi’nin 
açıklaması şöyle:

 “Avrupa Parlamentosu’nda Daily Sabah gazetesinin dağıtımının ya-
saklandığını üzüntüyle karşılıyoruz. Basın Konseyi olarak gazetelerin 
dağıtımının yasaklanmasını şiddetle protesto ediyoruz.

 Bu yasakçı kararın, Türkiye’de de benzer kararlar alarak, gazetelerin 
dağıtımını kamuya ait yerlerde önleyenlere ders olmasını bekliyoruz. 
Başta cezaevleri, bazı kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Hava 
Yolları uçakları ve CIP salonlarında, belli başlı gazetelere uygulanan 
yasaklamaların derhal kaldırılmasını talep ediyoruz.

 Bu bağlamda tekrar etmek isteriz ki, gazetecilere yönelik akreditasyon 
yasakları da kabul edilemez. Demokrasilerde gazetelerin dağıtımını 
ve gazetecilerin özgür çalışmasını yasaklamak değil, ‘şiddet’ ve ‘nefret’ 
içermedikçe her türlü görüşün serbestçe yazılmasını savunmak esas-
tır. Demokrasilerin eksiksiz yaşatılması için yasakçı zihniyetlerden 
kaçınılması gerekir.”

27 MART

• Star’ın yazarı Ahmet Taşgetiren, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hollanda 
krizi ardından Avrupa ülkeleri için sık sık kullanmaya başladığı ‘Nazi’ 
suçlaması için uyardı. Taşgetiren yazısında “Dünyada başka hangi 
ülke satın alır bizim Almanya’ya yönelik ‘Nazi’ tanımlamamızı? 
Avrupa ile belki daha genelde Batı ile bu kadar ayrışmak çıkarımıza 
mı? Ekonomik ilişkilerimiz var, orada 4-5 milyon vatandaşımız var, 
aynı coğrafyada yaşıyoruz. Acaba başka bir iletişim platformu dü-
şünülemez mi?” ifadelerine yer verdi.

28 MART

• “Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)” 
üyeliği suçlamasıyla haklarında dava açılan 29 gazeteci 8 ay sonra ilk 
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kez hâkim karşısına çıktı. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 25 Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu 
yargılanan Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Atilla Taş, 
Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, 
Cuma Ulus, Davut Aydın, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, 
Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin 
Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, 
Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, 
Yakup Çetin, Yetkin Yıldız ile tutuksuz yargılanan Muhterem Tanık 
hazır bulundu. Avukat Ali Deniz Ceylan, soruşturma evresindeki 
hâkimin kovuşturma evresinde görev yapamayacağını belirterek 
mahkeme heyetine, “Duruşmadan el çekin el çekmezseniz reddi 
hâkim talebinde bulunacağız” dedi. Heyet başkanı, red delillerinin 
oluşmadığını iddia ederek reddi hâkim talebini reddetti. 

 Cihan Acar’ın avukatı Avukat Gülşah Kaya da iddianamenin ya da en 
azından iddianame özetinin okunmasını talep ederek “Böyle yargı-
lama olmaz” diye tepki gösterdi. Avukat Ömer Kavili de, “Tutanağa 
iddianame ve ekleri okunmadığı halde okundu diye geçtiniz. Usul 
hatası yaptınız. Yargılamayı düzgün yürütme ödeviniz var. Sadece 
örgüt üyeliği diyemezsiniz müvekkilime. Örgüt üyeliğine hangi de-
lillerin gösterildiğini yüzüne okuyun öyle savunma yapacağız” dedi. 

 Usul hatası yaptığını kabul etmeyen heyet başkanı, yargılamayı 
uzattığı gerekçesiyle iddianamenin okunmasında düzenlemeye gi-
dildiğini ve suçlamanın genel çerçevesini söylediğini savundu. Usule 
aykırı işlem yapmadığını öne süren hâkim avukatları, “Söz almadan 
konuşmak usulsüzlüktür” diyerek susturdu.

• Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Martin Schaefer, “Tutuklu 
Die Welt muhabiri Deniz Yücel’le görüşene kadar bu talebimizi yi-
neleyeceğiz” dedi. Deniz Yücel’in Türk vatandaşı olması nedeniyle 
Türkiye’nin Almanya’ya diplomatik erişim sağlama zorunluluğu 
olmadığının farkında olduğunu kaydeden Schaefer, Başbakan Binali 
Yıldırım’ın kendilerine tutuklu gazeteciyle görüşme sözü verdiğini 
savundu. 

• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Oktay Saral, 
‘küresel güçlerin Türkiye temsilcisi’ olarak tanımladığı Hürriyet 
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gazetesinin ‘İsrail zihniyetine sahip kişiler tarafından kurulduğunu’ 
iddia etti. Saral, Hürriyet’in ‘Karargah Rahatsız’ başlıklı haberi için 
“Aslında rahatsız olan kendileri. Bunlar alışmışlar ya Yüksek Askeri 
Şura (YAŞ) ya da Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) genelkurmay 
başkanının masanın en başında olmasına. Dolayısıyla bunu yazmaları 
doğal” dedi. Yeni Akit’ten Harun Sekmen’e konuşan Saral, Hürriyet 
gazetesinin bağlı olduğu Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın 
Doğan’ın “Ben hükümetimin yanındayım, milletimin yanındayım. 
Gezi kumpasını, 17/25 kumpasını kabul etmiyorum” diyemeyeceğini 
ifade eden Saral, Doğan’ı ‘birilerinin’ konuşturduğunu iddia etti.

• Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın referandum sürecinde aktif olarak sahada bulunacağını 
açıklamasının ardından YSK’ya başvuran Bursa Barosu avukatların-
dan Erol Çiçek, “Cumhurbaşkanı’nın Anayasa değişiklikleri ile ilgili 
halk oylaması sürecinde yapacağı her türlü müdahalenin önlenmesi 
YSK görevidir. Cumhurbaşkanı’nın sahaya inecek olması Anayasa’ya 
aykırıdır” dedi. 

• Tutuklu Atilla Taş, “Şarkıcıyım, gazetecilikten tutukluyum. Ham 
Çökelek şarkısını söylediğim için yargılansam daha mantıklı olurdu” 
dedi. Atilla Taş, savunmasına başlamadan önce mahkeme başkanı-
na, “Siz sormadan hemen ben söyleyeyim Bylock ya da Eagle prog-
ramlarım yok. Hiç maklube yemedim. Bank Asya’nın önünden bile 
geçmedim. Müslümanım ama binamazım” dedi.

• Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung’un NDR ve WDR televizyon 
kanalları ile yürüttüğü ortak araştırma sonucunda hazırlanan ha-
berde, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Gülen yapılanması ile 
bağlantı içinde olduğu iddia edilen Türklerin isimlerinin yer aldığı 
bir liste oluşturduğu öne sürüldü. Haberde listede 300’den fazla kişi 
ile Gülen yapılanmasına yakınlığı ile bilinen 200 kadar dernek, okul 
ve diğer kuruluşun isminin yer aldığı belirtildi. Ayrıca listede isim-
lerin yanı sıra adres, cep ve sabit telefon numaraları ile söz konusu 
kişilere ait bazı fotoğrafların bulunduğu ifade edildi. Almanya’da 
Gülen yapılanmasına yönelik casusluk iddiaları geçen aylarda da 
gündeme gelmişti. Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı’na yakınlığı 
ile bilinen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı çalışan 
bazı imamların Gülen yapılanması hakkında Ankara’ya istihbarat 
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bilgileri gönderdiği iddia edilmişti. Bu iddialar üzerine Alman Federal 
Başsavcılığı şubat ayında soruşturma başlatmıştı. 

30 MART

• HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç, TRT Haber 
Kanalı’nın HDP’nin referandum kampanyası faaliyetlerine canlı ya-
yınlarında, haber bültenlerinde yer vermediğini ifade ederek, HDP’ye 
açıkça ambargo uyguladığını söyledi. Oluç, TRT’nin yayınlarının 
siyasi parti ve demokratik gruplarla ilgili tek yönlü ve taraf tutan, 
fırsat eşitliği ilkesini göz ardı eden, kamuoyunun özgürce kanaat 
geliştirmesini engelleyen nitelikte olmaması gerektiğini anımsattı. 

• AYM’den basına cezada ‘stres’ kriteri. Anayasa Mahkemesi (AYM) 
bir internet sitesi genel yayın yönetmeninin haber nedeniyle hapis 
cezası almasının ifade ve basın özgürlüğünün ihlali olduğuna karar 
verdi. AYM, “Gazetecilerden bir beyanın doğruluğunu kanıtlamakla 
yükümlü savcı gibi hareket etmelerini beklemek aşırı yüksek bir ispat 
külfeti getirir” derken, ceza ertelemesinin de stres ve endişe yarata-
cağını vurguladı. AYM’nin kararı, bir gün önceki Resmi Gazetede 
yayımlandı.

• Gazeteci Ahmet Şık’ın 89 günü bulan tutukluluğuna ilişkin soruş-
turma dosyasındaki bir belgeye göre, 28 Kasım 2015’te Başbakanlık 
İletişim Merkezi’ne bir ihbarda bulunuldu. İhbarda Ahmet Şık’ın 
mesajları için “Allah rızası için inceleyin” denildi. Dosyaya göre 
ihbarcı Anadolu Ajansı foto muhabiri Kerem Kocalar.

• Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül’ün ‘Türkiye’nin nükleer silah 
geliştirmesi gerektiğini’ ima ettiği ve ‘Batı’nın düşmanlarıyla sa-
vaşmayı bırakması’ çağrısı yaptığı makalesi İngiliz gazetesi Daily 
Mail’e haber oldu. Daily Mail, Karagül’ün 27 Mart’ta yayımlanan 
yazısını şu başlıkla haberleştirdi: “Erdoğan yanlısı gazete, ülkenin 
nükleer silah geliştirmesi çağrısı yaptı ve IŞİD’le savaşa son vermesi 
imasında bulundu.”

31 MART

• Anayasa Mahkemesi (AYM) uzun bir aradan sonra basın ve ifade öz-
gürlüğüne dair bir kararını yayımladı. AYM internet sitesine koyduğu 
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Orhan Pala kararında, başvurucunun ifade ve basın özgürlüklerinin 
ihlal edildiğine karar verdi. Başvurucu gazeteci Pala, yaptığı bir ha-
berden ötürü hakaret suçundan mahkûm olmuş, aldığı ceza, yeni 
bir suç işlememesi karşılığında 5 yıllığına hükmün açıklanmasının 
geri bırakılması kapsamında ertelenmişti. AYM kararında, “Bir basın 
suçundan dolayı hapis cezası verilmesinin gazetecinin ifade ve basın 
özgürlüğüyle bağdaşmayacağı açıktır. Böyle bir ceza ancak istisnai 
hallerde kabul edilebilir” denildi. 

• Deniz Yücel’in avukatları Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Yücel’in 
muhabiri olduğu Die Welt Gazetesi’nde yer alan habere göre yapılan 
başvuruda ‘’Yücel’in tutukluluğunun vücut bütünlüğünün korunması 
hakkı, kişisel özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, masumiyet karinesi, 
ayrıca iletişim ve ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiği” belirtildi.

• Yüksek Seçim Kurulu, 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği 
referandumu için TRT’de propaganda konuşması yapacak partileri 
belirledi. Radyo ve televizyonda konuşma yapacak AKP, CHP, HDP 
ve MHP’nin yayın zaman sıralamaları ise bugün öğleden sonra 
çekilecek kura ile belirlenecek. TRT, 1-22 Mart tarihlerindeki yayın 
akışında, HDP’ye yalnızca 1 dakika yer vermişti. HDP Eş Genel 
Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç, referandum çalışmalarında AKP ve 
hükümet yetkililerine 2 bin 723 dakika, CHP’ye 216 dakika, MHP’ye 
48 dakika, HDP’ye ise yalnızca 1 dakika yer veren TRT’yi, RTÜK’e 
şikâyet ederek yaptırım uygulanmasını talep etmişti.

• Gazetecilerle dayanışmak amacıyla JINHA’da sembolik gönüllü 
muhabirlik yapan HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca’ya, 
“Emre itaatsizlik” iddiasıyla para cezası verildi. Uca, Diyarbakır 
Sümerpark’ta Barış Anneleri Meclisi’nin başlattığı oturma eylemi 
ve açıklamasını takip edip, röportaj alırken, polisler hem açıklamaya 
hem de eyleme müdahale etmişti. Uca hakkında başlatılan soruş-
turma kapsamında İdare Mahkemesi tarafından “emre itaatsizlik” 
gerekçesiyle 219 lira para cezası kararı verildi.
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NİSAN

3 NİSAN

• Avrupa Kültür Vakfı’nın uluslararası alanda tanınmış sanatçılara 
verdiği Prenses Margeret ödülünü kazanan yazar Aslı Erdoğan, Özgür 
Gündem davasındaki yurtdışı çıkış yasağı nedeniyle 9 Mayıs’taki 
törene katılamayacak.

4 NİSAN

• *Sabah gazetesi, Cumhuriyet çalışanlarını ByLock kullanıcısı olmakla 
itham etti. Soruşturma dosyasından pasajlara yer verilen haberde 
Cumhuriyet çalışanlarının ByLock kullanıcılarıyla HTS kaydı olduğu 
iddia edildi. Kayıtların aslında gazete çalışanlarına gelen bayram 
tebrikleri, pide siparişi ve hizmet alınan eski parkecinin oğlunun 
eski bağlantılarıyla ilişkilendirildiği daha sonra ortaya çıktı.

• Tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel’e Alman yetkililerle görüşme 
izni çıktı.

 Alman hükümeti bir süredir, kendilerine Başbakan Binali Yıldırım 
ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından Yücel’le görüşme 
sözü verildiğini, ancak iznin ertelendiğini vurguluyordu.

• Elazığ Adliyesi’nde haber takibi yaptığı sırada gözaltına alınarak 7 
Aralık 2016’da tutuklanan ve 22 yıla kadar hapis istemiyle hakkında 
dava açılan KHK ile kapatılan DİHA muhabiri Mehmet Güleş’e ilk 
duruşmada tutukluluğa devam kararı çıktı. Dava 3 Mayıs’a erteledi.

• Atilla Taş’ın da aralarında bulunduğu sanıkları tahliye eden hâkimler 
açığa alındı. ‘FETÖ’nün medya yapılanması davasında 21 kişiye tahliye 
kararı veren Mahkeme Başkanı İbrahim Lorasdağı, hâkimler Barış 
Cömert ve Necla Yeşilyurt Gülbiçim, HSYK tarafından açığa alındı. 
Tahliye kararı verilen 21 sanıktan 13’ü bir başka soruşturma kap-
samında, 8’i de cezaevi çıkışında yakalama kararı gereğince hâkim 
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karşısına çıkarılmak üzere gözaltına alınmıştı. HSYK 45 hâkim ve 
savcıyı ihraç etti.

5.NİSAN

• Alman Die Welt gazetesinin İstanbul muhabiri Deniz Yücel tutuklu 
bulunduğu Silivri Cezaevi’nden avukatları aracılığı ile mesaj gönderdi. 
Yücel mesajında BirGün, Evrensel ve Cumhuriyet gazeteleri ile daya-
nışma çağrısında bulundu. Yücel, Alman çalışma arkadaşları ve mes-
lektaşlarına her üç gazeteye de abone olarak destek vermelerini istedi.

• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi, eski Anadolu 
Ajansı genel müdürlerinden İzzet Sedes ve gazeteci Mithat Sirmen 
yaşamını yitirdi. TGC ve Basın Konseyi, yayımladıkları mesajlarda 
mesleğin her kademesinde başarıyla görev alan usta isim Sedes’in 
Avrupa Konseyi’ndeki çalışmaları ile Türkiye’nin medya yüzü olarak 
tarihe geçtiğini anımsattı. Önceki gün yaşamını yitiren gazeteci 
Mithat Sirmen ise dün İstanbul’da toprağa verildi. Sirmen son olarak 
Kanal B televizyonunda ‘Hariciliğe Kliniği’ programının yapımcılığı 
ve sunuculuğunu üstlenmişti.

• Avukatlar, Cumhuriyet gazetesi soruşturması kapsamında tutukla-
nan meslektaşlarına destek için Çağlayan Adliyesi’nde Adalet Nöbeti 
başlattı. Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, 
Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Kemal Güngör 
ve Cumhuriyet Gazetesi Avukatı Bülent Utku için ilk nöbet bugün 
tutuldu.

• İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından geçici, KHK ile tama-
men kapatılan Özgür Gündem gazetesi Eş Genel Yayın Yönetmeni 
Eren Keskin, Yazı İşleri Müdürü Reyhan Çapan ve gazete editörle-
rinden Ersin Çaksu’ya, haberlerden kaynaklı toplamda 113 bin TL 
para cezası verildi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen 
4 ayrı davanın duruşmasında, mahkeme heyeti Çapan ve Keskin’e 
“cumhurbaşkanına hakaretten’ 28’er bin TL para cezası verdi. Aynı 
mahkemede görülen ve 13 Mayıs 2015 tarihinde çıkan “Sakarya’da 
faşizm COŞ’kunluğu” başlıklı haberden kaynaklı ise Keskin’e “Yaygın 
süreli yayınlarda düzeltme ve cevap yazısının yayınlanmaması” ne-
deni ile 50 bin TL para cezası verildi. Gazeteci Çaksu’ya ise 4 Nisan 
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2016 tarihli “Kim bu katiller” başlıklı haberi nedeni ile 7 bin TL para 
cezası verildi. 

6 NİSAN

• Özgür Gazeteciler İnisiyatifi’nin yayınladığı Mart ayı basın ihlal ra-
porunda, gazetecilere dönük engelleme, baskı ve saldırıların sürdüğü, 
166 gazetecinin ise cezaevinde olduğu vurgulandı.

• Öldürülen Gazeteciler Günü” kabul edilen Serbesti Gazetesi 
Çalışanı Hasan Fehmi Bey’in öldürülmesinin üzerinden 108 yıl 
geçti. Türkiye’de o günden bu yana 100’ü aşkın gazeteci öldürüldü. 
Bugün 166 gazeteci cezaevinde bulunuyor.

• Almanya’dan Türkiye’deki bağımsız basına destek kampanyası
 Alman yayın ve kitap evlerinin çatı kuruluşu olan Alman Kitap Basım 

ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği Türkiye’de zor koşullarda yayın 
yapan gazete ve internet siteleriyle maddi dayanışma kampanyası 
başlattı. İnternet üzerinden başlatılan kampanya ile desteklenmek 
istenen gazete ve internet sitelerine ilan verme yoluyla maddi yar-
dım yapılacak. 10 Nisan’a kadar “FreeWordsTurkey” etiketi altında 
internet üzerinden başlatılan kampanyanın hedefi ilk etapta 15 bin 
avro bağış toplamak.

• Cumhuriyet gazetesi davasının iddianamesi açıklandı. Savcılığın, id-
dianamede haber ve yazıları delil olarak gösterdiği anlaşıldı. Savcılık 
ayrıca telefonlarına ByLock yüklenmiş kişilerle “iletişim bağlantısı” 
olduğu iddiasıyla Cumhuriyet yazar ve yöneticilerine terör suçlaması 
yöneltti. İddianamede, Cumhuriyet gazetesinin yayın politikasını 
değiştirdiği ileri sürülerek vakıf yönetimindeki değişiklikler bu yayın 
politikası değişikliğinin miladı gibi gösteriliyor. İddianamede daha ön-
ce MİT TIR’ları başta olmak üzere yazdığı haber ve yazılar nedeniyle 
hakkında dava açılan Cumhuriyet’in eski Genel Yayın Yönetmeni Can 
Dündar’a da suçlamalar yöneltiyor. Hukukun “Bir kişi hakkında aynı 
fiilleri nedeniyle ikinci kez yargılanamaz” ilkesi dikkate alınmayarak, 
Dündar’a yazıları nedeniyle ikinci kez dava açıldı.

 Savcılık, gazetenin yayın politikasının değişmesinden sonra tirajın 
düştüğünü ve bunun da gazetenin terör örgütlerine yardım ettiği 
iddiasının göstergelerinden biri olduğunu ileri sürüyor. 
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7 NİSAN

• Cumhuriyet gazetesinin tutuklu yönetici ve avukatları Akın Atalay, 
Mustafa Kemal Güngör ve Bülent Utku için Çağlayan Adliyesi’nde 
‘Adalet Nöbeti’ne başlayan avukatlar çevik kuvvet ve sivil polislerin 
sert müdahalesiyle karşılaştı. Müdahale sırasında Çağdaş Hukukçular 
Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Başkanı Gökmen Yeşil’in burnu, avukat 
Erkan Ünüvar’ın ise ayağı kırıldı. 8 avukat da gözaltına alındı.

• – Cumhuriyet gazetesi muhasebe çalışanı Emre İper tutuklandı. 
Gazete çalışanı Yavuz Yakışkan 14, Emre İper ise 12 gün gözaltında 
tutulduktan sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. 
Soruşturma savcısı Yasemin Baba İper’e yöneltilen ByLock kullanıcısı 
olduğuna ilişkin iddia ile ilgili bilirkişi incelemesi talebine karşın 3 
satırlık Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 
(KOM) bilgi notuyla İper’i tutuklanması istemiyle İstanbul 12. Sulh 
Ceza Hâkimliği’ne sevk etti. (Karar 20 Nisan’da geldi: Emre İper 
tutuklandı, Yavuz Yakışkan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.)

• Sınır Tanımayan Gazetecilerin (RSF) önerisiyle Avrupa Parlamentosu 
(AP) vekilleri Türkiye’de tutuklu gazetecilere destek amacıyla mektup-
kart gönderme kampanyası başlattı. Yeşiller Partisi grubu kampanya 
çerçevesinde dün gazetemizin tutuklu çizeri Musa Kart’a bir mektup 
yollayarak “Dayan Musa” dedi. Mektup yazılacak isimler arasın-
da Cumhuriyet Yayın Danışmanı ve Uluslararası Basın Enstitüsü 
Yönetim Kurulu üyesi Kadri Gürsel ve muhabir Ahmet Şık’ın da 
olduğu duyuruldu.

10 NİSAN

• Cumhuriyet gazetesi muhabiri Ahmet Şık’ın tutukluluğunun 100’ün-
cü gününde gazeteciler meslektaşları için Beyoğlu’nda bir araya geldi. 
Gazeteciler, Tünel’den Taksim’e yürüdü.

12 NİSAN

• Ergenekon soruşturması kapsamında Oda TV’de yapılan aramalar 
sonrası açılan Oda TV davası 6. yılında karara bağlandı. İstanbul 18. 
Ağır Ceza Mahkemesi gazeteciler Ahmet Şık, Nedim Şener, Soner 
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Yalçın, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Prof. Dr. Yalçın Küçük’ün 
de aralarında bulunduğu 13 sanık hakkında beraat kararı verdi.

• RTÜK’ün CHP’li üyeleri Süleyman Demirkan ve İsmet Demirdöğen ile 
HDP’li üyesi Ersin Öngel, referandum döneminde taraflı yayın yapan 
kurumlar hakkında rapor hazırlayarak Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) 
gönderildiğini açıkladı. Üç üye, yazılı açıklamada şunları kaydetti: 
“Referandum dönemi yayınları uyarılarımıza rağmen adalet, fırsat 
eşitliği ve tarafsızlık anlayışı ve ilkesine göre izlenmemiş ve denetlen-
memiştir. YSK’nın belirlediği 135 televizyondan çok az kısmı izlenip 
raporlanmış ve bunlar da YSK’ya gönderilmiştir. Büyük çoğunluğu 
ise denetimsiz bırakılmıştır. Kamu yayıncısı olarak tarafsızlık ilkesi-
ne uyması gereken TRT, kendi yasasına uyup uymadığı bakımından 
denetlenebilir olmasına karşın, RTÜK tarafından denetimsiz ve yaptı-
rımsız bırakılmıştır.” RTÜK’ün açıklamasında ise dilekçelerin baskıyla 
gündeme alınmasına müsaade edilmeyeceği ve RTÜK’ün 16 Nisan 
referandumu öncesi siyasete alet edilmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

• Turizmci ve reklamcı Nihat Boytüzün vefat etti. Boytüzün, uzun 
yıllar Basın Konseyi Yüksek Kurulu ve Üyeler Genel Kurulu Daimi 
Üyesi olarak görev yapmıştı.

13 NİSAN

• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Cumhuriyet gazetesinin 
tutuklu yazar ve yöneticilerinin yaptığı başvuruyu öncelikli görüş-
meye karar verdi. Böylece Anayasa Mahkemesi’nin 3.5 aydır günde-
mine almadığı tahliye talepli başvurunun Anayasa Mahkemesi’nden 
önce AİHM’de karara bağlanması olasılığı doğdu. AİHM Yazı İşleri 
Müdürlüğü’nden Cumhuriyet gazetesi adına başvuru yapan avukat-
lardan Fikret İlkiz’e gönderilen tebligatta, başvurunun görüşülme 
usulüne ilişkin kurallar paylaşıldıktan sonra “öncelikli görüşme” ta-
lebiyle ilgili alınan karara da yer verildi. Buna göre AİHM, İçtüzüğün 
41. maddesindeki kriterler arasında yer almamasına rağmen davanın 
konu itibarıyla AİHM’nin öncelikli olarak inceleyeceği davalar ara-
sında yer aldığını belirterek davanın “Mümkün olan en kısa sürede 
inceleneceğini” bildirdi. AİHM daha önce de tutuklu gazeteciler 
Ahmet Altan, Mehmet Altan, Atilla Taş ve Murat Aksoy adına ya-
pılan başvurularda aynı kararı vermişti.
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• Bir gazeteci daha cezaevinde dünya evine girdi... Deniz Yücel, Dilek 
Mayatürk’le evlendi. Gazeteci Deniz Yücel 27 Şubat’ta örgüt propa-
gandası yaptığı ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla 
tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konmuştu. Yücel’in tutuklanmasına 
gerekçe olarak haberleri sıralanmış, ancak Almanca yayınlanan ha-
berleri Türkçeye yanlış çevrilmişti. Silivri Cezaevi’nde gerçekleşen 
nikah törenine CHP Milletvekili Şafak Pavey ve Yücel’in avukatı Ferat 
Çağıl katıldı. Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Tunca 
Öğreten de daha önce Minez Bayülgen ile cezaevinde evlenmişlerdi.

• Basın Konseyi, 6 yıl süren Odatv davasının beraatla sonuçlanmasının 
ardından bir açıklama yayınladı Açıklamada şöyle denildi:

 “Kumpasın çökmesine; Oda tv davasının beraatla sonuçlanmasına 
çok sevindik. Yetmiyor. Tüm tutuklu gazetecilere özgürlük istiyoruz. 
6 yıl sonra, nihayet,13 sanıklı Oda tv davasının, beklenildiği gibi 
beraatla sonuçlanması, kuşkusuz tüm gazetecileri ve basın özgürlü-
ğünü savunanları sevindirdi. Kumpas kuranlar, gerçeklerin peşinde 
koşanlara bugün olduğu gibi yarın da musallat olacaklardır. Önemli 
olan, adaletten, hukukun üstünlüğünden ve özgürlüklerden yana 
olanların tüm yanlışlara birlikte göğüs germesidir.

 Basın Konseyi olarak, Ergenekon ve diğer davalar gibi, Oda tv da-
vasının da çökeceğini biliyorduk, gazetecilerin özgür kalacaklarına 
inanıyorduk. Yıllardır bunun için verdiğimiz mücadelemiz, bundan 
sonra da sürecektir. Oda tv davasından beraat eden gazeteci Ahmet 
Şık gibi, tutuklu gazetecilerin diğer suçlamalardan da beraat edecek-
lerine inanıyoruz. Yeter ki, adalet zamanında ve tüm gerçekliğiyle 
yaşama damgasını vursun.

 150 gazetecinin cezaevlerinde olduğu şu süreçte, adaletin herkese 
gerekli olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.

 Gerçeğin peşinde koşan gazetecilerin, bu yoldan ayrılmayacaklarını 
da biliyoruz.

 Ahmet Şık ve tüm tutuklu gazeteciler, tutuldukları cezaevlerinden 
en yakın zamanda çıkacak ve yine yazacaklardır.

 Basın Konseyi olarak, halkın haber alma hakkını, ifade ve basın 
özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz.”
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17 NİSAN 

• Diyarbakır’da 11 Nisan İl Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik bombalı 
saldırı ardından kentte yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 185 
kişiden 30’u serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar arasında DİHA 
muhabiri Süreyya Dal da bulunuyor. Gözaltındakilere sosyal medya 
paylaşımlarının da sorulduğu öğrenildi.

19 NİSAN

• Cumhuriyet Gazetesi yöneticisi, yazarı ve çalışanı 19 kişi hakkında 
hazırlanan iddianame kabul edildi. İlk duruşma 24 Temmuz’da. 
İddianamede 19 kişi hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmamakla 
birlikte örgüte yardım etme” ve “silahlı terör örgütüne üye olma” 
iddiaları yer alıyor.

• Hatay’da 9 Nisan’da gözaltına alınan ve ailesiyle görüşmesine ilk kez 
bugün izin verilen İtalyan gazeteci ve belgeselci Gabriele Del Grande, 
ilk kez bugün ailesiyle temas kurdu. Del Grande, durumunun iyi ol-
duğunu ancak şahsi eşyalarına el konulduğunu, ne bir avukatla ne de 
bir başkasıyla görüşmesine izin verildiğini, hakkında bir suçlamada 
da bulunulmadığını söyleyerek bu akşamdan itibaren açlık grevine 
başlayacağını açıkladı.

• Referandumda ‘Hayır’ oyu kullanan Fox Tv Anahaber spikeri Fatih 
Portakal, Yüksek Seçim Kurulu’na ve kendisini hedef haline getiren-
lere tepki gösterdi. YSK’nin seçimi gölgelediğini dile getiren Portakal, 
kendisini hedef gösterenlere ise “Hayır olarak gururla kaybedenler-
denim, ya siz?” diye sordu.

20 NİSAN 

• İrfan Değirmenci’nin evi kurşunlandı. ‘Siyasi düşüncesini meslek 
ilkelerine aykırı bir şekilde açıkladığı’ gerekçesiyle görevinden uzak-
laştırılan televizyoncu İrfan Değirmenci’nin, İstanbul’daki evinin 
camına gece saat 02.30 sıralarında bir kurşun isabet etti.

• Hükümete yakın yazar Cem Küçük’ün sosyal paylaşım sitesi 
Twitter’da Odatv’ye yönelik FETÖ’cü suçlamalarına Odatv’den yanıt 
geldi. Odatv’de yapılan açıklamada ‘Belli ki, Cem Küçük abilerinin 
kurduğu kumpasın çökmesine üzülmüş. Zira FETÖ dün ne yazdıy-
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sa bugün Cem Küçük onu yazıyor. Biliyoruz ki; Cem Küçük kripto 
Fethullahçıdır. Diyeceğimiz o ki Cem Küçük’e: FETÖ kimliğini örtme 
çabandan kurtul, ruhunu temize çıkar. Her korkak gibi saldırmaktan 
vazgeç. Gel, itirafçı ol… İşe, Zonguldak’taki Işık Evleri’nden başla…’ 
denildi. Cem Küçük ise Twitter’dan Odatv’ye ‘ Twitter’den FETÖ’yü 
biz bitirdik. Yoksa hala hapisteydiniz’ diye yazdı.

• Hatay’da gözaltında tutulan İtalyan gazeteci Ankara’ya gönderildi. 
İtalyan yetkililer, Türk yetkililerle yaptıkları görüşmenin ardından 
Gabriele Del Grande’nin 13 Nisan Perşembe günü sınır dışı edileceği 
yönünde açıklama yapmış ancak Del Grande aradan geçen günlere 
karşın sınır dışı edilmemişti. Yetkililer de Del Grande’nin neden 
sınır dışı edilmediğine ilişkin bir açıklama yapmamıştı. Avrupa 
Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Del Grande’nin serbest bı-
rakılması çağırısında bulundu. Tajani dün Twitter mesajında, “Del 
Grande’nin ve Türkiye’de haksız yere gözaltında tutulan tüm gaze-
tecilerin bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulunuyorum. 
İfade özgürlüğü olmadan demokrasi olmaz” ifadesini kullandı. 
İtalya Dışişleri Bakanlığı da Del Grande’nin serbest bırakılması 
çağrısında bulundu. Bakanlık, “henüz resmi olarak kendisine bir 
suçlama getirilmeyen Del Grande’nin hukuki destek alması, İtalyan 
konsolosluğunca ziyaret edilmesi ve ailesiyle görüştürülmesi için 
çalışıldığını” açıkladı.

• Cem Küçük’ün “Mavi Marmara’daki manyak tipler” sözü tartışma 
yarattı. Küçük’ün, 1ANtv’de 16 Nisan’daki referandum sonrası sü-
rece ilişkin yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 
AKP başına geri döndükten sonra “Radikal İslamcılarla ve Mavi 
Marmara’daki manyak tiplerle” yollarının ayrılması gerektiğini söy-
lemesi tartışma yarattı. Tepkiler üzerine Küçük, yanlış anlaşıldığını 
söyleyerek özür diledi

21 NİSAN

• İngiltere’de yayımlanan günlük Morning Star gazetesinin yazarı 
Steve Sweeney’nin, Atlas Havayolları ile İngiltere’ye dönmek için 
gittiği Atatürk Havalimanı’nın girişinde bekleyen polisler tarafından 
durduruldu. Burada yaklaşık 1.5 saat sorgulandıktan sonra bırakılan 
polislerin neden Türkiye’ye geldiğini ve neler yazacağını sorduğunu, 
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keyfi şekilde uçağını kaçırtmaya çalıştığını söyledi. Uzun bir süre de 
“futbolla ilgili” soruların sorulduğunu söyleyen Sweeney, daha sonra 
bırakıldığını anlattı.

• Çağdaş Gazeteciler Derneği Ankara Şubesi 2017 yılının ilk 3 ayında 
gazetecilere yönelik baskı ve saldırılara ilişkin raporunu açıkladı. 
Basın ve ifade özgürlüğünün giderek daha fazla yok edildiğine dikkat 
çekilen rapordaki verilere göre, 2017 yılı gazetecilere hapis, yasak, 
işsizlik getirdi. 2017 yılının ilk 3 ayında gazetecilere yönelik baskı 
ve saldırıların raporda yer verilen istatistiği ise şöyle; 2 gazeteci dö-
vüldü, 17 gazeteci gözaltına alındı, 10 gazeteci tutuklandı, 2 basın 
kurumu kanun hükmünde kararname ile kapatıldı, 4 olay hakkında 
‘yayın yasağı’ kararı verildi, 3 siteye erişim engeli verildi, 90 gazeteci 
işten çıkartıldı. 

• Cumhuriyet gazetesinin tutuklu avukatları Akın Atalay, Mustafa 
Kemal Güngör ve Bülent Utku için meslektaşları tarafından başlatı-
lan ‘Adalet Nöbeti’ne İngiltere, Fransa, Hollanda, Almanya ve İtalya 
Barolarından gelen avukatlar da destek oldu.

 İstanbul Adliyesi C kapısı girişindeki Themis Heykeli önünde bir 
araya gelen avukatlar, Cumhuriyet gazetesinin tutuklu avukatlarının 
fotoğraflarını yakalarına takarak 1 saat boyunca nöbet tuttular. 6 
Nisan’da başlatılan nöbete müdahale eden polis, avukatları sürük-
leyerek adliye dışına çıkarmıştı. Polisin müdahalesi sonucu 2 avukat 
yaralanmış, 8 avukat da gözaltına alınmıştı.

• KHK ile kapatılan DİHA’nın hazırladığı rapora göre ajansın internet 
sitesine erişim 48 kez engellendi, 10 muhabir tutuklu. Dicle Haber 
Ajansı (DİHA) 24 Temmuz 2015’ten KHK ile kapatıldığı 29 Ekim 
2016’ya dek karşılaştığı sansür, kapatma, baskı ve fiziki saldırılara 
dair rapor yayınladı. Rapora göre DİHA’nın internet sitesine erişim 
48 kez engellendi. Tutuklanan 20 muhabirin 9’u halen tutuklu. Yedi 
muhabir gaz bombasıyla yaralandı. Dört muhabir saldırıya uğradı. 
10 muhabir güvenlik güçlerince tehdit ve darp edildi. Üç muhabire 
hapis cezası verildi. Dört muhabir hakkında soruşturma açıldı. İki 
muhabir hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla dava 
açıldı. Sekiz editör ve muhabirin pasaportu OHAL ilanından sonra 
iptal edildi.
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22 NİSAN

• Rize’de, Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir arasında önceki 
akşam oynanan ve 3-3 biten maçın ardından konuk takımın kaptanı 
Emre Belezoğlu’nun bir taraftarla yaşadığı tartışmayı görüntüleyen 
iki gazeteciye yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili Cumhuriyet 
Başsavcılığı soruşturma başlattı. İki gazetecinin şikâyet üzerine 
incelenen kamera kayıtlarında saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 
kaleci Volkan Babacan, yedek kaleci Ufuk Ceylan, futbolcu Yalçın 
Ayhan, tercüman Barbaros Gözmeli ve bir malzemecinin de yer 
aldığı 5 kişinin ifadelerinin alınmasına karar verildi.

• New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) yazılı bir 
açıklama yaparak, Türkiye’de gazetecilerin gözaltına alınmasını ve 
tutuklanmasını eleştirdi. Gazetecileri Koruma Komitesi Avrupa ve 
Orta Asya Program Koordinatörü Nina Ognianova, Türkiye’de basın 
özgürlüğüne yönelik baskıların ülkedeki medyaya büyük zarar verdi-
ğini belirtti. “Türk yetkililer eğer vatandaşların referandum sonuç-
larını kabul etmesini istiyorsa, muhaliflerin özgürce ve korkmadan 
sesini yükseltmesine izin vermelidir” diyen Ognianova, “Ankara’daki 
yetkilileri medyaya yönelik siyasette yeni bir sayfa açmaya ve bağımsız 
basını desteklemeye davet ediyoruz” ifadesini kullandı.

25 NİSAN

• Türkiye’den sınır dışı edilen gazeteci Del Grande: Kurumsal şiddet 
kurbanı oldum

 Türkiye’de 9 Nisan’da gözaltına alınmasının ardından Muğla Geri 
Gönderme Merkezi’nde tutulan İtalyan gazeteci Gabriele Del Grande, 
Pazartesi sabahı sınır dışı edildi. Havaalanında İtalya Dışişleri Bakanı 
Angelino Alfano, ailesi, yakınları ve onlarca gazeteci tarafından 
karşılanan Del Grande kısa bir açıklama yaptı. Neden gözaltına 
alındığını hâlâ bilmediğini söyledi.

• AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine 
ilişkin açılan dava haricinde yürütülen soruşturmada 3’üncü iddia-
name de hazırlandı. Bu iddianamede Dink, cinayetin ‘FETÖ’ bağlan-
tısına dikkat çekildi. İddianamede bir numaralı şüpheli Fetthullah 
Gülen yer alırken, eski savcı Zekeriya Öz, kapatılan Zaman Gazetesi 
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müdürü Ekrem Dumanlı’nın da aralarında bulunduğu 51 kişi şüp-
heli olarak yer aldı. Şüpheliler arasında jandarma görevlileri ve bazı 
gazetecilerin isimleri de var. İddianamede; Arat Dink, Delal Dink, 
Hasrof Dink, Rahil Dink ve Sera Dink “şikâyetçi” sıfatıyla yer aldı.

• Cem Küçük’ün ‘Erdoğan radikal İslamcılarla, Mavi Marmara’daki 
manyak tiplerle yolunu ayırmalı’ ifadesi sonrası yeniden alevlenen 
‘Pelikancılar’ tartışması karşılıklı atışmalarla devam etti. AKP Ankara 
Milletvekili Aydın Ünal, Yeni Şafak’ta yazdığı yazıda “Sizin dışar-
dan bakıp ‘deli’ zannettiğiniz, ‘manyak’ dediğiniz bu insanların 
ateşi üflemekle sönmez. İstikametleri de değişmez” sözleri ile yanıt 
verdi. Ünal, “Altından dağlar verseniz satın alamayacağınız, ikbal 
umutlarıyla andıramayacağınız, size hiç benzemeyen ‘dava delileri’ 
var karşınızda. Ve o ‘dava delileri’ şimdi her şeye yeniden başlıyorlar. 
Hiç boşa heveslenmeyin” ifadelerini kullandı. Eski Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’ya yakınlığıyla bilinen Karar’ın Yazarı Mehmet Ocaktan 
ise “AKP’de temizlik işine soyunanların genlerindeki ‘FETÖ yazılı-
mıyla’ hareket ettiğini” söyledi.

• KHK kapsamında kapatılan DİHA Silopi Muhabiri Sebahattin 
Koyuncu hakkında açılan davanın ilk duruşması, Şırnak Ağır Ceza 
Mahkemesinde görüldü. 1 Eylül 2016 tarihinde yaptığı haberler ge-
rekçe gösterilerek tutuklanan ve ardından serbest bırakılan Koyuncu 
ilk kez hâkim karşısına çıktı. Koyuncu hakkında adli kontrol şartı 
kalktı, yurt dışı yasağı devam etti. Duruşma 4 Ekim’e ertelendi.

27 NİSAN

• Sınır Tanımayan Gazetecilerin 2016 yılı raporuna göre Türkiye ba-
sın özgürlüğünde 4 sıra daha geriledi. 180 ülkenin yer aldığı Basın 
Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye bu yıl da geriledi ve dört basamak 
inerek 155’inci sırada yer aldı. 15 Temmuz darbe girişiminin ar-
dından bağımsız gazetecilere ve medyaya baskının daha önce hiç 
görülmemiş bir seviyeye çıktığına dikkat çekilen raporda, yaklaşık 
150 gazetecinin hapiste olduğu, 150’ye yakın medya kuruluşunun 
kapatıldığı ve yüzlerce basın kartının iptal edildiği vurgulanıyor. 
Medyada çoğulculuğun büyük ölçüde yok edildiğini ve geriye kalan 
az sayıda bağımsız medyanın da sürekli korku içinde çalıştığını 
kaydeden Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, Türkiye’nin son 12 
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yılda Basın Özgürlüğü Endeksi’nde toplam 57 basamak gerilediğini 
hatırlatıyor. Bu yılki gerilemeyle birlikte Türkiye’nin en kötü kate-
goride bulunan ve kara liste olarak adlandırılan ülkelerle arasında 
yalnızca dört ülke kaldı.

• Almanya’da haftalık olarak yayınlanan Stern dergisinin kurucusu 
Henri Nannen adına verilen gazetecilik ödüllerine bu yıl Türkiye’den 
Banu Güven de layık gürüldü. Stern dergisi tarafından yapılan açık-
lamada bu yıl özel ödülü Banu Güven’e vermeye karar verdiklerini 
ifade etti.

• Sevenlerine veda edeceğini duyuran Penguen, ‘Bu macera bitiyor 
ama mutlaka başka maceralarda görüşeceğiz’ diyerek veda gerekçe-
lerini açıkladı. “Artık dergi okumuyoruz, dergi okuma alışkanlığını 
kaybettik. Çok üzgünüz. Şu yaşadığımız zorluklar da yeni değil, as-
lında yıllar önce zorlanmaya başladık. Özveriyle ancak buraya kadar 
gelebildik” dedi. “Bu macera bitiyor ama mutlaka başka maceralarda 
görüşeceğiz. Belki biliyorsundur, Penguen App diye bir uygulamamız 
var. Biz orada eğlenmeye devam ediyoruz, sizi de bekleriz” denildi. 
Yazıda, “Bir yanda ‘oh olsuncular’ var. Hayatında hiç okumadığı 
dergi kapanacak diye seviniyor. Onlar da hiç sevinmesin. Karikatür 
de mizah da bir şekilde devam edecek” ifadesine yer verildi.

• Cumhuriyet Gazetesi’nin tutuklu avukatları Akın Atalay, Mustafa 
Kemal Güngör ve Bülent Utku için meslektaşları tarafından başlatılan 
“Adalet Nöbeti”ne devam edildi.

• Ahmet Şık’ın 2012’de Oda TV davası kapsamında tutuklu olduğu 
Silivri Cezaevi çıkışındaki sözleri nedeniyle yargılandığı davada karar 
çıkmadı. Davanın açıldığı 2012 yılından bu yana Oda TV davasında 
karar çıkmasını bekleyen mahkeme, dosyayı inceleme gerekçesiyle 
duruşmayı 21 Eylül’e erteledi.

• Kanal D’deki Beyaz Show’a telefonla bağlanarak, Doğu’daki sokağa 
çıkma yasaklarını anlatarak, ‘Çocuklar ölmesin, sessiz kalmayın’ 
dediği için yargılanan öğretmen Ayşe Çelik ‘örgüt propagandası’ 
yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezası verilirken diğer sanıkların 
beraatına hükmetti. Mahkeme Çelik’in cezasını ertelemedi. 

• Basın Konseyi, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’a bir mektup 
yazarak, hükümet üyeleri tarafından tutuklu gazetecilerin, gaze-
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tecilik faaliyetleri dışı nedenlerle cezaevinde bulunduklarına dair 
açıklamalarla ilgili bilgi istedi. Basın Konseyi, Cumhurbaşkanı’nın 
Mart ayında ve en son AB Bakanı Ömer Çelik’in verdiği röportajda 
“gazeteci kimliği olup da silah taşıyandan gasp edene kadar, başka 
şeylere kadar bir sürü şey var ki bu dosyaların içinde” diye açıkladığı 
“suç dosyalarının” içeriğini sordu. Mektup şöyle:

 “Sayın Numan KURTULMUŞ
 Başbakan Yardımcısı / ANKARA
 Önce, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Anadolu Yayıncılar Derneği 

üyeleriyle gerçekleşen, sizin de katıldığınız 22.03.2017 günlü buluş-
mada, Sayın Cumhurbaşkanı’nın, tutuklu gazeteciler için yaptığı 
bir konuşma kamuoyuna yansıdı. Cumhurbaşkanı’nın “Bakıyorum, 
hepsi hırsız, çocuk istismarcısı, terörist” cümlesini kullandığı ve 
devamında “Banka soyanından seçim bürosu yakanlara kadar ne 
varsa bunların içinde var” dediği belirtiliyor.

 Sonra, 22.04.2017 günü CNN Türk TV kanalında, Avrupa Birliği 
Bakanı Ömer Çelik’in Hakan Çelik’e verdiği söyleşide, yine tutuklu 
gazeteciler için suçlayıcı bazı nitelemeler yapıldı. Basına yansıyan 
haberlere göre, kendisine verilen listedeki gazeteciler için, Avrupa 
Birliği Bakanı Ömer Çelik de, o söyleşide “gazeteci kimliği olup da 
silah taşıyandan gasp edene kadar, başka şeylere kadar bir sürü şey 
var ki bu dosyaların içinde” diyor.

 Öncelikle, Basın Konseyi olarak, tutuklu gazeteciler listemizi kontrol 
edip gerekirse düzeltebilmek için, hırsızlık, çocuk istismarcılığı, terö-
ristlik, banka soygunculuğu, silahlı gasp dahil “bir sürü şey” yapmış 
olmasına rağmen, gazeteci gösterilenlerin kimliklerini ve tutuklama 
müzekkerelerini, eğer haklarında dava açılmışsa iddianamelerini 
ve ceza verilmişse mahkeme kararlarını görmek, bilmek, öğrenmek 
istiyoruz.

 Ayrıca ve asıl önemlisi, Konsey’imize başvuran tutuklu gazeteci 
yakınları, yapılan bu açıklamaların kendilerini çok yaraladığına işa-
retle, kimlerin hırsız, çocuk istismarcısı, gaspçı, terörist olduğunun 
açıklanması için yardım ve desteğimizi beklediklerini, aksi halde bu 
durumu kişilik haklarına saldırı sayarak yasal yollara başvurmak 
zorunda kalacaklarını bildirmişlerdir.
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 Özgürlükleri zaten sınırlanmış olan meslektaşlarımızın, bir de bu 
açıklamalarla kişiliklerinin yaralanmasına engel olunması için, ilişikte 
takdim ettiğimiz listede adı ve soyadları bulunanlardan kimlerin 
hırsızlık / çocuk istismarcılığı ve benzer bir sürü şeyden tutuklan-
dıklarının belgeleriyle birlikte tarafımıza bildirilmesi konusunda 
yardımcı olmanızı bekliyor, takdirlerinize sunuyoruz.

 Saygılarımızla,
 Pınar TÜRENÇ”
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MAYIS

2 MAYIS

• Silivri’de tutuklu olan Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticiler-
den ombudsman Güray Öz’ün 4 yaşındaki torunu Deniz, dedesine 
verilmek üzere bir kelebek resmi yaptı. Deniz’in, Silivri Cezaevi’ne 
gönderdiği kelebek resmin Güray Öz’e verilmediği belirtildi.

• Birleşmiş Milletler’den Türkiye’ye kamudan ihraçlar ve basın özgür-
lüğü konusunda eleştiri geldi. BM adına açıklamayı örgütün İnsan 
Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin yaptı. El Hüseyin, 
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla ile Türkiye’de tu-
tuklu bulunan gazetecilerin durumuna da dikkat çekti. BM Komiseri, 
‘gazeteciliğin suç olmadığını vurgulayarak bu durumun hükümetin 
çok dikkat etmesi gereken bir konu olduğunun’ altını çizdi. Sınır 
Tanımayan Gazetecilerin raporuna göre Türkiye son 12 yılda basın 
özgürlüğü sıralamasında 57 basamak gerileyerek 18 ülke arasında 
155’inci sıraya düştü.

• Uluslararası Basın Enstitüsü Medya ve İletişim Direktörü Steven Ellis 
Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde Türkiye’deki tutuklu gazeteciler 
için yazdı. Mektupta, “İşi yüzünden hapiste olan Türkiye’deki tüm 
gazetecilere, basın özgürlüğünün önemini vurgulayan ve devletlere, 
1948 İnsan Hakları Evrensel Sözleşmesi’nin 19. maddesinde koruma 
altına alınan ifade özgürlüğü hakkına saygı göstermelerini hatırlat-
mayı amaçlayan Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde, dünyanın dört 
bir yanındaki meslektaşlarınız, yalnız olmadığınızı ve unutulmadı-
ğınızı bilmenizi istemektedir” denildi. Türk hükümetinin hapisteki 
tüm gazetecilerin “terörist” olduğunu iddia ettiği görüşü savunulan 
mektupta, “Hükümetin size yöneltilen suçlamaların gazetecilikle 
ilgili olmadığını savunduğunu duyduk. Buna karşın savcıların, bu 
iddiaları kanıtlamak için hiç delil sunmadığını, bu yüzden birçoğu-
nuzun uzun bir süredir haksız yere hapiste olduğunuzu ve adil bir 
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yargılama konusunda pek az umut taşıdığınızı not ettik” ifadelerine 
yer verildi. Mektupta şöyle devam edildi: “Savcıların yaptığınız ha-
berlere ve eleştirel köşe yazılarınıza bel bağlamasının, geçmişte bu 
tür aşırılıkları bizzat ne kadar sık ve sert eleştirmiş olursanız olun, 
hükümeti eleştiren herkesin şiddet yanlısı aşırılıkçılar olduğunu 
savunmasının absürtlüğünün farkındayız. Meslekleri nedeniyle 
hapsedilen gazetecilerin davalarının, eleştirileri susturmak ve hesap 
verebilirliği engellemek için Türk hükümetinin bir çabası olduğunu, 
keyfi kısıtlamalarla süren uzun tutukluluklarınızın, konuşma cesare-
tini gösterdiğiniz için size verilen bir ceza olduğunu biliyoruz. Dünya 
da giderek bunu daha iyi öğreniyor. Kendisini medya özgürlüğüne 
adamış önde gelen editör, medya yöneticisi ve gazetecilerden oluşan 
küresel bir ağ olan Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) durumunuzun 
vahametine dünyanın dikkatini çekmeye ve Türk hükümetini in-
san hakları taahhütlerine bağlı kalmaya çağırmaya devam edecek. 
Türkiye’de gazetecilik yaptığı için hapiste olan her gazeteci serbest 
kalana kadar bu yolda mücadele etmeyi sürdüreceğiz.”

3 MAYIS

• Türkiye, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’ne basın üzerin-
deki ağır baskıyla girdi. Türkiye’de basın özgürlüğünün tamamen 
yok edildiğine dikkat çeken basın meslek örgütleri ve siyasetçiler, 
aralarında Cumhuriyet yazar, çizer ve yöneticilerinin de bulunduğu 
cezaevindeki 150’den fazla tutuklu gazetecinin bir an önce serbest 
bırakılmasını istedi.

• Türkiye’de basın özgürlüğünde geriye gidiş sürüyor. Sınır Tanımayan 
Gazeteciler, 2017 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi raporuna göre 
Türkiye basın özgürlüğünde 4 sıra daha gerileyerek 180 ülke arasında 
155’inci sırada yer aldı. Böylece, Türkiye son 12 yılda 56 basamak 
düşüş kaydetti. Böylece, Türkiye’nin ‘kara liste” olarak isimlendirilen 
en kötü durumdaki ülkelerin arasına girmesine sadece dört sıra kaldı. 
Böylece, Türkiye son 12 yılda 56 basamak düşüş kaydetti. Türkiye ge-
çen yıl olduğu gibi bu yıl da ‘gazetecilik yapmanın zor olduğu ülkeler’ 
kategorisinde yer aldı. Endeksle ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’ye 
özel bir bölüm ayıran kuruluş, Türkiye’yi ‘en ürkütücü ülkelerden 
biri’ olarak tanımladı. Açıklamada, “Darbe girişimi hükümetin eleş-
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tirel kalabilen az sayıdaki basın organını bir kenara süpürmesinin 
önündeki son engelleri de kaldırdı. Olağanüstü Hal ilanı yetkililerin 
her ay onlarca basın kuruluşunu bir imzayla kapatmasını sağlarken, 
farklı seslerin ise yalnızca çok az satan gazetelere sıkışmasına yol açtı” 
denildi. Kuruluş ayrıca, 100’ü aşkın gazetecinin tutuklu olmasının 
Türkiye’yi “dünyanın en büyük gazeteci hapishanesine dönüştürdü-
ğünü vurguladı. Endekste beş ayrı kategori bulunurken Türkiye’nin 
içinde yer aldığı kategori en kötü dördüncü kategori.

• Basın Konseyi, Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde Silivri’deydi. 
Tutuklu gazetecilerle dayanışmak ve ailelere destek olmak için Silivri 
Yaşar Kemal Sanat Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında 
konuşan Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, tutuklu gazetecilere 
‘hemen’ özgürlük istedi ve Silivri’den cezaevindeki gazetecilere şöyle 
seslendi: “Özgür 3 Mayıslarımız da olacak, dayanın arkadaşlar!”

 Pınar Türenç, konuşmasına şöyle devam etti: “Bugün, Dünya Basın 
Özgürlüğü Günü... Türkiye’de ise düşünceyi ifade ve halkın haber 
alma özgürlüklerinde kapkara bir tablo yaşanmakta...

 Bu anlamda Türkiye, tarihinin en karanlık günlerinin içinden geç-
mekte.

 3 Mayıs’ta Türkiye’de gazetecilik yapmak yasak, gazeteciler ise tutsak. 
 Bugün, tutuklu gazetecilere özgürlük istiyoruz.
 Dünya basın özgürlüğü endeksinde Türkiye 155. sıraya geriledi. En 

kara listeye 4 sıra kaldı. Gazeteciğin suç sayılmayacağını dünya 
ilan etse de, gazetecilik ödüllendirilse de, Türkiye’de bizler Silivri 
kapılarında tutuklu gazetecilerin özgür bırakılmalarını istemek için 
buradan o dünyaya sesleniyoruz. 

 Son 15 yıldır, adete gazeteci avına çıkılan Türkiye’de bugün 159 
gazeteci tutuklu.

 Gazetecilik yargılanmakla kalmıyor, evlerinden alınan gazeteciler 
aylarca hapislerde haklarında hazırlanacak iddianameleri bekliyorlar. 
Bunların içinde Mahir Kanaat, Tunca Öğreten ve Ömer Çelik için 
de iddianamelerin biran önce hazırlanmasını istiyoruz.

 Bu 3 Mayıs’ta yine gazetecilere gökyüzünü görmeleri bile yasak.
 Tecrit koşulları devam ediyor, haftada 2 saat havalandırma hakları 

tanınıyor. 
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 Bir saat ailelerle, bir saat de avukatları ile görüşebiliyorlar. Yani ga-
zetecilik öldürülürken, insan hakları da yok sayılıyor.”

 Daha önce, 6 yıl Silivri’de tutuklu kalan gazeteci, milletvekili Tuncay 
Özkan ise, dayanışma faaliyetleri için başta Basın Konseyi olmak 
üzere bütün meslek kuruluşlarına teşekkür etti. Özkan, ““Zafer di-
renerek elde edilir. Bütün tutuklu arkadaşlarıma bunu hatırlatmak 
istiyorum. 6 yıllık tutukluluk süresince adalet barış özgürlük istedik. 
Direnerek bugünlere geldik. Bugün burada olmam, inancın ve di-
rencin kazanacağının göstergesidir. Özgürlük gününde özgürlükleri 
zırvalarla, zorbalıkla ellerinden alınan gazetecilere sabırlar diliyorum. 
Bu gibi iddianameleri ciddiye almayın. Bu hücreler yıpratır ama her 
şey gelip geçer. Özgürlük adalet ve barışa bir tuğla daha koymaktır” 
dedi.

 Tutuklu Cumhuriyet gazetesi yöneticisi Önder Çelik’in eşi Semra 
Çelik söz alarak Basın Konseyi’ne teşekkür etti. Semra Çelik, “Türkiye 
Cumhuriyeti anayasasına göre herkes yargılanabilir ama böyle içi 
boş bir iddianameden yargılama tutuksuz yapılmalıydı” dedi.

 Akın Atalay’ın eşi Adalet Atalay, “gazetecilik suç değildir” dedi, 
gazetecilere özgürlük istedi ve Basın Konseyi’ne teşekkür etti.

 Güray Öz’ün eşi Çağlayan Öz, “Adalet, bu güzel ülkenin güzel in-
sanlarını birleştirecek tek ağaçtır. Adalet olmadığı zaman kendimizi 
vatansız kalmış gibi hissederiz. Buradaki hücreyi gördükten sonra 
daha fazla etkileniyoruz. Son 3 haftada istedikleri fotoğrafları re-
simleri bile iletemedik. Güray Öz torunlarının kendisi için yaptığı 
resimleri göremedi. Bir an önce tahliye edilmelerini bekliyoruz. 
Tutuksuz yargılansınlar ve normal hayatlarını sürdürebilsinler isti-
yoruz” dedi.

 Basın Konseyi üyesi avukat Turgut Kazan, “Hukuku olmayan ülkede 
hukukçu olmak denizi olmayan ülkede deniz kuvvetleri komutanı 
olmak gibi bir şeydir. Çok zor bir şey ama yarın bugünden daha kötü 
olacak. Bir kere dün yeni bir dönem başlamış oldu. Partili bir cum-
hurbaşkanımız var. Yeni bir HSYK oluşturuldu. Bütün yargı siyasi 
iktidara teslim ediliyor. Adalet delil arayan yok, susturma operasyo-
nuyla karşı karşıyayız. Basın Konseyi, Basından Sorumlu Başbakan 
Yardımcısı Numan Kurtulmuş’a mektup yazdı. Cevap bekliyoruz. 
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Hangi gazeteci hangi suç iddiasıyla tutuklu. Aileleri merak ediyor” 
dedi.

 İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen söz alarak, basın 
özgürlüğü mücadelesine umutla devam çağrısı yaptı. Dikmen, “Çok 
ciddi bir endişe var. Söz konusu suçlamalar, bu işin bir sınırının 
olmadığını, söz konusu hukuksuz uygulamalar Türkiye’de yaşayan 
hiçbir gazetecinin sabaha neler yaşayacağını bilmediğini gösteriyor. 
Bu Silivri’ye kaçıncı gelişim hatırlamıyorum. Silivri çok güzel ama 
buraya sırtım titreyerek gelebiliyorum” dedi.

 Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Başar Yaltı da “Basın özgürlüğü 
demek, hukuk devletlerinin olmazsa olmaz özelliklerinden biridir. 
Sadece gazetecilere tanınmış hak yazma çizme özgürlüğü değildir, 
aynı zamanda her yurttaşın ifade özgürlüğünün garantisidir. Gazeteci 
arkadaşlarımız toplum adına bedel ödüyor. Türkiye bunları aşacaktır, 
özgür günler gelecektir. Son halk oylaması bunu gösterdi” dedi.

• ABD’nin Time dergisinde “Türkiye’de hapisteki gazeteci ve ka-
rikatüristlerin yardımımıza ihtiyacı var” başlıklı bir makale ya-
yımlandı. Makale, Uluslararası Af Örgütü’nün #FreeTurkeyMedia 
kampanyasının bileşenlerinden biri olan Cartoonists Rights 
Network International’ın yönetim kurulu üyesi karikatürist Terry 
Anderson tarafından kaleme alındı. Avustralyalı çizer Dave Pope’un 
Cumhuriyet’te de yayımlanan “demokrasi madenindeki kanarya-
lar” başlıklı karikatürü paylaşan Terry Anderson, karikatüristlerin 
sansürlenmesinin derin bir sorunun ilk belirtisi kabul edildiğini, 
Türkiye’de de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet ga-
zetesi çizeri Musa Kart arasında böyle bir durum olduğunu kaydet-
ti. Çizerin dertlerinin 2005’te Erdoğan’ın kendisini yün yumağına 
dolanan kedi olarak resmeden Kart’a dava açmasıyla başladığını, 
cumhurbaşkanına hakaretten dava açılanlar ve tutuklananların 
sayısının arttığını kaydeden Anderson, aralarında Musa Kart’ın da 
bulunduğu 10 Cumhuriyetçinin tutuklanmalarının üzerinden 5 ay 
geçtikten sonra hazırlanan iddianamede hiçbir somut kanıt bulun-
madığını belirtti. İlk duruşmanın yapılacağı 24 Temmuz’da Kart ile 
arkadaşlarının 9 aydır hapiste olacaklarını, bunun başlı başına bir 
ceza olduğunu vurguladı.
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• Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan yargılandığı davada 
bugün tahliyesine karar verilen kapatılan Zaman gazetesi muhabiri 
Ayşenur Parıldak, akşam saatlerinde tekrar tutuklandı. Kararın ardın-
dan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan Ayşenur Parıldak’ın 
cep telefonu kullanımına ilişkin yeni deliller gönderildiği öğrenildi.

• 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle Çağlayan’daki 
İstanbul Adalet Sarayı’nın karşısındaki alanda toplanan DİSK Basın- İş 
üyeleri ve bir grup gazeteci, “Özgür basın susturulamaz” sloganları attı.

4 MAYIS

• İnternette korsan yayın izleyenlere yaptırım geliyor. Dijital Hak 
İhlalleriyle Mücadele Merkezi kurulacağını açıklayan Kültür ve 
Turizm Bakanı Nabi Avcı, yasadışı kullanım yapanların internet 
hızının düşeceğini ya da bağlantısının kesileceğini duyurdu. Yasa 
taslağına göre, gazeteciler de internette izinsiz yayınlanan haber ve 
görüntüleriyle ilgili yasal yollara başvurabilecek. Bir ay süreyle öneri-
lere açık olan taslağın, yasama yılı bitmeden yasalaşması planlanıyor.

• OHAL KHK’leri ile kapatılan cemaate ait 86 radyo ve televizyon 
kanalına ait her türlü hak, lisans ve vericileri ilansız, ihalesiz yandaş 
medya gruplarına satılmaya başlandı. İlk olarak Samanyolu TV, 
Kanaltürk TV, Burç FM, Kanaltürk Radyo, Radyo Mehtap ve Radyo 
Cihan hükümete yakın Turkuvaz Medya Grubu’na satıldı. Geri kalan 
televizyon ve radyoların satış işlemlerinin de aynı yöntemle devam 
ettiği, hükümete yakın diğer grupların TMSF’de satış için sırada 
olduğu öğrenildi. OHAL KHK’leri ile cemaate ait olduğu gerekçesiyle 
kapatılan şirketlerin idaresi, değerlendirilmesi ve elden çıkarılması 
için her türlü tedbiri almaya, usul ve esasları belirleme yetkisi Maliye 
Bakanlığı’na verildi. Cemaate ait radyo ve televizyon kanallarının 
frekansları RTÜK tarafından geçici olarak TRT’ye devredildi. Yayıncı 
şirketler de Maliye Bakanlığı tarafından kapatıldı.

5 MAYIS

• Bursamuhalif.com editörü Ozan Kaplanoğlu’nun evi TEM polislerin-
ce basıldı. Evde arama yapan polisler hard disklere el koyarak ‘terör 
örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla Ozan Kaplanoğlu’yu gözaltına 
aldı. Avukatlar, dosyada gizlilik kararı bulunduğunu, bu nedenle 
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dosyayla ilgili bilgi alamadıklarını söyledi. DİSK/Basın-İş üyesi olan 
Kaplanoğlu aynı zamanda ÇGD Bursa Şubesi Yönetim Kurulunda. 
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde, Kaplanoğlu’nun çalıştığı 
Posta gazetesindeki işine son verilmişti.

6 MAYIS

• Tutuklu gazetecilerin mesajlarının yayımlandığı gazetenin arka sayfasın-
da ise Af Örgütü’nün tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması amacıyla 
başlattığı imza kampanyasına katılma çağrısı yapıldı. Birinci sayfasında 
“Gazetecilik suç olamaz’ manşeti ve Kadri Gürsel’in anlatımlarına 
yer veren gazete, “Tutuklanan Gazetecilerin Gazetesi” olarak 8 sayfa 
basıldı. Gazetede, tutuklu genel yayın yönetmenimiz Murat Sabuncu, 
tutuklu çizerimiz Musa Kart, tutuklu yayın danışmanımız IPI Yönetim 
Kurulu üyesi Kadri Gürsel, tutuklu muhabirimiz Ahmet Şık ve Özgür 
Gündem davasında bir süre tutuklu yargılanan yazar Aslı Erdoğan, 
dilbilimi Necmiye Alpay, bir süre tutuklu yargılanın kapatılan JİNHA 
muhabirleri Zehra Doğan ve Beritan Canözer, tutuklu gazeteciler Mahir 
Kanaat, İnan Kızılkaya, Die Welt muhabiri Deniz Yücel, Nazlı Ilıcak, 
Ahmet Altan, gazeteci ve fotoğrafçı Metin Yoksu’nun mesajları yer aldı. 
Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty’nin de açıklamaları 
gazetede yer aldı. Shetty, “Türkiye’de çok sayıda bağımsız gazeteci de-
mir parmaklıklar ardında, suçlama veya yargılama olmaksızın aylardır 
cezaevinde tutuluyor veya muğlak terör ile mücadele yasaları uyarınca 
yargılanma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor” ifadelerini kullandı.

• Kapatılan Jin Haber Ajansı’nın (JINHA) muhabiri Beritan Canözer, 
16 Aralık 2016’da Diyarbakır’ın Sur ilçesinde süren ablukayı protesto 
etmek için Yenişehir’in Ofis semtinde yapılan bir yürüyüşü takip 
ettiği esnasında “heyecanlı” olduğu gerekçesi ile gözaltına alınmış-
tı. Daha sonra tutuklanan ve 123 gün cezaevinde kaldıktan sonra 
tahliye edilen Canözer hakkında, 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 
açılan davada “Örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla 1 yıl 3 ay ha-
pis cezası verilmiş ve ceza ertelenmişti. Avukatlar 10 Mayıs 2016’da 
verilen kararı Antep İstinaf Mahkemesine temyiz etmiş, mahkeme 
de önceki ay dosyayı bozarak “yeniden yargılama” talebiyle yerel 
mahkemeye göndermişti. Davanın yeniden görüldüğü 4’üncü Ağır 
Ceza Mahkemesi, Canözer hakkında beraat kararı verdi.
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8 MAYIS

• İçişleri Bakanlığı, geçen hafta sosyal medya hesapları üzerinde yapılan 
çalışma sonucu 41 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakanlığın 
verilerine göre geçen hafta TSK ve emniyet tarafından PKK’ya 417 
operasyon düzenlendi, ‘örgüte yardım ve yataklık’ iddiasıyla 214 
kişi gözaltına alındı. ‘FETÖ’ operasyonlarında 891, IŞID şüphesiyle 
31, ‘sol örgütlere’ yapılan operasyonlarda da 28 kişi gözaltına alındı. 
Böylece 1 haftada 1154 kişi ‘terör’ şüphesiyle gözaltına alınmış oldu. 
Öte yandan geçen hafta piyasa değeri 27 milyon 874 bin 544 lira olan 
uyuşturucu madde ve 5 milyon 590 bin 611 liralık kaçak sigara ile 
akaryakıt bulundu. Operasyonlarda 880 kişi gözaltına alındı.

• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TVNet’te yayınlanan ‘Derin Tarih’ 
isimli programda, Atatürk’e hakaret edildiği gerekçesiyle soruşturma 
başlattı. Albayrak Holding’in sahibi olduğu TVNet’te yayımlanan 
‘Derin Tarih’ isimli programda Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızı 
Afet İnan hakkında “Çankaya’nın nikahsız First Lady’si” denilmişti. 
Türkiye’nin Büyük Masonları, Ermeni Yahudi Rum Asıllı Milletvekilleri 
ve Atatürk’ün Gönül Galerisi gibi kitapların yazarı Süleyman Yeşilyurt, 
katıldığı ‘Derin Tarih’ isimli programda Atatürk’ün manevi kızı Afet 
İnan hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

• CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun, Adana ve Hatay’da Ocak 
2014’te silah taşındığı gerekçesiyle durdurulan MİT TIR’larına ait 
görüntüleri Cumhuriyet gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni 
Can Dündar’a verdiği iddialarına ilişkin davaya İstanbul 14’üncü Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Şikâyetçi Cumhurbaşkanı Tayyip 
Erdoğan’ı ve MİT Müsteşarlığı’nı avukatları temsil etti. Mahkeme 
heyeti, Dündar’a ait HTS kayıtlarını (telefon trafiği) inceleyip beyanda 
bulunmaları için sanık avukatlarına süre verilmesine karar verdi. 
Yargıtay’a, MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin dava dosyasının 
akıbetinin sorulmasını kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.

• Belge Yayınları polis tarafından basıldı, 2 bin kitaba el koyuldu. 
Yayınevinin Cağaloğlu’da bulunan ofisine gelen polisler, ‘Bandrolsüz 
kitap ihbarı var’ diyerek hem yayınevinin Cağaloğlu’nda bulunan 
ofisine gelen polisler hem yayınevinde hem de depoda arama yaptı.
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• İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nin 2002 yılından beri her 
yıl 9 Mayıs’ta verdiği Ayşe Nur Zarakolu ödüllerinin sahipleri belli 
oldu. Bu yıl 15’incisi düzenlenecek Ayşe Nur Zarakolu Düşünce 
ve İfade Özgürlüğü ödül töreninde ödüllerini alacak isimler şöyle: 
Cumhuriyet Gazetesinden Kadri Gürsel, Mersin İHD Şube Başkanı 
Ali Tanrıverdi, Gazeteciler Mehmet Altan ve Ahmet Altan

 Özgür Gündem Gazetesinden İnan Kızılkaya, HDP Tutuklu 
Milletvekilleri adına HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, KHK 
ile ihraç edilen emekçiler adına KESK Şubeler Platformu, Şengal’de 
vurularak öldürülen Nujiyan Erhan, Belge Yayınları adına Sinan 
Zarakolu.

• Hrant Dink Vakfı, Türkiye’de yaygın ve yerel olarak çıkan yazılı 
basında 1-7 Mayıs 2017 haftasında nefret söylemi üreten dört haber 
tespit etti. Haberlerde tespit edilen nefret söylemlerinin “Kürtler, 
Suriyeliler, Yahudiler ve Yunanlara” yönelik olarak yapıldığı ifade 
edildi. “Nefret söylemi haftalık Z raporu” başlığıyla yayınlanan ra-
porda Star’da ve yerel yayın yapan 3 gazetede nefret söylemi yapıldı.

• Referandum sürecinde iktidara yakın medyada “AKP içinde ‘gizli 
hayırcı’lar var” iddiasıyla başlayan tartışmalar devam etti. Cem 
Küçük’ün “Artık AK Parti’nin bu radikal İslamcılarla da yollarını 
ayırması lazım” ifadesi ile alevlenen tartışmalara son olarak Milliyet 
Yazarı Nagehan Alçı ve Yeni Şafak Yazarı Salih Tuna da katıldı. 
“Mahalle”deki tartışmaları köşesine taşıyan Alçı, tarafların Yeni 
Şafak yazarları Aydın Ünal ve Salih Tuna çevresinde konumlandığını 
iddia ederek şunları yazmıştı: “Bu savaşın birçok cephesi mevcut. 
Öncelikle Star gazetesinde Ahmet Taşgetiren-Ahmet Kekeç, Yeni 
Şafak gazetesinde ise Salih Tuna-Aydın Ünal kavgası çok uzun sü-
redir devam ediyor. Burada ismi geçen dört yazar da kendilerini 
İslamcı olarak tanımlıyorlar. Fakat kavga sırasında bir taraf öbürünü 
İslamcı olmamakla itham ediyor hatta çok ağır sözler sarf ediyor. 
Bu saflaşmada Kemal Öztürk ve İsmail Kılıçarslan gibi İslamcılar, 
Ünal-Taşgetiren kanadını Turgay Güler ve Cem Küçük gibi İslamcılar 
Kekeç-Tuna tarafını destekliyor.” Alçı’ya tepki gösteren Salih Tuna 
ise Cem Küçük’ün “İslamcı” olarak tanımlanmasının yanlış olacağı 
görüşünü dile getirerek, sosyal medya hesabından Alçı’ya yanıt verdi. 
Alçı’ya “Benimle ilgili her cümlesi hilafı hakikat” diye yanıt veren 
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Tuna, “Hem Cem Küçük, ‘İslamcı’ mıymış? Nasıl yani? Rasim Ozan 
(Kütahyalı) gibi falan mı?” dedi. Tuna, sözlerine şöyle devam etti: 
Profesyoneller ne yaparlarsa yapsınlar, çatallı dillerini nereye uzatırsa 
uzatsınlar, Müslümanları birbirine düşüremeyecekler. Operasyonun 
farkındayız! Kime karşı olduğumuzu söylüyorsanız, şu andan itibaren 
o bizim kardeşimizdir. Nokta.”

 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘mahallede’ yaşanan tartışmalara 
yorumu ise, “İslamcı olanlar atılıyor, İslamcı olmayanlar getiriliyor’ 
deniliyor. Bir siyasi partinin çalışmalarında, İslamcı olmak ya da 
olmamak şeklinde bir ayrım yapmak zaten yanlış. Biz tekkeye mürit 
aramıyoruz” oldu. “Kim Erdoğan’a daha yakın” boyutuna da taşan 
tartışmaya ilişkin olarak Erdoğan’ın yaptığı son gönderme, “Kimsenin 
kendisi adına konuşamayacağı, aksini iddia etmenin fitne anlamı 
taşıdığı” oldu.

10 MAYIS

• Anayasa Mahkemesi’nin kamuoyunda ‘Umut davası’ olarak bilinen 
Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy ve Ahmet Taner 
Kışlalı davası sanıklarının adil yargılanmadıkları kararı üzerine süreç 
yeniden başladı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü kur-
maktan 12 yıl 6’şar ay hapse mahkûm olan Ali Tekin ve Hasan Kılıç 
ile örgüt üyeliğinden 6 yıl 3’er ay hapis cezası alan Mehmet Şahin, 
Yusuf Karakuş ve Recep Aydın’ın yeniden yargılanması kararını verdi. 

• Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci DW Türkçe’nin sorularını yanıt-
ladı. Alman Hükümet üyelerinin Türkiye’nin demokrasi ve hukuk 
devleti ilkelerine uyması yönünde yaptığı açıklamaların anımsatıl-
ması üzerine Zeybekci şöyle konuştu: ‘Şu anda içinden geçmekte 
olduğumuz dönem olağanüstü hal dönemi. Şahsi olarak bunun bir 
an önce bitmesinin Türkiye’nin menfaatine olduğuna inanıyorum” 
dedi. Alman mevkidaşı Ekonomi ve Enerji Bakanı Brigitte Zypries’in, 
Türkiye’de tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel’in durumuna 
gündeme getirdiğini belirten Zeybekçi, “Gönlümden geçen, hiç 
kimsenin düşüncelerinden dolayı yargılanmaması. Ama inanılmaz 
bir ortamdan geçtik. Türkiye’nin gösterdiği hassasiyeti de anlayışla 
karşılamak lazım. Gazetecinin tutuklanmamış olması, mümkünse 
serbest yargılanması lazım” diye konuştu.
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• Evrensel Gazetesi eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Vural 
Nasuhbeyoğlu ile eski İmtiyaz Sahibi Mehmet Arif Koşar’a gaze-
tede yayımlanan bir haber nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ 
iddiasıyla 7’şer bin lira para cezası verildi. IŞİD’e soğan kamuflajıyla 
patlayıcı taşınmasıyla ilgili iddianameyi “Soğandan da MİT çıktı” 
haberleştirdiği için yargılanan gazeteci Canan Coşkun’a 10 ay hapis 
cezası verildi. Mahkeme kararında hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasına karar verdi.

• Kapatılan Özgür Gündem gazetesiyle dayanışma amaçlı başlatılan 
Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katılan 5 gazete-
cinin yargılandığı davanın duruşmasında mütalaa veren savcı, 46 yıl 
hapis cezası talep etti. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, eski 
Eş Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Aykol için “terörle mücadele de 
yer alanları hedef göstermek” gerekçesi ile 3 yıla kadar, “Örgüt pro-
pagandası yapmak” gerekçesi ile 13 yıla kadar ceza istedi. Mütalaa 
da gazeteciler Ragıp Duran, Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Bektaş ve 
Ayşe Düzkan için ise “Örgüt propagandası yapmak” gerekçesi ile 
7’şer buçuk yıl ceza talebinde bulundu. Mahkeme heyeti duruşmayı 
21 Haziran’a erteledi. 

 “ATATÜRK’E KARŞI GİRİŞİLEN KAMPANYAYA KARŞI DURMAK 
GÖREVİMİZ”

• Basın Konseyi, bazı medya organlarında yayınlanan Atatürk karşıtı 
söz ve iddialar hakkında bir açıklama yayınladı. Açıklama şöyle:

 “Bazı çevrelerce, toplumda çarpık algı oluşturma ve gündemi sap-
tırma amaçlı Atatürk ve dava arkadaşlarına karşı yapılan sistematik 
yayınların bir yenisiyle karşı karşıyayız.

 Geçtiğimiz günlerde bir tv programında hakaret içeren sözlere im-
zalarını atan ‘’sözde tarihçilerin ileri sürdükleri hayali tezler kadar, 
yanlış ve hakaret dolu kirli bilgilere haberlerde ve köşe yazılarında 
yer vererek onların yayılmalarına neden olmamak da önemlidir.

 Tarihi bilmeyen, manevi şahsiyetlere hakaret eden, tarihi saygınlıklara 
gölge düşürmeye çalışan sözde tarihçilerin beyhude çırpınışlarını 
dikkatle izlemek ve karşı koymak görevimizdir.

 Yayıncılık görevi üstlenen kişilerin, gazetecilerin de bu saldırılar 
karşısında dikkatli olmalarının önemi büyüktür.
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 Kurucumuz, önderimiz, Mustafa Kemal Atatürk ve onun dava ve 
yol arkadaşlarına, fedakarca görev üstlenen öncü kadınlara karşı 
girişilen yıpratma kampanyasına karşı durmak vazifemizdir. Bundan 
da vazgeçecek değiliz.»

11 MAYIS

• Cumhuriyet gazetesinin yönetici ve yazarlarına yönelik ’FETÖ ve PKK 
adına suç işledikleri’ iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 
tutuklanan gazetenin muhabiri Ahmet Şık, AİHM’e başvurarak ‘tu-
tuklamanın haksız olduğunu ve derhal serbest bırakılmasına karar 
verilmesini” istedi. Şık adına Cumhuriyet gazetesinin avukatlarının 
yaptığı başvuruda, 2014 yılında AİHM’in kendisiyle ilgili verdiği 
kararı emsal gösterildi.

• Cumhuriyet gazetesinin tutuklu avukatı Bülent Utku, FETÖ üyeliğin-
den sanık savcı İnam’ın tutuksuz yargılanmasını dikkate almayarak 
Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin tutukluluğunun devamına 
hükmeden mahkeme heyetini reddetti. Utku, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin bireysel başvuruları öncelikli inceleme kararı alma-
sına rağmen mahkemenin ilk duruşmayı iddianamenin hazırlanma 
tarihinden 112 gün sonra verdiğini anımsattı. Mahkemenin hayati 
sağlık sorunları olan bazı tutukluların bu durumunu gözetmediğinin 
de altını çizdi.

• Gazeteci ve Belgesel Fotoğrafçısı Mathias Depardon, Batman’da 
gözaltına alındı. 35 saat gözaltında tutulduktan sonra Gaziantep 
Göç İdaresi’ne nakledildi. Ayrıca gazetecinin 2 fotoğraf makinesine 
el konuldu.

• Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülme-
sine ilişkin açılan dava haricinde yürütülen soruşturmada 3’üncü 
iddianame geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü 
tarafından tamamlanarak başsavcılığın onaylanmasının ardından 
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. İddianameyi 
inceleyen mahkeme, eksiklikler olduğu gerekçesiyle iddianameyi 
savcılığa iade etti.

• ‘FETÖ’nün medya yapılanmasına yönelik olduğu açıklanan soruş-
turma kapsamında tutuklandıktan sonra serbest bırakılan ancak 
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daha sonra tekrar gözaltına alınan aralarında Şarkıcı Atilla Taş ve 
Murat Aksoy’un da bulunduğu gazetecilerin tutukluluğuna yapılan 
itiraz reddedildi.

12 MAYIS

• Sendika.org editörü Çağlar Özbilgin, Halkın Sesi Gazetesi’nde ya-
yımlanan bir yazısında “diktatör bozuntusu” ifadesini kullandığı için 
“cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla hakkında açılan davanın du-
ruşmasına katılmak üzere gittiği Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde 
gözaltına alındı. Gazeteci Serhat Yaruk, Mersin’de ailesinin kaldığı 
eve yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı. Yaruk’un Van merkezli 
yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ve bu kentte 
götürüldüğü belirtildi.

• Basın Konseyi, üç gün önce Cumhuriyet Gazetesi internet sitesi yayın 
yönetmeni Oğuz Güven’in ardından da gazeteci Serhat Yaruk’un 
gözaltına alınması ve gelişmelerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

 “Cumhuriyet gazetesinin internet Genel Yayın Yönetmeni Oğuz 
Güven ve gazeteci Serhat Yaruk’un sabah erken saatlerde gözaltına 
alındıklarını öğrendik.

 Gazetecilerin serbest bırakılmasını ve tutuksuz yargılanmalarının 
sağlanmasını beklerken, yeni gözaltılar ve yeni tutuklamalar, demok-
rasiyle bağdaşmaz ve bunun gerekçesi açıklanamaz.

 Artık kelimeler izleniyor, manşetler gözaltına alınıyor... 
 Suç isnadı var ise ve ‘zanlı’ Cumhuriyet gibi köklü bir gazete haber 

sitesinin Yayın Yönetmeni ise, yapılacak şey onu ifadeye davet etmek 
olmalıdır. Evinden gözaltına almak, baskıcı rejimlere özgüdür.

 Basın Konseyi olarak tüm gazetecilerin tutuksuz yargılanmasını, 
cezaya dönüşen uzun tutukluluk uygulamasının bir an önce sona 
erdirilmesini ve yeni soruşturmaların doğrudan gözaltı ve tutukla-
malara başvurulmadan sürdürülmesini istiyoruz.”

15 MAYIS

• AB Komisyonu, 4 gündür gözaltında bulunan cumhuriyet.com.tr 
Yayın Yönetmeni Oğuz Güven’in gözaltına alınmasının ardından 
yaptığı açıklamada, Türkiye’nin hem bir aday ülke hem de Avrupa 
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Konseyi üyesi olduğunu anımsattı. AB Komisyonu Sözcüsü Maja 
Kocijancic, Türkiye’nin 15 Temmuz’dan bu yana geriye gittiğini 
belirterek, “AB bir kez daha anımsatır ki; iddia edilen herhangi bir 
hata veya suç her zaman için kanuni prosedüre uygun olmalı ve her 
bireyin masumiyet karinesine sahip olma ve her koşulda adil yargıda 
kendilerini savunma hakkı olmalıdır” dedi. Türkiye’nin, Komisyon 
tarafından hazırlanan son İlerleme Raporu’nda “ifade özgürlüğü, 
yargı bağımsızlığı ve örgütlenme hakkı gibi temel değerlerde son 
bir yıl içerisinde ciddi bir geriye gidiş” gözlemlendiğini anımsatan 
sözcü, bunların 15 Temmuz darbe girişiminden sonra atılan adımlar 
çerçevesinde gerçekleştiğini anımsattı.

• Almanya’nın Stuttgart kentinde, Hayır Platformu, HDK Stuttgart 
ve Demokratik Güçbirliği’nin birlikte organize ettiği protesto yü-
rüyüşünde Türkiye’de tutuklanan Alman gazeteci Meşale Tolu’ya 
özgürlük istendi. “Meşale Tolu’ya Özgürlük”, “Freiheit für Meşale 
Tolu” dövizlerinin taşındığı yürüyüş ve mitingde, Alman gazeteciler 
Meşale Tolu ve Deniz Yücel’in yanı sıra Türkiye’deki tüm tutuklu 
gazetecilerin serbest bırakılması istendi.

16 MAYIS

• Cumhuriyet.com.tr’de yer alan “İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan 
Başsavcı Mustafa Alper’i kamyon biçti” başlığı nedeniyle 12 Mayıs’tan 
beri gözaltında bulunan sitenin Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven 
“Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklanması iste-
miyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Güven, çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı. Güven savcılığa verdiği ifadede, söz konusu 
başlığın kendisi tarafından atılmadığını söyledi. Editöre kazaya ilişkin, 
“İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Mustafa Alper’in aracını kam-
yon biçti” olarak tweet atmasını söylediğini anlatan Güven, “Ancak 
‘Başsavcı Mustafa Alper’i kamyon biçti’ şeklinde tweet girmiştir. 
Tamamen yanlışlık sonucu internetin getirdiği rekabet ve hız faktörü 
göz önünde bulundurularak biran önce haberi duyurmak amacıyla 
bu şekilde bir yanlışlık meydana gelmiştir” dedi. Söz konusu yanlış 
tweetin atıldıktan sadece 55 saniye sonra kaldırıldığını söyleyen 
Güven, “Bu da ilk tweetin sehven girildiğinin göstergesidir” dedi. 



| 97

17 MAYIS

• Cumhuriyet gazetesi internet yayın yönetmeni Oğuz Güven’in 
Başsavcı Mustafa Alper’in yaşamını yitirdiği trafik kazasının ar-
dından paylaşılan anons tweeti gerekçe gösterilerek örgüt propa-
gandası yaptığı iddiasıyla tutuklanmasına Cumhuriyet avukatları 
itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, Güven’in hukuka aykırı ve gerçeklikle 
bağdaşmayan ve tamamen hayal gücüyle yaratılan niyet okumaya 
dayalı soruşturmayla şüpheli yapıldığı kaydedildi. Gazeteciliğin suç 
olmadığını vurgulayan avukatlar “Haberi suçlamak gazeteciliği suçla-
maktır. Gazeteciler üzerinde yargı yoluyla baskı yaratılması hukukla 
açıklanamayacak kadar hukuka ve demokrasiye aykırıdır.» dedi.

• ‘RedHack algı ekibi’ iddiasıyla tutuklu 119 gündür tutuklu bulunan 
BirGün gazetesi çalışanı Mahir Kanaat ve eski Diken editörü Tunca 
Öğreten için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuru 
yapıldı. Soruşturma savcısı Hasan Yılmaz, gazetecilerin DHKP-C, 
PKK, FETÖ/PDY ve MLKP örgütlerinin üyesi olduğunu iddia ederek 
ve propagandası yaptıklarını öne sürerek gazetecilerin tutuklanma-
larını istemişti.

19 MAYIS 

• Sozcu.com.tr Sorumlu Müdürü Mediha Olgun sabah saatlerinde 
evinde gözaltına alınarak Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü binasına götürüldü. Akşam saatlerinde de Sözcü gazetesi 
İzmir muhabiri Gökmen Ulu, İzmir’de gözaltına alındı. Sözcü gazetesi 
sahibi Burak Akbay’ın da aralarında bulunduğu 4 gazete çalışanına 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın kutlandığı 
gün FETÖ operasyonu başlatılması büyük tepkilere neden oldu.

• Basın Konseyi, Sözcü gazetesine yönelik operasyona yaptığı açıkla-
mayla tepki gösterdi. Açıklamada şöyle denildi:

 “19 Mayıs’ın yıldönümünü kutlamak için Basın Konseyi Yüksek Kurul 
üyeleri olarak geldiğimiz Samsun’da, Sözcü gazetesine yönelik operas-
yonu şaşkınlıkla öğrendik. Gazetecilere yönelik yeni bir baskı örneği 
ile karşı karşıya kaldığımız anlaşılıyor. Hatta 10 aydır süren bir so-
ruşturmada harekete geçmek için 19 Mayıs’ın seçilmesini de anlamış 
değiliz. Savcılar, isimleri ve adresleri belli gazetecileri normal günlerde 
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ifadeye çağırabilir, her türlü soruyu yöneltebilir. Gazetecilerin halkın 
haber alma hakkını yerine getirmek üzere, mesleklerini yapmalarını 
savunmaktayız ve bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz.”

20 MAYIS

• Sözcü gazetesi, Basın Özgürlüğü Özel Sayısı çıkardı. Gazetenin 
köşeleri boş basıldı.

 Bir gün önceki operasyonu gazete bugünkü sayısında “boş sayfa” 
çıkararak protesto etti. Birinci sayfasını ve gazetenin 20 sayfasını 
boş bırakan Sözcü gazetesi 400 bin sattı. 

22 MAYIS

• Avrupa Birliği Komisyonu, Sözcü gazetesine yapılan operasyona tepki 
gösterdi. AB Komisyonu, Sözcü’ye düzenlenen operasyon üzerine 
“polisin gazetecileri ve Sözcü gazetesi personeline yönelik” operasyo-
nundan endişe duyduğunu açıkladı. Türkiye, 2013 yılında Geri Kabul 
Anlaşması karşılığı vize serbestisi için imza attığı taahhütte yer alan 
Terörle Mücadele Yasası’nı değiştirme taahhüdünü 2015’ten itibaren 
askıya alırken, AB bu kanunun uygulamalarından duyduğu rahatsız-
lığı tekrarladı. Hükümetin, terörle mücadele iddiasıyla Sözcü’ye karşı 
başlattığı operasyona karşı da komisyon TCY’nin seçici ve rastgele 
uygulandığını vurgularken, “AB, her türlü kanuna aykırılık veya suç 
iddiasının adil yargılanma ilkesi ışığında ele alınması gerektiğini 
ve tüm bireylerin adil yargılanma sürecinde kendilerini savunma 
hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini hatırlatır” denildi. Komisyon 
ayrıca, basın ve ifade özgürlüğü uyarısını da tekrarladı: “AB, aday 
bir ülke olarak, ifade ve medya özgürlüğü alanında da Türkiye’nin 
her zaman kendisine demokratik standart ve uygulamalara saygı 
duyması gerektiğini defalarca vurgulamıştır. Tüm bu gelişmeleri 
yakından takip ediyoruz. Ankara’daki AB Delegasyonu, Türkiye’deki 
insan hakları savunucuları ve gazetecilerin sayısız davalarını izliyor.

• Basın Konseyi, Sözcü gazetesine destek ve dayanışma ziyaretinde 
bulundu. Ziyarette Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, İkinci 
Başkan Murat Önok, Basın Konseyi üyeleri Orhan Birgit, Turgut 
Kazan, Başar Yaltı ve onursal üye gazeteci yazar Altan Öymen katıl-
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dı. Sözcü gazetesi genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz’ın ağırladığı 
Basın Konseyi heyeti, Sözcü çalışanlarına ‘’Bugünler gelip geçecek, 
gazeteciler görevlerini yapmaya devam edeceklerdir, dayanın’’ mesajı 
verdi. Pınar Türenç, Metin Yılmaz’a önceki gün boş çıkan Sözcü 
gazetesi için kararın nasıl verildiğini sordu. Yılmaz, şöyle yanıt 
verdi: “Toplantı masasındaki günlük haber toplantımızda bütün 
arkadaşlarla sözün bittiği yerdeydik. Gazetenin boş çıkmasına karar 
verdik. Zaman içinde, kriz dönemlerinde bazı köşe yazarlarının sü-
tunlarının boş çıktığı gazetelerimiz olmuştu. Ancak ilk kez bomboş 
bir gazete Türkiye’de basın tarihine geçti. Böyle bir uygulama 170 
yıl önce Avrupa’da yapılmış. 170 yıl sonra Türkiye’de bomboş çıkan 
bir gazeteyi maalesef okurlarımıza sunmak zorunda bırakıldık. Ama 
herkes Sözcü’ye, boş nüshamızı, son gazeteye kadar alarak destek 
verdi. O boş sayfaları okurlar kendilerince doldurdular. O sayfalar 
da çok anlamlıydı.” Yılmaz, iki gündür gözaltında olan gazeteciler 
Gökmen Ulu ve Mediha Olgun’un bir an önce salıverilmesini ister-
ken, bu kabusun Türk Basını üstünden kalkmasını beklediklerini 
sözlerine ekledi.

• Tutuklu gazeteci Ahmet Şık, avukatlarından savunmasında argü-
man olarak kullanmak üzere yazarı olduğu ‘Paralel Yürüdük Biz 
Bu Yollarda’ kitabını istedi. Avukatları kitabı Şık’a teslim edilmek 
üzere gardiyanlara bıraktı. Ancak aradan geçen 3 hafta içinde kitap 
Şık’a teslim edilmedi. Emniyetteki cemaat yapılanmasıyla ilgili kitabı 
nedeniyle hükümetin sonradan kumpas olduğunu kabul ettiği Oda 
TV soruşturması kapsamında 1 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest 
bırakılan Ahmet Şık, ‘Paralel Yürüdük Biz Bu Yollarda’ kitabında 2013 
öncesi dost olan AKP ve cemaat ittifakının nasıl dağıldığını işlemişti.

• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının bulunduğu ve ‘2 Kasım 
Pazartesi: Türkiye İç Savaşının Başlangıcı’ ifadesinin yer aldığı ka-
pak ve Erdoğan’ı şehit cenazesi geçerken selfie yapar şekilde göste-
ren montajlama fotoğraflı kapağı nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde yargılanan, kapatılan Nokta dergisinin yöneticileri 
Cevheri Güven ve Murat Çapan ‘Halkı Türkiye Cumhuriyeti hükü-
metine karşı silahlı isyana tahrik etme’ suçundan 22 yıl 6 ay hapis 
cezasına çarptırıldı. Mahkeme, her iki sanık hakkında tutuklamaya 
yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Heyet, sanıklar 
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hakkında ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan ise yasal 
unsurları oluşmadığından beraatlarına hükmetti.

• Yaklaşık üç aydır Türkiye’de tutuklu olan gazeteci Deniz Yücel için 
Frankfurt Tiyatrosu’nda bir dayanışma etkinliği düzenlendi. Yücel’in 
yakınları ile yazarlar tarafından düzenlenen ve yaklaşık 800 kişinin 
katıldığı okuma etkinliğinde tutuklu gazetecinin serbest bırakıl-
ması talep edildi. Okuma akşamında ayrıca Federal Hükümet’ten, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik baskının daha da 
arttırılması istendi.

• Batman’a National Geographic’te yayınlanacak belgesel için giden ve 
gözaltına alınan Fransız gazeteci Mathias Depardon’un 12 gündür 
hücrede tutulduğu ileri sürüldü. Hakkında sınır dışı edilme kararı 
bulunan Mathias Depardon’un Avukatı Emine Şeker kendilerine 
hiçbir bilgi verilmediğini söyleyerek duruma isyan etti.

23 MAYIS

• Sözcü gazetesine ‘FETÖ’ iddiasıyla düzenlenen operasyona ilişkin 
gazeteci Fehmi Koru’nun tanık sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı. 
24 Nisan 2010 tarihli Yeni Şafak gazetesinde “Taha Kıvanç” mahlas 
ismiyle kaleme aldığı ve “Burak Akbay’ın FETÖ evlerinde yetiştiği” 
iddiasıyla ilgili yazısı sorulan Koru, 1990’lı yıllarda Burak Akbay’ın 
babası Ertuğrul Akbay’ın, oğlu hakkında kendisine söylediklerini an-
latarak şunları söyledi: “Burak Akbay’ın yine gazetecilik yapan babası 
Ertuğrul Akbay ile bir gezi sırasında sohbetimiz olmuştu. Ertuğrul 
Akbay, bana oğlu Burak’ın ‘İsviçre’de cemaate ait bir evde kaldığını, 
o sayede doğru düzgün yetiştiğini’ övgü ile anlatmıştı. Yıllar sonra 
Burak Akbay’ın ani bir yükseliş sergileyerek Sözcü gazetesini açması 
bana tuhaf gelmişti. Baba Ertuğrul Akbay’ın bana 90’lı yıllarda bahse 
konu sohbetinde ‘Oğlum dinine bağlı, muhafazakâr değerlere sahip 
biridir’ demesine rağmen Sözcü gibi aşırı muhalif bir gazetenin pat-
ronu olmasını ben mantıklı bulmamıştım. Bu nedenle Yeni Şafak’taki 
yazıyı kaleme aldım. Bu yazımdan sonra Ertuğrul Akbay beni cep tele-
fonumdan aradı. Yazıyı yazdığım için beni eleştirdi. Ben de kendisine 
‘Burak Akbay kendi imzası ile bir cevap verirse bunu gazete köşesinde 
yayımlayacağımı’ söyledim. Kendisinin söylediklerini yayımlamamı 
istedi. Ben de ‘Muhatabım sen değilsin, Burak Akbay açıklama gön-
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derirse gönderdiği yazıyı köşeme taşırım’ dedim. Bu yazımla ilgili 
herhangi bir açıklama gelmedi. Ben cemaatin muhalefeti de kontrol 
altına alıp gerektiğinde hükümete sert muhalefet yapmak için bu ga-
zeteyi kurdurmuş olabileceğini düşündüm ve bu yazıyı kaleme aldım.”

• Sözcü’nün mali işler müdürü Yonca Kaleli savcılığa teslim oldu. 
FETÖ/PDY adına suç işledikleri iddiasıyla haklarında soruşturma 
başlatılan ve geçtiğimiz günlerde polis operasyonu gerçekleştirilen 
Sözcü Gazetesi’nin 4 yöneticisinden biri olan Yonca Kaleli, operas-
yonun başladığı gün olan 19 Mayıs’tan bu yana aranıyordu. Kaleli’nin 
bir süredir Sözcü Gazetesi’nde mali işler müdürü olarak görev yaptığı 
ve gazetenin bazı şüpheli para hareketlerinden dolayı soruşturmaya 
dahil edildiği iddia edildi.

25 MAYIS

• Hrant Dink iddianamesi yine reddedildi. Agos Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin şüphelileri arasında 
Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz ve kapatılan Zaman Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile jandarma görevlilerinin 
yer aldığı üçüncü iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 
ikinci kez soruşturma savcısına iade edildi. İddianamede, Hrant Dink 
cinayetinin ‘FETÖ’ ile bağlantısı olduğu iddia edildi. İddianamede 
bir numaralı şüpheli olarak Fethullah Gülen yer alırken, eski savcı 
Zekeriya Öz, kapatılan Zaman Gazetesi müdürü Ekrem Dumanlı’nın 
da aralarında bulunduğu 51 kişi şüpheli olarak yer alıyor.

• Gazeteci Ayşenur Arslan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
hakaret ettiği iddiasıyla hâkim karşısına çıktı. Nokta Dergisi’nin 
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın asker cenazesi önünde ‘selfie’ çe-
kerken tasvir edildiği kapağı nedeniyle toplatılmasını Medya Mahallesi 
isimli programında eleştiren Ayşenur Arslan’a Cumhurbaşkanı’na 
hakaret suçlamasıyla dava açıldı. Arslan ifadesinde, söz konusu 
programda Cumhurbaşkanı’na hakaret gibi bir kasıt ve niyetinin söz 
konusu olmadığını belirterek, basın özgürlüğü kapsamında derginin 
toplatılmasını eleştirdiğini söyledi. Arslan, “İddianameye konu an-
latım, derginin kapağından bahsetmektedir. Kaldı ki ben derginin 
kapağından da bahsetmedim. Sadece dergi toplatmanın basın öz-
gürlüğüne aykırı olduğunu vurguladım” dedi.
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• MİT TIR’ları Davası’nda sona gelindi. Cumhuriyet gazetesi eski 
Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Ankara Temsilcisi Erdem Gül 
ve CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun mühimmat yüklü MİT 
TIR’ları haberlerine ilişkin ‘silahlı terör örgütüne üye olmaksızın 
bilerek ve isteyerek yardım etme’ iddiasıyla yargılandığı dava karar 
duruşması için 14 Haziran’a ertelendi.

26 MAYIS

• Basın Konseyi, gözaltı sürelerinin dolmasıyla mahkemeye sevk edilen 
Sözcü gazetesi mensupları Mediha Olgun, Gökmen Ulu ve Yonca 
Yücekaleli’ye destek vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne gitti. Basın 
Konseyi üyeleri, dünyanın her yerinde haber olan bir konu için “te-
rör örgütü propagandası’ isnadının bile basın kurumlarına yönelik 
maksatlı bir gözdağı olduğu değerlendirmesinde bulunarak, “Sözcü 
gazetesinin sahibi Burak Akbay’ın okuduğu okullar ve o yıllarda ika-
met ettiği adresler bile ayrıntılı olarak kamuoyuyla paylaşılmışken, 
bu yanlış uygulamadan bir an önce dönülmeli” çağrısında bulundu 
ve gazetecilerin hemen serbest bırakılmalarını istedi.

• Sözcü Gazetesi’ne 19 Mayıs’ta başlatılan soruşturma ve gözaltılar, 
Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde protesto edildi. Olgun, 
Ulu ve Yücekaleli savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama is-
temiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme ifadesini aldığı Mediha 
Olgun, Gökmen Ulu tutuklanırken, Yonca Yücekaleli serbest bırakıldı.

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Büro-
sunca, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, internet sitesinin so-
rumlu müdürü Mediha Olgun, Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli 
ve muhabir Gökmen Ulu hakkında ’’FETÖ’ye üye olmamakla birlikte 
örgüt adına suç işlemek’’, ’’Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı’’ 
ve ’’Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan’’ suçlarından 
soruşturma başlatılmıştı. Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
Metin Yılmaz tutuklamalara ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Maalesef 
iki arkadaşımız haber yaptıklarından dolayı tutuklama kararı verildi. 
Gökmen’i suikasta ortak olma ile suçluyorlar. Mediha da sadece orada 
sorumlu haber müdürü, başka hiçbir şeyle alakası yok. Çok acı, çok 
üzücü bir şey. Umarım adalet yerini bulur, biz adalete güveniyoruz. 
Biz habercilik yapıyoruz, yapacak da başka bir işimiz yok” dedi
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29 MAYIS

• Mersin’in Toroslar ilçesinde oturan Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi 
dağıtımcısı Hacı Arpaç, gözaltına alındı. Arpaç’ın evine giderken po-
lisler tarafından durdurulduğu ve “Biz sana kaç kere buralarda gezme 
demedik mi?” dövüldüğü ileri sürüldü. Arpaç, 10 Kasım 2016’da da 
evine giderken polisler tarafından darp edilerek, gözaltına alınmış 
ve 14 günlük gözaltında kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest 
bırakılmıştı. 

• Türkiye’de tutuklu Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel için Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılan başvurunun en kısa 
sürede değerlendirileceği bildirildi. AİHM’den, gazetecinin avukatı 
Veysel Ok’a gönderilen belgede, “Yücel’in şikâyetinin esas itibarıyla ön-
celikli olarak değerlendirilen şikâyetler kapsamında olduğu” belirtildi. 
Türkiye’de 14 Şubat’ta kendi isteğiyle ifade vermek üzere gittiği emni-
yette gözaltına alınan ve 27 Şubat’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne 
gönderilen Yücel’in avukatları tutukluluk haline itiraz etmişti.

30 MAYIS

• BirGün gazetesi yöneticileri İbrahim Aydın ve Berkant Gültekin, 
BirGün’de çıkan bir haberden dolayı aldıkları 21 ay hapis cezasının 
infazı için Kırklareli cezaevine gitti. Denetimli serbestliğin 2 yıla 
çıkması nedeniyle işlemlerinin yapılmasının ardından serbest bıra-
kılmaları bekleniyor. BirGün gazetesi imtiyaz sahibi İbrahim Aydın 
ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Berkant Gültekin’e eğitim sistemini 
eleştiren bir haberden dolayı, Cumhurbaşkanı’na hakaret gerekçe-
siyle TCK 299 sayılı kanuna dayanarak 21 ay ceza verildi. BirGün 
gazetesine açılan 120 dava bulunuyor.

• Sınır Tanımayan Gazetecilerin (RSF) Türkiye’deki tutuklu gazete-
cilere dikkat çekmek amacıyla yaptığı dayanışma eylemlerine bir 
yenisi daha eklendi. RSF aktivistleri, Strazburg’daki Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi önünde tutuklu gazeteciler Ahmet Şık, Musa 
Kart ve Kadri Gürsel’in portrelerini çizdi.

• Yeni Akit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel damadı 
tarafından öldürüldü. Aile içi anlaşmazlık sonucu hayatını kaybettiği 
öğrenilen Kadir Demirel’in kızı Esma Karanfil ağır yaralandı.
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31 MAYIS

• 
• KHK ile kapatılan Hayatın Sesi Televizyonu’na aynı anda hem IŞİD, 

hem TAK, hem de PKK propagandası yaptığı iddiasıyla açılan da-
vanın ilk duruşması yapıldı. Savunmalarda, Türkiye’de gerçekleşen 
katliamlar karşısında yapılması gereken yayıncılığın yapıldığı ifade 
edilirken, “Aynı anda 3 örgütün propagandası yapmak akla aykırıdır” 
denildi. Duruşma 7 Kasım’a ertelendi.

• Cumhuriyet soruşturmasında savcılığın delil olarak gösterdiği “en 
önemli” belgelerden biri de Cumhuriyet’te yayımlanan haber ve ya-
zılara ilişkin bilirkişi raporu oldu. Ünal Aldemir, savcı Murat İnam 
tarafından adliye bilirkişi listesinde olmadığı halde resen bilirkişi ola-
rak atandı. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 64. maddesine göre Adalet 
Komisyonlarının hazırladığı listelerde yer almayan kişilerin bilirkişi 
olarak atanabilmesi için atama kararında bunun gerekçesinin yazılma-
sı gerekiyor. Ünal Aldemir ile ilgili atama kararında ise hiçbir gerekçe 
yazmadığı öğrenildi. Savcı İnam’ın, bilirkişinin teslim ettiği raporu 
kendisi değerlendirmeyerek Terörle Mücadele Şubesi’ne gönderdiği, 
Terörle Mücadele Şubesi’nin de bu raporun yanı sıra “açık kaynak” 
taraması yaparak Cumhuriyet’te çıkan haberlerle ilgili 515 sayfalık bir 
fezleke hazırladığı anlaşıldı. Cumhuriyet’in yayın politikasını incele-
yen ve ‘suç oluşturan’ haberlerle ve yazılarla ilgili rapor hazırlayan ve 
raporunun sonunda kendini İletişim-Bilişim Uzmanı olarak tanıtan 
Aldemir, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği 
bölümünden 2011’de mezun olmuş. Aldemir’in özgeçmişinde ay-
nı zamanda 2012’de Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 
Uluslararası İlişkiler bölümü ve İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim 
programı Sosyoloji bölümünde öğrenci olduğu görüldü. İletişim eği-
timi almadığı anlaşıldı. Aldemir’in, Yönetim Kurulu’nda Sabah, Star 
ve Yeni Akit gazetelerinden isimlerin bulunduğu Uluslararası Medya 
Enformasyon Derneği’nde (UMED) eğitmenlik yaptığı öğrenildi.
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HAZİRAN

1 HAZİRAN

• Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma çerçe-
vesinde, ‘ifade almaya yönelik yakalama’ kararı çıkarıldı.

• OHAL kapsamında çıkarılan KHK’yla kapatılan Dicle Haber Ajansı 
(DİHA) Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Güzüpek ve Kürtçe Servisi 
editörü Mehmet Ali Ertaş, sabah 04.00 gözaltına alındı. Gözaltı 
gerekçeleri açıklanmadı.

• Batman’ın tarihi Hasankeyf ilçesinde National Geographic dergisi 
için Fotoğraf çekerken 8 Mayıs’ta tercümanıyla birlikte gözaltına 
alınan ve ardından sınır dışı edilmek üzere Gaziantep’e gönderilen 
Fransız gazeteci ve belgesel fotoğrafçısı Mathias Depardon, avuka-
tından İngilizce kitap istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 25 Mayıs’ta 
Brüksel’de görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmenual Macron, 
Depardon’un serbest bırakılmasını istemişti.

• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, son yıllarda birçok Avrupa ülke-
sindeki gazeteciler tarafından gündemine taşınan basın özgürlüğü 
şikâyetleri nedeniyle, iç tüzüğün ele alınacak davaların sırasıyla ilgili 
maddesinde değişikliğe gitti. Öncelikli olarak ele alınacak davaların 
sıralamasını yeniden belirledi. Değişiklik öncesinde yaşam ve sağlık 
durumları riskte olan davacıların başvurularını “acil” olarak işleme 
alan AİHM, artık bir hakkın kullanımıyla doğrudan bağlantılı ola-
rak gözaltında olan ya da tutuklanan başvuru sahiplerine de öncelik 
verecek. Türkiye AİHM önünde, hakkında en fazla dava başvurusu 
olan ülke konumunda. Son verilere göre AİHM önünde Türkiye’ye 
karşı 23 bin dava başvurusu bulunuyor. Bu başvuruların 17 bin 630’u 
15 Temmuz sonrası gelen dava dosyaları. 

• Derin Tarih Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan 
hakkında, ‘Latife Hanım konuşursa neler olur?’ başlığıyla yayınlanan 
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yazı dizisinde ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 6 
aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 
mahkemeye sunuldu. Armağan ifadesinde, yazı dizisinde kitaptan 
ve gazete röportajından alıntılar yaptığını belirterek suçlamaları 
reddetti,

• CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, TBMM’de düzenlediği 
basın toplantısında, AKP iktidarının Türkiye’yi gazeteciler açısından 
tam bir cehenneme dönüştürdüğünü söyledi. Yarkadaş, “Mayıs ayında 
basına yönelik tam 44 ihlal gerçekleşti. Hak ihlalinin yaşanmadığı 
gün olmadı’’ dedi.

2 HAZİRAN

• Avrupa Birliği Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri sahiplerini bul-
du. Törende AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel 
Munuera Vinals, “Hapisteki gazetecilerin durumunu yakından takip 
ediyoruz. Davalarını da izleyeceğiz” diye konuştu. Birincilik ödülü, 
“Nusaybin’den Cizre’ye geleceği kuşatılan çocuklar” başlıklı haberiyle 
Müzeyyen Yüce’nin oldu. İkincilik ödülü “Karaman’da 45 Öğrenciye 
Tecavüz” haberiyle BirGün gazetesi muhabiri Serbay Mansuroğlu’na 
gitti. Cumhuriyet gazetesi çevre ve kent muhabiri Hazal Ocak, “Genç 
Gazeteci” kategorisinde ödüle layık görüldü.

• Halk TV’de katıldığı TV programındaki yorumları ve Twitter pay-
laşımlarıyla ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği ve Türk milletini, 
Cumhuriyetini alenen aşağıladığı ve hakaret’ ettiği iddiasıyla bir 
süre tutuklu kalan gazeteci Hüsnü Mahalli yargıç karşısına çıktı. 
İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya gazeteci 
Mahalli ve avukatları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı katıldı. 
Duruşmada savunma yapan Mahalli, 40 yıldır gazeteci olduğunu 
belirterek, “Mesleğim gereği bir çok devlet adamı ile görüşme ve 
tanışma fırsatı buldum. Gördüklerimiz, güvendiğiniz kişilerden 
edindiğimiz bilgiler ve devlet adamlarının verdiği demeçlerden 
çıkarak bilgi edinip yazıyoruz. Hakkındaki iddiaları kabul etmiyo-
rum” dedi. Erdoğan’ın avukatı Ferah Yıldız da şikâyetlerinin devam 
ettiğini, davaya katılma taleplerinin bulunduğunu söyledi. Yargıç, 
suçtan zarar görmesi ihtimali ile Erdoğan’ın davaya kabulüne karar 
verdi. Duruşma 23 Kasım’a ertelendi.



| 107

• Mahkeme, Albayrak’ın Evrensel gazetesine açtığı davayı reddet-
ti.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 10 Mart 2014’te 
Evrensel’de yayımlanan ‘O manşetleri böyle atmışlar’ sürmanşeti 
nedeniyle mahkemeye şikâyette bulunmuştu. Berat Albayrak ta-
rafından Evrensel’e ‘O manşetleri böyle atmışlar’ haberi nedeniyle 
açılan 50 bin liralık manevi tazminat davasını mahkeme, zaman 
aşımı gerekçesi ile reddetti.

• İngiltere’de yayımlanan Morning Star gazetesi ile Ulusal Gazeteciler 
Sendikası (NUJ), Evrensel gazetesiyle dayanışma amacıyla bir kam-
panya başlattı. ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ gerekçesiyle Evrensel’e 
verilen 14 bin liralık cezanın hukuksuz verildiği açıklaması yapan 
Morning Star ve NUJ, gazeteye verilen cezayı ödemek için kolla-
rı sıvadı. “Biz, Evrensel gazetesi ve çalışanları ile dayanışmamızı 
yükselteceğiz” denilen açıklamada, “Biz Türkiye’deki gazeteci kar-
deşlerimizle omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Gazetecilik suç 
değildir” ifadeleri kullanıldı. 

5 HAZİRAN

• Yazarların eleştiri konusundaki görüşleri. Sabah gazetesi yazarı 
Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirilmesi gerektiği 
konularda bile eleştiremediğini, çünkü Erdoğan’ın kendi özeleştirisini 
yaptığını yazmıştı. Bu yazı üzerine Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök 
de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu benzer nedenlerden 
dolayı eleştiremediğini yazdı. Konuya dahil olan Ahmet Hakan, iki 
yazara da seslendiği yazısında ‘Benim durumumsa galiba biraz şöyle: 
Taktik maktik yok… bam bam bam…’ demişti. Ertuğrul Özkök de 
yanıt vermiş ‘Dan dan dan… sen öyle san san san…’ diye yazmıştı. 
Şimdi bu tartışmaya Habertürk yazarı Fatih Altaylı da dahil oldu. 
Altaylı, yazısında ‘muhalefeti yahut iktidarın sevmediklerini eleşti-
rirken ‘bam’ diyor Ahmet Hakan. Ama iktidarını eleştirmeye gelince 
ses ‘pıt’a dönüşüyor’ diye yazdı. 

• Medya temsilcileri ile bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, somut 
suçlama olmamasına karşın tutuklu gazetecilerin ‘terör bağlantılı’ 
olduğunu ileri sürdü. Türkiye’de gazetecilik faaliyetleri nedeniyle 
tutuklu gazeteci olmadığını yineleyen Yıldırım ‘Gerek yabancı menşeli 
gazetecilerin gerekse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gazetecilerin 
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gözaltına alınmasının gazetecilik faaliyetiyle ilgili olmadığını bili-
yoruz. Bize gelen bilgi bu. Bir şekilde terör bağlantılı. FETÖ, bölücü 
terör örgütü olabilir’ diye konuştu.

6 HAZİRAN

• İncirlik Üssü krizi için Ankara’ya gelen Almanya Dışişleri Bakanı 
Sigmar Gabriel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşme sonrası 
ortak basın toplantısı yaptı. Düzenlenen ortak basın toplantısın-
da konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun gündeminde 
Türkiye’de tutuklu bulunan Die Welt Gazetesi Türkiye Muhabiri 
Deniz Yücel ve yabancı gazeteciler de vardı. Çavuşoğlu, “Avrupa’da 
bir moda başladı. Gazeteciler ajan olarak kullanılıyor. Deniz Yücel 
ile ilgili soruşturmalar terörle ilgili” dedi. CHP İstanbul Milletvekili 
Barış Yarkadaş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ise tutuklu 
birçok gazeteciyi “FETÖ bağlantılı olmak ve ajanlık yapmakla’ suç-
ladığını hatırlatarak “AKP’li bakan da gazetecileri ajan ilan ediyor. 
Polise ve savcıya hedef gösteriyor. Bunun anlamı daha çok gazetecinin 
gözaltına alınacağı ve tutuklanacağıdır” diye konuştu.

• Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Avrupa Gazeteciler Federasyonu 
(EFJ) ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) cezaevindeki 
gazetecilere ve medya çalışanlarına moral vermek için küresel bir 
kampanya başlattı. Bu kapsamda TGS’nin 139 ülkedeki kardeş sen-
dikalarına gönderilen kartpostallar dayanışma mesajlarıyla doldu-
rulduktan sonra tutuklu gazetecilere ulaştırılacak.

7 HAZİRAN

• Diyarbakır’da 30 Mayıs günü evlerine düzenlenen operasyonla gö-
zaltına alınan kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Yönetim Kurulu 
Başkanı Zekeriya Güzüpek ve ajans editörlerinden Mehmet Ali Ertaş, 
7 gün sonra emniyette ifade verdi. 2 gazeteciye, üye oldukları sivil 
toplum kuruluşları ve sendikalar, ailelerinden kimsenin terör örgütü 
bağlantısı nedeniyle tutuklanıp tutuklanmadığı, daha önce gözaltına 
alınıp alınmadıkları, örgüt içinde herhangi bir kod isimlerinin bulu-
nup bulunmadığı soruldu. Gazetecilerin gözaltına alınmalarına neden 
olan ihbarda “Kaç gündür buraya değişik değişik insanlar gelmeye 
başladı. Normalde 3 tane erkek şahıs kalır burada. Bugünlerde ge-
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len şahıslar bana çok şüpheli geliyor. Geçen akşam içeri girerlerken 
gördüm, ellerinde çuvala benzer bir şeyler vardı. İçinde de büyük 
silahlardan vardı. Beni görünce tedirgin oldular. Buraya bir baksanız 
iyi olur, daha başka malzemeler de olabilir” denildiği kaydedildi ve 
gazetecilere bu konuda ne diyecekleri soruldu. Adliyeye sevk edilen 
Gözüpek ve Ertaş, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

• DİHA muhabiri Nedim Türfent hakkında ‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘ör-
güt propagandası yapmak’ suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle 
dava açıldı. Türfent’in terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanması 
YPS üyeleriyle yaptığı röportajlar örgüt üyeliğine, sosyal medya 
paylaşımları örgüt propagandasına delil olarak gösterildi. 

• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun, tutuklu gazetecilerin ‘terörist’ ‘çocuk istismarcısı’, 
‘hırsız’ oldukları yönündeki açıklamaları üzerine Basın Konseyi, gaze-
tecilere yönelik tüm bu devlet söylemi karşısında, basından sorumlu 
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’a mektup yazdı. Konsey, 
mektubunda, Kurtulmuş’tan ‘tutuklu gazeteciler listemizi kontrol 
edip gerekirse düzeltebilmek için, hırsızlık, çocuk istismarcılığı, 
teröristlik, banka soygunculuğu, silahlı gasp dahil yapmış olmasına 
rağmen gazeteci gösterilenlerin kimliklerini ve tutuklama müzek-
kerelerini, eğer haklarında dava açılmışsa iddianamelerini ve ceza 
verilmişse mahkeme kararlarını’ istedi. Mektupta Konsey, ‘Ayrıca ve 
asıl önemlisi, Koseyimize başvuran tutuklu gazeteci yakınları, yapı-
lan bu açıklamaların kendilerini çok yaraladığına işaretle, kimlerin 
hırsız, çocuk istismarcısı, gaspçı, terörist olduğunun açıklanması 
için yardım ve desteğimizi beklediklerini, aksi halde bu durumu 
kişilik haklarına saldırı sayarak yasal yollara başvurmak zorunda 
kalacaklarını bildirmişlerdir’ denildi. Konsey, Adalet Bakanlığı’na da 
benzer bir mektup gönderdi. Ancak hükümetin iki önemli bakanlığı 
Basın Konseyi’ni bu konuda bilgilendirmekten kaçındı. 

• Tutuklu gazetecilerin listesini almak için Başbakanlık İletişim 
Merkezi’ne yapılan bilgi edinme başvurusuna Adalet Bakanlığı Ceza 
ve Teklif Evleri Genel Müdürlüğü’nden verilen yanıtta, ‘kurum ve 
kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli 
ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkında bilgi 
ve belgeler, bilgi edinme kapsamı dışındadır’ ifadeleri kullanıldı. 
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Verilen yanıtta, sadece tutuklu gazetecinin kendisinin bilgi edinme 
hakkının olduğu belirtildi.

• Evrensel gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Çağrı Sarı ile eski 
İmtiyaz Sahibi Arif Koşar’ın ‘Polis Nusaybin’de halkı taradı: 3 yaralı’ 
haberi nedeniyle açılan davada mahkum oldu. Kararını açıklayan 
mahkeme, ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin 
kurum ve organlarını aşağılama’ suçunun işlendiği gerekçesiyle 6 
ay hapis cezası verdi. Yasal indirimle 5 aya indirdi, ceza ertelendi.

• Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin 
açılan davanın 45’inci duruşmasının ikinci oturumu İstanbul 14. Ağır 
Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ramazan 
Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Ali 
Fuat Yılmazer, İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç’in jandarma ile 
birlikte cinayeti örgütlediğini söyledi.

• Gazeteci Bilal Meşe’ye saldırdıktan sonra milli takım kadrosundan 
çıkarılan Arda Turan, pişman olmadığını belirtip milli takımı bıra-
kacağı açıkladı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, A milli futbol 
takımının Makedonya ile yaptığı hazırlık maçı ertesinde, takım uça-
ğında Milliyet Gazetesi Spor Yazarı Bilal Meşe’ye saldırarak küfür 
eden ve Meşe’yi darbeden Arda Turan’ı A milli takım kadrosundan 
çıkarmıştı.

8 HAZİRAN

• Cumhuriyet gazetesinin tutuklu bulunan 13 çalışanının tutuksuz 
yargılanması için Anayasa Mahkemesi ve Adalet Bakanlığı’na ya-
pılan tüm başvurular sonuçsuz kalınca konu Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne taşınmıştı. AİHM gelen çok sayıda benzer talep nede-
niyle tutukluların başvurularının öncelikli değerlendirilmesi için kısa 
süre önce tüzüğünü değiştirmişti. Gelişmenin ardından Cumhuriyet 
gazetesi avukatları AİHM’e konuya öncelik vermeleri için ikinci kez 
başvuruda bulundu.

• Denizli Başsavcısı Mustafa Alper’in trafik kazasında ölümüyle ilgili 
haberdeki başlık nedeniyle ‘terör örgütü propagandası’ yapıldığı 
gerekçesiyle tutuklanan cumhuriyet.com.tr Yayın Yönetmeni Oğuz 
Güven’in arkadaşları, 15 Mayıs’tan bu yana Silivri Cezaevi’nde bu-
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lunan gazetecinin doğum gününü kutlamak için Kadıköy Yoğurtçu 
Parkı’nda bir araya geldi.

• Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in suikast sonu-
cu katledilmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 
47’inci duruşmasına tanıkların dinlenmesi ile devam edildi. Tanık 
olarak dinlenen Eski İstihbarat Daire Başkanı Muzaffer Erkan, can 
güvenliği tehdit altında olan Dink için koruma talebi olmadığını 
belirtti. 

9 HAZİRAN

• Doğan Heper’i kaybettik. Basın Konseyi kurucu ve daimi üyesi, 
uzun yıllar ikinci başkanlık görevini yürütmüş olan değerli meslek 
büyüğümüz Doğan Heper’i kaybettik. Ömrünün yarım asrı aşkın 
bölümünü Milliyet gazetesi çatısı altında gazeteciliğe adamış olan 
Doğan Heper, gazetede, muhabirlikten sayfa sekreterliğine, yazı işleri 
müdürlüğünden genel yayın yönetmenliği, murahhas üyelikten icra 
kurulu başkanlığına kadar pek çok görev üstlenmişti.

• Cumhuriyet.com.tr Yayın Yönetmeni Oğuz Güven hakkında, “Terör 
örgütünün propagandasını yapmak” ve “Terör örgütlerinin yayınla-
rını basmak veya yayınlamak” suçlamalarından 2,5 yıldan 10,5 yıla 
kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

• KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesiyle dayanışmak için 
‘Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği’ kampanyasına katıldıkları için 
“Örgüt propagandası” yaptıkları gerekçesiyle yargılanan RSF Türkiye 
Temsilcisi Erol Önderoğlu, TİHV Genel Başkanı Prof. Dr. Şebnem 
Koru Fincancı ve Gazeteci-Yazar Ahmet Nesin’in duruşması İstanbul 
13. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya Erol Önderoğlu 
ve Şebnem Korur Fincancı ile avukatları katılırken, Ahmet Nesin 
katılmadı. Nesin hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının 
beklenmesine ve bildirilen yurt dışı adresine savunmasının alınması 
için talimat yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 26 
Aralık’a erteledi.

• İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Misket Dikmen, futbol-
cu Arda Turan’ın Milliyet Spor Yazarı Bilal Meşe’ye saldırısını ve 
Samsun’da Türkiye Gazeteciler Federasyonu üyesi gazeteci Oktay 
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Öztürk’ün görev anında tartaklanarak yaka paça gözaltına alınmasını 
kınadıklarını açıkladı. Gazetecilere son dönemde yapılan saldırıların 
basit bir şiddet olayı olmadığını dile getiren Dikmen, “Bu durum 
gazetecilere yönelik öfke ve şiddetin olağanlaşmasıdır. Yazar George 
Orwell, ‘Gazetecilik birilerinin yayınlanmasını istemediği haberleri 
yazmaktır. Gerisi; halkla ilişkilerdir’ sözü günümüzde geçerliliğini ko-
ruyor. Gazetecilerin yazdıkları düşmanlık belirtisi olarak görülüyor. 
Görev başındaki gazeteciler zor kullanılarak gözaltına alınıyor. Şiddet 
uygulanıyor. Gazetecilik ülkemizde adeta suç gibi görülüyor” dedi.

• Tutuklu bulunan Cumhuriyet gazetesi avukatları için meslektaşları 
tarafından başlatılan Adalet Nöbeti’ne 10. haftasında devam edildi. 
Nöbete katılarak açıklama yapan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet 
Durakoğlu, avukatların devlete hukuk, adliyeye adalet gelene kadar 
mücadele vereceklerini belirtti. 

• Bir aydır Gaziantep’te geri gönderme merkezinde tutulan Depardon 
için Erdoğan’a hitaben bir imza kampanyası başlatıldı. Change.org’da 
başlatılan kampanyayla, Depapanya yazısı şöyle: “Sayın Erdoğan, key-
filik ülkenizde alışık olunan bir kural haline geldi ve mağduriyet sırası 
Mathias’a geldi. Türk medyasının çoğulculuğunu yok ettikten sonra, 
hükümetiniz maalesef yabancı gazetecileri hedef almaya başladı. 
Bunu yapmanıza izin vermeyeceğiz. 25 Mayıs’ta Brüksel’de Fransa 
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Fransız foto muhabirinin 
durumunu ‘en kısa zamanda inceleme’ sözünüze saygı göstermenizi 
ve onu bir an önce serbest bırakmanızı talep ediyoruz. 

 Sayın Erdoğan, Mathias’ı serbest bırakın!” 
• Türkiye’de ifade kısıtlamalar üzerine Ankara’ya, başkentlerden ve 

uluslararası örgütlerden peş peşe uyarı yağdı. Türkiye’nin taraf oldu-
ğu uluslararası sözleşmeler ışığında Cenevre, Brüksel, Washington, 
Lahey, New York, Strazburg ve Berlin’den Ankara’ya 4 ayrı konuda, 4 
farklı kurumdan ve farklı ülkelerden uluslararası yükümlülüklerine 
uyması için çağrı yapıldı.

 – BM Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye, başta 
gazeteciler olmak üzere, akademisyen, yazar ve hâkimlerin serbest 
bırakılması çağrısı yaptı. Kaye’nin hazırladığı raporda ‘İfade ve medya 
özgürlüğü ile bilgiye ulaşımda uygulamaya konan orantısız ve düzensiz 
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tedbirler, OHAL ile meşrulaştıramaz’, ‘Basının sansür veya kısıtlama 
olmadan kamuyu bilgilendirmesi sağlanmalı’ ifadeleri yer aldı.

 – Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yönetim kurulu başkanı 
Taner Kılıç’ın gözaltına alınmasına hem ABD hem de AB sert tepki 
gösterdi. 

 – Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks, HSK’ye 
yönelik son düzenlemeleri eleştirerek, “HSK’nin yeni kompozisyonu 
yargı bağımsızlığı için yeterince koruma sağlamıyor ve siyasi etkiye 
açık olma riskini artırıyor” dedi.

 – Lahey’de Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Başkanı 
Theodor Meron, BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu raporunda bir 
kez daha hâkim Aydın Sefa Akay’ın serbest bırakılması çağrısı yap-
tı. Konsey’in Ngirabatware davasında kurduğu sistemi çökertme 
noktasına getirdiğini belirterek, sorunu çözmek için Türkiye’nin 
işbirliğinin şart olduğunu vurguladı.

• En son Oğuz Güven hakkında iddianamenin Sabah gazetesinden 
duyurulması üzerine bir açıklama yapan Cumhuriyet gazetesi, “Daha 
önce, tutuklu 11 yazar ve yöneticimiz için hazırlanan iddianame de 
Sabah’a servis edilmişti. Ancak İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi 
iddianameyi kabul ettikten sonra, Sabah’ın duyurduğu iddianamenin 
taslak olduğu, mahkemeye gönderilmeden önce üstünde değişiklik 
yapıldığı ortaya çıkmıştı” dedi.

• Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine 
ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, daha 
önce İstihbarat Daire Başkanı olan Muzaffer Erkan tanık olarak 
dinlendi. Erkan, “Dink benzeri tehdit alıp da korunması için bize bilgi 
gelen başka biri olmadı” dedi. Mahkeme başkanı Ali İhsan Horasan, 
Dink’in fiş kaydının olduğunu, Trabzon’dan cinayet tasarısına ilişkin 
istihbarat notları olduğunu anımsatarak, “Buna rağmen fiş kaydı olsa 
bile Hedef Şahıslar Programı’na alınması gerekir miydi” diye sordu. 
Erkan da alınması gerektiği cevabını verdi.

12 HAZİRAN

• Basın Konseyi Yüksek Kurul üyesi ve TBMM eski Başkanı Hüsamettin 
Cindoruk, son gelişmeleri değerlendirirken, “Bugün Türkiye’de tam 
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hukuksuzluk, tam kanunsuzluk dönemi yaşanıyor” dedi. Cindoruk, 
şu açıklamayı yaptı: ”Buradaki sorumluluğun büyüğü medyada. Bir 
ülkede medya kalmadıysa sürdürebilir demokrasi yoktur. Özellikle 
görsel basını, tarihçiler ağır biçimde itham edecektir. 85 yaşıma gel-
dim, Türkiye tarihinin en yanlı görsel ve yazılı basınıyla karşı karşı-
yayız. Ben bundan sermaye sınıfını sorumlu tutuyorum. Türkiye’de 
sermaye sınıfı demokrasiyi içselleştirmiş değil. Büyük sermayenin 
tanzim ettiği bir medya var bugün. Bir ülkede liberal demokrasi 
olmazsa, liberal sermaye nasıl yaşayacak onu düşünmeleri lazım. 
Basına girmiş sermayenin yanlış yapması, kendisinin intiharına yol 
açar. (...) Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, BM’nin hukuk belgeleri var 
son 15 günde çıkmış. Hak ve özgürlükleri tahdit eden bir devlet haline 
geldik. Tabii hâkim ilkesine uygun olmayan sulh ceza hâkimliklerinin 
verdiği kararlarla insanlar tutuklanıyor. Bu hâkimliklerin verdiği 
kararları AYM doğru buldu. AYM’deki meslektaşlarımı, abileri 
olarak, kınıyorum. AYM’nin hak ve özgürlükleri savunan bir mah-
keme olması gerekiyor. Bugün Türkiye’de tam hukuksuzluk, tam 
kanunsuzluk dönemi yaşanıyor. AİHM de içtihat kararlarını değiş-
tirmelidir. Türkiye’nin durumu özel bir durumdur. Türkiye, Avrupa 
hukukundan da kendi milli hukukundan da kopuyor. Bunu bağıra 
bağıra yapanları görmüyor mu Avrupa? Görüyor. Türkiye, Avrupa’dan 
dışlanmak istiyor. Cumhuriyet gazetesinin 13 değerli mensubu 7,5 
aydır cezaevinde. Türkiye’de 150’den fazla gazeteci, çoğu fikirlerine 
katılmadığım insan, tutuklu. Basın özgürlüğü olabilir mi burada? 
Cumhuriyet gazetesine, Sözcü gazetesine, cezaevlerindeki bütün 
gazetecilere geçmiş olsun diyorum. Onlara hepimizin bir özür borcu 
var. Gereğini yapamadık. Biz demokrasiyi koruyamadık.” 

• Tutuklu karikatürist Melih Gürler, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin 
Demirtaş’a yazdığı mektupta Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a haka-
retten 10 ay hapse mahkum oldu. Keskin Asliye Ceza Mahkemesi, 
sanık Melih Gürler’in üzerine atılı kamu görevlisi olan Türkiye 
Cumhuriyeti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a yönelik olarak görevin-
den dolayı cezaevinden mektup yazmak suretiyle gıyabında hakaret 
suçunu işlendiği gerekçesiyle önce 1 yıl hapis cezası verdi, ardından 
‘geleceğinin olumsuz etkileneceği göz önünde bulundurularak’ ce-
zasında 1/6 oranında indirim yapılarak 10 ay hapse indirdi. 
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•  Evrensel gazetesi muhabirleri Halil İbrahim Polat ve Cemil Uğur’un 
hakkında ‘terör örgütü üyesi’ oldukları iddiasıyla açılan davanın 
üçüncü duruşmasında karar çıktı. T Polat beraat ederken, Uğur’a 1 
yıl 6 ay hapis cezası verildi.

• Türkiye Yazarlar Sendikası’nın (TYS) düzenlediği “Özgürlük için söz 
ver” eyleminde bu kez Kadıköy Belediyesi Kitap Günleri kapsamında 
bir araya gelenler, bu kez mumlar yakarak Haydarpaşa Garı önünden 
denize bıraktılar.

13 HAZİRAN

• TRT’ye “format hırsızlığı” cezası. TRT, 2013 yılında yayınladığı ‘Türk 
Dünyası Şarkı Yarışması’nın formatını izinsiz kullandığı gerekçesiyle 
2. Fikri ve Hukuki Sınai Haklar Mahkemesi tarafından mahkum 
edildi. TRT’nin, 10 bin TL manevi, 15 bin TL de telif tazminatı 
ödemesine karar verdi.

• Tüzük değişikliğine giderek gazeteciler tarafından yapılan ifade 
özgürlüğüne ilişkin şikâyetleri öncelikli olarak ele almaya karar 
veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), bu konuda ilk 
somut adımı Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları konusunda 
attı. Mahkeme, 31 Ekim 2016’da gözaltına alınan gazete yönetici ve 
yazarlarının 2 Mart’ta yaptıkları başvuruyla ilgili olarak Türkiye’den 
savunma istedi.

• OHAL kapsamında kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan 
(JINHA) editörü Zehra Doğan, ‘örgüt üyeliği’ ve ‘örgüt propaganda-
sı’ suçlarından hakkında 2 yıl, 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası 
bulunduğu gerekçesiyle, Diyarbakır’dan ailesinin yaşadığı Mardin’e 
giderken yol kontrolünde gözaltına alındı. Doğan, Diyarbakır E Tipi 
Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. 

14 HAZİRAN

• CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, MİT’e ait TIR’ların durdurul-
masıyla ilgili görüntülere ilişkin davada tutuklandı. Gizli yapılan 
ve izleyici alınmayan duruşmada kararını açıklayan mahkeme, 
Berberoğlu’nun ‘Devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal 
ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak’ suçundan müebbet hapis 
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cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme 25 yıl hapis cezası 
verdiği Berberoğlu’nu kararla birlikte tutukladı.

 Basın Konseyi, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’na 25 yıl hapis 
verilmesi konusunda bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

 “Meslektaşımız ve Hürriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Enis 
Berberoğlu’na,  MİT TIR’ları haberi nedeniyle 25 yıl hapis verilme-
sini kabul etmek mümkün değildir.  Enis Berberoğlu 35 yılı aşkın 
meslek yaşamıyla tanınan bir gazetecidir. Berberoğlu, Cumhuriyet 
gazetesinde yayınlanmadan 1.5 yıl önce yine bir haberle kamuoyunun 
gündemine gelen, sağır sultanın bile duyduğu MİT TIR’ları iddia-
larıyla ilgili, ‘Devletin sırlarını ifşa etmek ve casuslukla’ suçlanmış-
tır.  ‘Herkesin bildiği sırları’ ifşa etmek, herkesin sahip olduğu bilgileri 
vermek nasıl casusluk olarak tanımlanır? Bunu da anlayabilmiş 
değiliz. Kaçma şüphesi ile Maltepe Cezaevi’ne kapatılan gazeteci 
ve milletvekilinin adresi bilinmektedir. ‘Adresleri var, kaçmazlar’ 
denilerek serbest bırakılan ‘Damat sanıklar’ gibi, Berberoğlu’nun da 
adresi ve ‘hukuki süreç’ gerçekten de devam ettirilmek isteniyorsa, 
adli kontrol şartıyla bu yol izlenebilir.  Buna rağmen tutuklama kararı 
çıkmasını da anlayamıyoruz.

 Haberden suçlu çıkmaz, gerçeklerden hiç çıkmaz. Halkın haber 
alma hakkını gazeteci ve milletvekili olarak izleyen, koruyan Enis 
Berberoğlu için yapılan bu yanlıştan bir an önce dönülmesini bek-
liyoruz. 

 Bir daha hatırlatıyoruz: Yargının, tüm sanıklara eşit, tarafsız dav-
ranmasını istemek hakkımızdır.

 Bu tutuklama kararı, medyaya ve MİLLETİN MECLİSİ’ne verilen 
son gözdağı örneğidir.” 

• İstanbul Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Die Welt gazetesi Türkiye 
muhabiri Deniz Yücel dün ilk kez Almanya’nın Ankara Büyükelçisi 
Martin Erdmann tarafından ziyaret edildi. Büyükelçi, Erdmann, Deniz 
Yücel ile bir saatten fazla görüştü. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar 
Gabriel de Büyükelçi Erdmann’ın Deniz Yücel’i ziyaret etmesini 
memnuniyetle karşıladı. Gabriel, yaptığı yazılı açıklamada, Yücel’in 
durumunun iyi olması karşısında “rahatladığını” belirterek, cezaevin-
deki koşullarının iyileştirilmesi isteğinin dikkate alındığını kaydetti. 
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• Ömer Çelik için AİHM’e başvuru yapıldı. 148 gündür tutuklu bulun-
masına rağmen iddianamesi hâlâ hazırlanmayan gazeteci Ömer Çelik 
için de AİHM’e ‘acil talepli’ başvuruda bulunuldu. Daha önce de Deniz 
Yücel, Tunca Öğreten ve Mahir Kanaat için AİHM’e başvuru yapılmıştı.

• Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Aralık 2016 tarihinde tutuklanan 
DİHA muhabiri Mehmet Güleş’e ‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘örgüt propa-
gandası yapmak’ suçlarından verdiği 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasının 
gerekçeli kararını açıkladı. 17 sayfalık gerekçeli kararda mahkeme, 
Güleş’in muhabiri olduğu ve KHK ile kapatılan DİHA’nın “Milli 
Güvenlik Kurulunun (MGK) Mayıs 2015 tarihli toplantısında tarif 
olunan ‘Legal Görünümlü İllegal Yapı’ tanımına uygunluk göster-
mektedir” ifadesini kullandı. Güleş’in, yaptığı haberler ve haberleri 
için yaptığı telefon görüşmelerini “örgüt üyeliği” için delil sayan 
mahkeme, sosyal medya paylaşımları yine delil kabul etti.

15 HAZİRAN

• Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinin Yayın Yönetmeni Oğuz 
Güven hakkında tahliye kararı verildi. Güven, ‘Terör örgütü propa-
gandası yapmak’ iddiasıyla 15 Mayıs’ta tutuklanmıştı. Güven, Denizli 
Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’in trafik kazasında ölümüne 
ilişkin Cumhuriyet Gazetesi’nin Twitter hesabında yapılan paylaşım 
nedeniyle gözaltına alınmıştı. ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ 
iddiasıyla İstanbul 2’nci Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen Güven, 
15 Mayıs’ta tutuklanmıştı.

16 HAZİRAN

• Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu, 196 gün 
süren tutukluluğun ardından tahliye edildi. Mahkeme, karar duruş-
masında, FETÖ üyeliği ile suçlanan Barbaros Muratoğlu’nun ‘örgüt 
üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 
2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme heye-
ti, verilen ceza miktarı ve tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak 
Muratoğlu’nun tahliyesine karar verdi. 

• MİT TIR’ları davasında operasyon ve TIR görüntülerini eski Cum-
huriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a verdiği iddia-
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sıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul 
Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutukluluğuna itiraz reddedildi.

• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis 
Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapse çarptırılıp tu-
tuklanmasının ardından Ankara Güvenpark’tan Maltepe Cezaevi’ne 
kadar 428 kilometrelik yürüyüşüne başladı. Elinde ‘Adalet’ yazan dö-
viz bulunan Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünün 25 gün süreceği açıklandı.

17 HAZİRAN

• Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Huber Köşkü’nde medya 
temsilcilerine iftar verdi. Erdoğan yaptığı konuşmada “Medya alanın-
daki çalışmaların tarafsız, hakkaniyetine ve mesleğin temel ilkelerine 
riayet edilerek yürütülmesi şüphesiz çok ama çok önemli” dedi. 
Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “‘Sizler gerek hükümetim gerek 
şahsım ile ne konuşuyorsam aynısını konuşmak zorunda değilsiniz. 
Ama bir şeyi özellikle rica ediyorum. Yerli ve milli olarak ülkemizin, 
milletimizin menfaatinin olduğu yerde diğerleri teferruattır. Dağlarda 
olanlar ile onlara verdiği destekle ülkemizi karıştırmanın gayreti 
içinde olanların bize kazandıracağı bir şey yoktur.”

19 HAZİRAN

• CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabın-
dan paylaşımda bir iddiada bulundu. Erdoğdu, “Erdoğan dün akşam 
bütün gazetecilerin yöneticilerini özellikle Aydın Doğan’ı çağırıp 
Adalet Yürüyüşünü vermemelerini emretti… Adalet yürüyüşünü 
yayınlamayı teröre destek saydı… Çünkü korkuyor… Anadolu yol-
larından yükselen çığlığı Saray’ı sarıyor…” diye yazdı.

• Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’de tutuklu gaze-
teci Deniz Yücel konusunda AİHM’nin bir an önce karar vermesini 
umduklarını söyledi. Gabriel, Türkiye’ye hukuk devleti ilkelerine geri 
dönülmesi çağrısı yaptı. Bunun Yücel’in serbest bırakılması anlamına 
geldiğini belirten Bakan, ‘Türkiye’nin harekete geçmemesi halinde 
bu tartışmada bir çözüme varılamayacağını’ söyledi.

• CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki 
olarak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla ve on binlerce 
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yurttaşın katılımıyla Ankara’dan başlatılan ‘Adalet Yürüyüşü’ne, 
dördüncü gününde bir destek de avukat Turgut Kazan’dan geldi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na yönelik, “Yargı, sizi de 
davet ederse şaşırmayın” sözlerinin ardından yürüyüşe katılmaya 
karar verdiğini ifade eden Turgut Kazan, “Ben de bir hukukçu ola-
rak kendimi bu konuda görevli saydım. Katkıda bulunmak istedim. 
Hukuk devleti ve adil yargılama için yürüyorum” dedi.

• Sosyalist Enternasyonal, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tu-
tuklanmasını kınayan bir bildiri yayınladı. Bildiride, “‘Enternasyonel, 
Berberoğlu’nun MİT tarafından gizlice Suriye’ye gönderilen silahlarla 
ilgili bilgileri açığa çıkarma iddiasıyla cezalandırılmasını ve tutuk-
lanmasını şiddetle kınamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

• Gazeteci Yazar Ahmet Altan, Prof. Dr Mehmet Altan ve Nazlı 
Ilıcak’ın da aralarında bulunduğu toplam 17 kişinin yargılandığı 
davanın ilk duruşması Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde görül-
dü. Bu dava aynı zamanda gazetecileri ‘darbe’ ile suçlayan ilk dava 
olma özelliği taşıyor. Dava tüm itirazlara rağmen iddianamenin 
okunmasıyla başladı. Ardından Nazlı Ilıcak savunma yaptı. Davaya 
savunmalarla devam edilecek. 

 Altan kardeşler ve Ilıcak’la birlikte 15 kişinin daha yargılandığı dava 
gazetecilerin 15 Temmuz darbe girişimine ‘iştirak etmekle’ suçlan-
dıkları ilk dava olma niteliği taşıyor. 

 Ahmet Altan hakkında kapatılan Taraf gazetesinin genel yayın 
yönetmenliğini yaptığı dönemde çıkan bazı haberler, 3 köşe yazısı, 
14 Temmuz tarihinde katıldığı bir televizyon programında yaptığı 
yorumlar, HTS (telefon konuşmaları) kayıtları ve tanık ifadeleri ge-
rekçe gösterilirken, Mehmet Altan hakkında ise 2 köşe yazısı, Ahmet 
Altan ve Nazlı Ilıcak’la 14 Temmuz’da katıldığı televizyon programı, 
tanık ifadeleri, HTS kayıtları ve evinde bulunan 6 adet 1 dolar delil 
olarak sunuluyor. 

 İddianamede diğer 13 kişi hakkında darbe suçlamalarına ek olarak 
‘Terör örgütü yöneticisi olma’ veya ‘Terör örgütü üyeliği’ suçlamaları 
yöneltilirken Tibet Murat Sanlıman ise ‘Silahlı terör örgütüne bilerek 
ve isteyerek yardım etmek’ ile suçlanıyor. 

 Davada Altan kardeşler ve Ilıcak’a ek olarak Ekrem Dumanlı, 
Emrullah Uslu, Tuncay Opçin, Abdülkerim Balcı, Şemseddin Efe, 
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Osman Özsoy, Faruk Kardıç, Fevzi Yazıcı, Mehmet Kamış, Şükrü 
Tuğrul Özşengül, Yakup Şimşek, Bülent Keneş, Ali Çolak ve Tibet 
Murat Sanlıman sanık olarak yargılanıyor. 

 Altanlar ve Ilıcak’la birlikte Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül ve 
Yakup Şimşek tutuklu olarak yargılanırken Tibet Murat Sanlıman 
ise tutuksuz olarak yargılanıyor. Geri kalan 10 kişi hakkında ise 
yakalama kararı bulunuyor. 

 247 sayfalık iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve 65. Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ‘suçtan zarar görenler’ olarak yer alıyor.

• Mısır, Hürriyet’in İngilizce yayın organı Hürriyet Daily News’e erişim 
engeli getirdi. Kararı, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni 
Yetkin, köşesinde duyurdu.

• Star gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren’in, CHP’nin başlattığı ‘Adalet 
Yürüyüşü’ ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın üslubunu eleştirdiği 
cümlesi sansürlendi. Taşgetiren’in önceki günkü yazısı şu cümlelerle 
bitiyordu: “Bence iktidar ‘Adalet Yürüşü’nü önemsemeli. Bekir Bozdağ 
üslûbu ile olmaz bu iş.”  Ankara baskısında yer alan bu ifadeler diğer 
baskılarda ve internet sitesinde yer almadı.

• Yeni Akit Gazetesi Yazarı Abdurrahman Dilipak ‘Teşekkürler 
Kılıçdaroğlu!’ başlıklı yazısında CHP liderinden yürüyüşü bitir-
mesini istedi. CHP liderini cezaevi ile tehdit eden Dilipak şöyle 
yazdı: “İddia gerçekse, MİT TIR’ları görüntülerini Ekrem Dumanlı 
Kılıçdaroğlu’ya, Kılıçdaroğlu Enis Berberoğlu’na, o da Can Dündar’a 
vermiş! Kılıçdaroğlu’nun telaşı da, Erdoğan’ın yürüyüşle ilgili açık-
lamasında yargı uyarısının sebebi de şimdi daha iyi anlaşılıyor. 
Kılıçdaroğlu’nun ‘cezaevine doğru büyük yürüyüşü sürüyor. Kendi 
ayağı ile tıpış tıpış gidiyor. Durmak yok yola devam.” 

21 HAZİRAN

• Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye raportörü Kati Piri tarafından 
hazırlanan rapor taslağı AP Dış İlişkiler Komisyonu’nda oyçokluğu ile 
kabul edildi. Taslak raporda, kanunun üstünlüğü, demokrasi, ifade ve 
medya özgürlüğü, insan hakları, azınlıkların hakları, dini özgürlük-
ler, barışçıl protesto özgürlüklerinin müzakere sürecinin temelinde 
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olduğu vurgusu yapıldı. Türkiye’nin 26 Nisan’da yayımlanan Dünya 
Basın Özgürlüğü Endeksi’nde, gazetecilerin en çok tehdit edildiği, 
saldırıya uğradığı, yargı tarafından gözaltı ve hapis cezalarıyla taciz 
edildiği ülkelerden biri olarak 155. sırada olduğu hatırlatıldı. Kamu 
çalışanları, güvenlik güçlerinin işten çıkartılması, yayın organları-
nın kapatılması, gazetecilerin, akademisyenlerin, yargıçların, insan 
hakları savunucularının, sıradan vatandaşların tutuklanması, mal 
varlıklarına ve pasaportlarına el konulması, okulların, üniversitele-
rin kapatılması, binlerce kişiye seyahat yasağı getirilmesi kınandı. 
Özel şirketlere ve firmalara el konulması hakkında endişeler dile 
getirildi. Herhangi bir suça karıştığı kanıtlanmadan tutulan bütün 
tutukluların derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

• Tutuklu gazetecilerin yargılandığı davada savunma yapan yazar Nazlı 
Ilıcak, 2013 yılında kadar Erdoğan’ın yanında yer aldığını, sonrasında 
ise muhalifi olduğunu söyledi. Ilıcak, “Ben Erdoğan’ın düşmanı değil, 
sadece muhalifiyim. Neden Erdoğan’ın öldürecek bir hamle içerisinde 
yer alayım. Benim geçmişten gelen yol arkadaşlığıma rağmen ne bu 
nefreti doğurabilir?” diye konuştu.

• Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 
medya patronlarını ağırladığı iftarda Adalet Yürüyüşünü yayınla-
mayın emri verdiğini iddia eden CHP Milletvekili ve Genel Başkan 
Yardımcısı Aykut Erdoğdu için sert ifadeler kullandı. Hakan, 
“Yalancısın ve müfterisin Aykut Erdoğdu” başlıklı bir köşe yazısı ka-
lem aldı. Ahmet Hakan yazısında Erdoğdu’nun ifadelerinin doğru 
olup olmadığını Aydın Doğan’a sorduğunu, Doğan’ın da bu iddiayı 
yalanladığını belirtti.

• CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bu-
lunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nu ziyaret etti. 
Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Yarkadaş, Enis Berberoğlu’nun 
kamuoyuna yolladığı mesajları paylaştı. Berberoğlu’nun “33 yıllık 
gazeteciyim. Eşim ve ben gazetecilik dışında hiçbir iş yapmadık. 
Casusluk suçlamasını kesinlikle reddediyorum. Adalet istiyorum” 
dediğini aktaran Yarkadaş, Enis Berberoğlu’nun kendisine yöneltilen 
casusluk ithamını “komik, mesnetsiz, akıldışı ve ayakları yere bas-
mayan” bir suçlama olarak değerlendirdiğini belirtti. “Milletvekili 
arkadaşımız bir an önce serbest bırakılmalıdır” dedi.
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• Basın Konseyi, genç gazeteci ve gazeteci adayları için, Konsey mer-
kezinde düzenlenen meslek içi eğitim seminerlerinin ilki tamam-
landı. 5-21 Haziran arasında devam eden seminerlere 4 ildeki 6 
üniversiteden iletişim öğrencileri katıldı. Seminerleri Basın Konseyi 
Başkanı gazeteci Pınar Türenç, Basın Konseyi Onursal Üyesi gazeteci 
Oktay Ekşi, gazeteci ve hukukçu Orhan Birgit, TBMM eski Başkanı 
Hüsamettin Cindoruk, Av. Turgut Kazan, Dr. Murat Önok, Av. Fikret 
İlkiz, Av. Başar Yaltı, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket 
Dikmen, gazeteci Kenan Akın, Hürriyet gazetesi Yazı İşleri Müdürü 
Tufan Türenç, Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, CNN 
Türk programcısı Ahu Özyurt, gazeteci Doğan Satmış, Prof. Fatoş 
Adiloğlu, gazeteci Fehmi Ketenci, gazeteci Seda Kaya Güler, gazeteci 
Toygun Atilla, Ulusal Kanal Genel Koordinatörü Yalçın Büyükdağlı, 
gazeteci Okşan Atasoy, gazeteci Atilla Gökçe, gazeteci Turgay Noyan, 
eski Devlet Bakanı ve köşe yazarı Yaman Törüner verdi. Genç mes-
lektaşları mesleğe hazırlamak için ders konuları yanında deneyim 
ve örnek olayların anlatıldığı seminer programı sonunda öğrenciler 
katılım belgelerini aldılar.

22 HAZİRAN

• Star gazetesi yazarı Ahmet Kekeç’in aynı gazetede yazan Ahmet 
Taşgetiren’i Adalet Yürüyüşü ile ilgili yazısı nedeniyle eleştirmesi üze-
rine, Taşgetiren bugünkü köşesinde 11 Ekim 1998’deki “Özgürlükler 
İçin El Ele” eylemini hatırlattı. Star gazetesinden Ahmet Kekeç, 
Taşgetiren’in Adalet Yürüyüşü ile ilgili yazısında Kılıçdaroğlu’nun 
yürüyüşü için “69 yaşında bir direnç yürüyüşüdür bu” ifadesi üzerine 
“Yazık!” demiş ve kendisini eleştirmişti.

• Ahmet Şık’la ilgili dosyada ‘Suç değil’ diyerek takipsizlik kararını 
veren savcı, 2 yıl sonra HTS kayıtlarını gerekçe göstererek kendi 
kararının kaldırılmasını istedi. 

 Cumhuriyet iddianamesinde hakkında DHKP-C’ye yardım suçlaması 
yöneltilen Ahmet Şık’la ilgili dosyada hukukun “yapboz” a dönüştü-
rüldüğünü ortaya koyan belgeler çıktı. İddianamede, Şık’a, Çağlayan 
Adliyesi’nde savcı Mehmet Selim Kiraz’ı rehin alan DHKP-C’lilerle 
rehin alma eylemi sürerken telefonda yaptığı görüşmeyi haberleştir-
mesi nedeniyle “terör örgütüne yardım” suçlaması yöneltildi. Oysa 
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Şık hakkında 2 yıl önce bu söyleşi nedeniyle açılan soruşturmada 
takipsizlik kararı verilmişti.

• ‘Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği’ kampanyasına katılan gaze-
tecilerin yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
devam edildi. Savunmalar ardından kararını açıklayan mahkeme 
heyeti, avukatların “5187 sayılı kanunun 11. maddesinin Anayasa 
Mahkemesi’ne aykırı” olduğu iddiasını “ciddi” bulmayarak dosyanın 
Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi yönündeki talebi reddetti. 
Avukatların esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre 
vererek, duruşmayı 14 Eylül gününe erteledi.

23 HAZİRAN

• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 690 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’de (KHK) getirilen yaptırımları dikkate alarak, toplam 
11 televizyon kanalına en üst sınırdan ceza verdi. ‘Ahlaksızlık, do-
landırıcılık ve cinsel içerikli yayınlar’ ile ‘gıda takviyesi ürün satışı’ 
ve ‘arkadaşlık hatları’ reklamı yapan, ‘ara-kazan’, ‘bul-kazan’ gibi 
adlarla yarışma düzenleyerek izleyicileri aldatan kanallara 5’er kez 
program durdurma ve en üst sınır olan yüzde 5 oranında para cezası 
verilmesi kararı alındı. Söz konusu TV kanalları bir önceki aya ait 
reklam gelirlerinin yüzde 5’i oranında ceza ödeyecek. Bu kanalların 
aynı tür yayınlara devam etmeleri durumunda, önce 10 güne kadar 
yayınları durdurulacak, ardından da lisansları iptal edilecek.

• Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi’nin yazar ve yöneticilerinin de 
aralarında bulunduğu 2’si tutuklu 9 sanığın, ‘devletin birliğini ve 
ülkenin bütünlüğünü bozmak’ ve ‘terör örgütüne üye olmak’ iddi-
asından yargılandığı davada yazar Aslı Erdoğan ve Dilci Necmiye 
Alpay hakkındaki yurt dışı yasağı kaldırıldı.

• Gazeteci Yazar Ahmet Altan, kardeşi Prof. Mehmet Altan ile Gazeteci 
Nazlı Ilıcak’ın da aralarında bulunduğu 17 kişinin yargılandığı “15 
Temmuz darbe girişimine iştirak” davasında ara karar verildi. 
Tüm tahliye taleplerini reddeden mahkeme, bir sonraki duruşmayı 
19 Eylül’e erteledi

• Türkiye’de tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel, Theodor Wolff 
Özel Ödülü’ne layık görüldü. Çarşamba akşamı Berlin’de düzenle-
nen ödül töreninde konuşan Theodor Wolff Ödülü Danışma Kurulu 
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Başkanı Hermann Neusser, ilk kez verilen bu özel ödül ile “Türkiye 
ve diğer birçok ülkede olmayan basın özgürlüğünün önemine dikkat 
çekmek istediklerini” söyledi. Theodor Wolff Özel Ödülü’nü Deniz 
Yücel adına eşi Dilek Mayatürk Yücel aldı.

• Tutuklu gazeteciler Gökmen Ulu ve Mediha Olgun için verilen itiraz 
dilekçesinde şöyle denildi: “Haberden dolayı hapiste olan arkadaşla-
rımızın tutukluluğu hukuka aykırıdır.” 

• Brüksel’de Fredrich Ebert Stiftung (Vakfı) tarafından düzenlenen 
basın özgürlüğü ile ilgili toplantıda Cumhuriyet’e yönelik dava ve 
soruşturmalar ile Türkiye’deki basın özgürlüğü ihlalleri masaya 
yatırıldı. ‘Türkiye’de kötüye giden basın ve ifade özgürlüğü’ konulu 
toplantıda konuşan AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu 
Başkan Yardımcısı Miltiadis Kyrkos, 2014’ten beri Türkiye’deki basın 
özgürlüğünün Avrupa Parlamentosu’nun gündeminde olduğunu be-
lirterek “2015’te barış sürecinin bitirilmesinden sonra ifade özgürlüğü 
sınırlanmaya başladı. Darbe girişiminin ardından ise iş çığırından çık-
tı” dedi. Türkiye ile müzakereleri sağlayabilmek için bütün imkânları 
kullandıklarını savunan Kyrkos, “Kati Piri’nin hazırladığı raporun 
büyük destek alacağını düşünüyoruz. Parlamento artık komisyondan 
üyelik müzakerelerinin dondurulmasını istiyor. Gazetecilere destek 
olamadık. Şimdi Erdoğan’ın bir sene daha oyalamasını istemiyoruz. 
Şartlı dondurma en iyi seçenektir” dedi.

29 HAZİRAN

• Avrupa Parlamentosu’nda (AP) temsil edilen beş partinin grup baş-
kanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali 
Yıldırım’a hitaben ortak bir mektup kaleme aldı. Mektupta, hukuk 
devleti ilkelerine saygı gösterilmesi ve basın özgürlüğünün sağlanması 
konusunda Türkiye’ye çağrı yapıldı. Gazetecilerin serbestçe ve kork-
madan haber yazabilmeleri’ gerektiği ifade edilen mektupta, Silivri 
Cezaevi’nde tutuklu bulunan Die Welt Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in 
de serbest bırakılması istendi. Mektup, Avrupa Halk Partisi’nden 
Manfred Weber, Avrupa Sosyalistler Partisi’nden Gianni Pitella, Avrupa 
Muhafazakârlar ve Reformcular İttifakı’ndan Syed Kamall, Liberal ve 
Demokrat İttifak’tan Guy Verhofstadt ile Serbest İttifak/Yeşiller’den 
Ska Keller ve Philipppe Lamberts tarafından imzalandı.
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TEMMUZ

4 TEMMUZ

• Haber platformu sendika.org. Bilgi Teknolojileri ve İletişim kurumu 
kararıyla 49’uncu kez kapatıldı. Bu karar ardından sendika. org, “en 
çok erişim engeline maruz kalan ve bu sansür uygulamasını en çok 
aşan site” olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurdu. Daha önce 
48 kez erişime engellenerek bu alandaki rekorun ilk sahibi olan 
DİHA da ajansın bir bütün olarak kapatılmasının ardından yayın 
hayatına son vermişti.

• Özgürlükçü Demokrasi gazetesi çalışanları Leyla Yıldız ile Murat 
Karakaş 4 Temmuz günü Adana’da gözaltına alındı. Yıldız ve Karakaş 
ertesi gün “adlî kontrol” şartıyla serbest bırakıldı. Yıldız ve Karakaş 
Adana’nın Ceyhan ilçesinde üzerlerinde dergi bulundurdukları ge-
rekçesiyle gözaltına alınmışlardı.

• Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Kürt Yazarlar Derneği 
üyesi Hasip Yanlıç evine yapılan baskında gözaltına alındı. Yanlıç’ın 
evinde yapılan aramada Hasan Cemal’in ‘Delila’ adlı kitabına da el 
konulduğu belirtildi. Avukatı Hasip Yanlıç’ın ‘örgüt propagandası’ 
iddiasıyla gözaltına alındığını ve dosyasına gizlilik kararı getirildi-
ğini söyledi.

5 TEMMUZ

• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), şubat ayından beri tu-
tuklu bulunan Alman Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz 
Yücel’in başvurusu hakkında Türkiye’den savunma istedi. Deniz 
Yücel’in avukatı Veysel Ok’a AİHM tarafından gönderilen tebligatta 
Türk hükümetine savunmasını sunması için 24 Ekim’e kadar süre 
verildiği bildirildi. Tebligatta Alman hükümetinin de isterse mah-
kemeye görüşünü sunabileceği belirtildi.
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6 TEMMUZ

• Aralarında gazeteci Murat Aksoy ve eski şarkıcı ve kapatılan Meydan 
gazetesi köşe yazarı Atilla Taş’ın da bulunduğu çoğunluğu gazeteci 
29 kişinin ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla yargılandıkları davanın 
üçüncü duruşması İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. 
Sanıklar ve avukatları ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasını reddetti ve 
tahliyelerini istedi. Tutuklu sanık Davut Aydın, skolyoz hastası oldu-
ğunu, hastalığından kaynaklı kilo kaybı nedeniyle 44 kiloya düştüğü-
nü ve solunum problemleri yaşadığını anlatarak sağlık durumunun 
tutukluluğa elverişli olup olmadığı konusunda adlî tıp raporu talep 
etti. Duruşma sonunda ara kararını açıklayan mahkeme heyeti dava 
kapsamında tutuklu bulunan 13 sanığın ve avukatlarının tahliye 
taleplerini reddetti ve duruşmayı 24 Ekim’e erteledi.

• Ankara’da Rudaw TV çalışanı Ayhan Çetin ve K24 çalışanı Mehmet 
Türe, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
Çetin ve Türe’nin gözaltı gerekçesi açıklanmadı.

9 TEMMUZ

• İbrahim Eren, RTÜK tarafından teklif edilen 3 aday arasından se-
çilerek Bakanlar Kurulu kararıyla TRT Genel Müdürlüğü’ne atandı. 
36 yaşındaki İbrahim Eren, Bilal Erdoğan’ın okul arkadaşı olmasıyla 
gündeme gelmişti. ATV’de 3 yıl genel müdür yardımcılığı yapan Eren, 
2013’ten bu yana TRT’de Genel Müdür Yardımcısı’ydı.

• Flash TV ana haber sunucusu Gökhan Taşkın, sabaha karşı 
Beyoğlu’nda eğlence çıkışı, silahla arkadaşını topuğundan vurdu. 
Taşkın “Bar çıkışı yolda yürürken, belimdeki silahı almaya çalıştı. 
Silah o sırada patladı. Patlayan silahtan çıkan kurşunlardan birisi 
arkadaşımın ayağına isabet etti. Ben de kendisini olay sonrası has-
taneye götürdüm” dedi. Gözaltına alınan Taşkın, savcılık kararıyla 
serbest bırakıldı.

• Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’e 
ait Beyaz TV’deki ‘Beyaz Gazete’ programında, eskiden Reha 
Muhtar’ın ekibinde çalışan Ömür Varol, Sezen Aksu’nun ‘Manifesto’ 
şarkısının klibinde “işaretler” bulunduğunu söyledi. Varol: ”Manifesto 
bildiri demek, bildiri muhtıra demek, muhtıra da darbeyi çağrıştırı-
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yor. Şarkının adı ‘Muhtırayı’ anımsatıyor. Ne zaman klip çekilmiş, 
Mayıs’ta. Mayıs ne demek, Gezi o zamanlar yapılmıştı. Bir de Güz’den 
bahsediliyor. Sert geçecekmiş” dedi.

• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 25 gün önce başlattığı 
Adalet Yürüyüşü pazar günü Maltepe’de sona erdi. İki milyon kişi-
nin katıldığı mitinge, iktidara yakın gazetelerin birinci sayfasında 
tek kelime yer almazken, Yeni Şafak, ‘Maltepe’de bitti’, Türkiye ise 
“CHP’nin şovu bitti’ ifadelerini kullandı. İktidara yakın Star gaze-
tesi ‘Hangi Yüzle Adaletten Bahsediliyor’ diyerek Adalet Mitingi’ni 
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nu hedef alması 
üzerinden kurdu. Gazete mitinge ilişkin birinci sayfasından gör-
düğü tek habere ise “CHP’liler Maltepe diyerek AK Parti mitingini 
paylaştı” başlığını attı. Akit gazetesi yürüyüşü görmedi, Erdoğan’ın 
sözleriyle ‘Kılıçdaroğlu’nun Ufku Yok’ manşeti attı. Mitingini hiç 
görmeyen Sabah gazetesi ise manşetinde Kılıçdaroğlu’nu hedefe aldı. 
Sabah, manşetinde ‘Danışmanı Bylock Beyin Takımından’ ifadelerini 
kullandı. Takvim, mitingi hiç görmemeyi tercih ederken, Akşam ise 
birinci sayfasından gördüğü küçük spotta ‘FETÖ’nin talepleri ile bitti’ 
başlığını kullandı. Hürriyet, Sözcü, Cumhuriyet, Posta, Evrensel, 
BirGün gazeteleri ise mitingi manşetlerine taşıdı.

• İzmir, Bornova Küçükpark’ta ‘Hayır biz kazandık’ eyleminde gözal-
tına alınan 7’si tutuklu 24 kişinin “Cumhurbaşkanına hakaret, 2911 
sayılı Toplantı ve Yürüyüş Kanununa muhalefet etmek ve devletin 
egemenlik alametlerini aşağılamak” suçlarından açılan davanın ilk 
duruşması İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkemeye 
giriş esnasında müvekkilleri ile görüşmek isteyen avukatlar jandar-
ma tarafından engellenince arbede çıktı. Belgeselci Kazım Kızıl, 17 
Nisan günü referandum sonuçlarının protesto edileceğini sosyal 
medyada gördüğünü ve haber takibi için gittiğini belirterek, kalaba-
lık toplandıktan dakikalar sonra polisin müdahale ettiğini belirtti. 
Kazım Kızıl, “Ben gazetecilik faaliyeti için oradaydım suç işlediğimi 
düşünmüyorum. Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasını ise daha 
sonradan öğrendim. İlk ifadem alınırken böyle bir suçlama yoktu» 
dedi. Ara kararda tutuklu sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar 
verildi. Duruşma, 16 Ekim’e ertelendi.
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10 TEMMUZ

• Evrensel gazetesi Yayın Yönetmeni Fatih Polat’ın, “Erdoğan ailesiyle 
ilgili bu iddialara muhatapları ne diyor?” başlıklı köşe yazısı için veri-
len içerik kaldırma kararına yapılan itiraz reddedildi. Fatih Polat, 27 
Mayıs tarihinde yayınlanan köşe yazısında theblacksea.eu sitesinde 
Erdoğan ailesiyle ilgili iddiaları gündeme getirmiş ve “Craig Shaw’ın 
imzasını taşıyan haberi, Türkiye’deki okurlar açısından da önemini 
dikkate alarak köşemde olduğu gibi yayınlıyorum” diyerek haberi kö-
şesinde paylaşmıştı. Haberde “Malta Files, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
ailesi ile Sıtkı Ayan ve Azeri iş adamı Mübariz Mansimov arasındaki 
milyon dolarlık petrol tankeri ortaklığı iddialarına yer veriliyordu.

12 TEMMUZ

• Erdoğan BBC’ye konuştu ve Türkiye’nin kendi ayakları üzerinde du-
rabileceğini ifade etti. Erdoğan tutuklu gazeteci sayısının 170’i buldu-
ğunun söylendiğini, ancak bunun gerçek olmadığını ileri söyleyerek 
hapiste sadece 2 gazeteci olduğunu söyledi. Bu 2 gazeteci dışında 
söylenen her şeyin yalan olduğunu belirten Erdoğan, “Yalanlarla 
dünyayı kandırmayın” çıkışında bulundu. Erdoğan, halen tutuklu 
bulunan Mediha Olgun ile Muhabir Gökmen Ulu’nun basın kartı 
sahibi olduğu bilirtti. Oysa, aralarında Kadri Gürsel, Turhan Günay, 
Murat Sabuncu, Güray Öz, Musa Kart, Hakan Kara gibi Cumhuriyet 
çalışanlarının da basın kartı bulunuyor.

 5 Temmuz’da, İnsan Hakları toplantısına yönelik Büyükada baskı-
nında tutulan polis tutanağı, suçlanan insan hakları savunucuları 
hakkında delil toplanmadığını, baskın yapılarak şüpheliler hak-
kında şaibe yaratıldığını ortaya koydu. Gizlilik kararına rağmen, 
tutunak Türkiye gazetesinde yayımlandı. İstihbarat birimlerinin 
Büyükada’daki toplantıyı hazırlık aşamasından itibaren izlemeye 
başladığı iddia edildi. Oysa polis tutanağında soruşturmanın “baskın” 
şekilde yapıldığı belirtildi. Ayrıca aynı haberde, şüphelilerin telefon-
larında ‘24 Temmuz Birlikte Özgürüz’ isimli Whatsapp grubuna 
üye oldukları, böylece toplantıda 24 Temmuz’da yasa dışı bir şey 
yapılacağının konuşulduğu ima edildi. Oysa bu Whatsapp grubu, 
‘Dışardaki Gazeteciler’ grubunun kendi aralarında Cumhuriyet 
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davasının ilk duruşmasına çağrı yapılması için oluşturulmuştu. 
Gözaltına alınanlardan Özlem Dalkıran da bu Whatsapp grubuna 
üyeydi. ‘Dışarıdaki Gazeteciler’ adına yapılan açıklamada “Türkiye 
Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi’ndeki tutuklu meslektaşlarımızın 
masumiyetini anlatmak için çalışan biz ‘dışarıdaki gazetecileri’ hedef 
aldı. ‘24 Temmuz Planı Çöktü’ başlıklı yazıda Büyükada’da gözaltı-
na alınan ve iftiraflara maruz kalan bir hak savunucusunun dahil 
olduğu ‘24 Temmuz Birlikte Özgürüz’ isimli whatsapp grubumuz 
insan aklıyla alay eden bir biçimde suç gibi sunuldu” denildi. Grubun 
Çağlayan Adliyesi’nde 24 Temmuz’da yargılanacak Cumhuriyet 
yazar ve yöneticilerine destek olmaya çağrı yapmak için kurulduğu 
belirtilen açıklamada “Hep söylüyoruz: ‘Onlar hapisken biz de özgür 
değiliz’. Bu nedenle WhatsApp grubumuzun adı ‘24 Temmuz Birlikte 
Özgürüz.’ Çok affedersiniz, birbirimize mesaj bile yazıyoruz! Hatta 
Maçka Parkı’nda piknik de yaptık! Yıllarca Fethullah Gülen çetesine 
verdiği destekle bilinen bir gazetenin, hayatını çetelerle mücadeleyle 
geçirmiş arkadaşlarımızı suçlaması hiç de masum değildir” denildi.

• FETÖ’nün gizli haberleşme programı ‘Bylock’u kullandığı iddia edi-
len gazetecilerin listesi ‘superhaber.tv’ internet sitesinde yayınlandı. 
Sarı basın kartı sahibi 330 kişinin yer aldığı Bylock’çu listesinde adı 
geçen eski Aydınlık Gazetesi Sorumlu Yazıişleri Müdürü gazeteci 
Mehmet Bozkurt ‘iftiraya uğradığını’ belirterek, site çalışanları 
hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda 
bulundu. Ergenekon davasında 9 yıl 3 ay hapse mahkûm edilen ve 
Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan Bozkurt, 
“Terör örgütü lideri Fetullah Gülen’in hakkımda açtığı dava Adli 
Sicil Kaydım’da gazeteciliğimin nişanı olarak tertemiz durmaktadır” 
dedi. Bozkurt, TUSKON’un açtığı davada tutuklanmıştı.

• Dihaber muhabirleri Erdoğan Alayumat ve Nuri Akman, Hatay-
Antep sınır hattında haber takibi yaparken “Makul şüphe” oluştuğu 
gerekçesi ile gözaltına alındı. Gazeteciler hakkında yakalama kararı 
bulunmadığı ve ihbar üzerine gözaltına alındıkları anlaşıldı.

13 TEMMUZ

• Dişarbakır’da 4 Temmuz günü evine düzenlenen baskında gözaltına 
alınan gazeteci Mehmet Çakmakçı, 8 günlük gözaltı sonrası “örgüt 
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üyeliği” iddiasıyla tutuklandı. Yine aynı gün gözaltına alınan yasar 
Hasip Yalıç “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandı.

• HDP, partilerine yönelik haberlere yer vermediği gerekçesiyle kamu 
yayıncılığı yapmakla yükümlü TRT hakkında suç duyusunda bu-
lundu. HDP, TRT’yi ve yöneticilerini ‘görevi kötüye kullanmak’ ve 
‘haberleşmenin engellenmesiyle’ suçladı. Suç tarihinin 3 Ocak-13 
Haziran olduğu belirtilen dilekçede, söz konusu tarihlerde TRT’nin, 
HDP’nin Meclis grup toplantılarını hiç yayınlamadığı, ambargo ve 
sansür uyguladığı belirtildi. Dilekçede, TRT’nin yayınlarının siyasi 
parti ve demokratik gruplarla ilgili fırsat eşitliği ilkesini göz ardı et-
tiği belirtildi, kamuoyunun özgürce kanaat geliştirmesini engelleyen 
nitelikte olmaması gerektiğine işaret edildi.

• Gazeteci Okay Gönensin vefat etti. 67 yaşında vefat eden Okay 
Gönensin, gazeteciliğe 1975 yılında Cumhuriyet’te başladı, Sabah, 
Yeni Yüzyıl, Star ve Yeni Binyıl gazetesinde yazı işleri müdürü, 
yayın koordinatörlüğü, genel yayın yönetmenliği, köşe yazarlığı ve 
başyazarlık yaptı. 2002 yılında Sabah Gazetesi’nden ayrılarak Vatan 
Gazetesi’ni kuran ‘Bağımsız Gazeteciler Grubu’nda yer aldı.

• Başbakan Binali Yıldırım’ın referandum öncesi yaptığı bir konuş-
mayı sosyal medya hesabından eleştiren Görele Sol gazetesi yazarı 
Ali Dursun, ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan 1 yıl 2 ay hapis 
cezasına çarptırıldı. Dursun’un daha önce gazetecilikle ilgili cezaları 
bulunması nedeniyle cezası ertelenmedi.

15 TEMMUZ

• İzmit’te, Kocaeli Koz dergisi ve internet sitesinin Yazı İşleri Müdürü 
Yeliz Koray’ın, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili ‘Yerim destanınızı’ 
başlıklı yazısı internet sitesinde yayımlandı. Sosyal medyada hakkın-
da linç kampanyası sonrasında Koray, akşam saatlerinde İzmit’teki 
evinde gözaltına alındı. İfadesi alındı ve adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı. 

• Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, 15 Temmuz darbe girişiminin 
yıl dönümüne ilişkin hazırladığı raporunda Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne acilen devreye girmesi çağrısında bulundu. RSF ra-
porunda, “Darbe girişiminden 5 gün sonra OHAL ilan edildi. Bu 
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darbe girişimi hükümete onlarca medya kurumunu kapatmasına 
fırsat sağladı. Türkiye, basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 155.
sırada bulunuyor. Darbeden sonra 100’den fazla gazeteci tutuklandı” 
ifadeleri yer aldı. Raporda tutuklu tüm Türk gazetecilerin serbest bı-
rakılması çağrısında bulunan örgütün Orta Asya sorumlusu Johann 
Bihr, ‘Sebepsiz yere yapılan keyfi tutuklamalar ve tutukluların tecrit 
edilmeleri işkence ve kötü muamele gibi görülmeli. Türkiye normal 
hukuk düzenine geçene kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu 
trajediyi bitirmek için bir karar almalı” dedi.

16 TEMMUZ

• Los Angeles Times’de çıkan «Darbe girişiminin birinci yılında bir 
Türk gazetesi, giderek güçlenen Cumhurbaşkanı’nın hedefinde» 
başlıklı yazıda, Cumhuriyet gazetesine yönelik baskılar ele alındı. 
Cumhuriyet ‹in editör ve yazarlarının tutuklandığı, gazeteye reklam 
ambargosu uygulandığı bilgilerine yer verildi.

17 TEMMUZ

• BİA Medya Gözlem Raporu’na göre, Temmuz ayına 136 gazeteci 
cezaevinde girdi, 301 gazeteci çeşitli suçlamalarla toplam 142 ağır-
laştırılmış müebbet, 5 müebbet ve 4 bin 259 yıl 10 ay hapis tehdidiyle 
karşı karşıya kaldı. 167 gazeteci, ‘örgüt yöneticiliği’, ‘örgüt üyeliği’, 
‘örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’, ‘örgüte yar-
dım’ gibi suçlamalar nedeniyle toplam 3 bin 798 yıl hapis istemiyle 
yargılanıyor. Bunlardan 13’ü beraat ederken 2’si de toplam 12 yıl 6 
ay hapse mahkum edildi.

• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 1989 yılından bu yana her yıl 24 
Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü’nde verilen Basın 
Özgürlüğü ödüllerinin, ülkenin ve medyanın içinde bulunduğu ko-
şullar nedeniyle bu yıl ilk kez verilmeyeceğini duyurdu.

• 15 Temmuz’daki darbe girişiminde Bağcılar’daki Doğan Medya 
Center’ın işgal edilip yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda bir kişinin 
şehit edilmesine ilişkin davanın ikinci duruşması yapıldı. 3’ü tutuklu, 
19 sanığın yargılandıkları davanın duruşması, tutuklu sanıkların sa-
vunmaları için ek süre istemeleri nedeniyle, 7-8-9 Ağustos’a ertelendi.
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18 TEMMUZ

• Hürriyet gazetesi magazin muhabiri İsmail Bayrak, oyuncu Tuba 
Büyüküstün ile görüntülediği işletmeci Umut Evirgen ile iki çalışanı 
hakkındaki gasp şikâyetinden vazgeçti. Sanıklar Umut Evirgen, Doğan 
Akbaş ve Ahmet Fatih Baltacı, İsmail Bayrak’ın şikâyeti üzerine bu 
kişinin fotoğraf makinesini gasp ettikleri iddiasıyla tutuklanmıştı. 
Sanık Evirgen duruşmada, “Ben kimseye talimat vermedim. Tahliyemi 
istiyorum” dedi. Mağdur İsmail Bayrak ise ifadesinde, “Makinemi 
almalarını ben istedim. Şikâyetçi değilim” dedi. Mahkeme, Tuba 
Büyüküstün ve iki restoran çalışanının bir sonraki duruşmada din-
lenmesine hükmederek sanıkların tahliyelerine karar verdi.

• Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu, Cumhuriyet 
gazetesi yazarlarının tutuklanmasının keyfi olduğunu açıklayarak 
gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Alternatif 
Nobel olarak da bilinen Doğru Yaşam Ödülü’ne 2016 yılında layık 
görülen Cumhuriyet gazetesinin 11’i tutuklu 19 çalışanının yargı-
landığı dava 24 Temmuz’da başlayacak. Aralarında Can Dündar, 
Murat Sabuncu ve Kadri Gürsel’in de olduğu 17 kişi, ‘silahlı terör 
örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek’ suçlama-
sından yargılanıyor.

20 TEMMUZ

• 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da 
ilan edilen olağanüstü hal, bir yılını tamamladı. Türkiye Gazeteciler 
Sendikası, OHAL’in bir yılını değerlendirdi. TGS ‘nin değerlendir-
mesi şöyle:

 – Darbe girişiminden beş gün sonra ilan edilen OHAL ile 110 medya 
kuruluşu kapatıldı. Kapatılan medya kuruluşlarının 20’si daha sonra 
tekrar açıldı. Kapatılan kurumlar arasında Hayatın Sesi TV, İMC 
TV, TV10, Özgür Gündem, Azadiya Welat, DİHA, JINHA Evrensel 
Kültür Dergisi de bulunuyor.

 – Şu anda 157 gazeteci cezaevinde. Türkiye hapisteki gazeteci sayısı 
nedeniyle dünyada en çok gazeteci hapseden ülke olmuşken, iktidar 
kanadındaki çeşitli isimlerden cezaevlerindeki gazeteci sayılarına 
ilişkin tartışmalı açıklamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
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Erdoğan cezaevinde sadece 2 gazeteci olduğunu söylerken, Adalet 
Bakanı Bekir Bozdağ ise bu sayıyı 3 olarak açıkladı.

 – Temmuz’a 136 gazeteci cezaevinde girdi, 301 gazeteciye toplam 
142 ağırlaştırılmış müebbet, 5 müebbet ve 4 bin 259 yıl 10 ay hapis 
isteniyor. 18 gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten 90 yıl 
hapis istemiyle yargılandı.

 – Darbe girişiminin üzerinden geçen bir yılda, tutuklanan çok sayı-
da gazeteci de hapishanedeki birinci yılını doldurdu. Buna rağmen 
iddianameler ancak bahar ayında açıklandı ve birçok büyük medya 
davası ya yeni görüldü ya da henüz hiç başlamadı.

 – OHAL kapsamında 715 gazetecinin sarı basın kartı iptal edildi.
 – Basın kuruluşları kapatıldı, 2 bin 500’ün üzerinde gazeteci işsiz 

kaldı. Bu sayı ile işsiz gazeteci sayısı 10 bine dayanmış oldu.
 – Türkiye, RSF Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında 

155. sıraya düştü.
 – Anayasa Mahkemesi Türkiye’de ifade özgürlüğünü garanti altına 

almak için kilit bir role sahipti. Ancak OHAL’in ilanından itibaren 
çalışmadı. Yapılan başvurular değerlendirmeye bile alınmadı.

 – Şubat 2017’de OHAL İnceleme Komisyonu oluşturuldu. Bu ko-
misyonun 200 binin üzerindeki OHAL mağdurunun başvurularını 
inceleyecekti. Ancak hâlâ çalışmaya başlamadı.

21 TEMMUZ

• Türkiye ile Almanya arasında İncirlik Üssü, Nazi benzetmesi, gazeteci 
Deniz Yücel’in tutuklanması, OHAL uygulamaları, Diyanet’e bağlı 
imamların casusluk faaliyetleri gibi pek çok konuda çıkan kriz, insan 
hakları aktivisti Peter Steudtner’in Türkiye’de tutuklanmasıyla bir 
kez daha tırmandı. Türkiye ile ilişkilerde ‘sabrın sonuna geldiklerini’ 
belirten Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Ankara’nın yap-
tıklarının karşılıksız kalmayacağını söyledi. Ankara’ya karşı yeni bir 
politikayı gündeme alacaklarını açıkladı.

23 TEMMUZ

• İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, üzerinde tutuklu gazeteci 
Ahmet Şık’ın fotoğrafının olduğu bir tişörtle poz vererek ilk duruş-
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ması 24 Temmuz’da başlayacak olan Cumhuriyet Davası öncesinde 
Türkiye’deki tutuklu gazeteciler için özgürlük istedi.

24 TEMMUZ

• Fransa’nın Liberation gazetesi, yazar ve yöneticileri Çağlayan 
Adliyesi’nde yargılanmaya başlanan Cumhuriyet gazetesi için azel 
bir sayı çıkardı. “Libération, Türkiye’deki tüm tutuklu gazetecilerle 
dayanışma içinde, 19 çalışanının davası için Cumhuriyet’e sayfala-
rını açıyor” ifadelerinin yer aldığı ekte, Libération Yayın Yönetmeni 
Laurent Joffrin ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı Orhan Erinç birer 
başyazı kaleme aldı. Gazetenin altı sayfalık özel ekinde davanın ay-
rıntıları aktarılırken Türkiye’deki son durumu ele alan bazı görüşler 
de yer aldı.

• 268 gündür tutuklu bulunan Cumhuriyet yazarları, yöneticileri, mu-
habirleri ve avukatları ilk kez hâkim karşısına çıktı. ‘Terör örgütüne 
üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ iddiasıyla tutuklanan 
Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki dava, 
gözaltına alınmalarından 9 ay, iddianamenin hazırlanmasından 3 
ay sonra başladı. 12’si tutuklu 19 kişinin yargılandığı davanın ilk 
duruşması görüldü. İlk gün Kadri Gürsel, Musa Kart ve Akın Atalay 
savunma yaptı. Kadri Gürsel’in, 9 yaşındaki oğluna sarılmasına 
jandarma izin vermedi.

• Cumhuriyet Gazetesi soruşturmasını yürüten savcı Murat İnam’ın 
FETÖ davasında müebbetle yargılanması gündeme damga vurdu. 
Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ savcının 
FETÖ davasından sanık olmasını ‘talihsizlik’ olarak nitelendirdi. 
Bakanlığın savcı atama ya da değiştirme gibi bir görev üstlenemeye-
ceğini açıklayan Bozdağ, “Burada bir art niyet olmadığını söylemek 
istiyorum. Keşke böyle görevlendirme olmasaydı. Bu davadan yar-
gılanan bir kişinin bu davaya verilmesi talihsizlik” dedi.

• Cumhuriyet soruşturmasını başlatan savcı Murat İnam’ın FETÖ’ye 
üyelikten sanık olmasının ardından duruşma savcısı Hacı Hasan 
Bölükbaşı’nın da “Fethullah Gülen’e hakaret edemezsiniz” diyerek 
Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Mine Kırıkkanat hakkında id-
dianame düzenlediği ortaya çıktı.
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• Uluslararası basın meslek örgütleri de Cumhuriyet davası ilk du-
ruşmasını izledi. Duruşma öncesinde adliye önünde yapılan ortak 
açıklamaya, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Sınır Tanımayan 
Gazeteciler (RSF), Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Avrupa 
Gazeteciler Federasyonu, Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi 
ile PEN International’ın dünyanın dört bir yanından gelen üyeleri 
katıldı.

• Cumhuriyet davası dış basında geniş yer aldı. İngiltere’nin önemli 
gazetelerinden Times, “laik Cumhuriyet gazetesinin, aralarında 
12 yazar, genel yayın yönetmeni ve çalışanının da bulunduğu 19 
kişinin yargılandığını aktardığı haberinde, sanıkların terör örgüt-
lerine yardım ve yataklık yapmakla suçlandığı” ifadelerine yer verdi. 
The Guardian, Cumhuriyet gazetesi çalışanları ve yöneticilerinin 
yargılanmasını “Türkiye’nin basına saldırısı” olarak nitelendirdi. 
Cumhuriyet’in Türkiye’deki son muhalif gazetelerden biri olduğu 
hatırlatıldı. Sanıkların “PKK’ya ve Gülen hareketine yardım etmek” 
ile suçlandığını belirten The Guardian, insan hakları aktivistlerin bu 
suçlamaları “ipe sapa gelmez” bulduklarını vurguladı. Daily Telegraph 
haberinde, Türkiye’yi “Dünyada en fazla gazetecinin hapiste olduğu 
ülke” olarak nitelendiren Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) 
Türkiye temsilcisi Özgür Öğret’in davayla ilgili görüşlerine yer ve-
rildi. İspanya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden sosyal demokrat El 
Pais, dava haberini birinci sayfadan büyük bir fotoğrafla “Türkiye’de 
basın özgürlüğüne saldırı” başlığıyla gördü. İspanya’nın önde gelen 
gazetelerinden muhafazakar ABC gazetesi savcılığın, Uluslararası 
Basın Enstitüsünün (IPI) de duruşmaya katıldığını yazan Publico, 
Türkiye’deki insan hakları savunucularına atıfla “Cumhuriyetin 
susturulmak istendiğini” ifade etti.

• İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Karşıyaka Belediyesi’nin 6. Basın 
Özgürlüğü Ödülü, tutuklu Sözcü muhabiri Gökmen Ulu’ya verildi.

25 TEMMUZ

• Cumhuriyet gazetesi davasına devam edildi. İkinci gün, Murat 
Sabuncu, Bülent Utku, Güray Tekin Öz, Önder Çelik ve Mustafa 
Kemal Güngör savunma yaptı. Ahmet Şık söz alarak cezaevindeki 
hak kısıtlamalarını anlattı.
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26 TEMMUZ

• Cumhuriyet davasında duruşmaların üçüncü gününde Hakan Kara, 
Turhan Günay, Ahmet Şık, Bülent Yener, Günseli Özatalay savunma 
yaptı. Cumhuriyet davası dosyasına eklenen Twitter’da @JeansBiri 
rumuzlu Ahmet Kemal Aydoğdu’da savunma yaptı. Ahmet Kemal 
Aydoğdu. “AkSilahlanma” hashtagli tweetleri nedeniyle tutuklan-
mıştı.

27 TEMMUZ

• Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik 19 sanıklı da-
vanın dördüncü gününde Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya ve Orhan 
Erinç savunmalarını yaptı. Çetinkaya, FETÖ’yü ilk kendisinin yazdı-
ğını belirterek, ‘Altın Nesil’ adı altında Amerika’da örgütlenmesini 
yazdığımızda kimse olup bitenleri görmedi” dedi.

• Evrensel gazetesi yazarı Yusuf Karataş, Diyarbakır’da yürütülen DTK 
soruşturması kapsamında çıkarıldığı 1. Sulh Ceza Hâkimliğince 
tutuklandı. 

• Gaziantep sınır hattında haber takibi yaparken “şüphe” gerekçesiyle 
gözaltına alınan Dihaber muhabirleri Erdoğan Alayumat ve Nuri 
Akman, 14 günlük gözaltının ardından savcı karşısına çıkarıldı. Sulh 
Ceza Hâkimliği, Erdoğan Alayumat’I ‘örgüt üyeliğinden’ tutuklarken, 
Nuri Akman adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

28 TEMMUZ

• İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Cumhuriyet gazetesi 
davasının duruşması beşinci günde de devam etti. Savcı, mütalaasında 
Cumhuriyet gazetesi çalışanı Murat Sabuncu, Akın Atalay, Önder 
Çelik, Kadri Gürsel, Hakan Kara, Ahmet Şık ve tweet’leri nedeniyle 
yargılanan tutuklu sanık Ahmet Kemal Aydoğdu’nun tutukluluğunun 
devamını istedi. Mahkeme heyeti, sanıklardan karikatürist Musa 
Kart, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Utku ve 
Önder Çelik, vakfın Danışma Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Kemal 
Güngör, Okur Temsilcisi Güray Öz, köşe yazarı Hakan Kara ve Kitap 
Eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay tahliyesine, Cumhuriyet 
Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, muhabir Ahmet Şık, yazar 
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Kadri Gürsel, gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve Jeansbiri 
adlı Twitter hesabını kullanmakla suçlanan Kemal Aydoğdu’nun ise 
tutukluluğunun devamına karar verdi.

30 TEMMUZ

• Tutuklu gazeteci Ahmet Şık ile ilgili olarak sosyal medyada bir 
kampanya başlatıldı. ‘Ahmet Şık Kitabı Al’ adlı kampanyanın du-
yurusunda “Haydi elden ele, Ahmet Şık kitabı alıp hediye ediyoruz, 
hem kitaplarının okunması sağlıyoruz, hem ailesine destek oluyoruz” 
dendi.

• Sosyal medyada “48 yıldır millet düşmanlarıyla mücadele ediyorum” 
diyen Hüseyin Gülerce’nin bu sözlerine, Hürriyet yazarı Ahmet 
Hakan’dan ağır yanıt geldi. Gülerce’nin milletin aklıyla, zekasıyla 
alay ettiğini söyleyen Ahmet Hakan, «Bu adam hayatının tam 33 
yılını... FETÖ sözcüsü, FETÖ yalaması, FETÖ şakirdi, FETÖ uşağı, 
FETÖ adamı olarak geçirdi” diye yazdı.
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AĞUSTOS

7 AĞUSTOS

• Cumhuriyet Okur Temsilcisi Güray Öz, gazetenin köşe yazarı Nuray 
Mert’in müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesini destekleyen ya-
zısını eleştirdi. 

8 AĞUSTOS

• Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, gazete ve 
televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda 
“Türkiye’de tweet attığı için tutuklanan bir Allah’ın kulu yok” dedi. 
Bu açıklama tepki gördü. Bozdağ’a Ahmet Şık, Oğuz Güven, Sedef 
Kabaş, Atilla Taş, Barbaros Şansal gibi isimlerin attıkları tweetler ne-
deniyle tutuklu bulundukları veya haklarında dava açıldığı hatırlatıldı.

• ETHA çevirmeni Meşale Tolu’nun, MLKP örgüt üyesi olduğu iddiasıy-
la 15 yıl hapsi istendi. Alman vatandaşı olan Tolu, 30 Nisan’da evine 
yapılan baskında gözaltına alınmıştı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, 
Meşale Tolu’nun tutuksuz yargılanması ve yargı sürecinin hukuk 
devleti ilkelerine uygun şekilde yürütülmesi talebinde bulunmuştu.

10 AĞUSTOS

• İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 35 gazeteci hakkında arama ve gözaltı 
işlemi başlattı. Operasyonun gerekçesinin ‘Baylock kullanımı’ olduğu 
öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında Birgün gazetesi editörü Burak 
Ekici, eski Zaman ve CHA muhabiri Muhsin Pilgir, İHA İstihbarat 
Şefi Sait Gürkan Tuzlu, eski Samanyolu Haber yönetmeni Cüneyt 
Seza Özkan, gazeteciler Yusuf Duran, Ahmet Feyzullah Özyurt, 
Ahmet Sağırlı ve Mutlu Özay’ın da olduğu açıklandı.

• Van’da 30 Mayıs 2016’da ‘örgüt üyeliğinden tutuklanan ve hakkında 
22.5 yıla kadar hapis cezası istenen Nedin Türfent’in yargılanmasına 
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devam edildi. KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nın muhabiri 
olan Nedim Türfent’in yargılandığı davada 1’i gizli tanık olmak üzere 
11 tanık dinlendi. Tanıklardan Devran Bahadır, Nedim Türfent’i ta-
nımadığını söyledi. Avukatlarla tartışan mahkeme heyeti bir avukatı 
salondan çıkardı, diğer avukatlar da bu uygulama karşısında savunma 
yapmayacaklarını söyledi. Duruşma 1 Kasım’a ertelendi. 

11 AĞUSTOS

• Hürriyet gazetesinde 1.5 yıldır köşe yazarlığı yapan Akif Beki’nin 
yazılarına son verildi. Veda yazısında Aydın Doğan ve Vuslat Doğan 
Sabancı’ya teşekkür eden Beki, Ertuğrul Özkök’e hitaben “Bir çift 
söz de komşum Özkök’e, gidiyorum ama çok da rahatlama, hemen 
koyverme, gözüm üstünde” dedi. 

14 AĞUSTOS

• Şanlıurfa’da 2017 yılında terör örgütü IŞİD’in aleyhine haber yapan 
2 Suriyeli gazeteciyi öldürdükten sonra Rakka’ya kaçan Muaz El A., 
2 yıl sonra tekrar Türkiye’ye dönünce yakalandı. Muaz El A.’nın IŞİD 
üyesi olduğu belirtildi.

• İçişleri Bakanlığı haftalık bilgilendirmesine göre, önceki hafta sos-
yal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar nedeniyle 2 bin 703 
hesap hakkında araştırma yapıldı. Tespit edilen 264 kişiden 152’si 
gözaltına alındı ve haklarında işlem başlatıldığı duyuruldu.

• Sabah.com.tr’, Büyükada’da gözaltına alınan insan hakları akti-
vistleri hakkında ‘İrtibat ortaya çıktı: Kaos toplantıcıları CHP’yle 
irtibatlı çıktı’ başlıklı haberinde CHP’li Sarıyer ve Şişli belediyeleri 
ile gazetecileri hedef gösterdi. Ahmet Şık’ın arkadaşları tarafından 
oluşturulan WhatsApp grubunu da hedef alan Sabah, gazetecileri 
ve çalıştıkları kurumları tek tek yazdı. 

• Ankara’da Dicle Haber Ajansı muhabiri Deniz Nazim hakkında 
yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Şanlıurfa’da da 
Özgürlükçü Demokrasi gazetesi çalışanı Hamdullah Bayram polis 
tarafından gözaltına alındı.

• KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesi bir günlük Nöbetçi Ge-
nel Yayın Yönetmeni gazeteci ve insan hakları savunucusu Murat 
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Çelikkan tutuklandı. Çelikkan hakkında ‘örgüt propagandası’ suç-
lamasıyla açılan davada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

15 AĞUSTOS

• 2 Ağustos’ta FETÖ soruşturması kapsamında Gaziantep’te tutuk-
lanan inşaat firması sahibinin örgüte ilişkin itiraflarının yer aldığı 
ifadelerini gizlilik kararın rağmen bazı yerel gazeteler ve internet 
siteleri yayımladı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘gizliliği ihlal’ 
gerekçesiyle gözaltına alınan 4 gazeteciden 2’si serbest bırakıldı. Yerel 
gazeteciler Murat Güreş ve Furkan Gökşen tutuklandı.

• İleri Haber editörü İzgen Gökçe, Bartın’da gözaltına alındı, telefonuna 
ve bilgisayarına el konuldu. 

16 AĞUSTOS

• Bylock kullandığı iddiasıyla önceki hafta gözaltına alınan 11 gazeteci 
ve televizyoncudan 9’u tutuklandı. Tutuklanan gazeteciler şun-
lar: Burak Ekici, Ömer Faruk Aydemir, Sait Gürkan Tuzlu, Ahmet 
Feyzullah Özyurt, Mutlu Özay, Mehmet Ali Ay, Muhsin Pilgir, Yasin 
Kaya ve Cüneyt Seza Özkan. 

• Osmaniye T 2 No’lu Cezaevi’ne, Cumhuriyet, Evrensel ve Özgürlükçü 
Demokrasi gazetelerinin girmesi savcılıkça yasaklandı. Gerekçe 
olarak bu gazetelerin tutukluların ‘moral ve motivasyonunu yük-
seltmesi’ gösterildi.

• TÜİK, işgücü rakamlarını açıkladı. İşsiz sayısı 330 bin artarak 3 
milyon 225 bine ulaştı. Bu haberi Sabah gazetesi ’İstihdamda rekor” 
başlığıyla, Star ‘İşsizliğin beli kırıldı’ başlığıyla ve Akşam ‘İşsizlik 11 
ayın dibinde’ başlıklarıyla verdi. Milliyet gazetesinin, Güngör Uras’ın 
yazısından yaptığı birinci sayfa alıntısı, yazıdaki verilerle örtüşmedi.

17 AĞUSTOS 

• Star, Akşam ve Güneş gazeteleri ile Kanal 24 ve 360 TV’yi çatısı al-
tında barındıran Es Medya’nın yeni sahibi, Erdoğan’ın Pınarhisar’dan 
koruması ve arkadaşı olan Hasan Yeşildağ oldu. Yeşildağ, Erdoğan’a 
verilen hapis cezasının ardından, küçük bir suç işleyerek ondan önce 
cezaevine girmiş, Erdoğan’ı Pınarhisar Cezaevi’nde bizzat karşıla-
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mıştı. Erdoğan’ın içeride kaldığı 4 ay boyunca yanından ayrılmayan 
isim olarak biliniyordu. 

20 AĞUSTOS

• Özgürlükçü Demokrasi gazetesi çalışanı Semiha Mete, İzmir’de gö-
zaltına alındı. Mete’nin hakkında ihbar nedeniyle gözaltına alındığı 
açıklandı. 

21 AĞUSTOS

• Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, laiklik için ‘deli gömleği’ 
ifadesini kullandı. Kaplan laiklik konulu yazıda, “Laiklik dışarıdan 
ve tepeden dayatıldı bu topluma. Laiklik, zihnimize giydirilmiş bir 
deli gömleğiydi. Hayatımıza vurulmuş bir pranga. Bu topraklarda, 
laik bir toplum icat etmek ve İslam toplumunun hayatından uzak-
laştırılmak istendi” ifadelerine yer verdi.

• Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel ve eski İstihbarat 
Şefi Ceyhun Bozkurt hakkında, durdurulan MİT TIR’larıyla ilgili 
haber nedeniyle iddianame hazırlandı. İddianameye ‘Şüphelilerin 
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’yle hiçbir ilgilerinin olmadığı an-
laşılmıştır’ notu düşüldü. 

• Fransa’daki gazeteci örgütleri, Fransız gazeteci Loup Bureau ve 
Türkiye’de tutuklu bulunan tüm gazeteciler için özgürlük istedi. 
Loup Bureau, 26 Temmuz’da Habur Sınır Kapısı’ndan giriş yaparken 
gözaltına alınmış, 2 Ağustos’ta ‘terör örgütüne yardım ve yataklık’ 
yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı. 

23 AĞUSTOS

• Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi Martin Erdmann, gazeteci Deniz 
Yücel’i Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.

• Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün açıklamasında, “Türkiye’deki 
gazetecilerin hayatlarından endişeliyiz” denildi. Gazetecileri hedef 
alan kampanyaların hükümet tarafından yönlendirildiği görüşü 
savunulan açıklamada, halen tutuklu bulunan gazeteci sayısının 
170 olduğu ve Türkiye’nin dünya basın özgürlüğü listesinde 180 ülke 
arasında 155. sırada olduğu belirtildi.
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24 AĞUSTOS

• Evrensel gazetesinin tutuklu yazarı Yusuf Karataş’a iletilmek iste-
nen kitaplan ‘ders kitabı’ olmadığı gerekçesiyle verilmedi. Karataş’a 
gönderilen ‘Alman İdeolojisi’ ve ‘Ben de Sana Söyleyecektim’ adlı 
kitaplar hakkında cezaevinde İdare ve Gözlem Kurulu Başkanı yöne-
timinde bir kurul toplandı ve yaptığı incelemenin ardından kitapların 
Karataş’a verilmemesi kararı aldı. 

• Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi Martin Erdmann, cezaevinde 
bulunan ETHA çevirmeni, Alman vatandaşı Meşale Tolu’yu ceza-
evinde ziyaret etti. 

• Cumhuriyet gazetesi, Çanakkale Olay gazetesi ve İleri Haber ve Medya 
Faresi internet sitelerinde yayımlanan ve ‘Rakı masasında Rabia işa-
reti’ iddialarını içeren haberlere erişim engellendi. Fotoğrafta, Enis 
Berberoğlu’na hapis cezası veren Hâkim Ali İhsan Horasan ve AKP 
milletvekili Bülent Turan yer alıyordu. 

• Prof. Baskın Oran’a, İçişleri Bakanlığı’nın şikâyeti üzerine ‘terör 
propagandası’ yaptığı iddiasıyla soruşturma açıldı. İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, Prof. Dr. Baskın Oran’ın T24, Agos ve Artı Gerçek’te 
yayımlanan ‘Kürtler üzerine bazı trajikomik deneyler’ başlıklı yazı-
sına tepki göstererek Twitter hesabından “Kendisini ilim adamı diye 
pazarlamış yazısının her kelimesini alçakça kurgulamış bir uşak 
Baskın Oran hakkında suç duyurusunda bulunuyorum” diye yazmıştı. 
Bunun üzerine Prof. Dr. BaskınOran, Bakan Soylu aleyhine manevi 
tazminat davası açtı. Süleyman Soylu bu davada savunmasında, Prof. 
Dr. Oran hakkında açılan soruşturmanın hazırlık numarasını verdi. 
Prof. Dr. Oran hakkında Ankara Başsavcılığı’nca başlatılan soruştur-
mada yetkisizlik kararı verilerek dosyanın İstanbul Başsavcılığı’na 
gönderildiği öğrenildi.
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EYLÜL

5 EYLÜL

• Aydın’’ın Nazilli Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Fatih Demir, MHP 
İlçe Başkanı Zafer Keskin’e protokolde yer ayırmadığı iddiasıyla sal-
dırıya uğradı. İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıl 
dönümü etkinliklerinde MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin’e yer 
ayrılmaması üzerine kriz çıktı. MHP ilçe yöneticileri, başkana yer 
ayrılmadığı gerekçesiyle Kültür İşleri Müdürü Fatih Demir’e saldı-
rarak dövdü. Yaralanan Demir’e ilk müdahale tören alanında hazır 
bekleyen 112 ekiplerince yapıldı, ardından ambulansla hastaneye 
kaldırıldı. Kurtuluş gününe damgasını vuran olayları görüntülemek 
isteyen gazetecileri de tehdit eden MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer 
Keskin, “Bu haber çıkarsa aklınızı alırım” dedi. 

• Şırnak’ın Silopi İlçesi’ndeki Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye gi-
riş yaparken 26 Temmuz günü gözaltına alınan Fransız gazeteci 
Loup Bureau’ın bilgisayarlarının 1.5 aydır incelenmediği belirtildi. 
Bureau, 2 Ağustos’ta ‘örgüte yardım ve yataklık ettiği’ iddiasıyla 
tutuklandı. Bureau, 42 gündür Şırnak Cezaevi’nde. Hakkındaki 
hazırlık dosyası üzerinde gizlilik kararı bulunan Bureau’nun sağ-
lığının iyi olduğu ve Fransız Büyükelçiliği’nin konuyla yakından 
ilgilendiği bildirildi. Bureau’nun üzerindeyken el konulan harddisk 
ve kişisel bilgisayarının kriminal inceleme için ilgili birimlere gönde-
rildiği ancak henüz incelemenin tamamlanmadığı belirtildi. Fransa 
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 28 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak Bureau’nun serbest bırakılmasını 
istemişti. Avrupa Parlamentosu’nda Belçika Sosyalist Grubunun 
Sözcüsü olan Emmanuel Foulon da geçen günlerde sosyal medya 
hesabından Bureau için bir mesaj paylaşmıştı.
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• Özgür Gazeteciler İnisiyatifi, ağustos ayında gazetecilerin uğradığı 
hak ihlalleriyle ilgili hazırladığı raporu açıkladı. Rapora göre, 30 
gazeteci gözaltına alındı, 14 gazeteci tutuklandı.

6 EYLÜL

• BM Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye ve 
aralarında PEN International, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) 
ve İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün de bulunduğu 12 uluslararası 
örgüt (HRW) Türkiye’de tutuklu bulunan gazetecilerin Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki davalarına müdahil olabilmek için 
başvuruda bulundu.

• Türkiye’de tutuklu gazetecilerin davalarını öncelikli olarak ele alan 
AİHM, geçtiğimiz günlerde Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri 
Nils Muiznieks’in aralarında Ahmet ve Mehmet Altan, Şahin Alpay, 
Nazlı Ilıcak, Deniz Yücel ve Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneti-
cilerinin bulunduğu toplam 10 tutuklu gazeteci davasına müdahil 
olma talebini kabul etmişti.

• AİHM’e gönderilen ve birer kopyası Altan kardeşlerin avukatlarına 
da iletilen mektuplara göre, BM Özel Raportörü Kaye, Ahmet Altan, 
Mehmet Altan, Atilla Taş, Ahmet Şık, Şahin Alpay, Murat Sabuncu 
ve diğer Cumhuriyet gazetesi tutukluları, ile Murat Aksoy, Nazlı 
Ilıcak, Ali Bulaç ve Deniz Yücel davalarına Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin 36. maddesinin 2. paragrafı ve AİHM İç Tüzüğü’nün 
44. maddesinin 3. paragrafı uyarınca toplu müdahillik başvurusunda 
bulundu. AİHM’e gönderilen mektupta, müdahillik talep eden 12 
örgütün bu davaların AİHM’e Türkiye’deki mevcut uygulamaların 
‘ifade özgürlüğü ve gazetecilik camiası ve kamuoyu üzerinde yarat-
tığı caydırıcı etkiye yönelik olarak adım atması için önemli bir fırsat 
sunduğu’ belirtildi.

• Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan ve Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen İMC TV, TV 10, Jiyan 
TV, Azadi TV, Radyo Nur, Meydan, Yarına Bakış, Yeni Hayat, Kocaeli 
Manşet ve Demokrat Gebze Gazetesi ile Dost Ajans’ın demirbaş ve 
lisanslarının ihale yoluyla satışa sunulacağı belirtildi. TMSF’nin 
internet sayfasında yapılan açıklamaya göre; 5 Eylül ile 10 Ekim ta-
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rihleri arasında televizyon ve gazetelerin demirbaş ve lisanları ihale 
yoluyla satışa çıkarılacak. İMC TV ve TV 10, KHK’lerden doğan 
mağduriyetleri gidermek iddiasıyla kurulan OHAL Komisyonu’na 
da internetten yapılan başvuru formunda isimleri yer almadığı için 
başvuruda bulunamamıştı.

7 EYLÜL

• İsveç’te 5 gazeteci ve yazar örgütü, Türkiye’deki meslektaşlarıyla 
dayanışma ve İspanya’da cezaevinde tutulan Odak Dergisi Başyazarı 
Hamza Yalçın’ın serbest bırakılması için Stockholm’de eylem 
yaptı. İsveç Yazarlar Birliği, İsveç Gazeteciler Federasyonu, Sınır 
Tanımayan Gazeteciler, PEN Kulübü ve İsveç Basın Kulübü tara-
fından Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği binası önünde yapılan 
eylemde konuşan Gazeteci-Yazar Kurdo Baksi, AKP Hükümetinin 
ifade ve basın özgürlüğünü ihlalde sınırları aştığını, Interpol’ü istis-
mar ederek diasporada yaşayan muhalifler ile gazeteci ve yazarları 
sindirmeye çalıştığını söyledi.

• Sabah gazetesi, gazeteci Mehmet Yakup Yılmaz’ı hedef gösterdi. 
Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Yılmaz’ın 30 Ağustos resepsiyo-
nunda Kuran-ı Kerim okunmasını “Resepsiyonu Kuran-ı Kerim ile 
açmak” yazısında eleştirmesi tepkilere neden oldu. “Milli bayramlarda 
şehitler için Kuran okunması laikliğe aykırıdır” diyen Yılmaz’a hem 
medyadan hem de akademisyenlerden tepki geldi. Medya Derneği 
Başkanı Ekrem Kızıltaş “Müslüman bir ülkede, Müslüman olarak 
bildiğimiz bir yazarın kaleme almaması gereken bir yazı. Resepsiyonla 
ilgili hazımsızlık yaşadığını düşünüyorum. Su gibi alkol tüketilen 
resepsiyonlardan, milletin bulunduğu resepsiyonlara gelinmiş olması 
sanırım canını sıkıyor” dedi.” 

• Muğla’nın Datça İlçesi’nde, bayram tatilini geçirdiği evinde, yaşamını 
yitiren 71 yaşındaki gazeteci-yazar Doğan Yurdakul için Ankara’da ce-
naze töreni düzenlendi. Doğan Yurdakul 1946’da Aydın’ın Bozdoğan 
ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten 
sonra Paris Sorbonne, Vincennes ve Cenevre üniversitelerinde li-
sansüstü öğrenim gördü. Yenigün, Ulus, Vatan, Aydınlık, Evrensel, 
Siyah-Beyaz, Günaydın gazeteleri ile Kim, Yön ve Devrim dergilerinde 
çalıştı. 32. Gün adlı televizyon programının Ankara temsilciliğini 
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yürüttü. 35 yılın ardından emekli oldu. 1998’den bu yana yaşamını 
çevirmenlik yaparak ve kitap yazarak sürdürdü. Yurdakul, OdaTV 
davası kapsamında bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olmuş 
ve dava sonunda beraat etmişti. Yurdakul, cezaevinde olduğu sırada 
hayatını kaybeden eşi Güngör Yurdakul’un 15 Eylül 2011’deki cenaze 
törenine cezaevi aracıyla getirilmişti.

8 EYLÜL 

• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) yayınlarında ensest te-
cavüz ve ensest ilişkiyi ekran vasıtasıyla topluma açık şekilde sunan 
kanallara cezalar verildi. Kurul, Show TV’de yayınlanan “Rüya” dizide 
aile içi ensest tecavüze yer verilmesiyle, söz konusu yayının “kadınlara 
yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içere-
mez.” hükmüne; Beyaz TV’de yayınlanan “Ömür Varol’la Beyaz Gazete” 
isimli programda, Murat Başoğlu ve yeğeni arasında geçen ensest ilişkiyi 
konu alan haberlerde, her ne kadar eleştirel bir haber olsa da konu hak-
kında detaylı ve abartılı görüntü ve yorumlara yer verilmesi ve çarpık 
bir ilişkinin ekran vasıtasıyla topluma çok açık bir şekilde sunulması 
nedeniyle, söz konusu yayının “Toplumun milli ve manevi değerlerine, 
genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.” hükmüne 
aykırılık teşkil ettiğini değerlendirerek, reklam gelirlerinin yüzde üçü 
oranında ağırlaştırılmış idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

• Özgür Gündem Gazetesi’nin Yayın Danışma Kurulu üyesi olduğu 
gerekçesiyle tutuklanan ve 4. 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuk-
suz yargılanmak üzere serbest bırakılan Aslı Erdoğan, yurt dışına 
çıkış yasağı kaldırılmış olmasına rağmen pasaportu verilmediği için 
kendisine verilen ödülleri almaya gidemiyordu.

• Aslı Erdoğan’ın pasaportu uluslararası kampanyalar ve kamuoyu 
baskısı sonucu kendisine verildi. Erdoğan, pasaportunu aldığını, 
“Pasaportumu nihayet aldım. Bir haksızlığın giderilmesinde bana 
destek veren bütün kurum ve kişilere ve en başta üyesi olduğum 
Uluslararası Pen’e ve CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan’a, 
duyarlılık gösteren basın kuruluşlarına içtenlikle teşekkür ederim.” 
mesajıyla duyurdu. Londra merkezli Uluslararası Yazarlar Birliği 
PEN, Yazar Aslı Erdoğan’ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması 
için kampanya başlatmıştı.
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10 EYLÜL

• Hürriyet yazarı Melis Alphan, bir yazısında Türkiye Kadın Dernekleri 
Federasyonu’nun 2014 yılında yaptığı araştırmaya yer vererek, “Murat 
Başoğlu’na niye şaşırıyoruz? Türkiye’de ensest oranı yüzde 40!” ifa-
delerini kullanmıştı. Bu yazısı nedeniyle Alphan, AKP’li yetkililer ve 
bir başka Hürriyet yazarı Ahmet Hakan tarafından hedef alınmıştı. 
Alphan’ı hedef alanlar kervanına AKP Sözcüsü Mahir Ünal da eklendi. 
Antalya’nın Serik ilçesinde partisinin olağan ilçe kongresinde konuşma 
yapan Ünal, Ahmet Hakan ile aynı şekilde Alphan’ın yazısında Murat 
Başoğlu vakasını meşrulaştırmaya çalıştığını öne sürdü. Ünal, “Bu 
utanmazlar, kalkıp diyorlar ki ‘Bu toplumun yüzde 40’ı ensest.’ Hadi 
oradan utanmaz adam. Sen kendi ahlaksızlığını meşrulaştırmak için 
bu aziz millete iftira mı atıyorsun? Bu aziz millet erdemlidir” dedi.

• Dışişleri Bakanlığı önceki cumartesi günü internet sitesinde yayın-
lanan ‘Almanya Federal Cumhuriyeti’ne İlişkin Seyahat Uyarısı’ 
başlıklı açıklama ile Almanya’da yaşayan ve Almanya’ya seyahat 
edecek Türk vatandaşlarını uyardı. Almanya Başbakanı Merkel’den 
karşı açıklama geldi: “Şunu açık bir biçimde ifade etmek istiyorum. 
Her Türk vatandaşı ülkemize seyahat edebilir. Bizim ülkemizde 
hiçbir gazeteci tutuklanmıyor, hiçbir gazeteci gözaltına alınmıyor, 
ülkemizde fikir özgürlüğü ve hukuk devleti ilkeleri geçerli. Biz de 
bundan gurur duyuyoruz” dedi.

13 EYLÜL 

• Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerinin yargılandığı İstanbul 
27. Ağır Ceza Mahkemesi’nden yine tahliye çıkmadı. Cumhuriyet 
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı 
Akın Atalay, yayın danışmanı ve yazar Kadri Gürsel, muhabir Ahmet 
Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper hakkında tutukluluğun devamına 
karar veren heyet, bu defaki tutukluluğun devamına ilişkin kararına 
farklı bir gerekçe yazmadı. Mahkeme kararında ‘sanıkların deliller ile 
irtibatı tartışılırken sanıkların ele geçmeyen sanıklar ile göreve geliş 
şekilleri üstlenilen görevlerin tanımı, nitelik ve fonksiyonu nedeni ile 
kaçınılmaz bağ ve illiyetinin gözetilmesi’ gerektiğini tekrarladı. Yayın 
danışmanı ve yazar Kadri Gürsel’e yöneltilen ByLock kullanıcısı ve 
FETÖ soruşturması şüphelisi kişilerle telefon görüşmesi suçlaması-
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na ilişkin ise tutukluluğa devam kararına üye hâkim Halit İçdemir 
karşı oy kullandı. Hâkim İçdemir, Gürsel’in tutuklulukta geçirdiği 
süre, tanıkların büyük ölçüde dinlenmiş olması, delillerin toplandığı 
gözetildiğinde delil karartma ihtimalinin bulunmadığı kaydederek, 
Gürsel’in tahliye olması gerektiğini savundu.

• Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen konferansta Ahmet 
Şık’ın eşi Yonca Şık bir konuşma yapı ve tutuklu Cumhuriyet Gazetesi 
çalışanlarının mesajları da okundu. Uluslararası PEN Yazarlar Örgütü 
ve yine bir basın özgürlüğü kuruluşu olan Article 19’un AGİT’le birlik-
te düzenlediği etkinlikte konuşan AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi 
Desir, Silivri Cezaevinde görülen Cumhuriyet davasına değinerek, 
beş gazetecinin tahliye edilmemesini eleştirdi. Desir, “Bu gazeteci-
ler, toplumun haber alma ihtiyacına yanıt verdiler ama halka açık 
tartışmalar istemeyen otoriteler tarafından mahkûm edildiler” dedi.

• BM Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye’nin, 
Türkiye’de tutuklu bulunan gazetecilerin Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ndeki (AİHM) davalarına müdahil olabilmek için yap-
tığı başvuru kabul edildi. AİHM İnsan Hakları Dairesi Yazı İşleri 
Müdürü Stanley Naismith, raportörün, Cumhuriyet davası başta 
olmak üzere Türkiye’de gazetecilerin tutuklu olarak yargılandığı 
10 davaya müdahil olmasının kabul edildiğini bildirdi. Naismith, 
söz konusu 10 davayla ilgili BM Özel Raportörü adına 10 sayfayı 
geçmeyecek yazılı başvuruların doğrudan AİHM’ye yapılmasına 
izin verildiğini de belirtti.

14 EYLÜL

• İktidara yakın Star Gazetesi Yazarları Ahmet Kekeç ile Ahmet 
Taşgetiren bir kez daha karşı karşıya geldi. Son dönemlerde sık sık 
karşı karşıya gelen Kekeç ile Taşgetiren’i bu kez eski Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan’ın ABD’de Reza Zarrab davasında tutuklama kararı 
karşı karşıya getirdi. Ahmet Kekeç, ‘Kol saati öyle mi?’ başlıklı yazısıyla, 
Ahmet Taşgetiren’e yanıt verdi. Önceki günkü köşesinde Taşgetiren, 
‘Kol saati-milli dava ayrımı’ başlıklı yazısında eleştirel bir yazı yazarak, 
“Yolsuzluk dosyalarını, bu ‘milli mesele’ ile içimize sindirmemizin 
istenmesi içimize sinmiyor” ifadesini kullanmıştı. Kekeç bugünkü kö-
şesinde Taşgiteren’e yanıt verdi. Kekeç, 17/25 Aralık’ın Cumhurbaşkanı 
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Erdoğan’a karşı olduğunu savunarak, “Hele, soruşturmanın en önemli 
cüzünü oluşturan Halkbank meselesinin, doğrudan Amerika’yı ilgi-
lendirdiği ve ‘ambargoyu delmek’ suçlamasının Türkiye’de yasal bir 
takibatı gerektirmediği de biliniyor. Bunları bile bile, ‘kol saati’ diye 
yazılar yazıp, o günkü iddiaların bir başka veçhesiyle ‘haklılığına’ 
işaret etmek, en hafif ifadesiyle, ayıptır” diye yazdı.

17 EYLÜL

• Türkiye’de 7 haftadır gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılan 
Fransız gazeteci Loup Bureau Paris’e döndü. 27 yaşındaki Bureau’yu 
Charles de Gaulle havalimanında ailesi ve Fransız Kültür Bakanı 
Françoise Nyssen karşıladı.

 Terör örgütü üyeliği suçlaması yapılan Fransız gazeteci, havalimanın-
da yaptığı açıklamada “yorgun ancak rahatlamış” olduğunu söyledi. 
Bureau, “Fiziksek olarak kötü muamele görmedim. Tehdit ve gözdağı 
verme vardı” dedi. Bureau, havalimanında yaptığı açıklamada, Fransa 
Cumhurbaşkanı Macron’un devreye girmesinin ardından kendisine 
yönelik tavrın değiştiğini de söyledi. Bureau, “Gardiyanlar benim 
terörist olmadığımı, hakkımdaki suçlamaların doğru olmadığını 
anlamaya başladı” diye konuştu. Bureau’nun özgürlüğüne kavuşması 
için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bizzat iletişime geçen 
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Fransız gazeteciyi 
telefonla aradı. Bureau, Irak üzerinden Türkiye’ye giriş yaparken 
temmuz ayında Habur Sınır Kapısı’nda gözaltına alınmış, üzerinden 
YPG ile ilgili yaptığı bir haberin yazılı ve görsel malzemeleri çıkmıştı.

20 EYLÜL

• BBC muhabiri Mark Lowen, bir meslektaşının Ankara’da bir hükümet 
yetkilisiyle röportaj yapmaya gittiğini, fakat Türk hükümetinin ken-
dilerine bir flaş disk vererek ‘Röportajı biz yaptık’ dediğini iddia etti. 
Lowen’ın sosyal medya hesabında yaptığı açıklama, aralarında Türki 
gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. 
Konuya ilişkin yetkili makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

• Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Uluslararası Kültür Turizm 
ve Demokrasi Kurultayı Medya Çalıştayı’na katıldı. Bozdağ, 161 
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gazetecinin tutukluğu bulunduğu Türkiye’de ‘Gazeteciler hapiste, 
yayıncılar hapiste’ diye algı operasyonu yapıldığını iddia etti. Bozdağ, 
“Basın ve yayın organlarının vatandaşlarımızı ve bütün insanlığı 
doğru bilgilendirmeleri, olup bitenleri doğru aktarmaları, gerçeğin 
saygınlığını artıracak en önemli güçtür. Eğer bu bilgilerde eksik-
likler olursa o zaman da bunların toplumda güç sahibi olmasının 
önündeki en büyük engel haline gelir. Bugün, uluslararası planda, 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine aslı olmayan pek çok haber, 
manşet, yorum ve yayına şahit olmaktayız. Bütün bunlar, gerçeğin 
yalan arasında kaybolmasına ve yalanın güçlü olarak toplumda 
yer etmesine yol açıyor” diye konuştu. Kendi iktidarları dönemin-
de, gazete ve dergi yasaklamanın, suç işledikleri gerekçesiyle yayın 
organlarının malzemelerine el koymanın ortadan kaldırıldığını 
kaydeden Bozdağ, “Bugün, dünyada basına karşı olmakla suçlanan 
Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın talima-
tıyla basındaki bu müsadere ayıbını Anayasa’dan biz çıkardık. Bu, 
basına büyük bir güç ve özgüven aktarımıdır” dedi. Bugün Türkiye, 
‘Gazeteciler hapiste’ veya ‘Yayıncılar hapiste’ algısının yaratılmaya 
çalışıldığını kaydeden Bekir Bozdağ, “Böyle bir algı operasyonuyla 
karşı karşıyayız. Batı’da, Amerika’da, başka ülkelerde bunu görüyo-
ruz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, herkes kanun önünde 
eşittir. Herhangi bir kişi, suç işlediğinde mesleğine, sıfatına, maka-
mına göre suç işleyenler arasında ayrım yapmak, mümkün değildir. 
Türkiye Cumhuriyeti cezaevlerinde, sadece yazdı yazdığı veya bir 
haber yayınlaması, salt gazetecilik nedeniyle soruşturulan kimse 
yoktur” diye konuştu. Türkiye’de Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın 
yayımladığı son rapora göre 161 gazeteci ve medya çalışanı tutuklu.

• Diyarbakır’da 17 Şubat’ta tutuklanan gazeteci Hayati Yıldız’ın, ‘örgüte 
üye olmak’, ‘ateşli silahlar yasasına muhalefet’ etmek suçundan 6 yıl-
dan 21 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Diyarbakır 
9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Yıldız, avukatları 
ve yakınları katıldı. Savunmasını Kürtçe yapan Hayati Yıldız, yaptığı 
haberler nedeniyle kendisini ölümle tehdit eden kişilerden korunmak 
için silah taşıdığını söyledi. Kendisini gözaltına alan polisler tarafın-
dan feci şekilde dövüldüğünü belirten Yıldız, yöneltilen suçlamaları 
reddederek tahliyesini talep etti. Mahkeme başkanın çapraz sorgu 
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sırasında sorulara Kürtçe cevap veren Yıldız’a “Türkçe konuşsan 
daha iyi anlaşacağız” demesi dikkat çekti. Mahkeme sanığın tutuk-
luluğunun devamına karar verdi.

21 EYLÜL

• Lise son sınıf biyoloji dersinin müfredatında yer alan ‘hayatın baş-
langıcı ve evrim’ ünitesinin kaldırılması, Atatürk’e dair vurguların 
azaltılması, imam hatip kitaplarında “Laiklik dinden uzaklaştı-
rır” ifadeleri, ‘Kadının kocasına itaati ibadettir’ sözleri tartışılırken, 
Fatma Çakır tarafından hazırlanan 7. sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci 
Çalışma Kitabı da basın özgürlüğü bölümü nedeniyle toplatıldı. 
Kitaptaki İletişim ve İnsan İlişkileri ünitesinin ‘Basın Özgürlüğü’ 
bölümünde “Bir ülkede iktidara tek başına gelen parti, bir süre sonra 
basının, kurdukları hükûmet hakkında sürekli yolsuzluk haberleri 
yapmasından rahatsız olur. Anayasa’yı değiştirecek güce sahip ol-
malarından faydalanarak Anayasa’ya basın özgürlüğünü kısıtlayıcı 
maddeler koyarlar ve kendi izinleri olmadan yapılan haberlere sansür 
uygularlar. Artık yolsuzluk haberleri yayınlanmadığını bilen kötü 
niyetli kişiler daha da fazla yolsuzluk yapınca yaşanan ekonomik 
kriz ülkeyi bir kaosa sürükler” sözleri yer alıyordu. Basın Konseyi 
kitabın toplatılmasını bir açıklamayla protesto etti. Açıklama şöy-
le: Bu ifadeler basın özgürlüğünü anlatıyor. Ve bu ifadeler var diye 
bir kitabın toplatılmaması gerektiğine inanıyoruz. Tersine kitap 
öğrencilere acilen okutulmalı. Bu yüzden kitap toplatma kararını 
protesto ediyoruz. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
‘Gazetecileri terörist ve hırsız’ olarak nitelemesini de talihsiz bir 
açıklama olarak kabul ediyoruz. Haklarında kesinleşmiş yargı kararı 
olmadan tutuklu gazetecilerin, ‘Terörist’, ‘Hırsız’ olarak nitelenmesi 
haksız bir suçlamadır. Yargı kararları kesinleşmeden böyle suçlama-
larda bulunmak, suçlamaları yapanlar açısından da doğru değildir. 
‘Suçluluğu kesinleşinceye kadar her zanlının masum sayılması’ ilkesi, 
herkes için gereklidir.” 

• MİT TIR’ları davasında tutuklu yargılanan gazeteci ve CHP 
Milletvekili Enis Berberoğlu, hastaneye kaldırıldı. Fıtık başlangıcı 
olduğu belirlenen Berberoğlu’nun ameliyat olacağı açıkladı.
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26 EYLÜL

• Basın tarihine geçecek trajikomik iddialar ve delilden yoksun suç-
lamalarla Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Avukat Akın 
Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Yayın Danışmanı 
Kadri Gürsel, Muhabiri Ahmet Şık ve Muhasebe Çalışanı Emre 
İper’in tutuklu yargılandığı davanın üçüncü duruşması Çağlayan’daki 
İstanbul Adliyesi’nde yapıldı. Tutuklu sanıklardan Akın Atalay, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dilekçeyi Alev Coşkun’un gönderdiğini 
kanıtladı. Savcı tutukluluğun devamını istedi. Kadri Gürsel’in tah-
liyesine diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına 
karar verildi.

27 Eylül 2017

• Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı ve Büyükelçi 
Christian Berger, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler 
Bölüm Başkanı Birinci Müsteşar Ireneusz Fidos, Avrupa Birliği 
Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Danışmanı Aycan Akdeniz, 
Cumhuriyet Gazetesi’ne destek ziyaretinde bulundu. Berger, Fidos 
ve Akdeniz, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Orhan Erinç, yazar Aydın 
Engin, Yazıişleri Müdürü Bülent Özdoğan, avukatlar Bülent Utku 
ve Abbas Yalçın ile bir araya geldi. Davaları yakından takip etmeye 
devam edeceklerini belirten Christian Berger, Türkiye ile ilişkilerin-
de hukukun üstünlüğü çerçevesinde ifade ve basın özgürlüğünün 
önemine vurgu yaptı.

• KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmak amacıyla 
başlatılan ‘Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği’ kampanyasına katılan 
oyuncu Julide Kural’a verilen 1 yıl 3 aylık hapis ve 6 bin TL’lik para 
cezası İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından 
onandı. Mahkeme hapis cezasını ertelemişti. İstanbul Bölge İdare 
Mahkemesi onama kararında, “Yapılan yargılama sonunca toplanan 
deliller, karar yerinde incelenip, sanığın suçlarının sübutunun kabul 
edildiği, eylemlerinin olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uy-
gun şekilde nitelendirilerek vasıflarının tayin edildiği, cezayı azaltıcı 
sebebinin niteliğinin takdir kılındığı, savunmalarının inandırıcı 
gerekçelerle reddedildiği, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde 
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usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı 
anlaşıldığından, istinaf başvurusunda bulunan sanık müdafilerinin 
ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla CMK’nın 280/1-a 
maddesi gereğince istinaf başvurusunun ayrı ayrı esastan reddine, 
dosyanın hükümleri veren İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesine 
gönderilmesine” ifadelerine yer verdi.

• CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, Basın İlan Kurumu’nun resmi 
ilan ve reklam dağıtımlarındaki adaletsizliği ve dijital haberciliğin 
neden ilan ve reklam kapsamına alınmadığını Başbakan Yardımcısı 
Hakan Çavuşoğlu’na sordu. Engin, yazılı soru önergesinde AKP’nin 
15 yıllık tek başına iktidarında, resmi ilan ve reklamların adaletsizce 
dağıtıldığını, yandaş olmayan basının ilan gelirleri yoluyla cezalan-
dırıldığının yaygın bir kanı haline geldiğini söyledi. Didem Engin 
önergesinde, “Basın özgürlüğü ve vatandaşlarımızın haber alma özgür-
lüğünü korumak adına ilan ve reklamların adil ve tarafsız bir şekilde 
dağıtımı nasıl sağlanmaktadır? Günümüzde dijital medyacılığın hızla 
geliştiği ve yurttaşlarımızca anında erişim sebebiyle daha çok tercih 
edildiği düşünüldüğünde, Basın İlan Kurumu resmi ilan ve reklamları 
dağıtırken, özellikle yerel basın açısından dijital gazeteciliğin de bu 
gelirlerden faydalanmasını sağlamak için ne gibi çalışmalar yapmakta-
dır? Türkiye genelinde resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunan 
ulusal ve yerel gazetelerin sayısı kaçtır?” diye sordu.

28 EYLÜL

• Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Diyarbakır 
Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Bağlar ilçesinde 24 Nisan 2016’da 
Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı konferans salonun-
da gerçekleştirilen bir konferansta konuşan Can Dündar hakkında bir 
süre önce ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ iddiasıyla soruşturma 
başlattı. Soruşturma kapsamında Başsavcılığın talebi üzerine 5. Sulh 
Ceza Hâkimliği, Dündar hakkında “yakalama” kararı çıkarttı. Karar 
doğrultusunda yapılan aramada, Dündar’ın yurt içinde kayıtlı adre-
sinde bulunmadığı ve Almanya’da olduğu tespit edildi. Başsavcılık, 
bunun üzerine Dündar ile ilgili ‘kırmızı bülten’ ve ‘iade talepnamesi’ 
düzenleyerek, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler 
Genel Müdürlüğü’ne gönderdi.
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• Anayasa Mahkemesi, 17/25 Aralık soruşturması sürecinde FETÖ 
lideri Fethullah Gülen ve ona yakın kişilerin tapelerini yayımladığı 
için yargılanan ve ‘haberleşmenin gizliliğini ihlal’ suçundan 1 yıl 
8 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci için emsal bir karar verdi. 
Mahkeme ‘İfade ve basın özgürlüğünün ihlali var’ dedi. Kararda ayrıca 
söz konusu tape için ‘Grubun siyasi, sosyal ve ekonomik alandaki 
faaliyetlerinin keşfedilmesi ve bunlara ilişkin kanaat oluşturulması 
işlevini görmüştür’ sözleriyle de ‘Gazeteci FETÖ örgütünü yıllar 
öncesinden deşifre etmiş’ vurgusu yapıldı. AYM’nin resmi sitesin-
den yapılan açıklamaya göre Yüksek Mahkeme, kendisine yapılan 
bir itirazı değerlendirdi ve tape yayımlayan gazeteciye verilen hapis 
cezasını reddetti.

• Cumhuriyet gazetesi yazarı Ceyda Karan hakkında Twitter’da ‘Sağlam 
İrade’ rumuzlu Taha Ün’e hakaret ettiği iddiasıyla 3 ay 15 günden 
2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Soruşturmada 
ifadesi alınan gazeteci Ceyda Karan, “Taha Ün isimli şahıs son 3-4 
yıldır aynı fikirlere sahip olmamamız sebebi ile beni hedef göstererek 
linç etmektedir. Bana yüzlerce hakaret, küfür ve onur kırıcı tweet 
yağmasına sebebiyet vermiştir. Kendisinin hakaret ve iftira içeren 
tweet’leriyle ilgili olarak Taha Ün’den şikâyetçiyim” dedi. Anadolu 
Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede ise taraflar ara-
sında görüş aykırılıkları sebebiyle önceye dayalı husumet bulunduğu, 
şüphelinin de söz konusu paylaşımı yaptığını kabul ettiği belirtilerek, 
‘hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması 
talep edildi.

29 EYLÜL

• Azerbaycan makamları, kendi izinleri olmadan, Ermenistan’ın işgali 
altındaki Dağlık Karabağ’a gittikleri gerekçesiyle siyasetçi Ufuk Uras, 
yazar Sait Çetinoğlu, gazeteci Ali Bayramoğlu ve akademisyen Erol 
Katırcıoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Azerbaycan 
Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Uras, Çetinoğlu, 
Bayramoğlu ve Katırcıoğlu’nun 22 Eylül’de, ilgili Azerbaycan ma-
kamlarının izni olmadan Ermenistan üzerinden Dağlık Karabağ’a 
gittiklerinin belirlendiği” kaydedildi. Azerbaycan Ceza Kanunu’nun 
Azerbaycan devlet sınırını yasa dışı geçme maddesini ihlal ettik-
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leri gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan Uras, Çetinoğlu, 
Bayramoğlu ve Katırcıoğlu için tutuklama kararı verildiği ve ulusla-
rarası arama kararı çıkartıldığı ifade edilen açıklamada, bahsi geçen 
kişilerin gözaltına alınmaları için ilgili Türk birimlerine başvuruda 
bulunulduğu vurgulandı. Azerbaycan, Ermenistan ordusunun işgali 
altındaki Dağlık Karabağ’a giden yabancılar için çeşitli yaptırımlar 
uyguluyor. Haklarında yargı süreci başlatılarak arama kararı çıkar-
tılan bu kişiler ayrıca Azerbaycan’ın “kara listesine” alınıyor. Dağlık 
Karabağ’a izinsiz giden Rus blogger Aleksandr Lapşin geçen şubat 
ayında Belarus’ta tutuklanarak Azerbaycan’a iade edilmiş, 3 yıl hapis 
cezasına çarptırılmıştı.
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EKİM

1 EKİM

• Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız’ın, bir televizyon progra-
mında “6 yaşındaki çocukla da evlenilebilir” açıklamasını eleştiren 
haberlere, İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği erişimin engellenmesine 
karar verdi. Açıklaması tepki çeken ilahiyatçı Nurettin Yıldız’ın avu-
katı müvekkili ile ilgili internet sitelerinde yer alan haber içeriğine 
erişimin engellenmesini istedi, İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği, 
haberin içeriğinin kaldırılmasına ilişkin verdiği kararın gerekçesinde, 
“Yıldız’ın 31 dakika 11 saniyelik konuşmasından birtakım cümleleri 
keserek aldıkları, bu hususun 22 Şubat 2017 tarihli Faruk Işık imzalı 
bilirkişi raporu ile sabit olduğu” ifadesine yer verdi. Habere yer veren 
internet siteleri yetkilileri, “Türkiye’de bir vakfın başkanı çıkacak, bir 
konuşmasında ‘6 yaşındaki çocuklar evlenebilir’ diyecek ve gazeteci 
böyle sansasyonel bir ifadenin haberini yapınca da habere erişim 
engeli verilecek. 6 yaşında bir çocuğun değil evlenme iradesi, hukuki 
sorumluluğu dahi yok. Bu suç içeren ifadenin haberini yapmak ise 
yasak” dedi. Nurettin Yıldız, daha önce de “Çalışan kadınların erkek-
leri doyumsuz hale getirdiğini ve ümmete zarar verdiğini” söylemişti. 

• Bursa H Tipi Cezaevi’nde yaklaşık 9 ay tutuklu kalan kapatılan 
DİHA Muhabiri Emrah Çaçan, cezaevinde Evrensel, Cumhuriyet 
ve BirGün gazetelerinin tutuklulara verilmediğini söyledi. Emrah 
Çaçan cezaevinde yaşadıkları sorunları ve tutukluluk gerekçesini 
Evrensel’e anlattı. Çaçan, “Görüşlerimiz kısıtlanıyordu. Ailelerimizin 
bize getirdiği kitaplar verilmiyordu. Evrensel, Cumhuriyet, BirGün 
gazetelerini bize verilmiyordu” dedi. Çaçan, gardiyanların ‘Ayakta 
sayım vereceksiniz’ dediğini bunu kabul etmedikleri için bazı arka-
daşlarının hücrelere götürüldüğünü ve bir ay aileleri ile görüştürül-
mediğini ifade etti. Çaçan, 9 ayın ardından 14 Eylül’de çıkarıldığı 
mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
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2 EKİM

• Sözcü gazetesine yönelik soruşturmayı tamamlayan İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında yakalama emri bulunan gaze-
tenin sahibi Burak Akbay’ın da aralarında bulunduğu 4 gazete ça-
lışanı hakkında iddianame düzenledi. Burak Akbay’ın ‘silahlı terör 
örgütünü yönetme’ ve ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ 
suçlamasıyla 16.5 yıldan 30 yıla kadar hapsi istenirken; soruşturma-
nın tek tutuklusu olan gazetenin İzmir muhabiri Gökmen Ulu ile 
21 Eylül’de tahliye edilen İnternet Sorumlu Haber Müdürü Mediha 
Olgun ve Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli’nin ise ‘silahlı terör 
örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte 
bilerek isteyerek yardım etmek’ suçlamalarından7,5 yıldan 15 yıla 
kadar hapisleri talep edildi. 

• Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, Habertürk yazarı 
Fatih Altaylı’ya “Seni bugüne kadar öldürmemiş olmam bile benim 
suç örgütü lideri olmadığımın en büyük kanıtıdır” ifadesini kullandı. 
Cezaevinden salındığından bu yana Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 
siyasi destek veren ve başta ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisine 
imza atan ‘Barış için Akademisyenler’ olmak üzere pek çok kesimi 
açıklamalarıyla tehdit eden Sedat Peker bu kez kendisi hakkında yazı 
yazan Altaylı’yı hedef aldı. Peker, “Gençliğimin hücrelerde geçmesine 
sebep olanların başında gelmiş olmana rağmen halen daha hayattasın. 
Seni bugüne kadar öldürmemiş olmam bile benim suç örgütü lideri 
olmadığımın en büyük kanıtıdır” dedi.

• Sokağa çıkma yasakları döneminde Kanal D’de yayınlanan Beyaz 
Show isimli programa telefonla katılarak “Çocuklar ölmesin” dediği 
için hakkında dava açılan öğretmen Ayşe Çelik hakkında verilen 1 
yıl 3 ay hapis kararının gerekçesi açıklandı. Bakırköy 2’nci Ağır Ceza 
Mahkemesi gerekçede Çelik’in, suç tarihinde PKK terör örgütünün 
şiddet içeren yöntemlerini meşru gösterdiği ve bu şekilde “terör örgütü 
propagandası yapmak” suçunu işlediğini, sanığın pişmanlık göster-
meyen kişiliği gözetildiğinde bir daha suç işlemekten çekineceğine 
dair kanaatin mahkemece oluşmadığından hükmün açıklanmasının 
geriye bırakılmasının uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.
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3 EKİM

• CHP milletvekilleri Tahsin Tarhan ve Zeynep Altıok’un temel hak 
ve hürriyetlerin sınırlandırılması gerekçesi ile Türkiye’nin ödediği 
cezaların miktarıyla ilgili sorduğu sorulara Adalet Bakanlığı’nın 
verdiği yanıt, Türkiye’de adaletin işleyişinde gelinen noktayı bir kez 
daha gözler önüne serdi. Türkiye’nin, 2004’ten bu yana 12 yılda öde-
diği ceza 258 milyon lira oldu. Altıok, Türkiye’nin, Avrupa ülkeleri 
arasında insan hakları ihlalleri sıralamasında açık ara birinci oldu-
ğunu belirterek, “Türkiye, AKP eliyle Avrupa’da en çok hak gaspının 
yapıldığı ülke durumunda” dedi. Tarhan ise “Adalet Bakanlığı’nın 
cevabıyla Türkiye’de adaletin askıya alındığı gerçeği kesinlik kazan-
mıştır. OHAL yetkilerini de kullanan devlet mekanizması, kendisi 
gibi düşünmeyen herkesi cezalandırmak için uğraşıyor. Yüzbinlerce 
kişi neden tutuklandığını bile bilmeden hapis yatıyor.”

4 EKİM

• MİT TIR’ları görüntülerinin Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlanma-
sıyla ilgili davada gazeteciler Erdem Gül, Can Dündar, İlker Yücel, 
Ceyhun Bozkurt ve CHP’li Enis Berberoğlu’nun avukatları mahkeme 
başkanı ve üye hâkimi adil yargılama yapamayacakları gerekçesiyle 
reddetti. Hâkimler, Berberoğlu’nun mahkûmiyetine ilişkin gerekçede 
Aydınlık’ın yayımladığı fotoğrafın sırrı ifşa etmeyeceğini savunmuş-
tu. MİT TIR’ları haberleri nedeniyle Mayıs 2016’da “devletin gizli 
kalması gereken bilgilerini açıklama” suçlamasıyla Erdem Gül’e 5 yıl, 
eski Genel Yayın Yönetmenimiz Can Dündar’a 5 yıl 10 ay hapis cezası 
verilmişti. Örgüte yardım suçlamasına ilişkin davanın ise ayrı esas 
numarası üzerinden yürütülmesine karar verilmişti. Örgüte yardım 
suçlamasına ilişkin yargılamanın ilk celsesinde CHP’li Berberoğlu 
hakkında ‘örgüte yardım’ ve ‘devletin gizli kalması gereken bilgile-
rini, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek’ iddiasıyla 
açılan davanın bu dava ile birleştirilmesine hükmedilmişti. Haziran 
ayında sonuçlanan bu yargılamada Berberoğlu, 25 yıl hapis ceza-
sına mahkûm edilerek tutuklanmıştı. Mahkeme, Berberoğlu’nun 
mahkûmiyetine ilişkin gerekçesinde, Aydınlık gazetesinde 21 Ocak 
2014’te yayımlanan mühimmat fotoğrafıyla ilgili “Nerede çekildiği, 
içeriğinin ne olduğu dahi ilk bakışta net olarak anlaşılamayan tek 
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kare foto” ifadelerini kullanmıştı. Bu fotoğraf ile sırrın ifşa olmaya-
cağını kaydeden heyet, haberin rivayet veya tahminden öte bir anlam 
taşımadığını ileri sürmüştü.

• Sözcü gazetesi, haklarında FETÖ suçlaması yapan iddianameye 
tepki gösteren bir sürmanşetle okuyucusu ile buluştu. Sürmanşette, 
Ergenekon ve Balyoz davalarında yargılanıp beraat eden kişileri ta-
nık göstererek, “Bunlardan biri ‘Sözcü FETÖ’cü olabilir’ desin, söz 
veriyoruz köküne benzin döküp matbaalarıyla beraber Sözcü’yü 
yakacağız” ifadelerine yer verildi. Yılmaz Özdil de yazısında, “Kaşif 
Kozinoğlu’nun annesi Belgin anne. Murat Özenalp’in annesi Saniye 
anne. Ali Tatar’ın annesi Satı anne. Birinin yüreğinde ‘acaba?’ sorusu 
varsa, biz bu gazeteyi kapatacağız” dedi.

• Sözcü’ye yönelik soruşturmada tutuklanıp serbest bırakılan İnternet 
Sorumlu Müdürü Mediha Olgun’un, ‘Yanlış bilgiler verdiler’ suçlama-
larına avukatı Celal Ülgen, “Hukuksal açıdan ne yapılması gerekirse 
yaptık” yanıtını verdi. Olgun, sürecin başından bu yana gazete-
nin avukatlarının kendisiyle ilgili yanlış bilgiler verdiğini söylemiş, 
“Dertleri bizi çıkarmak değil, siyasi şov yapmaktı” demişti. Olgun, 
video editörü ve sorumlu müdür olarak birçok haberden bilgisinin 
olmadığını ifade etmişti. 

5 EKİM

• RTÜK’ün 2016 yılı hesaplarını inceleyen Sayıştay, kesilen cezaları, 
vadesi gelen ve geçen alacaklarını muhasebeleştirmediğini, hiçbir 
yere kaydetmediğini saptadı. Denetim Raporu’nda, “Kurumun gelir 
olarak tahakkuk ettirdiği ve gelecek faaliyet dönemlerinde tahsili 
gereken alacaklarını 220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı’na kaydetmesi 
gerekmektedir. Ancak yapılan incelemede kurumun 2016 faaliyet 
döneminden sonraki dönemlerde tahsili gereken 12.035.649,31 TL 
alacağı bulunmasına rağmen Gelirlerden Alacaklar Hesabına hiç 
kayıt yapmadığı tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı. RTÜK’ün, 
yasaya aykırı yayın yapan radyo ve televizyonlara kestiği 12 milyon 
tutarındaki cezayı da mali kayıt ve tablolara yansıtmadığını saptayan 
denetçiler, bu durumun alacaklara ilişkin sağlıklı bilgiye ulaşmada 
zaaf oluşturacağı tespitini yaptı. Sayıştay, RTÜK’ün, “İdari para 
cezalarını da kapsayacak şekilde, tahsilat sistemini de yönetecek 
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web tabanlı tahsilat programı uygulanmaya başlandı. Söz konusu 
yazılımda gelir tahakkuku uygulamasının kullanılmasına henüz 
başlanılmadı” savunmasına karşın, bu durumun izlemeye alındığını 
belirtti.

• Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine 
ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde azmettirici, tetik-
çi, Emniyet görevlileri, İstanbul, Trabzon ve Samsun jandarma ve 
Emniyet görevlilerinin yargılandığı davanın duruşmasında, cinayet 
tasarısından Yasin Hayal’in eniştesi Coşkun İğci aracılığıyla haberdar 
olan jandarma görevlisi Veysel Şahin savunma yaptı. Şahin, 2006 
yılı temmuz ya da ağustos ayında Yasin Hayal’in, Dink’i öldürmek 
için silah aradığını öğrendiklerini ve bunu üstlerine bildirdiklerini 
anlattı. Şahin, üstlerinin işlem yapmadığını, Jandarma Alay Komutanı 
Ali Öz tarafından sahte evrak ve yalan ifade vermeye zorlandığını 
anlattı. Şahin, İğci’nin arkadaşı olduğunu aktararak, kayıtlı haber 
elemanı olmadığını savundu. İğci’nin 2006 temmuz ya da ağustos 
ayında kendisini arayarak görüşmek istediğini aktaran Şahin, “Unsur 
Komutanım Okan Şimşek’le beraber gittik. Bize eşinin akrabası olan 
Yasin Hayal’in İstanbul’da Agos’ta çalışan Ermeni olan gazeteci 
Hrant Dink’i öldürmek istediğini, İstanbul’a gidip geldiğini, evi ve 
işyeri çevresinde keşif yaptığını, silah aradığını ve kendisine silah 
bulması için 500 lira verdiğini söyledi. Hatta İğci bize ‘Ruhsatsız silah 
verin, sonra yakalayın, vazgeçsin’ dedi. Biz bunu yapamayacağımızı 
söyledik. Okan Şimşek, Metin Yıldız’ı aradı. Yanına gittik. Bilgiyi 
aktardık” dedi. Sorgusu yapılan diğer Trabzon jandarma görevlisi 
Okan Şimşek ise, İğci’nin haber elemanı olmadığını söyledi. Şimşek, 
İğci’nin kendilerine aktardığı cinayet tasarısını unsur komutanları 
Metin Yıldız’a söylediklerini ifade ederek, “Ertesi gün istihbarat 
toplantısında Metin Yıldız, 2004’te Mc Donalds’a eylem yapan Yasin 
Hayal’in Dink’i öldürmeyi planladığını söyledi. Ali Öz, Yıldız konuş-
masını bitirmeden ‘bunu daha sonra özel olarak konuşuruz’ dedi” 
diye konuştu. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 
öldürülmesine ilişkin Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz’ün de 
aralarında bulunduğu 85 sanıklı davada, tutuklu 21 sanıktan 5’inin 
tahliyesine karar verildi. Tahliye edilen sanıklar dönemin Trabzon 
Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri Gazi Günay, Ergün 
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Yorulmaz ve Hüseyin Yılmaz ile Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM 
Şube Müdürlüğü görevlileri Metin Balta ve Ahmet Çetiner oldu. Bu 
kararın ardından davadaki tutuklu sayısı 16’ya düştü.

7 EKİM

• Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen’in 2 polis arasında ya-
şanan kavgaya müdahil olarak sivil giyimli bir polisin boğazını sık-
maya çalıştığı görüntülere mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi. 
Youtube uyarısında “Bu içerik, bir mahkeme kararı nedeniyle bu 
ülkenin alan adında kullanılamıyor” ifadelerine yer verildi.

9 EKİM

• MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Can Dündar’a verdiği suçlamasıyla yargılanarak 25 yıl 
hapis cezasına çarptırılan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, yeni-
den yargılanacak. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 
‘Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından 
niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri 
casusluk maksadıyla açıklamak’ suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına 
çarptırılarak tutuklanan Enis Berberoğlu’nun avukatları aracılığıyla 
yaptığı istinaf başvurusunu yerinde buldu. 2. Ceza Dairesi, İstanbul 
14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararının bozulmasına karar verdi. 
Berberoğlu tutuklu olarak yeniden yargılanacak. Kararda, ‘gizli kal-
ması gereken bilgileri temin etmek’ suçu yönünden değerlendirme 
yapılması gerektiğine dikkat çekti. Kararda “Kanuna aykırı ve istinaf 
başvurusunda bulunan sanık müdafilerinin istinaf nedenleri bu 
sebeple yerinde görülmüş olduğundan CMK’nın 280/1-b ve 289/1-g 
maddeleri uyarınca diğer yönleri incelenmeksizin CMK’nın 272/1. 
maddesi gereği re’sen de istinaf yasa yoluna tabi olan hükmün ön-
celikle bu sebeplerden dolayı bozulmasına, atılı suçtaki kanunda 
öngörülen ceza miktarı ile Yerel Mahkemece sanığa verilen ceza 
miktarına göre kaçma şüphesinin görülmesi, mevcut delil durumu, 
tutuklulukta kaldığı süre karşısında, adli kontrol hükümlerinin ye-
terli olmayacağı değerlendirilerek CMK’nın 100/1, 104/3. maddeleri 
gereğince tutukluluk halinin devamına…” ifadeleri yer aldı. 
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10 EKİM

• Evrensel yazarı ve EMEP Genel Başkan Basın Danışmanı Yusuf 
Karataş’ın yargılandığı davanın ilk duruşması Diyarbakır 9. Ağır 
Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada savunma yapan Karataş, 
yargılanmanın hukuki değil konjonktürel olduğunu belirterek be-
raatını talep etti. Beraat talebini reddeden mahkeme duruşmayı 17 
Ocak 2018 tarihine erteledi.

• Friedrich-Naumann Vakfı tarafından verilen Raif Bedevi Cesur 
Gazetecilik Ödülü’ne layık görülen Gazeteci Ahmet Şık için Franfurt 
Kitap Fuarı çerçevesinde bir tören düzenlendi. Ödülü eski İçişleri 
Bakanı Gehart Baum’un elinden Ahmet Şık adına alan avukatı Can 
Atalay, Şık’ın ödül için Silivri Cezaevi’nden yazdığı mesajı da okudu. Şık 
mesajında, “Başka bir ülkede yine düşüncelerini ifade ettiği için tutsak 
ve işkence edilmiş Raif Bedevi adına verilen bu ödüle layık görülmek 
için benim için gurur verici olmasının yanı sıra aynı zamanda can 
yakıcı. Bedevi’nin verdiği ve sevgili eşi Esnaf Haidar’ın gururla görünür 
kıldığı mücadelesinin hepimize güç verdiğini ifade etmeliyim” dedi.

11 EKİM

• İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği bozma kararı sonrasın-
da Enis Berberoğlu’nun avukatı Murat Ergün, müvekkilinin tutuk-
luğunun kaldırılması için talepte bulundu. Avukat Ergün, Anayasa 
Mahkemesi başta olmak üzere İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne 
tahliye talepli dilekçe sundu. Ergün, bozma kararını veren İstanbul 
Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne de ayrıca dilekçe sunarak 
tutukluluğun devamı yönündeki karara itirazda bulundu. Avukat 
Murat Ergün’ün 25 yıl hapis cezası veren İstanbul 14. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne verdiği dilekçede, istinaf mahkemesinin verdiği bozma 
kararından sonra artık var olmayan bir cezanın mahkûmiyetinden 
bahsedilemeyeceğine vurgu yapıldı. Dilekçede, “Müvekkilim ‘verilen 
cezanın ağırlığından bahisle kaçma şüphesi’ sebebiyle tutuklanmıştır. 
Şu an ortada ne karar, ne de şüphe vardır. Sanığın tutuklu kaldığı 
süre bellidir. Suçun vasıf ve mahiyeti değiştiği gibi sanığın ileride 
beraat etme olasılığı çok yüksektir. Yeniden başlayacak bir yargıla-
mada sanığın tutukluluğunun devam etmesi kanımızca hukuki ve 
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adil değildir” denildi. Dilekçede, sanığın milletvekili olduğuna vurgu 
yapılarak “TBMM’de hazır bulunması gereken yasama faaliyetlerine 
katılamamaktadır. Bu aşamada tutukluluk hali, milli iradenin tecel-
lisi önünde çok açık bir engel oluşturmaktadır” ifadesine yer verildi.

 Avukat Murat Ergün, Anayasa Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede de 
benzer hususlara değinerek başvurusunun kabul edilerek hak ihlaline 
sebep olan hukuka aykırı tutukluluğun kaldırılmasını talep etti. 

• AvazTürk Genel Yayın Yönetmeni Zihni Çakır’ın, Nevşin Mengü’nün 
tweetine yönelik cinsiyetçi mesajı tepki çekti. Nevşin Mengü’nün 
ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 
görüşmesinin ardından söylediği ve CNN Türk’ten atılmasına neden 
olduğu belirtilen, “Girdisi çıktısı 23 dakika sürdü” sözlerine atıfta 
bulunan AvazTürk Genel Yayın Yönetmeni Zihni Çakır, “Girdisi 
çıktısı 23 dakikalık bir görüşmeyle Türkiye’nin bu hamlesinin ne 
anlama geldiğini anlatalım ister misin” ifadelerini paylaştı.

• ABD’nin önde gelen yayın organlarından Wall Street Journal gazetesi 
muhabiri Ayla Albayrak’ın bir haber nedeniyle Türkiye’de yargılandığı 
mahkeme tarafından ‘terör örgütü propagandası yapmaktan’ suçlu 
bulunduğunu ve 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.  
Albayrak ile ilgili yargı sürecinin 19 Ağustos 2015’te WSJ’da yayın-
lanan ‘Türkiye’de Kürtlerin çoğunlukta olduğu güneydoğuda sokak 
savaşları şiddetleniyor’ başlıklı haber nedeniyle başlatıldığı belirtildi.

• Kahta Sulh Ceza Hâkimliği, biri gazeteci Fehim Taştekin’in ‘Rojava/
Kürtlerin Zamanı’ adlı İletişim Yayınlarından çıkan kitabı dahil, 
üç kitap hakkında toplatma kararı verdi. Mahkemenin kararında, 
kitapların, “terör örgütü niteliği taşıdığı” ifade edildi. Karar, Kahta 
Cumhuriyet Savcılığı’nın 2 Ekim 2017 tarihli talebi üzerine alın-
dı. Kararda, Faysal Dağlı’nın 1994’te Belge Yayınları’ndan basılan 
“Birakuji (Kürtlerin İç Savaşı)” kitabı, Aytekin Gezici’nin Tutku 
Yayınları’ndan basılan “Kürt Tarihi” isimli kitabı ile Fehim Taştekin’in 
2016’da İletişim Yayınları’ndan çıkan “Rojava Kürtlerin Zamanı” isim-
li kitaplarına satış yasağı konulmasını ve toplatılmasını öngörüyor.

 Fehim Taştekin’in aynı kitabı daha önce bazı soruşturmalarda “suç 
delili” olarak sayılmış, ancak kitap hakkında şimdiye kadar hukuki 
bir işlem yapılmamıştı. 
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• Mersin Tarsus T Tipi Kapalı Cezaevi’nde aralarında Kanun Hükmünde 
Kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Medya Haber Ajansı (dihaber) 
muhabiri Erdoğan Alayumat ve Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi 
çalışanı Serkan Erdoğan’ın da bulunduğu tutukluların ayakta sayım 
vermedikleri gerekçesiyle 2 Ekim’de çırılçıplak soyulup, yerlerde sü-
rüklenip süngerli odaya konulduklarının ileri sürülmesinin ardından, 
bu kez iletişim ve hücre cezası verildi. Müvekkilleriyle görüşen avukat 
Tugay Bek, Alayumat ve Zeki Çiçek’e 3’er gün hücre cezası yanı sıra 
bir ay ziyaretçi yasağı getirildiğini aktardı. 

• TRT İzmir Stüdyoları’nda çalışan 8’i Haber-Sen üyesi 12 kamu emek-
çisine daha sosyal medyada AKP ve başkanlık karşıtı paylaşımları be-
ğendikleri gerekçesi ile idari soruşturma açıldı. Soruşturma açılanlara 
‘neden beğendin’ sorusu yöneltildi. 8’i KESK’e bağlı Haber Sen’e ve üye 
toplamda 12 kişi kurum çalışanı hakkında daha, sosyal medyadaki 
hareketlerinden dolayı soruşturma açılması için yöneticiler emir ver-
di. Soruşturmaya gerekçe olarak ise TRT çalışanı Binali Erdoğan’ın 
memuriyetten men edilmesine neden olan başkanlık karşıtı paylaşımı 
ile başka hayır çağrılı ve AKP karşıtı paylaşımları beğenmek gösterildi.

17 EKİM

• Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’in trafik kazasında ölümüne 
ilişkin Cumhuriyet gazetesinin resmi twitter hesabındaki ‘İlk FETÖ 
iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper’i kamyon biçti’ 
paylaşımı nedeniyle yargılanan Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi 
Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven hakkında savcı mütalaasını 
verdi. Savcı, Güven’in 2 yıl 9 aydan 12 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla 
cezalandırılmasını istedi. Sabah gazetesinin hedef göstermesiyle 55 
saniye içinde düzeltilen bir anons tweeti nedeniyle 32 gün tutuklu 
kalan Oğuz Güven hakkında davanın ikinci duruşması İstanbul 28. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuksuz yargılanan gazeteci 
Oğuz Güven ve avukatı Tora Pekin katıldığı duruşmada Savcı Orhan 
Uzun, esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Mütalaada twitterda ya-
pılan yorumları suç delili olarak gösterildi. Ve sanığın yaptığı pay-
laşımların basın özgürlüğü kapsamında kalmadığını öne sürüldü. 
Oğuz Güven hakkındaki iddianameyi kabul eden İstanbul 28. Ağır 
Ceza Mahkemesi, 14 Haziran’da tahliyesine karar vermişti. 
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18 EKİM

• Gazeteci İsmail Küçükkaya’nın sabah programında Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşinin telefonunda 
ByLock çıktığına ilişkin haberini sunduğu Fox TV’ye RTÜK’ten 
ceza geldi. Savcılık, Küçükkaya’nın ifadesini almak için program 
kaydının gelmesini beklerken, kayıt üzerinden inceleme yapan RTÜK 
ise kanala ‘haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin 
olunmaksızın yayınlanamaz’ gerekçesiyle kanalın bir aylık reklam 
gelirinin yüzde 3’ünün ceza olarak ödenmesine karar verdi.

19 EKİM

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Sayan Betül Kaya, Fox 
TV’deki programında eşinin ‘ByLock’ kullandığını iddia eden İsmail 
Küçükkaya için yargıya başvurdu. Hakkında soruşturma başlatılan 
Fox TV haber spikeri İsmail Küçükkaya ifade vermek üzere Bakırköy 
Adalet Sarayı’na gitti.. Ancak programın soruşturmaya konu sözlerin 
sarf edildiği programın kayıtlarının mahkemeye ulaşmaması üzerine 
Küçükkaya ifade veremeden adliyeden ayrıldı. Polonya ziyaretini 
tamamlayarak yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan da Varşova 
dönüşü uçakta gazetecilerin bu yöndeki sorularını yanıtlarken, “Çok 
terbiyesizce, ahlaksızca, adice bir iftira. Bayan bakanımız, zaten 
hukuki hakları saklı kalmak kaydıyla açıklamasını yaptı. Böyle bir 
şey söz konusu değil. Terbiyeden yoksun olan söyleyeni yazanı, sufle 
edeni her kimse, bunun hukuki bedelini ödemek durumundadır. 
Benim bayan bakanıma ahlaksızca adice yakıştırma yapamazsınız. 
Biri tv’den sufle ediyor, diğeri yazılı haber haline getiriyor. Ben 
bakanımıza söyledim, bizzat takip edeceğim dedim. Kendisine de 
konunun takipçisi olmasını söyledim» dedi.

20 EKİM 

• Ankara’da sabah saatlerinde gazetecilere operasyon yapıldı. 
Mezopotamya Ajansı muhabiri Selman Güzelyüz ve Diren Yurtsever 
ile Jinnews editörü Sibel Yükler, muhabirler Duygu Erol ve Habibe 
Eren’in evlerine polis baskın düzenledi.  Evlerde yapılan aramalardan 
sonra 5 gazeteci de “hakkınızda ihbar var” gerekçesiyle gözaltına 



166 |

alınarak Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.  Gözaltına 
alınan muhabirlerin Yüksel Caddesi eylemini takip edenler ve Nuriye 
Gülmen ile Semih Özakça’nın bugün yapılacak duruşması öncesi ol-
ması dikkat çekti. Gazetecilerin dosyasına gizlilik kararı getirilirken, 
avukatları sağlık durumlarının iyi olduğu belirtti.

22 EKİM

• Yeni Şafak gazetesi, TMMOB’un sarı ve kırmızı renkteki logosuna 
ilişkin hedef gösteren bir haber yaptı. “TMMOB’un internet site-
sinde Türk bayrağı bulunmaması da tartışma konusu oldu” denilen 
haberde, “Geçtiğimiz yıllarda TBMM Araştırma Merkezi’nin yap-
tığı “renklerin siyasi ve toplumsal anlamları” araştırmasına göre 
Türkiye’de terörü çağrıştırdığı için tabu haline gelen sarı ve kırmızı 
renkler hakkındaki rapor şöyle: Sarı: Daha çok liberalizmle ve liberal 
partilerle özdeşleştirilmiştir. Kırmızı: Ateşin, öfkenin, tehlikenin ve 
yıkımın sembolüdür”” denildi.

23 EKİM

• Mersin Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Vahap Şehitoğlu’nun, 
Kepirli Mahallesi’ndeki evinin önüne gece otomobille gelen kişi ya 
da kişiler, eve doğru ateş açarak kaçtı. Olaydan sonra aracına binerek 
saldırganların peşine düşen Şehitoğlu saldırganları yakalayamadı. 
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri evin çevresinde 
inceleme yaptı ve 3 adet boş kovan buldu. Olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.  Bir grup gazeteciyle birlikte basın toplantısı düzenleyen 
Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ünal, saldırıyı kınadı. 
Şehitoğlu’nun 18 aydan beri, FETÖ’nün Mersin yapılanması ile ilgili 
haberler yaptığına dikkat çeken Ünal, “Gazeteciye silah sıkmak batı 
tipi demokrasilerde yoktur. İnşallah, çok kısa sürede bu konunun 
çözümü ile ilgili bir mesafede yer alacağımızı düşünüyorum.” dedi. 

• Ankara’da 20 Ekim günü gözaltına alınan Jin News muhabirleri 
Duygu Erol ve Habibe Eren savcılık ifadelerinin ardından serbest 
bırakıldı. duygu Erol adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağı 
ile serbest bırakıldı. Savcılık sorgusunda muhabirlere gazetecilik 
faaliyetleriyle ilgili sorular soruldu. Muhabirlere imzaları bulunan 
haberleri neden yaptıkları soruldu. Erol ve Eren evlerine yapılan bas-
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kınla ‘ihbar var’ gerekçesi ile gözaltına alınmıştı. Ayrı operasyonda 
gözaltına alınan Jin News editörü Sibel Yükler ve Mezepotamya 
Ajans muhabirleri Diren Yurtsever ile Selman Güzelyüz 21 Ekim 
Cumartesi günü emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

• Anadolu Ajansı’nın Yalova temsilcisi İsmail Ersan, kuruma ait telefo-
nuna, FETÖ üyelerinin kullandığı şifreli mesajlaşma programı ByLock 
yüklediği için gözaltına alındı. Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım 
Özgür, AA Yalova Temsilcisi İsmail Ersan’ın, gözaltına alındığını ve 
20 Ekim günü de tutuklandığını açıkladı. Açıklamada, AA Yalova 
Temsilcisi olarak görev yapan İsmail Ersan’ın devletin ajansının 
üzerine kayıtlı GSM hattı üzerine ByLock’u yüklediği belirtilerek 
şöyle denildi: “Bir süre önce gözaltına alınan İsmail Ersan 20/10/2017 
tarihinde terör örgütü üyeliği suçundan sevk edildiği Yalova Sulh 
Ceza Mahkemesi’nce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.” 

• Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan hakkında 11 ay 20 gün 
hapis cezası verildi. Hapis cezası ertelendi ve 2 yıl denetim süresi 
konuldu. 

 Odatv’de 12 Kasım 2014 tarihinde yayımlanan haberde; ABD’nin 
önde gelen TV kanallarından HBO’da John Oliver’ın Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a dair söyledikleri yer almıştı. Odatv’den farklı birçok haber 
sitesinde de yayımlanan söz konusu içerik nedeniyle, Genel Yayın 
Yönetmeni Barış Pehlivan’a ‘Cumhurbaşkanı’na Hakaret’ suçlama-
sıyla dava açıldı. Açılan davanın İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmasında karar çıktı. Kararda 
Barış Pehlivan hakkında 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Verilen hapis 
cezası ertelendi. 2 yıl boyunca başka bir davadan ceza alırsa, gazeteci 
Pehlivan için 11 ay 20 gün hapis cezasının infazı uygulanacak. 

24 EKİM

• Strasbourg’daki Avrupa Parlamentosu’nda salı günü bir basın toplan-
tısı düzenleyen 5 parlamenter, Türkiye’de tutuklu gazetecilerin serbest 
bırakılmasını istedi. Cezaevinde tutuklu 5 gazetecinin fotoğrafını ta-
şıyan Avrupalı parlamenterler, onların öyküsü üzerinden Türkiye’deki 
tutuklu gazetecilerin durumuna dikkat çekti. Avrupa Özgürlük ve 
Doğrudan Demokrasi grubundan İtalyan parlamenter Fabio Massimo 
Castaldo kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazı işleri müdürü 
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İnan Kızılkaya’nın fotoğrafını taşıdı. Castaldo “Cezaevindeki gazete-
cilere destek açıklayarak onların asla unutulmaması gereken kişisel 
öykülerinin altını çizmek istiyoruz” dedi. Sosyal demokrat Sloven 
parlamenter Tanja Fajon, Zaman gazetesi köşe yazarı Şahin Alpay’ın 
fotoğrafını taşıdı. Fajon “Gazeteciler taciz ya da tutuklanma korkusu 
olmadan haber yapamaz veya siyasi liderleri sorgulayamazsa etkin 
siyasi bir tartışma da olmaz. Türkiye’deki siyasi durum kötüleşirken, 
gazetecilikleri nedeniyle tutuklu olanları dile getirmek ve onlara destek 
vermek bir ödev olmayı sürdürüyor” diye konuştu. 

25 EKİM

• Cumhuriyet gazetesinin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve Yayın 
Yönetmeni Murat Sabuncu’nun yargılandığı Cumhuriyet davası 
kapsamında AİHM’ye yapılan başvuruya savunma göndermeyen hü-
kümet yine ek süre istedi. Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine 
göre AKP hükümeti, 360 gündür tutuklu olan Cumhuriyet gazete-
sinin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve Yayın Yönetmeni Murat 
Sabuncu’nun yargılandığı Cumhuriyet davası kapsamında AİHM’ye 
yapılan başvuruda yine “savunma” göndermeyerek zamana oynadı. 
AİHM’nin verdiği ek süre dolarken Adalet Bakanlığı, Strasbourg’taki 
Yüksek Mahkeme’den iki haftalık daha ek süre talebinde bulundu. 
Talebi kabul eden AİHM, 7 Kasım’a kadar ek süre verdiği Adalet 
Bakanlığı’nı “Bir daha süre uzatım talebine izin verilmeyecek” diye 
uyardı ve savunmasını bir an önce göndermesini istedi. 

• Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’de tutuklu gazeteci 
Deniz Yücel’in eşi Dilek Mayatürk Yücel’i ağırladı. Merkel, Mayatürk 
Yücel’den sekiz aydır hakkında iddianame hazırlanmadan Silivri 
Cezaevi’nde tutulan gazetecinin durumu hakkında bilgi aldı. Federal 
Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel’in Mayatürk Yücel ile gö-
rüşmesini Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla açıkladı. Seibert, 
Merkel’in Yücel’in eşiyle, gazetecinin tutukluluk koşullarını görüş-
tüğünü belirtti. Merkel’in Mayatürk’ü meclisteki ofisinde ağırladığı 
bilgisi verildi. Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, 
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın e-postalarına yö-
nelik yapılan haberler kapsamında yürütülen soruşturmada, kendi is-
teğiyle ifade vermeye gittiği emniyette 14 Şubat’ta gözaltına alınmıştı. 
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29 EKİM

• Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi yönetimi Özgürlükçü Demokrasi gazete-
sini, okunmasının sakıncalı olduğunu ileri sürerek yasakladı.  Bolu 
F Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan Rıdvan Tanış isimli tutuklu, 
yazdığı mektupla iletişim haklarının engellendiğini ve Özgürlükçü 
Demokrasi gazetesinin cezaevi disiplin kurulu tarafından yasaklan-
dığını bildirdi. Tanış, 26 Ekim’de yazdığı mektubunda cezaevinde 
yaşadığı hak ihlallerini şöyle anlattı: “20 yaş dişimden Mart ayından 
beri kan geliyor, revire çıkarıldım ve ameliyat olmam gerektiğini 
söylediler. Ancak kelepçe ile ameliyat olmamı dayatıyorlar. Kapıya 
vurduğumuz için 3 ay görüşe çıkmama cezası verildi. Oda değişim 
taleplerimiz yerine getirilmiyor. Radyolarımız toplatıldı. Odalarımıza 
keyfi baskınlar yapılarak aramalar yapılıyor.” 

• Myanmar’da TRT World için çalışan iki gazeteci gözaltına alındı. 
Gazetecilerin parlamento binası üzerinde drone aracılığıyla çekim 
yaptıkları ileri sürülüyor. 

 TRT World için çalışan Singapur vatandaşı Lau Hon Meng ile Malezya 
vatandaşı Mok Choy, cuma Myanmar’ın başkenti Naypyidaw’da gö-
zaltına alındığı belirtiliyor. Myanmar Enformasyon Bakanlığı’ndan 
yapılan açıklamaya göre iki gazetecinin “parlamento binası üzerinde 
drone uçurdukları için sorgulandığı” ifade edildi. 

30 EKİM 

• Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazar ve yöneticilerinin de 
aralarında bulunduğu 2’si tutuklu 9 sanığın, ‘Devletin birliğini ve 
ülkenin bütünlüğünü bozmak’ ve ‘Terör örgütüne üye olmak’ id-
diasıyla yargılandığı dava bugün görüldü. Davada mahkeme heyeti 
İnan Kızılkaya ve Kemal Sancılı’nın tahliyesine karar verdi, duruşma 
6 Mart’a ertelendi. İnan Kızılkaya ve Kemal Sancılı akşam saatlerin-
de Silivri Cezaevi’nden çıktı. Cezaevi önünde dostları ve sevenleri 
karşılanan Kızılkaya ve Sancılı’ya birer buket çiçek verildi 

• Türkiye’deki tutuklu gazeteciler ve Osman Kavala’nın gözaltına 
alınmasıyla ilgili konuşan Noam Chomsky, “Tutuklamalar Türk 
demokrasisine ve özgürlüğe şiddetli bir darbedir. Bu uygulama-
lar hemen sonlandırılmalıdır” dedi. ABD’li Dil Bilim Profesörü ve 
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Düşünür Noam Chomsky’nin David Barsamian’ın sorularını yanıt-
ladığı yeni kitabı “Küresel Memnuniyetsizlik: Demokrasiye Karşı 
Yükselen Tehditler Üzerine Konuşmalar” kasımın ilk haftasında 
yayımlanacak. Bianet’e “küresel memnuniyetsizliğin” Türkiye ayağını 
değerlendiren Chomsky, Türkiye’de gazetecilerin tutuklanmasını 
yorumlarken “Gazetecilerin ve Erdoğan rejimini eleştiren aktivistlerin 
tutuklanması, gördükleri zulüm, en temel ifade özgürlüğü haklarına 
şiddetli bir saldırıdır. Bu tutuklamalar Türkiye demokrasisine ve 
özgürlüğüne şiddetli bir darbedir” ifadelerini kullandı. 

31 EKİM

• İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘terör örgütüne üye ol-
mamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçlamasıyla haklarında 
dava açılan 18’I Cumhuriyet gazetesi çalışanı 20 kişinin yargılan-
masına devam edildi. Duruşmaya tutuklu yargılanan Ahmet Şık, 
Akın Atalay, Murat Sabuncu, Emre İper ve Ahmet Kemal Aydoğdu 
ile tutuksuz sanıklar katıldı. CHP ve HDP’li bazı milletvekilleri, 
yakınları, meslektaşları ve yabancı heyetler duruşmaya izledi. Ara 
kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ahmet Şık, Akın Atalay, Mehmet 
Murat Sabuncu’nun oy çokluğu ile Yusuf Emre İper ve Ahmet Kemal 
Aydoğdu’nun ise oybirliği ile tutukluluk halinin devamına hükmet-
ti. Üye hâkim Halit İçdemir ise Şık, Atalay ve Sabuncu’nun tahliye 
edilmeleri yönünde görüş bildirdi. 

• Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’e hakaretten hakkında dava açılan tarihçi Mustafa Armağan, 
1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mustafa Armağan, yayın yönet-
meni olduğu Derin Tarih dergisinin mayıs sayısındaki yazısında, 
‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ ten suçlu bulundu. Bakırköy 
Cumhuriyet Başsavcılığı, dergi hakkında toplatma kararı vermişti. 

• Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem 
gazetesinin yazar ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 2’si tu-
tuklu 9 sanığın, ‘devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak’ 
ve ‘terör örgütüne üye olmak’ iddiasıyla açılan davanın duruşması 
yapıldı. İstanbul Adliyesi 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, İnan 
Kızılkaya ile Kemal Sancılı’nın yurtdışına çıkış yasağıyla tahliyesine 
karar verdi, duruşmayı ise 6 Mart’a erteledi.
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KASIM

1 KASIM

• Bilişim ve teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu’nun da aralarında bulun-
duğu 6 kişi FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı. Operasyonun, 
Ödemiş’te yürütülen FETÖ soruşturmasında gözaltına alındıktan 
sonra etkin pişmanlıktan yararlanan bir itirafçının ifadesi doğrultu-
sunda yapıldığı belirtildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 
gözaltına alınan Serdar Kuzuloğlu, polisteki ifadesinden sonra sav-
cının talimatıyla akşam serbest bırakıldı.

• Türkiye’de ‘terör propagandası yapmak’ suçlamasıyla 7 aydır tutuklu 
bulunan Alman Die Welt Gazetesi Muhabiri Deniz Yücel için Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) açılan davaya müdahil olan 
11 uluslararası örgüt mahkemeye ortak görüş bildirdi. Aralarında 
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Yazarlar Birliği (PEN) 
ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonunun da bulunduğu insan 
hakları ve basın özgürlüğü kuruluşları, AİHM’ye sundukları ortak 
mütalaada mahkemenin vereceği kararın uluslararası basın özgürlüğü 
açısından önemli bir işaret olacağını vurguladı.

2 KASIM

• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Ekim Gar katliamından önce 
bazı polis müdürlerinin katliamı önceden haber veren istihbarat ra-
porlarını dikkate almadığına dair müfettiş raporuna ilişkin haberler 
nedeniyle Cumhuriyet muhabiri Kemal Göktaş, eski Cumhuriyet 
Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Evrensel Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Fatih Polat ile Evrensel muhabirleri Cem Gurbetoğlu ve 
Tamer Arda Erşin hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle 
dava açtı. Suçlama konusu haberlerin yayımlanmasının üzerinden 
1.5 yıl geçtikten sonra düzenlenen iddianamede, 101 kişinin hayatını 
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kaybettiği ve IŞİD’in üstlendiği katliam için ‘patlama olayı’ denilmesi 
dikkat çekti. Basın Kanunu’ndaki 4 aylık dava açma süresinin geç-
mesine rağmen açılan davada, sorumlu yazı işleri müdürleri yerine 
iki gazetenin genel yayın yönetmenine dava açılması ise ‘bilgileri 
dışında haber yayımlanamaz’ denilerek savunuldu. 

8 KASIM

• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, aralarında tutuklu gazeteciler 
Şahin Alpay, Ali Bulaç, Atilla Taş, Murat Aksoy ile Cumhuriyet 
Gazetesi yöneticilerinin de bulunduğu davalar için üçüncü kez ek 
süre isteyen Türk hükümetinin bu talebini Kabul etmedi. Türkiye’de 
tutuklu gazetecilerin yaptıkları başvuruları öncelikli görüşme kararı 
alan AİHM, Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, 
İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, muhabir Ahmet Şık ile diğer tu-
tuklu gazeteciler Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan, Ahmet Altan, Şahin 
Alpay, Ali Bulaç, Deniz Yücel ve tutuksuz Murat Aksoy ile Atilla 
Taş’ın ‘hak ihlali’ başvurularında Türkiye’den savunma istemişti. 
Bu süreçte Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri de AİHM’deki 
davalara müdahil olmuştu. 

• Van Büyükşehir Belediyesi’nin etrafına konulan beton blokları fo-
toğraflarken gözaltına alınan ve yaklaşık 8 aydır tutuklu bulunan 
gazeteciler Selman Keleş ve Arif Aslan’ın iddianameleri hazırlandı. 
Keleş ve Aslan’ın fotoğraf makinelerinde bulunan tüm fotoğraflar 
‘suç delili’ sayıldığı iddianamede, çekilen blok fotoğraflar için, Keleş 
ve Aslan’ın ‘örgüt tarafından ‘gerçekleştirilebilecek eylemler için ön 
çalışma yapıyor olabilecekleri7 yorumu yapıldı. Davanın ilk duruş-
ması 21 Kasım’da Van Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

• Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ve çalışanları hakkında ‘silahlı 
terör örgütünü yönetme’, ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ 
ve ‘silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla 
birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek’ suçlamasıyla açılan 
davanın ikinci duruşması İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
yapıldı. Duruşmaya Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazete-
nin İzmir muhabiri Gökmen Ulu, tutuksuz sanıklar gazetenin eski 
İnternet sitesi Sorumlu Müdürü Mediha Olgun ve Mali İşler Müdürü 
Yonca Yücekaleli katıldı. Duruşmada Ertuğrul Akbay ile gazeteciler 
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Cem Küçük, Fuat Uğur, Ersoy Dede, Hüseyin Gülerce ve Vatan Partisi 
Öncü Gençlik Ankara Başkan Yardımcısı Anıl Eren Yıldız dinlen-
di. Sanık avukatları tahliyeye ilişkin beyanda bulundu. Mahkeme 
Gökmen Ulu’nun tahliyesine karar verdi, Mediha Olgun hakkında 
imza atma şeklindeki adli kontrol hükmünü kaldırdı. Tanık Fehmi 
Koru hakkında yeniden zorla getirme kararı çıkarılmasını kararlaş-
tıran mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç’ın 
1 Kasım günü Sabah gazetesindeki köşesinde yazdığı ‘Çakma gaziler’ 
başlıklı yazısında, ‘gazilere hakaret ettiği’ gerekçesiyle soruşturma 
açtı. Ankara Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup gazi, Ardıç hak-
kında suç duyurusunda bulunmuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 
partisinin grup toplantısındaki konuşmasında, Ardıç’ın bu yazısını 
gündeme getirmiş ve “Havuz medyasında bir köşe yazarı, gazilere 
‘şaklaban’ diyecek kadar aklını yitirmiş. Asıl kendisi şaklaban. Daha 
ağırını kullanacağım ama size karşı ayıp olur diye kullanmıyorum” 
demişti. 

• Cumhuriyet gazetesinin tutuklu muhabiri Ahmet Şık, 2012’de Oda 
TV davası kapsamında tutuklu kaldığı Silivri Cezaevi’nden çıkarken 
söylediği “Bu komployu kuranlar cezaevine girecek” sözleri nedeniyle 
yargılandığı davadan beraat etti.

13 KASIM

• Freedom House’un ‘Özgürlük 2017’ raporunda Türkiye, özgürlüklerin 
en çok kısıtlandığı ülkeler arasında yer aldı. Araştırma kapsamında 
65 ülkede internet üzerindeki yasaklar ve sınırlamalar incelendi. 
Raporda, “32 ülkede internet özgürlüğü geçen yıla göre kötüye gitti. 
Ukrayna, Mısır ve Türkiye en büyük gerilemenin yaşandığı ülkeler 
oldu” denildi. Muhalif gazetecilerin sosyal medya hesaplarının da 
hacklendiğini ifade eden Freedom House, “Hacklenen hesaplar-
dan sahte mesajlar yayınlandı ve hükümetten özür dilendi” diyor. 
Erişimin kısıtlanması ya da bilinçli olarak yavaşlatılması konusunda 
da Türkiye’den örnekler raporda yer aldı. Raporda “Siyasi anlamda 
zorlu dönemlerde hükümet WhatsApp sohbet uygulamasına erişimi 
ya yavaşlattı, ya da tamamen uygulamayı ulaşılamaz hale getirdi” 
ifadeleri de yer aldı.
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• Doğan Holding Ankara İdari Temsilcisi Barbaros Muratoğlu’na veri-
len 2 yıl 1 ay hapis cezası kararı, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından 
bozuldu. Muratoğlu, FETÖ/PDY örgütüne üye olmamakla birlikte 
bilerek ve isteyerek yardım etme suçlarından 6 ay tutuklu kalmış ve 
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 15 Haziran’da verdiği kararda 
2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Muratoğlu tahliye edildikten 
sonra kararı istinaf yasa yoluna götürmüştü. İstanbul Bölge Adliye 
Mahkemesi 2. Ceza Dairesi bugün verdiği kararda Muratoğlu’nun 
itirazını haklı bularak alt mahkemenin verdiği mahkumiyet kararını 
bozdu. Beraat kararında, iddianamede dahi örgüt adına işlenen bir 
suçtan bahsedilmediği, silahlı terör örgütüne yardım etme suçunun 
ise unsurlarının oluşmadığı belirtildi. Kararda, mahkeme masrafla-
rının hazineden karşılanacağı da ifade edildi.

• Darbe girişimi sonrası tutuklanan gazeteci-yazar Ahmet Altan, 
akademisyen kardeşi Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak’ın da 
aralarında bulunduğu 17 sanıklı davanın üçüncü duruşması görüldü. 
Mahkeme heyeti, ara kararında 400 günü aşkın süredir cezaevinde 
bulunan Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak’ın tutukluluk hâlinin deva-
mına hükmetti. 

14 KASIM

• Hrant Dink Vakfı tarafından hazırlanan Medyada Nefret Söylemi 
Mayıs-Ağustos 2017 raporu açıklandı. Rapora göre muhafazakar 
ve ırkçı söylemlerin yükseldiği geçen 4 aylık dönemde etnik ve dini 
grupları hedef alan 1.910 köşe yazısı ve haberde toplam 2 bin 466 nef-
ret söylemi tespit edildi. Rapora göre Türkiye-Almanya krizi, Körfez 
ülkelerinin Katar krizi, Hollanda Temyiz Mahkemesi’nin Srebrenitsa 
katliamından Hollanda devletinin ‘kısmen sorumlu’ olduğuna dair 
kararı, Cenevre’de düzenlenen Kıbrıs Konferansı, İsrail-Filistin çatış-
maları, Türkiye ve Yunanistan arasında 3 Temmuz’da başlayan ‘gemi 
krizi’, Srebrenitsa katliamının yıldönümü gibi gündem maddeleri 
nefret söyleminin artışında etkili oldu. 

• Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticileri için yapılan Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi (AİHM) başvurusuna, aylarca savunma gönder-
meyerek oyalama taktiği izleyen hükümet, savunmasını 6 Kasım’da 
gönderdi. Hükümetin savunmasında, Cumhuriyet gazetesi yazar-
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ları tarafından AİHM gündemine taşınan dava başvurusunun red-
dedilmesi talebinde bulundu. Ankara’nın gönderdiği 76 sayfalık 
savunmanda, davacıların ‘iç hukuk yollarını tüketmeden AİHM’e 
başvurdukları’ tezi savunuldu. Davacıların Anayasa Mahkemesi’ne 
(AYM) bireysel başvuruda bulunduklarını, bu başvuruların henüz 
sonuçlanmadığını öne sürdü.

16 KASIM

• Özgürlükçü Demokrasi gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz 
Yıldız ile Yazıişleri Müdürü İshak Yasul hakkında açılan davanın 
2’nci duruşması, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 
Duruşmaya gazeteciler katılmazken, avukatları Özcan Kılıç hazır 
bulundu. Mahkeme heyeti, Yıldız ve Yasul’a ‘örgütlerin cebir ve şid-
det içeren söylemlerini yayınlamak’ gerekçesiyle 1’er yıl hapis cezası 
verdi. Daha sonra “Cezanın sanık üzerindeki gelecekteki etkilerini” 
göz önüne alarak 10’ar aya indiren mahkeme, Yasul ve Yılmaz hak-
kında hükmün açıklanmasının 5 yıl geri bırakılmasına karar verdi.

17 KASIM

•  Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa 
Mahallesi’nde aracıyla seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle 
başka bir araç sürücüsüyle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası 
araç sürücüsü, tabancasını çekerek Tarakçı’ya 3 yaşındaki oğlunun 
gözleri önünde kurşun yağdırdı. Olayda ayağından hafif şekilde ya-
ralanan Tarakçı, çevredeki vatandaşların yardımıyla yakınlardaki bir 
özel hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi ise sürüyor. 
Yaşanan olayı anlatan Tarakçı, “Çocuklarımı okula bırakmak için 
evden çıktım. Sonra bir araç arabama arkadan çarptı. İndik baktım 
araçlarda bir şey yok. Rapor tutmak istediler, sonra aralarından biri 
silahını çıkardı ateş etti” diye konuştu. 

20 KASIM

• Evrensel gazetesinde yer alan haberde, Bolu F Tipi Cezaevi’ne bu 
gazetenin girmesinin yasaklandığı yer aldı. Mahkumların bu duru-
mu mektupla bildirdiği kaydedilen haberde, “Ağustos ayından beri 
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Özgürlükçü Demokrasi, eylül ayından beri ise gazetemizin kendile-
rine verilmediğini aktaran mahkumlar, engelleme ile ilgili Bolu İnfaz 
Hâkimliğine başvurduklarını ancak hâlâ yanıt gelmediğini belirtti” de-
nildi. CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da Evrensel’in Bolu Cezaevi’ne 
keyfi olarak alınmadığını belirterek, “Konuyu Adalet Bakanlığı’na bir 
önergeyle sorduk. Haber alma hakkı engellenemez!” dedi.

27 KASIM

• Almanya’nın Köln kentinde Lev Kopelev Forumu tarafından Rus 
sosyolog Lev Gudkov ile Can Dündar, ‘Lev Kopelev Ödülü’ aldı. 
Dündar ve Gudkov’a verilen ödüle ‘eleştirel gazetecilik ve bağımsız 
bilime yapılan endişe verici baskılara, korkusuzca göğüs germiş 
olmaları’ gerekçe gösterildi. Ödül töreninde konuşan Almanya eski 
Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, ‘’Lev Gudkov ve Can Dündar, bas-
kının önünde eğilmediler, ne düşünce ne de konuşma yasaklarına 
boyun eğdiler’’ ifadelerini kullandı. Adını Rus yazar Lev Kopelev ‘den 
alan söz konusu ödül, aynı isimli Forum tarafından 2001 yılından bu 
yana her yıl muhalif kişiliğiyle tanınan yazarın çizgisindeki kişilere, 
projelere ya da örgütlere veriliyor. Forumun amacı ise Batı ve Doğu 
Avrupa arasındaki etkileşimi teşvik etmek. Geçen yıl ödüle Rus yazar 
Vladimir Voinoviç layık görülmüştü.

28 KASIM

• Silivri Cezaevi’nde ‘terör propagandası’ suçlamasıyla tutuklu olan Die 
Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ile ilgili AİHM’nin Türkiye’ye 
verdiği savunma süresi bugün doldu. Türkiye 24 Ekim’de AİHM’ye 
başvurmuş ve altı hafta ek süre talep etmişti. AİHM de üç hafta ek 
süre tanımış ve Türkiye’nin 28 Kasım’a kadar savunma yapması ge-
rektiğini açıklamıştı. DW Türkçeye konuşan Yücel’in avukatı Veysel 
Ok, “Türkiye savunma vermemeyi tercih edebilir” dedi.

30 KASIM

• CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Meclis’te basın toplan-
tısı yaparak, kasım ayında medyaya yönelik hak ihlalleri raporunu 
açıkladı. İktidarın medyaya baskıyı artırdığını muhalif sanatçıla-
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rın Kültür Bakanlığı desteğinden mahrum bırakıldığını savunan 
Yarkadaş, ““Kasım’da 25 gazeteci hâkim karşısına çıktı. 5 gazeteci 
tutuklandı. 38 gazeteciye dava açıldı. 3 meslektaşımıza para cezası 
verildi. 2 gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı. 9 medya çalışanı 
gözaltına alındı; 6 gazeteci hapis cezasına çarptırıldı. 5 gazeteci ise 
çeşitli saldırılara maruz kaldı. Gazeteci Ali Tarakçı ise İstanbul’un 
ortasında silahlı saldırıya uğradı dedi.

• Evrensel yazarı İhsan Çaralan hakkında kapatılan Özgür Gündem 
gazetesiyle dayanışma amacıyla başlatılan “Nöbetçi Genel Yayın 
Yönetmenliği” sebebiyle açılan davanın altıncı duruşması görüldü. 
İstanbul Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 
mahkeme Çaralan için açılan iki davanın birleştirilmesi talebini 
reddetti ve duruşmayı 5 Nisan 2018’e erteledi.
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ARALIK

5 ARALIK

• Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Müdürü Can Dündar ve 
Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün avukatları Anayasa Mahkemesi’ne 
verdikleri dilekçede, ‘kısıtlılık kararı’ nedeniyle hiçbir aşamada dos-
yayı inceleyemediklerini, dosyadan örnek alamadıklarını bildirdi. 
Dilekçede, özgürlüğü kısıtlanan kişinin etkili bir şekilde ‘yargı mercii-
ne başvurma hakkını’ güvence altına alan Anayasa’nın 19. maddesinin 
8. fıkrasının ihlal edildiği savunuldu. Tutuklama kararıyla Dündar 
ve Gül’ün Anayasa’nın 19. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
(AİHS) 5 ve 10. maddelerinde yazılı ‘kişi güvenliği ve özgürlüğü’, ‘ifade 
özgürlüğü’, Anayasa’nın 26 ve 28. maddelerinde düzenlenen ‘düşünceyi 
açıklama ve yayma özgürlüğü’ ile ‘basın özgürlüğü’ haklarının ihlal 
edildiği savunuldu. Dilekçede Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
10. maddesinin ihlal edildiği belirterek “Mahkemenin dayandığı il-
keler, Dündar ve Gül ile ilgili müdahale yönünden geçerlidir” denildi. 

6 ARALIK

• RedHack’in yayınladığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak’a ait mailleri haberleştirdikleri için 323 gündür tutuklu yar-
gılanan gazeteciler Tunca Öğreten ve Mahir Kanaat ikinci kez hâkim 
karşısına çıktı. Kararını açıklayan mahkeme, Öğreten ve Kanaat’i 
yurtdışı çıkış yasağı ve haftada 2 gün imza şartıyla tahliye etti. Mesleki 
faaliyetlerinden yargılanan 6 gazetecinin davasının ikinci duruşması 
Çağlayan’daki İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Dava 
kapsamında tutuklu yargılanan gazeteciler Diken Eski Haber Editörü 
Tunca Öğreten ve BirGün Gazetesi Çalışanı Mahir Kanaat tutuklu 
bulundukları Silivri Cezaevi’nden SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz yargı-
lanan gazeteciler KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Haber 
Müdürü Ömer Çelik, DİHA Muhabiri Metin Yoksu, Etkin Haber 
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Ajansı (ETHA) Haber Müdürü Derya Okatan, ile Yolculuk Gazetesi 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Eray Sargın ve avukatları ise duruşma 
salonunda hazır bulundu. Meslektaşlarının da izlediği duruşmada, 
tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilerek, duruşma 15 Şubat 2018 
tarihine ertelendi. Davada tutuklu sanık kalmadı.

11 ARALIK

• FETÖ/PDY örgütüne yardım ettikleri iddiasıyla aralarında gazete-
ciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın da olduğu 6’sı 
tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasında 
savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Gülen yapılanmasının 
medya ayağına yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan 
Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Şükrü Özşengül, Yakup 
Şimşek ve Fevzi Yazıcı hakkında Türk Ceza Kanunun 309/1. mad-
desi uyarınca ‘anayasayı ihlal’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet 
hapis talep edildi. Tutuksuz yargılanan Tibet Murat Sanlıman’ın 
ise ‘silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla 
birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme’ suçundan cezalandı-
rılması istendi. İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan 
duruşmaya, tutuklu sanıklardan Ilıcak, Özşengül ve Şimşek getirildi. 
Ahmet Altan ve Mehmet Altan ise tutuklu bulundukları cezaevinden 
Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya 
katıldı. Savcının mütalaasına karşı savunma yapan Ilıcak, “FETÖ’yü 
terör örgütü olarak görüyorum. 15 Temmuz’dan önce bilmiyordum. 
Ama terör örgütü devleti ele geçirmeye çalışmaz. Oysa FETÖ devleti 
ele geçirmeyi amaçlamıştır” dedi ve tahliyesini talep etti. Ahmet ve 
Mehmet Altan’la diğer sanıklar da suçlamaları reddetti, tahliyelerini 
istedi.

• Gazeteci Makbule Cengiz’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 
ile görüşerek hazırladığı söyleşi kitabının, basılmadan sansüre uğradı-
ğı belirtildi. “Umut Hep Var” adını taşıyan kitabı baskı için matbaaya 
gönderen Kırmızı Kedi Yayınevi yetkililerine, “fazla siyasi içerikli 
olduğu için sıkıntı yaşayabiliriz” denilerek kitabın basılamayacağı 
iletildi. Matbaa yetkililerinin yayınevine gönderdiği e-posta’da ‘siyasi 
içerikli bastığımız 3-4 kitaptan dolayı defterlerimiz hala inceleniyor’ 
denildiği belirtildi.
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• Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz 
Güven’e ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla dava açıldı. 
Gazetenin internet sitesinde Washington Post kaynaklı “Liderlerin 
Doğası” haberi gerekçe gösterilerek açılan dava 11 Nisan 2018’de 
Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek. Cumhuriyet’in 
Twitter paylaşımı sonrası ‘örgüt propagandası’ yapmakla suçlanan 
İnternet Sitesi Yayın Yönetmeni Oğuz Güven’e üç yıl bir ay hapis 
cezası verilmişti. Cumhuriyet, Denizli’de Başsavcı Mustafa Alper’in 
aracına kamyon çarpması sonrası hayatını kaybetmesini, ‘İlk FETÖ 
iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper’i kamyon biçti’ 
tweetiyle paylaşmış, 52 saniye sonra silmişti. 

• Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan televizyon ve rad-
yo çalışanlarının bir araya gelerek oluşturduğu 1HaberVar Platformu 
hakkında ‘PKK propagandası yapmak’ suçlamasıyla soruşturma baş-
latıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruş-
turma kapsamında 16 Nisan referandumundan bu yana 1HaberVar’ın 
adım adım takip edildiği de ortaya çıktı. Söz konusu tarihten bu yana 
platformda yayınlanan onlarca program, basın açıklaması, miting 
ve çeşitli etkinlikler soruşturma dosyasına “delil” olarak konuldu.

12 ARALIK

• RTÜK, magazin programlarına gelen bireysel şikâyetler üzerine 
ağır cezalar uyguladı. Gülben Ergen ve çocuklarının babası Mustafa 
Erdoğan’ın “Magazin programlarında kişilik haklarımıza saldırıldı” 
başvurularını da gündemine alan Üst Kurul, “Duymayan Kalmasın”, 
“Söylemezsem Olmaz” ve “Her Şeyi Konuşalım” magazin program-
larına kişilik haklarına saldırı ve üçüncü şahısları itham nedeniyle 
para cezası uygulanmasına karar verdi.

• Adalet Bakanlığı, 348 gündür tutuklu olan gazeteci Ahmet Şık’a 
ilişkin savunma metnini AİHM’ye ulaştırdı. Savunmada, Şık’ın gaze-
tecilik faaliyetlerinden tutuklanmadığı ileri sürüldü, ancak iddialara 
kanıt olarak haberleri gösterildi.

• Hükümetin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) talebi 
üzerine tutuklu gazeteci Ahmet Şık’ın tutukluluğuna ilişkin savunma 
verdiği bildirildi. Ankara’nın savunma metninde, Cumhuriyet davası 
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kapsamında tutuklu yargılanan Ahmet Şık’ın “gazetecilik faaliyet-
lerinden tutuklanmadığı” öne sürdüğü belirtildi. Cumhuriyet gaze-
tesinin haberine göre, Türk hükümetinden gönderilen savunmada 
Şık’ın 30 Aralık 2016’da tutuklanmasına gerekçe olarak, attığı bazı 
tweet’ler, PKK liderlerinden Cemil Bayık ile yaptığı röportaj ve MİT 
TIR’ları haberleri gösterildi. Ahmet Şık’ın gazetecilik faaliyetlerin-
den dolayı tutuklanmadığı ifade edilen savunmada, Şık’a yöneltilen 
iddialara ilişkin kanıt olarak ise sadece yaptığı haberler sunulabildi. 
Şık’ın 11 aydır tutuklu olmasını savunan Türk hükümetinin, AİHM’ye 
bu durumun makul görülmesi için mahkemenin, İtalya’da görülen 
ve 40 mafya üyesinin yargılandığı davada 2 yıl 8 aylık tutukluluğu 
makul bulduğu kararını örnek gösterdi.

13 ARALIK

• Adalet Bakanlığı ile Avrupa Konseyi arasında 2015 yılında oluşturulan 
Çalışma Grubu, Strazburg’da ‘hükümsüz tutuklamalarla’ ile ilgili bir 
araya geldi. Konsey, Ankara’ya AİHS’nin 5’nci maddesi çerçevesinde 
Özgürlük ve Güvenlik Hakkının ihlal edilmemesi ve hükümsüz tu-
tuklamanın ancak istisnai olduğunu anımsattı. Türkiye’den özgürlük 
hakkına saygı duyulması istendi; haksız ve uzun tutuklulukların 
önlenmesi uyarısı yapıldı. Konsey’den yapılan açıklamada da hüküm-
süz tutuklamaya alternatif olabilecek kararlara hâkim ve savcıların 
öncelik vermesinin önemine işaret edildi.

• Tiyatro sanatçısı sinema oyuncusu Zuhal Olcay hakkında Cumhurbaş-
kanı’na hakaret suçlamasıyla İstanbul Anadolu 46. Asliye Ceza 
Mahkemesi dava açıldı. İddianamede, Zuhal Olcay’ın Kadıköy’de 
5 Ağustos 2016 tarihinde sahnede şarkı söylerken Cumhurbaşkanı 
Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği ileri sürüldü. Bir kişinin 155 polis 
ihbar hattını araması üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ta-
rafından suç evrakı düzenlendiği, savcılık tarafından da soruşturma 
başlatıldığı kaydedildi. Zuhal Olcay da ifadesinde suçlamaya konu 
edilen hareketi, ön sırada bulunan bir seyircinin laf atması üzerine 
yaptığını söyledi. İddianamede sanatçının 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya 
kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. 

• Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Aralık 2017 iti-
bariyle dünya çapında 262 gazetecinin hapiste olduğunu açıkladı. 
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Komitenin her yıl açıkladığı rapora göre, en fazla gazetecinin ceza-
evinde olduğu üç ülke, sırasıyla, Türkiye, Çin ve Mısır. Rapora göre 
Türkiye’deki tutuklu gazeteci sayısı geçen yıla göre 8 azalarak 73’e 
düştü.

• Anayasa Mahkemesi (AYM), internette yayınlanan haberlere geti-
rilen erişim engellemelerine ilişkin basın özgürlüğü lehine emsal 
niteliğinde bir karar aldı. Airporthaber.com’da yayınlanan bir yazıya 
getirilen erişim engeli başvurusunu inceleyen Mahkeme, yasağın 
kaldırılması için yerel mahkemenin yeniden yargılama yapmasına 
hükmetti. Kararda, erişim engelinin, ancak kişilik hakkı ihlalinin bir 
bakışta görülebileceği durumlarda istisnai olarak uygulanabileceği 
ifade edildi.

• ABD merkezli bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olan Gazetecileri 
Koruma Komitesi’nin (CPJ) 2017 Basın Özgürlüğü Endeksi raporuna 
göre, en fazla gazeteciyi demir parmaklıklar arkasında tutan ülkeler 
sıralamasında Türkiye bu yıl da birinci oldu. Rapora göre, kimi ga-
zetecilerin tutukluluk halleri Türkiye’nin dış ilişkilerini de etkiliyor. 
CPJ’nin değerlendirmesine göre devletler muğlak ifadeler barındıran 
terörle mücadele yasalarını istismar ederek gazetecileri baskılamaya 
gayret ediyor. Tutuklu gazetecilerin yüzde 97’si bulundukları ülkenin 
vatandaşı. Hapisteki gazetecilerin 22’si kadın ve toplam sayının yüzde 
22’sine denk geliyor. Serbest gazetecilerin sayısı 75 olmakla birlikte, 
toplam tutuklu gazetecilerin yüzde 29’unu oluşturuyor.

14 ARALIK

• Anayasa Mahkemesi, bir internet sitesinin, mahkeme kararıyla erişi-
minin durdurulmasını ‘ifade ve basın özgürlüğü’ ihlali saydı. Resmi 
Gazete’de yayımlanan karara göre, ‘airporthaber.com’ internet si-
tesinin sahibi ve genel yayın yönetmeni olan Ali Kıdık’ın yazdığı 
yazılar nedeniyle siteye erişimin mahkeme kararıyla engellenmesi 
üzerine AYM’ye başvurdu. Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararın 
gerekçesinde şu ifadeler yer aldı: “Basının yerine geçip belli bir du-
rumda kullanılacak haber yapma şeklinin ne olacağını belirlemek, 
yargı mercilerinin görevi değildir. Basın özgürlüğünün, demokrasi 
ile yakın ilişkisinin doğal sonucu olarak, bir dereceye kadar abar-
tıya ve provoke etmeye izin verecek şekilde geniş yorumlanması 
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gerektiği kabul edilmelidir…İfade özgürlüğünün sadece haber ve 
fikirlerin içeriğini korumadığı, haber ve fikirlerin iletilme usulünü de 
koruduğu gözetilmelidir… Halkın, tanınmış kişilere ilişkin bilgileri 
alma hakkı da gözetildiğinde, müştekinin eylemlerinin ve sözleri-
nin basın tarafından izleneceği, hakkında haber yapılacağı ve ağır 
eleştirilerde bulunulabileceğini öngörmesi, demokratik çoğulculuk 
açısından bunlara daha fazla tahammül etmesi gerekir. … İnternete 
erişimin engellenmesi tedbiri, en son başvurulacak çare olmalıdır. 
İnternet ortamında bulunan zararlı içeriklerle, diğer başka usullerle 
mücadele etmek mümkünse ya da erişimin engellenmesi ile korunan 
menfaate karşılık daha büyük bir zarar doğmuşsa, böyle bir durumda 
erişimin engellenmesi kararı, ifade ve basın özgürlüklerinin ihlalini 
teşkil edecektir.”

17 ARALIK

• KHK ile kapatılan Kocaeli Manşet gazetesinin tüm malları TMSF 
tarafından satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan mallar arasında kapatıl-
madan önce gazetede çalışan gazetecilerin kişisel eşyaları da var. 
Gazete kapatılmadan önce gazetede editör olarak çalışan Caner 
Aktan, kendisine ait harici hard diskin de satışa çıkarılan mallar 
arasında olduğunu söyledi. Aktan sadece kendisinin değil gazetede 
başka arkadaşlarının da bazı kişisel eşyalarının satış listesinde oldu-
ğunun altını çizerek, “Sadece benim değil, benim dışımda da diğer 
çalışan arkadaşlarımın çok sayıda kişisel eşyası gazete binasında 
kaldı. Örneğin bir arkadaşımızın 2 fotoğraf makinesi ve lensi satışa 
çıkarıldı. Bir başka arkadaşımızın kupa bardağı...” dedi.

18 ARALIK

• İstanbul 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘terör örgütü propagan-
dası’ yaptığı suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 
gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu 8 ay sonra tahliye edildi. Tolu ile 
birlikte yargılanan 6 kişiyi tahliye eden mahkeme, bir sonraki du-
ruşmayı 26 Nisan 2018’e erteledi. Meşale Tolu cezaevinden çıktıktan 
sonra Fatih Karakoluna götürüldü, gece saatlerinde bırakıldı. Çıkışta 
konuşan Tolu “Herkese çok teşekkür ederim” dedi. Alman vatandaşı 
Tolu’nun duruşmasını aralarında Türkiye’deki Almanya Büyükelçisi 
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Martin Erdmann’ın da bulunduğu Alman yetkililer, Alman gazeteci 
Günter Wallraff ve Sol Parti Milletvekili Heike Hänsel de izledi.

• KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nda (DİHA) yayınlanan haber-
ler nedeniyle bir kişinin yaptığı suç duyurusu üzerine ajansın eski 
Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Güzüpek ile Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürü Dicle Müftüoğlu hakkında dava açıldı. Diyarbakır 5. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nce ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla açılan davada 
sanıklar hakkında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları 
istendi. Davanın ilk duruşması 22 Mart 2018’de Diyarbakır 5. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 

20 ARALIK

• Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Çiğdem Toker’e, Agrobay Seracılık tara-
fından “Rusya’ya domatesler de ‘Bayburt’tan” başlıklı yazısı nedeniyle 
1.5 milyon TL’lik dava açıldı. Agrobay Seracılık şirketi herhangi bir 
tekzip, açıklama ya da bir suç duyurusunda bulunmaksızın, Toker’e 
yazısı nedeniyle doğrudan dava açtı. Dava dilekçesinde ise “Kamuoyu 
önünde küçük düşürüldüğünü” ve “Ticari itibarlarının sarsıldığını” 
iddia ederek, “kişilik haklarımıza ve ticari itibarımıza saldırı dola-
yısıyla uğradığımız zararın bir nebze de olsa tatmini amacıyla 1.5 
milyon lira manevi tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz” dedi. 
Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi ise davayı kabul etti. Toker’in 
avukatları ise şirkete açtığı davaya ilişkin cevap yazacak.

• MİT TIR’larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin İstanbul 14. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savcı, CHP Milletvekili Enis 
Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmen Can 
Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün ‘terör 
örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım’ suçundan 7,5 yıldan 
15’er yıla kadar hapislerini talep etti. Aydınlık gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ile eski istihbarat şefi Orhan Ceyhun 
Bozkurt hakkındaki dosyanın ise bu davadan ayrılmasına karar veril-
di. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, “Bu dava hukuki değil siyasi bir 
davadır. Masum insanlar cezalandırılıyor, bu hukukun katlidir” dedi.

• Gazeteci İsmail Küçükkaya ve avukat Fidel Okan’ın, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşiyle ilgili haber 
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nedeniyle ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin kurum ve organlarını aşağılama’ iddiasıyla haklarında 
açılan dava kapsamında yargılanmalarına Bakırköy 18. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde başlandı. İsmail Küçükkaya, suçlamaları reddederek, 
“Bu haberi yapmaktaki amacım devletimin FETÖ ile mücadelesini 
desteklemekti. Bu haberin bir unsuru olarak ailenin özel hayatına 
ilişkin iddialarda vardı. Canlı yayın içinde bundan bahsetmiş olmak-
tan üzüntü duydum ve çok açık bir şekilde bakan ve ailesinden özür 
diledim. Çünkü biz özel hayatlara girmemeliyiz” dedi. Mahkeme, 
şikâyetçi vekiline müvekkili ile temas kurup beyanda bulunması 
ve gerektiğinde duruşmada hazır etmesi için süre verdi. Duruşma 
ertelendi.

21 ARALIK

• Ankara Kızılay’da 2016 yılı mart ayında düzenlenen terör saldırısını 
haberleştirdikleri için ‘gizliliği ihlal’ suçlamasıyla yargılanan Alican 
Uludağ ve Sinan Tartanoğlu dahil 4 Cumhuriyet gazetesi muhabiri 
hakkında beraat kararı verildi. Uygulanan yayın yasağına rağmen 
Mart 2016 tarihinde düzenlenen Kızılay saldırısını haberleştirdikleri 
için “gizliliği ihlal”den yargılanan Cumhuriyet Gazetesi muhabir-
leri Alican Uludağ, Necati Savaş, Sinan Tartanoğlu ve Ozan Çepni 
hakkında beraat kararı verildi. Mahkeme, 4 Cumhuriyet muhabiri 
için, suçun unsurlarının oluşmadığına hükmederek CMK 223/2-a 
maddesi gereğince ayrı ayrı beraat kararı verdi.

• FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal’ı cep telefonuna gönderdiği 
mesajla ölümle tehdit eden kişi yakalandı. Portakal, yakalanan kişinin 
kendisini ‘Gaza geldim’ sözleriyle savunduğunu yazdı. İstanbul’un 
Pendik ilçesinde yapılan ev baskınıyla dün gözaltına alınan Y.M., 
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Adliyeye sevk 
edilen Y.M., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25 ARALIK

• İstanbul Çağlayan Adliyesi’ndeki 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gö-
rülen Cumhuriyet Davası’nın beşinci duruşmasında tahliye kararı 
çıkmadı. Cumhuriyet çalışanları Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Akın 
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Atalay, Emre İper’le birlikte Kemal Aydoğdu’nun tutuklu olduğu 
davaya 9 Mart 2018’de Silivri Cezaevi’nde devam edilecek.

28 ARALIK

• Eşofman giyen kız öğrencileri görünce ‘şeytanın kendisini üflediği-
ni’ söyleyen felsefe öğretmeni Ercan Harmancı’nın skandal sözleri 
gündemdeki yerini korurken TV8’de yayımlanan Yetenek Sizsiniz 
programında yaşları 7 ile 11 arasında değişen küçük çocukların şortlu 
dans gösterisi RTÜK’te tartışmaya neden oldu. Kız çocuklarının 
şortlu görüntülerinden rahatsız olan AKP’li üyeler geçen hafta ya-
pılan RTÜK Üst Kurulu toplantısında kanala ceza verilmesini istedi. 
Hazırlanan uzman raporunda “Yayınlar çocuklara karşı istismar 
içeremez” ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle, bir önceki ayki reklam 
gelirlerinin yüzde 5’i kadar idari para cezası ve beş gün program 
durdurma cezasının verilmesi istendi.

29 ARALIK

• Vatan gazetesi Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni Buket Aşçı kanser 
tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. 29 Ekim 1976 
doğumlu olan Buket Aşçı, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nden 
1993’te mezun oldu. Aşçı, Aktüel dergisi, Sabah gazetesi Hafta so-
nu ekleri ve Milliyet Sanat’ta görev aldı. Aşçı, SKY Türk ve TV8’de 
edebiyat ve kitap üzerine yayınlar yaptı. 2003’te Vatan gazetesinde 
muhabir olarak başlayan Aşçı 2006’da Vatan Kitap Eki Yazı İşleri 
Müdürü olarak göreve devam etti. 2006’da böbrek hastası olduğu-
nu öğrendi. 2007’de böbrek nakli yapıldı. Nakilden sonra sağlığına 
kavuşan Aşçı, Prof. Dr. Alper Demirbaş’la birlikte hastalık sürecini 
anlatan ‘99 Sayfada Böbrek Nakli’ adlı bir kitap yazdı.


