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Bu Rapor Gazeteciler Cemiyeti
“Press For Freedom / Özgürlük İçin Basın” Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük
için Basın Çalışma Grubu, medya çalışanları ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan
bağımsız bir platform aracılığıyla özgür basın için politika yapıcılara ulaşmayı; ifade
ve basın özgürlüğü konusunda yasal durumu ve devam eden ihlalleri göstererek bu
konuda farkındalık yaratmayı, atölyeler ve
konferanslar düzenleyerek gazetecilik pratikleri ile ilgili medya çalışanlarını ve sivil
toplum temsilcilerinin kapasitesini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Ó
Gazeteciler Cemiyeti’nin Özgürlük
için Basın ifade ve basın hürriyetleri ihlalleri raporları Mart 2014’den bu yana düzenli yayınlanmaktadır.
Açık kaynaklardan, medya taramalarından, proje ofisine çeşitli şekilde yapılan
başvuru ve ihbarlardan hazırlanan bu raporlardaki her türlü içeriğin sorumluluğu
tamamıyla Gazeteciler Cemiyeti’ne aittir,
kaynak gösterilerek kısmen veya tamamen
çoğaltılabilir, bilimsel yayınlarda kullanılabilir.
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Gazeteciler Cemiyeti hakkında
Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak
1946’da gazeteciler Mekki Sait Esen, Niyazi Acun, Aka Gündüz, Bilal Akba, Adil
Akba, Sebahattin Sönmez ve Muvaffak
Menemencioğlu tarafından kuruldu. Cemiyetin kuruluş amacı, basın organlarındaki
gazetecileri bir araya toplamak, mesleki ve
sosyal hakları geliştirmek, mesleğin gerekliliği olan hak ve özgürlükleri savunmak
olarak belirlendi.
Kurucu başkanlığı üstlenerek 19461956 yılları arasında Gazeteciler Cemiyeti
Başkanlığı’nı yürüten Mekki Sait Esen’in
ardından 1956-1957 döneminde eski kontenjan senatörlerinden Ecvet Güresin cemiyet başkanlığını üstlendi.
Kudret gazetesi kurucusu ve sahibi Gazanfer Kurt’un, 1959 yılına kadar Gazeteciler Cemiyeti’ne başkanlık yapmasının ardından bu görevi 1960 yılına kadar Atilla
Bartınlıoğlu üstlendi. CHP’nin eski Milletvekili Altan Öymen, 1960 ve 1961 yıllarında sürdürdüğü Gazeteciler Cemiyeti
Başkanlığı görevini 1961 yılında İbrahim
Cüceoğlu’na bıraktı. Akis dergisi yönetici
ve yazarı Metin Toker ise, 1957 yılında
yedi ay 53 gün hapis yatmasının ardından
1962 yılında Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı’na getirildi.
Ekspres gazetesi kurucu sahipliğini yapan Doğan Kasaroğlu, 1963 - 1968 döneminde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak görevi devralmasından sonra TRT Genel Müdürlüğüne atandı.
Yenigün, Ulus, Ankara Telgraf, Ankara
Ekspres, Dünya gazetelerinde yazı işleri
müdürlüğü, yazarlık, başyazarlık ve Genel
Yayın Yönetmenliği yapan Beyhan
Cenkçi, bu süre içerisinde beş yıl boyunca
Gazeteciler Sendikası başkanı olarak görev
aldı. 1960 yılı öncesi bir buçuk yıl hapis cezası alarak bazı meslektaşları ile birlikte
cezaevine giren Cenkçi, 1969 yılında Gazeteciler Cemiyeti başkanı seçildi. 1992 yılına kadar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı

olarak görevini sürdürdü. Cenkçi, 24 yıllık
Başkanlığı sırasında Cumhuriyet Senatosu
Kontenjan Senatörlüğü de yaptı.
1971 yılında Son Havadis gazetesinde
mesleğe başlayan Nazmi Bilgin, Güneş gazetesi sahipliği ve Yazı İşleri Müdürlüğü
görevini üstlendi, daha sonra Dünya gazetesinde Haber Müdürü olarak görev yaptı.
Bilgin, Tercüman gazetesinde Parlamento
ve Cumhurbaşkanlığı muhabirliği görevlerini de yürüttü. TRT-2’nin kuruluşunda yer
aldıktan sonra TRT’ye, beş yıl “Uzman Haberci” ve “Genel Müdür Danışmanı” olarak
hizmet verdi. Bilgin 1992 yılında ittifakla
cemiyet Genel Başkanı seçildi. 1996 yılında kuruculuğunu üstlendiği Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nda Genel Başkanlık görevi yapan Bilgin, bu görevi 2009 yılına kadar sürdürdü.
BRT televizyonunun Ankara temsilciliği görevini de yapan Bilgin, Unesco Türkiye Milli Komitesi üyeliği ve Denetçiliği
görevinde de bulundu. Basın İlan Kurumu
Genel Kurul üyeliği, Türk Silahlı Kuvvetleri Elele Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu üyeliği ve Reklam Kurulu üyeliği görevlerini de sürdürüyor.
Türkiye’nin çok partili siyasi hayata
geçişiyle, daha açık bir deyimle, çoğulcu
demokrasi dönemiyle yaşıt ve koşut olan
Gazeteciler Cemiyeti, bir avuç gazeteci üye
ile çıktığı yolu, sevgi ve mesleki dayanışma
ile pekiştirmiş, 2000’i aşkın üye sayısı ve
bağımsız mali gücü ile bugün, Türkiye’nin
en eski, en büyük ve saygın meslek kuruluşlarından ve sivil toplum örgütlerinden
birisidir.
Cemiyetimiz, 1946 yılındaki kuruluşundan bu yana her zaman cumhuriyet, çoğulcu demokrasi ile ifade ve basın özgürlüğü başta olmak üzere özgürlüklerin yılmaz bekçisi oldu. Gazeteciler Cemiyeti
üyelerine aşıladığı bu güvenle ülkemizin
mesleki ve diğer önemli kurumları arasında
hak ettiği yeri aldı.
***
Telefon: +90 (312) 427 15 22
Faks: +90 (312) 468 23 84
E-Posta:
info@gazetecilercemiyeti.org.tr
Web Adresi:
www.gazetecilercemiyeti.org.tr
www.pressforfreedom.org
Adres: Üsküp Caddesi (Çevre Sokak)
No:35, Çankaya, Ankara
***

Kapak fotoğrafı: Cosmic Creative
Reklam sektörü için bir prestij olarak
kabul edilen 13’üncü Kırmızı Reklam
ödüllerinin 13’üncüsü 26 Mayıs 2016’da
gerçekleştirildi. Kırmızı Jüri Özel Ödülünü
Cosmic Creative’in hazırladığı “Gazeteciler Cemiyeti-Bir gazeteci neredeyse, aydınlık oradadır” adlı çalışma hak kazandı.
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Gazeteciler Cemiyeti Yayınıdır
Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor Gazeteciler Cemiyeti’ne aittir. Kaynak gösterilerek
kısmen veya tamamen çoğaltılabilir, bilimsel yayınlarda kullanılabilir.
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Giriş
Kasım ayında ifade ve basın özgürlüğü açısından olumlu önemli bir gelişme yaşanmamasına rağmen
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın beklenmedik biçimde görevinden istifa etmesinin AKP medyası tarafından haberleştirilememesi, medya bağımsızlığı ve haber yapma hürriyeti tartışmasını gündeme
getirdi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurunda hızlı artışı üzerine
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nı yürüten Naci Ağbal’ı Merkez Bankası Başkanlığı’na
atadı. Ekonomi yönetiminden sorumlu bakan Albayrak’ın bu atama kararından habersiz olduğu iddia edilirken Instagram hesabından duyurduğu bakanlıktan istifa kararı Cumhurbaşkanlığı’nca doğrulanmadı. Sosyal medyanın istifa haberiyle çalkalandığı saatlerde kimi AKP’li isimler de yorumlar yaparken, TRT ile
Anadolu Ajansı başta olmak üzere ulusal ajanslar ve hükümete yakın yaygın medya kuruluşları, AKP Parti
Sözcüsü Ömer Çelik’in canlı yayımlanan basın toplantısına değin Albayrak’ın istifasından söz etmedi. İstifa
açıklaması Associated Press, Reuters ve AFP yanı sıra Türkçe haber içeriği üretici uluslararası medya kuruluşlarınca haberleştirildi. Bu durum için “Ülkedeki haber alma krizinin göstergesidir. Albayrak olayı medyadaki krizin ilanıdır” diyen Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Türkiye’de artık halkın haber
alma hakkından, demokrasiye hizmet edecek ana akımdan söz edilemediğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda damadı olan Albayrak’ın bakanlıktan istifası ardından ekonomide yeniden yapılanma yanı sıra “yargı reformu” yapılacağı yönünde mesajlar verdi. Ertesi gün Adalet
Bakanı Abdulhamit Gül’ün de Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulması gerektiği gibi örneklerle “hukuk
devleti” açıklamaları dikkat çekti. AKP’nin 18 yıllık iktidarında “reform” pek çok kez gündeme getirilmişken, Kasım ayında gazetecilerin tutuklu yargılamasının ifade özgürlüğüne aykırı olduğu görüşü tekrarlanarak, siyasi içerikli davalar ile ilgili iyileşme olacağı beklentisi gündeme taşındı. Ancak AKP’nin Cumhur
İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, bu davalara ilişkin sert tutum alması ve CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu olası yargı reformuyla ilgili açıklamaları nedeniyle tehdit eden organize
suç örgütü hükümlüsü Alaattin Çakıcı’ya sahip çıktı. Bahçeli’nin olası yargı reformuna karşı tutumunu,
AKP’nin kuruluş değerlerinden uzaklaştığı yönünde açıklamalarla eleştiren iki ismin Bülent Arınç’ın Erdoğan tarafından ismi geçirilmeden ancak sert şekilde eleştirilmesi sonrasında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmek zorunda kalması ve eski AKP milletvekili İhsan Arslan’ın hükümetin
Kürt açılımıyla ilgili eleştirel ifadeler kullandığı bir röportaj ardından ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna
sevk edilmesi izledi. Ardından Erdoğan, Bahçeli’nin görüşlerini tekrarladı ve reform ile sadece ekonomik
yatırımlarla ilgili mülkiyet hakkı gibi hukuki güvencelerin kastedildiği yönünde açıklamalar yaptı.
TBMM’de Türkiye’nin 2021 yılına ilişkin bütçe görüşmeleri başlamışken, gazeteciler için önemli bir
düzenleme de torba yasa teklifi içerisinde yasama gündemine alındı. Ancak meslek örgütlerince yapılan tüm
çağrılara ve AKP’yle yürütülen tüm müzakerelere rağmen yıpranma hakkında “basın kartı taşımayan/taşıyamayan gazetecileri dışlayıcı” tutumdan geri adım attırılamadı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın
görüşü doğrultusunda, gazetecilerin “Yıpranma hakkı” ile beş yıl erken emekli olmalarını sağlayan Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda kamuoyunda yıpranma hakkı düzenlemesi olarak bilinen
“fiili hizmet süresi zammı” düzenlemesi yalnızca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca verilen basın
kartı sahipleri için uygulanacak şekilde yasalaştı.
Medya sektöründe yerel basında son iki yılda etkisini gittikçe hissettirmeye devam eden ekonomik
olumsuzluklar nedeniyle küçülme, birleştirme gibi gelişmeler sürdü. Kasım ayında Muş’un sekiz gazetesi
birleşerek iki gazete altında yayınlarına devam etme kararına vardı. Basın İlan Kurumu (BİK), ülke genelinde açtığı şubelerle tek elden resmi ilan ve reklam yayınlanmasını tümüyle tekeli altına aldı. BİK’in yılın
son genel kurul toplantısında azınlık basınına yönelik maddi yardım açıklamaması ise ekonomik destek
beklentisindeki medya kuruluşları açısından olumsuz bir gelişme olarak not edildi.
Adalet Bakanı Gül’ün yarattığı “yargı reformu” beklentisine karşın gazeteciler aleyhine yargılama
süreçleri olumlu yönde değişiklik göstermedi. Sadece Haziran’dan beri tutuklu OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. İleri Haber eski Genel Yayın Yönetmeni
Onur Emre Yağan ve sendika.org editörü Ali Ergin Demirhan hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret”
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suçlamasıyla hapis cezalarına hükmedildi. Van’da Osman Şiban ve yaşamını yitiren Servet Turgut’un gözaltındayken helikopterden atılması olayını belgeleriyle haberleştiren MA muhabirleri Adnan Bilen ve Cemil Uğur ile JinNews muhabiri Şehbiran Abi ve gazeteci Nazan Sala’nın serbest bırakılması içinse Anayasa
Mahkemesi’ne başvuruda bulunuldu. Kasım ayında ayrıca Sözcü yazarı Yılmaz Özdil hakkında 10 Kasım
2017’de o dönemki Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile ilgili ifadelerinden dolayı beş ay hapis cezasına
karar verildi. Gazeteci Melis Alphan hakkında 2015 Diyarbakır Nevruz kutlamalarında çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle “terör propagandası yapmak” suçundan soruşturma açıldı.
Yılın başından bu yana gözaltında veya tutuklu ve hükümlü olarak hep 80’den fazla gazeteci hapiste
iken, Kasım ayında hapisteki gazeteci sayısı bu yıl ilk kez 70’in altına indi. Kasım ayı itibarıyla hapiste 41’i
hükümlü ve 28’i gözaltında veya tutuklu olarak toplam 69 gazeteci bulunmaktaydı.
İfade özgürlüğü bağlamında Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu, İzmir’den Ankara’ya geldiği sırada Esenboğa Havalimanı VIP çıkışında emniyet güçleri tarafından “Cumhurbaşkanı’na hakaret”
suçlaması nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunduğu için gözaltına alındı. Ekonomist Mustafa Sönmez
hakkında 2015-2016 arasında Twitter’daki üç paylaşımı gerekçesiyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla dava açıldı. Eğitim-İş Sendikası Tekirdağ Şube Başkanı Türkçe öğretmeni Barış Özer hakkında ise
TBMM’nin 100. yılında MEB’in okullara Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarının asılması talimatını yerine getirmeyen Tekirdağ’ın Sultanbeyli ilçesindeki okulları duyurduğu için “okul müdürlerini rencide ettiği” gerekçesiyle dava açıldı. Kasım ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve başladığı
2014-2019 arasında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasından 63 bin 41 kişiye dava açıldığı açıklandı.
Bu davalarda dokuz bin 554 kişi mahkum oldu. Sadece 2019 yılında hakaretten, 36 bin 66 kişi kovuşturmaya
uğradı, bunlardan 12 bin 298’i de açılan davalarda yargılanırken, üç bin 831 kişi ceza aldı. Oysa 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in döneminde “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasından 163 kişiye dava
açılırken, 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde ise 848 kişiye dava açıldığı açıklandı.
Muhalif seslere ifade olanağı tanıyan medya kuruluşlarına yönelik cezaları bilinen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet ortamında yayın yapan kuruluşları cezalandıran kararlar almaya başladı
ve lisans müracaatı yapmayan dijital müzik platformu Tidal’a erişim engeli getirildi.

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı
1 Kasım 2020
● Tunceli Çemişgezek Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet’in, “Kaymakamın çarptığı kişi hayatını
kaybetti, olayı gizlemeye çalıştı!”, BirGün’ün, “Ölümlü kazaya karıştı, ifadesi bile alınmadı: Kaymakam
adaleti” ve Artı Gerçek’in, “Kaymakam adaleti: Çarptığı vatandaş hayatını kaybetti, kaymakamın ifadesi
bile alınmadı” haberlerine “kişilik hakları ihlali gerekçesiyle” erişim engeli getirdi. solhaberportali, dokuz8haber ve ilerihaber’de yer alan aynı olaya ilişkin haberlere de erişim engellendi.1

●

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın DTK soruşturması
kapsamında gazeteci Hakkı Boltan hakkında hazırladığı iddianameyi kabul etti. Mahkeme, Boltan hakkında
yurt dışına çıkış yasağı da getirdi. İddianamede, DTK’nın terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın talimatıyla kurulduğu ve “Kürdistan Kurucu Meclisi” olduğu ileri sürüldü. Boltan’ın DTK delegesi olması,
katılmış olduğu iki basın açıklaması ve bir sosyal medya paylaşımı da delil sayıldı. Dava, 24 Şubat 2021’de
görülmeye başlanacak.2
2 Kasım 2020
● Muş’taki yerel basın, Muş Basın Yayın Limited Şirketi çatısı altında birleşmeye karar verdi. Muş
Manşet, Muş’un Sesi, Muş Ekspres, Muş Altınova, Muş Ovası ve Muş İl haklarından feragat ederek kapandı.
30 Nisan ve Günaydın Muş gazeteleri de Memleket Havadis3 şeklinde isim değişikliği yapma kararıyla birleşti.4 Muş Basın Yayın Ltd. Şirketi Müdürü Kadir Tunç, “Karar doğrultusunda sekiz olan gazete sayısı
https://twitter.com/engelliweb/status/1322800875484651522
https://www.evrensel.net/haber/417871/gazeteci-hakki-boltana-dava
3 http://memlekethavadis.com/kunye-1.html
4 https://www.haberturk.com/mus-haberleri/82063987-musta-yerel-basin-birlesmeye-gitti
1
2
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ikiye düştü. Gazetelerin birleşmelerinde ekonomik nedenler ve daha kaliteli bir gazetecilik anlayışı etkin rol
oynadı. İlan ve reklam gelirlerindeki düşüşün yanı sıra artan maliyetler sebebiyle zor günler geçiren yerel
gazeteler uzun süreden beri devam eden birleşme kararında sonuca ulaştılar” dedi.5
3 Kasım 2020

● BİK, resmi ilan ve reklamların, gazete ve dergilerde yayınlanmasına aracılık etme görevini yapılan
yeni yönetmelik değişikliğiyle 1 Kasım 2020’den itibaren 81 ile yaydı.6 BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran,
“Kurumumuz ülke genelinde şube açmak suretiyle resmi ilan ve reklam yayınına aracılık görevini tek elden
yürütmeye başlamıştır” dedi.7
● Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Günhaber sahibi ve yazarı Dursun Gündoğdu’nun üniversiteye ilişkin köşe yazıları nedeniyle Günhaber’e Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Muhittin Böcek’in sağlık durumu dahil üniversite ilgili haber verilmesini yasakladı.8 Gündoğdu, 30
Ekim’deki yazısında biri rektör yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan üç profesörün sınavlarda kullanılan yazılım programını kendi şirketlerinde hazırlayıp üniversiteye sattıklarını duyurmuştu.9 Öğrencilerin sistemden şikayetçi olduğunu kaydeden Gündoğdu, daha önce üniversiteye ilişkin atamalarda liyakatsizlik ve torpile yer verildiğini yazmıştı.10
● İstanbul Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, ekonomist Mustafa Sönmez hakkında 20152016 arasında Twitter’daki üç paylaşımı gerekçesiyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla dava
açıldı. Sönmez’in, 2019’da “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra
serbest bırakıldığı ve hakkında takipsizlik kararı verilen dosya da bu davaya eklendi. Sönmez’in avukatı
Hüsna Aydın, “Dosyaya sunulan belgeler, müvekkilim hakkında takipsizlik kararı verilen dosyada verdiği
ifadeye ait beyanlardır. Ayrıca müvekkilimin gözaltına alınmasına ilişkin açılan tazminat davası İstanbul
13. Ağır Ceza Mahkemesi önünde hala açıktır” dedi. Dava, 9 Mart 2021’e ertelendi.11
● İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, “Boğaz manzaralı lüks müştemilat” haberi nedeniyle Cumhuriyet muhabiri Hazal Ocak ve İmtiyaz Sahibi Alev Coşkun’un yargılanmasında İstanbul 9. İdare
Mahkemesi’nin gönderdiği dosyayı inceleyecekleri için davayı 20 Ocak 2021’e erteledi.12
4 Kasım 2020
● Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet, BirGün, Gerçek Gündem gibi haber sitelerinde yayımlanan “Kapatılan FETÖ bankası Bank Asya’nın yöneticisi, Diyanet’te müdür yapılmış” haberine “kişilik
hakları ihlali” gerekçesiyle erişim engeli kararı verdi.13
● İstanbul Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği, Milli Gazete’de yayımlanan “Milli Gazete’nin 19 haberine bir günde nasıl erişim yasağı getirildi” ve “Hak üreticinin dava bizim vazgeçmeyeceğiz” haberlerine
“kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişim engeli kararı verdi. Söz konusu haberlerde, Tarım, Kredi Kooperatifleri Birliği’yle ilgili yapılan haberlere yayın yasağı getirilmesi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu yasaklara tepkisi yer alıyordu.14

● Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan Taraf yazarı Mehmet Baransu’nun “FETÖ/PYD davasında” “gizliliği ihlal”, “yasaklanan bilgileri açıklama” ve “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamalarıyla toplam 19 yıl altı ay hapis cezasına çaptırılmasıyla ilgili gerekçeli kararını tamamladı.15 Mahkeme,
gerekçesinde Baransu’nun ByLock kullandığını, ulaştığı istihbarat görevlilerince oluşturulan gizli belgeleri
“örgütsel saiklerle” yaydığını anlattı.16 Gerekçede, “Ayrıntılı olarak terör örgütü üyeliği kısmında bahsedildiği şekilde sanığın bilgilere ulaşma şekli, bilgileri paylaşmasındaki amacı, elindeki belgelerin üzerinde
açıkça istihbari bilgi olduğunun belirtilmesi, sanığın bilgileri verme şekli ve kullanmış olduğu dil dikkate
https://www.sabah.com.tr/mus/2020/11/02/musta-yerel-basin-birlesmeye-gitti
https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/hizmet/basin-ilan-kurumu-faaliyetlerini-ulke-genelinde-surdurecek/660503
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/basin-ilan-kurumu-faaliyetlerini-ulke-genelinde-surdurecek-41653386
8 https://www.kemerhaber.com/gundem/gazeteci-gundogdu-isyan-etti.html
9 http://www.gunhaber.com.tr/yazar/baslik/3570
10 http://www.gunhaber.com.tr/yazar/baslik/3551
11 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-mustafa-sonmez-cumhurbaskanina-hakaret-suclamasiyla-hakim-karsisina-cikti/
12 https://www.mlsaturkey.com/tr/cengiz-holdingin-hazal-ocakin-haberine-actigi-1-milyonluk-dava-ocaka-ertelendi/
13 https://twitter.com/engelliweb/status/1324759885750407168
14 https://twitter.com/engelliweb/status/1324982451555491841
15 https://susma24.com/mehmet-baransu-hakkinda-gerekceli-karar-aciklandi-mahkeme-bilgileri-verme-seklini-begenmedi/
16 https://jailedjournos.com/mehmet-baransuya-verilen-19-yil-6-ay-hapis-cezasinda-skandal-gerekce/
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alındığında, eylemlerinin basının haber verme hakkı sınırları içerisinde yer almadığı değerlendirilmiştir”
denildi.17
5 Kasım 2020
● İstanbul Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesi, İleri Haber eski Genel Yayın Yönetmeni Onur
Emre Yağan’a 2014-2015’deki İleri Haber’in Twitter paylaşımları gerekçesiyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla bir yıl iki ay 17 gün hapis cezası verdi.18
● TRT Haber’in “Satır Başı” programında Ermenistan’ın sivillere saldırısıyla ilgili haberde “Azerbaycan sivillere saldırıyor” altyazısı kullanılması üzerine görevli editör Mehmet Karaca19 işten çıkarıldı.20
TRT, “Ekrana gelen bu alt yazıda sorumluluğu tespit edilen personelin kurumla ilişiği kesilmiştir. Yayın
politikamız ve vermek istediğimiz mesajlara tamamen ters bu hatadan ötürü özür dileriz” denildi.21 TRT
Genel Müdürü İbrahim Eren ise, “Bu olayın vahametinin farkındayız ve sonuna kadar da üzerine gidiyoruz.
İlgili personelin sözleşmesi feshedilmiş ve işine son verilmiştir. Olay, devletin ilgili birimleriyle de irtibatlı
bir şekilde çok boyutlu soruşturulmaktadır” açıklamasını yaptı.22
● İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, ETHA muhabiri Ali Sönmez Kayar’ın da aralarında bulunduğu
dokuz kişinin “silahlı terör örgütüne üye olmak” gerekçesiyle yargılandığı davada, tüm sanıklar hakkında
adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması taleplerini reddetti.23 Mahkeme, Kayar yönünden gizli tanık Zafer
Atılım’ın dinlenmesi için işlem yapılmasına karar vererek, davayı 16 Şubat 2021’e erteledi.24
● Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), gazeteci Can Ataklı’nın TELE1’de başörtülü
bir öğretmene ilişkin sözleriyle 6701 sayılı kanunda üçüncü maddede güvence altına alınan ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine karar verdi. TİHEK, sunucu Ataklı’ya ve yayıncı kuruluşa 15’er bin lira para cezası
uygulanmasına karar verdi.25 TİHEK, Ataklı’ya görüşlerini sormuştu ancak cevap alamadı. Ataklı,
TELE1’de “İmaj olarak türbanlı öğretmenle başlamak kadar facia bir şey olamaz” sözlerini kullanmıştı. 26
TİHEK, Adalet Bakanlığı’na bağlı olup 6701 sayılı TİHEK Kanunu’na göre idari yaptırım cezasına uygulama yetkisine sahip.27
6 Kasım 2020
● Yeni Yaşam muhabiri İbrahim Karakaş “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla Adana’da nöbetçi mahkemece tutuklandı.28 Karakaş, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında 4
Kasım’da gözaltına alınmıştı.29
● İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, sendika.org editörü Ali Ergin Demirhan hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla bir yıl iki ay 17 gün hapis cezasına hükmetti.30 Hükmün açıklanması
geriye bırakıldı.31 Demirhan, suçlamaya konu olan 2018’de yaptığı altı sosyal paylaşımlarında “savaşa hayır”, “diktatörlüğe sessiz kalmayacağız”, “faşizm” ve “troller” gibi ifadelerle eleştirilerin yer aldığını ifade
etti.32 Demirhan, ‘Erdoğan’ın adının geçmediği, hakaret sözcüğünün bulunmadığı paylaşımlardan bir hakaret imgesi yaratıp Cumhurbaşkanı’na yakıştıran savcının kendisidir” dedi.33
● Tutuklu gazeteci Aziz Oruç’un “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla yargıladığı
dosyada, “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği” belirtilerek, AYM’ye taşındı. Oruç’un haksız
ve hukuka aykırı olarak gözaltına alınıp tutuklandığı kaydedilerek, tutukluluk süresinin de makul olmadığı

https://www.milliyet.com.tr/gundem/mehmet-baransunun-feto-ile-is-birligi-ve-gizli-belgeleri-yaymasi-gerekceli-kararda-6346515
https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/233891-gazeteci-yagan-a-cumhurbaskanina-hakaret-ten-hapis
19 https://t24.com.tr/video/trt-de-kj-krizi-editorun-isine-son-verildi,33825
20 https://www.haberturk.com/son-dakika-trt-de-azerbaycan-sivillere-saldiriyor-kj-sinde-1-kisi-isten-cikarildi-haber-2860801
21 http://www.trt.net.tr/Kurumsal/BasinAciklamalari.aspx?id=5fa3c7e68a58cb0388980320
22 https://twitter.com/ibrahimeren/status/1324378778966106112
23 https://expressioninterrupted.com/tr/turkiye-de-basin-ve-ifade-ozgurlugu-284/
24 https://www.mlsaturkey.com/tr/ali-sonmez-kayarin-yargilandigi-davada-taniklar-dinlendi/
25 https://www.tihek.gov.tr/2020-198-sayili-kurul-karari-ihlal-idari-yaptirim/
26 https://www.haberturk.com/tihek-gazeteci-can-atakli-nin-basortulu-ogretmene-yonelik-sozlerini-ayrimcilik-saydi-2859968
27 https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6701.html
28 https://tele1.com.tr/yeni-yasam-gazetesi-calisani-ibrahim-karakas-tutuklandi-260998/
29 https://gazetekarinca.com/2020/11/gazeteci-ibrahim-karakas-gozaltina-alindi/
30 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-ali-ergin-demirhana-cumhurbaskanina-hakaretten-1-yil-2-ay-hapis-cezasi/
31 https://expressioninterrupted.com/tr/turkiye-de-basin-ve-ifade-ozgurlugu-284/
32 https://sendika.org/2020/11/sendika-org-editoru-demirhana-1-yil-2-ay-17-gun-hapis-cezasi-bir-hakaret-imgesi-yaratip-cumhurbaskanina-yakistiran-savcininkendisidir-600715/
33 https://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/233971-cumhurbaskanina-hakaret-ten-bir-haftada-ikinci-hapis-cezasi
17
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34

savunuldu. Ağrı Doğubayazıt’ta 11 Aralık 2019’da gözaltına alınan Oruç, 10 aydır Ağrı Patnos L Tipi
Cezaevi’nde tutuluyor.35
8 Kasım 2020
● “Ana akım” medya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kişisel sosyal medya hesabından
duyurduğu istifa açıklamasını haberleştirmedi. Albayrak’ın istifa açıklamasının kendisi tarafından yazıldığının doğrulanmasına karşın kamu yayıncılığından sorumlu TRT başta olmak üzere AA, DHA, İHA gibi
ajansların yanı sıra CNN Türk, NTV, A Haber, Sabah, Milliyet ve Hürriyet gibi bazı medya organlarının
internet sitelerinde açıklamaya yer verilmedi. İstifa açıklaması, Associated Press, Reuters ve AFP gibi uluslararası ajanslar tarafından duyuruldu.36
9 Kasım 2020
● Yeni Bakış muhabiri Kenan Yeşil, depremzedelerin hizmetine açılacağı duyurusunu takibi için
gittiği Hilton Oteli’nde tehdit edildiği öne sürdü.37 Yeşil, “Haber takibi için gittiğim otelin arka tarafındaki
depoda 10 dakika gözetim altında kaldım. Polis çağırıldı. Polis ekipleri gelmeden önce güvenlik müdürü
bulunduğum alana geldi. Özel mülke girdiğimi ve beni şikayet edebilecekleri yönünde tehdit etti” dedi.38
● Diyarbakır merkezli 151 kişi hakkında “gizli tanık ifadesi” olduğu gerekçesiyle yapılan operasyonda, gazeteci Cihan Ölmez, Şırnak’ın Cizre ilçesindeki evine yapılan polis operasyonunda sürüklenerek
gözaltına alındı.39 Ölmez’in sosyal medya hesabında, “Kürt gazeteci Cihan Ölmez bu sabah evine yapılan
baskınla gözaltına alındı. Polis tarafından evinin kapısı kırıldıktan sonra sürüklenerek gözaltına alınan Ölmez, 2015-2017 yıllarında uluslararası medya ajanslarına Cizre’deki gelişmelerle ilgili yaptığı haberlerle
tanınıyordu” paylaşımı yapıldı.40
● İstanbul Silivri F Tipi Cezaevi’nde tutuklu yazar Ahmet Altan’ın avukatı Figen Çalıkuşu, cezaevindeki hücrelerde Covid-19 virüsü vakası tespit edildiğini belirterek, Yargıtay’a Altan’ın tahliye edilmesi
talebiyle başvuruda bulundu.41
● Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, zincirleme şekilde “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal
yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçlamasıyla 11 Haziran’dan beri tutuklu OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın yurt dışı çıkış yasağıyla serbest
bırakılmasına karar verdi.42 Mahkeme, TELE1 TV Ankara Temsilcisi İsmail Dükel’in adli kontrol şartının
kaldırılmasına, yurt dışı çıkış yasağının ise devamına karar verdi. Astsubay Erdal Baran’ın tape kayıtları ve
Milli Savunma Bakanlığı’nın dosyaya gönderdiği yazı göz önünde bulundurularak, tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dava 6 Ocak 2021’e ertelendi. Yıldız, Dükel ve Baran 8 Haziran 2020’de gözaltına
alınmıştı. 11 Haziran’da Dükel’in adli kontrol şartı ile tahliyesine, Baran ve Yıldız’ın ise tutuklanmasına
karar verilmişti.43
● Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdiği gerekçesiyle “örgüt üyesi olmak” ve eski haberleri ile sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle “örgüt propagandası yapmak” suçlamalarıyla yargılanan gazeteci Aziz Oruç’un adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Oruç, Ağrı Patnos
Cezaevi’ndeydi. Dava 16 Nisan 2021’e ertelendi.44 Oruç’a yardım ettikleri gerekçesiyle Muhammet İkram
Müftüoğlu, HDP Doğubayazıt İlçe Eş Başkanı Abdullah Ekelik, Mezopotamya Ajansı editörü Dicle Müftüoğlu, Turgay İlboğa ve Yücel İlhan ise tutuksuz yargılanıyordu.45
10 Kasım 2020
● TELE1 Dış Haberler Editörü Çağlar Tekin, bir duruşma için gittiği adliyede gözaltına alındıktan
sonra aynı gün içinde serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı olduğunu bilmediğini belirten Tekin,
https://www.evrensel.net/haber/418257/tutuklu-gazeteci-aziz-orucun-dosyasi-aymye-tasindi
https://www.mlsaturkey.com/tr/mlsa-aziz-orucun-tutuklulugunu-aymye-tasidi/
http://www.diken.com.tr/sabaha-kadar-uc-maymunu-oynadilar-yandas-ve-ana-akim-medyada-istifa-yok/
37 https://www.evrensel.net/haber/418490/gazeteci-kenan-yesil-hilton-otelinde-gozetim-altinda-tutuldu
38 https://www.birgun.net/haber/gazeteci-kenan-yesil-hilton-oteli-nde-gozetim-altina-alindi-tehdit-edildim-322293
39 https://susma24.com/gazeteci-cihan-olmez-de-cizrede-gozaltina-alindi/
40 https://twitter.com/botanistan/status/1325765907256385536
41 https://t24.com.tr/haber/silivri-de-koronavirus-tespiti-ahmet-altan-in-avukati-derhal-tahliye-talep-etti,913770
42 https://www.haberler.com/oda-tv-ankara-haber-muduru-muyesser-yildiz-tele-1-13723664-haberi/
43 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-muyesser-yildiz-5-ay-sonra-tahliye-edildi/
44 https://www.gercekgundem.com/medya/228312/gazeteci-aziz-oruc-tahliye-edildi
45 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-aziz-oruc-tahliye-edildi/
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gözaltına alınmasını “Gözaltı gerekçem, AA’nın Suriye’de IŞİD militanlarının TSK araçlarını kullandığına
ilişkin önce yayınlayıp ardından kaldırdığı haberi paylaşmakmış. İfademi verdim, serbest bırakılıyorum”
mesajıyla paylaştı.46
● Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle Anıtkabir’de canlı yayın yapan NTV ekibine, görevlilerce müdahale edildi ve gazeteciler Anıtkabir’den çıkartıldı. Müdahale sırasında NTV muhabiri
Celal Çamur, “Şu an bizi buradan çıkartıyorlar. Yani 10 Kasım gününde Anıtkabir'de yapmış olduğumuz
yayının yapılmamasını istediler. Bizi buradan çıkartıyorlar” dedi. NTV spikeri Ahmet Arpat da “Daha önce
rastlamadığımız bir durum. Oradaki görevliler bağlantıya engel oldu. Nedenini bilemiyoruz. Önümüzdeki
dakikalarda bir şekilde Anıtkabir’e döneceğiz” ifadelerini kullandı.47
● Kendine Muhabir adlı YouTube kanalının sahibi Hasan Köksoy, Berat Albayrak’ın istifasına ilişkin sokak röportajı yaptığı gerekçesiyle ifadeye çağırıldı. Köksoy, Twitter’dan “Şu röportajdan dolayı, an
itibariyle ifadeye çağrıldım. Halka mikrofon uzatılmasından, vatandaşın fikirlerini, görüşlerini duymaktan
(doğru veya yanlış) kim, neden rahatsız olur. Gençlerimiz, değerlerimiz birer birer avuçlarımızın içinden
kayıp giderken susarsam namerdim”48 dedi.49
● İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet, T24, TELE1 ve OdaTV sitelerinde yayımlanan
“TV100’ün patronu Necat Gülseven ve medya grup başkanı Murat Kelkitoğlu’nun tehdit ve şantaj” içerikli
haberleri “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi.50 Haberde, TV100’ün patronu Gülseven ve
Kelkitoğlu’nun Papara isimli elektronik para transferi şirketinin sahibinden karalayıcı haber yapmamak karşılığında kanala 15 milyon liralık reklam vermesini istedikleri yer alıyor.51
● Ankara Cumhuriyet Savcısı İrfan Sert, tahliye edilen gazeteci Müyesser Yıldız’ın tahliyesine ilişkin karara itiraz etti. Savcılık, Yıldız’ın adli kontrol şartının yetersiz kalacağını belirtti52 ve tutuklamaya
yönelik yakalama kararı çıkartılmasını talep etti.53 İtirazını değerlendirmesi için Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dosyanın gönderilmesini istedi.54
11 Kasım 2020
● MA muhabiri Emrullah Acar ve Yeni Yaşam çalışanı Hamdullah Bayram, Ankara’da polis olduğunu iddia eden kişilerce önleri kesilip taciz, tehdit ve ajanlık suçlaması dayatmasıyla karşılaştıklarını duyurdu. Acar, polis olduklarını belirten iki kişiyle ilgili, “Sadece kısa bir süreliğine benimle konuşmak istediklerini belirttiler. Onlarla konuşacağım bir şeyin olmadığını söyledikten sonra bu sefer kimliği talep ederek GBT işlemi yaptılar. İşlem bittikten sonra ben oradan ayrılmaya çalıştım ancak onlar konuşmakta ısrar
edip, bana; ‘Devletin kötü politikaları yüzünden bu hale geldik. Gel birlikte fikir alışverişinden bulunalım.
Sonuçta sen de biz de saha çalışanlarıyız’ dediler” açıklaması yaptı. Bayram da, Acar’dan dört gün sonra
gözaltına alındığını ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığında polisler tarafından tehdit edildiğini
söyledi. Bayram, Kolej Meydanı yakınında yaşadığı olayı “Beni orada kimsenin geçmediği tenha bir alan
götürmeye çalıştılar. Ben direnince polis olduklarını belirttiler. ‘Eğer polis iseniz burada da GBT veya arama
yapabilirsiniz, neden tenha yere götürüyorsunuz’ diye sordum. ‘Biz polisiz istediğimizi yaparız’ diye tehdit
ettiler. O hengamede telefonumla ablamı arayarak gazetecilere haber vermesini istedim. Ablamla konuşmamı keserek telefonuma ve cebimdeki paraya el koyup, ters kelepçeli şekilde yüzümü duvara yasladılar.
Söz konusu kişiler bana; ‘seni de ajansını da gazeteni de biliyoruz ve sizi yakarız’ diye tehdit etmeye devam
ettiler”55 diye anlattı.56
● Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil hakkında 10 Kasım 2017’de Halk
TV’de yayımlanan “Halk Arenası” programında, o dönemki Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile ilgili
https://t24.com.tr/haber/gazeteci-caglar-tekin-gozaltina-alindi,913993
https://www.birgun.net/haber/ntv-nin-anitkabir-yayinina-engel-su-anda-izin-vermiyorlar-322367
https://twitter.com/KendineMuhabir/status/1326123871477567490
49 https://www.birgun.net/haber/albayrak-in-istifasini-degerlendiren-yurttas-ve-muhabir-ifadeye-cagrildi-322404
50 https://gazetekolektif.com/televizyon-kanalina-yagma-tehdit-santaj-suclamasi-haberi-istemiyorsaniz-15-milyon-tl-reklam-vereceksiniz/
51 https://twitter.com/engelliweb/status/1326810455457869824
52 https://www.indyturk.com/node/270541/haber/savc%C4%B1l%C4%B1k-m%C3%BCyesser-y%C4%B1ld%C4%B1z%C4%B1n-tahliyesine-itiraz-etti#overlay=node/add/article&overlay-context=node/270546/haber/ankarada-65-ya%25C5%259F-ve-%25C3%25BCst%25C3%25BCndekilerin-1000-1600-saatleriaras%25C4%25B1-hari%25C3%25A7-soka%25C4%259Fa-%25C3%25A7%25C4%25B1kmalar%25C4%25B1
53 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/muyesser-yildizin-tahliyesine-itiraz-1790021
54 https://t24.com.tr/haber/savcilik-muyesser-yildiz-in-tahliyesine-itiraz-etti,914059
55 https://susma24.com/gazetecilere-muhbirlik-zoru-ve-tehdit/
56 https://www.haberercis.com.tr/guncel/onunu-kesen-polisler-calistigi-gazete-ile-birlikte-yakmakla-tehdit-h321085.html
46
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ifadelerinden dolayı beş ay hapis cezasına karar verdi. Özdil hakkında hükmün açıklanması geriye bırakıldı.
Mahkeme, Özdil’in devlette liyakat üzerine ifadelerini, “Astlık üstlük münasebetlerini zedelemeye, amir
veya komutanlara karşı güven hissini yok etmeye matuf olarak alenen tahkir veya tezyif edici fiil ve hareket”
olarak değerlendirdi. Özdil’in “O dönem Genelkurmayın başında Atatürk var. Şimdi Allah korusun ben
Hulusi Akar ile gezmeye gitmem, ne savaşı?” ifadesini nedeniyle Akar şikayetçi olmuştu. Özdil, hakkında
Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla altı aydan üç yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Özdil,
suç kastının olmadığını belirterek “Hulusi Akar’ı hedef alan bir konuşma değildir. Konuşmamda üstünlüğünü tahkir etmek değil, aksine bu makamın önemini vurguladım. Hatta Atatürk’ten, İsmet İnönü’den ve
Fevzi Çakmak’tan örnekler ile anlattım. Bu makamlarda bulunanlar gereken liyakatı göstermediği takdirde
neler olabileceğini hep birlikte yaşayarak gördük. Bunun en yakın ve güncel örneği 15 Temmuz'da yaşanan
darbe girişimidir” demişti. Özdil, “Meslek hayatımın en büyük onurunu ilk kez açıklıyorum” yazısında57,
“Takvimde gün yokmuş gibi Sözcü’ye 19 Mayıs’ta operasyon başlatmışlardı. Benim hakkımdaki kararı da
tam 10 Kasım’a denk getirmişler. Hem Sözcü hem de benim açımdan onur verici bir durum aslında” tepkisini dile getirdi.58
12 Kasım 2020
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bugün TV ve Kanaltürk TV eski spikeri Erkan Akkuş hakkında
“silahlı terör örgütü üyesi olmak” gerekçesiyle 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianamesini hazırladı.59
FETÖ soruşturması kapsamında Akkuş, İzmit’te yakalanmış ve İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce 24
Ağustos 2020’de tutuklanarak, Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.60
● TBMM Genel Kurulu’nda, gazetecilerin beş yıl erken emekli olmalarına olanak sağlayan (kamuoyunda yıpranma payı olarak bilinen fiili hizmet süresi zammı) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’nda değişiklik öngören düzenleme yalnızca basın kartı sahipleri için geçerli olacak şekilde kabul
edildi. Böylece 506 sayılı kanundaki yıpranma hakkı basın kartı şartına bağlandı. Muhalefet partileri ve
basın meslek örgütlerinin teklifin tüm basın çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi önergesi AKP
oylarıyla reddedildi.61 AYM, Şubat ayında kanundaki bu hükmün yalnızca basın kartı sahibi gazetecilere
verilmesinin eşitsizliğe neden olduğunu belirterek iptal etmiş ve 14 Kasım’a kadar TBMM’ye yasal düzenleme süresi tanımıştı.62
13 Kasım 2020
● İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Enver Aysever hakkında “dini değerleri
aşağılama” suçlamasıyla dokuz aydan bir yıl altı aya kadar hapis talepli Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesini kabul etti. İddianamede, Aysever’in “Sadece bu sorun” ve “Neymiş asıl mesele anladık mı?” ifadeleriyle sosyal medya hesabından karikatürist Birol Çün’e ait karikatürü paylaşması suçlama
gerekçesi yapıldı.63 İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı da “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik”
suçlamasıyla Çün hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.64
● Konya 2. Sulh Ceza Hakimliği, Sulh Ceza Hakimi Salih Zeki Bilgin’in talebiyle65 Demokrat Haber’in 6 Aralık 2016’da yayımlanan “Demirtaş’ın avukatlarından HSYK’ya suç duyurusu” ve Tr724 sitesinde 11 Temmuz 2019’da yayımlanan “Demirtaş etrafında sınamalar: İmralı, AKP, CHP, Cemaat ve Demirtaş üzerine” haberlerine “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi.66 Söz konusunu haberlerde, Demirtaş’ın avukatlarının Diyarbakır 4. Sulh Ceza hakimi Salih Zeki Bilgin ile Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kurtça Eker’i HSK’ya şikayet etmesi ve Tr724’den Ramazan Faruk Güzel’in Demirtaş’ın tutukluluk ve dava süreciyle ilgili yazısı yer alıyor.

https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/yilmaz-ozdil/meslek-hayatimin-en-buyuk-onurunu-ilk-kez-acikliyorum-6123173/
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/hulusi-akar-ile-gezmeye-gitmem-diyen-yilmaz-ozdile-5-ay-hapis-cezasi-6121155/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011121043210739-hakkinda-15-yil-hapis-istenen-spiker-akkus-sohbetlerden-bir-sey-anlamadim-hatta-uyuyakaldim/
60 https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/11/12/fetonun-atesli-spikerine-dava-15-yil-hapsi-isteniyor
61 https://t24.com.tr/haber/muhalefetin-ve-meslek-orgutlerinin-itirazlari-dinlenmedi-gazetecilerin-yipranma-hakki-basin-karti-sartina-baglandi,914414
62 https://bianet.org/bianet/emek/234328-gazetecilerin-yipranma-hakki-basin-karti-sartina-baglandi
63 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/enver-aysever-hakkinda-dini-degerleri-asagilama-sucundan-dava/2042887
64 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/enver-aysevere-1-5-yila-kadar-hapis-istemi-41661992
65 https://twitter.com/cyberrights/status/1330208955080056832
66 https://twitter.com/engelliweb/status/1330200552240648192
57
58
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● İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, TELE1, Gerçek Gündem ve ABC’nin sitesinde yer alan “AKUT
Vakfı Onursal Başkanı Nasuh Mahruki: AFAD ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ön
plana çıkıp diğer üyeleri dışlıyor olabilir” haberine “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişim engeli getirdi.
Haberde, Mahruki, İzmir depreminde enkaz altından bir çocuğun kurtarıldığı görüntülerde itfaiye ve AFAD
ekipleri arasında yaşanan itişmeye ilişkin, AFAD ve İHH ilgili olarak, ‘ön plana çıkıp diğer ekipleri dışlıyorlar’ şeklinde yorumda bulunmuştu.67
16 Kasım 2020

● İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, BİK’in Cumhuriyet ve cumhuriyet.com.tr’de yayımlanan
15 haberi ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat AŞ’nin şikayetiyle Cumhuriyet’e verilen toplam 37 günlük
ilan kesme cezası ile cumhuriyet.com.tr’ye verilen toplam sekiz günlük ilan kesilmesi cezasına yapılan itirazları reddetti. Bunun üzerine BİK, 45 günlük ilan kesme cezasının kesinleşen 28 gününü uygulanacağını
Cumhuriyet’e tebliğ etti.68 Cumhuriyet, tebliğ edilen cezaya ilişkin yaptığı haberinde, “Hukuk sistemindeki
sıkıntılara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün, yargı reformuna
ilişkin açıklamalarına karşın, bağımsız olması gereken yargı, eleştirel basını sindirmek ve susturmak için
bir ‘sopa’ olarak kullanılmaya devam ediyor” denildi. Haberde, “Cumhuriyet’e verilen bu ‘ceza’ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Bakan Gül’ün ‘reform’ açıklamalarının ‘temenni’ olmaktan öteye geçmediğini ve
gerçeği yansıtmadığını bir kez daha gözler önüne serdi” ifadelerine bulunuldu.69
17 Kasım 2020
● Erişim Sağlayıcıları Birliği, Bursa 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin Şubat 2019’da verdiği karar kapsamında, BirGün’de yayımlanan “İzmir Marşını söylediler yatakhaneye kilitlendiler” haberine70 “kişilik
hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi. Haberde, Bursa Anadolu Kız Lisesi’nde İzmir Marşı’nı söyleyen öğrencilerin, Okul Müdürü Zeliha Özbek’in talimatıyla yatakhaneye kilitlendiği ve aç bırakıldığı iddia
ediliyordu.71 Ayrıca bu karar kapsamında, Ekşi Sözlük’teki “İzmir Marşını söyleyen gençlerin kilitlenmesi”
ve “Zeliha Özbek” başlıkları “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engellendi.72
18 Kasım 2020
● İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, BirGün ve Gerçek Gündem sitelerinde yayımlanan “Siyanürün
altından Erdoğan’ın danışmanı çıktı”73 haberine74 “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişim engeli kararı
verdi. Haberde, Tokat Erbaa’da siyanürlü altın arama çalışması yürüten Verusa Holding’in CEO’su Ömer
Özbay’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski danışmanı olduğu ifade ediliyordu.75
19 Kasım 2020
● Gazeteci Murat Ağırel, 11 Mayıs 2019’da “İmamoğlu’nu istemeyen İstanbul Baronu” yazısı sebebiyle İbrahim Karagül’ün şikayeti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ifadeye çağırıldı. Ağırel, daha
önce bu yazısı nedeniyle Nuri Albayrak’ın şikayetiyle İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “hakaret”
suçlamasıyla yargılanmasında beraat etmişti. Ağırel de, emniyetteki ifadesinde, beraat ettiğine dair mahkeme evraklarını göstererek, “Bu köşe yazımın hakaret unsuru taşımadığı mahkemece de onaylanmıştır.
Ben gazeteciyim ve kamunun haber alma hakkını sağlıyorum” dedi.76
● Mardin 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum ataması üzerine yapılan protestoda beş gazeteci ve üç yurttaş hakkında “Kanuna aykırı
toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinde dağılmama” suçlamasıyla hazırladığı
iddianameyi kabul etti. İddianamede, MA muhabirleri Ahmet Kanbal ve Mehmet Şah Oruç, JinNews muhabiri Rojda Aydın, gazeteciler Halime Parlak ve Nurcan Yalçın suçlanıyor. İddianamede, Mardin Valiliği’nin
https://twitter.com/engelliweb/status/1333299188952600580
https://www.birgun.net/haber/cumhuriyet-gazetesine-28-gunluk-ilan-kesme-cezasi-323113
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gazetemize-verilen-ilan-kesme-cezalarina-yaptigimiz-itirazlar-reddedildi-ceza-teblig-edildi-1791275
70 https://www.birgun.net/haber/izmir-marsi-ni-soylediler-yatakhaneye-kilitlendiler-163991
71 https://twitter.com/engelliweb/status/1330041427666087937
72 https://twitter.com/engelliweb/status/1330041427666087937
73 https://www.gercekgundem.com/siyaset/229659/siyanurun-altindan-erdoganin-danismani-cikti
74 https://www.birgun.net/haber/siyanurun-altindan-erdogan-in-danismani-cikti-322841
75 https://twitter.com/engelliweb/status/1329804850671005696
76 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/gazeteci-murat-agirele-beraat-ettigi-suctan-dava-6131980/
67
68
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olay günü 30 günlük “eylem ve etkinlik yasağı” kararı aldığı belirtilerek, “karayolunu araç trafiğine kapatan,
yapılan müdahalelere rağmen ısrarla müdahale bölgesini terk etmeyen, mukavemet gösteren ve eylemci
grup içerisinde yer alan” ifadeleri kullanıldı. Söz konusu protestoda polis şiddeti görüntüledikleri için beş
gazeteci ve üç yurttaş daha önce de bir hafta gözaltında tutulmuştu.77
20 Kasım 2020
● MLSA, Van’da Osman Şiban ve yaşamını yitiren Servet Turgut’un gözaltındayken helikopterden
atılması olayını belgeleriyle haberleştiren MA muhabirleri Adnan Bilen ve Cemil Uğur ile JinNews muhabiri
Şehbiran Abi ve gazeteci Nazan Sala için AYM’ye başvuruda bulundu. Başvuruda, Bilen, Uğur, Abi ve
Sala’nın tutuklanmasıyla “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ihlaline uğradıkları belirtildi. Tutuklama kararının gerekçesinin gazetecilik mesleki faaliyetleri olduğu vurgulandı. Bunun gazetecilerle ilgili suç unsuru
olarak sunulan kitap, gazete ve haber notlarından oluşan fiziki delillerden söz edilmesiyle açıkça ortaya
konulduğunu belirtti.78
21 Kasım 2020
● BTK, Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin 20 Kasım tarihli kararını gerekçe göstererek, jinnews11.xyz adresini erişime engelledi. BTK’dan “Bu internet sitesi (jinnews11.xyz) hakkında; T.C. Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen 20/11/2020 tarih ve 2020/4232 D.İş sayılı karara istinaden
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından koruma tedbiri uygulanmaktadır” açıklaması yapıldı.79
22 Kasım 2020
● Yozgat Sulh Ceza Hakimliği, “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle, Sözcü ve dokuz8haber’deki,
Yozgat Şefaatli’nin bir önceki AKP’li Belediye Başkanı Zeki Bozkurt’un rüşvet aldığı iddialarına ilişkin
haberlere erişimi engelledi.80
23 Kasım 2020
● İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, kapatılan Taraf yazarı Mehmet Baransu dört ayrı suçtan toplamda 17 yıl bir ay hapis cezasına çarptırılmasına ve eski sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki
Çoban’ın ise beraatına karar verdi. Mahkeme, Baransu’yu, “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme” suçundan üç yıl dört ay,
“devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken
bilgileri açıklamak” suçundan altı yıl üç ay, “MİT’in görev ve faaliyetine ilişkin bilgileri ve belgeleri temin
etmek suretiyle MİT Kanunu'na muhalefet” suçundan dört yıl iki ay ve “MİT görev ve faaliyetine ilişkin
bilgi ve belgelerin yayımlanması, yayılması ve açıklanması” suçundan da üç yıl dört ay hapis cezasına çarptırdı. Kapatılan Taraf yazarı Baransu ve eski sorumlu yazı işleri müdürü Çoban, “Gülen’i bitirme kararı
2004’te MGK’da alındı” haberi nedeniyle yargılanıyorlardı.81
● Cumhuriyet’in eski yazarı Melis Alphan hakkında 2015 Diyarbakır Nevruz kutlamalarında çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle “terör propagandası yapmak” suçundan soruşturma
açıldı.82 Alphan, soruşturmaya “Bu görüntüler tüm televizyon kanallarından yayınlanmıştı, devlet oradaydı”
diyerek tepki gösterdi.83
24 Kasım 2020
● Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında MA muhabiri Dindar Karataş, Van’da
evinde gözaltına alınırken dijital materyallerine de el konularak Van İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Ardından MA’nın Van Bürosu da polis operasyonuyla arandı.84

https://www.evrensel.net/haber/419189/haber-takip-eden-gazetecilere-orada-ne-isin-vardi-davasi
https://www.evrensel.net/haber/419325/koylulerin-helikopterden-atilmasini-haberlestiren-gazetecilerin-tutuklulugu-aymde
https://www.evrensel.net/haber/419353/jinnewse-bir-ayda-ucuncu-kez-erisim-engeli#:~:text=Sulh%20Ceza%20Hakimli%C4%9Fi%20karar%C4%B1n%C4%B1%20gerek%C3%A7e,bir%20kez%20daha%20eri%C5%9Fime%20engellendi.
80 https://twitter.com/engelliweb/status/1330550195143274517
81 https://tr.euronews.com/2020/11/23/gazeteci-mehmet-baransu-ya-yeni-hapis-cezas-17-y-l-1-ay
82 https://www.gercekgundem.com/medya/232051/gazeteci-melis-alphan-hakkinda-2015-diyarbakir-nevruzu-sorusturmasi
83 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-melis-alphan-a-nevruz-sorusturmasi,916597
84 https://www.evrensel.net/haber/419530/ma-muhabiri-dindar-karatas-gozaltina-alindi-ma-van-burosu-basildi
77
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● Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı DTK soruşturması kapsamında gözaltına alınan
JinNews editörü Roza Metina adli kontrol şartıyla85 serbest bırakıldı86
25 Kasım 2020
● Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteciler Sibel Hürtaş ve Hayri Demir’in “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla yargılandığı davayı Adalet
Bakanlığı’nın TCK 301. Maddesi kapsamında kovuşturma izni talebine henüz yanıt verilmediği için yargılamayı 4 Mart 2021’e erteledi.87 Bakanlık, “milleti ve devletin kurumlarını aşağılama” suçunu düzenleyen
TCK’nın 301. maddesi kapsamında kovuşturma iznine altı celsedir cevap vermedi.88
26 Kasım 2020
● MA muhabiri Dindar Karataş, haberleri gerekçe gösterilerek “terör örgütü üyeliği” suçlamasından
tutuklandı. Karataş’a yapılan savcılık sorgusunda haber kaynaklarıyla yaptığı telefon görüşmeleri ve yaptığı
bazı haberler soruldu.89
● Erişim Sağlayıcıları Birliği, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 23 Ocak ve 15 Mayıs tarihli kararlarındaki içeriklerle benzer olduğu gerekçesiyle BBC Türkçe90, OdaTV91 ve Gazete Duvar’ın92 “Nepal’den geldi, çalıştığı evde işkence gördü” haberlerine erişim engeli getirdi. Haberlerde, Nepal’den Türkiye’ye çalışmak için gelen Sonom Karmu Hyolmo isimli kadının Ankara’da Ecen Kız Yurdu sahibinin kızı
Gözde Durmaz’ın evinde çalışırken defalarca dövüldüğü, aç bırakıldığı ve pasaportuna el konularak ailesiyle görüşmesine izin verilmediğinden bahsediliyordu.93
● Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, T24 sitesindeki “Hapis cezası alan müdürlere terfi ve Menzilci
polis müdürleri” haberini94 “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engelledi. Haberde, “Mersin Emniyeti TEM Şubesi Müdürü Yaşar Gidiş, İstihbarat Şubesi Müdürü Faruk Ufuk Solmaz’ın aldıkları hapis cezalarına rağmen terfi ettirilmelerinin onayını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun verdiği ve ayrıca Solmaz’ın Emniyet’te Menzilcileri takip ettiği bilgileri” yer alıyordu.95
27 Kasım 2020
● Anayasa Mahkemesi, Van’da iki kişinin askerlerce helikopterden atılmasını haberleştirmeleri nedeniyle tutuklanan gazetecilerin geçici tedbir talebiyle başvurusuna verdiği ara kararda, “Gazetecilerin ‘sağlık hizmetlerine erişim imkanına sahip olduğu, ceza infaz kurumunda tutulmasının yaşamına ya da maddi
veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike oluşturduğuna dair bilgi ya da bulgunun olmadığı” ifadeleri kullanıldı.96
● MA muhabiri Hakan Yalçın, Ankara’da evine yapılan polis operasyonuyla “terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla gözaltına alındı ve bilgisayarına el konuldu.97
● Fox TV ana haber bülteni başlangıcında Cengiz Holding A.Ş. ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Cengiz hakkında 15 Eylül 2020’de “Bu kez gözünü ormana dikti” haberinde kullanılan ifadelere ilişkin
tekzip metni yayınlandı. Metinde, “Haberin sunuluşu esnasında Holding için ‘müteahhit cuntası’ ve ‘devleti
saran tümör’ ifadeleri kullanılmış olup, bu ifadeler Cengiz’i kamuoyunda haksız yere hedef haline getirmektedir. Bu ifadeler ayrıca Holding’e bağlı Türkiye’de ve uluslararası piyasada faaliyet gösteren şirketlerin
https://gazetekarinca.com/2020/11/gozaltina-alinan-jinnews-editoru-metina-serbest/
https://susma24.com/jinnews-editoru-roza-metina-serbest-birakildi/
87 https://expressioninterrupted.com/tr/turkiye-de-basin-ve-ifade-ozgurlugu-287/
88 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-hurtas-ve-demir-icin-6-celsedir-301den-yargilama-izni-bekleniyor/
89 https://www.evrensel.net/haber/419757/ma-muhabiri-dindar-karatas-tutuklandi#:~:text=Mezopotamya%20Ajans%C4%B1%20Muhabiri%20Dindar%20Karata%C5%9F%2C%20yapt%C4%B1klar%C4%B1%20haberler%20gerek%C3%A7e%20g%C3%B6sterilerek%20%22ter%C3%B6r,ifade%20i%C5%9Flemlerinin%20ard%C4%B1ndan%20adliyeye%20%C3%A7%C4%B1kar%C4%B1ld%C4%B1.
90 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-50809096
91 https://odatv4.com/ankarada-yabanci-uyruklu-bir-calisan-sorunu-daha-16121949.html
92 https://www.gazeteduvar.com.tr/kadin/2019/12/16/nepalden-geldi-calistigi-evde-iskence-gordu
93 https://twitter.com/engelliweb/status/1333064039728099330
94 https://www.veryansintv.com/demek-ki-emniyette-menzilci-varmis
95 https://twitter.com/engelliweb/status/1333119005952012292
96 https://www.mlsaturkey.com/tr/aymye-gore-cezaevlerinde-pandemi-tehlikesi-yok/
97https://expressioninterrupted.com/tr/mezopotamya-ajansi-na-baskilar-suruyor-bir-muhabir-daha-gozaltinda/#:~:text=Mezopotamya%20Ajans%C4%B1'na%20bask%C4%B1lar%20s%C3%BCr%C3%BCyor%3A%20Bir%20muhabir%20daha%20g%C3%B6zalt%C4%B1nda,Son%20d%C3%B6nemde%20giderek&text=Mezoptamya%20Ajans%C4%B1%20muhabiri%20Hakan%20Yal%C3%A7%C4%B1n,evine%20yap%C4%B1lan%20bask%C4%B1nla%20g%C3%B6zalt%C4%B1na%20al%C4%B1nd%C4%B1.&text=Yal%C3%A
7%C4%B1n'%C4%B1n%20Ankara%20Cumhuriyet%20Ba%C5%9Fsavc%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1nca,kapsam%C4%B1nda%20g%C3%B6zalt%C4%B1na%20al%C4%B1nm%C4%B1%C5%9F%20olabilece%C4%9Fi%20belirtiliyor
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itibarlarına da zarar vermekte ve bu yolla kamuoyunda olumsuz bir algı oluşmaktadır” denildi.98 Gazeteci
Yıldız Yazıcıoğlu, “Ekranda böylesi ilk mi acaba? Tekzip metninde Türkiye’nin doğasını katletmeye devam
eden madencilere övgü de dikkat çekti” diyerek olayı duyurdu.99
● Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB), 2008-2020 arasında sulh ceza hakimlikleri kararları gerekçesiyle T24’te yayımlanan 230 habere erişim engeli getirdi. ESB’nin, T24’e yolladığı elektronik postada, “Siteniz hakkında 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından verilen erişim engelleme kararları aynı kanunun Birliğimize tanıdığı koordinasyon görevi kapsamında bilgilerinize sunulmuştur. Ekli listede belirtilen URL adreslerindeki içerikleri yayından kaldırmanız ve işbu maili
‘içerikler yayından kaldırılmıştır’ olarak yanıtlamamanız halinde Birliğimizce gerekli işlemler yapılacaktır”
denildi.100
● Kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile @t24comtr ve
Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile de @odatv’nin “Hani Emniyet’te Menzilci yoktu” haberleri
erişime engellendi. Söz konusu haberi @t24comtr’de Tolga Şardan yazmış, @odatv de haberi iktibas etmişti. 101
28 Kasım 2020
● Basın İlan Kurumu, yılın son genel kurul toplantısında azınlık basınına yönelik maddi yardımı
açıklamadı. BİK, azınlık basınına resmi ilan dağıtımında bulunulmadığı için genellikle yılın son genel kurulunda bu kuruluşlara yönelik maddi yardım açıklıyordu ancak yılın son genel kurulunda yardım yapılmasına ilişkin bir karar verilmedi. BİK’in maddi yardımları açıklamama sebebi bilinmiyor. Azınlık gazeteleri
Covid-19 virüsünden kaynaklanan pandemi nedeniyle BİK’e çağrıda bulunmuş ve bir an önce yardım yapılmasını talep etmişti.102
30 Kasım 2020
● Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Azadiya Welat’ın eski çalışanı Velat Öztekin hakkında 20152016 yılları arasında ilan edilen sokağa çıkma yasaklarında, sosyal medya hesabından haber ve fotoğraf
paylaştığı gerekçesiyle “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla bir yıl altı ay 22 gün hapis cezasına
hükmetti. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.103

İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale
2 Kasım 2020
● Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin, 28 Ekim tarihli kararıyla Fransa’daki Charlie Hebdo dergisinin Twitter hesabına “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişim engellendiği ortaya çıktı. Bu durumu, İfade
Özgürlüğü Derneği kurucusu Prof. Dr. Yaman Akdeniz, “2015’ten beri web sitesi erişime engelli ve sansürlü olan Fransız Charlie Hebdo dergisinin Twitter hesabına da erişim engellendi. Twitter bu kararı uygulayıp, hesabı Türkiye’den görünmez kılmadı”104 şeklinde duyurdu.105
● Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, İHD Balıkesir Şube Başkanı Rafet Fahri Semizoğlu’nun 31 Ekim sabahı saat 05:00’te gözaltına alındığı açıklandı. İHD, Semizoğlu’nun
Balıkesir’de hapishanelerde bulunan mahkumları ziyaret etmesi kapsamında gözaltına alındığını kaydetti.106
Açıklamada, “CMK uyarınca çağrı üzerine ifade alınarak soruşturma yürütülmesi gereken bu gibi

https://www.youtube.com/watch?v=ecKqEHbtR8k&list=PL3SU1S9f8K-0b1chf2YHsAuZRwx8y-bDQ
https://twitter.com/journalofyy/status/1332355325068980226
https://t24.com.tr/haber/t-24-un-230-haberine-erisim-engeli-getirildi,917343
101 https://twitter.com/engelliweb/status/1333119005952012292
102 https://m.bianet.org/bianet/yasam/235172-basin-ilan-kurumu-2020-de-azinlik-basinini-desteklemedi
103 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-velat-oztekine-1-yil-6-ay-hapis-cezasi/
104 https://twitter.com/cyberrights/status/1322970801222656000
105 https://www.dw.com/tr/charlie-hebdonun-twitter-hesab%C4%B1na-eri%C5%9Fim-engeli/a-55473347#:~:text=Ankara%206'%C4%B1nc%C4%B1%20Sulh%20Ceza%20Hakimli%C4%9Finin%2028%20Ekim%202020%20tarih,haklar%C4%B1%20ihlali%22%20gerek%C3%A7esiyle%20eri%C5%9Fime%20engellendi.
106 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/233768-ihd-li-sube-baskani-hapishane-ziyaretinden-gozaltinda
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durumlarda, CMK’nın açıkça çiğnendiğini belirtmek isteriz. Hafta sonuna denk getirilecek şekilde ev operasyonuyla, kanunun kötüye kullanılması yoluyla haksız gözaltı yapılması kabul edilemez” denildi.107
● YÖK, 2014’te Kampfplatz Dergisi’ne, Rojava Halk Meclis Başkanı Ebdülselam Ehmed’in röportajında çevirmenlik yaptığı için Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde araştırma görevlisi Adem Yıldırım’ın ihraç edilmesine karar verdi. Yıldırım, “Hakkımda başlatılan soruşturmaların ne zaman ve nasıl
yürütüldüğü ve de içeriğinde neyin olduğuna dair bilgi verilmedi. Soruşturma sürecinde, ‘şüpheli’, ‘sanık’
gibi ifadelerle hitap edildi. Ancak YÖK’ün ilgili mevzuatının 53/a maddesinde yalnızca “soruşturulan” ibaresi kullanılmakta. Kampfplatz dergisine söyleşi verdiğim, söyleşiyi baştan sona hazırladığım biçiminde bir
ithamla karşılaştım. Ancak hiçbir zaman söyleşi vermedim sadece dergi adına tercümanlık yaptım. Çeviriyle
soruları yönelttiğim kişi, birlikte fotoğrafımız olan Ehmed olup, yetkili makamların izni ve rızasıyla bulunan
bir politikacıdır. Soruların yöneltildiği PYD’nin Başkanı Salih Müslüm’le hiç karşılaşmadım ve görüşmedim. Fakültedeki akademisyen arkadaşları uyararak, benimle ilişkilerini kesmelerini aksi takdirde kadro
alamayacaklarını söylemişler” dedi.108
● İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir’de meydana gelen depreme ilişkin sosyal medyadan tahkir edici paylaşımda bulunduğu belirlenen 52 kişi hakkında işlem yapılarak 19 kişinin gözaltına
alındığını ve üç kişinin tutuklandığını açıkladı.109
3 Kasım 2020
● Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik, Uluslararası Af Örgütü’nün Feminist Alfabe kitabına
ilişkin “müstehcenlik suçu işlendiği” iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.110 Suç dilekçesinde, feminist kadın sivil toplum kuruluşları için “terör örgütü” ifadesi kullanıldı ve
Uluslararası Af Örgütü’nün “halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk” , “müstehcenlik”, “suç işlemek amacıyla
organize suç örgütü kurmak ve yönetmek” ve “casusluk” suçlamalarından yargılanması istendi.111 Çevik,
Türkiye Aile Meclisi’nin yanı sıra Adalet Platformu’na da başkanlık ediyor. İstanbul Sözleşmesi’nin aile
birliğini yıktığına ilişkin açıklamalarıyla tanınıyor.112
4 Kasım 2020
● Manisa Soma ve Kırkağaç’tan Ankara’ya yeniden yürüme kararı alan maden işçilerine jandarma
tarafından yapılan müdahalede bir işçinin kasığından yaralandığı için hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Bağımsız Maden İş Sendikası örgütlenme uzmanları Başaran Aksu ve Kamil Kartal da gözaltına alınarak Kırkağaç Jandarma Karakolu’na götürüldü. Aksu, “Bir kilometre yürüyerek Kırkağaç’da basın açıklaması yapmamıza izin verilmiyor” dedi. Maden işçisi İdris Sarıkaya, “Kendimi defalarca aldatılmış, dışlanmış, çöp
yerine koyulmuş gibi hissediyorum. Benim bu vatanda hiçbir değerim yokmuş. Biz bu yola çocuklarımızın
rızkı için, çıkan gözümüzün kopan bacağımızın bedelini almak için çıktık. Bu iş mahşere kaldı dediğimiz
umutsuzluk, yeniden umuda döndü” diye konuştu.113
● DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da aralarında bulunduğu DİSK üyelerine, kıdem tazminatı, esnek ve kısmi çalışmaya ilişkin torba yasa teklifi hükümlerine karşı TBMM önünde basın açıklaması yapmaları sırasında polis müdahalede bulundu.114
● Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, yönetmen Kutbettin Cebe hakkında “Roza İki Nehrin Ülkesi”
belgeselinde “terör örgütü propagandası” yaptığı suçlamasıyla iki yıl dört ay hapis cezası verdi.115 Cebe’nin
avukatı Ebru Akkal, kararı istinafa taşıyacaklarını belirtti. Belgeselde, Kuzey Suriye’de PYD-YPG’nin
IŞİD’e karşı verilen mücadele ve oradaki yaşam konu edinilmişti.116
● Edirne’nin Süloğlu ilçesinde askerlik yapan 20 yaşındaki Çetin Doğan, 15 Ağustos’ta Kürtçe eğitimi savunduğu için bağlı bulunduğu komutanlıkta bir grup askerin saldırısına uğradı. Saldırı sonrası
https://www.ihd.org.tr/balikesir-sube-baskanimiz-rafet-fahri-semizoglu-serbest-birakilsin/
https://www.gazeteduvar.com.tr/cevirmenlik-yapan-akademisyene-pyd-ihraci-haber-1503102
https://twitter.com/muhteremince/status/1323324922333188096?s=20
110 https://t24.com.tr/haber/turkiye-aile-meclisi-nden-feminist-alfabe-kitabina-suc-duyurusu-af-orgutu-yasaklansin-feminist-teror-orgutleri,912952
111 https://ilkha.com/guncel/cinsi-sapkinligi-savunan-feminist-alfabe-isimli-kitap-hakkinda-suc-duyurusu-142373
112 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yetenekli-sikayetci-kumpaslara-canak-tuttu-simdi-de-istanbul-sozlesmesini-savunanlari-hedef-aldi-1759400
113 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-54809508
114 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/disk-uyelerine-polis-mudahalesi-6111421/
115 https://susma24.com/belgeselci-kutbettin-cebeye-hapis-cezasi/
116 https://filmloverss.com/roza-iki-nehrin-ulkesi-belgeselinin-yonetmeni-kutbettin-cebe-iki-yil-hapis-cezasina-carptirildi/
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hastanede üç gün tedavi gören Doğan’ın şikayeti üzerine Edirne Süloğlu Savcılığı tarafından Doğan’ı darp
ettikleri tespit edilen iki asker hakkında “kasten yaralama” suçlaması ile soruşturma başlatıldı. Savcılık,
askerlerin verdikleri beyanlar üzerine ise Doğan hakkında “örgüt propagandası yapmak” ve “emre itaatsizlik” iddiaları ile soruşturma başlattı.117
● Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter’da yaptığı açıklamada, yasal
sürenin sona ermesinin ardından temsilci bildiriminde bulunmayan başta Facebook, Instagram, Twitter,
Periscope, YouTube ve TikTok olmak üzere sosyal ağ sağlayıcılarına 10’ar milyon lira ceza kesildiğini duyurdu.118 Eğer bu para cezalarının tebliğinden itibaren 30 gün içinde yükümlülük yerine getirilmezse, sosyal
ağ sağlayıcısı mecralara bu defa 30’ar milyon lira idari para cezası kesilecek.119
5 Kasım 2020
● İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir’de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya
üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyet’teki sorguların ardından adliyeye sevk edilen ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan işlem
yapılan 12 şüpheliden ikisi adli kontrol şartıyla sekizi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer
iki şüphelinin ise savcılık sorgusunun devam ettiği bildirildi.120
6 Kasım 2020
● Tunceli’de pastane çalışanı Hatun K.’ya yönelik yapılan tacizi protesto etmek için toplanan gruba,
polis Covid-19 tedbirleri kapsamındaki eylem yasağı nedeniyle izin vermedi. Basın açıklaması yapmak isteyen gruba polisin müdahale etmesiyle grup açıklama yapmadan dağıldı.121
● Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) önünde Öğrenci Kolektifleri’nin çağrısıyla “YÖK kapatılsın,
üniversiteler açılsın” diyerek yapılan eylemde 35 üniversite öğrencisi polis ekiplerince gözaltına alındı.122
Bunun üzerine Ankara Konur Sokak’ta “Arkadaşlarımızı serbest bırakın” diyen üç üniversiteli gözaltına123
alındı.124 Daha sonra dört üniversiteli Gazi Mustafa Kemal Hastanesi’nden serbest bırakıldı. 125 Gözaltına
alınanlar hakkında “2911 sayılı kanuna muhalefet etmek” ve “polise görevini yaptırmamak” gerekçesiyle
işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi.126
● Nevşehir Sulh Ceza Hakimliği, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başvurusu üzerine CHP’nin
kurumsal yayınları Arpalık Aile Şirketi ve 10 Maddede Kıdem Tazminatında Fon Aldatmacası kitapçıklarına, “basım, dağıtım ve satış yasağı” getirerek basılı kitapçıklara el konulmasına ve toplatılmasına karar
verdi.127 Karar, CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez’e tebliğ edildi. Gülmez, bunun iptali için dava
açılacağını belirterek, “Bu durum Anayasa’ya aykırıdır. Karara saygımız vardır ancak kararı onaylamıyoruz” dedi.128
7 Kasım 2020
● İzmir depremi sonrasında depremzedelere destek olan dayanışma gruplarının yardım stantlarına
müdahale eden polis, Bayraklı 75. Yıl Parkı’nda, Halkevleri Derneği üyesi beş kişiyi, Öğrenci Kolektifleri
üyesi iki üniversite öğrencisini ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi üyesi iki kişiyi gözaltına aldı.129 Sivil toplum
kuruluşlarından İzmir Valiliği’nin sözlü talimatıyla 5 Kasım’da alanları terk etmesi istendiği belirtilmişti ve
burada yalnızca devlete bağlı kurum ve kuruluşlarca bulunulacağı duyurulmuştu.130
8 Kasım 2020

https://www.birgun.net/haber/kurtce-egitimi-savundugu-icin-darp-edilen-asker-hakkinda-sorusturma-acildi-321645
https://twitter.com/ofatihsayan/status/1323912827917225984
https://t24.com.tr/haber/facebook-instagram-twitter-periscope-you-tube-ve-tik-tok-a-10-ar-milyon-lira-ceza-kesildi,913019
120 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/izmir-depremiyle-ilgili-provokatif-paylasimlarda-bulunan-12-kisi-yakalandi-/2033265
121 https://www.haberturk.com/tunceli-haberleri/82176154-tuncelide-izinsiz-gosteriye-polis-mudahale-etti
122 https://twitter.com/kolektifinsozu/status/1324619976075083777
123 https://twitter.com/kolektifinsozu/status/1324640230541037568
124 https://www.gazeteruzgarli.com/yok-kapatilsin-universiteler-acilsin-diyen-30dan-fazla-universite-ogrencisi-gozaltina-alindi/
125 https://www.krttv.com.tr/egitim/yok-protestosu-38-gozalti-h52886.html
126 https://gazetekarinca.com/2020/11/ankarada-yok-protestosu-38-kisi-gozaltina-alindi/
127 https://t24.com.tr/haber/chp-nin-yayinladigi-iki-kitaba-toplatma-karari-cikti,913419
128 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/chpnin-iki-kitabina-toplatma-karari-6114826/
129 https://www.birgun.net/haber/izmir-depremi-dayanisma-gonulluleri-ve-dernekler-alandan-zorla-cikartiliyor-322076
130 https://www.gazeteduvar.com.tr/demokratik-kitle-orgutleri-cadirkentten-cikariliyor-haber-1503799
117
118
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● ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, öğrenci Tunahan Gözlügöl’e siyasihaber5.org sitesinde yazdığı “Rektörü nasıl bilirdiniz?”131 yazısından dolayı açtığı soruşturmada “Yükseköğretim kurumunda kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen yazılı eylemde bulunmak”132 gerekçesiyle kınama
cezası verdi.133
9 Kasım 2020
● DİSK’in resmi Twitter hesabına, AKP’nin işçilerin haklarında büyük kayıplara neden olacak düzenlemeler içeren torba yasa teklifine tepki göstermesi ardından yapılan şikayetler gerekçesiyle Twitter tarafından kısıtlama getirildi.134 DİSK’in Twitter hesabına girildiğinde, “Dikkat: Bu hesap geçici olarak kısıtlandı” uyarısıyla karşılaşıldı. DİSK İletişim Dairesi Müdürü Umar Karatepe, “Parlamentoda işçilerle ilgili
çok kritik bir yasa görüşülürken bir işçi sendikası hesabını sınırlamak skandaldır. Elbette bu hesap “@diskinsesi” fazlaca tweet atmakta ve etkileşim almaktadır. Bu olağandışı değildir” tepkisini dile getirdi.135
10 Kasım 2020
● Bursa’da bir okulda görevli öğretmenin okul bilgisayarından Anıtkabir’in www.anitkabir.tsk.tr
sitesine girmeye çalıştığı ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) “Bu sayfaya erişim engellenmiştir” uyarısıyla karşılaştığı kamuoyuna yansıdı. MEB’den konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.136
● Kendine Muhabir adlı YouTube kanalında Berat Albayrak’ın istifasına ilişkin yapılan sokak röportajında, “Çok isabetli bir şey yapmış. Onlar aile şirketiydi, kayınpederi yönlendirmiştir” cevabı veren
İsmail Demirbaş ifadeye çağırıldı. Kendine Muhabir kanalının sahibi Hasan Köksoy’un “Şu röportajdan
dolayı an itibariyle ifadeye çağrıldım. Halka mikrofon uzatılmasından, vatandaşın fikirlerini, görüşlerini,
kim neden rahatsız olur? Gençlerimiz, değerlerimiz birer birer avuçlarımızın içinden kayıp giderken susarsam namerdim” açıklamasında bulundu.137 Röportajda konuya ilişkini fikrini belirten vatandaş, “Çok isabetli bir şey yapmış. Onlar aile şirketiydi. Babası Reisi Cumhur, damadı maliye bakanı. Kayınpederi yönlendirmiştir. Bir kere diktatörlüğün ülkeden gitmesi lazım. Kaddafi kırk sene önce ihtilalle geldi, sokaklarda
sürünerek öldü. Saddam diktatörlükle geldi, o da sokaklarda sürünerek öldü. Bu da sokaklarda sürünecek”
demişti.138
11 Kasım 2020
● BİMEKS’in sahibi Vedat Akgiray’ın ders verdiği Boğaziçi Üniversitesi önündeki eylemde Leyla
Akıncı, Meliha Mutlu, Dilek Aslan, Bünyamin Bilici ve Umut-Sen Sözcüsü Betül Celep gözaltına alındı.139
İşçilerce “1500 BİMEKS işçisinin maaş ve tazminatlarını ödemeyen, dünyanın en iyi üniversitelerinden biri
olan Boğaziçi Üniversitesi’nde hala profesörlük yapmakta olan Vedat Akgiray burada. Abisi ve yeğeniyle
birlikte maaş ve tazminatlarımızı gasp etti. 2016 itibarıyla bizler maaşlarımızı alamamaya başladık. Daha
sonra BİMEKS çalışanlarını kapının önüne koydu. Hepimizin beş yıl, 10 yıl, 15 yıla kadar alacağı var”
açıklamasını yapıldı. BİMEKS işçileri adına ortak açıklamada, 10 farklı ilde Akgiraylar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek “Biz istiyoruz ki açtığımız ve kazandığımız davaları lütfen insanlar görsünler. Yürekli savcılar arıyoruz. Hakkımızı aramak için mücadele ediyoruz. Ancak devlet polislerle bizi
karşı karşıya getiriyor. Polis bizim muhatabımız değil, biz de onların muhatabı değiliz. Bizim muhatabımız
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü. Bu işi çözmesi için Boğaziçi Üniversitesi’nin sorumluluk alması gerekiyor. Çünkü hırsız Vedat Akgiray, Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenlik yapmaya devam ediyor” denildi.140
● Antalya’da bir sokak röportajında fikrini belirten İsmail Demirbaş, iktidarı eleştirmesi üzerine gözaltına alındı. Demirbaş, hakkında ev hapsi kararı verilmesi üzerine ev hapsi kararına itiraz etmek için bir
gün sonra adliyeye gitti. Demirbaş, “cumhurbaşkanına hakaretten” tutuklanarak, Antalya E Tipi Cezaevi’ne
http://siyasihaber5.org/rektorunuzu-nasil-bilirdiniz
https://sendika.org/2020/11/odtu-ogrencisine-rektorunuzu-nasil-bilirdiniz-baslikli-yazidan-kinama-cezasi-verdi-600829/
https://artigercek.com/haberler/rektorunuzu-nasil-bilirdiniz-baslikli-yazidan-odtu-ogrencisine-kinama-cezasi-verildi
134 https://sol.org.tr/haber/diskin-twitter-hesabina-kisitlama-18856
135 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/diske-twitter-darbesi-olagandisi-olan-sizin-sinirlamaniz-1789686
136 https://www.a3haber.com/2020/11/10/anitkabirin-resmi-internet-sitesine-meb-erisim-engeli/
137 https://tele1.com.tr/albayrakin-istifasini-yorumlayan-vatandas-ve-muhabir-ifadeye-cagrildi-263455/
138 https://www.birgun.net/haber/albayrak-in-istifasini-degerlendiren-yurttas-ve-muhabir-ifadeye-cagrildi-322404
139 https://halktv.com.tr/bimeks-iscileri-yine-gozaltina-alindi-439034h
140 https://ankahaber.net/haber/detay/bimeks_iscileri_yine_gozaltina_alindi_20947
131
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141

gönderildi. Demirbaş daha önce de sokak röportajı sırasında yaptığı konuşmada iktidarı eleştirdiği için
22 Ekim’de evine polisler tarafından operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan Demirbaş, adli kontrol şartı
ve yurtdışı yasağı ile bırakılmıştı. 142
● Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Rosa Kadın Derneği faaliyetleri gerekçesiyle Narin Gezgör
hakkında “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla yedi yıl altı ay hapis cezası verdi. Savcılık, Gezgör’ün katıldığı
basın açıklamaları, derneğe üyeliği, basın yayın kuruluşlarına verdiği röportajlar ve gizli tanık ifadesini delil
olarak sundu. Gezgör’ün avukatları ise, Rosa Kadın Derneği yönetici ve üyeleri hakkında teknik takip yürütüldüğü ancak bunda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını bildirdi. Avukatlar, gizli tanık ifadesinin
usulsüz alındığına dikkat çekti. Gezgör, 8 Haziran’da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı, tutuksuz yargılanıyordu.143
● İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 80 yaşındaki oyuncu Nilüfer Aydan’ın 2018’de
sosyal medya hesabından suç içerikli paylaşımlar yaptığı ihbarı üzerine iddianame hazırladığı ortaya çıktı.144
Aydan’ın bir yıl iki aydan dört yıl sekiz aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Aydan’ın
önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacağı belirtildi.
İddianamede, Aydan’ın sosyal medya hesabından 2016-2017 ve 2018’de yaptığı dört paylaşımın “cumhurbaşkanını tahkir kastı” ile yaptığı ileri sürülerek paylaşımların düşünce ve eleştiri özgürlüğünde değerlendirilemeyeceği belirtildi. Aydan’ın paylaşımlarında yer alan bazı ifadelerin ise, “FETÖ propagandası” olduğu ve bu yönde ayrı bir soruşturma da yürütüldüğü öğrenildi. Aydan ise savcılıkta verdiği ifadenin, sosyal
medya hesabının kendisine ait olduğunu ancak FETÖ/PDY övgüleri içeren bir paylaşımının olmadığını belirtti. Yaşından dolayı ve teknolojiyi de yeterince bilmediğinden bazen parkta otururken herhangi bir şey
yazdıracağı zaman orada bulunan gençlere paylaşımlarını yazdırdığını belirtti. Paylaşımlar, “İlüzyonlarla
gerçekleri çarpıtmaya, imitasyonlarla halkı kandırmaya çalışıyorlar. Diktatör kaybedeceğini biliyor. Darbe
değil piyes. Eğer beton yığını binalarsa eserin her birini ne kadar pahalıya yaptırdığını bilmiyor muyuz
sanıyorsun?” şeklindeydi.145
12 Kasım 2020
● Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ve aile şirketi Baykar Makine Sanayi, ekonomist Mustafa Sönmez’e 2019’daki bir paylaşımını gerekçe göstererek, 100.000 lira tazminat istemiyle
dava açtı. Sönmez, söz konusu paylaşımında Bayraktar’ın paylaşımını alıntılayarak “Kim kazandı kim kaybetti bilançosu yapılırken, kazananlar arasında TSK’ya, patronu kayınpederine, bol bol silah, mühimmat
satan damadı unutmayın. İyi kazandı”146 demişti. Sönmez, Bayraktar’ın kendisine dava açtığını “Damat iki,
yani Selçuk Bayraktar, bir Twitter mesajımla ilgili 100 bin liralık tazminat davası açmış. Bu ne ifade, medya
özgürlüğüne tahammülsüzlüktür! Damat olmasan o yargı şikayetini dikkate alır mıydı? Kaskını çıkar, copunu bırak, delikanlı kimmiş, bir bakalım”147 paylaşımıyla duyurdu.148
● Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu, İzmir’den Ankara’ya geldiği sırada Esenboğa Havalimanı VIP çıkışında emniyet güçleri tarafından “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlaması nedeniyle hakkında
yakalama kararı bulunduğu için gözaltına alındı.149 Gözaltına alınırken polis memurunun üstünü aramak
istemesi sonrasında Serdaroğlu, “Ben bu ülkede bakanlık yaptım, siyasi parti genel başkanıyım. Üzerimi
arayamazsınız” diyerek tepki gösterdi.150 Eski Devlet ve Sağlık Bakanı Serdaroğlu, yaşanan tartışma ardından üstü aranmadan Çubuk Cumhuriyet Savcılığı’na götürüldü. İfadesini verdikten sonra serbest bırakıldı.151
13 Kasım 2020
https://halktv.com.tr/sokak-roportajinda-konusan-vatandas-tutuklandi-439040h
https://dokuz8haber.net/toplum-yasam/sokak-roportajinda-iktidari-elestirince-evi-basilarak-gozaltina-alindi/
https://gazetekarinca.com/2020/11/rosa-kadin-dernegi-uyesi-narin-gezgore-7-yil-6-ay-hapis-cezasi/
144 https://www.haberler.com/oyuncu-nilufer-aydan-in-cumhurbaskanina-13728875-haberi/
145 https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/oyuncu-nilufer-aydanin-cumhurbaskanina-hakaretten-hapsi-isteniyor/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber
146 https://twitter.com/mustfsnmz/status/1187256381897871360
147 https://twitter.com/mustfsnmz/status/1326178000539443203
148 https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/234295-erdogan-in-damadindan-gazeteciye-tazminat-davasi
149 https://www.birgun.net/haber/eski-bakan-a-cumhurbaskani-na-hakaret-ten-gozalti-322635
150 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/rifat-serdaroglu-gozaltina-alindi-6122307/
151 https://twitter.com/dogrupartiresmi/status/1326814411915456512?s=20
141
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● İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi, Dr. Erol Mütercimler’in “halkın bir kesimini din, mezhep,
cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçlamasından yargılanmasında İlim Yayma Cemiyeti avukatınca yapılan “mal tespiti” ve “akıl hastanesine sevk” taleplerini reddetti. Ancak Mahkeme,
Cemiyet’in davaya müdahil olma talebini kabul etti. Bu taleplere tepki gösteren Mütercimler’in avukatı
Ruşen Gültekin, İlim Yayma Cemiyeti’nin davaya müdahil olma talebi henüz kabul edilmeden mal varlığı
araştırması gibi taleplerde bulunmasını “provokasyon” olarak niteledi.152 Dava, 22 Şubat 2021’e ertelendi.153
● Şanlıurfa Valiliği, Yeni Yaşam Tiyatrosu (Teatra Jiyana Nu) tarafından sahnelenen “Beru” adlı
Kürtçe tiyatro oyununu süresiz olarak yasakladı. Oyunun yönetmeni Nazmi Karaman, “Havaalanında
Urfa’ya gitmeye bir saat kala bize haber verdiler. Bir tiyatroydu bu nedir böyle. Her seferinde dekorları
topla, havaalanına götür oradan tekrar taşı” dedi.154 Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı da oyunu 13 Ekim’de
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde sahnelenmesine birkaç saat
kala yasaklamıştı.155 Oyun hakkında “örgüt propagandası” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
soruşturma başlatmıştı.156
16 Kasım 2020
● Hatay Dörtyol Sulh Ceza Hakimliği, @ankara_kusu, @kubilaykaptan ve @who98408150 isimli
Twitter kullanıcıları tarafından Payas Belediye Başkanı Bekir Altan’ın dört milyon liralık Lexus Ls600hl
model makam aracına sahip olması hakkındaki tweetlerine “kişilik haklarının ihlali” gerekçesiyle erişim
engeli getirdi.157
● Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndaki sosyolog görevinden KHK’yla ihraç edilen
Veli Saçılık’ın banka hesabına Ankara Yüksel Caddesi’ndeki protesto eylemlerinde kesilen idari para cezaları nedeniyle haciz konuldu.158 Saçılık, “Sendikanın yatırdığı destek avansı ve kooperatifimize gelen ödemenin bulunduğu hesap sıfırlandı. ‘Ağaç kökü yesinler’ dediler ve uygulamaya geçtiler” tepkisini paylaştı.159
● Hakkari Valiliği, Covid-19 virüsü salgını gerekçesiyle “il sınırları içerisinde, 17 Kasım saat
00:01’den 1 Aralık saat 23:59’a kadar 15 gün süre ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığını”
duyurdu.160
● İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir Valiliği’ne bir yazı
göndererek, belediye başkanları, muhtarlar ve diğer kamu görevlileri tarafından deprem sonrası açıklama
yapılmamasını istedi. AFAD aracılığıyla belediye başkanlarına gönderilen yazıda, olası depremlerden sonra
sadece valilikçe açıklama yapılacağı belirtildi. Bu yazıyı Twitter hesabından paylaşan CHP İzmir İl Başkanı
Deniz Yücel, “Seçilmiş belediye başkanlarını kendi memuru ya da bürokratı zanneden zihniyet şimdiye
kadar anlamadıysa, bir kere daha anlatalım. İzmir için, deprem gerçeklerini anlatmak için, halkımızla dayanışmak için sizden icazet alacak değiliz. Bu genelge içi boş, devlet geleneğini ayaklar altına alan, zalimlik
ve tek adamlık anlayışının bir ürünüdür ve bizler için yok hükmündedir” tepkisini gösterdi. 161 İzmir Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ise, “Söz konusu yazı, iddia edildiği gibi İzmir’e özel olarak
yazılmamıştır. Bahse konu yazı, 23 Ekim’de, İzmir-Seferihisar depreminden yedi gün önce, geçmiş afetlerde oluştuğu görülen bilgi kirliliğini önlemek amacıyla yazılmıştır. Afetlerin ilk anlarında teyitli olmayan
bilgilerin toplumda panik, dezenformasyon ve spekülasyonlara neden olmaması için Türkiye’deki tüm belediyelere ve muhtarlıklara hitaben yazılmıştır” açıklaması yaptı.162
17 Kasım 2020

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/erol-mutercimler-davasinda-tepki-ceken-talep-6124393/
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/erol-mutercimlerin-yargilanmasina-baslandi/2043013
http://www.diken.com.tr/sanliurfa-barosu-tiyatro-oyunu-beru-kentte-suresiz-yasaklandi/
155 https://www.gazeteduvar.com.tr/kurtce-tiyatro-oyunu-beru-sanliurfada-da-yasaklandi-haber-1504466
156 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/istanbul-valisi-yerlikaya-beru-tiyatro-oyunu-pkk-propagandasi-nedeniyle-yasaklanmistir/2005357
157 https://twitter.com/engelliweb/status/1328364508683902978
158 https://t24.com.tr/haber/khk-ile-ihrac-edilen-veli-sacilik-in-banka-hesaplarina-eylemlerde-kesilen-para-cezalari-nedeniyle-haciz-kondu,915115
159 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/khk-ile-ihrac-edilen-veli-sacilikin-banka-hesabina-haciz-geldi-1791441
160 http://www.hakkari.gov.tr/yasaklama-karari-17112020
161 https://t24.com.tr/haber/afad-dan-izmir-depreminin-ardindan-belediye-baskanlari-ve-muhtarlara-konusma-yasagi,915073
162 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/izmir-valiliginden-belediye-baskanlarina-ve-muhtarlara-basina-konusma-yasagi-6127627/
152
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● Avukat Oya Meriç Eyüboğlu, Metin Lokumcu davasında hakimlikçe “güvenlik” gerekçesiyle
dava dosyasının başka bir yere naklinin istendiğini açıkladı. Eyüboğlu, “Metin Lokumcu davasını Hopa’dan
kaçırıyorlar. Davayı görmesi gereken mahkeme hakimi, Hopa Savcılığı’na yazı yazarak ‘güvenlik’ gerekçesiyle davanın başka bir yere naklini istemiş. Önceki deneyimlerden Hopa’ya çok uzak, muhtemelen faşist
diyarı bir yere gönderileceğini tahmin etmek güç değil” dedi. Emekli öğretmen Metin Lokumcu, 31 Mayıs
2011’de Artvin, Hopa’da 2011’deki genel seçimler sürecinde Erdoğan’ın mitingi öncesinde yaşanan eylemlerde polisin sıktığı tazyikli su ve biber gazı ile fenalaşarak kaldırıldığı hastanede vefat etmişti. Lokumcu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada savcılık aralarında dönemin il emniyet müdürü Muhsin Armağan’ın da bulunduğu 13 kişiye taksirle ölüme neden olma suçundan altı yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Lokumcu’nun olaylar sırasında kullanılan biber gazı nedeniyle hayatını kaybettiği163 belirtildi.164
● Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay hakkında Ayşe Deniz Karacagil
ile ilgili paylaşımı nedeniyle hazırlanan fezleke TBMM’ye gönderildi. Atay, 30 Mayıs 2017’de Twitter’da
Gezi Parkı Olayları sırasında “kırmızı fularlı kız” olarak tanınması ardından IŞİD’e karşı savaşmak üzere
gittiği Suriye’de ölen Karacagil hakkında yazdığı ifadeler nedeniyle suçlanıyor. Atay, Kacagil için “Yaşadığı dönemin sorunlarına çözüm bulabilmek amacıyla inisiyatif alıp, hayatının akışını değiştiren, gencecik
bir devrimci daha” diye yazmıştı. Fezlekede, “Ayşe Deniz Karacagil’in Suriye’nin Rakka kentinde DAEŞ
terör örgütü tarafından gerek ülkemizde, gerekse uluslararası kamuoyunda PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı olduğu bilinen YPG terör örgütü saflarında savaşmakta iken öldürüldüğü, yine bir dönem ülkemizde yaşanan ve kamuoyunda ‘Gezi Parkı Eylemleri’ olarak adlandırılan eylemlerde yer aldığı
bilinmektedir” ifadeleri yer aldı. Atay’ın, yaptığı paylaşım ile “PKK-KCK terör örgütü ve terör örgütü adına
suç işleyen şahsı övdüğü”, “ulusal ve uluslararası kamuoyuna masum şekilde lanse ettiği”, “yaptıklarını
teşvik ettiği”, “eylemlerini meşru göstermeye çalıştığı” gerekçeleriyle “suç ve suçluyu övme” ve “terör örgütü propagandası yapma” suçlarını işlediği öne sürüldü.165
18 Kasım 2020
● Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 2016-2018 yılları arasında görev yapan eski Diyarbakır
Barosu Başkanı Ahmet Özmen ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkındaki davada, Adalet Bakanlığı’nın savcılık talebi olmadığı halde dava dosyasına ekleme yaptığı ortaya çıktı. Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, avukatlar hakkında soruşturma izni veren Adalet Bakanlığı’nın, Diyarbakır Barosu’nun Hakkari’deki
SİHA raporunu da dava dosyasına eklediğine dikkat çekerek, dosyaya eklenen bu raporla ilgili sanık avukatlara soru sorulmamasını talep etti. Ancak Mahkeme bu talebi reddetti. Baro yönetimi, “Türk Milletini,
Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve organlarını aşağılama” ve “halkı kin ve düşmanlığa
tahrik etme” suçlamalarıyla yargılanıyor.166

●

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın talebi doğrultusunda Kobane
soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kürt PEN üyesi ve Kürt Edebiyatçılar Derneği yöneticisi yazar
Nezir Çakan’ın tutuklanmasına karar verdi. Çakan’ın Ankara Sincan 3 No’lu Cezaevi’ne götürüldüğü bildirildi.167
19 Kasım 2020
● Van Valiliği168, ilde yapılacak etkinlikleri 20 Kasım - 4 Aralık tarihleri döneminde 15 gün boyunca
yasakladığını duyurdu.169
20 Kasım 2020

https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010011042949085-metin-lokumcunun-olumune-iliskin-9-yil-sonra-dava-acildi-saniklar-icin-6-yil-hapis-isteniyor/
https://twitter.com/mericeyuboglu1/status/1328635672207519752
https://ilerihaber.org/icerik/baris-ataya-kirmizi-fularli-kiz-fezlekesi-119592.html
166 https://www.mlsaturkey.com/tr/eski-diyarbakir-barosu-yoneticileri-hakim-karsisina-cikti/
167 https://artigercek.com/haberler/yazar-nezir-cakan-tutuklandi
168 http://www.van.gov.tr/19112020-tarihli-yasaklama-karari
169 https://www.haberturk.com/van-haberleri/82487005-vanda-15-gunluk-yasaklama
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● TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, saat 05.30’da evinden gözaltına alınarak
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.170
● Avukat Aytaç Ünsal, adil yargılanma talebiyle 213 gün tuttuğu ölüm orucunu bırakması ardından
tedavi sürecinde olduğu evin özel harekat polisleri tarafından kapısı kırılarak basıldığını, eşyalarının dağıtıldığını ve kendisi hakkında gözaltı işleminin uygulanmadığını duyurdu.171 Ünsal, mahalledeki 30 farklı
adrese de baskın düzenlendiğini, mahalledeki cemevinde beş kişinin gözaltına alındığını gördüğünü belirterek, “Küçükarmutlu Mahallesi’nde tedavi gördüğüm ev, uzun namlulu silahlı özel harekat polisleri tarafından sabaha karşı kapısı kırılarak basıldı. Bağışıklık sistemimin zayıf olmasına rağmen evin içine onlarca
polis doldu. Aynı anda cemevine de girerek insanları gözaltına aldılar. Faşizmin yargısının reformu daha
çok baskı ve şiddettir” ifadesini kullandı.172
24 Kasım 2020
● DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, salgın koşullarında ücretsiz izne zorlandıkları gerekçesiyle Gebze’den Ankara’ya yürüme eyleminde bulunmak istedi ancak polisin müdahalesiyle karşılaştı.
Birleşik Metal-İş Gebze 1 No’lu Şube Sekreteri ve 109 işçi gözaltına alındı. Birleşik Metal-İş Sendikası
Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Covid-19 önlemlerine aykırı olarak polis tarafından dar alanda toplanmaya zorlandıklarını söyledi. İlk müdahale sonrasında yeniden Ankara yönünde yürüyüşe geçmek isteyen
işçilere ikinci polis müdahalesinde bulunuldu. Serdaroğlu da dahil olmak üzere 70’e yakın işçiyi ve yürüyüşe destek vermek için alandaki İşçi Dayanışma Derneği üyesi üç kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, geç saatlerde serbest bırakıldı.173
● Mardin Valiliği, Covid-19 virüsü salgını gerekçesiyle 23 Kasım saat 00.01 ile 22 Aralık saat
24.00’a kadar, toplantı ve gösteri yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu.174
● Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Taksim
Meydanı’nı, İstiklal Caddesi’ni ve metro istasyonunu kapatan İstanbul Valiliği’ne 5.000 lira idari para cezası verdi.175 Yüzde 50 oranında engelli olduğunu belirten N.T. isimli bir yurttaş, “dolaylı ayrımcılık oluştuğunu” belirterek TİHEK’e başvurmuştu. N.T. başvurusunda, yürüyüş etkinliği saat 19.00’da başlayacakken “Saat 11.00’den itibaren Taksim Meydanı’nda, yürüme zorluğu olan ortopedik engelliler ile tekerlekli
sandalye kullanan engellilerin açık olan yolların yokuşlu ve merdivenli olmasını sorun oluşturduğunu” ifade
etmişti.176
25 Kasım 2020
● Karaman Ermenek’teki madenciler, AYM’nin geçmişte Soma’dan yürüyüşe geçmiş madencilerle
ilgili kararını örnek göstererek, Ankara’ya doğru yürüyüş eylemlerini sürdürmek istediler ancak TOMA,
plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale bulundu. Müdahalenin İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu’nun talimatı doğrultusunda Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık’ın kararıyla yapıldığı öne sürüldü.
30 maden işçisiyle birlikte Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ve örgütlenme uzmanı
Büşra Yılmaz gözaltına alındı. Emniyette “susma haklarını” kullanan madenciler, getirildikleri adliyede,
savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Adliye önünde açıklama yapan Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, “Biz madenciyiz, biz işçiyiz. Sonuna kadar bu mücadelemizin arkasındayız” diye konuştu. Müdahale sırasında gözaltına alınan madencilerden biri olan İbrahim Yılmaz, “Biz hangi
devlete güveneceğiz? Bizi coplayan devlete mi?” diye sordu.177 Duruma “Bizim yolumuzu değil patronun
yolunu kapatın. AYM yürüyün kararı verdi” tepkisini veren Bağımsız Maden- İş Sendikası Genel Başkanı
Tahir Çetin fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Sonrasında Çetin’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.178

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=a2e87e92-2fe2-11eb-ae8b-076e13122378
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/avukat-aytac-unsalin-tedavi-gordugu-eve-polis-baskini-1792501
https://www.gazeteduvar.com.tr/avukat-aytac-unsalin-tedavi-gordugu-eve-polis-baskini-haber-1505050
173 https://www.birgun.net/haber/ankara-ya-yurumek-istedigi-icin-gozaltina-alinan-109-metal-iscisi-serbest-birakildi-324057
174 http://www.mardin.gov.tr/yasaklama-karari
175 http://www.krttv.com.tr/gundem/istanbul-valiligine-para-cezasi-h55065.html
176 https://www.birgun.net/haber/8-mart-ta-taksim-meydani-ni-kapatan-istanbul-valiligi-ne-tihek-ten-ceza-324022
177 https://medyascope.tv/2020/11/26/maas-ve-tazminatlarini-alamadiklari-icin-ankaraya-yurumek-isterken-gozaltina-alinan-ermenekli-madenciler-serbest-birakildi-hangi-devlete-guvenecegiz-bizi-coplayan-devlete-mi/
178 https://www.gazeteruzgarli.com/ermenekli-madencilere-jandarma-engeli/
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● Ankara’da “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü”
etkinlikleri çerçevesinde yapılacak basın açıklaması eylemine polis müdahalede bulundu. Polis barikatı nedeniyle kadın sivil toplum örgütleri grupları bir arada açıklama yapamadı. Bunun üzerine kadınlar, iki ayrı
yerde basın açıklaması gerçekleştirdi.179
● Karaman Valiliği’nden yapılan açıklamada kent genelinde toplantı, gösteri, yürüyüşleri, çadır
kurma ve oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, “Kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve Covid-19 salgının
yayılmasını engellemek amacıyla Karaman İli sınırları içerisinde yapılacak olan tüm toplantı ve gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, oturma eylemi vb. tüm etkinlikler 25 Kasım 2020 Çarşamba günü saat 10.00’dan
itibaren bir ay süre ile yasaklanmıştır.” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karaman Valisi’ne hakları verilmeyen maden işçileriyle ilgili sorunun çözülmesi için iki gün içinde adım atmasını söylemişti. Soylu’nun
bu talimatı ardından ise Vali Mehmet Alpaslan Işık ildeki tüm etkinlikleri bir ay süreyle yasakladı.180
26 Kasım 2020
● İzmir’de, cami hoparlöründen Çav Bella Marşı çalındığını sosyal medya hesabından paylaştığı
gerekçesiyle 22 Mayıs’ta tutuklanan ve tepkiler üzerine 29 Mayıs’ta serbest bırakılan CHP’nin eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir’in, “basın yoluyla halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan
cezalandırılması talep edildi. Mahkeme, mütalaaya karşı ek süre talep edilmesi üzerine duruşmayı ileri bir
tarihe erteledi. Özdemir’in iddianameye konu paylaşımları sonucunda sosyal medyada, basın yayın organlarında ve kamuoyunda, kamu barışını bozan veya bozmaya elverişli herhangi bir somut olgu meydana gelip
gelmediğinin araştırılması için istenen müzekkerede, herhangi bir olay olmadığı belirtildi. Savcı, Özdemir’in paylaşımlarının “retweet” olmaması ve dini değerlere yönelik kutsal yerler olan camilerde ezan yerine yabancı müzik paylaşılması anını paylaşması, söz konusu paylaşımların kutsal değerlere dönük olması
sebebiyle, söz konusu paylaşımların kamu barışını bozmaya elverişli olduğu ve kamu güvenliği ile açısından
tehlike oluşturduğunu ekledi. Özdemir, “Paylaşımın sesli olduğunu belirtmek için koyduğum müzik ikonunun alay olarak algılanmasını kabul etmiyorum. Bu ülkenin kutsal değerlerine ne ben ne de çevremdeki
insanların saygısızlığı olamaz” savunmasıyla beraatını talep etti.181
● AYM, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra çıkarılan KHK ile kamu görevinden ihraç edilen
başvurucu Özkan Karataş ve diğer dört başvurucu “OHAL döneminde izinsiz oturma eylemi yaptıkları için
idari para cezası uygulanması nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğini”
kabul etti. Ayrıca başvurucularca trafiğe kapalı alanda yapılan eylemler nedeniyle kamu düzeninin bozulduğuna ilişkin herhangi bir tespitin bulunmadığı kaydedildi.182
27 Kasım 2020
● İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu, elektronik
yayıncılık platformu İssuu’yu erişime engelleme183 kararı aldı.184
28 Kasım 2020
● Eğitim-İş Sendikası Tekirdağ Şube Başkanı Türkçe öğretmeni Barış Özer hakkında TBMM’nin
100. yılında MEB’in okullara Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarının asılması talimatını
yerine getirmeyen Tekirdağ’ın Sultanbeyli ilçesindeki okulları duyurduğu için “okul müdürlerini rencide
ettiği” gerekçesiyle üç yıl hapis istemiyle dava açıldı. Dava 19 Ocak 2021’de başlayacak. Özer’e, CİMER’e
yapılan şikayeti sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı’nca “kınama” cezası da verildi. Özer’in meslek hayatında daha önce disiplin suçu olmadığı gerekçesiyle bu ceza “uyarma” cezasına çevrildi. Özer, ilçedeki 71
okul arasından iki imam hatip, iki ortaokul, iki meslek lisesi ve iki düz lise olmak üzere sekiz okul yönetimince talimata uyulmadığını sosyal medyadan duyurmuştu.185
https://www.birgun.net/haber/kadinlar-ulkenin-dort-bir-yaninda-siddete-karsi-sokaklarda-324262
https://www.gazeteruzgarli.com/icisleri-bakani-soylu-sorunu-cozun-dedi-vali-ildeki-tum-etkinlikleri-yasakladi/
https://t24.com.tr/haber/cami-hoparlorlerinden-cav-bella-calinmasiyla-ilgili-davada-mutalaa-verildi,917215
182 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/oturma-eylemi-icin-idari-para-cezasi-uygulanmasi-nedeniyle-toplanti-ve-gosteri-yuruyusu-duzenleme-hakkinin-ihlal-edilmesi/
183 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070523-1.htm
184 https://twitter.com/engelliweb/status/1332398817392664585
185 https://www.sozcu.com.tr/2020/egitim/ataturku-bayragi-soran-savciya-uzaktan-egitim-veren-mufettise-6144447/
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● Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Barış için Akademisyenleri bildirisi imzacısı akademisyenler ile ilgili “Her vatandaşın erişimine açık olan e-devlet uygulamasına erişim için gerekli şifrenin verilmesinin konsolosluk tarafından reddedilmesi sonucunda kişiler kendilerine ilişkin bilgi ve belgelere; e-devlet
sistemiyle entegre olan ve aleyhlerine açılan davaları takip edebilecekleri UYAP sistemine erişiminin engellendiği örnekler görüldü” açıklaması yaptı.186
29 Kasım 2020
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında Habertürk
TV’de katıldığı programda, Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirilip Katar ortaklığına devredilmesine ilişkin
sözleri için TCK’nın 301. maddesi uyarınca “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ve devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama” suçlamasından soruşturma açtı.187 Başarır, “Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…” sözleri üzerine soruşturma başlattı” demişti.188

RTÜK ile İlgili Gelişmeler
2 Kasım 2020
● RTÜK Başkanvekili Esat Çıplak, 1 Ocak-30 Ekim 2020 tarihleri arasında Üst Kurul’a toplam 263
bin 243 adet vatandaş bildirimi geldiğini bildirdi. Çıplak, “Bildirimlerde kuruluş ve kişileri eleştiri sınırları
ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeren, insan onuru ve özel hayatın gizliliğine aykırı yayın kriterinin ilk sırada yer aldığı görülmektedir” dedi. Türkiye’de toplamda 1.722 radyo
ve televizyon yayını bulunduğunu belirten Çıplak, “Üst Kurul’dan geçici yayın hakkı veya yayın lisansı
bulunan medya hizmet sağlayıcılar yayınlarını, ilave bir yayın lisansı bedeli ödemeksizin internet ortamından da sunabileceklerdir. Sadece internet ortamından yayın yapmak isteyen medya hizmet sağlayıcıları ise
Üst Kurul’dan yayın lisansı, platform işletmecilerinin yayın iletim yetkisi almaları gerekecektir. Bu kapsamda toplamda 894 yayın izni verilerek mevcut medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara internet ortamından
lisans bedeli ödemeden yayın yapma imkanı sağlanmıştır” denildi. Çıplak, RTÜK’ün 2021 yılı bütçesini 224
milyon 213 bin lira olarak açıkladı.189
5 Kasım 2020
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix ve Amazon Prime Video’nun, lisans aldığını açıkladı.190
Şahin, Twitter aracılığıyla “İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar Netflix
ve Amazon Prime Video, tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK’ten lisans aldı.
Hayırlı olsun” açıklaması yaptı.191
6 Kasım 2020
● RTÜK, “Sadakatsiz”, “Ramo”, “Öğretmen” dizileri ve “MasterChef Türkiye”, “Gündem Özel” ile
“Derin Futbol” programlarına idari para cezası verdi. “Sadakatsiz” dizisinde evlilik dışı ilişkilerin normal
gösterildiği, “Ramo” dizisinde şiddet ve işkence sahnelerine yer verildiği “Öğretmen” dizisinde öğretmenlik
mesleğinin itibarının zedelendiğine karar verildi.192 RTÜK, TELE1’de yayınlanan “Gün Başlıyor” programında sunucunun polis teşkilatına ilişkin ve Halk TV’de yayınlanan “Gündem Özel” programında Türk
ordusuna ilişkin sözlerinde “kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya
iftira niteliğinde ifadeler içeremez” maddesinin ihlal edildiğine karar verdi.193 Beyaz Tv’nin “Derin Futbol”
programındaki küfür içerikli ifadeler cezanın konusu olurken “MasterChef Türkiye”de yarışmacının stüdyodan ağlayarak çıkmasının “insan onurunu zedelediğine” karar verildi.194

https://bianet.org/bianet/insan-haklari/235175-baris-akademisyenleri-nin-e-devlete-ulasmasi-engellendi?bia_source=rss
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turk-ordusuna-yonelik-sozleri-nedeniyle-chpli-basarir-hakkinda-sorusturma-baslatildi/2059712
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-chpli-ali-mahir-basarir-hakkinda-sorusturma-6146435/
189 https://www.milliyet.com.tr/gundem/rtuk-baskanvekili-rtuke-263-bin-243-adet-vatandas-bildirimi-geldi-6344971
190 https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/rtukten-netflix-ve-amazon-prime-video-aciklamasi-6347688
191 https://twitter.com/ebekirsahin/status/1324322088216387585
192 https://www.aksam.com.tr/televizyon/sadakatsiz-ramo-ogretmen-ve-masterchefe-rtuk-tokadi/haber-1123663
193 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011061043172545-sadakatsiz-ramo-ogretmen-ve-masterchefe-rtukten-ceza/
194 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtukten-bazi-dizi-ve-televizyon-programlarina-ceza/2034171
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8 Kasım 2020
● Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifasıyla ilgili “Bizim davamız kardeşlik davasıdır. Ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine
çıkarmak için ailesinden fedakarlık ederek gece gündüz demeden ter döken Albayrak, kutlu davamızın vazgeçilmezidir” açıklamasını yaptı.195 CHP’li RTÜK üyesi İlhan Taşçı ise, Şahin’e “Yasa uyarınca özerk ve
tarafsız bir kurumun başkanı olduğunuzu unutup, bir siyasi parti taraftarı gibi davranmanız; tarafsızlığınızı
yitirdiğiniz anlamına gelir! RTÜK Başkanı olarak sizin ‘kutlu davanız’ değil, yasalarla belirlenmiş görev ve
sorumluluklarınız vardır” tepkisini gösterdi.196
11 Kasım 2020
● Radyo Televizyon Üst Kurulu RTÜK yayın yapan radyolara, lisans müracaatında bulunmaları için
72 saat süre verildiğini açıkladı. Uslu, Twitter’dan yaptığı paylaşımında, “Ülkemize yönelik internet üzerinden isteğe bağlı müzik yayını hizmeti sunan ‘Deezer’ ve ‘Tidal’ platformlarına, kurumumuza lisans müracaatında bulunması için 72 saat süre verildi.197 Bununla birlikte, ‘http://enbursa.com’, ‘http://serikajanstv.com’, ‘http://kent19.tv’, ‘http://radiokent.net’ sitelerine de lisans müracaatı için aynı süre verildi.
Başvuruda bulunmayanlarla alakalı erişim engelleme süreci başlatılacaktır”198 dedi.199
12 Kasım 2020
● RTÜK, İzmir ve Aydın’da gerçekleşen depremin ardından yayın yapan medya kuruluşlarının mali
yükümlülük sürelerini mücbir gerekçe göstererek üç ay süreyle uzattı.200 Yayıncılar, ödemek zorunda oldukları Üst Kurul reklam paylarını ve kuruma ulaştırılması zorunlu olan belgelerin verilme tarihlerini erteledi.201
● Meclis Hastanesi eski Başhekimi Ahmet Dinç, RTÜK’te Başkanlık Müşavirliği görevine getirildi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Dinç’in Geleceği Önemseyenler Derneği’nde (GÖNDER) birlikte çalıştıkları kaydedildi. Dinç’in Meclis Hastanesi’ndeki görevinden Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un isteği
üzerine görevden alındığı belirtildi.202
14 Kasım 2020
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, web tabanlı müzik yayın servisi Deezer’ın lisans başvuru yaptığını duyurdu.203 Şahin, “İnternetten isteğe bağlı yayıncılık yapan yerli ve yabancı kuruluşların lisanslama
süreçleri devam ediyor. Son duyurumuza istinaden Deezer da lisans müracaatını yaptı. Başvuru yapmayan
diğer kuruluşların kısa süre içerisinde işlemlerini başlatmaları gerektiğini hatırlatıyorum” dedi.204
17 Kasım 2020
● Gazeteci Cüneyt Özdemir, Twitter’da RTÜK’ün dizilere yönelik sansür ve yaptırımlarına ilişkin
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e atıfta bulunarak, “Ebubekir Bey’in kılıcı” mesajıyla bir video paylaştı.205
Şahin de Özdemir’in paylaşımını alıntılayarak gülücük emojisiyle birlikte “Kılıcımız yok ama başta çocuklarımız olmak üzere aileyi ve toplumu koruyan bir kalkanımız var” mesajını paylaştı.206 Şahin’in cevabını
alıntılayan Özdemir de paylaşıma gülücük emojisi koydu.207 Özdemir, YouTube yayınında, “Sette iki farklı
çekim yapılmalı, biri Türkiye için biri farklı ülkeler. İtalya’da Ebubekir Bey yok ki, elindeki kılıcıyla montaj
anlamında kessin. Bir öpüşmeli çek bir de Ebubekir versiyonunu çek. Televizyonda bir şey görüp de sapıtma
diye bir insan var orada, elinde kılıcıyla bekliyor”208 ifadelerinde bulunmuştu.209

https://www.birgun.net/haber/rtuk-te-berat-albayrak-tartismasi-baskana-tarafsizlik-hatirlatildi-322200
https://t24.com.tr/haber/istifa-rtuk-u-de-karistirdi-berat-albayrak-kutlu-davamizin-vazgecilmezidir-diyen-baskan-sahin-e-yasal-sorumluluk-tepkisi,913722
https://twitter.com/ibrahimuslu55/status/1325837831185559552
198 https://twitter.com/ibrahimuslu55/status/1325837834117373959
199 https://tele1.com.tr/rtukten-deezer-ve-tidala-72-saat-sure-262861/
200 https://www.cnnturk.com/turkiye/rtukten-deprem-bolgesindeki-yayincilara-kolaylik
201 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/rtukten-deprem-bolgesindeki-yayincilara-kolaylik-41660914
202 https://www.birgun.net/haber/meclis-gonderdi-rtuk-baskani-aldi-322599
203 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtuk-baskani-sahinden-internetten-lisanssiz-yayin-yapan-kuruluslara-uyari/2043672
204 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberler-rtuk-baskani-ebubekir-sahin-deezer-lisans-muracaati-yapti-41662612
205 https://twitter.com/cuneytozdemir/status/1328688810524364800
206 https://twitter.com/ebekirsahin/status/1328329203931107330
207 https://twitter.com/cuneytozdemir/status/1328329313737977856
208 https://www.youtube.com/watch?v=QYw9B4QY0Oo&feature=youtu.be
209 https://t24.com.tr/video/cuneyt-ozdemir-in-sansure-iliskin-ebubekir-beyin-kilici-paylasimina-rtuk-baskani-ndan-yanit-kilic-yok-kalkan-var,34111
195
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197
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24 Kasım 2020
● RTÜK, İrem Derici’nin “Senin hastan” şarkısının klibi için müstehcenlik uyarısında bulundu. Derici, Twitter’da “Uzun zamandır uyarılmamıştım. Uyarıldım, iyi geldi”210 paylaşımında bulundu.211
25 Kasım 2020
● RTÜK’ün 26 ilde 15 ve üzeri yaştaki 2.600 kişiyle yaptığı “Televizyon Yayınlarında Şiddet Araştırması”nda, seyircilerin ekrandaki şiddetten rahatsız olduğu ortaya çıktı. Araştırmada, televizyon izleyicisinin yüzde 94’ünün ekranlardaki şiddet içeriklerinin orta düzeyden yüksek olduğunu, yüzde 40’ının da
kadına yönelik şiddet görüntülerinin tahammül edilemez bulduğunu tespit etti. Araştırmada, 36-50 yaş aralığındaki bireyler, televizyon yayınlarında şiddete daha fazla yer verildiğini ifade ederken, 15-25 yaş grubunun yüzde 33,3 oranı ile yayınlarda şiddete yer verilme sıklığının çok az olduğunu belirtti. Bu durum
gençlerin ekranlardaki şiddeti kanıksadığını ortaya koyuyor. Cinsel şiddet içerikli görüntülerden “çok rahatsız” olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 61,6 olarak tespit edildi. Fiziksel şiddet içerikli görüntülerden
rahatsızlık duyanlar yüzde 57,2, ekonomik durum yüzünden şiddet içeriklerinden rahatsızlık duyanlar yüzde
57,6, psikolojik şiddet içeriklerinden ise yüzde 57,4 olarak rahatsızlık duyulduğu kaydedildi.212
● RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK’ün uzun yıllardır radyo ve televizyonları denetlediğini belirterek, “Son dönemde de internet yayınlarını denetleme görevi bize verildi. Müeyyideyi en son uygulayan
kurumuz, bunu hep söylüyorum ama inandırıcı olamıyorum” dedi. Dizileri toplumdaki şiddeti önleyecek
olan sihirli bir değnek olarak görmemek gerektiğinin altını çizen Şahin, “Toplumdaki şiddetin temelini oluşturan etken de değildir. Dizileri, şiddeti önlemede etkileri olacak bir mecra olarak görmekteyim” ifadelerini
kullandı.213
27 Kasım 2020
● RTÜK, lisans müracaatı yapmayan dijital müzik platformu Tidal’a erişim engeli kararı alınmasını
sağladı. RTÜK’ün konuya ilişkin açıklamasında, “Radyo ve Televizyon Üst Kurulumuz 9 Kasım 2020 tarihinde İnternet ortamından yayın lisansı almadan yayın hizmeti yapıldığı tespit edilen URL adreslerini ilan
ederek ihtarda bulunmuştur. RTÜK’ün resmi internet sitesine eklenen ihtar metninde aralarında
https://www.tidal.com URL adresinin de bulunduğu yayıncılar açıkça belirtilerek kendilerine lisans müracaatı yapmaları için mevzuat gereği 72 saat süre tanınmıştır. Başvuru talebini içeren dilekçesini sunmayan
yayıncı hakkında Üst Kurul tarafından sulh ceza hakimliğine başvurulmuş ve ilgili mahkeme söz konusu
yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi kararını vermiştir” denildi. RTÜK, ayrıca Tidal’ın lisans talebine
ilişkin müracaatta bulunması halinde verilen kararın kaldırılması için yeni bir süreç başlatılacağını da bildirdi.214
29 Kasım 2020
● RTÜK, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın katıldığı Habertürk TV’de tank palet fabrikası satış süreçleriyle ilgili “Devletin ordusu Katar’a satılmış” sözleri gerekçesiyle yayın hakkında inceleme
başlatıldığını duyurdu.215 Açıklamada, “Kültürümüzde Peygamber Ocağı olarak kabul edilen TSK aziz milletimizin yük akıdır. Ordumuza dil uzatmaya kimsenin hakkı yoktur” denildi.216
30 Kasım 2020
● RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı, “RTÜK siyasi etkiden arınmalı, Anayasa’nın emrettiği özerk,
tarafsız ve demokratik yapıya kavuşmalı” diyerek 10 maddelik reform çağrısı yayınladı.217 Taşçı’nın reform
önerilerinden bazıları şunlar: “RTÜK gündemini tek başına RTÜK Başkanı belirlememeli. Yayınlarla ilgili
her türlü şikayet kim tarafından yapıldığına bakılmaksızın Üst Kurul gündemine getirilmeli. Personel

https://twitter.com/iremderici/status/1331223040185786370
http://www.krttv.com.tr/magazin/irem-derici-ye-rtuk-ten-mustehcenlik-uyarisi-h55138.html
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtuk-arastirmasina-gore-televizyon-izleyicisi-ekrandaki-siddetten-rahatsiz/2055567
213 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtuk-baskani-sahin-dizileri-siddeti-onlemede-etkileri-olacak-bir-mecra-olarak-gormekteyim/2055695
214 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/rtuk-acikladi-tidala-erisim-engellendi-6144187/
215215 https://www.milliyet.com.tr/gundem/son-dakika-rtukten-chpli-ali-mahir-basaririn-sozlerine-inceleme-6366919
216 https://www.birgun.net/haber/rtuk-ten-chp-li-basarir-in-sozlerine-yorumlu-inceleme-orduya-kimse-dil-uzatamaz-324739
217 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/rtuk-uyesi-tascidan-rtukte-10-maddelik-reform-paketi-ekran-karartma-cezasi-kalksin-1794943
210
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politikasında, terfi ve görevlendirmelerde sadakate değil, liyakate bakılmalı. Televizyon ekranlarının karartılması çağ dışıdır, uygulama terk edilmeli.”218

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepkiler
2 Kasım 2020

● ÇGD Genel Yönetim Kurulu, 2020 Ekim Ayı Medya İzleme Raporu’nda, Türkiye’deki gazeteciler
ve basın yayın kuruluşlarına tek merkezden organize baskı yapıldığı açıklandı. Raporda, “Türkiye tarihinde;
Sabahattin Ali, Musa Anter, Uğur Mumcu ve Hrant Dink’in de aralarında olduğu ve neredeyse tamamı
siyasi nitelik taşıyan 79 gazeteci cinayeti ortadayken, meslektaşlarımıza yönelen bu tehdit ve baskılar, yapılanların ‘tek merkezden organize yürütüldüğünün açık göstergesidir” denildi. Raporda, Van’ın Çatak ilçesinde askerlerin iki köylüyü helikopterden attıklarını raporlarla ispatlayan dört gazetecinin “örgüt üyeliği”
suçlamasıyla tutuklanmasına değinildi. Gazeteci Hayri Demir ile Burcu Karakaş’ın, 90’lı yıllarda çok sayıda
faili meçhul cinayet ve yasadışı olayda adı geçen, profil fotoğrafında ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım’ın
yer aldığı ‘JİTEM’ isimli hesap üzerinden ölüm tehditleri alması anımsatıldı.219
● Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Las Tesis dansı gerekçesiyle altı kadın hakkında
yargılama yapılmasına, “Kadınlar yaşasın diye mücadele ettiğimiz için, sorumluları işaret ettiğimiz için
yargılanacakmışız. Bugünkü dava kadın hareketine gözdağı, erkekliğe güç kuvvet davasıdır” tepkisini gösterdi. İstanbul Anadolu Adliyesi önündeki eylemde, “Kadın Cinayetlerini Durduracağız”, “Bu mücadelede
hiçbir kadın asla yalnız yürümeyecek” sloganları attı ve “Las Tesis’i Değil, Katillleri Yargıla” yazılı pankartlar açtı. Platform Genel Sekreteri Fidan Ataselim, “Eylemdeki o sözler o kadar gerçekti ki, o kadar
önemli olan sorumluları işaret ediyordu ki, Türkiye’de buna tahammül göstermediler. Bu, kadın hareketine
yönelmiş siyasi bir tavırdır. Bu adliye sarayında bizi yargılayacaklarmış, adalet sarayı! Kadınlar yaşasın
diye mücadele ettiğimiz için, sorumluları işaret ettiğimiz için yargılanacakmışız. Bugünkü dava kadın hareketine gözdağı, erkekliğe güç kuvvet davasıdır” dedi.220
● Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Gazetecilere Karşı Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Uluslararası Günü’nde Ocak ayından beri 29 gazeteci ve üç medya çalışanının öldürüldüğünü belirterek, BM bünyesinde gazetecilerin korunmasına yönelik özel temsilcilik kurulmasını istedi.221 RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, Covid-19 pandemisi nedeniyle kriz bölgelerine giden gazeteci sayısının azalması nedeniyle
öldürülen gazeteci sayısının düştüğünü kaydederek, “Daha az gazeteci öldürülmüş olmasına karşın, gazeteciler üzerindeki baskı arttı. Tehditlerin çeşitliliği gittikçe artıyor ve bunlarla mücadele giderek zorlaşıyor.
Vakaların hiçbiri gereken titizlikle soruşturulmadı” dedi.222
● Gazeteci Ayşegül Doğan, “silahlı örgüt kurup yönetmek” suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davaya ilişkin “7/24 gazetecilik yaparken ne ara silahlı örgüt kurup yönetmişim, bilmiyorum. Hukuken izah edilebilecek bir davayla karşı karşıya değiliz” dedi.223 Doğan, “Benim, DTK üyesi olduğum iddia ediliyor. Bu, gerçek değil, belgeleriyle ispatlı. Nevroz kutlamasında yayınlanan mesajlar, bunları dönemin başbakanı Erdoğan’ın yorumlaması üzerine tartışma programları yapılırken bunlar örgüt faaliyeti olarak değerlendirilmiyordu da şimdi neden böyle değerlendiriliyor?” açıklamasında bulundu.224
3 Kasım 2020
● Günhaber sahibi ve yazarı Dursun Gündoğdu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen
Özkan’ın Günhaber’e üniversite ilgili haber verilmesini yasaklamasına tepki göstererek, “Bu kararınızı üniversitenizdeki geleceğin gazetecileri olacak iletişim fakültesi öğrencilerine nasıl anlatacaksınız. Gazetecilik
yaşamımda Antalya’da ilk defa bir üniversitenin böyle bir karar aldığına şahit oldum” dedi.225
https://twitter.com/ilhantasci/status/1333278943462502401
http://cgd.org.tr/index.php?Did=3884&Page=1
https://www.gazeteruzgarli.com/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-las-tesis-davasinda-bugunku-dava-kadin-hareketine-gozdagi-erkeklige-guc-kuvvetdavasidir/
221 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/2020de-30dan-fazla-gazeteci-olduruldu-1787936
222 https://www.dw.com/tr/rsf-2020de-30dan-fazla-gazeteci-%C3%B6ld%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC/a-55474058
223 https://www.kisadalga.net/aysegul-dogan-anlatiyor/
224 https://t24.com.tr/haber/aysegul-dogan-7-24-gazetecilik-yaparken-ne-ara-silahli-orgut-kurup-yonetmisim-bilmiyorum,912710
225 http://www.anhaberajansi.com.tr/gazeteci-gundogdu-isyan-etti-antalya-da-rektorden-basina-ambargo-ve-sansur/6238/
218
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4 Kasım 2020
● CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, polisin TBMM önünde DİSK’in basın açıklamasına müdahalesine ilişkin yaşananlara, “Gücümüz yettiği kadar sonuna kadar direneceğiz” diyerek tepki gösterdi.
Özel, “Bugün Dikmen Kapısı önünde bir minibüsten üç kişi iniyor. En sert müdahale. Allah’tan korkun üç
kişi. Milletvekillerine rağmen müdahale ediyorlar ve basın açıklamasını yaptırmıyorlar. Hak İş, Türk İş,
DİSK istemiyor. İmza atan vekiller, sizden bu teklifi kim istedi? Hepinizin kıdem tazminatı gidiyor, kısa
süreli iş sözleşmesi bütün iş kollarında oluyor. Meclis’te sonuna kadar itiraz edeceğiz. İyi dedikleri iki maddeyi ayırsınlar, iki dakikada geçirmeyen ne olsun. 50 maddeyi böyle pazarlıyorlar” dedi.226
● Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) kurultayında, EFJ üyelerine, Türkiye’de cezaevindeki gazetecilere yönelik dayanışma çabalarının artırılması, uluslararası platformlarda hükümet ve siyasetçilere durumun anlatılması, gazeteci davalarının takip edilmesi çağrısında bulunuldu. EFJ ve TGS yöneticisi Mustafa
Kuleli toplantıda, “Her bir kardeş sendikamız, var olan faaliyetini arttırmalı. Farklı görüşler karşısında dehşete kapılanlara inat ifade özgürlüğünü, çok sesliliği ve mesleğimizi savunacağız” dedi. 227
● Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, 13 Eylül’de Van’ın Çatak ilçesinde, vatandaşlar Osman
Şiban ve Servet Turgut’un helikopterden atılmasını haberleştirdikleri için tutuklanan gazetecilerle ilgili bir
rapor hazırladı.228 Raporu, “Faillerin Yalanı Devletin Lincini Örtmek İçin Nasıl ‘Gerçeğe’ Dönüştü” başlığıyla yayınlayan gazeteci kökenli Milletvekili Şık, “Bu haber nedeniyle tutuklanan ve ardından adli kontrol
şartıyla serbest bırakılan gazeteciler, altı ay önce açılmış bir soruşturma gerekçe gösterilerek tutuklandı. Ben
bunun bir bahane olduğunu düşünüyorum. Devlet, kolluk güçlerinin suçunu örtbas etmeye çalışma telaşını
ortaya koyan habercilik pratiğini cezalandırıyor. Hiçbir hukuki güvenceleri ve can güvenlikleri olmadan
gazetecilik yapan arkadaşlarımız olmasaydı, biz bu olayı duymayacaktık” dedi. Şık, ayrıca, MA çalışanlarından Azad Altay ile Şehriban Abi ve Nazan Sala’nın ve onlardan başka iki gazete dağıtımcısının da “Helikopterden atılan köylüler” haberi dolayısıyla yapılmadığı izlenimi vermek için operasyona dahil edildiklerini öne sürdü.229
● İzmir’de sanat emekçileri, “Sanatın saati olmaz” sloganıyla kültür-sanat etkinliklerine Covid-19
virüsü salgını gerekçesiyle yasaklama getirilmesine tepki gösterdi. Sanatçılar, özetle “Bu süreçte, şu an yanı
başımızda duran restoran-kafe-bar emekçileriyle birlikte açlıkla sınamakta olduğumuz yetmez gibi, geleceğimiz de kısıtlamaları yapanların insafına terk edilmiş durumdadır. Türkiye’de pandemi önlemlerinin bilinçli ve istikrarlı olarak kültür-sanat yaşamını kısıtlamaya yöneltilmiş olması rastlantı değildir. Sürekli
‘kültürel iktidar olamadık’ yakınması yapan iktidarın hazırladığı önlem paketleri hususi olarak belirli türden
bir yaşam tarzını hedef almaktadır” görüşlerini dile getirdi.230
5 Kasım 2020
● Dünya Tabipler Birliği (DTB), 71. Genel Kurulu dolayısıyla binlerce üyesi olan TTB’nin “terörist” olarak nitelendirilmesini mesleğin tümüne yönelik ağır bir karalama ve hakaret olarak değerlendirdiğini
duyurdu. DTB Başkanı Dr. Miguel Jorge, “DTB, bir ulusal tabip birliğinin bağımsız işleyiş ve çalışmalarına
yönelik her tür ölçüyü aşan bu müdahalenin kesinlikle karşısındadır. Türkiyeli yetkililere, tıp mesleğinin
binlerce yıllık deneyime dayanan, hastaya ve toplum sağlığına öncelik tanımayı hedefleyen evrensel mesleki
değerlerine saygı göstermeleri çağrısında bulunuyoruz” dedi. Türk Tabipleri Birliği’nin birçok konudaki
titizliğiyle tanınan kararlı bir DTB üyesi olduğu vurgulandı ve “TTB’nin ulusal ölçekte bağımsız bir kuruluş
ve ülkedeki tüm hekimlerin başlıca temsilcisi olarak varlığının korunması ve mesleki özerkliğe zarar verecek herhangi bir yasal düzenlemenin önlenmesi, tıp mesleğinin, binlerce yıllık deneyime dayanan, hastaya
ve toplum sağlığına öncelik tanımayı hedefleyen evrensel mesleki değerlerine saygı gösterilmesi ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerine eksiksiz olarak uyması” çağrısında bulunuldu.231

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/gocuk-altinda-kalan-vatandasi-sucluyor-1788459
https://journo.com.tr/efj-turkiye-onerge
228 https://yadi.sk/d/fan_2GmJvOj5uw
229 https://www.mlsaturkey.com/tr/sik-vandaki-gazeteciler-helikopterden-atilan-koyluler-haberi-icin-cezalandiriliyor/
230 https://dokuz8haber.net/kultur-sanat/sanat-emekcilerinden-sessiz-eylem-sanatin-saati-olmaz/
231 https://ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=bd51716e-1f46-11eb-9f63-b7e1409e57db
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● Coalition For Women in Journalism’in 2020 raporunda, dünya genelinde kadın gazetecilere yönelik saldırı, taciz, tutuklama, gözaltı ve çevrimiçi saldırı vakalarının arttığını söyledi. Rapora göre, şimdiye
kadar 540’tan fazla kadın gazetecilere yönelik tehdit kaydedildi.232 Bunların, üçü cinayet, 15’i cinsel taciz
vakası, 67’si yasal açıdan taciz sayılan fiiller, 47’si tutuklama, 86’sı gözaltı, 109’u fiziksel saldırı ve alandaki engelleme ve 63’ü organize trol kampanya olarak kayda geçti.233
● Antalya Basın Cemiyeti Başkanı İbrahim Akkaya, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın gazeteci Dursun Gündoğdu ve sahibi olduğu Günhaber’e uyguladığı bilgi vermeme kararını
kınadı.234 Akkaya, “Kimse şunu aklından çıkarmasın, gazeteci kamu yöneticilerine her yazdığını beğendirmek ya da onların istedikleri gibi yazmak zorunda değildir. Şayet gazeteci yanlış yazmışsa bunu bertaraf
etmenin tek yolu yüce yargıdır” tepkisini paylaştı.235
6 Kasım 2020
● Basın Araştırmaları Derneği’nin (Press in Arrest), “Günde üç gazeteci hakim karşısındaydı” başlıklı Ekim ayı raporunda, “Türkiye’de en az yedi ilde görülen 45 basın davasında, en az 74 gazeteci yargılandı. Yargılanan 74 gazeteci ile ilgili davalarda savcılıklar, üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve
toplam 321 yıl altı aydan 916 yıl dört ay 15 güne kadar hapis cezası talep ettiler” denildi.236 Açıklamada,
“Yargılamaların yanı sıra gazeteciler hakkında yeni soruşturmaların ve davaların açıldığı, tutuklamaların
yapıldığı Ekim’de; en az dokuz gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı ve/veya suç duyurusunda bulunuldu, gözaltına alındı veya ifadeye çağrıldı. En az iki gazeteci hakkında yeni dava açıldı. Dört gazeteci
tutuklandı” ifadeleri kullanıldı.237
● Tutuklu gazeteci Müyesser Yıldız’ın eşi Naci Uğur, Yıldız’ın tutuklanmasının ardından hukuk
okumaya karar verdiğini belirterek, “Bizim evimizde toplam 75 tane dijitale el konuluyor. Bunların içerisinde oğlum İlim’e ve bana ait olanlar da var. Bunların alınması hakimin verdiği karara ve kanuna aykırı.
Dijital materyalleri, beş ay sonra geri aldık” dedi.238
● Sözcü yazarı Soner Yalçın, “Bir gazeteci… Bir dava…” yazısında gazeteci Müyesser Yıldız’a
destek vererek, “Gazeteci Müyesser Yıldız, ağır ceza mahkemelerinde kaç kez daha kendini savunacak?
Yıldız’ın yargı şiddetine maruz kalması ne kadar sürecek? Kim yasa gücünü eline geçiriyorsa, Yıldız’a
kumpas kurup hapse attırıyor. Çünkü hakikatleri yazması istenmiyor” tepkisini paylaştı.239
7 Kasım 2020
● Haberin Var Mı İnisiyatifi, altı aydır tutuklu OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın 9
Kasım’da görüşülecek davası öncesinde “Müyesser Yıldız’a Özgürlük” etiketiyle kampanya başlatarak bir
video paylaştı.240 Videoda, “Yıldız, 15 Temmuz’un perdesini aralayan haberleri nedeniyle hedef alındı. Soruşturma eski günlerdeki gibi sahte bir ihbar mektubuyla başladı. Kendisine hakaret eden İçişleri Bakanı’na
dava açtıktan sonraki ilk iş gününde gözaltına alındı. Ve pazartesi günü tam 155 gün olacak Yıldız tutuklanalı” denildi.241
8 Kasım 2020
● Eski Genelkurmay Başkanı, Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Sincan Cezaevi’nde beş aydır tutuklu
OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’a gönderdiği mektupta, “Sevgili Müyesser, bu mektubu
yazdığım gün, sekiz yıl sonra sizin tekrar tutuklanarak cezaevine konulacağınızı ve size bir mektup daha
yazma durumunda kalacağımı hiç düşünmezdim. Ancak hayat maalesef beklenmedik acılarla dolu. Bugün,
sekiz yıl sonra size söyleyeceklerim, 2012’de size gönderdiğim mektuptaki düşüncelerimin sadece bir tekrarı olacak. Sizin, bugün de bir suç işlemediğinize inanıyorum” dedi.242
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/arastirma-dunya-genelinde-kadin-gazetecilere-yonelik-saldirilar-artti-1788734
https://www.indyturk.com/node/267846/ya%C5%9Fam/yeni-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-d%C3%BCnya-genelinde-kad%C4%B1n-gazetecilere-y%C3%B6nelik-sald%C4%B1r%C4%B1lar-artt%C4%B1
234http://www.gunhaber.com.tr/haber/Antalya-Basin-Cemiyeti-Baskani-Akkaya-dan-universiteye-KINIYORUZ/467265
235 https://www.akdeniztelgraf.com/haber/5676667/antalya-basin-cemiyeti-baskani-akkaya-kiniyoruz
236 http://pressinarrest.com/rapor/press-arrest-ekim-2020-basin-ozgurlugu-raporu/
237 https://www.dw.com/tr/g%C3%BCnde-3-gazeteci-hakim-kar%C5%9F%C4%B1s%C4%B1na-%C3%A7%C4%B1kt%C4%B1/a-55521206
238 https://halktv.com.tr/muyesser-yildizin-https://halktv.com.tr/muyesser-yildizin-esi-ilk-kez-konustu-438661hesi-ilk-kez-konustu-438661h
239 https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/soner-yalcin/bir-gazeteci-bir-dava-6113710/
240 https://twitter.com/HVMinisiyatifi/status/1325465355687497728
241 https://t24.com.tr/haber/6-aydir-tutuklu-bulunan-muyesser-yildiz-icin-kampanya-baslatildi-gazetecilik-suc-degildir,913542
242 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ilker-basbugdan-muyesser-yildiza-destek-mektubu-1789476
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● CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Sincan Cezaevi’nde tutuklu OdaTV Ankara Haber
Müdürü Müyesser Yıldız’ın “Gerçekten hukuk olsa, tarafsız yargı olsa, bu dosya ile beni değil beş ay, beş
dakika dahi yatıramazlardı” dediğini aktardı. Çakırözer, Yıldız’ın, “Benimle ilgili iddia devletin güvenliğini
tehlikeye sokma deniyor ya; asıl yargıyı bu hale düşürenlerin devletin güvenliğini falan taktığı yok. Umurlarında değil. Umurlarında olsa böyle boş bir dosya ile bir insanı tutuklayabilirler mi? Bu hukuk değil, pervasızlık! Tam da FETÖ zihniyeti bu işte. FETÖ’nün Siyasi ayağından hesap sorulmadığı için hala FETÖ
zihniyeti yargıyı etkisinde tutabiliyor. Kendimden çok hukuk adına, hukuka yapılanlara üzülüyorum” ifadelerini paylaştı.243
● Bağımsız Gazetecilik Platformu (P24), Silivri Cezaevi’nde Covid-19 vakaları görülmesiyle ilgili
“Birçok gazetecinin de tutuklu olduğu Silivri 9 No’lu Cezaevi’nde teyitli Covid-19 vakaları olduğunu öğrendik. Yetkilileri tutukluların tedavisi ve korunması için acil önlem almaya ve açıklama yapmaya davet
ediyoruz” çağrısı yaptı.244
● DİSK’e bağlı Basın İş Sendikası, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile istifa ettiğini haberleştirmeyen basın yayın organlarını eleştirdi. Açıklamada,
“Son dönemde türlü cezalarla yıldırılmaya çalışılan bağımsız televizyon ve internet siteleri dışında hiçbir
“ana akım” medya mecrası haberi görmedi, göremedi. Saray’ın bir aparatı haline getirilen medya kuruluşları, Bakan’ın kendi hesabından paylaştığı istifa haberini dahi veremiyordu” denildi. Bazı yabancı haber
ajanslarının “bakanlık yetkililerine” dayandırarak verdiği gelişmelerin saatler sonra bazı medya kuruluşları
tarafından “iddia” şeklinde paylaşılmaya başlandığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, “İstibdat rejimlerinin karakteristiği haline gelen halkın haber alma hakkına yönelik kısıtlamalar, bu istifa sürecinde artık iyiden iyiye
gün yüzüne çıktı. İktidarın birer propaganda aygıtına dönüşen medya kuruluşlarının pulları bu istifa sürecinde bir bir dökülmüş oldu” ifadelerine yer verildi. Bu durumun, gazeteciliğin belgesinin saraydan alınan
turkuaz kartlar değil, kamuoyuna duyurulan haberler olduğunu bir kez daha gösterdiği vurgulandı. 245
9 Kasım 2020
● Gazeteci Faruk Bildirici, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasını açıklamasıyla ana
akım medyada “AA geçti mi” ve “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan bilgi geldi mi” soruları sorulduğunu ancak böyle olmayınca istifa haberi yapılmadığını belirtti. Bildirici, “Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanlığı’ndan AA ve TRT’nin ‘Yayımlayabilirsiniz’ talimatı alamadıkları için yayımlayamadıklarını”
kaydetti. Bildirici, “Zaten son yıllarda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkındaki haberler, medya
bürolarında en titizlenilen, en riskli görülen haberlerin başında geliyordu. Onaylanmamış haber asla girilmiyordu. Hatta aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı olan Berat Albayrak’ın fotoğraflarına bile ayrı bir özen gösteriliyordu. Gülümseyen, güvenli ifadeler içeren fotoğrafları tercih ediliyordu.
Aksi halde bu nedenle bile uyarı gelebiliyordu” ifadelerini kullandı.246
● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa
etmesini haberleştirmeyen televizyon kanallarına ve gazetelere tepki göstererek, “Türk medyasının bir bakanın istifasını saatlerce haberleştirememesi, Türk halkının gelişmeyi dış basından öğrenmesi ülkedeki haber alma krizinin göstergesidir. Albayrak olayı medyadaki krizin ilanıdır” dedi.247 ÇGD açıklamasında,248
“Ana akım medya kuruluşları halkın haber alma hakkına ihanet etmiştir. Konuyu kamudan saklayan medya
kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin, istifanın gizlenmesine neden ihtiyaç duydukları ve gazetecilik görevlerini neden yerine getirmedikleri konusunda bir açıklama yapmak zorundadır” denildi.249 RSF Türkiye
Temsilcisi Erol Önderoğlu, “Çoğunluk medyasının bu sessizliği ve yurttaşı bilgilendirmekten feragati, bir
toplumu tehlikeler karşısından savunmasız bırakacak en vahim tutumlardan biridir. Bu keyfiyet, Türkiye
Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde belirtildiği üzere okura nesnel haber ulaştırma sorumluluğu
bakımından da mesleğe ihanettir” dedi.250 TGC de, “Gazetecilik alenileşmiş bir bilgiyi ‘iktidar ne der’
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/hukuk-olsa-burada-5-dakika-dahi-yatmamam-gerekirdi-6116841/
https://t24.com.tr/haber/bagimsiz-gazetecilik-platformu-bircok-gazetecinin-tutuklu-bulundugu-silivri-cezaevi-nde-covid-19-vakalari-var,913700
https://www.diskbasinis.org/index.php/tr/basin-aciklamalari/1190-yeni-tuerkiye-de-s-vas-doekuelen-yeni-medya
246 https://farukbildirici.com/blog/detay/Gece-boyu-AA-beklendi-talimat-gozlendi#
247https://ankahaber.net/haber/detay/gazeteciler_cemiyeti_baskani_bilgin_albayrak_olayi_medyadaki_krizin_ilanidir%E2%80%9D_20654#.X6kC4OBhgUk.twitter
248 https://twitter.com/cgdgenelmerkez/status/1325721649719746560
249 http://cgd.org.tr/index.php?Did=3885&Page=1
250 https://www.evrensel.net/haber/418423/rsf-turkiye-temsilcisi-onderoglu-medyanin-albayrak-suskunlugu-meslege-ihanettir?a=5e4
243
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kaygısıyla saklamak değildir. Tüm meslektaşlarımızı koşullar ne kadar zor olursa olsun Türkiye Gazetecileri
Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uygun habercilik yapmaya, halktan gerçekleri gizlememeye davet ediyoruz” açıklaması yaptı.251
● İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından, Hilton Otel’in depremzedelere açılması sonrası haber takibi için otele giden Yeni Bakış muhabiri Kenan Yeşil’in güvenlik görevlilerince gözaltına alınması ve tehdit
edilmesine ilişkin252 “Kendisine olmayan yetkileri vehmeden kifayetsiz insanlarla uğraşmak kaderimiz olmamalı. Kimsenin bizleri itip kakmasına izin vermeyeceğiz” denildi.253
10 Kasım 2020
● Cumhuriyet eski Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, AİHM’in Cumhuriyet davasındaki ihlal
kararını yeterli bulmadığını vurgulayarak, “AİHM sürecin siyasi nedenlerle yaşandığına dair (madde 18)
itirazı (bir karşı oy var) reddetti. Cumhuriyet davasının siyasi bir dava olmadığının görememek için ancak
AİHM olmak gerekir” tepkisini paylaştı.254
● TRT Haber, Anıtkabir’de gerçekleşen 10 Kasım töreninde, “Devletin zirvesi Atanıtkabir’deydi”
başlığına yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalarken yaptığı konuşmada
yanlış alt başlık kullanılmasının ardından yapılan özür açıklamasında, “Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında uygulanan zorunlu çalışma yöntemleri nedeniyle bu tür hatalar maalesef sayıca artmıştır” denildi.255
Daha öncesinde birisinde Erdoğan konuşurken diğerinde Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin olmak
üzere iki kez yanlış alt yazı girilmiş ve editör Mehmet Karaca’nın işine son verilmişti.256
11 Kasım 2020

● TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun
soru önergesine yanıtta, 2018-2020 hak ihlaliyle ilgili yapılan toplam altı bin 658 başvuru olduğu belirtildi.
Bu başvurularla ilgili “Dört bin beş başvuru tutukluların hakları, 800’ü adil yargılanma hakkı, 525 sağlık ve
hasta hakkı, 300 kötü muamele, 250 hak ihlali içermeyenler, 174 aile kurma ve ailenin korunması, 123
çalışma ve sözleşme özgürlüğü, 118 işkence yasağı, 86 sosyal güvenlik hakkı, 83 ayrımcılık yasağı, 71
yaşama hakkı, 53 çalışma hakkı, 20 çocuk hakları, 17 hak arama hürriyeti, 12 iletişim ve basın özgürlüğü,
dokuz düşünce ve ifade özgürlüğü, yedi ihraç, sınır dışı ve iade etme yasağı ve beş sığınma hakkı” bilgisi
verildi.257
13 Kasım 2020
● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, gazetecilerin yıpranma hakkının basın kartı şartına
bağlanmasıyla ilgili, “Basın kartı olmayanlar yıpranmaz anlamına gelen bu yasa ayrımcıdır” dedi. Bilgin,
“Gazetecilik saygın ve zor bir iştir. Düzgün gazetecilik yapmak, hele bu dönemde, her zamankinden daha
da zordur. Ayrıca, gazetecilik yapmak için basın kartı gerekmediği gibi kart yokken de bu meslek yeterince
yıpratıcıdır. Bu yasa Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmelidir” diye konuştu.258 DİSK’e bağlı Basın İş
Sendikası, AKP’nin gazetecilere “Basın kartın yoksa yıpranamazsın” dediğini belirterek, “Birçok kez söyledik, devlet tarafından verilen kart gazetecilik ehliyeti değildir. Gazetecilik yapmak için basın kartı gerekmediği gibi kart yokken de bu meslek yeterince yıpratıcıdır. Doğru olan yıpranma hakkının sadece habercilere değil, tüm basın ve matbaa çalışanlarına tanınmasıdır. Hatta bu mesleğin bu denli yıpratıcı olmaktan
çıkartılmasıdır” açıklaması yaptı.259 TGS, yıpranma hakkından yararlanmak için basın kartı koşulu getirilmesinin gazeteciler arasında ayrımcılığa yol açacağını belirterek, karardan geri dönülmesi çağrısı yaptı.
TGS’nin açıklamasında, “Gazetecilerin tamamı çalışırken yıpranmaktadır. Mesleğin zorlukları, yıpratıcı
yanları kart koşulu aramazken yıpranma hakkı için kart koşulu aranmaktadır. Bu düzenleme Anayasaya
aykırıdır. 11 saat kamera başında yayın yapan medya çalışanını yıpratan koşullar cebindeki karta
https://www.tgc.org.tr/18-slider/2711-tgc-gazeteci-%C3%B6nce-halka-ve-ger%C3%A7e%C4%9Fe-kar%C5%9F%C4%B1-sorumludur.html
https://www.birgun.net/haber/gazeteci-kenan-yesil-hilton-oteli-nde-gozetim-altina-alindi-tehdit-edildim-322293
http://igc.org.tr/igc/herkes-haddini-bilecek/
254 https://twitter.com/muratsabuncum/status/1326108291613724672
255 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/trt-haberden-yine-alt-baslik-skandali-1789933
256 https://www.gazeteduvar.com.tr/trtde-yine-altyazi-hatasi-atanitkabir-haber-1504131
257 https://www.birgun.net/haber/cezaevlerinden-meclis-e-5-bin-basvuru-yapildi-322449
258 https://ankahaber.net/haber/detay/bilgin_basin_karti_sarti_adaletsizlikte_israri_gosterir;_iptali_istenmeli_21068
259 https://www.gazeteruzgarli.com/disk-basin-is-akp-gazeteciye-basin-kartin-yoksa-yipranamazsin-diyor/
251
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bakmamaktadır. 24 saat deprem bölgesinde, enkaz başında çalışan muhabiri, onun göndereceği haberi gazeteye ya da televizyona aktaran meslektaşımızı yıpratan çalışma koşulları karta bakmamaktadır. Savaş bölgesinde canı pahasına halka gerçeği ulaştırmaya çalışan foto muhabirini yıpratan çalışma koşulları karta
bakmamaktadır” denildi.260 ÇGD, basın kartı koşuluna karşı, “Türkiye’nin dört bir yanında zor koşullarda
mesleklerini icra eden ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın siyasi tercihleriyle basın kartı alma
hakları ellerinden alınan meslektaşlarımızın, yıpranma hakkından da mahrum bırakılması kabul edilemez”
ifadelerini kullandı.261 TGC, “İktidar yeni bir hak ihlali yaratıyor” diyerek gazetecilere yıpranma hakkı sağlanmasında basın kartı taşıma şartı getirilmesine tepki gösterdi.262
● CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve başladığı 20142019 arasında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasından 63 bin 41 kişiye dava açıldığını belirterek, “Açılan bu davalardan dokuz bin 554 kişi mahkum oldu” dedi. Başarır, “Adalet Bakanlığı’nın 2019 yılı istatistiklerine göre, TCK’nin bir yıldan dört yıla kadar hapisle cezalandırılmayı, bunun alenen işlenmesi durumunda da altıda bir oranında arttırılmasını öngören 299. maddesinden bir yılda, hakaretten, 36 bin 66 kişi
kovuşturmaya uğradı, bunlardan 12 bin 298’i de açılan davalarda yargılanırken, üç bin 831 kişi ceza aldı.
Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan verilere göre 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in döneminde ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasından 163 kişiye dava
açılırken, 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde ise 848 kişiye dava açıldı” dedi.263
15 Kasım 2020

● KESK’e bağlı Haber-Sen, “İstanbul Haber Müdürlüğü bünyesindeki kurgu servisinde görev yapan
sekiz deneyimli montajcının, gerekçe gösterilmeden İstanbul Televizyonu’na gönderildiğini böylece
TRT’de yıllardır süren mobbing, tehditle emekliliğe zorlama ve ‘istihdam fazlası personel’ adı altında başka
kurumlara sürgün uygulamalarına bir yenisinin daha eklendiğini açıkladı. Açıklamada, “Bu sürgünler akla
‘TRT’de sık sık gündeme gelen hatalı altyazıların faturası İstanbul Haber Müdürlüğü Montaj servisine mi
kesildi?’ sorusunu getiriyor. Oysa ardı arkası kesilmeyen yayın skandallarının sorumlusu, 15 ila 25 yıldır o
birimde çalışan arkadaşlarımız değil; deneyimli personelinden ‘kurtulmak’ için taktik üzerine taktik geliştiren TRT yönetimidir” denildi.264
16 Kasım 2020
● İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, BİK’in Cumhuriyet’e tebliğ ettiği 28 günlük ilan
kesme cezasına ilişkin, “Yargı reformuna ilişkin açıklamaları samimi bulmuyorum. Siyasi davalarda, muhalefete yönelik davalarda ya da Cumhuriyet gazetesine yönelik ilan kesme cezalarında herhangi bir değişiklik olmadan Türkiye’de bir yargı reformundan bahsetmek mümkün değildir. Temel sorunumuz uygulamada. Uygulama sorunlarını halletmemiz gerekmektedir. Göz boyama cinsinden, ekonomiyi düzeltme cinsinden, yabancı sermayeye güvence vermek cinsinden yapılması düşünülen değişikliklerin hiçbir anlamı
olmayacaktır. Dahası uygulamaya geçmeyecektir” tepkisini gösterdi.265
18 Kasım 2020
● RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” gerekçeli yargılamalara
ilişkin “Bunun Türkiye’nin son altı yılda toplumun kutuplaşmasında katalizör işlevi gördüğünü bugün daha
iyi anlıyoruz. Genç bir öğrenci veya üniversitelinin, işçi veya sendikacının, siyasi parti temsilcisi veya esnafın, Cumhurbaşkanı’nı eleştirmesi nedeniyle sabahın köründe evinden gözaltına alınıp, tutuklanıp veya
yargılanmasının kamuoyundaki karşılığı uyum ve uzlaşı kültüründen uzaklaşmak oldu. Bugünkü acı şöhret,
sadece bu antidemokratik maddeye yönelik değil, bizzat Cumhurbaşkanı’nadır da… Unutulmayacaktır”
dedi. Önderoğlu, Adalet Bakanlığı’nın 2019 istatistikleri çerçevesince “TCK’nin bir yıldan dört yıla kadar
hapisle cezalandırılmayı, bunun alenen işlenmesi durumunda da altıda bir oranında arttırılmasını öngören

https://www.gazeteruzgarli.com/tgsden-basin-karti-kosuluna-tepki-yeni-duzenleme-gazeteciler-arasinda-ayrimcilik-yaratacak/
https://www.gazeteruzgarli.com/cagdas-gazeteciler-dernegi-yipranma-hakkindan-mahrum-birakilma-kabul-edilemez/
262 https://www.birgun.net/haber/tgc-den-basin-karti-tepkisi-iktidar-yeni-bir-hak-ihlali-yaratiyor-322781
263 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/erdogana-hakaretten-63-bin-41-kisiye-dava-acildi-6123830/
264 https://tele1.com.tr/yazim-hatalariyla-gundeme-gelen-trtde-8-montajci-surgun-edildi-266760/
265 https://www.birgun.net/haber/cumhuriyet-gazetesine-28-gunluk-ilan-kesme-cezasi-323113
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299’uncu maddesinden bir yılda 36 bin 66 kişi kovuşturmaya uğradı. Bunlardan 12 bin 298’i açılan davalarda yargılanırken, üç bin 831 kişi ceza aldı” ifadelerini kullandı.266
22 Kasım 2020

● TTB Merkez Konseyi, 20 Kasım saat 05.30’da polis operasyonuyla gözaltına alındıktan sonra
nöbetçi mahkemece tutuklanmasına karar verilen TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’in
serbest bırakılmasını talep etti. TTB açıklamasında, “Ev ve işyeri adresi belli olan, hekimlik değerlerinin
savunucusu meslektaşımızın ifadeye çağrılmak yerine evi basılarak gözaltına alınması hukuk ve insan haklarıyla tamamen çelişmektedir. TTB Merkez Konseyi olarak, hukuksuzluğa son verilmesini ve Gökalp’ın
bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz” denildi.267
25 Kasım 2020
● MA Van bürosu ve çalışanlarına yönelik son dönemde yapılan polis operasyonlarına ve tutuklamalara karşı gazeteciler “çalışamaz durumdayız” diyerek, basın meslek örgütlerine çağrıda bulundu. JinNews muhabiri Hikmet Tunç, “İşkenceye maruz kalan iki yurttaşın durumunun yazılması ve bunun ifşa
edilmesi, her gazetecinin bu koşullarda yapamayacağı işler. Halka gerçek haberi ulaştırmak gibi bir sorumluluğumuz var. Tek bir arkadaş dahi kalsak bu gerçekleri aktarma sözünü verdik. Her koşulda da bunu
sürdürmeye devam edeceğiz. Yaptığınız hiçbir işkence ve ihlal faili meçhul olmayacak” dedi. Gazeteci Arif
Aslan, “Hak ihlallerini haberleştiren gazeteciler gözaltı ve tutuklamalara maruz kalıyor. Henüz bir hafta
önce beraber bir etkinlikte haber takip ederken Dindar Karataş ile birlikte polisler tarafından engellendik.
Özellikle polisler Karataş’ı hedef alarak çekim yapmasını engelliyordu” ifadelerini kullandı. Gazeteci Oktay
Candemir, “Gazetecilerin herhangi bir durumdan ötürü ifadeye çağırılması bile hukuk adına doğru bir şey
değilken, gece yarısı evleri basılıyor, gözaltına alınıyor ve dijital malzemelerine el konuluyor. Bu baskılarla
sık sık karşılaştığımız dönemler oldu. Son bir yıldır özelikle Van’da gazetecilik faaliyetleri neredeyse yasaklı” diye konuştu. Gazeteci Ruşen Takva, “Meslek örgütlerinin acilen adım atması gerekiyor. ‘Gazetecilik
susturulamaz’ diyoruz ama maalesef sistem onu susturuyor. ‘Yargılanamaz’ diyoruz ama maalesef yargılanıyor. ‘Gazetecilik suç değil’ diyoruz ama her alanda yeni bir suç isnat ediliyor. Bu yüzden artık slogandan
öteye geçilip, el ele vererek gözle görülür bir şeyler ortaya koymamız gerekiyor” dedi. Gazeteci İdris Yılmaz
polis baskınları ve gözaltılarla psikolojik baskı uygulanmaya çalışıldığını vurguladı.268
28 Kasım 2020
● Türkiye İnsan Hakları Davalarına Destek Projesi (TLSP) kapsamında 43 uluslararası hak örgütü
tarafından Tahir Elçi cinayeti davasına ilişkin, “Savcılığın ve bu davanın görüldüğü mahkemenin adil yargılanma hakkına saygı göstermemesinden dolayı endişeliyiz” açıklamasında bulunuldu.269 Açıklamada,
“Türk makamlarının, Türkiye’nin uluslararası hukuk yükümlülüklerinden olan, vatandaşlarından birinin
ölümüne ilişkin hızlı, etkili, tarafsız ve bağımsız bir soruşturma yürütmek ve Tahir Elçi’yi öldürmekle suçlananların tarafsız ve bağımsız bir mahkeme tarafından etkili bir şekilde yargılanmasını sağlamak yükümlülüklerini ihlal etmeye devam etmesinden de rahatsızız” denildi.270 Türk makamlarının acil adım atması
gerektiğine değinilen açıklamada, “Üç polis memurunun yargılandığı bu davada önümüzdeki duruşmalarda
uygun adli güvenceler sunan bir yargı sürecinin izlenemeyeceğinden ve yargılama sırasında Sayın Elçi ve
ailesinin haklarına saygı gösterilmeyeceğinden de endişe etmekteyiz. Bu endişe, ilk duruşma sırasında meydana gelen ciddi yargı süreci ihlallerine dayanmaktadır” denildi.271
● Uluslararası basın hakları ve ifade özgürlüğü kuruluşları, gazeteciler MA muhabirleri Adnan Bilen, Cemil Uğur, JinNews muhabiri Şehriban Abi ve gazeteci Nazan Sala’nın bir an önce serbest bırakılmasını talep ederek, MA’ya ve gazetecilere yönelik baskıyı kınadı. IPI Türkiye Program Koordinatörü Renan
Akyavaş, “AYM’nin MA muhabirlerinin tutulduğu cezaevi koşullarının salgın açısından sağlık riski oluşturmadığını belirtmesi son derece endişelendirici. Duyurulmayanı duyurmaya çalışan gazetecilerin haksız
https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/234332-gazeteciler-cumhurbaskanina-hakaret-davalariyla-yipratiliyor
https://www.gazeteruzgarli.com/ttb-evi-basilarak-gozaltina-alinan-ttb-yuksek-onur-kurulu-uyesi-dr-seyhmus-gokalpin-serbest-birakilmasini-istedi/
268 https://tiraj.com.tr/haberler/gazetecilerden-basin-meslek-orgutlerine-cagri-acil-adim-atin
269 https://twitter.com/TR_Litigation/status/1332253612651798528
270 https://tele1.com.tr/43-uluslararasi-orgutten-tahir-elci-cagrisi-dava-bagimsiz-ve-tarafsiz-mahkemeler-gorulmeli-276321/
271 https://www.gazeteruzgarli.com/uluslararasi-hak-orgutleri-tahir-elci-davasi-bagimsiz-tarafsiz-ve-yetkili-bir-mahkeme-tarafindan-gorulmelidir/
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yere tutuklanmaları yetmezmiş gibi, bir de salgının ortasında hayatlarının riske atılması kabul edilebilir bir
durum değil” dedi.272 Uluslararası Af Örgütü Türkiye Kampanya Sorumlusu Milena Buyum, “Gazeteciler,
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilmiş basın kartları olmaması gerekçe gösterilerek basın mensubu kabul edilmemiş, not defterlerindeki notlar, telefonlarındaki fotoğraflar gazetecilik faaliyetleri
çerçevesinde değerlendirilmemiş, tutuklanma kararlarının gerekçesi olarak kullanılmıştır” ifadesini kullandı.273
30 Kasım 2020

● Avusturyalı yazar Christine Nöstlinger’in muzır ilan edilen Evde ve Uzakta kitabının çevirmeni
Suzan Geridönmez, “Son dönemde özellikle çocuk ve gençlik yayıncılığına yönelen ve günden güne kapsamını ve boyutunu artıran sistematik bir sansür uygulaması olarak değerlendiriyorum” dedi. Geridönmez,
“Düşünce ve ifade özgürlüğü demek yetişkinlerin neyi okuyacağına kendi karar vermesi demektir. 18 yaşından küçükler söz konusu olduğunda ise seçme özgürlüğü ve sorumluluğu ailededir. Ebeveynler, çocuklarına Türk ve İslam kültürüne uygun eserler okutmakta serbesttir, tıpkı çocuklarına kültürler arasında köprüler kuran, eleştirel düşünceyi teşvik eden eserler okutmaya serbest oldukları gibi. Bu özgürlüğe müdahale
aslında kişisel hak ve özgürlüklere müdahaleden başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı. Geridönmez,
MEB’e bağlı birçok okulda Nöstlinger’in kaleme aldığı kitapların önerildiğini belirterek, “Tebligatta muzırın anlamı ‘edebe aykırı’, ‘terbiyesizce’ ve ‘iğrenç’ diye tanımlanmaktadır. Ben kendi duygularımdan önce,
özgür seçimleri ‘iğrenç’ olarak değerlendirilen öğretmen ve ebeveynlerin duygularını ve gösterecekleri tepkiyi merak ediyorum. Tabii, hala ‘Yılan bana dokunmadığı sürece…’ düşüncesiyle sessizliğini koruyan,
ama yayın programlarında her an aynı şaibeli gerekçelerle sansürlenebilecek birçok eseri bulunan yayıncıların ne zaman hep birlikte, gür bir şekilde düşünce özgürlüğüne ve özgür sanata sahip çıkacaklarını da…”
diye konuştu.274
Diğer Gelişmeler
1 Kasım 2020
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 2.106 yeni hasta ile toplam hasta sayısını 377.473 ve
74 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 10.326 olarak açıkladı.275
● Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin ekonomik kriz ve siyasi kriz olmak
üzere iki temel sorun yaşadığını belirterek, bu krizleri besleyici rol oynayan en önemli krizin ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu ifade etti. Davutoğlu, iktidar sahiplerince 15 Temmuz’un (2016) son
dört sene içinde demokrasiyi özgürlükçü bir perspektif ile kurumsallaştırmak yerine şahsi iktidarlarını pekiştirmek için kullanıldığını söyleyerek, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi esasen bu iktidar pekiştirme
çabasının ürünüdür” dedi. Davutoğlu, iktidara ilişkin “Gerçek soruları cevaplama cesaretleri yok. Muhalefet
partilerinden korkuyorlar. Muhalefet liderleri ile konuşmaktan, karşı karşıya gelmekten korkuyorlar, çünkü
verecekleri cevap yok” diye konuştu.276
2 Kasım 2020
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın da aralarında
olduğu 18 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Kılıçdaroğlu ve Buldan’ın yanı sıra AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP
Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, HDP Antalya
Milletvekili Kemal Bülbül, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar
Başaran, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay
Mengüllüoğlu, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık,
https://www.evrensel.net/haber/419880/uluslararasi-meslek-orgutleri-kurt-gazetecilere-yonelik-baski-kabul-edilemez
https://www.evrensel.net/haber/419880/uluslararasi-meslek-orgutleri-kurt-gazetecilere-yonelik-baski-kabul-edilemez
274 https://www.evrensel.net/haber/419927/cocuk-ve-genclik-yayinciligina-sistematik-olarak-sansur-uygulaniyor
275 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
276 https://www.amerikaninsesi.com/a/davutoglu-turkiyenin-sorunu-cumhurbaskanlıgı-sistemidir/5644163.html
272
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Bağımsız Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na sevk edildi.277
● İstanbul Kültür A.Ş. bünyesindeki İstanbul Kitapçısı’nın internet sitesinde Kürtçe yayınevi
Avesta’nın da aralarında bulunduğu bazı yayınevlerine yer vermediği ve söz konusu yayınevlerinden bazılarına ise sadece Türkçe basılmış kitaplarıyla yer verildiği öne sürüldü.278 İstanbul Kitapçısı, Kürt yayınevlerine “birtakım hassasiyetler gerekçesiyle” uyguladığı kısıtlamadan dolayı tartışma yaşanması ardından
Avesta’nın adını yayınevleri listesine ekleyerek 628 kitabını satışa sundu. Ayrıca, Lis Yayınevi’ne ait
Türkçe ve Kürtçe 88 kitabı da sitesinde satışa sundu.279
3 Kasım 2020
● CHP’li Enis Berberoğlu’nun avukatları Yiğit Acar ve Murat Ergün, AYM kararını uygulamadıkları gerekçesiyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ile 15. Ağır Ceza Mahkeme heyetlerindeki altı hakimi
“görevlerini kötüye kullandıkları” gerekçesiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayet etti. Dilekçede, hakimlerce mevzuatta kendilerine tanınmayan bir yetkiyi kullanmaları suretiyle görevlerini kötüye
kullandıkları, Berberoğlu’nun mahkemeye erişim hakkını ve bu bağlamda adil yargılanma hakkını ihlal
ederek, Berberoğlu’nu hürriyetten yoksun kıldıkları ifade edildi.280
4 Kasım 2020
● Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in, aşırı Türk milliyetçisi “Bozkurtlar” hareketinin yasaklanmasına yönelik önerisi bakanlar kurulunda kabul edildi. Darmanin, Fransa’da hafta sonunda gerçekleştirilen Ermeni soykırımını anma etkinliğinin saldırıya uğraması ve Lyon semtinde yer alan Ermeni anıtına
sprey boya ile “Bozkurtlar” anlamına gelen “Loups gris” yazılması ardından bu hareketi yasaklayacaklarını
açıklamıştı. Daha önce Ermenilerin çoğunlukta yaşadığı Decines’te aşırı Türk milliyetçisi gruplar sokaklarda gövde gösterisi yapmış, Ermenilere yönelik tehditkar sloganlar atılmıştı.281
5 Kasım 2020
● Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, TRT’nin Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında gerçekleri dünyaya aktardığını söyledi. Hacıyev, TRT’deki yanlış altyazı meselesiyle ilgili “Ermenistan propagandasının TRT kanalını hedef alması onu gösterir ki, TRT ve diğer Türkiye medyası Ermenistan’ın harbi cinayetlerinin ve hakikatlerinin dünyaya iletilmesinde mühim rol oynar. TRT her zaman Ermenistan’ın Azerbaycan sivil nüfusunu hedef aldığını vurgulamıştır” dedi.282
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 2.311 yeni hasta ile toplam hasta sayısını 386.820 ve 81 yeni can
kaybı ile toplam can kaybını 10.639 olarak açıkladı.283
● T.C Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın “Bozkurtlar” hareketinin yasaklanmasına yönelik aldığı kararına ilişkin, esasen böyle bir hareket olmadığını belirterek, “Hayal ürünü olan bu oluşumu ele alırken, dünyanın pek çok ülkesinde de kullanılan son derece yaygın ve kanun dışı hiçbir boyutu olmayan sembollerin
yasaklanması kabul edilemez” açıklamasında bulundu. Açıklamada, “Ne yazık ki, kendileri söz konusu olduğunda ifade özgürlüğünün hiçbir şekilde sınırlanamayacağını savunanlar, başkaları söz konusu olduğunda
ifade özgürlüğüne rahatça kısıtlama getirebilmektedir” denildi. Ayrıca bu kararın Fransız Hükümeti’nin artık tamamen Ermeni çevrelerin esiri haline geldiğini gösterdiği de bildirildi.284
6 Kasım 2020
● İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü’nden “Barış için Akademisyenler” bildirisine imza attığı için KHK ile işten çıkartılan Yrd.
Doç. Dr Meral Camcı’ya tutuklu kaldığı 23 gün süre karşılığında günlük 75 lira olmak üzere toplam bin 725
https://www.aa.com.tr/tr/politika/tbmmye-yeni-dokunulmazlik-dosyalari-sevk-edildi/2028338
https://www.gazeteduvar.com.tr/istanbul-kitapcisinda-kurtce-yayinlara-hassasiyet-engeli-haber-1503294
https://www.gazeteduvar.com.tr/istanbul-kitapcisi-avesta-ve-lisi-listeye-aldi-haber-1503375
280 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/berberoglu-hakimleri-hskya-sikayet-etti-41652566
281 https://www.birgun.net/haber/fransa-hukumeti-bozkurtlar-hareketini-yasakladigini-acikladi-321711
282 https://www.trthaber.com/haber/dunya/azerbaycan-cumhurbaskani-yardimcisi-haciyevden-trtye-tesekkur-528470.html
283 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
284 http://www.mfa.gov.tr/no_-276_-bozkurtlar-hareketinin-kapatilmasina-iliskin-bakanlar-kurulu-karari-hk.tr.mfa
277
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lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Mahkeme, maddi zarar taleplerini reddetti. Eyüboğlu’nun
avukatı karara itiraz edeceklerini açıkladı. Camcı, “terör örgütü propagandası yapmak” gerekçesiyle 30 Mart
2016’da tutuklanmıştı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmada Camcı’nın tahliyesine karar vermişti. AYM “hak ihlali” kararıyla birlikte Camcı, Eylül 2019’da beraat etmişti.285
7 Kasım 2020
● ABD’de 3 Kasım’da yapılan 59. başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat
aday Joe Biden’ın kazandığı bildirildi. Biden’ın Başkan seçilmesi sonrasında AB Konseyi Başkanı Charles
Michel, Biden ve Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris’i tebrik ederek, “AB bir kez daha güçlü transatlantik ortaklığına bağlılığını vurgulamaktadır ve yeni Başkan, yeni Kongre ve yönetimle çalışmaya hazırdır” açıklamasında bulundu. Avrupa Parlamento Başkanı David Sassoli, “Dünyanın özellikle bu zor zamanlarda Avrupa ile ABD arasında güçlü bir ilişkiye ihtiyacı var. Covid-19'la mücadele, iklim değişikliği
ve yükselen eşitsizlik konularında birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi. NATO Genel Sekreteri
Jens Stoltenberg ise, “Sayın Biden'ın NATO'nun ve transatlantik ilişkisinin güçlü bir destekçisi olduğunu
biliyorum” diyerek daha iddialı bir Rusya, uluslararası terörizm, siber ve füze tehditleri ile Çin'in yükselişiyle gelen küresel dengedeki değişim gibi meydan okumalara karşı bu ortak güce ihtiyaç olduğunu ifade
etti.286 Başkan seçilen Biden’a Türkiye’den ilk tebrik mesajı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi. Kılıçdaroğlu tebrik mesajında, “Türkiye - ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim” dedi.287
● Ana muhalefet CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun cezaevlerinde hak ihlallerinin belirlenerek önlem alınması için komisyon kurulması önergesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından
“Meclis Araştırması önergesi özelliği taşımadığı” gerekçesiyle işleme alınmadı.288
8 Kasım 2020
● Türkiye Noterler Birliği, Covid-19 salgını ile “e-noterlik” uygulamasına geçtiklerini anımsatarak,
sosyal medyada hakaret, yanlış ve yanıltıcı paylaşımların silinmesine karşı tespit edilip, yargı aşamasında
hukuki delili olarak kayıt altına alan sistem ile yaklaşık 10 bin paylaşımda noter tespiti yapıldığı açıklandı.289
“Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik” 1 Mart 2016’da yürürlüğe
girmişti.290
● Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini açıkladı.291 Albayrak, istifa açıklamasını sadece Instagram hesabı üzerinden görsel
olarak paylaşırken, Twitter adresinin ise aynı saatlerde kapatıldığı görüldü. Öte yandan Albayrak’ın resmi
Twitter hesabında son aylara ait bütün gönderileri silindi, hesapta yalnızca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
kutlamasına ilişkin paylaşımı kaldı.292 Albayrak, istifa paylaşımında, “Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım” dedi.293 Albayrak, istifa
açıklamasında, “Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni
gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden
daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir. Enerjide olduğu gibi ekonomide de ektiğimiz tohumlar
çok da uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine
ulaştırdığına şahit olacağız inşallah. At izinin it izine karıştığı, Hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle
çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan Rabbim razı olsun.
Türkiye tarihindeki belki de en kritik dönemlerden sayılacak bu beş yıllık süre zarfında ülkeme ve ümmete
hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbime sonsuz hamdolsun” ifadelerini kullandı.294 Albayrak’ın istifasını
açıklaması sonrasında AKP’li pek çok isim destek mesajları yayımladı. AKP Grup Başkanvekili Mehmet
https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/233948-devlet-camci-ya-tutuklu-kaldigi-her-gun-icin-75-tl-odeyecek
https://www.aa.com.tr/tr/abd-baskanlik-secimleri-2020/abdde-59-baskanlik-secimlerini-joe-biden-kazandi/2035657
https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1325166926474092544?s=20
288 https://www.birgun.net/haber/tanrikulu-nun-komisyon-talebi-isleme-alinmadi-322046
289 https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/sosyal-medyada-10-bin-paylasima-noter-tespiti-6349472
290 https://www.ntv.com.tr/turkiye/sosyal-medyada-10-bin-paylasima-noter-tespiti,b_2lF2AVgEGjTnK8wvjeMw
291 https://www.instagram.com/p/CHVfjEnL4mL/
292 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/berat-albayrakin-istifasi-sonrasi-twitterda-dikkat-ceken-degisiklik-6117094/
293 https://www.haberturk.com/son-dakika-hazine-ve-maliye-bakani-berat-albayrak-tan-istifa-paylasimi-2863694-ekonomi
294 http://www.krttv.com.tr/gundem/berat-albayrak-istifa-etti-h53192.html
285
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Muş, Twitter’da, “Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi. Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.295 AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, “Yıllardır bu ülkeye, milletimize fedakarca yaptığı hizmetleri biliyor ve aynı şekilde devamını diliyoruz. Konu her
bakımdan Sn. Cumhurbaşkanımızın takdirindedir” dedi.296 Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Hazine ve Maliye Bakanı’nın istifa açıklaması ile bu gece yaşananlar siyasetimizi ve devlet düzenimizi aşiret anlayışına çeviren sistemin değişmesini zorunlu kılıyor” dedi.297 CHP Genel Başkan Yardımcısı
Faik Öztrak, istifayla ilgili resmi makamlarca açıklama yapılmamasına “Ülke ekonomik buhranda. Saatlerdir Hazine ve Maliye Bakanı istifa etti mi belli değil. Aile kavgası ekonomiyi batırıyor. Milletimiz tek adam
rejiminin kaprislerini çekmek zorunda değil” tepkisini gösterdi.298 CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise
“Türkiye iflas etti. Patron kaçtı. Erken seçim artık zorunluluktur” açıklamasında bulundu.299 RTÜK Başkanı
Ebubekir Şahin, RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı’nın kendisine gösterdiği “tarafsızlık” tepkisine, “Bizim
kutlu davamız; Atatürk'ün önümüze hedef olarak koyduğu muasır medeniyet seviyesidir” diyerek yanıt
verdi. Şahin, Albayrak’ın istifasını duyurması sonrasında “Bizim davamız kardeşlik davasıdır. Ülkemizi
muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için ailesinden fedakarlık ederek gece gündüz demeden ter döken
Berat Albayrak kutlu davamızın vazgeçilmezidir” açıklamasında bulunmuştu. Taşçı ise, Şahin’in bu açıklaması ardından “Yasa uyarınca özerk ve tarafsız bir kurumun başkanı olduğunuzu unutup, bir siyasi parti
taraftarı gibi davranmanız; tarafsızlığınızı yitirdiğiniz anlamına gelir! RTÜK Başkanı olarak sizin ‘kutlu
davanız’ değil, yasalarla belirlenmiş görev ve sorumluluklarınız vardır” dedi.300 Şahin’in destek paylaşımına301 RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı “tarafsızlık” tepkisi gösterdi.302 Taşçı, Şahin’e yönelik, “Yasa
uyarınca özerk ve tarafsız bir kurumun başkanı olduğunuzu unutup, bir siyasi parti taraftarı gibi davranmanız; tarafsızlığınızı yitirdiğiniz anlamına gelir! RTÜK Başkanı olarak sizin ‘kutlu davanız’ değil, yasalarla
belirlenmiş görev ve sorumluluklarınız vardır” ifadelerini kullandı.303
● Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Amerika’da gerçekleştirilen 59. Başkanlık seçimlerini
Joe Biden’ın kazanmasının Türkiye ve Amerika arasındaki ilişkilerin değiştirmeyeceğini ifade etti. Oktay,
“İletişim kanalları önceden olduğu gibi çalışmaya devam edecek ama tabii ki bir geçiş dönemi olacak, Ankara Biden’ın dış politikasını yakından izleyecek” açıklamasında bulundu. Türkiye’nin, göreve gelecek
Amerikan yönetimine Suriye’deki Kürt militanlara desteği kesmesi ve Gülen’i iade etmesi için baskı yapacağını bildirdi. Rusya’dan satın alınan S-400 sistemlerine ilişkin yeni yönetimin yaklaşımının Türkiye’yi
etkileyeceğini belirterek “Beklentimiz tek taraflı yaklaşımlardan kaçınmaları” dedi.304
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir’de meydana gelen deprem sonrasında ortaya çıkan manzaranın
sorumlusunun CHP olduğunu öne sürerek, “İzmir depremi CHP’nin enkaz altında kaldığı bir depremdir”
dedi. Erdoğan “İzmir'in kahir ekseriyetinde on yıllardır CHP belediyeleri yok mu? Bunların inşası ile ilgili
adımlarını müsaade etmediniz mi? Sulak arazilere inşa izni veren siz değil misiniz? Şimdi nasıl oluyor da
kalkıp buradan iktidara fatura kesmeye kalkıyorsunuz” diye sordu. Bu durumun sorumlusunun CHP olduğunu ifade ederek, “Her yerde yatay mimari diye bağıran bir Cumhurbaşkanı var ama siz dikey mimariyi
tercih ettiniz” ifadelerini kullandı.305
9 Kasım 2020
● Türkiye vatandaşı bir grup Rum Ortodoks, Ayasofya’nın camiye çevrilmesine dair kararın iptali
için “haklarının ihlal edildiği” gerekçesiyle Danıştay’a başvurdu. Dava dosyasında, 1934 tarihli Bakanlar
Kurulu kararına karşı 86 yıl sonra açılan davanın süre aşımı nedeniyle reddinin gerektiği, bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın hukuka aykırı olduğu iddia edildi. Dosyada Ayasofya’nın ibadete açılmasının,
https://twitter.com/mehmedmus/status/1325494296787750915?s=20
https://twitter.com/nacibostanci/status/1325497557510991876?s=20
https://www.birgun.net/haber/davutoglu-ndan-albayrak-in-istifasina-ilk-yorum-asiret-anlayisi-322203
298 https://www.amerikaninsesi.com/a/muhalefet-albayrakin-istifasiyla-ilgili-aciklama-bekliyor/5652964.html
299 https://twitter.com/enginozkoc/status/1325559312958304258?s=20
300 https://twitter.com/ebekirsahin/status/1325548305070350337?s=20
301 https://twitter.com/ebekirsahin/status/1325491149751119873?s=20
302 https://www.birgun.net/haber/rtuk-te-berat-albayrak-tartismasi-baskana-tarafsizlik-hatirlatildi-322200
303 https://twitter.com/ilhantasci/status/1325533515904061441?s=20
̇̇
304 https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiyeden-amerikayla-iliskiler-degismeyecek-aciklaması̇̇̇ /5652643.html
305 https://www.birgun.net/haber/erdogan-izmir-depremi-chp-nin-enkaz-altinda-kaldigi-depremdir-322167
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Türkiye’nin taraf olduğu UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi ile Birleşmiş
Milletler (BM) Kültürel Haklar Sözleşmesi’ne aykırı olduğu da belirtildi. Dilekçede, “Türkiye’de yaşayan
Rum Ortodoks azınlığın hakları ihlal edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı kararının iptalini talep ediyoruz” denildi.306
● Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa açıklaması, hükümete yakın medya kuruluşları
içerisinde yazılı baskısında sadece Türkiye’nin birinci sayfasında yer aldı. Türkiye, istifayı “Sürpriz karar”
olarak duyurdu. Haberde, “Bakanlık ve AKP kaynaklarının istifayı doğrularken, kabul edilip edilmeyeceğinin ise merak konusu olduğu ve gözlerin bugün yapılacak açıklamalara çevrildiği” belirtildi.307
● AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin canlı yayımlanan basın toplantısında soruyu yanıtlaması üzerine
Anadolu Ajansı, Albayrak’ın istifasını haberleştirdi.308 AA gibi ana akım medya kuruluşları da ilk kez 25
saat sonra Çelik’in basın toplantısına Albayrak’ın istifasıyla ilgili soruyu yanıtlaması üzerine kamuoyuna
Hazine ve Maliye Bakanı’nın istifa ettiğini duyurdu.309
● İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP Parti Meclisi Üyesi Pınar Uzun’un “kamu
görevlisine hakaret” gerekçesiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik sözlerinden yargılanmasında
beraatına hükmetti.310 Uzun, Ankara-Çubuk’ta bir şehit cenazesinde Nisan 2019’da CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı gerçekleşmesi ardından Uzun, “Bu soruşturma genel başkanımızın
bulunduğu ev için ‘Yakın!’ diyenleri kollamaktır” paylaşımını yapmıştı.311 CHP Grup Başkanvekili Özgür
Özel, Uzun’un beraatına ilişkin, “Bu davalar; siyaset yapış biçimini sınırlamak ve siyasilere gözdağı vermek
amacıyla bir iktidar aygıtı olarak kullanılıyor. Siyasi eleştirilere alışacaksınız!” dedi.312
10 Kasım 2020
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 2.529 yeni hasta ile toplam hasta sayısını 399.360 ve 87 yeni can
kaybı ile toplam can kaybını 11.059 olarak açıkladı.313
● Ankara Valiliği’nden yapılan yazılı açıklama ile Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arası haricinde sokağa çıkmalarına kısıtlama
getirildiği açıklandı. İstanbul Valiliği ise, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için her gün saat 10.00-20.00 saatleri
arasında uygulanan dışarı çıkma saatlerini 12 Kasım’dan itibaren 10.00-16.00 olarak düzenlendiklerini bildirdi.314
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasına ilişkin “görevden affı kabul edildi” açıklaması yapıldı. Açıklamada, “Türkiye’nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük yönetim reformu olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin ardından Sayın
Cumhurbaşkanımız kabinesini kurarak, milletimizin takdirine sunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabinede yer verilen bakanlarımız, 10 Temmuz 2018 tarihinde Meclis’te yemin ederek resmen görevlerine başlamışlardır. Daha önceki hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan İstanbul Milletvekili Berat Albayrak, Cumhuriyetimizin 66’ncı Hükümeti olan bu kabinede, Hazine ve Maliye Bakanı
olarak yer almıştır. Bölgesel ve küresel siyasi krizlere ilave olarak koronavirüs salgını sebebiyle gelişmiş
devletlerin dahi ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir dönemde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın gayretleriyle ülkemiz, bu kritik süreçte olabilecek en az hasarla yoluna devam etmiş, sayın bakanımızın başarıları sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilmiştir. Bilindiği gibi 8 Kasım 2020 Pazar
akşamı Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, sosyal medya hesaplarından birinde sağlık nedenleriyle görevden affını isteyen bir açıklama yayınlamıştır. Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevden af talebi kabul edilmiştir” denildi.315

https://www.haberturk.com/son-dakika-bir-grup-ortadoks-ayasofya-icin-dava-acti-haklarimiz-ihlal-edildi-haberler-2863650
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/hukumet-cizgisindeki-turkiyeden-istifaya-iliskin-iddia-1789613
https://www.aa.com.tr/tr/politika/ak-parti-sozcusu-celik-gorevden-alma-istifayi-kabul-edip-etmeme-cumhurbaskanligi-makaminin-takdirindedir/2037557
309 https://www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-haberi-ak-parti-sozcusu-celik-konusuyor,547ifcT6eEu00Ubm5fbNZA
310 https://www.gercekgundem.com/siyaset/228356/chp-pm-uyesi-pinar-uzun-soyluya-hakaret-davasindan-beraat-etti
311 https://t24.com.tr/haber/chp-pm-uyesi-pinar-uzun-a-suleyman-soylu-ya-hakaret-sorusturmasi,862491
312 https://twitter.com/eczozgurozel/status/1325765613294391297
313 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
314 https://www.icisleri.gov.tr/istanbul-ve-ankarada-65-yas-kisitlamasi-getirildi
315 https://www.iletisim.gov.tr/turkce/duyurular/detay/hazine-ve-maliye-bakani-berat-albayrakin-gorevden-af-talebine-iliskin-kamuoyu-aciklamasi0911
306
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● Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrılan Berat Albayrak’ın yerine Lütfi Elvan’ın atandığı bildirildi. Kararda, “Görevden affını isteyen
ve görevden af talebi kabul edilen Albayrak’tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının 104’üncü ve 106’ıncı maddeleri gereğince atanmıştır” denildi.316
● Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak’ın bu sıfatıyla görev aldığı
Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanvekilliği’ne ise devam ettiği belirtildi.317 CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yönelttiği soru önergesinde bunun açıklığa kavuşturulmasını istedi.318
11 Kasım 2020
● CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa metnini yayımlatacak medya kuruluşu bulamadığı için Instagram hesabı üzerinden yayımladığını öne sürdü.
Emir, “İstifanın perde arkası Berat Albayrak, metni AA’ya verdi. Yayınlanmayınca kendi kanalı A Haber’e
gönderdi, olmadı. Havuz medyasından istifayı yayınlayacak bir kanal arandı, bulunamadı. Twitter’ı da çökertilen Albayrak, son çare Instagram’ı kullandı. O da sansürü tatmış oldu.319 Instagram’daki istifaya kimse
inanamayınca teyit edilmesi gerekti ama A Haber dahil hiçbir medya kanalı teyit haberini de girmek istemedi. İş saatler sonra Halk TV’ye kaldı. Albayrak’ın danışmanı haberi teyit etmek için Halk TV’ye bağlanmak zorunda kaldı. Nereden nereye...”320 paylaşımını yaptı.321
● İçişleri Bakanlığı, salgın gerekçesiyle 81 ilin valiliğine gönderdiği ek genelge ile 12 Kasım’dan
itibaren tüm illerde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda sigara içme yasağı uygulanacağını bildirdi. İçişleri Bakanlığı genelgede, valiliklerce 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla ilgili gün içinde 10.00-16.00
saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlama kararı alacakları aktarıldı.322
● Türkiye, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin Doğu Akdeniz’de faaliyet göstereceği alan için
23 Kasım’a kadar sürecek bir NAVTEX ilan etti. Oruç Reis’in daha önce 14 Kasım’a kadar bölgede çalışma
yapacağı ilan edilmişti.323
● Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Güvenpark’ta 13 Mart 2016’da bomba yüklü araçla
gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin ikinci davada, sanık Suphi Akbaş’ı 37 kez ağırlaştırılmış müebbet
ve toplam 10 bin 276 yıl hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme, Akbaş’a “devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, terör saldırısında hayatını kaybeden 36 vatandaşa yönelik
“kasten öldürmek” suçundan 36 kez ağırlaştırılmış müebbet, yaralanan 342 vatandaşa yönelik “kasten öldürmeye teşebbüs suçundan toplam 10 bin 260 yıl, “izinsiz patlayıcı madde bulundurmak” suçundan ise 16
yıl hapis cezası verdi. Diğer sanıklar Ferit Ak ile Salih Şahin’in ise “üye olmamakla birlikte terör örgütüne
bilerek ve isteyerek yardım” suçundan 15’er yıl hapislerine hükmedildi.324 Saldırıya ilişkin Ankara 4. Ağır
Ceza Mahkemesinde açılan 55 sanıklı ilk davanın görülmesine 19 Haziran 2017’de başlanmış, 21 Kasım
2018’de dosya karara bağlanmıştı. Kararda davanın bir numaralı sanığı Mehmet Veysi Dolaşan’a 37 kez
ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 10 bin 276 yıl hapis, iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Diğer 36 firari sanığın dosyalarının ayrılmasına hükmedilmiş, yedi sanık beraat etmiş, ölen üç sanık
hakkındaki dava düşürülmüştü. Davanın diğer sanıkları ise üç ile 12 yıl arasında değişen hapis cezaları
almışlardı. Saldırıyı planlayanlar arasında yer alan firari Vahit Ayçil ile irtibatlı oldukları ve Suriye’ye kaçışında yardımcı oldukları aktarılan Ferit Ak ve Salih Şahin hakkında ayrıca iddianame hazırlanarak 7 Aralık 2019’da Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci dava açılmıştı. İlk davada sekiz sene hapsine hükmedilen
Suphi Akbaş’ın dosyası İstinaf Mahkemesi tarafından bozulmuş, ikinci davayla birleştirilmesine karar verilmişti.325
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201110-7.pdf
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/istifa-eden-berat-albayrakin-tvfdeki-gorevi-suruyor-1789939
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/berat-albayrak-varlik-fonu-baskanvekilliginden-istifa-edecek-mi-6122268/
319 https://twitter.com/muratemirchp/status/1326495643393777665
320 https://twitter.com/muratemirchp/status/1326508498683916288
321 https://www.birgun.net/haber/chp-li-murat-emir-aktardi-berat-albayrak-in-istifa-metni-kanal-kanal-dolasmis-yayimlanmamis-322548
322 https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-tedbirleri-konulu-ek-genelge
323 https://www.birgun.net/haber/turkiye-den-dogu-akdeniz-de-yeni-navtex-ilani-322514
324 https://www.birgun.net/haber/pkk-nin-guvenpark-saldirisi-davasinda-karar-37-kez-agirlastirilmis-muebbet-322545
325 https://tr.euronews.com/2020/11/11/ankara-guvenpark-sald-r-s-davas-nda-karar-ac-kland
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● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 salgını etkisinde Türkiye’nin sağlık ve ekonomi alanlarında
attığı adımlarla süreci en az hasarla geçirdiğini ifade ederek, Berat Albayrak’a teşekkür etti. Erdoğan, damadıyla ilgili “Kendisi sağlık sorunları nedeniyle affını istedi, biz de yerine Lütfi Elvan kardeşimizi atamış
olduk” ifadesini kullandı. Erdoğan, “Ekonomi politikalarımızı, fiyat istikrarı, dengeli büyüme ve makro
ekonomik istikrar olmak üzere üç sac ayağı üzerinde inşa edeceğiz. Ekonomi yönetimindeki koordinasyonu
güçlendirerek politikalarımızın hayata geçmesini sağlayacağız. Para ve maliye politikalar ile finansal politika arasındaki istikrarı artıracağız” dedi. Türk Lirası’na ve Türk ekonomisine güvenen yatırımcılara her
türlü kolaylığı göstereceklerini söyleyen Erdoğan, yargı reformuna ilişkin ise, Türkiye’nin yatırım hukuku
standartlarına sahip olduğunu savunarak, “Önümüzdeki aylarda öngörülebilir, kolay erişilebilen yargı sistemi için yeni adımlar atacağız. Yapısal reformların içindeyiz” dedi.326
● AYM, siviller tarafından 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin bastırılması amacıyla yapılan
eylemlerden sorumlu tutulmamasını sağlayan kanun maddesinin iptali istemini reddetti.327 CHP’nin başvurusu üzerine bu yasayı inceleyen AYM, sivillerin yaptıkları her fiilden sorumsuz olamayacaklarını, konusu
suç oluşturan eylemlerin cezasız kalamayacağı, hakim-savcıların her olayı ayrı ayrı değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. Ancak 1 Şubat 2018’de yapılan kanuni düzenlemeyi ise iptal etmedi. Söz konusu düzenleme uyarınca 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ile terör eylemlerinin bastırılması kapsamında hareket eden
kamu görevlileri ve sivillerin bu nedenle sorumlu tutulmayacağı öngörülüyor. CHP, bunun Anayasa’nın
sekiz ayrı maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için AYM’ye dava açmıştı. CHP, başvurusunda, af
niteliğinde düzenleme olduğu için yasa değişikliğinin beşte üç çoğunlukla kabul edilmesi gerektiği halde
yasanın 24 ret oyuna karşılık 200 “evet” oyuyla kabul edildiği de belirtmişti.328
● HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve Iğdır
Milletvekili Habip Eksik ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talepli fezlekeler TBMM Başkanlığı’na sunuldu.329
● Reuters, Berat Albayrak’a halen ulaşılamadığını duyurdu. Albayrak’ın Twitter hesabını da sildiği
ve danışmanlarınca da kendisiyle iletişim kurulamadığı ifade edildi.330 Gazeteci Barış Yarkadaş ise “Bazı
kaynaklar Albayrak’ın ailesi ile birlikte İngiltere’ye gitmiş olabileceğini iddia ediyor. Ancak benim edindiğim bilgi ise Albayrak’ın babası Sadık Albayrak ile birlikte, çocukları ve eşini de yanına alarak Trabzon’da
yayladaki evlerinde zihni bir dinlenmeye çekildiği yönünde” dedi.331
● Kendine Muhabir, YouTube kanalına verdiği sokak röportajında ekonominin durumunu ve
AKP’yi eleştiren İsmail Demirbaş adlı vatandaş, ev hapsi kararına itiraz etmek için gittiği nöbetçi mahkemece hakkında tutuklama kararı verilmesiyle Antalya E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.332 Demirbaş, 24
Ekim’de evine yapılan operasyonla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ancak ikinci kez
bir sokak röportajında AKP’yi ve ekonomi politikalarını eleştirdiği için yeniden gözaltına alınmıştı. Bu
arada Demirbaş hakkındaki iddianamede, Kendine Muhabir kanalı sahibi Hasan Köksoy ve İlave TV isimli
YouTube kanalının sahibi Arif Kocabıyık’ın da sanık olarak yer alacağı belirtildi.333
12 Kasım 2020
● Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 hava savunma sistemi konusunda “Bazı NATO üyelerinde (Yunanistan) mevcut olan S-300 sistemi NATO İttifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 sistemi de
bizde aynı şekilde kullanılacaktır” açıklamasında bulundu. Tedarik edilen sistemin kontrol ve hazırlıklarına
planlandığı gibi devam edildiğini ifade eden Akar, “ABD’nin teknik anlamda S-400 ve F-35’lerin uyumluluğu konusundaki kaygısını ele almaya hazırız. Ortak çalışma grubu teklifimiz halen masadadır” dedi.334

https://www.haberturk.com/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-dan-ekonomi-ve-yargi-sistemi-reformu-mesajlari-haberler-2866439
https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/15-temmuz-darbe-tesebbusune-karsi-koyan-sivillerin-bu-eylemleri-nedeniyle-sorumluluklarinin-bulunmamasina-iliskin-kuralin-anayasa-ya-aykiri-olmadigi/
328 https://ankahaber.net/haber/detay/aymden_15_temmuz_yorumu_direnen_sivillerin_her_yaptigi_cezasiz_kalamaz_20883#.X6u0sgUNQAc.twitter
329 https://www.gazeteruzgarli.com/dokunulmazliklarin-kaldirilmasi-icin-5-yeni-fezleke/
330 https://www.milligazete.com.tr/haber/5687270/istifasini-aciklayan-berat-albayraka-danismanlari-ulasamiyor
331 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/gazeteci-baris-yarkadas-berat-albayrakin-nerede-oldugunu-acikladi-314586h.htm
332 https://www.youtube.com/watch?v=0nq9ihOXS_o
333 https://ilerihaber.org/icerik/sokak-roportajinda-akpyi-elestiren-ismail-demirbas-tutuklandi-119366.html
326
327

334

https://www.birgun.net/haber/akar-abd-ile-s-400-ve-f-35-lerin-uyumlulugu-kaygilarini-gorusmeye-haziriz-322631
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● Ankara Valiliği, 11 Ekim-11 Kasım tarihleri arasında kamusal alanda maske kullanma kuralına
uymadığı tespit edilen 19 bin 236 kişiye toplam 5 milyon 717 bin 52 lira idari para cezası uygulandığını
açıkladı.335
● Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile istihdam teşviki ve fiili hizmet süresi zammına
ilişkin düzenlemeleri de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.336
● Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşma hakkında, “Anlaşmanın 5. maddesi gereği ortak gözlem merkezi açma konusunda Rusya
ile mutabakata vardık. Rusya ile ateşkesi izleme konusunda anlaşmaya vardık. Nihai belgeyi dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu imzaladı” dedi. Çavuşoğlu, ihtiyaç
duyulması halinde Meclis’e Karabağ Tezkeresi sunulacağını ifade etti.337
● Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, uluslararası kuruluşların yargı bağımsızlığı ve yargıya güven konulu raporlarında Türkiye’nin en alt sıralarda yer almasına ilişkin “Benim için en büyük endeks, kalbimdir.
Yargıya güvenle, adalete güveni de ayırmak lazım. En iyi endeks insanın kendisi ve toplumun, bizim Türk
toplumunun endeksidir” dedi. Kürtçe tabelalarla ilgili gelişmelere yönelik soru üzerine Gül, “Kürtçenin
önündeki yasakları bizim hükümetimiz kaldırdı” ifadelerini kullandı. Gül, “Türkiye’nin baştan sona, ruhuyla, lafzıyla yeni ve sivil bir Anayasa’ya ihtiyacı olduğunu ben de düşünüyorum” açıklamasında bulundu.338
● Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan Dağlık Karabağ anlaşmasıyla ilgili “Türk güçlerinin Dağlık Karabağ'da yer almayacağı konusunda Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'nın da kabul etmiş olduğu çok net hüküm var” dedi.339 Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 Kasım’da yaptığı açıklamada, “Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede
kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır” demişti. Rusya Devlet Başkanı Putin’in
Sözcüsü Dmitri Peskov ise, Dağlık Karabağ'a Türk barış gücünün konuşlandırılması konusunda bir anlaşma
bulunmadığını söylemişti.340
● Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “yargı reformu” konusunda, hukuk devletinin temel şartını, 83
milyon vatandaş tarafından “emin ve güvende” hissedilmesi olduğunu ifade etti. Gül, “Hukuk devleti niteliğinin ayrılmaz parçası yargısının 'bağımsız ve tarafsız' olmasıdır. Bu nedenle hukuk devleti niteliğinin,
hukukun üstünlüğünün daha da geliştirilmesi reform anlayışımızın temelinde yer almaktadır. Hukukun üstünlüğü kavramının ete kemiğe bürünmesi bağımsız ve tarafsız, iyi işleyen, insan hayatını kolaylaştırıcı,
erişilebilir ve güçlü bir yargı teşkilatıyla olur” dedi. Hangi reform yapılırsa yapılsın asıl önemli olanı “uygulama” olarak işaret eden Gül, “Bir dosyada verilen kararla ilgili ister kazanan, ister kaybeden 'kim olsa
aynı kararı verirdi' dedirtebiliyorsak işte orada hakikat ortaya çıkmıştır ve adalet tecelli etmiştir. İşçisi, iş
vereni, öğrencisi, memuru, çiftçisi, esnafıyla toplumun yargıdan da beklediği işte budur. Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun, bizim yargıçlardan, yargı mensuplarından beklediğimiz budur. 'Şu ne
der bu ne der, adliyeye gelen insan şöyle telkinde bulundu, şu nasıl bakar, nasıl değerlendirir, bu konjonktüre
uygun mu' Arkadaş, yargı konjonktüre bakmaz, yargı hatıra bakmaz, yargı birilerinin dediğine bakmaz.
Yargı dosyaya, vicdanına, hukuka Anayasa'ya bakar. Bizim beklentimiz budur. O yüzden adalet yerini bulsun ne olursa olsun yargı mensuplarının yanında HSK vardır, bu millet vardır. Hiç kimsenin tavsiyesine,
talimatına, telkinine bakarak değil, dosyaya bakarak vicdanınıza göre karar verin ve 83 milyon huzur içerisinde geleceğe daha güvenle baksın. Bu konuda bütün hakim ve savcıların, adalet sisteminin yanında güçlü
şekilde durmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Ekonomik güvenilirlik için hukuki güvenirlik gerektiğini
vurgulayan Gül, “İster yerli ister yabancı yatırımcı olsun, uzun vadeli yatırımlar, öngörülebilir, sonuçları
kestirilebilir bir hukuk pratiği ile yakından ilgilidir” ifadelerini kullandı.341

https://twitter.com/AnkaraValiligi/status/1326799983119654914?s=20
https://www.birgun.net/haber/kamu-borclarinin-yapilandirilmasini-iceren-kanun-teklifi-tbmm-de-kabul-edildi-322576
https://www.birgun.net/haber/cavusoglu-ortak-gozlem-merkezi-icin-rusya-ile-anlasmaya-vardik-322612
338 https://www.birgun.net/haber/adalet-bakani-yargiya-guvenin-dustugunu-kabul-etmedi-kalbine-guveniyormus-322598
339 https://www.birgun.net/haber/lavrov-turk-gozlemciler-daglik-karabag-a-girmeyecek-322639
340 https://tr.euronews.com/2020/11/12/lavrov-turk-bar-s-gucu-askerleri-dagl-k-karabag-a-girmeyecek
341 https://www.aa.com.tr/tr/politika/adalet-bakani-gul-yargi-dosyaya-vicdanina-hukuka-anayasaya-bakar/2041020
335
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● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın “HDP ve İyi
Parti’nin ortak anayasa taslağı hazırladı” iddiasına, “Hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, partiyle herhangi
bir anayasa çalışmamız yoktur” yanıtını verdi. HDP ve İyi Parti'nin ortak anayasa taslağı hazırladığını iddia
eden Özdağ, “Kulaklarıma inanamadım. Akşener, vatanseverlerin güvenine ihanet etmiştir” demişti. Özdağ,
İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ bünyesinde olduğunu iddia etmesi ardından ise
partiden ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.342
● Konya Akşehir Kapalı Cezaevi’nde tutuklu TRT Haber eski koordinatörü Ali Ahmet Böken’in
cezaevinde bir yıl boyunca limon çekirdeğinden yetiştirdiği ağacına “yasak” olduğu gerekçesiyle el konuldu.343 Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi, 2018’de karara bağladığı ve Böken’in “FETÖ üyeliği” gerekçesiyle yargılandığı davada dokuz yıl dokuz ay hapis cezası almasına hükmetmişti.344
● Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında “Ankara
Kuşu” isimli Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar sebebi ile tutuklanan Oktay Yaşar’ın beraatına karar
verdi.345 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki iddianamesinde, Yaşar’ın, Twitter hesabından 6 Nisan 2015’de, “Gülen cemaatine yakın dört isim bağımsız olarak seçime giriyor”, 7 Şubat 2015’de, “Gülen keşke dini cemaat yerine siyasi parti kursaymış” ve 3 Şubat
2015’de ise, “Fetullah Gülen, gözyaşlarını tutamadı” paylaşımlarında bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Yaşar’ın paylaşımlarıyla, FETÖ elebaşını mağdur göstermeye çalıştığı, örgüt ile liderinin eylemlerini
meşru gösterme amacı içerdiğinin belirtildiği iddianamede, “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla bir buçuk yıldan yedi buçuk yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Yaşar, “Haber verme ve
bilgilendirme amaçlı paylaşımlar yaptım. Bu nedenle bir kısım siyasi ve o dönemde benim attığım
‘tweet’lerle aynı görüşte olduğu ortadır” dedi.346
13 Kasım 2020
● Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifasını haberleştirmemelerini “Albayrak’ın istifasını, kamuoyu hemen anında öğrenemediği için kamu menfaati zedelenmiş midir” sorusuyla savundu. Karahasanoğlu,
“Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın görevinden affını isteyen talebinin, 26 saat birçok basın organında haberleştirilmemiş olmasını, bazı çevreler ‘Gazeteciliğin Türkiye’de öldüğü’ şeklinde yorumluyor.
Ben konuya şu açıdan bakıyorum. Albayrak’ın istifasına ilişkin paylaşımı, hemen anında haberleştirilmemesi sayesinde, kim ne menfaat elde etmiştir? Eğer bunu haberleştirmeyen gazeteciler, bir menfaat elde
etmişlerse, ‘Gazetecilik ölmüştür’ kanısına ben de katılırım” dedi.347
● HSK, Osman Kavala hakkında tutuklama kararı alan, tahliye taleplerini reddeden tüm hakimlerin
listesini, iddianame ve duruşma tutanaklarını istedi.348 HSK’nın İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu’na gönderdiği yazıda, hakim ve savcıların meslekte yükselmelerinde AYM ve AİHM
ihlal kararına sebebiyet verip vermediklerinin, ihlalin niteliği ve ağırlığının dikkate alındığı hükmü hatırlatıldı.349 Avukat Aslı Kazan, “Osman Kavala haksız tutuklandı. HSK, tutuklayan hakimlerin yükselmesinde
bu haksız tutukluğu göz önüne alınacak. Peki, Osman Kavala neden hala tutuklu? Hakim ve savcıların meslekte yükselmelerinde AYM ve AİHM ihlal kararlarının göz önüne alınması önemli ancak yetersizdir. İhlal
kararlarının tazminatı bizim vergilerimizle ödenmemelidir” dedi.350
● HSK, Osman Kavala’nın tutuklanmasına ilişkin tutanakları talep etmesi ardından Başkanvekili ve
İkinci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz tarafından yapılan açıklamada, “Sosyal medyanın gündemini meşgul
eden evrak, tek bir olayla ve dosya ile sınırlı olmayıp, genel ve rutin bir terfi mutfak çalışmasının sonucudur
ve bu niteliği gereği Yargı Reformu çalışmaları kapsamında 2019 yılında gerçekleşen ilke kararı hükümlerinin bir gereğidir” denildi.351
https://www.aa.com.tr/tr/politika/iyi-parti-genel-baskani-aksener-hicbir-siyasi-olusum-platform-sahis-partiyle-herhangi-bir-anayasa-calismamiz-yok/2041552
https://jailedjournos.com/gazeteci-ahmet-bokenin-limon-agacina-el-konuldu/
https://www.aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/eski-trt-yoneticisi-bokene-fetoden-hapis-cezasi/1106801
345 https://www.birgun.net/haber/ankara-kusu-feto-davasindan-beraat-etti-322644
346 https://www.haberturk.com/son-dakika-ankara-kusu-beraat-etti-haberler-2867773
347 https://www.medyaradar.com/akitten-berat-albayraka-sansur-icin-komik-savunma-haberi-2036403
348 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/kavala-dosyasina-inceleme-41662328
349 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/hsk-kavalayi-tutuklayan-tahliyesini-reddeden-tum-hakimlerin-listesini-istedi-1790748
350 https://twitter.com/perapea/status/1327162106676994049
351 https://www.milliyet.com.tr/siyaset/hsk-baskanvekilinden-kavala-aciklamasi-evraklarin-istenmesi-rutin-bir-calisma-6354411
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● Ana muhalefet CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HSK’nın Osman Kavala hakkındaki
tüm dosyaları talep etmesine ilişkin “rutin işlem” açıklaması yapılmasına, “Türkiye’de operasyonel olarak
kullanılan hakim ve savcıların yarattığı adaletsizlik ve hukuksuzluktan birinci derecede sorumlu olan
HSK’dır” tepkisini gösterdi.352 Tanrıkulu, HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz’ın açıklamasına karşılık “Altan dosyasında AYM kararını uygulamayan hakimi terfi ettirerek Yargıtay üyesi yapan, Selahattin Demirtaş
ve Osman Kavala ile ilgili AİHM kararlarını uygulamayan hakimlerle ilgili işlem yapmayan sizsiniz” dedi.
Tanrıkulu, “Enis Berberoğlu ile ilgili AYM kararını uygulamayan hakimler Çağlayan Adliyesi’nde halen
adalet mi dağıtıyorlar?” diye sordu.353
14 Kasım 2020
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan TBMM Başkanlığı’na gönderilen dokunulmazlık fezlekesinde, Kılıçdaroğlu’nun 2014’ten 2019’a kadar yaptığı çok sayıda konuşmada suç unsuru olduğu öne sürüldü. Kılıçdaroğlu’nun eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, Osman Kavala’nın ve eski
milletvekili Eren Erdem’in tutukluluğunu eleştirmesinin suç olduğu iddia edildi. Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun
Yüksek Seçim Kurulu’na “çete” dediği için de suç işlediği ileri sürüldü. Fezlekede, eski CHP Genel Başkan
Yardımcıları Yılmaz Ateş ile Öztürk Yılmaz’ın “yönetim sorunlarına ilişkin” eleştirileri de “suça delil”
olarak gösterildi. Kılıçdaroğlu, 6 Kasım’da yayınlanan bir televizyon programında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke hakkında, “Ben ‘Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Ahmet Altan,
Müyesser Yıldız’ın içeride tutulması doğru değil’ diye açıklama yapmıştım. İki MHP milletvekili beni
şikâyet ediyorlar ‘Terörü övüyor’ diye. Savcı da benim Meclis’te yaptığım konuşmayı gerekçe göstererek
dosyayı gönderiyor. Şimdi karşımıza muhbir milletvekilleri çıktı” demişti.354
15 Kasım 2020
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 3.223 yeni hasta ile toplam hasta sayısını 414.278 ve 89 yeni can
kaybı ile toplam can kaybının 11.507 olduğunu açıkladı.355
● İçişleri Bakanlığı, il ve ilçelerde 6 Kasım-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler
neticesinde, 991 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı ile taksinin seferden men edildiğini, 36.873 iş
yerinin tedbirlere uymadığı için uyarıldığını ve 107 iş yerinin faaliyetten men edildiğini açıkladı. Ayrıca
40.857 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 389 kişinin HES kodu olmadan seyahat ettiğini ve tedbirlere
uymadıkları tespit edilen 4.922 kişi ve işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.356
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’de Maraş ziyaretinde, “Kuzeyi adeta mahkum etmişler, Güneyi
AB üyesi yapmışlar. Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değildir. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım. Buranın gerçek sahipleri bellidir” dedi. Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı
Nikos Anastasiades ise, “şimdiye kadar görülmemiş bir provokasyon” diyerek Erdoğan’ın bu ziyaret ile
BM’nin Kıbrıs kararını da ihlal ettiğini söyledi.357
16 Kasım 2020
● İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinden istifa ettiğini, “İyi Parti iyi yönetilmiyor.
İyi Parti ile milletvekili ve üye olarak bir bağım kalmamıştır” diye açıkladı. 358 İyi Parti’den ihraç edilen
Ümit Özdağ ile birlikte TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Koncuk, parti yönetimini siyasi ahlak açısından sıkıntılı olmakla suçlayarak, “Kendi arkadaşlarına kumpas, tuzak kuran, kendi emektarlarını harcamaya çalışan, kimi harcamaz?” ifadelerini kullandı.359
● Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Suruç ilçesinde 33 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin de
yaralandığı IŞİD’in 20 Temmuz 2015’te düzenlediği canlı bomba saldırısına ilişkin davada halen dosyada

https://twitter.com/MSTanrikulu/status/1327285620704768001?s=20
https://twitter.com/MSTanrikulu/status/1327249792754454529?s=20
https://www.birgun.net/haber/beyin-yakan-fezleke-322838
355 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
356 https://www.icisleri.gov.tr/tum-turkiyede-koronavirus-salgini-denetimleri-gerceklestirildi
357 https://www.birgun.net/haber/erdogan-ve-kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatar-dan-ortak-aciklama-322990
358 https://www.birgun.net/haber/ismail-koncuk-iyi-parti-den-istifa-etti-323118
359 https://www.amerikaninsesi.com/a/chp-ve-ı̇ yi-parti-de-yol-ayrılıkları/5665042.html
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eksiklikler bulunduğuna karar verdi. Mahkeme, Yakup Şahin’in de tutukluluğuna devam edilmesine karar
verdi.360
17 Kasım 2020
● AYM, belediye başkanınca belediye meclisinin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine 10 gün içinde
idari yargıya başvurabileceğini düzenleyen kanun hükmünün iptal istemini oy birliğiyle reddetti. Tekirdağ
2. İdare Mahkemesi, baktığı bir davada uygulama konusu olan Belediye Kanunu’nun 23. Maddesinin
üçüncü fıkrasının iptal istemiyle AYM’de başvurmuştu. Kararda, belediye meclisi tarafından ısrar edilmek
suretiyle kesinleşen kararlara karşı ne tür bir başvuru mekanizması öngörüleceği ve bu başvurunun koşullarının belirlenmesinin kanun koyucunun takdirinde olduğu belirtildi.361
● Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi362, TBMM Genel Kurulu’nda AKP, CHP, MHP ve İyi Parti’nin oyları ile kabul edildi.363
● Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi, öğrenci Kemal Kurt’un polis kurşunuyla öldürüldüğü davada, “olası kastla adam öldürme” suçuyla müebbet hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan polis memuru Y.Ş.’nin beraatına hükmetti.364 Mahkeme, sanık hakkında yeterli delil olmadığını belirterek, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na gerçek failin bulunması amacıyla etkin ve yetkin soruşturma yapılması için
suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.365 İnönü Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencisi Kemal Kurt,
2017’de Nevruz kutlamasına gittiği sırada polis kurşunuyla vurulmuştu.366 Olay sonrası Diyarbakır Valiliği,
Kurt’un canlı bomba olduğuna ilişkin şüphe duyulduğunu belirtmişti.367 Gazeteci Abdurrahman Gök’ün
olay yerinde çektiği fotoğraflarda Kurt’un üstünde kıyafet olmadığı görülmüş ve canlı bomba iddiasının
gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştı.368
● Kendine Muhabir kanalı sahibi Hasan Köksoy, sokak röportajında AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdiği için tutuklanan İsmail Demirbaş’a yeterli desteğin verilmediğini açıklayınca Türkiye İşçi
Partisi (TİP) avukatları hukuki sürece dahil olacaklarını bildirdi.369
18 Kasım 2020
● TELE1 sunucusu Murat Taylan, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı günlük Covid-19 verilerini artık
yayınlamayacaklarını belirterek, “Herkesin eksik olduğunu bildiği ve sustuğu bir tabloyu sunarak şüpheli
bir işlemlerin parçası olmayı reddediyoruz” dedi.370
● İçişleri Bakanlığı, 20 Kasım’dan itibaren AVM, market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerince
10.00 ile 20.00 saatleri arasında faaliyet gösterilebileceğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 salgınındaki vaka artışı nedeniyle yayımlanan genelgeyle restoranlar, kafeler gibi yeme içme mekanlarına ise
tümüyle müşteri kabul etme yasağı getirilirken, bu işletmelerce yalnızca paket servis ya da gel-al hizmet
verileceği karara bağlandı. Genelgeye göre; 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ise saat 10.00-13.00 arasında, 20
yaşından küçükler ise 13.00-16.00 arasında sokağa çıkabilecek. İkinci bir karara değin hafta sonlarında ise,
genelgede belirtilmiş istisnalar haricinde tüm vatandaşlar için hafta sonlarında Cumartesi günü 20.00’den
sabah 10.00’a ve Pazar günü akşam 20.00’den sabah 05.00’e değin sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 371
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasına ilişkin, “Bu
görev değişiklikleri küresel düzeyde siyasi ve ekonomik değişime uygun şekilde ülkemizde hukuk ve ekonomi alanında köklü değişiklik yaptığımız zamana denk düşmüştür” açıklamasında bulundu.372
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik tehdit ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle organize suç örgütü hükümlüsü Alaattin Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç

https://www.haberturk.com/sanliurfa-haberleri/82417192-suruc-patlamasinin-durusmasi-ertelendi
https://www.birgun.net/haber/aym-belediye-baskanlari-meclis-kararlarina-dava-acabilir-323274
https://www.amerikaninsesi.com/a/daglik-karabag-tezkeresi-kabul-edildi/5666383.html
363 https://www.trthaber.com/haber/gundem/azerbaycan-tezkeresi-meclisten-gecti-531823.html
364 https://tr.euronews.com/2020/11/17/kemal-kurkut-un-olumune-iliskin-davada-polis-memuruna-beraat-verildi
365 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-54973918
366 https://www.dw.com/tr/kemal-kurkut-davas%C4%B1n%C4%B1n-san%C4%B1%C4%9F%C4%B1-polis-memuruna-beraat/a-55626829
367 https://www.gazeteduvar.com.tr/kemal-kurkut-davasinda-polis-beraat-etti-haber-1504757
368 https://www.dw.com/tr/i%C5%9Fte-o-foto%C4%9Fraf%C4%B1n-%C3%B6yk%C3%BCs%C3%BC/a-55654773
369 https://ilerihaber.org/icerik/erdogani-elestirdigi-icin-tutuklanan-demirbas-icin-tip-avukatlari-devrede-119604.html
370 https://t24.com.tr/video/tele-1-den-koronavirus-verilerini-yayinlamama-karari,34117
371 https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-salgini-yeni-tedbirler
372 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/erdogandan-dikkat-ceken-berat-albayrak-aciklamasi-1791759
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duyurusunda bulundu. Dilekçede, “(Çakıcı) CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu’na hadsiz, seviyesiz sözlerle hakaret ettiği gibi genel başkanı tehdit etme cüretini ortaya koymuştur” ifadeleri kullanıldı.373
● AYM, başvurucu Manisa 1. İdare Mahkemesi’nin ileri sürdüğü, şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemeyeceğinin anayasaya aykırı olmasını kabul etti. Soma maden faciasının ardından yaşanan protesto gösterileriyle ilgili olarak Manisa Valiliği’nin getirdiği yasağın dayanağı olduğu için
söz konusu maddenin iptali talep edilmişti. Soma Maden Faciasının ardından madenlerde alınmayan önlemleri ve maden şirketini protesto etmek isteyen işçiler Ankara’ya yürümek istemiş ancak Manisa Valiliği’nin,
yasadaki “şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşü düzenlenemeyeceği” düzenlemesine dayanak göstererek yasak getirmesi üzerine kolluk kuvvetleri yürüyüşü engellemişti. İtiraz konusu kural, şehirlerarası
karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemeyeceğine ilişkindi. Başvuruda, gösteri yürüyüşünün yapılacağı yerin belirlenmesinde o yeri kullanacak diğer bireylerin hak ve özgürlüklerinin de gözetilmesi gerektiği
ancak kuralla böyle bir değerlendirme yapılmadan kategorik olarak yasak getirildiği belirtilmişti.374
19 Kasım 2020
● AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile ilgili durumu
10-11 Aralık’ta değerlendireceklerini söyleyerek, “İlişkilerimizde dönüm noktasına doğru yaklaşıyoruz”
dedi. Borrell, AB’nin Doğu Akdeniz konusunda Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan ile dayanışma halinde
olduğunu anımsatarak, “Türkiye'nin davranışının AB ile ayrılığı artırdığını anlaması gerekli. Bizim de arzu
ettiğimiz gibi pozitif gündeme dönmek için Türkiye'nin yaklaşımını değiştirmesi gerek” diye konuştu.375
● Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi ve eski TBMM Başkanı, AKP’li Bülent
Arınç, dört yıldır tutuklu HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve üç yıldır tutuklu işadamı
Osman Kavala’nın yargılanma süreçlerini eleştirdi. Arınç, AİHM’in Türkiye aleyhine verdiği kararları
anımsatarak, “Osman Kavala’nın halen tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmesi lazım” yorumunda bulunurken, Devran kitabını okuduğunu belirttiği Demirtaş’ın da tahliye edilebileceğini kaydetti.376
20 Kasım 2020
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 5.103 yeni hasta ile toplam hasta sayısını 435.273 ve 141 yeni vefat
ile toplam can kaybını 12.084 olarak açıkladı.377
● TTB, “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Kasım 2020” verileri itibariyle önceki aya kıyasla Covid19 vaka sayısında yüzde 300 artış yaşandığını belirterek, aile hekimleri verileri bakımından Türkiye genelinde günlük vaka sayısının 47.629’a ve İstanbul’da ise 12.631’e ulaştığını bildirdi. Aile sağlığı merkezlerinde Covid-19’a yakalanan sağlık çalışanı oranının ise yüzde 49’a yükseldiği açıklandı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur, günlük 87 bin vaka görüşünün abartılı görülmesine karşın aile hekimlerinden
alınan bilgilerin bunu doğruladığını ifade etti.378
● Edirne Cezaevi’nde tutuklu HDP’li Selahattin Demirtaş’ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ı eleştirmesi nedeniyle hakkındaki “terörle mücadele eden kamu personelinin hedef gösterilmesi ve tehdit edilmesi” gerekçesiyle Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yürütülen davada avukatlarıyla
görüşemediği ortaya çıktı. Demirtaş, SEGBİS’le katıldığı duruşmada, pandemi gerekçesiyle avukatlarıyla
görüşemediğini belirterek savunma süresi ve duruşmada hazır bulunmayı talep etti. Mahkeme, Demirtaş’ın
salonda bulunma talebini reddederek davayı 5 Şubat 2021’e erteledi.379
● Twitter, Alaattin Çakıcı’nın 17 Kasım Çarşamba günü paylaştığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tehdit mektubunu erişime engelledi. Twitter kullanıcıları, Çakıcı’nın hesabında söz
konusu tehdit mektubu paylaşımı yerine “Bu tweet, Twitter kurallarını ihlal etti” uyarısıyla karşılaşıyor.

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/kilicdaroglundan-alaattin-cakiciya-suc-duyurusu-41665543
374 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/sehirlerarasi-karayollarinda-gosteri-yuruyusleri-duzenlenemeyecegini-ongoren-kuraliniptali/
375 https://www.birgun.net/haber/ab-turkiye-ile-iliskilerde-donum-noktasina-yaklasiyoruz-323543
376 https://www.birgun.net/haber/bulent-arinc-kavala-nin-tutuklu-kalmasina-hayret-ediyorum-demirtas-da-tahliye-olabilir-323544
377 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html
378 https://www.birgun.net/haber/ttb-vaka-sayisi-yuzde-300-artti-323642
379 https://www.birgun.net/haber/demirtas-yuksel-kocaman-davasi-nedeniyle-hakim-karsisinda-323633
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380

Ancak Çakıcı’nın Twitter’dan “Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’nun basın açıklamasına cevabı” diyerek paylaştığı ikinci açıklaması ise paylaşıma ve erişime açık halde durmaya devam ediyor.381
● Diyarbakır, İzmir, İstanbul ve Adıyaman’da382 eş zamanlı yürütülen operasyonla, Demokratik
Toplum Kongresi’nde (DTK) faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle 24’ü avukat 74 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma kapsamında, DTK’nin, PKK ve KCK’nın “yasama organı” olduğunu belirtti. Savcılık, “101 şüpheli şahsa yönelik başlatılan operasyonda 74 şahıs yakalandı, 26
şahıs ise henüz yakalanmadı” bilgisini verdi. Operasyonda haklarında yakalama kararı olan sekizi avukat
26 kişi ise ikametlerinde bulunamadı. Evlerdeki aramalarda pek çok kitap ile dijital materyale el konuldu.383
İfadeleri alındıktan sonra 24 avukattan 22’si serbest bırakıldı. Avukatlara KHK ile kapatılan hukuk örgütü
ÖHD bünyesinde yaptıkları çalışmalar ve baronun 2014’te yaptığı görevlendirmeyle yerel ve genel seçimlerde gözlemci olarak katılmaları soruldu. Diyarbakır Baro başkanı Cihan Aydın, “Meslektaşlarımız Baronun seçim döneminde seçim ve sandık güvenliği için hazırlandığı görevlendirme listesinde isimleri geçtiği
için gözaltındalar” tepkisini gösterdi.384
21 Kasım 2020
● Türkiye, Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi için daha önce
23 Kasım’a kadar ilan ettiği NAVTEX’i 29 Kasım’a kadar uzattığını duyurdu.385
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP’nin Kütahya, Afyon, Batman ve Siirt il kongrelerine yaptığı canlı
bağlantıda, “Reformlarda yeni bir dönemi başlatıyoruz. Hukuki altyapımızı geliştirerek, ekonomimizin temellerini güçlendirerek, istihdamı artırarak salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyada kendimize iyi bir
yer edinmekte kararlıyız” dedi. Erdoğan, “AB’den ayrımcılık yapmamasını, verdiği sözleri tutmasını, en
azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını istiyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil
Avrupa’da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile kurmayı tasavvur ediyoruz” ifadelerine yer verdi.386
● Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç’ın Osman
Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkındaki açıklamalarına ilişkin, “Cumhurbaşkanımız adına sözcü gibi konuşmuyorlar. Onlar kendi görüşlerini ifade ediyorlar” dedi. Meseleyi yalnızca Kavala ve Demirtaş davalarına indirgemek istemediğini ifade eden Kalın, “Bunlar zaten yargı reformu içerisinde konuşulan konular.
Sayın Arınç bu şekilde konuştuğunda belki hukuki bir açıdan konuşuyor ama bunu yaşanan olaylardan bağımsız ele almak mümkün değil” ifadelerini kullandı. Kalın, organize suç örgütü hükümlüsü Alaattin Çakıcı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tehdidi için “Savcılık soruşturma başlattı ve hukuki
süreç ilerliyor. Türkiye’de kimsenin kimseyi bu şekilde tehdit etmesi kabul edilebilir değil” dedi. MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Çakıcı ile eskiye giden bir dostluğu olduğunu söylemesine “belki bir
vefa duygusuyla söylediği bir şey” diyen Kalın, “Hukukun ortaya koyduğu normlarla bir çatışma olmaması
gerekir” dedi.387
22 Kasım 2020
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç’ın yargıya yönelik eleştirilerine ilişkin “Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan, kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize
yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Teröre bulaşmış,
terörle el ele kol kola yürüyenler bizim temasta olduğumuz kişiler olamaz. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavala’larla hiçbir zaman bir arada olamayız” dedi.388
● Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin güçlendirilmiş
parlamenter sistem taslağıyla ilgili randevu taleplerine olumsuz yanıt verildiğini belirterek, “Bizimle görüşmelerine hala ‘Serok Ahmet’ takıntısı engel oluyorsa ona da ‘Ser sera ser çava’ (başım gözüm üstüne) diye
cevap veririz” dedi. Bunun üzerine MHP Genel Başkan Yardımcı Semih Yalçın, “Mazul başbakanlardan
https://twitter.com/alattincakici/status/1329032717955108865
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/twitterdan-cakicinin-tehdit-mektubuna-erisim-engeli-316911h.htm
https://www.milliyet.com.tr/gundem/diyarbakirda-dtk-sorusturmasinda-24-avukata-gozalti-6359400
383 https://www.mlsaturkey.com/tr/dtk-operasyonunda-24-avukat-gozaltina-alindi-bu-bir-suc-sorusturmasi-degil-siyasi-rovanstir/
384 https://www.mlsaturkey.com/tr/diyarbakirda-gozaltina-alinan-avukatlardan-22si-serbest/
385 https://t24.com.tr/haber/oruc-reis-icin-yeni-navtex-yayimlandi,916166
386 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-dostlarimizla-ve-muttefiklerimizle-daha-guclu-is-birligi-halinde-olmak-istiyoruz/2051222
387 https://www.birgun.net/haber/saray-dan-bulent-arinc-aciklamasi-kendi-goruslerini-ifade-ediyorlar-323775
388 https://t24.com.tr/haber/erdogan-kisitlamalara-uyulmazsa-ilave-tedbirler-alabiliriz,916327
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‘Serok Ahmet’ nam Davutoğlu hayreti mucip bir hadsizlikle MHP’ye ve Genel Başkanımız Sayın Devlet
Bahçeli’ye yine dil uzatmıştır.389 Davutoğlu’nun görüşme davetini ‘Sadece Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi’ni konuşurum’ diyerek reddeden Genel Başkanımıza Kürtçe cevap vermesi; ‘iki dilli, etnik imtiyazlı
ve milli egemenliğin inkarı’ anlamına gelen bir yaklaşım biçimidir”390 ifadelerini kullandı.391
● Emek Partisi (EMEP) 9. Olağan Kongresi’nde genel başkanlık görevine Evrensel Eski Haber Müdürü ve Yazarı Ercüment Akdeniz seçildi.392
23 Kasım 2020
● İstanbul’dan Mistrata Limanı’na insani yardım malzemeleri taşıyan Türk bandıralı “Roselina-A”
gemisi, Avrupa Birliği’nin Libya’ya yönelik ambargoyu denetleme amaçlı İrini Harekatı’nda görevli Alman
firkateyni “Hamburg” tarafından Mora Yarımadası’nın güneybatısında durdurularak askeri operasyon ile
arandı.393 Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İrini Operasyonu kapsamında Roselina-A’ya bayrak devletinin izni olmaksızın hukuka aykırı biçimde ve zorla çıkılmış, çıkış öncesinde de Türk makamları
tarafından yapılan sözlü ve yazılı uyarılar görmezden gelinmiştir” denildi. Açıklamada, bayrak devleti olarak izni alınmayan Türkiye’nin bu eylemi protesto etmesi ve tazminat hakkını saklı tutacağını bildirdiği
kaydedildi. Ardından AB ve İtalya büyükelçileri ile Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak, ilgili ülkelere nota verildiği bildirildi.394 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “İşin siyasi boyutunu
takip edeceğiz. Cevabımızı sahada da vereceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.395 Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Hami Aksoy, söz konusu müdahalede kaptan da dahil olmak üzere tüm Roselina-A personeline
silah doğrultulduğunu belirterek, “Kaptanın taşınan kargonun niteliğine dair beyanlarına rağmen, muğlak
bir şüphe üzerine başlatılan ve gece yarısı sonrasına kadar devam eden bu müdahale, ancak ülkemizin ısrarlı
itirazları üzerine sonlandırılmıştır” dedi. Aksoy, İrini Operasyonu’nun taraflı bir operasyon olduğunu ve
Hafter’e gelen silah destekler denetlenmezken meşru Libya hükümetinin cezalandırılmasına yönelik bir harekat olduğunu ifade etti.396 İrini Harekatı Komuta Merkezi’nden yapılan açıklamada ise İrini Harekatı’nın
ilgili BMGK kararları uyarınca Libya’ya silah taşıdığından şüphelenilen açık denizlerdeki gemilerin denetimlerini yapılabileceği ifade edildi. Açıklamada, BMGK kararlarına uygun olarak Türkiye’den “iyi niyetle
çaba sarf edildiği” belirtilerek, “Bayrak devletinden cevap alamayan Alman Hamburg Fırkateyni ekibi, Bingazi Limanı’nın yaklaşık 160 deniz mili kuzeyindeki uluslararası sularda gemiye çıktı. Bayrak devleti, geminin incelenmesine izin vermediğini bildirdiğinde, İrini Operasyonu, gemide hiçbir yasa dışı malzeme
izine rastlanmayan arama faaliyetini durdurdu ve gemi yoluna devam etmek üzere bırakıldı” denildi.397
● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’deki kadın cinayetleriyle ilgili 2016’da 304, 2019’da
336, 2020’de ise 20 Kasım itibariyle 234 kadın ölümünü ifade etti. Soylu, “Geçen yılın ilk 10 ayında 308'di,
bu yıl 234. Yüzde 24 azalma var ama bizim için 1 bile fazla. Erkeklere sesleniyorum; kendinize gelin. Fiziksel olarak güçlü olabilirsiniz ama neyi tatmin ediyorsun, neyi koruyorsun, neyini sağlıyorsun, hangi duygunu yüceltiyorsun? Ayıptır” dedi.398
● İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un
avukatı Sezgin Tunç’un itirazıyla CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Altun’un evinin
fotoğraflarının çekilmesine ilişkin soruşturmada verilen takipsizlik kararını kaldırdı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li Kaftancıoğlu hakkında 21 Nisan 2020’de Altun’un Kuzguncuk’taki evinin fotoğrafının çekilmesine ilişkin talimat verdiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı vermişti.399

https://twitter.com/E_SemihYalcin/status/1330451345313239040
https://twitter.com/E_SemihYalcin/status/1330451440528191488
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/davutoglunun-kurtce-yanitina-mhpden-sert-tepki-1792960
392 https://www.evrensel.net/haber/419373/emek-partisi-9-olagan-kongresinde-genel-baskanliga-ercument-akdeniz-secildi
393 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/akdenizde-turk-gemisinde-hukuk-disi-arama/2052960
394 https://www.birgun.net/haber/ab-ve-italya-buyukelcileri-ile-almanya-maslahatguzari-disisleri-ne-cagrildi-323991
395 https://www.birgun.net/haber/disisleri-bakanligi-ndan-akdeniz-de-turk-gemisinin-aranmasina-iliskin-aciklama-324133
396 http://www.mfa.gov.tr/sc_-115_--turk-bayrakli-bir-ticari-geminin-irini-harekati-kapsaminda-ulkemizin-rizasi-olmadan-denetime-tabi-tutulmasi-hk-sc.tr.mfa
397 https://www.birgun.net/haber/irini-operasyonu-denetimin-turkiye-nin-izni-olmadan-yapildigini-kabul-etti-323992
398 https://www.aa.com.tr/tr/politika/icisleri-bakani-soylu-erkeklere-sesleniyorum-kendinize-gelin-ayiptir/2053030
399 https://www.birgun.net/haber/canan-kaftancioglu-hakkindaki-takipsizlik-karari-kaldirildi-323967
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● Demokratik Toplum Kongresi (DTK) faaliyetlerine yönelik soruşturmada gözaltına alındığı açıklanan TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’in yanı sıra Diyaiddin Noyan, İrfan Kanğal,
Yılmaz Kan ve Haknaz Sadak “terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklandı.400
● Türkiye’nin Varlık Fonu’nun internet sitesinde Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevindeki Berat Albayrak’ın özgeçmişi değiştirildi. Bakanlıktan istifası öncesinde “Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı olan Sayın Dr. Berat Albayrak, 25-26 ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili olarak Meclis’e girmiş, 64-65 ve 66. Dönem Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak
görev yapmıştır” yazılıydı. Bunun yerine “Dr. Berat Albayrak, 25-26 ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili
olarak Meclis’e girmiş, 64-65 ve 66. Dönem Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapmıştır” denildi.401
24 Kasım 2020
● Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın sosyal
medyadaki açıklamalarıyla ilgili “Yunanistan'ın bölgedeki maksimalist talepleri karşısında, ülkemizin ve
Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak için yürüttüğümüz kararlı faaliyetleri ‘provokatif’, hatta ‘yasa dışı’
olarak nitelemesi diyalogdan kaçmak için ileri sürdüğü bahanelerdir. Önkoşullar ileri sürmekten vazgeçmeli
ve görüşme masasına bir an evvel oturmalıdır” çağrısında bulundu.402
● İzmir Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Menemen Belediyesi’ne yönelik yürütülen
“zimmet ve irtikap” iddialarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un da
aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden üçü savcılıktaki sorguları ardından serbest bırakıldı. Diğer 20 zanlı ise tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne
sevk edildi. Hakimlik, Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve iki belediye başkan yardımcısının da aralarında
bulunduğu 11 kişinin tutuklanmasına ve yedi kişinin adli kontrol şartıyla, iki kişinin de tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmesine karar verdi.403 Kararın ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u kesin ihraç talebiyle 'tedbirli' olarak disipline sevk etme kararı aldı.404
● İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de evlilik
belgesi almak üzere gittiği Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin dava405
ile firari altı şüpheli hakkında hazırladığı ikinci iddianame dosyasının birleştirilmesine karar verdi. Böylece
davadaki sanık sayısı 26’ya yükseldi. Mahkeme, Adalet Bakanlığı aracılığıyla sanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar vererek davayı 4 Mart 2021’e erteledi.406
● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Gelin en az 14 günlük bir
karantina uygulayın. Aşı umuduna kadar Türkiye rahatlasın. Ama bunu yaparken işletmeleri ve çalışanları
ayakta tutacak tedbirleri almayı ihmal etmeyin” çağrısında bulundu. İşletmelere ve çalışanlara nakit desteği
verilmesini öneren Akşener, “Biz bu konuda ısrar ettikçe, beyefendilerin ilk tepkileri işin ekonomik boyutu
oluyor. Oysa, Türkiye’nin gerekli desteği verecek gücü var” dedi. Ayrıca iktidarın yaptığı reform açıklamalarına ilişkin, “Sayın Erdoğan; ne sende bahsettiğin reformları yapacak siyasi irade var ne ekibinde bu reformları hayata geçirecek nitelik var” şeklinde konuştu.407
● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski TBMM Başkanı Bülent
Arınç’ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden istifasını kabul ettiğini duyurdu.408
● İstanbul 31. İş Mahkemesi, NMQ Dijital Servis Hizmetleri Şirketi çalışanları hakkında, 1 Ekim
2018’de yapılan tek taraflı fesih bildirimiyle, maaşlarının sabit kur üzerinden lira olarak ödeme yapılacağına
ilişkin feshin geçersizliğine karar verdi.409 Mahkeme, işçilerin işe iadesine, dört aylık boşta geçen süre ücreti
ödemesine ve işçilerin yasal süre içinde başvurusuna rağmen şirket tarafından işe başlatılmaması halinde
ödenmesi gereken tazminat miktarının işçilerin kıdemi tazminatlarının ödenmesine karar verdi. DİSK’e
https://www.dw.com/tr/dtk-soru%C5%9Fturmas%C4%B1nda-5-tutuklama/a-55705013
https://www.birgun.net/haber/albayrak-varlik-fonu-ndan-istifa-etmedi-ozgecmisi-degistirildi-323940
http://www.mfa.gov.tr/sc_-116_-yunanistan-db-ninin-sosyal-medyadaki-ulkemizle-ilgili-beyanlari-hk-sc.tr.mfa
403 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-chpli-belediye-baskani-tutuklandi-6138973/
404 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/chpden-menemen-belediye-baskanina-kesin-ihrac-istemi-6127966/
405 https://www.birgun.net/haber/kasikci-davasinin-2-nci-durusmasi-goruldu-sanik-sayisi-26-ya-cikti-324078
406 https://www.aa.com.tr/tr/cemal-kasikci/cemal-kasikcinin-oldurulmesine-iliskin-davada-sanik-sayisi-26-oldu/2054134
407 https://bianet.org/bianet/siyaset/234937-aksener-en-az-14-gunluk-karantina-uygulayin
408 https://twitter.com/iletisim/status/1331220359098621958
409 https://www.gazeteduvar.com.tr/disk-basin-is-uyesi-dort-isci-ise-iade-davasini-kazandi-haber-1505430
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bağlı Basın-İş Sendikası üyesi dört işçi, işe iade talebiyle şirkete dava açarak, “İşveren, ücretin 5,4 liraya
sabitleneceği teklifini kabul edip etmeme dışında hiçbir seçenek sunmamış, müvekkili ve diğer işçileri buna
kabul etmemeleri durumunda işsiz bırakmakla tehdit etmiştir. Üstelik avro üzerinden gelir elde eden davalı
şirketin ekonomik krizden olumsuz değil olumlu etkilenmesi beklenmelidir” başvurusu yapmıştı. 410
● Tunceli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Dersim Kültür ve Tarih Vakfı Girişim Grubu’nun 2020 yılı
Mart ayında vakıf senedinin tescili istemiyle yaptığı başvuruyu “Dersim” isminin resmi olarak kabul görmediği gerekçesiyle reddetti.411
25 Kasım 2020
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Temmuz 2020’den sonra test yapılan grubun özelliği nedeniyle
yalnızca semptomlu hastaları bildirdiklerini ifade etmek için veri tablosunda hasta kavramını kullanmayı
tercih ettiklerini aktardı. Bakan Koca, “İleri sürülen iddiaların aksine verdiğimiz verinin doğru anlaşılmasını
sağladık. Hayati risk taşıyan ağır vakalarımızın sayısını paylaşmayı tercih ettik” dedi. Sağlık sistemine esas
yükü, hasta ve ağır hastaların oluşturduğunu ifade ederek Ancak görüyorum ki vatandaşımız pozitif çıkan,
evinde takip edilen, izolasyonda tutulan vakaların hepsinden haberdar olmak istiyor. Bu vakalarla ilgili her
türlü bilgi sistemimizde kayıtlı” şeklinde konuştu. Bundan sonraki süreçte açık test politikasına geçtiklerini
belirterek semptom göstermeyen pozitif vakaları da günlük tabloda vereceklerini aktardı. Bakan Koca açıklamalarında son 24 saatte 28.351 yeni vaka, 6.814 yeni hasta ve 168 yeni can kaybı tespit edildiğini açıkladı.
Yeni verilerle birlikte toplam hasta sayısını 467.730 ve toplam can kaybını 12.840 olarak bildirdi.412
● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, erken seçim
çağrısında bulundu. Akşener, Kılıçdaroğlu’nun Alaattin Çakıcı tarafından tehdit edilmesine ilişkin, ekonomi
ve adalet sisteminde reform yapılacağının iddia edildiği bu dönemde Kılıçdaroğlu’nun hapisten yeni tahliye
olmuş bir kişi tarafından tehdit edildiğini belirterek, “Cumhur ittifakının küçük ortağının genel başkanı tarafından da bu tehdit sahiplenildi” dedi. Bu tehdide yönelik AKP yöneticilerinin ne yapacağını beklediğini
bildiren Akşener, “Arınç konuşma yaptı, üstüne Cemil Çiçek telefonla katıldı. Sayın Arınç istifa etmek
durumunda kaldı” şeklinde konuştu. Türkiye’de liyakat ve şeffaflık olmadığını dile getirerek “Tek kişinin
iki dudağının arasında bir ülke. Hesap verebilirlik, adalet, hukukun üstünlüğü yok. Bu iktidar sistematiğinin
değişmesi için seçim istiyoruz ama bizim sayımız seçim için yetmiyor” dedi. Kılıçdaroğlu ise, “Uzun süredir
Türkiye yönetilmiyor, savruluyor. Yönetim olması için liyakat lazım, sorunların sağlıklı tespiti lazım. Rejim
değiştikten sonra sorunlar sağlıklı tespit edilmiyor” ifadelerine yer verdi. AKP içinde iyi niyetle çözüm
üretmek isteyenleri olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Küçük ortak büyük ortağı esir almış. Ne Bülent Arınç
ne de bir başkası düşüncelerini özgürce ifade edemiyor. Çünkü ifade ettiği zaman küçük ortağı tarafından
tehdit ediliyor” şeklinde konuştu.413
● Gazetecilik faaliyetleri gerekçe gösterilerek hakkında açılan davalar ve hapis cezaları nedeniyle
2019’da Türkiye’den Romanya’ya kaçan gazeteci Nuri Akman, 13 Kasım’da Bükreş’te gözaltına alındı.
Nezarete götürülmeden önce bir polisin İngilizce, “Gönderilmeniz için talimat vardı ve bu talimat bizi aşıyordu” itirafında bulunduğunu belirtti. Beş gün gözaltında tutulduktan sonra Bükreş Havalimanı’ndan Türkiye’ye iade edilmeye çalışıldı. Ardından kendisi ile birlikte yasadışı uygulamaya direnen siyasi mülteciler
ile birlikte avukatları aracılığıyla Romanya’da iltica süreci başlattı.414
● HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatlarından Cahit Kırkazak ile İbrahim
Korhan ve Mehmet Deniz Büyük, Bursa’da evlerine yapılan polis operasyonuyla ile gözaltına alındı.415
Avukatlar Jandarma İl Komutanlığı’nda tutuluyor. Dört günlük gözaltı süresi verilen avukatların, “cezaevlerinde müvekkilleri ile yaptıkları görüşmeler” nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenildi. 416
● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Temmuz’daki tablodan417 sonra ilk kez günlük korona virüs
rahatsızlığına sahip kişi yani vaka sayısını duyurdu. Koca, son 24 saatte 6.814 yeni hasta olduğunu ve 28.351
https://sendika.org/2020/11/ucretlerinin-dusurulmesini-kabul-etmeyince-isten-cikarilmislardi-disk-basin-is-uyesi-dort-isci-ise-iade-davasini-kazandi-602064/
https://www.birgun.net/haber/mahkeme-dersim-ismini-reddetti-324134
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-fahrettin-koca-gunluk-vaka-sayisini-acikladi-son-24-saatte-28-bin-351-yeni-vaka-41672072
413 https://www.chp.org.tr/haberler/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-ve-iyi-parti-genel-baskani-aksenerin-ortak-basin-toplantisi-25-kasim-2020
414 https://www.mlsaturkey.com/tr/nuri-akman-romanya-sucustu-yakalandi-bu-abnin-de-utanci/
415 https://susma24.com/demirtasin-avukatlari-gozaltina-alindi-muvekkilleriyle-gorusmeleri-suc/
416 https://yeniyasamgazetesi.info/avukatin-muvekkilleriyle-gorusmeleri-suc/
417 https://www.hurriyet.com.tr/video/son-dakika-haberi-28-temmuz-korona-tablosu-ve-vaka-sayisi-saglik-bakani-fahrettin-koca-tarafindan-aciklandi-41575138
410
411
412

49

Özgürlük için Basın

İfade ve Basın Özgürlüğü Kasım 2020 Raporu

Gazeteciler Cemiyeti

418

yeni vaka olduğunu duyurdu. Koca, 29 Temmuz itibariyle tabloda sadece “hasta sayısı” duyurulmasıyla
ilgili “Temmuz ayından sonra test yaptığımız grubun özelliği nedeniyle sadece semptomlu hastaları bildirdiğimiz için veri tablosunda gerçek mahiyetin anlaşılması adına hasta ismini kullanmayı tercih ettik. Bu
konuda haksız ithamlarla karşılaştık. Dünyadaki hasta karşılaştırmalarında uyum sağlamak, sistemi riske
eden durumu yansıtmak amacıyla ağır vakalarımızın sayısını da paylaşmayı tercih ettik” dedi.419
26 Kasım 2020
● Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül’ün “silahlı terör
örgütüne üye olma” suçlamasıyla altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.420
● DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ilişkin “Küçük
ortak, ne kadar siyasetçi varsa hepsine bağırarak fırça çekiyor. İktidar partisindenmiş, muhalefettenmiş hiç
fark etmiyor. Çok bağırıyorsunuz” diyerek RTÜK’e “Küçük ortağın yayınlarına 18 yaş sınırı konulsun lütfen” çağrısında bulundu.421 MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Babacan’ın bu ifadelerine “Babacan’a tavsiyemiz ‘had sınırı’nı bilmesidir” diyerek tepki gösterdi. Büyükataman ayrıca Babacan’a ilişkin,
“Türkiye'ye kurulan tuzaklara gönüllü taşeronluk yapmak üzere yüzde 100 yabancı sermaye ile imal edilen
DEVA isimli particikte genel başkancılık oynayan Ali Babacan; emsalleri ile birlikte mekân tuttuğu çukur
seviyeden, Sayın Genel Başkanımıza dil uzatma hadsizliğinde bulunmuştur” dedi. Büyükataman açıklamasının devamında Babacan için “il başkanı bulamayan cücük bir yapılanmanın başındaki etkisiz eleman”
ifadelerini kullandı.422
● Türkiye Varlık Fonu’ndan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının Katar Yatırım Otoritesi’ne (QIA) devri için mutabakat anlaşması imzalandı. Açıklamada, “TVF CEO’su
Zafer Sönmez ile Katar Yatırım Otoritesi (QIA) CEO’su Mansoor bin Ebrahim Al-Mahmoud tarafından
bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen bir törenle imzalanan anlaşma, Borsa İstanbul’un yönetimi için iki kurumun gelecekte yapabileceği işbirliğini de kapsıyor” denildi.423 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Her şey satılıyor, yarın öbür gün Saray’ın yarısını sattık Katarlılara derse kimse şaşırmasın. Türkiye Varlık Fonu’nu niye kurdular, kime neyi nasıl satarız, bunun arayışı içindeler” tepkisini
gösterdi.424 CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak da, “Sakarya Tank Paleti verdiler, yetmedi Kanal İstanbul arazilerini peşkeş çektiler, yetmedi Katarlı yayıncıya 300 milyon TL kıyak çektiler, yetmedi şimdi Borsa'nın
yüzde 10’unu Katar'a veriyorlar. Oldu olacak Türkiye'nin tapusunu da Katar'ın üstüne yapın!” ifadelerini
kullandı.425
● Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, “Türkiye'nin yasa dışı eylemleri sonrasında (Kıbrıs) Maraş’ta artan gerilim ve müzakerelerin yeniden başlamasına duyulan acil ihtiyaç” ortak
karar tasarısı kabul edildi. Tasarıda, KKTC’nin kapalı Maraş’ın halkın kullanıma açma kararı için “Türkiye'nin yasa dışı faaliyeti” nitelendirmesi yapıldı ve karar kınandı. AP, AB Konseyi’ne Türkiye’nin eylemlerine karşı birlik içinde kalınması ve Türkiye’ye yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.426
● DİSK’e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası’na (Birleşik Metal-İş) üye oldukları için fabrikalarından tazminatsız işten atılan veya ücretsiz izne çıkarılan işçiler Kocaeli’nin Gebze ilçesinden yürüyerek
Ankara’ya geldi. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Temsilcisi Numan Özcan da “Örgütlenme
özgürlüğü en temel çalışma haklarından bir tanesi. Örgütlenme olmadan çalışma hakkını savunmak pek
mümkün değil. Bu hak salgın koşullarında da geçerli” diye konuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı yetkililerine hazırladıkları dosyayı sunan sendika heyeti, işyerlerine denetim yapılması için müfettiş talep etti.427
27 Kasım 2020
https://www.hurriyet.com.tr/video/son-dakika-haberi-29-temmuz-korona-tablosu-ve-vaka-sayisi-saglik-bakani-fahrettin-koca-tarafindan-aciklandi-41576063
https://www.evrensel.net/haber/419693/fahrettin-koca-uzun-zaman-sonra-gunluk-vaka-sayisini-acikladi-28-bin-351
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/hdp-antalya-milletvekili-kemal-bulbul-6-yil-3-ay-hapis-cezasina-carptirildi/2056511
421 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/babacandan-rtuke-kucuk-ortagin-yayinlarina-18-yas-siniri-konulsun-1793781
422 https://www.birgun.net/haber/mhp-den-ali-babacan-a-cucuk-bir-yapilanmanin-basindaki-etkisiz-eleman-324363
423 https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/tvf-ve-katar-yatirim-otoritesi-borsa-istanbul-un-yuzde-10-luk-payinin-qia-ya-devri-icin-mutabakat-anlasmasi-imzaladi/2057041
424 https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-ne-oluyor-bu-katar-aski-324466
425 https://twitter.com/faikoztrak/status/1330963940784959489?s=20
426 https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/avrupa-parlamentosundan-turkiyeye-yaptirim-cagrisi-6142841/
427 https://medyascope.tv/2020/11/26/gebzeden-yola-cikan-metal-iscileri-ankarada-uluslararasi-calisma-orgutu-ve-calisma-bakanligi-yetkilileri-ile-gorustu/
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● Van İl Emniyet Müdürlüğü’nün operasyonuyla HDP Van İl Örgütü’nün Gençlik Meclisi’nin bulunduğu katta bir bilgisayar, hard disk ve birkaç kitaba el konulduğu bildirildi. HDP Van İl Eş Başkanı
Ökkeş Kava, hukuka aykırı arama yapıldığını belirterek, “Arama ancak mahalle muhtarı, bina sorumlusu,
avukat gibilerin gözetiminde yapılır. Siyasi bir parti aranırken hukukun öngördüğü biçimde yapılması gerekir” dedi.428
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi’yle ilgili “Yatırımlarda herhangi bir durma söz
konusu değil. Bunlar içerisinde bir numaralı proje Kanal İstanbul. Projenin mimari boyutu hazırdır, bunun
yanında teknik bütün boyutlar hazırdır. Artık işin ihale safhasına gelmiştir” dedi.429
● CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hükümetin Covid-19 salgını yönetim sürecini eleştirerek, “Bilim kurulunun önerilerini dikkate almayan bir iktidarın bu felaketi önleme şansı zaten yoktu. TTB’nin ne
PKK’lığı kaldı, bütün suçlamalar yapıldı. TTB haklı çıktı. TTB halen verilerin eksik söylendiğini ifade
ediyor. Şu anki veriler bile eksik” dedi.430
● İyi Parti Genel Başkanı Akşener, “Sayın Arınç, Sayın Cemil Çiçek, onların yaptığı konuşmaların
üzerine üç gün sonra Sayın Erdoğan’ın rencide olması enteresan bir durum. Böyle bir durumda iktidar partisi, bu sistemle partileri taşıyamıyor, bu sistem de Türkiye’yi taşıyamıyor. Dolayısıyla seçime gitmek mecburiyetinde kalacak” diyerek erken seçim çağrısını yineledi.431
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, “PKK/KCK adına faaliyette bulundukları” gerekçesiyle
yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyon432 sonrasında gözaltında olan Halkların Demokratik
Kongresi (HDK) üyesi siyasetçi Çiğdem Kılıçgün Uçar’ın Covid-19 virüsü testi pozitif çıktığı bildirildi.
Uçar’ın avukatı Meral Hanbayat, savcılıktan Uçar’ın gözaltı kararının kaldırılmasını ve tedavi koşullarının
yaratılmasını talep ettiğini aktardı.433
● Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu Başkanvekilliği görevinden de ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu’nu Türkiye Varlık Fonu Yönetim
Kurulu üyeliğine atadı. Bu arada Arda Ermut’un da üyelikten ayrıldığı görüldü. Erdoğan’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüttüğü 2016 yılında kurulan Türkiye Varlık Fonu’nun yönetiminde Prof. Dr. Erişah
Arıcan, Hüseyin Aydın ve Zafer Sönmez yer alıyor. Fon bünyesinde 23 şirket, iki lisans ve çeşitli gayrimenkuller bulunuyor.434
28 Kasım 2020
● Diyarbakır’da özel bir hastanenin medya sorumlusu olarak görev yapan gazeteci Yılmaz Tarancı,
korona virüs rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.435
29 Kasım 2020
● HDK üyesi Çiğdem Kılıçgün Uçar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.436
● Kocaeli Kandıra 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuklu HDP’nin Diyarbakır eski
milletvekili Çağlar Demirel, Tunceli Belediyesi eski Başkan Yardımcı Nurhayat Altun, HDP’nin eski Eş
Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, DBP’nin eski Eş Genel Başkan Sebahat Tuncel, Diyarbakır Büyükşehir
Belediye eski Başkanı Gülten Kışanak’ın aralarında bulunduğu siyasetçilerin hücrelerine operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyonda, siyasetçilerin tuttuğu notlar, savunmaları, şiir ve edebiyat çalışmalarının
yanı sıra kalem ve kitaplarına da el konulduğunu aktarıldı.437
30 Kasım 2020
● Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ekim ayındaki AB zirvesinden bu yana Türkiye ile ilişkilerde
birçok zorluklar ve engeller olduğunu ifade ederek, “Türkiye ile ilişkilerde maalesef istediğimiz gibi bir

https://t24.com.tr/haber/hdp-van-il-binasina-polis-baskini,917327
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/erdogan-su-anda-saglik-bakanligimizin-da-attigi-adimlarla-koronavirus-tedbirleri-almaya-mecburuz-ve-alacagiz/2057891
https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-ne-oluyor-bu-katar-aski-324466
431 https://www.birgun.net/haber/aksener-iktidar-partisi-secime-gitmek-mecburiyetinde-kalacak-324579
432 https://www.evrensel.net/haber/419723/sisli-belediye-baskan-yardimcisi-cihan-yavuz-dahil-cok-sayida-kisi-gozaltina-alindi
433 https://yeni1mecra.com/kovid-19-olan-ucar-gozaltinda-tutuluyor/
434 https://www.dw.com/tr/albayrak-varl%C4%B1k-fonundan-da-ayr%C4%B1ld%C4%B1/a-55752055
435 https://www.cumhuriyet.com.tr/amp/haber/koranavirus-tedavisi-goren-gazeteci-taranci-yasamini-yitirdi-1794581?__twitter_impression=true
436 https://gazetekarinca.com/2020/11/gozaltinda-covid-19-testi-pozitif-cikan-kilicgun-ucar-serbest-birakildi/
437 https://www.evrensel.net/haber/419943/aclik-grevinin-basladigi-kandira-cezaevinde-koguslara-baskin-duzenlendi
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ilerleme olmadı” dedi. Merkel, Aralık ayında yapılacak AB zirvesinde Türkiye’nin ele alınacağını bildirdi.438
● Number One’ın sahibi Ali Karacan’ın, teknik eleman Cemal Polat’ı kendisine haber vermeden
kanalın sahibi olarak gösterdiği ortaya çıktı. Maaşını banka hesabı yerine elden ve düzensiz ödemelerle
aldığını belirten Polat, şirketten ayrıldıktan sonra Karacan’ın vergi borçlarının kendisinin üzerine kayıtlı
olduğunu öğrendi. Polat, Karacan’ın telif cezalarını ödememesi nedeniyle de meslek birliklerince açılan
davadan ceza aldı. Parayı ödeyemeyen Polat, üç buçuk yıldır denetimli serbestlik ile kamu yararına çalışıyor. Polat’ın hakkında bazıları hala sonuçlanmayan 58 dava bulunuyor. Polat, Karacan’ın kendisi yerine
sahte imza attığını kaydetti.439 Karacan, yanında çalışan başka kişileri de daha önce şirket yetkili olarak
göstermiş ve borçlarını bu yöntem ile ödememiş.440 DİSK’e bağlı Basın-İş Sendikası, Number One sahibi
Ali Karacan’ın borçlarını Polat’a ödetmesine ilişkin “Emek sömürüsünü de aşıp emekçinin cebine göz diken
Karacan hakkında yasal işlem başlatılmalıdır. Takipçisi olacağız” paylaşımında bulundu.441
● Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü
PKK/KCK’nın “zindan yapılanması”na yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen, aralarında üç avukatın da bulunduğu 11 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.442 Avukatlardan Cahit Kırkazak’ın, HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatlarından biri olduğu ve gözaltına alınmasına, 140 Journos ekibinin Demirtaş’la ilgili hazırladığı “Coğrafya Kader” belgeselinde, Demirtaş’ın haksız yere tutuklandığını ve bu tutuklamanın siyasi saiklerle devam ettiğini
söylemesinin gerekçe gösterildiği belirtildi. Kırkazak, 2016’da “Demirtaş mektubunu sızdırdığı” gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.443

Olumlu Gelişmeler
10 Kasım 2020
● AİHM, Cumhuriyet’in 10 eski yönetici ve yazarlarının “FETÖ ve PKK’ya üye olmamakla birlikte
örgüt adına suç işlemek” suçlamasıyla tutuklandığı ve hapis cezası aldığı davaya ilişkin yaptığı incelemede,
sekiz gazeteciye ayrı ayrı 16.000 Euro para cezası ödenmesini kararlaştırdı.444 Buna göre, eski Genel Yayın
Yönetmeni Murat Sabuncu ve Akın Atalay ile karikatürist Musa Kart dahil Önder Çelik, Mustafa Kemal
Güngör, Hakan Karasinir, Güray Tekin Öz ve Bülent Utku’ya ödeme yapılması gerekecek. Kararda, davacılara yönelik geçici gözaltı kararlarının “makul gerekçeler” olmadığı ve gazete ve yazarlarının “terör örgütü
propagandası” yaptığına dair ipucu bulunmadığı belirtildi.445 Gürsel ve Günay’ın başvuruları hakkında ise,
“Türkiye’de AYM tarafından ifade özgürlüğü ve kişi ve özgürlük haklarının ihlal edildiğine karar verdiği
için başvurularının AİHM tarafından ele alınmadığı” belirtildi.446 Yargıtay, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hapis cezası kararını “somut kanıt” olmadığı gerekçesiyle 25 Nisan 2018’de bozmuş ve sanıkların
beraatına hükmetmişti ancak yerel mahkeme karara direnmiş, dosya yeniden Yargıtay’a gitmişti.447
12 Kasım 2020
● AİHM, 2006 yılındaki Nevruz kutlamaları sırasında yaptığı konuşma nedeniyle hapse mahkum
edilen Emek Partisi (EMEP) yöneticisi Halil İmrek’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ve Türkiye’nin
İmrek’e 5.000 Euro tazminat ödemesine karar verdi. İmrek, 2006 yılında EMEP’in Adana’daki yöneticisi
olarak Nevruz kutlamalarındaki etkinliklere katılmıştı. Nisan 2006’da ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla gözaltına alınan İmrek’in, 18 Mart 2006’da Adana’daki kutlamalara katılması ve Osmaniye ilçesinde
19 Mart 2006’da yaptığı konuşması delil olarak gösterilmiş ve tutuklanmıştı. Bir ay sonra açılan davada

https://www.trthaber.com/haber/dunya/merkelden-turkiye-itirafi-istenen-ilerleme-saglanamadi-535165.html
https://www.haber3.com/medya/ali-karacan-hakkinda-olay-iddialar-haberi-5575674
https://artigercek.com/haberler/medya-patronu-ali-karacan-i-kim-koruyor-1
441 https://twitter.com/Disk_Basin_is/status/1333345086613106688?s=08
442 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/bursada-pkknin-cezaevi-talimat-trafigini-yonettigi-iddia-edilen-avukatlar-sorusturmasinda-1-kisi-tutuklandi-41675414
443 https://www.gazeteduvar.com.tr/demirtasin-avukati-cahit-kirkazak-gozaltina-alindi-haber-1505502
444 https://tr.euronews.com/2020/11/10/aihm-cumhuriyet-eski-cal-sanlar-davas-nda-turkiye-yi-mahkum-etti
445 http://www.diken.com.tr/aihm-cumhuriyet-davasinda-turkiyeyi-mahkum-etti/
446 https://www.amerikaninsesi.com/a/aihm-cumhuriyet-davasinda-turkiyeyi-mahkum-etti/5655109.html
447 https://www.dw.com/tr/aihm-cumhuriyet-davas%C4%B1nda-t%C3%BCrkiyeyi-mahkum-etti/a-55551888
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“örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılanmıştı. Temmuz 2006’da tahliye edilen İmrek’e 16 Eylül’deki
duruşmada bir yıl hapis cezası verilmişti. Karar, Ocak 2012’de Yargıtay’ca onanmıştı.448
● Gazeteci Cihan Ölmez serbest bırakıldı.449 Ölmez, Diyarbakır merkezli operasyonda Şırnak’taki
evinde 9 Kasım’da gözaltına alınmıştı.450
● Gazeteciler Cemiyeti tarafından AB desteğiyle yürütülen “Demokrasi için Medya, Medya için
Demokrasi Projesi” kapsamında “Gazeteciler Cemiyeti Basın Onur Ödülü”, 18 Ekim’de yaşamını yitiren
gazeteci Bekir Coşkun’a verildi. Ödül, Gazeteciler Cemiyeti’nin Ocak 2021’de düzenleyeceği “Yıllık
Medya Konferansı”nda Bekir Coşkun’un anısına eşi Andree Coşkun’a sunulacak. Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Nazmi Bilgin, Kasım ayı toplantısında Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun da oybirliğiyle
jüri tarafından ödülün Coşkun’a verilmesi kararını onadığını açıkladı. Bilgin, ayrıca proje kapsamında işsiz
gazetecilere telif desteği verildiğini belirterek, haber ve araştırma yazılarının Gazeteciler Cemiyeti’nin günlük yayın organı 24 Saat Gazetesi’nde yayımlandığını hatırlattı. Bilgin, “Geçen yıl kendisine M4D Proje
Direktörü ve Cemiyet Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı bu yazılardan oluşan e-dergiler hazırlama niyetimizi
aktarınca kadim dostum Bekir Coşkun büyük bir cömertlikle bu yayının isim babası olmayı istedi. Böylece
‘9. Köy, Medya Dayanışma’ dergileri hayata geçirildi. Geçtiğimiz yıl 19 sayı çıkarttığımız 9. Köy Dergisi’nde artan telifli yazı kabul sayısıyla birlikte bu yıl şimdiden 19’uncu sayıya ulaştık. Bu sayıyı değerli
dostum anısına ithaf ettik” dedi.451
13 Kasım 2020
● Ankara Büyükşehir Belediyesi, BİK iş birliğiyle şehrin yerel gazetelerinin bilinirliği ve okunurluğunu arttırmak amacıyla “Ankara gazetelerini okuyor” afişleriyle tanıtım başlattı. Afişte, Anadolu, Sonsöz,
Başkent, Ticari Hayat, Zafer, 24 Saat, Anayurt, İlk Sayfa ve Güçlü Anadolu’nun logolarına yer verildi. BİK
Ankara Şube Müdürü Murat Yürekli, “Ankara’daki gazetelerimize önümüzdeki süreçte de gerek gazeteler
için okuma stantlarının oluşturulması gerekse diğer katkıların sunulması noktasında da Büyükşehir Belediyemizin katkılarının süreceğine inancım tamdır. Bu destek gazetelerimiz için değerli bir destektir” kampanyayı anlattı.452
17 Kasım 2020
● İstanbul Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılık mütalaası doğrultusunda KRT Genel Müdürü Adnan Bulut’un yargılanmasında haksız yere gözaltına alındığına ve tazminat ödenmesine karar verdi.
Bulut, 23 Eylül 2008’de Ergenekon Kumpas Davası kapsamında gözaltına alınmıştı. İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde 5 Ağustos 2013’te görülen davada FETÖ mensubu olduğu anlaşılan hakim ve savcılar tarafından altı yıllık yargılamanın sonucunda altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı.453 Ergenekon Davasının çökmesiyle 21 Nisan 2016’de Yargıtay 16.Ceza Dairesi mahkumiyet kararlarını bozmuş daha sonra 1
Temmuz 2019’da İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada da Bulut dahil tüm sanıklar beraat
etmişti.454
18 Kasım 2020
● İstanbul Anadolu Adliyesi 29. Asliye Ceza Mahkemesi, soL Haber Portalı Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü ve ÇGD İstanbul Temsilcisi Uğur Güç’ün “Devlet kurumlarına hakaret” suçlamasından beraatına
karar verdi. Güç, “Mahkeme küfürbaz avukatın istediğini yaptı: Işıl Özgentürk’e hapis cezası” haberi nedeniyle yargılanıyordu.455
19 Kasım 2020
● Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Savcısı İrfan Sert’in, OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın tahliyesi kararına karşı yaptığı itirazı reddetti. Bu karara savcılıkça yapılan itirazı

https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/234285-newroz-konusmasina-14-yil-sonra-ifade-ozgurlugu-karari
https://twitter.com/botanistan/status/1326795428663332867
https://susma24.com/gazeteci-cihan-olmez-de-cizrede-gozaltina-alindi/
451https://ankahaber.net/haber/detay/gazeteciler_cemiyeti_basin_onur_odulu_bekir_coskuna_verildi_20984#.X6z8SOmPvq8.twitter
452 https://www.bik.gov.tr/buyuksehirden-ankara-gazetelerini-okuyor-kampanyasi/
453 https://www.sabah.com.tr/galeri/aktuel/ergenekonda-kic-kac-yil-ceza-aldi/38
454 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/gazeteci-adnan-bulutun-hukuk-zaferi-316064h.htm
455 https://www.evrensel.net/haber/419033/gazeteci-ugur-guc-devlet-kurumlarina-hakaret-ten-yargilandigi-davadan-beraat-etti
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inceleyen Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi de Yıldız’ın tutuksuz yargılanmasıyla ilgili “Tahliye kararı
yasa ve usule uygun” diye hükmetti.456
● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, BirGün İmtiyaz Sahibi İbrahim Aydın ile eski Sorumlu Yazı
İşleri Müdürü olan Uğur Koç ve birgun.net Sorumlu Müdürü Mustafa Kömüş’ün “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamasından beraatlarına kararı verdi. Kararda, “Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması” gerekçe gösterildi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın müşteki
olarak yer aldığı davada, BirGün’de ve birgun.net’te yayımlanan “Ekşi Sözlük’teki Berat Albayrak-Özge
Ulusoy başlığı kaldırıldı” haberi nedeniyle savcılıkça iki yıl dört ay ile dört yıl sekiz ay arasında hapis cezası
talep edilmişti.457
21 Kasım 2020
● İtalya’nın çağdaş sanat fuarı Artissima kapsamında, İtalyan sanatçı Carol Rama’nın ruhunu ve
karakterini yansıtan kadın sanatçılara verilen Artissima özel ödülü bu yıl sanatçı ve gazeteci Zehra Doğan
layık görüldü. Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Doğan hakkında 2015’te sokağa çıkma yasakları sürecinde
yaptığı haber ve resimler nedeniyle iki yıl dokuz ay 22 gün hapis cezası vermişti. Temmuz 2017’de onama
kararıyla Doğan tutuklanmıştı. Gazeteci, 24 Şubat 2019’da tahliye olduktan sonra 5 Nisan 2019 tarihinde Index on Censorship tarafından “Sanat Dalında İfade Özgürlüğü Ödülü”, 11 Ekim 2019’da Beyrut’ta May
Chidiac Vakfı’nın “Gazetecilikte Olağanüstü Cesaret Ödülü”, Şubat 2020’de İtalya’da öldürülen genç bir
devrimci olan Roberto Scialabba’ya adanan “Roberto Scialabba Özel Ödülü” ve 16 Ekim 2020’de İtalya’nın
Cenova kentinde düzenlenen 14. Kadın Mükemmellik Festivali’nde “Uluslararası Hypatia Kadın Mükemmellik Ödülü” almıştı.458
22 Kasım 2020
● Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin, 21 Eylül tarihli kararıyla Sözcü yazarı Emin Çölaşan hakkında
İstanbul Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasından 11 ay
20 gün hapis cezası verdiği hükmün bozulmasına karar verdiği ortaya çıktı. Çölaşan kararı köşe yazısında
duyurdu.459
24 Kasım 2020
● AİHM, Ahmet Şık’ın, Cumhuriyet davasında tutuklu yargılanmasıyla ilgili başvurusuna “özgürlük
ve güvenlik hakkı” ile “ifade ve basın özgürlüğü hakkı” başlıklarında ihlal yaşandığına ve Türkiye’nin Şık’a,
16.000 Euro tazminat ödemesine hükmetti. Şık, Cumhuriyet eski yazar ve çalışanlarına yönelik operasyon
kapsamında 30 Aralık 2016’da tutuklanıp 9 Mart 2018’de tahliye edilmiş ardından da milletvekili seçilmişti.460
25 Kasım 2020
● Ankara 13. İdare Mahkemesi, RTÜK’ün TELE1’e verdiği 25.881 liralık idari para cezasının iptaline karar verdi. Kararda, “Spikere ait ifadelerin, kendi bakış açısı çerçevesinde siyasilerin tasarruflarına
yönelik deprem özelinde öneri ve eleştiri olarak değerlendirilmesi gerektiği, diğer ifadelerin ise ana muhalefet partisi sözcüsüne ait değerlendirmelerin aktarımı olduğu ve haber değeri taşıdığı sonucuna varıldığından tesis edilen işlemde bu yönüyle de hukuka uygunluk bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı. RTÜK,
Elazığ ve Malatya’daki depremlerle ilgili TELE1’de yayınlanan 24 Ocak’taki ‘Deprem Özel’ ve 27
Ocak’taki Ana Haber Bülteni programlarının “halkı sorumlu yayıncılık anlayışıyla bilgilendirmediği, izleyicilerde korku, panik, endişe ve karamsarlık duyguları oluşturacak nitelikte” olduğunu öne sürmüştü.461
27 Kasım 2020

https://www.birgun.net/haber/savcinin-muyesser-yildiz-itirazina-iki-mahkemeden-de-ret-323471
https://www.birgun.net/haber/birgun-calisanlari-berat-albayrak-in-sikayetiyle-acilan-davadan-beraat-etti-323490
458 http://www.sanatatak.com/view/zehra-dogan-artissima-odulune-layik-goruldu
459 https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/emin-colasan/recep-beye-hakaretten-aklanmak-6135597/
460 https://www.evrensel.net/haber/419574/aihm-gazeteci-ahmet-sik-davasinda-hak-ihlali-karari-verdi
461 https://tele1.com.tr/mahkeme-tele1i-hakli-buldu-rtukun-deprem-cezasini-iptal-etti-274184/
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● Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Gerger Fırat genel yayın yönetmeni Hacı Boğatekin’in “örgüt propagandası” ve “suçu ve suçluyu övmek” suçlamalarından beraatına karar verdi.462
30 Kasım 2020
● Olay TV yayın hayatına başladı.463 Genel Yayın Yönetmenliğini Süleyman Sarılar’ın üstlendiği
kanala ilişkin “Değişim başlıyor, televizyon haberciliği fabrika ayarlarına dönüyor. Türkiye’nin tarafsız,
doğru habere ihtiyacı gün geçtikçe artıyor. Olay TV doğru ve tarafsız haberi hızla kamuoyuna iletmek üzere
yeniden yapılanıyor. Olay TV bütün siyasi görüşlere saygılı, hiçbir fikrin inancın grubun karşısında veya
yanında olmayan, herkese eşit mesafede duran, sadece gerçekleri araştıran/haberleştiren bir ekiple yola çıkıyor” açıklamasını yapıldı.464

https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/235117-gazeteci-haci-bogatekin-e-beraat
https://t24.com.tr/video/olay-tv-yayin-yayin-hayatina-basladi,34385
464 https://www.olaytv.com.tr/gundem/olay-tv-yayin-hayatina-basladi-h7673.html
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