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Bu Rapor Gazeteciler Cemiyeti  
“Press For Freedom / Özgürlük İçin Ba-
sın” Çalışma Grubu tarafından hazırlan-
mıştır. Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük 
için Basın Çalışma Grubu, medya çalışan-
ları ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan 
bağımsız bir platform aracılığıyla özgür ba-
sın için politika yapıcılara ulaşmayı; ifade 
ve basın özgürlüğü konusunda yasal du-
rumu ve devam eden ihlalleri göstererek bu 
konuda farkındalık yaratmayı, atölyeler ve 
konferanslar düzenleyerek gazetecilik pra-
tikleri ile ilgili medya çalışanlarını ve sivil 
toplum temsilcilerinin kapasitesini geliştir-
meyi amaçlamaktadır.  
 

Ó 
Gazeteciler Cemiyeti’nin Özgürlük 

için Basın ifade ve basın hürriyetleri ihlal-
leri raporları Mart 2014’den bu yana dü-
zenli yayınlanmaktadır.  

Açık kaynaklardan, medya taramala-
rından, proje ofisine çeşitli şekilde yapılan 
başvuru ve ihbarlardan hazırlanan bu ra-
porlardaki her türlü içeriğin sorumluluğu 
tamamıyla Gazeteciler Cemiyeti’ne aittir, 
kaynak gösterilerek kısmen veya tamamen 
çoğaltılabilir, bilimsel yayınlarda kullanı-
labilir. 
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Gazeteciler Cemiyeti hakkında  

Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak 
1946’da gazeteciler Mekki Sait Esen, Ni-
yazi Acun, Aka Gündüz, Bilal Akba, Adil 
Akba, Sebahattin Sönmez ve Muvaffak 
Menemencioğlu tarafından kuruldu. Cemi-
yetin kuruluş amacı, basın organlarındaki 
gazetecileri bir araya toplamak, mesleki ve 
sosyal hakları geliştirmek, mesleğin gerek-
liliği olan hak ve özgürlükleri savunmak 
olarak belirlendi. 

Kurucu başkanlığı üstlenerek 1946-
1956 yılları arasında Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanlığı’nı yürüten Mekki Sait Esen’in 
ardından 1956-1957 döneminde eski kon-
tenjan senatörlerinden Ecvet Güresin cemi-
yet başkanlığını üstlendi. 

Kudret gazetesi kurucusu ve sahibi Ga-
zanfer Kurt’un, 1959 yılına kadar Gazete-
ciler Cemiyeti’ne başkanlık yapmasının ar-
dından bu görevi 1960 yılına kadar Atilla 
Bartınlıoğlu üstlendi. CHP’nin eski Millet-
vekili Altan Öymen, 1960 ve 1961 yılla-
rında 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 Başkan-
lığı’na getirildi. 

Ekspres gazetesi kurucu sahipliğini ya-
pan Doğan Kasaroğlu, 1963 - 1968 döne-
minde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ola-
rak görevi devralmasından sonra TRT Ge-
nel 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 ce-
zası alarak bazı meslektaşları ile birlikte 
cezaevine giren Cenkçi, 1969 yılında Ga-
zeteciler Cemiyeti başkanı seçildi. 1992 yı-
lına 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 ga-
zetesi sahipliği ve Yazı İşleri Müdürlüğü 
görevini üstlendi, daha sonra Dünya gaze-
tesinde Haber Müdürü olarak görev yaptı. 
Bilgin, Tercüman gazetesinde Parlamento 
ve Cumhurbaşkanlığı muhabirliği görevle-
rini de yürüttü. TRT-2’nin kuruluşunda yer 
aldıktan sonra TRT’ye, beş yıl “Uzman Ha-
berci” ve “Genel Müdür Danışmanı” olarak 
hizmet verdi. Bilgin 1992 yılında ittifakla 
cemiyet Genel Başkanı seçildi. 1996 yı-
lında kuruculuğunu üstlendiği Türkiye Ga-
zeteciler Federasyonu’nda Genel Başkan-
lık görevi yapan Bilgin, bu görevi 2009 yı-
lına kadar sürdürdü.  

BRT televizyonunun Ankara temsilci-
liği görevini de yapan Bilgin, Unesco Tür-
kiye Milli Komitesi üyeliği ve Denetçiliği 
görevinde de bulundu. Basın İlan Kurumu 
Genel Kurul üyeliği, Türk Silahlı Kuvvet-
leri Elele Vakfı Mütevelli Heyet ve Yöne-
tim Kurulu üyeliği ve Reklam Kurulu üye-
liği 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 kuru-
luşlarından ve sivil toplum örgütlerinden 
birisidir. 

Cemiyetimiz, 1946 yılındaki kurulu-
şundan bu yana her zaman cumhuriyet, ço-
ğulcu demokrasi ile ifade ve basın özgür-
lüğü başta olmak üzere özgürlüklerin yıl-
maz 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 “Gazeteci-
ler Cemiyeti-Bir gazeteci neredeyse, ay-
dınlık oradadır” adlı çalışma hak kazandı.
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Giriş  
Eylül ayı basın ve ifade özgürlüğünü olumsuz yönde etkileyen gelişmelerin yoğun olduğu 

bir ay oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi’ni güvenlik politikaları aleyhine 
kararlar almakla suçladı. Soylu’nun AYM’yi insan hak ve özgürlüklerini destekleyici kararları ne-
deniyle hedef almasını destekleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AYM’nin kapatılması, 
idam cezasının yeniden uygulanması, Türk Tabipleri Birliği’nin kapatılması gibi önerileri gündeme 
getirdi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, “Cumhur İttifakı” or-
tağı Bahçeli’nin önerilerinin hayata geçirilebileceği yönünde mesajlar verdi.  

HDP’nin yönetim kadroları, eski ve şimdiki milletvekilleriyle hakkında 6-8 Ekim 2014’teki 
(Kobani / Ayn el Arap) protestolarındaki çatışmalar nedeniyle yürütülen soruşturma gerekçesiyle 
gözaltı ve tutuklama kararları alındı. Muhalefet altı yıl önceki olaylarla ilgili alınan kararları sor-
gularken, HDP’ye yönelik operasyon sürecini “muhalefeti susturma” girişimi olarak yorumladı.  
HDP’li Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen’in Ankara’da gözaltında bulunduğu sırasında 
“Ben demokrasicilik oynanacak yaşı geçtim. Türkiye'nin koşulları da oyun oynanacak bir ortama 
sahip değil” diyerek belediye başkanlığından istifa kararı alması “seçilmişler üzerinde baskı” eleş-
tirisini arttırdı. İçişleri Bakanı Soylu ise, 31 Mart 2019 seçimleri öncesinde seçilmiş belediye baş-
kanlarıyla ilgili açıkladığı tabloda, 2014-2019 döneminde görevinden uzaklaştırılan belediye baş-
kanlarından 94 kişiden 63’ü hakkında verilen hapis cezalarını gündeme getirdi. 

Dış politikada Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi’yle Doğu Akdeniz kaynaklı gerilim tır-
manırken NATO’nun ev sahipliğinde çözüm arayışları başladı. Ancak Doğu Akdeniz konusunda 
Yunanistan’ın diplomatik müzakerelere geçişi yavaşlatması, iki ülke arasındaki gerilime Avrupa 
Birliği (AB) ülkeleriyle ABD ve Rusya’nın da müdahalelerini arttırdı.  

Eylül ayında Özgürlük için Basın (ÖiB) raporunda sosyal medya platformlarının düzenlen-
mesi için yürürlüğe konulan yeni yasanın gazetecilik ve halkın haber alma hakkı aleyhine doğur-
duğu sonuçlar ön plana çıktı. Haber sitelerine ve sayısız habere erişim engeli getirildi. Engelleme 
kararlarının haber yapılmasına da erişim yasağı getirildi. Bu durum “çifte sansürleme” olarak ad-
landırılabilecek şekilde söz konusu haberleri tümüyle unutturma, kamuoyu bilgisinden silme olarak 
değerlendirildi. Mahkemelerin kamu görevlilerinin görevleri ile ilgili eleştirel haberlere “kişilik 
haklarını” koruma gerekçesiyle yasak getirmeleri kamuoyunun bilgilenmesi önünde ciddi engel 
oluşturmaya başladı. Anayasa Mahkemesi’nin geçmişteki erişim yasağına kararlarına ilişkin ver-
diği hak ihlali kararına karşın Sendika.org’un sendika63.org alan adı erişime engellendi.  

Basın özgürlüğü açısından önceki aya kıyasla cezaevlerindeki gazeteci sayısında düşüş göz-
lenmekle birlikte davalarda artış ve yargılamalarda 2021 yılına ertelenen duruşma tarihlerine ba-
kıldığında olumlu bir gidişat görülmedi. Ancak hükümlü ve tutuklu veya gözaltında toplam hapis-
teki gazeteci sayısı Eylül ayında bu yıl ilk kez 90’ın altına indi. Ocak 2020’de 52’si hükümlü ve 
43’ü tutuklu veya gözaltında olmak üzere toplam 95 basın mensubu cezaevindeydi. Şubat ayında 
hapiste 53’ü hükümlü ve 44’ü tutuklu veya gözaltında olarak toplam 97 basın mensubu vardı. Mart 
ayı sonunda cezaevlerinde 51’i hükümlü ve 49’u tutuklu veya gözaltında, toplam 100 medya men-
subu varken, Nisan ayında 50 hükümlü 51 tutuklu veya gözaltında medya mensubu hapiste idi. 
Mayıs’ta ise bu yılın hapisteki gazeteci zirvesine ulaşılmış; 51’i hükümlü ve 51’i tutuklu veya gö-
zaltında olarak toplam 102 gazeteci bulunduğu kayıtlara geçmişti. Haziran’da ise gazeteci sayısı 
49’u hükümlü ve 43’ü de gözaltında olmak üzere 92’ye gerilemişti. Temmuz ayında Haziran’daki 
durum devam etmiş, Ağustos ayında ise demir parmaklıklar arkasındaki gazeteci sayısı 48 hükümlü 
42 tutuklu veya gözaltında olmak üzere toplam 90’a gerilemişti. Eylül ayı sonu itibarıyla hükümlü 
46 ve tutuklu veya gözaltında 37 olmak üzere toplam 83 gazeteci bulunmaktaydı. 

Libya’da ölen MİT mensubu haberi nedeniyle OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehli-
van ve muhabiri Hülya Kılınç’a üçer yıl dokuzar ay hapis cezası verildi. Aynı gerekçeyle Yeniçağ 
yazarı Murat Ağırel, Yeni Yaşam Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ile Yazı İşleri Müdürü Ay-
dın Keser’e ise dörder yıl sekizer ay yedişer gün hapis cezası verdi. Ankara Sincan Cezaevi’nde 
tutuklu OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız hakkında hapis cezası öngören iddianame 
ile serbest durumdaki TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel’in de cezalandırılması istendi. Öte 
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yandan Özgür Gündem Davası’nda, Ertuğrul Mavioğlu, Fehim Işık, Celal Başlangıç, İhsan Çara-
lan, Öncü Akgül ve Celalettin Can’a verilen bir yıl üç ay, Hüseyin Aykol’a verilen üç yıl dokuz ay 
hapis cezasını istinaf aşamasında onandı. Basın mensuplarıyla ilgili cezalandırma politikasında, 
MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle hakkında hapis 
cezası verilen Cumhuriyet’in eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’ın mal varlığına el konul-
ması kararı alındı.  

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Basın İlan Kurumu (BİK) aracılığıyla basın 
kuruluşlarını cezalandırma politikası devam etti. RTÜK’ün Halk TV’ye verdiği beş günlük yayın 
durdurma cezası, sonraki aşamada yeniden ceza kararı alınması durumunda muhalif görüşlere yer 
vermekte olan kanalın kapanmasına yol açacak bir gelişme olarak kaygı yarattı.    

İfade özgürlüğü açısından şair Ahmet Telli’nin kendisine ait olmayan hayran paylaşımları 
gerekçesiyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla cezalandırılmasını talep eden iddianame 
Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Sanatçı Ferhat Tunç hakkındaki iddianamede 
ise, “Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ve İbrahim Kaypakkaya’nın resimlerinin bulunduğu ‘Marşlar ve 
Ağıtlar’ albümünün kapağı” ile ilgili suç unsuru değerlendirmesi yapıldı.  

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı 
2 Eylül 2020 
● Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk hakkında Uzman Ça-

vuş Musa Orhan’ın tecavüzüne uğramasının ardından intihar eden İpek Er’den bahsettiği yazısın-
daki ifadeleri gerekçesiyle soruşturma başlattı. Özgentürk, yazısında, “Batman’daki genç kızların 
ya dağa çıkmak ya da kentte görev yapan asker, bürokrat biriyle evlenmek şeklinde iki seçeneği 
olduğu ve bekaretini kaybetmiş genç kızların da intiharı kurtuluş olarak gördüğü” yönündeki gö-
rüşleri aktarmıştı. Savcılık, olay yeri İstanbul olduğu gerekçesiyle dosyayı İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na gönderdi. Özgentürk ise, yazısına tepkiler üzerine Facebook’ta “Tamam anlaşıldı, 
Batman halkından özür diliyorum. Bölgede dolaşırken gördüğüm, duyduğum her şey yalanmış” 
paylaşımı yapmıştı.1 

● Erzincan Sulh Ceza Hakimliği, Kurban Bayramı’nın birinci gününde Erzincan’da mesire 
alanında mısır satarken belediye ekiplerince tezgahına el konulması üzerine seyyar satıcı 47 yaşın-
daki Yavuz Polat’ın kendi üzerine döktüğü benzini yakarak intihar etmesi olayına ilişkin Cumhu-
riyet, Sendika.org, Milli Gazete, Onedio, BirGün’deki haberlere erişimi engelledi.2 Sendika.org 
yazarı, İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) Sözcüsü Murat Çakır’ın, Polat’ın inti-
harı üzerinden işçi intiharlarına odaklandığı “İşçi intiharları, direniş ve dayanışma” yazısıyla ilgili 
içeriğin kaldırılmasına karar verildi.3 

3 Eylül 2020 
● Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, “PKK/YPG/PYD silahlı terör örgütünün propaganda-

sını yapmak” suçlamasıyla, Yeni Yaşam yazarı Kenan Kırkaya hakkında bir yıl altı ay 22 gün hapis 
cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına ve Kırkaya’nın beş yıl sü-
reyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 
Kırkaya’nın, Facebook hesabından Suriye ile ilgili yaptığı paylaşımları gerekçesiyle cezalandırıl-
masını talep etmişti. Avukat Nuray Özdoğan, AYM’nin, polisin sanal ortamda araştırma yapma 
yetkisinin iptal edildiğini anımsatarak, Mahkeme’nin ceza kararına gerekçe olan polis araştırma 
tutanağını “istihbarat toplama yetkisine” dayandırdığını açıkladı. Özdoğan, Mahkeme’nin 
AYM’nin gerekçeli kararını beklemesi gerekirken ceza hükmüne vardığını dile getirdi. Kırkaya 
ise, söz konusu paylaşımların kendisine ait olmadığını, hesabının cezaevindeyken ele geçirilmiş 
olduğunu kaydetti. Mahkeme’nin kararında “Herkesin internetten erişebileceği, özel hayata müda-
hale oluşturmayan bilgilere ulaşarak sanığın kimliğinin tespit edildiği, sanığın gazeteci olduğu dik-
kate alındığında internet üzerinden kimliğine dair bilgi temin edilebilmesinin mümkün olduğu, 

                                                
1 https://halktv.com.tr/isil-ozgenturk-hakkinda-sorusturma-baslatildi-433349h 
2 http://susma24.com/erzincandaki-isci-intiharina-dair-haberlere-erisim-engeli/ 
3 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cumhuriyetin-kendini-yakan-seyyar-satici-haberine-erisim-engeli-1762928 
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dolayısıyla AYM’nin kararı ile iptal edilen hüküm kapsamında bir yöntemin kullanılmadığı kana-
atine varılmıştır” ifadesi kullanıldı.4 

● Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi, “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılanan ga-
zeteci Arif Aslan’ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebini reddetti. Mahkeme, hakkında 
yakalama kararı aldığı KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı muhabiri Selman Keleş’in dosyasını 
ise ayırdı.5 

● Manisa 2. Sulh Ceza Hakimliği, Vestel Şirketi’nin “kişilik haklarını ihlal ettiği” gerekçe-
siyle TTB’nin Manisa’daki işçilerin Covid-19 virüsü salgınında çalışma koşullarını aktaran rapo-
runu içeren 42 sitedeki habere erişim engeli getirdi. TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu ve 
Halk Sağlığı Kolu’dan oluşan heyet, Manisa’da fabrikaları gezmiş ve işçilerin durumunu raporlaş-
tırmıştı. Mahkeme ise, “haberlerin çıktılarının incelendiğini, haberlerin somut delillerle desteklen-
mediğini, bu haliyle basın özgürlüğü ve haber alma hakkından bahsedilemeyeceği” yorumunda 
bulundu.6 

4 Eylül 2020 
● OdaTV, Akyazı Cumhuriyet Savcılığı’nın, Uşşaki tarikatının lideri Fatih Nurullah adıyla 

bilinen Eyyüp Fatih Şağban’ın 12 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar ettiği haberi sebebiyle “giz-
liliği ihlal” gerekçesi ile soruşturma başlattığını duyurdu. OdaTV, Akyazı Sulh Ceza Hakimliği’nin 
de habere erişim engeli getirdiğini açıkladı. Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin (ESB), OdaTV’ye gön-
derdiği mahkeme kararında olmayan bir linkin engellenmesinin istendiğini kaydedildi. Kararda 
“İleride aynı konu ile ilgili yayınlanacak tüm adreslere yayın yasağının getirilmesi hakkında...” 
ifadeleriyle aynı konuda ilerleyen günlerde yapılacak haberlere de erişim engeli getirildiği açık-
landı.7 

● Şırnak Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014 ile 2018 arasında yaptığı sosyal medya pay-
laşımları nedeniyle “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri 
Gökhan Altay hakkında soruşturma başlattı. Altay’ın Diyarbakır Adliyesi’nden SEGBİS aracılı-
ğıyla ifadesi alındı. Altay’a, Kobane’de IŞİD işgali, YPG ile IŞİD arasında yaşanan çatışmalar ve 
Cizre’deki sokağa çıkma yasağına dair Hürriyet ile Milliyet’in “Cizre Tamam” gazete kupürlerine 
dönük yaptığı paylaşımları soruldu. Altay, ifadesinde YPG’nin geçmiş yıllarda “terör örgütü” lis-
tesinde yer almadığını ve iki gazete kupürünü “Faşizm devam ediyor sadece faşistler değişiyor” 
yorumuyla yasak döneminde sivil kayıplar yaşanmasına bir tepki olarak paylaştığını ifade etti.8 

5 Eylül 2020  
● İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, “kişilik haklarının ihlal edildiği” gerekçesiyle Üskü-

dar’da okul yapılması şartıyla bağışlanan arazide, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu ol-
duğu Medipol Hastanesi’nin otoparkına izin verilmesiyle ilgili BirGün, Cumhuriyet ve Yeni-
çağ’daki haberlere9 erişim engeli kararı verdi. “Okul arazisine çökmüşler” haberine göre, açılan 
davada bilirkişi raporunda arsayı bağışlayan kişinin haklı bulunduğu belirtilmişti.10 

● İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, TMSF’nin İstanbul Ataşehir’de sahip olduğu 
arsada yapılacak inşaat işini pazarlık usulüyle çıktığı ihaleyi 280,4 milyon liraya Bilal Erdoğan’ın 
Kartal İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşı Aykut Emrah Polat’ın almasına ilişkin haberlere erişim 
engeli getirilmesiyle ilgili sonradan yapılan haberlere de erişim engeli getirdi.11 

7 Eylül 2020 
● İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, Met-Gün İnşaat Şirketi’nin başvurusuyla 20 Ağustos’ta 

Gerçek Gündem, KRT ve SoL Haber’de yayımlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 
metro projesi için yurt dışından bulduğu ve haczi kabil olmayan 565 milyon liralık krediye haciz 
uygulatması haberlerini internetten tümüyle kaldırmaya karar verdi. Hakimlik, şirket tarafından 
                                                
4 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-kenan-kirkayaya-1-yil-6-ay-22-gun-hapis-cezasi/ 
5 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-selman-keles-ve-arif-aslanin-davasi-ertelendi/ 
6 https://ankahaber.net/haber/detay/iscilerin_pandemide_calisma_kosullarini_anlatan_haberlere_erisim_engeli_15271 
7 https://odatv4.com/yazilmamis-habere-yasak-getirdiler-03092031.html 
8 https://www.evrensel.net/haber/413261/gazeteci-altay-hakkinda-sosyal-medya-paylasimlari-gerekcesiyle-sorusturma-baslatildi 
9 http://susma24.com/medipol-arazisi-haberine-erisim-engeli/ 
10 https://www.birgun.net/haber/birgun-un-medipol-hastanesi-haberine-erisim-engeli-314569 
11 https://www.birgun.net/haber/engel-haberine-de-erisim-engeli-geldi-314499 
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“kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle yapılan başvuru üzerine konuyla ilgili tüm haberlerin silinme-
sine karar verdi.12 

● İstanbul Anadolu 8.Sulh Ceza Hakimliği, “Emine Erdoğan’ın çantası” ve “Bilal’e anlatır 
gibi anlatmak” tabirlerine “kişilik hakları” gerekçesiyle erişim engeli getirdi.13 

8 Eylül 2020 
● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, “Ekşi Sözlük’teki Berat Albayrak-Özge Ulusoy baş-

lığı kaldırıldı”14 haberi nedeniyle “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davada, 
BirGün editörleri Mustafa Kömüş ve Uğur Koç ile İmtiyaz Sahibi İbrahim Aydın’ın AYM başvu-
rusunun sonucunu beklememe kararı aldı. Mahkeme, sanıklar Aydın, Kömüş ve Koç’un üzerine 
atılı suçun vasıf ve mahiyetini değiştirmeyeceği kanaatiyle AYM’nin kararının beklenmesi talebini 
reddetti. Dava, 19 Kasım’a ertelendi.15 

● Bursa’da ManşetX’in sahibi Necmi İnce, İznik’te bir iş adamı kaçak villalarla ilgili haber 
yapmamak için 200.000 lira istediği iddiasıyla “rüşvet”, “şantaj” ve “tehdit” suçlamalarıyla gözal-
tına alındıktan sonra tutuklandı. İnce, “Danışmanlık hizmeti veriyorum. Aynı zamanda sponsorluk 
alıyorum. O paraları bu yüzden almadım. Kimseyi tehdit etmedim. Kimseye şantaj yapmadım. 
Rüşvet aldığım yönündeki iddiaları kabul etmiyorum” diye konuştu.16 

9 Eylül 2020 
● Afyonkarahisar 1. Sulh Ceza Hakimliği, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zey-

bek’in, Kültür Müdürü Emine Emel Sarlık’ı “Ot yolmakla” görevlendirmesiyle ilgili 11 Ağustos’ta 
Sözcü’de yayımlanan “AKP’li başkan, müdürü ot yolmakla görevlendirdi”17 haberine “kişilik hak-
ları ihlali” gerekçesiyle erişim engeli kararı verdi.18 

● İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, Libya’da ölen MİT mensubu haberi nedeniyle yargı-
lanan OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve muhabiri Hülya Kılınç’a “MİT mensup-
ları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa” suçlamasıyla 
üçer yıl dokuzar ay hapis cezası verdi. Aynı suç kapsamında “atılı suçu birden fazla kişiye karşı 
tek bir fiile zincirleme olarak işledikleri” gerekçesiyle Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Yeni Yaşam 
Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ile Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser’e ise dörder yıl sekizer 
ay yedişer gün hapis cezası verdi. OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile Manisa Akhisar Bele-
diyesi Basın Birimi çalışanı Eren Ekinci ise “MİT Kanunu’na muhalefet” suçlamasından beraat 
etti. Sanıklar hakkında “devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama” suç-
lamasından ise beraat etmelerine hükmedildi, ayrıca yurt dışında yaşayan gazeteci Erk Acarer’in 
dosyasını ayırdı. Kılınç, “Haberdeki fotoğrafı Manisa Akhisar Belediyesi Basın personeli çekmiş-
tir. Bu fotoğrafta ‘MİT de var’ diyen ben değilim savcılıktır” savunmasını yaptı. Pehlivan, öldürü-
len MİT görevlisine dair bilgilerin OdaTV’den çok önce kamuoyuna açıklandığını belirterek, “İd-
dianamenin bize isnat ettiği ve suç olduğunu vurguladığı tüm eylemleri tanık, o gün bu salonda 
olan iddia makamının gözünün önünde şehidin adını ve soyadını, babasının adını ve soyadını, ya-
şadıkları köyün adını açık açık bir kez daha tekrarladı. Ve ben o tanık beyanı gerekçesiyle tekrar 
tecrite gönderildim. Tutukluluğuma devam gerekçeleri de itiraf ediyor ki, bu davanın esası MİT 
şehidinin cenazesi değil. Bu davada bir haber değil, tüm haberciliğim cezalandırılmak istendi” 
dedi. Terkoğlu, “Bu davanın suçu bulan değil, suçu üreten bir dava olduğunu görüyorum. Biz ga-
zeteciler gerektiğinde ‘Pro jure contra legem’, ‘adalet için kanunlara karşı’ deriz” dedi. Çelik de, 
“Açık kaynaklardan bir haber derleyip yine açık kaynaklara yayın yapan bir kişi casus değil apaçık 
bir gazetecidir” savunmasını yaptı. Ekinci ise, “Gizli çekim yapmadım, fotoğrafları herkesin gözü 
önünde çektim. Şehidin MİT mensubu olduğunu Hülya Hanım tutuklandığında öğrendim” dedi.19 

                                                
12 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/230388-ibb-nin-kredisinin-haczedilmesi-haberlerine-erisim-engeli 
13 https://halktv.com.tr/bilale-anlatir-gibi-anlatmak-engellendi-433932h 
14 https://www.birgun.net/haber/eksi-sozluk-teki-berat-albayrak-ozge-ulusoy-basligi-kaldirildi-259466 
15 https://www.mlsaturkey.com/tr/birgun-calisanlarinin-berat-albayraka-hakaret-davasi-ertelendi/ 
16 https://www.milliyet.com.tr/gundem/rusvet-alirken-yakalanan-yerel-gazete-sahibi-danismanlik-karsiliginda-para-aliyorum-6301051#:~:text=Bur-
sa'da%20'r%C3%BC%C5%9Fvet'%2C,sevk%20edilen%20Necmi%20%C4%B0nce%20tutukland%C4%B1. 
17 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/akpli-baskan-muduru-ot-yolmakla-gorevlendirdi-5980645/ 
18 https://twitter.com/engelliweb/status/1303386789789544448 
19 https://www.mlsaturkey.com/tr/mit-cenazesi-davasinda-gazeteciler-pehlivan-kilinc-ve-agirel-tahliye-edildi/ 
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● Diyarbakır’da aile üyelerinden birine Covid-19 tanısı konulması üzerine evde karantinaya 
alınan kişilerin dışarıya çıkabilmek için evi ateşe vermeleri iddiasını haberleştiren İHA muhabiri 
Murat Başal ile DHA muhabiri Emrah Kızıl, bıçaklı saldırıya uğradı.20 Temaslı aile üyeleri, Ba-
şal’ın burnunu darp ederek, Kızıl’ın el ve vücudunun çeşitli yerlerini bıçakla yaraladı. Gazetecileri 
darp ettiği belirtilen şüpheliler, nöbetçi savcı talimatıyla serbest bırakıldı.21 Başal, “Ben ile Emrah 
Kızıl görüntü çekerken bir grup tarafından bıçaklı saldırısına uğradık. Bize saldıran kişiler korona 
virüslü olduğu ve hastaneden kaçtıklarını öğrendik. Bize saldırdılar ve darp ettiler. Yardımımıza 
koşan polis ve bekçilere de saldırdılar. Cihazlarımızı kırdılar” dedi. Kızıl ise, “Birisi gelip kame-
ranın ekranını tuttu ve arbede yaşandı. Daha sonra Murat'ın yanına gittiler. Bu sırada bir kişi bana 
bıçak çekerek karnıma doğru salladı. Kendimi geriye çektim bıçak kolumu çizdi. Ondan sonra bize 
önüne gelen saldırdı. Bizim öğrendiğimiz kadar saldırganlar Covid-19 temaslı ve hastaneden kaç-
mışlar” diye konuştu.22  

10 Eylül 2020 
● İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi, Berat Albayrak ile Serhat Albayrak’ın Malta’daki 

off-shore hesaplarıyla ilgili “Paradise Papers” yazı dizisi gerekçesiyle Cumhuriyet Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Erinç ve gazeteci Pelin Ünker hakkında Çalık Holding’in açtığı tazminat 
davasında mali durum araştırması kararı verdi. Mahkeme, Ünker’in, Albayrak’a “hakaret” iddia-
sıyla yargılandığı ve beraat ettiği İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nden dosyanın istenmesine 
karar verdi. Cumhuriyet’in 7 Kasım 2018”deki “Off-shore Kardeşler” başlıklı haberi 10.000 lira 
tazminat talepli dava 22 Aralık’a ertelendi.23 

● Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız 
hakkında darbe girişimiyle ilgili davada gizli tanık Abdullah’ın ifadelerini haberleştirdiği gerekçe-
siyle “Kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla Akar’a 20.000 lira tazminat ödemesine hükmetti. 
Yıldız’ın Akar’a kendisine yönelik dilekçedeki ifadeler nedeniyle açtığı beş liralık tazminat talepli 
suç duyurusu ise reddedildi. Yıldız’ın avukatı Erhan Tokatlı ise, “Bunlar müvekkile ait beyanlar 
değil, gizli tanığın anlatımlarıdır. Haberde bir eksiklik varsa bunun mağduru gizli tanıktır. Haberde 
bir yanlışlık varsa Bakan Akar, bunu gizli tanığa sormalıdır. Asıl mağdur ise müvekkildir. Bakan 
Akar, suç duyurusu dilekçesinde kendisine hakaret etmiştir. Bizim buna karşı yaptığımız suç du-
yurusuna ise takipsizlik kararı verildi” açıklamasını yaptı. 24 Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi, 
Akar’ın şikayeti üzerine Yıldız hakkında “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla, 7.080 lira adli 
para cezasına hükmetmişti. 25 

14 Eylül 2020 
● Erişim Sağlayıcıları Birliği, Sözcü, soL Haber Portalı ve İleri Haber’in Temmuz’da ya-

yımladığı, AKP eski milletvekili Salih Fırat ve akrabalarıyla ilgili dolandırıcılık iddiası haberlerine 
“kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişim engeli kararı verdi.26 

● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün basın müşaviri 
Ahmet Sever’in İçimde Kalmasın/Tanıklığımdır kitabı nedeniyle ayrı ayrı açılan üç davayı görüşe-
rek, üç dosyada yurt dışından savunmasının alınması için Adalet Bakanlığı’na yazı gönderdi. Dava, 
3 Aralık’a ertelendi.27 Sever’in, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla, TBMM Başkanı Mus-
tafa Şentop’un şikayeti üzerine “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla bir yıl beş ay 15 günden 
dört yıla kadar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın şikayetiyle açılan davada da 
“kamu görevlisine hakaret” iddiasıyla yargılanıyor.28 

16 Eylül 2020 

                                                
20 https://www.haberturk.com/diyarbakir-haberleri/80694664-karantinaya-alindiklari-evi-atese-verip-gazetecilere-saldirdilar 
21 https://www.iha.com.tr/haber-diyarbakirda-gazeteci-ve-polislere-korona-virus-temasli-kisilerden-bicakli-saldiri-865543/ 
22 https://www.dha.com.tr/yurt/karantinaya-alindiklari-evi-atese-verip-gazetecilere-saldirdilar/haber-1788153 
23 https://www.mlsaturkey.com/tr/pelin-unkerin-paradise-papers-haberleri-icin-acilan-tazminat-davasi-aralika-ertelendi/ 
24 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-muyesser-yildiza-20-bin-tl-tazminat-cezasi/ 
25 https://www.mlsaturkey.com/tr/oda-tv-ankara-haber-muduru-muyesser-yildiza-7-bin-tl-para-cezasi/ 
26 https://twitter.com/engelliweb/status/1304486516064911370 
27 https://t24.com.tr/haber/abdullah-gul-un-eski-basin-danismani-ahmet-sever-in-yargilandigi-davada-istinabe-sonucunun-beklenmesine-karar-verildi,903338 
28 https://www.mlsaturkey.com/tr/ahmet-severin-yargilandigi-davalara-aralikta-devam-edilecek/ 
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● Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesi, eski DİHA muhabiri gazeteci İdris Sayılğan hakkında 
Ağustos 2015-Mart 2016 tarihleri arasında Facebook’tan yaptığı yedi paylaşım gerekçesiyle “örgüt 
propagandası” suçlamalı davayı 2 Aralık’a erteledi. Savcılık ise, Sayılğan’ın “zincirleme şekilde 
terör örgütü propagandası yapmak” suçundan cezalandırılmasını talep etti.29  

● İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliği, a3haber.com’un 13 Eylül’de Serdar Öztürk imzalı yayım-
ladığı haberde “Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi’ne rektör atanan 
Nükhet Hotar’ın dikkat çeken gayrimenkul varlığıyla ilgili bilgiler”in haber değeri olmadığına ka-
rar vererek, habere erişim engeli getirdi. Mahkeme, “Kişilik hakları kişinin hür ve bağımsız varlı-
ğının önemli bir parçası olup; kişinin yaşadığı toplumda, ilişki kurduğu çevrede şerefi ve saygınlı-
ğını sarsacak, onu küçük düşürecek, yanlış tanıtacak, zora sokacak, düşmanca bir ortama itecek her 
türlü davranış kişilik haklarına saldırıdır” değerlendirmesinde bulundu.30 

17 Eylül 2020 
● İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin görüntü ve 

haber yayınladığı gerekçesiyle Cumhuriyet’in eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında 
15 gün içinde mahkemeye gitmemesi halinde tüm mallarına el konulmasına ve kaçak sayılmaya 
başlamasına karar verdi. Dündar, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 6 Mayıs 2016 tarihinde 
“Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak” suçlama-
sıyla beş yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz aşamasında Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise, 
Dündar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngörülü “Gizli kalması gereken bilgileri 
casusluk maksadıyla temin etme” suçlamasıyla hüküm kurulması gerektiğine 9 Mart 2018 tarihinde 
karar vermişti. Böylece Dündar’ın yargılaması 7 Mayıs 2018 yeniden başlamıştı.31 

● İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteciler Canan Coşkun, Ali Açar ve BirGün’den 
Can Uğur hakkında Berkin Elvan’ın öldürülmesi soruşturmasıyla ilgili haberleri nedeniyle “terörle 
mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef göstermek” suçlamasıyla başlattığı davayı 10 Ka-
sım’a erteledi.32 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Kasım 2019’da hazırladığı iddianamede, po-
lis memurunun tanınabilecek şekilde verildiği, Elvan’ın ölümünün terör örgütleri tarafından istis-
mar edildiğini belirtmişti.33  

● Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Yılmaz Özdil’in o dönemin Genelkurmay 
Başkanı, şu an Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar’a yönelik Kasım 2014’te bir televizyon 
programındaki sözlerinden dolayı “hakaret” suçlamasıyla açılan davayı erteledi.34 

● Erzincan Sulh Ceza Hakimliği, tele1.com ve dokuz8haber’de yayımlanan Erzincan Binali 
Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki Covid-19 vakaları ar-
tışıyla ilgili haberlere “kişilik haklarının ihlali” gerekçesiyle erişim engeli kararı getirdi.35 

● İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet’in 10 Eylül tarihli Devlet Malzeme Ofisi 
Genel Müdürlüğü’nün Covid-19 test kiti satın aldığı RTA Laboratuvarları Şirketi’nin Yönetim Ku-
rulu Başkanı Murat Güler’in yaptığı manipülatif işlemlerden dolayı “borsa yasaklısı” ve CEO Enes 
Perçin’in ise AKP il yöneticisi olmasıyla ilgili habere “kişilik haklarının ihlali” gerekçesiyle erişim 
engeli getirdi.36 

19 Eylül 2020 
● Gazeteci Murat Ağırel “İddianamede ne varsa çürüttüm ve savcı bunu kabul etti. Buna 

karşın verdiği mütalaada iddiasını tekrarladı. Demek ki iyi niyet yok” dedi. Ağırel, tek kişilik bir 
odada tecrit altında olduğundan bahsederek, “Birbirimizle konuşmayalım diye aralardaki odaları 
boş bıraktılar. Dört adıma altı adım ebadında bir odada tutuldum. Gündüz, havalandırma için çıka-
rıldığım avlu da çok küçüktü ve başka bir kimse yoktu. Beni en çok üzenlerden biri şuydu, 10 metre 
yüksekliğindeki avlu duvarlarının üstü tamamen jiletli, dikenli tellerle kapatılmış. Gözlerim 

                                                
29 https://www.mlsaturkey.com/tr/savci-gazeteci-idris-sayilganin-cezalandirilmasini-talep-etti/ 
30 https://www.a3haber.com/2020/09/16/akpli-rektor-nukhet-hotarin-gayrimenkul-varligina-iliskin-haberimize-erisim-engeli/ 
31 https://www.evrensel.net/haber/414340/mit-tirlari-davasinda-gazeteci-can-dundar-icin-kacak-sayilma-sureci-baslatildi 
32 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/231050-gazeteciler-berkin-elvan-haberinden-hakim-karsisinda 
33 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteciler-canan-coskun-ve-cansever-ugur-hakim-karsisina-cikti/ 
34 https://www.cafesiyaset.com/haber/msb-bakani-akara-hakaretten-yargilanan-gazetecinin-davasi-suruyor-h655.html 
35 https://twitter.com/engelliweb/status/1307726269128364032 
36 https://twitter.com/engelliweb/status/1306508196102758400 
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bozuldu. 17 kilo verdim. Bunun temel sebebi protein eksikliği. Ne yazık ki cezaevinde verilen et 
değil, başka bir şey. Onları yeseydim başka hastalıklara kapılabilirdim” diye konuştu.37 

21 Eylül 2020 
● Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Evrensel köşe yazarı Yusuf Karataş’ın Diyarba-

kır’da yapılan basın açıklaması, yürüyüşler ve DTK’nin davet ettiği çalıştay ile panellere katıldığı 
gerekçesiyle yargılandığı davada “silahlı örgüt üyeliği” suçundan 10 ay altı ay hapis cezası verdi. 
Mahkeme, Karataş’ın “suça meyilli kişiliği” olduğu iddiasıyla cezada indirime gitmedi.38 

● Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Aralık 2019’da tutuklanan gazeteci Aziz Oruç’un, “ör-
güt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla yargılanmasında tutukluluğunun devamına 
karar verdi. Dava, 9 Kasım’a ertelendi.39 

22 Eylül 2020 
● Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi, serbest gazeteci Burcu Özkaya Günaydın hakkında Su-

riye’ye yönelik Barış Pınarı Harekatı’na dair Ekim 2019’daki sosyal medya paylaşımları gerekçe-
siyle “örgüt propagandası yapmak” suçundan bir yıl üç ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün 
açıklanmasını geriye bıraktı.40 

● İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, KHK’yla 29 Ekim 2016’da kapatı-
lan Özgür Gündem Davası’nda, Ertuğrul Mavioğlu, Fehim Işık, Celal Başlangıç, İhsan Çaralan, 
Öncü Akgül ve Celalettin Can’a “örgüt propagandası yapma” suçlamasıyla verilen bir yıl üç ay, 
Hüseyin Aykol’a verilen üç yıl dokuz ay hapis cezasını onadı. Mahkeme, dört gazeteciye verilen 
beraat kararlarını da onadı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Ömer Ağın, Veysel Kemer, Meh-
met Şirin Taşdemir ve Yüksel Oğuz hakkında “örgüt propagandası yapmak”, “suç işlemeye alenen 
tahrik etme, suçu ve suçluyu övmek” suçlarından 3 Nisan 2019’da beraat kararı vermişti.41 

● Sözcü’nün internet sitesi sozcu.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin izne çıka-
rıldı. Haber Müdürü Deniz Ayas, Yazı İşleri Müdürü Kubilay Aydın, Haber Koordinatörü Serdar 
Aksoy, Magazin Müdürü Ünal Demirkaya’nın da aralarında bulunduğu 15 kişinin de işine son 
verildi. (Yollar ayrıldı deyimini kullanmasak; işini kaybetmek çok ağır bir durum. Adam işine son 
veriyor ama yollar ayrılıyor!)  Sözcü’den bu isimlere “Ya tazminatınızı alırsınız ya da ücretsiz izne 
çıkarsınız” dendiği yönünde iddialar basına yansımıştı ancak gazeteden yapılan açıklamada, konu-
nun “kurum içi bir yeniden yapılanma” olduğu savunuldu.42 

23 Eylül 2020 
● Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın OdaTV Ankara 

Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve astsubay Erdal Baran 
hakkında “Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama” 
suçlamasından hazırladığı iddianameyi kabul etti. İddianamede, gazeteciler Yıldız ile Dükel ve 
astsubay Baran hakkında beş yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.43 

● İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, ETHA editörü İsminaz Temel ve muhabiri Havva 
Cuştan’ın da aralarında olduğu 23 kişinin “örgütü üyesi olmak” ve “örgütü propagandası yapmak” 
iddiasıyla yargılandığı davada adli kontrol uygulamasını kaldırma taleplerini reddetti. Mahkeme, 
İdil Özbek ve Maksut Toprak’ın yakalama emrinin beklenmesine karar verdi. Dava, 18 Şubat 
2021’e ertelendi.44 

24 Eylül 2020 
● İstanbul Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ga-

zeteci Fatih Tezcan hakkında Twitter, YouTube ve birden fazla görsel, işitsel iletişim aracılığıyla 

                                                
37 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/dunden-daha-direncli-daha-kararli-olacagiz-6043382/ 
38 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-yazar-yusuf-karatasa-10-yil-6-ay-hapis-cezasi-verildi/#:~:text=Diyarbak%C4%B1r%20%E2%80%93%20Evren-
sel%20gazetesi%20k%C3%B6%C5%9Fe%20yazar%C4%B1,6%20ay%20hapis%20cezas%C4%B1%20verdi. 
39 https://www.gazeteruzgarli.com/tutuklulugunun-devamina-karar-verilen-oruc-yaptigim-is-sadece-gazetecilik/ 
40 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-burcu-ozkaya-gunaydina-1-yil-3-ay-hapis-cezasi/ 
41 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/231378-ozgur-gundem-davasinda-7-gazeteciye-hapis-cezasi-onandi 
42 https://www.medyaradar.com/sozcunun-internet-sitesinde-ayrilik-ruzgari-yonetimden-flas-aciklama-haberi-2033772 
43 https://www.evrensel.net/haber/414769/gazeteciler-muyesser-yildiz-ve-ismail-dukel-hakkinda-10-yil-kadar-ceza-istendi 
44 https://yeniyasamgazetesi.info/etha-muhabirlerinin-davasi-ertelendi/ 



Özgürlük için Basın  İfade ve Basın Özgürlüğü Eylül 2020 Raporu  Gazeteciler Cemiyeti 

  12 
 

yaptığı paylaşımları nedeniyle hazırladığı iddianameyi kabul etti. Tezcan’ın, “halk arasında endişe, 
korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da mal varlığı 
bakımından alenen tehdit” yaptığı ifade edildi.45 

● İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Özgürlükçü Demokrasi’de yayım-
lanan haber ve köşe yazılarında “devleti, hükümeti, yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını 
alenen aşağılama” suçlamasıyla gazeteci Aziz Oruç’un SEGBİS ile gelecek duruşmaya hazır edil-
mesine karar verdi. Mahkeme, gazeteci Ersin Çaksu’nun yakalanma emrinin infazının beklenmesi 
kararıyla yargılandığı davayı 10 Aralık’a erteledi. Mahkeme, 21 Ekim-16 Kasım 2016 arasında 
yayımlanan yazılar gerekçesiyle Selman Keleş, Özgür Paksoy, Kenan Kırkaya ve İshak Yasul hak-
kında ise 28 Kasım 2019’da beşer ay hapis cezası vermişti.46 

● İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi, T3 Vakfı’nın Çiğdem Toker’e “İBB’den vakıflara 
‘hizmet’ raporu” yazısında “kişilik haklarının zedelendiği” gerekçesiyle açtığı 80.000 liralık ma-
nevi tazminat davasında, yazıya konu olan raporu incelemeye karar verdi. Toker’in İBB tarafından 
hazırlanan “STK, Okul, Yurt Faaliyet Raporu-2018” başlıklı raporu kaleme almasıyla ilgili dava 
15 Ekim’e ertelendi.47  

● Cumhuriyet eski muhabiri Alican Uludağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Koca-
man’ın nikahından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyarete gitmesine ilişkin paylaşımı nedeniyle 
ifade verdi.48 Uludağ, “Başsavcı evleniyor ve sonrasında soluğu, yürütme organının liderinin ya-
nında alıyor. Düğündeki harcamaların kaynağı ayrıca sorgulanmalı. AİHM zorlaması ile tahliye 
kararı verilen Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden çıkamadan yeni bir soruşturmada yeniden tutuk-
lanmasını da aynı başsavcı sağladı. Siyasi muhalifler işte böyle cezaevine atılıyor” demişti.49 

25 Eylül 2020 
● İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci İnan Ketenciler hakkında “kişisel verileri 

hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak” suçlamasıyla bir ay hapis cezasına çarptırılmasına 
ancak yargılama giderleri olarak 676 lirayı ödediği takdirde davayı düşürmeye karar verdi. Keten-
ciler, restoranda bekçilerin garsona kötü muamele yapmasını videoya alıp sosyal medya yayınla-
mıştı. Ketenciler ödeme yapmazsa dava 8 Ekim’de devam edecek.50  

● İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Fatih Portakal’ın bankacılık sektörüne iliş-
kin güveni sarsabilecek paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle “itibarı zedeleme” suçlamasıyla açılan 
davaya BDDK’nın katılma talebini kabul etti. Dava 5 Kasım’a ertelendi.51 BDDK’nın şikayeti üze-
rine açılan davada, Portakal’ın üç yıla kadar hapsi isteniyor. Portakal paylaşımında, “Tekalif-i Mil-
liye hatırlatılıp ‘zor günlerden geçiyoruz’ denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para isten-
mesin bir de! Pandemi sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!” 
demişti.52 

● Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliği, Yeni Yaşam’ın internet sitesine erişim engeli getirdi.53 Yeni 
Yaşam, “Erişim engeline gerekçe gösterilen söz konusu haber ile ilgili tarafımıza henüz bilgi veril-
medi” duyurusu yaptı. Açıklamada, “Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından getirilen erişim en-
geli ile ilgili "25/09/2020 tarihli D. İş sayılı karar istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
tarafından koruma tedbiri uygulanmaktadır” denildiği belirtildi.54  

● Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, “kişilik haklarını ihlal ettiği” gerekçesiyle 12 Eylül’de 
Cumhuriyet, Halk TV ve OdaTV’de, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü 
Beydemir hakkında yer alan haberlere erişim engeli getirdi.55 Haberler, Beydemir’in görevine baş-
ladığında ilk faaliyetinin lüks makam aracı kiralamak olduğu yönündeydi. Aracının altı aylık kira-
sının 81.640 lira olduğu, aracın 1 Temmuz’da rektörlüğe teslim edildiği ve 31 Aralık’a kadar 

                                                
4545 https://www.haberturk.com/gazeteci-fatih-tezcan-a-sosyal-medya-paylasimlari-nedeniyle-dava-acildi-2813566 
46 https://www.mlsaturkey.com/tr/aziz-oruc-ve-ersin-caksunun-301den-yargilandigi-dava-aralika-ertelendi/ 
47 https://www.mlsaturkey.com/tr/t3-vakfinin-cigdem-tokere-actigi-tazminat-davasi-goruldu/ 
48 https://t24.com.tr/haber/gazeteci-alican-uludag-ankara-cumhuriyet-bassavcisi-kocaman-i-elestirdigi-paylasimlari-nedeniyle-dun-ifadeye-cagrildi,905213 
49 https://twitter.com/alicanuludag/status/1307722079391879169 
50 https://www.mlsaturkey.com/tr/bekci-siddetini-goruntuleyen-gazeteci-inan-ketenciler-hakim-karsisina-cikti/ 
51 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-fatih-portakal-hakim-karsisina-cikti/ 
52 https://twitter.com/fatihportakal/status/1247237245033230337 
53 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yeni-yasam-gazetesine-erisim-engeli-1768884 
54 https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009251042916425-yeni-yasam-gazetesinin-internet-sitesine-erisim-engellendi/ 
55 https://twitter.com/engelliweb/status/1309150429285056516 



Özgürlük için Basın  İfade ve Basın Özgürlüğü Eylül 2020 Raporu  Gazeteciler Cemiyeti 

  13 
 

kullanılacağı bilgisi yer alıyordu. Rektörlükten yapılan açıklamaya göre ise araç kiralama işleminin 
tamamen yasal çerçevede yapıldığı, kiralamanın sebebinin eski aracın arızalanması olduğu iddia 
ediliyordu.56 

● Samsun 2. Sulh Ceza Hakimliği, “kişilik haklarının ihlal edildiği” gerekçesiyle 
sozcu.com.tr’deki “Özel hastanelere soruşturma başlatıldı” haberine erişim engeli getirdi.57 

26 Eylül 2020 
● Sözcü’nün internet sitesi sozcu.com.tr’de başlayan yeniden yapılanma kapsamında 2015 

yılından beri sozcu.com.tr Ankara temsilcisi olarak görev yapan Zeynep Gürcanlı işten çıkarıldı. 
Gürcanlı’nın işten çıkarılmasının salgın koşulları nedeniyle anlaşmalı şekilde ayrılık kararı alındığı 
şeklinde duyuruldu.58 

28 Eylül 2020 
● İstanbul Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği, Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner’in ta-

lebi üzerine gazeteci Gökçer Tahincioğlu imzalı T24’te yer alan “Yargıtay üyesine soruşturma” 
haberine erişim engeli getirilmesine dair habere de erişim engeli kararı verdi. Kararda, “İçeriğe 
bakıldığında yazıda geçen cümlelerin 5651 sayılı yasanın 9. maddesindeki koşullara göre haber 
verme hürriyetinin ve eleştiri hakkının sınırlarının aşıldığı sonucuna varıldığı bu nedenle Ömer 
Faruk Aydıner’in talebinin kabulüne karar verildiği” ifade ediliyor. Susma Platformu, karara itiraz 
edileceğini açıkladı.59 

● Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Durket Süren’in “terör örgütüne bilerek 
isteyerek yardım ve örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılandığı davada Diyarbakır Polis Kri-
minal Laboratuvarı’ndan dijital materyallerle ilgili raporu bekleme karar verdi. Dava 25 Ocak 
2021’e ertelendi. Süren hakkındaki iddianamede, sosyal medya paylaşımları ve KHK ile kapatılan 
Özgür Gazeteciler Cemiyeti’ne üye olması, Azadiya Welat ve Özgür Gündem’in satışlarını gerçek-
leştirmesi ile “Kadın Bakışı” programında haber kaynakları ile yaptığı telefon görüşmeleri suç un-
surları olarak yer almıştı.60 

● Haber Global, Eski Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun Haber Global’de katıl-
dığı “Jülide Ateş ile 40” programı kaydını YouTube’dan kaldırdı.61 

● İstanbul Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği, Kasım 2017’de Cumhuriyet ve Diken’de yer 
alan usulsüz atama haberlerine erişim engeli getirdi.62 Söz konusu haberde, FETÖ ve DHKP/C 
üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Bakırköy Cezaevi hekimi Alp Çetiner’le ilgili soruşturmayı yü-
rüten dönemin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Aydıner’in doktor olan eşi Ner-
min Aydıner’in, Çetiner’in yerine atandığı belirtilmişti. İstanbul Tabip Odası (İTO) avukatı Meriç 
Eyüboğlu, o dönem yaptığı açıklamada63, “Soruşturma savcısı sizi FETÖ ile ilişkilendirecek, hak-
kınızda tutuklama kararı çıkacak. Sizden boşalan koltuğa eşi oturacak. İşte yeni Türkiye” demişti.64 

● Şanlıurfa’da Yeni Yaşam ve Kürtçe yayımlanan Xwebûn gazetesinin dağıtımını yapan Ke-
mal Subaşı, dağıtım yaptığı sırada, gazetelerin “yasaklı” olduğu gerekçesiyle polisler tarafından 
durdurularak gözaltına alındı.65 İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Subaşı’nın gözaltına alın-
dığı esnada üzerinde bulunan gazetelere herhangi bir gerekçe gösterilmeden el konuldu.66 

29 Eylül 2020 
● Kocaeli Halk internet sitesi imtiyaz sahibi Faruk Bostan ve yazı işleri müdürü Bülent Ka-

ragöz, cinsel istismar skandalına AKP’nin yerel ilçe yöneticilerinin de isimlerinin karıştığı iddia-
sını içeren “Açıklıyoruz: Kartepe AKP’nin tecavüz çetesi” haberi üzerine Kocaeli İl Asayiş Şube 
Müdürlüğü’ne giderek ifade verdi. Karagöz ve Bostan, “iftira” suçlamasıyla çıkarıldıkları 
                                                
56 https://susma24.com/rektorun-luks-arabasi-haberlerine-erisim-engeli/ 
57 https://twitter.com/engelliweb/status/1309547506473340930?s=21 
58 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/sozcuden-bomba-ayrilik-ust-duzey-isimle-yollar-ayrildi-304137h.htm 
59 https://susma24.com/susma-platformunun-haberine-erisim-engeli/ 
60 https://www.mlsaturkey.com/tr/gazeteci-durket-surenin-yargilandigi-dava-ocak-ayina-ertelendi/ 
61 https://www.evrensel.net/haber/415142/erkan-mumcunun-haber-globalde-katildigi-programin-kaydi-youtubedan-kaldirildi 
62 https://twitter.com/engelliweb/status/1309890523260497920 
63 https://odatv4.com/gorevden-aldigi-ismin-yerine-esini-getirdi-2411171200.html 
64 https://susma24.com/gorevden-aldigi-ismin-yerine-esini-getirdi-haberine-erisim-engeli/ 
65 https://ozgurmanset.net/gazete-dagitimcisi-subasi-serbest-birakildi/ 
66 https://susma24.com/gazete-dagitimcisi-subasi-gozaltina-alindi/ 
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mahkemenin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, ha-
berde geçen bilgilerin yanlış olduğunu belirterek, “Kocaeli Halk Gazetesi isimli internet sitesinde, 
26 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan ‘Açıklıyoruz: Kartepe AKP’nin tecavüz çetesi’ başlıklı ha-
berde, E.Ş, M.S, A.G. ve G.T. isimli kişilerin ifade verdiği ve gözaltına alındığı, F.B, F.K, N.A, 
E.Ş, M.S. ve B.M. isimli kişilerin de savcılığa çağrıldığı ve avukatlarıyla gidecekleri yönünde bir 
bilgiye yer verilmiş ise de; Cumhuriyet Başsavcılığımız kayıtlarının tetkikinde, bahsi geçen konu 
ve kişilerle ilgili yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmadığı anlaşılmıştır” açıklaması yaptı. 
Avukat Selda İlgöz, iftira suçlamasına neden olan isimlerin H.Y. dosyasında bulunduğunu ifade 
ederek, “Bu dosyada ayın 21’inde kızın beyanına başvurulmuş. Bu isimler sorulmuş. Sorgulama 
sırasında da hem Faruk Bostan’a hem Bülent Karagöz’e aynı isimler soruldu. Demek ki bu isimler 
biliniyor. Bu iddialar iki kızımız hakkında. H.Y. dosyasında bu isimler geçiyor, diğer mağdur 
D.’nin ifadesinde de bu isimlerin geçip geçmediğini bilmiyoruz. Eksik araştırma ile tutuklama ka-
rarı verildi” ifadelerinde bulundu.67 

● Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliği, Siyasi Haber sitesine erişimi engelledi.68 Siyasi Haber’in, 
Twitter hesabından 26 Eylül’de, “Erişim engeli getirilen siyasihaber4.org’un ardından siyasiha-
ber5.org olarak yayındayız. Devletten ve sermayeden bağımsız gazetecilik susmayacak” paylaşımı 
yapılmıştı.69 Yine aynı gün erişime engellenen Yeni Yaşam’ın merkezi İstanbul’da bulunmasına 
rağmen, Hatay’daki bir hakimlik tarafından erişime engellendi. Genel Yayın Yönetmeni Ferhat 
Çelik, “Sitemizin kapatılmasının gerekçesini bile bilmiyoruz” dedi. Siyasi Haber’e yapılan son 
engellenmenin de sebebinin bilinmediği kaydedildi.70 

30 Eylül 2020 
● Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Nuri Akman hakkında Ayn el-Arab’da (Ko-

bani) yaptığı haberler, çektiği fotoğraflar ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “örgüt 
üyesi olmak” suçlamasıyla yargılandığı davada yakalama kararı çıkardı. Dava 12 Kasım’a erte-
lendi.71 

● Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Demokratik Toplum Kongresi’ne (DTK) yönelik 
başlattığı soruşturma kapsamında aralarında gazeteci ve siyasetçilerin bulunduğu 17 kişi için gö-
zaltı kararı verdi. Aralarında gazeteci Hakkı Boltan, eski HDP Siirt Milletvekili Hatice Kocaman, 
HDP Diyarbakır İl Örgütü Yöneticisi Edip Binbir, HDP’li Sur Belediyesi Meclis üyesi Ömer Fili-
toğlu, Demokratik İslam Kongresi üyeleri Naif Erdem ve Emin Ay, KESK’e bağlı Enerji Sanayi 
ve Maden Sendikası üyesi Medeni Tutşi, eski HDP İl Örgütü yöneticisi Çiğdem Ekti ve Mekiye 
Güzel’in de bulunduğu isimler İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.72 

● İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, FinCEN belgeleri kapsamında Aktif Bank ve 
Berat Albayrak haberlerine “kişilik haklarının ihlali” gerekçesiyle DW Türkçe’ye ikinci kez erişim 
engeli getirdi. Bu kararla Cumhuriyet, halktv.com.tr ve tele1.com.tr’nin haberlerine de erişim en-
geli getirildi.73 

● Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi, HDP İl Diyarbakır Örgütü Basın Danışmanı Vedat 
Dağ’ın “KCK Basın ve Yayın Komitesi’nde faaliyet yürütmek” gerekçesiyle yargılanmasında di-
jital materyalleriyle ilgili raporu bekleme karar vererek, davayı 27 Ocak 2021’e erteledi.74 

● Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği, Mezopotamya Ajansı’nın internet sitesine erişim engeli 
getirdi.75 Kararda, “Bu internet sitesi (mezopotamyaajansi22.com) Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği 
tarafından verilen 30/09/2020 tarih ve 2020/5419D.iş sayılı karara istinaden Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu tarafından koruma tedbiri uygulanmaktadır” denildi.76 

                                                
67 https://www.birgun.net/haber/cinsel-istismar-skandalina-akp-yoneticilerinin-karistigi-iddiasini-haberlestiren-iki-gazeteci-tutuklandi-317309 
68 https://twitter.com/engelliweb/status/1309822107275218944 
69 https://twitter.com/SiyasiHaberOrg/status/1309833652818325506?s=20 
70 https://susma24.com/siyasi-haberin-internet-sitesine-erisim-engeli/ 
71 https://gazetekarinca.com/2020/09/gazeteci-nuri-akman-hakkinda-yakalama-karari/ 
72 https://www.gazetefersude.net/diyarbakirda-ev-baskinlari-gazeteci-hakki-boltan-egil-belediyesi-esbaskani-gulistan-ensarioglu-imamlar-siyasetciler-sendikacilar-
gozaltina-alindi 
73 https://twitter.com/engelliweb/status/1311336915233312771 
74 https://www.mlsaturkey.com/tr/hdp-basin-calisani-vedat-dagin-yargilandigi-dava-ocaka-ertelendi/ 
75 https://www.birgun.net/haber/3-haber-sitesine-erisim-engeli-317571 
76 https://gazetekarinca.com/2020/09/sendika-org-ve-mezopotamya-ajansina-erisim-engeli/ 
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● Gaziantep 2. Sulh Ceza Hakimliği, Sendika.org’un sendika63.org alan adını erişime en-
gelledi.77 

● Diyarbakır’da yaşayan gazeteci Hakkı Boltan, sabah saat 05.00’te evine polislerce ope-
rasyon düzenlenerek gözaltına alındı. Boltan’ın gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.78 

İfade ve Basın Özgürlüğünü Kullanmak İsteyenlere Müdahale 
1 Eylül 2020 
● Ankara Garı önünde, 10 Ekim 2015’te 1 Eylül Dünya Barış Günü mitinginde IŞİD’in terör 

saldırısında ölen 103 kişi anısına beyaz kurdeleler ile yapılması planlanan barış zincirine polis mü-
dahale etti. Bir grup gözaltına alındı, basın mensupları da engellendi. Ankara Valiliği’nin etkinlik-
leri yasaklaması nedeniyle 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği üyeleri de olayın gerçekleştiği 
yere gelemedi.79 

● İzmir Valiliği, 1 Eylül Dünya Barış Günü için yapılacak etkinlikleri yasakladı. KESK 
Sözcüsü Veysel Beyazadam ise, basın açıklaması yapılacağını bildirdi.80 Valilik açıklamasında, 
“İzmir Emek ve Demokrasi güçleri ve sivil toplum kuruluşları organizesinde 1 Eylül Dünya Barış 
Günü nedeniyle yapılacak panel fotoğraf sergisi, söyleşi, yürüyüş, barış zinciri, konser ve piknik 
vb. eylem ve etkinliklerin 01.09.2020 günü saat 00:00’den itibaren 01.09.2020 günü saat 24.00’e 
kadar yasaklandığına dair İzmir Valiliği’nin 31.08.2020 tarihli oluru tarafıma tebliğ edilmiştir” 
denildi.81 

3 Eylül 2020 
● Müzik grubu Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz hakkında 16 Ağustos’ta Twitter’daki 

paylaşımı nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuldu. 
Mimar Zeynep Melek Bulut adlı bir şahıs, Özoğuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
yaptığı suç duyurusunda, büyük kitlelere ulaştığı paylaşımlarıyla tehlike oluşturduğunu savundu. 
Özoğuz, evrensel.net’te 15 Haziran’da yayımlanan “İstanbul’un Suriyelilere bakışında kırmızı 
alarm”82 başlıklı yazıyı, “Çok iyi yazı! 1.000.000 Suriyeli var ve her geçen gün çoğalmaya devam 
ediyor. Çete savaşları kapıda. Savaş bitti. Neden ülkelerine geri dönmüyorlar?” diye Twitter’da 
paylaşmıştı. Özoğuz’un bir sonraki paylaşımında, “Suriyelilerin sadece isimler ve listeleri ile pey-
nir ekmek gibi vatandaş yapılma sebepleri, seçimde oy kullanmaları konusu ve bu insanların üreme 
sayısı 10.000.00’ları bulması ve her geçen gün çeteleşip artarken kontrolden çıkmaları ve bunları 
düşünüyor olmak, korkunç” ifadeleri söz konusuydu.83 

4 Eylül 2020 
● Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi, “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla iki yıl üç aydır 

tutuklu Hozan Cane ismiyle tanınan Almanya vatandaşı sanatçı Saide İnac’ın tutukluluğuna devam 
kararı verdi. İnac, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nden kısa süre önce Edirne’de gö-
zaltına alınmıştı. İlk olarak “terör örgütü üyeliği”nden yargılanan Cane’nin dosyası Yargıtay 16. 
Ceza Dairesi tarafından esas ve usülden bozularak yargılanmasına tekrar başlanmıştı. “Terör ör-
gütü üyeliği” suçlamasına ilişkin herhangi bir delil bulunmadığı, dosyada “propaganda” suçunun 
mevcut olduğu belirtilmişti.84 

5 Eylül 2020 
● Gaziantep 5. Sulh Ceza Hakimliği, Gaziantep’te Mehmet Kaplan’ın evinde iken dördüncü 

kattan düşerek öldüğü açıklanan 17 yaşındaki Duygu Delen’in şüpheli ölümü olayı ile ilgili Ekşi 

                                                
77 https://twitter.com/engelliweb/status/1311390565364314112 
78 https://www.evrensel.net/haber/415311/gazeteci-hakki-boltan-gozaltina-alindi 
79 http://susma24.com/ankara-garinda-baris-zincirine-ve-basina-engel/ 
80 https://www.birgun.net/haber/izmir-emek-ve-demokrasi-gucleri-alsancak-tan-seslendi-halklar-savas-degil-baris-istiyor-314119 
81 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/izmir-valiligi-1-eylul-dunya-baris-gunu-etkinliklerini-yasakladi-1762675 
82 https://www.evrensel.net/yazi/86554/istanbulun-suriyelilere-bakisinda-kirmizi-alarm 
83 https://www.ntv.com.tr/yasam/gokhan-ozoguz-hakkinda-suc-duyurusu,bMuS-a14Lk-o6xU-d402Cg 
84 http://susma24.com/hozan-canenin-tutukluluguna-devam-karari/ 
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Sözlük’teki başlıkları erişime engelledi. Söz konusu başlıklar, “Özer Değer Koleji”, “Atlantik ha-
lının sahibi Bileç Kaplan’ın katil oğlu” ve baba “Bileç Kaplan” olduğu belirtildi.85 

● CHP Bağcılar Gençlik Kolları, “Kadın Cinayetleri” temalı tiyatro etkinliğine Bağcılar 
Kaymakamlığı tarafından İçişleri Bakanlığı genelgesi gerekçesiyle etkinliğe üç saat kala yasak-
lama getirildiğini açıkladı. Açıklamada, “Tiyatro etkinliğimiz etkinliğe üç saat kala iptal edilmiştir. 
Bu karar sonrası saat 20.30’da Bağcılar Meydanı’ndaki basın açıklamamız için dayanışma bekli-
yoruz” tepkisi gösterildi.86  

6 Eylül 2020 
● İstanbul Ümraniye’de 1 Mayıs Mahallesi’nde ESP, SMF ve Partizan’ın olduğu bir grup, 

2 Eylül Kuruluş Festivali kapsamında yürüyüş yapmak isteyince polis müdahalesinde bulunuldu. 
PSAKD Ataşehir Şube Başkanı Gülsev Kaya’nın kalp hastası olduğunu belirtmesine rağmen fiziki 
müdahaleyle gözaltına alındığı bildirildi. ESP ve SMF üyesi en az 50 kişi ve 10 Partizan okuru 
gözaltına alındığı belirtildi.87 

7 Eylül 2020 
● KHK’yla ihraç edilmelerini protesto amacıyla İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş başlatan 

Cemal Yıldırım ve Muhammet Semih Karaoğlu ile destek olmayı amaçlayan Resul Kalyoncu, An-
kara Sakarya Caddesi’nde gözaltına alındı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerli-
oğlu, “Karşılama vardı, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sadece bir açıklama yapılacaktı. KHK 
zulmünü devam ettirmeye çalışıyorlar. Barışçıl bir eylem engellendi, kabul edilemez” tepkisini 
gösterdi.88 

● İsimsiz bir ihbar üzerine gözaltına alınan Özgür Kadın Hareketi aktivistleri Derya Arslan, 
Ayşe Ekinci ve Derya Moray’ın Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde tutuldukları belirtildi.89 

● Adana Kozan’da, Furkan Vakfı üyelerince adliye önündeki basın açıklamasına polis mü-
dahalesinde, biber gazı kullanıldı ve Yusuf Tapan adlı vatandaş gözaltına alındı.90 

8 Eylül 2020 
● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanatçı Ferhat Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ve İbrahim 

Kaypakkaya’nın resimlerinin bulunduğu “Marşlar ve Ağıtlar” albümünün kapağını suç unsuru ola-
rak kabul ederek, iddianame hazırladı. İddianamede, Tunç’un sosyal medya hesaplarından yaptığı 
Avrupa’da “savaşa hayır” sloganıyla düzenlenen yürüyüşün haberi ile Demokratik Toplum Kong-
resi (DTK) Eş Sözcüsü Leyla Güven’in açlık grevine ilişkin yaptığı duyarlılık çağrısı paylaşımları 
da suç unsuru olarak yer aldı. Hazırlanan iddianame İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafın-
dan kabul edildi. Mahkeme, dosyayı Tunç yargılandığı başka bir davası ile birleştirdi.91 Dava, 29 
Aralık’a ertelendi.92 

9 Eylül 2020 
● İzmir Valiliği, 12 Eylül askeri darbesinin 40’ıncı yıldönümü için oluşturulan Utanç Mü-

zesi’ni kaldırdı. Devrimci 78’liler Federasyonu Başkanı Cumhur Yavuz, 12 Eylül döneminde Di-
yarbakır Cezaevi’ndeki kötü koşulları protesto etmek için 21 Mart 1982’de Nevruz Bayramı’nda 
kendisini yakarak intihar eden Mazlum Doğan’ın resmine izin verilmediğini açıkladı. Yavuz, İzmir 
Valiliği’nin baskıları sonucu müzeyi oluşturmaktan vazgeçildiğini söyledi. İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi ile birlikte İzmir Ahmet Adnan Saygun Kültür Merkezi’nde etkinlik, “Ne Darbe Ne Dik-
tatörlük” temasıyla gerçekleşecekti. Devrimci 78’liler Federasyonu Başkanı Yavuz, “Mazlum’un 
resmi olmasın istediler. Bizde bu serginin bir bütün olduğunu ve içinden hiçbir şey 

                                                
85 https://www.gazeteruzgarli.com/duygu-delenin-katil-zanlisi-mehmet-kaplanla-ilgili-eksi-sozluk-basliklarina-erisim-engeli-getirildi/ 
86 https://twitter.com/CHPGencBagcilar/status/1302254339629764611 
87 http://yeniyasamgazetesi1.com/1-mayis-mahallesinde-yapilmak-istenen-yuruyuse-polis-saldirdi/ 
88 http://bianet.org/bianet/siyaset/230429-khk-lilerin-yuruyusune-mudahale-cok-sayida-kisi-gozaltinda 
89 http://yeniyasamgazetesi1.com/tja-aktivistlerine-gozalti/ 
90 https://t24.com.tr/video/basin-aciklamasi-yapmak-isteyen-furkan-vakfi-uyelerine-polis-mudahalesi,32214 
91 https://www.evrensel.net/haber/413509/ferhat-tunca-bu-kez-de-album-kapagi-ve-sosyal-medya-paylasimi-davasi 
92 https://www.mlsaturkey.com/tr/ferhat-tunca-acilan-propaganda-davalari-birlestirildi/ 
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çıkarılamayacağını söyledik. Valiliğin yaptığı baskılar sonucu bürokrasi sergiye engel oldu” iddi-
asında bulundu.93 

● Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Ku-
rulu, Hollandalı şair ve çocuk edebiyatçısı Ted Van Lieshout’un Ben Bir Sihirbazım kitabındaki 
şiddet içerikli resimler ve cinayet konusu nedeniyle 18 yaş sınırlama kararı yayınladı. Kurul, 
2016’nın Mart ayında birinci baskısı yayımlanan kitabın “küçüklere zararlıdır” ibaresiyle içi gö-
rülmeyen zarf veya poşet içinde satılmasını kararlaştırmıştı.94 

10 Eylül 2020 
● 7 Eylül’de Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alınan Özgür Kadın Hareketi 

(TJA) aktivistleri Derya Arslan, Ayşe Ekinci ve Derya Moray, ifade işlemlerinin ardından serbest 
bırakıldı.95 

● Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, LGBTİ+’lara yönelik arkadaşlık ve tanışma sitesi ga-
bile.com’u erişime engelledi. Sitede, “Bu internet sitesi (gabile.com) hakkında Ankara 7. Sulh Ceza 
Hakimliği tarafından verilen 10/09/2020 tarih ve 2020/5858 D.İş sayılı karara istinaden, Bilgi Tek-
nolojileri ve İletişim Kurumu tarafından koruma tedbiri uygulanmaktadır” ibaresi yer alıyor.96 

● Emekli edebiyat öğretmeni ve yazar 90 yaşındaki Hasan Basri Aydın, TBMM eski Baş-
kanı Cemil Çiçek’e hakaret suçlamasından İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra nöbetçi mahke-
mece tutuklandı. Silivri Cezaevi'ne gönderilen Aydın, Silivri Cezaevi’ne gönderildikten sonra daha 
önce hakkında beraat kararı verilmiş olduğu için serbest bırakıldı. Aydın, 2007’de Çiçek’e hakaret 
ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada Sincan 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nin cezai ehliyeti olmadı-
ğına yönelik raporu kabul etmesiyle 2012’de beraat etmişti. Aydın, “Benden korkan bir devletten 
ne beklenir? Bitmiş” dedi.97 

13 Eylül 2020 
● Adalet Bakanlığı’nın 2019 adalet istatistiklerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret 

ettikleri gerekçesiyle son bir yılda 36.066 kişi hakkında soruşturma açıldı.98 Bu soruşturmalar kap-
samında 12 bin kişi yargılandı ve yargılananlar arasından 3.831’i ceza aldı. 2018 yılında Erdoğan’a 
hakaret suçundan 5.233 kişi yargılanmıştı.99  

15 Eylül 2020 
● İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili davada yurt dışında ol-

dukları için dosyaları ayrılan Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüy-
lüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi’nin beraat ta-
leplerini reddetti.  Mahkeme, istinabe ve beraat taleplerini reddederek, davayı 14 Ocak 2021’ye 
erteledi.100 

● Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) davasında, adil yargılama 
talebiyle girdiği ölüm orucu eyleminin ardından vefat eden Ebru Timtik, Selçuk Kozağaçlı, Barkın 
Timtik, Ezgi Çakır hakkında verilen cezaların bozulmasına karar verdi. 10 yıl 15 ay hapis cezasına 
çarptırılan Kozağaçlı, 18 yıl hapis cezası alan Barkın Timtik bozma kararı olmasına rağmen tahliye 
talepleri reddedildiği için hapisten çıkamayacakları kaydedildi. Sekiz yıl hapis cezası verilen Çakır 
ise tutuklu değildi. 13 yıl altı ay hapis cezası alan Ebru Timtik ise vefat ettiği için bozma kararı 
verildi. Kozağaçlı, Barkın Timtik ve Çakır’ın tahliyesinin yerel mahkeme kararının ardından söz 
konusu olabileceği öğrenildi. 208 günlük ölüm orucu eylemini noktalayan Aytaç Ünsal ile ÇHD’li 
avukatlar Özgür Yılmaz, Behiç Aşçı, Şükriye Erden, Engin Gökoğlu, Süleyman Gökten, Aycan 
Çiçek, Naciye Demir, Ayşegül Çağatay, Yağmur Ereren, Didem Baydar Ünsal, Yaprak Türkmen, 
Ahmet Mandacı ve Zehra Özdemir hakkında yerel mahkeme ve istinafın verdiği kararlar onandı.101 

                                                
93https://ankahaber.net/haber/detay/78liler_baskani_yavuz_izmirde_12_eylul_utanc_muzesi_engelleme_sonucu_kaldirildi_15716 
94 https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/o-cocuk-kitabina-18-yas-sinirlamasi/ 
95 https://yeniyasamgazetesi1.com/tja-aktivistleri-serbest/ 
96 https://kaosgl.org/haber/gabile-ye-erisim-engellendi 
97 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/09/10/90-yasindaki-aydin-eski-bakanlara-hakaret-iddiasiyla-tutuklandi/ 
98 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/09/13/erdogana-hakaretten-1-yilda-36-bin-kisiye-sorusturma/ 
99 https://www.birgun.net/haber/bir-yil-icerisinde-36-bin-sorusturma-315383 
100 https://t24.com.tr/haber/gezi-parki-davasinin-ayrilan-dosyanin-ilk-durusmasinda-beraat-taleplerine-ret,903374 
101 https://halktv.com.tr/yargitay-chd-davasinda-kararini-verdi-ozel-434401h 
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● İstanbul Büyükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi, 2016’da Twitter’dan yaptığı payla-
şımlar gerekçesiyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılanan sanatçı Ferhat Tunç’un 
ifadesinin alınmasıyla ilgili Almanya’ya yapılan resmi başvuruya ret yanıtı geldiğini açıkladı. Mah-
keme, Almanya Adalet Bakanlığı’nın yanıtında, “İfade özgürlüğü hakkının Federal Almanya Cum-
huriyeti Anayasası’nca vazgeçilmez bir temel hak olması sebebiyle adli yardımlaşma talebimizin 
yerine getirilmesi Federal Almanya Cumhuriyeti’nin anayasal düzenine aykırılık teşkil edeceği” 
denildiğini kayda geçti. Mahkeme, Tunç hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep ederek da-
vayı 23 Şubat 2021’e erteledi.102 

17 Eylül 2020 
● Çorlu 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Çorlu’daki tren kazasında oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybe-

den annesi Mısra Öz’ün “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davada, kazayla il-
gili dava tutanaklarını talep etmeye karar verdi. Dava 9 Şubat 2021’e ertelendi. Mahkeme He-
yeti’ne hakaret ettiği iddia edildiği için yargılanan Öz’ün hapis ile cezalandırılması isteniyor.103 
Öz, “Ne yazık ki, sosyal medyada atmış olduğum isyan ve öfke tweetleri beni buraya getirdi. İki 
yılda gerçek sorumlular için hiçbir şey yapamayan adalet, tweeti attığım süre zarfı üzerinden 24 
saat bile geçmeden savcının önüne dosyamı koyup beni buralara kadar getirebildi” dedi.104 

● İstanbul Ticaret Üniversitesi Tarih bölümünde görev yapan öğretim üyesi Bekir Tank hak-
kında 17 Şubat 2017’de öğrencilerine verdiği İstiklal Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin 
Kürtçeye çevrilmesi ödevi sebebiyle “bölücülük” suçlamasıyla soruşturma açıldı. Rektörlük tara-
fından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Tank, 31 Ağustos itibarıyla sözleşmesi 
sonlandırılarak, okuldan uzaklaştırıldı. Tank, dersin seçmeli olduğunu ve bu dersle karşı önyargı-
ları ortadan kaldırmayı amaçladığını ifade etti.105 

● Birikmiş maaşlarını ve tazminatlarını alamayan Bimeks işçilerinden bir grup, Boğaziçi 
Üniversitesi’nde ders veren patronları Vedat Akgiray’ı protesto etmek isteyince gözaltına alındı.106 

● İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi, cami hoparlörlerinden “Çav Bella” şarkısı çalınma-
sıyla ilgili paylaşımı gerekçesiyle Banu Özdemir hakkındaki “halkı kin ve düşmanlığa alenen tah-
rik etme” suçlamasıyla ilgili kolluk birimlerinden söz konusu paylaşımlar sonucunda herhangi bir 
olay olup olmadığını sorma kararı aldı. Mahkeme, kolluk birimlerince sosyal medyada, basın yayın 
organlarında ve kamuoyunda, sanığa ve eylemine karşı toplumun kesimleri arasında oluşmuş ve 
ortaya çıkan bir infial, herhangi bir taşkınlık olup olmadığını, kamu barışını bozan veya bozmaya 
elverişli herhangi bir somut olgu meydana gelip gelmediğinin araştırılıp dayanaklarıyla bilgi veril-
mesini istedi. Dava 26 Kasım’a ertelendi.107 

● Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yönetmen Ka-
zım Öz hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla verdiği beraat kararını istinafa 
taşıdı. Bunun üzerine Köz Film’den yapılan açıklamada, “Mahkeme açıkladığı gerekçeli kararında, 
iddianamede sunulan her bir delil tartışılarak hiçbirinin inandırıcılığı olmadığı, Öz’ün ‘örgüt üyesi’ 
olduğunu gösterir herhangi bir tespitin yapılamadığı belirtti.108 

18 Eylül 2020 
● Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün’ün eşi Taha Ün “hakaret” suç-

lamasıyla gözaltına alındı ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ün, Memur-Sen’e 
ve kendisine hakaret eden bir sosyal medya kullanıcısına ilişkin Memur-Sen’in şikayette bulundu-
ğunu, kendisi hakkında şikayet olmadığı halde mağdur olduğu küfür hakkında soruşturma başlatıl-
dığını söyledi.109 Ün, “Soruşturmada bu küfürleri sanki ben etmişçesine hakkımda soruşturma baş-
latmışlar. Sosyal medya ve hukuk tarihine geçecek bu yanlışlık bilinçli bir manipülasyonun ürünü-
dür” dedi 110 
                                                
102 https://www.mlsaturkey.com/tr/ferhat-tuncun-yargilandigi-davada-almanyadan-ifade-ozgurlugu-vurgusu/ 
103 https://www.ntv.com.tr/video/turkiye/corlu-tren-kazasinda-hakaret-davasi-oglunu-kaybeden-annenin-49-aya-kadar-hapsi-isteniyor,h3iRoijqh0uRUuXIHVaUcA 
104 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/231058-misra-oz-adalet-sisteminin-en-buyuk-utanci 
105 https://gazetekarinca.com/2020/09/kurtce-odev-veren-akademisyenin-sozlesmesi-sonlandirildi/ 
106 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bimeks-iscilerine-polis-mudahalesi-cok-sayida-gozalti-1766742 
107 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/izmirdeki-cami-provokasyonunda-hedef-gosterilen-banu-ozdemir-hakim-karsisina-cikti-1766709 
108 bianet.org/bianet/insan-haklari/231092-savcilik-yonetmen-kazim-oz-un-beraat-kararini-istinafa-tasidi 
109 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/davutogluna-yakinligiyla-bilinen-taha-un-serbest-birakildi-memur-seni-isaret-etti-1766957 
110 https://twitter.com/tahaun/status/1307005921701355527/photo/2 
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21 Eylül 2020 
● Adana Altın Koza Ödülleri’nde Yaşam Boyu Onur Ödülü verilen Rutkay Aziz’in ödülünü 

MHP’nin hedef aldığı TTB’ye armağan ettiği ödül törenini haberleştiren AA, Aziz’in ödülünü sa-
dece sağlık çalışanlarına armağan ettiğini yazdı ve TTB vurgusuna sansür uyguladı.111 

● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “adil yargılanma” talebiyle başlattığı ölüm orucunun 
238’nci gününde yaşamını yitiren avukat Ebru Timtik’in fotoğrafının baro binasına asılması ge-
rekçesiyle İstanbul Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılık, 
aralarında İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’nun da olduğu 11 baro yöneticisini ifadeye 
çağırdı.112 

22 Eylül 2020 
● Van’da, gözaltına alındıktan sonra işkence gören ve helikopterden atıldıkları belirtilen 

Osman Şiban ve Servet Turgut ile ilgili HDP’nin düzenlediği basın açıklamasını polis engelledi. 
HDP Gurup Başkanvekili Saruhan Oluç, “Van valisinin görevi yapılan işkenceyi gizlemek değil, 
yapılmış olan bu işkenceyi ve insanlık suçunu açığa çıkarmaktır. Bu işkence emrini kimler örtbas 
etmeye çalışıyor? Süleyman Soylu’ya, Hulusi Akar’a soruyoruz” tepkisini dile getirdi.113 

● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erol Mütercimler hakkında “halkın bir kesimini sosyal 
sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçlamasıyla hapisle 
cezalandırılmasını isteyen iddianame hazırladı.114 Mütercimler, 7 Eylül 2020’de katıldığı bir prog-
ramda imam hatip lisesi mezunlarına yönelik “Cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız” ifadelerini kullanmış 
ardından Bilal Erdoğan ve İlim Yayma Cemiyeti Derneği savcılığa başvurarak suç duyurusunda 
bulunmuştu.115 

24 Eylül 2020 
● İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, yazdığı “Bu Kadınlar Yedi Bitirdi Beni” 

kitabı, “müstehcenlik” ifadeleri barındırmasıyla suçlanan yazar Ersan Pekin hakkında “duruşmaya 
katılmadığı” gerekçesiyle yakalama kararı çıkardı.116 Covid-19 virüsüyle temaslı olduğundan ka-
rantinada olan Pekin, temaslı olduğuna ilişkin bilgiyi hakimliğe telefon yoluyla bildirdiğini ve yine 
riskli olduğuna ilişkin raporu kurye eliyle mahkemeye ilettiğini bildirmesine rağmen böyle bir ka-
rar alındığını ifade etti. Roman, nemfomani sorunu yaşayan bir kişinin başına gelenleri anlatıyordu. 
2013’te Pekin tarafından yazılan İkinci Adam Yayınevi’nin yayımladığı kitapla ilgili Şubat ayında 
dükkan ile camekanlarda teşhiri ve satışı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 
yasaklanmıştı. Temmuz 2020’deyse Pekin’e “müstehcenlik” suçlamasıyla dava açılmıştı.117 

25 Eylül 2020 
● Halkevleri Derneği’nin, “Pandemi sürecinde okulların bir haftası” raporunu Ankara İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü önünde sunmasına izin verilmedi.118 Aralarında Halkevleri Derneği Genel 
Başkanı Nebiye Merttürk ile velilerin de bulunduğu altı kişi gözaltına alındı.119  

● Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, ceza hukuku alanında akademisyen ve avukat Dilek Ek-
mekçi’nin “yurt kızlarını pazarlayan yapı” hakkındaki iddialarını içeren 97 adet Twitter paylaşı-
mına, “kişilik haklarını ihlal ettiği” gerekçesiyle erişim engeli getirdi.120 Aynı paylaşımların yer 
aldığı Ekşi Sözlük içeriği de engellendi. Ekmekçi yaptığı sosyal medya paylaşımlarında çocuk yaşta 
kız yurtlarında başına gelen olaylar üzerinden kız yurtlarında bir suç yapılanması olduğunu iddia 
ediyordu. İddiaların gündeme gelmesinin sebebi ise Haziran ayında hayatını kaybeden Aleyna Ça-
kır olduğu belirlendi. Çakır’ın ölümü Müge Anlı’nın televizyondaki programında da konu edili-
yordu. Ümitcan Uygun’un, Çakır’ın ölümü ile ilgisi olduğu ve yurtlardaki kız çocuklarını cinsel 

                                                
111 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/anadolu-ajansi-odulunu-turk-tabipler-birligine-adayan-rutkay-azizi-sansurledi-1767696 
112 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/231253-istanbul-barosu-na-ebru-timtik-sorusturmasi?bia_source=twitter&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
113 https://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2020/09/22/hdp-heyeti-vanda-bu-iskenceyi-yeni-jiteminiz-mi-yapti 
114 https://www.haberturk.com/mutercimler-ile-ilgili-flas-gelisme-2812307 
115 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/erol-mutercimlere-dava-1-5-yil-hapsi-istendi-41619132 
116 https://archive.vn/BVJoU#selection-635.165-635.228 
117 https://susma24.com/ersan-pekinin-kitabi-hakkindaki-dava-goruldu/ 
118 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/09/25/mebe-rapor-sunmak-isteyen-halkevleri-uyeleriyle-velilere-gozalti 
119 https://sendika63.org/2020/09/mebe-egitim-raporu-goturen-halkevleri-uyelerine-polis-saldirisi-6-gozalti-597171/ 
120 https://twitter.com/engelliweb/status/1309014952120922112 
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ilişkiye zorladığı iddia ediliyordu. Kız yurdunda çalışan Ümitcan Uygun’un annesi Gülay Uy-
gun’un da geçtiğimiz hafta ölü bulunması üzerine yurtlarda işlenen suçlara ilişkin yasadışı çete-
leşme iddiaları gündeme gelmişti.121 

● Sibel Özbudun Demirer, eşi yazar Temel Demirer’in, “‘İsimsizler hareketi” etiketi nede-
niyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamalarından gözaltına 
alındığını açıkladı.122  Sosyal medyada “İsimsizler Hareketi” ismiyle örgütlenerek “halkı kin ve 
düşmanlığa sevk etmek”, “seçilmiş hükümeti yıpratmak ve kamuoyunda yankı uyandırmak” ama-
cıyla provokatif paylaşımlar yaptıkları ve “devlet büyüklerine hakarette bulundukları” iddia edilen 
24 şüpheli, altı ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Söz konusu grubun yöneticiliğini, 
terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklu Taylan Kulaçoğlu’nun yaptığı, etiket faaliyetlerini 
ise DHKP-C’ye üye olmak suçundan aranan avukat Tamer Doğan’ın sürdürdüğü belirtildi. Ope-
rasyonda, İstanbul’da 18, Balıkesir’de iki, Aydın, Denizli, Diyarbakır ve Tekirdağ’da ise birer ol-
mak üzere 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerinden 10’unun yurt dışında olduğu belirlenirken, 
aralarında Doğan’ın da olduğu firarilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.123 

28 Eylül 2020 
● “İsimsizler Hareketi” operasyonunda gözaltına alınan Temel Demirer’in de aralarında bu-

lunduğu 15 kişi serbest bırakıldı.124  
29 Eylül 2020 
● Altındağ Kaymakamlığı, Komedyen Hasan Can Kaya’nın 1 Ekim’de Ankara CerMo-

dern’de gerçekleştirilmesi planlanan stand-up etkinliğine izin vermedi. Gergedan Yapım, Instag-
ram’dan paylaşımında125, Kültür Bakanlığı’nın açık hava etkinliklerinin yasaklanması yönünde şu 
an bir kararı olmadığını belirtti. Yapım, buna rağmen tüm biletleri satılan etkinliği Altındağ Kay-
makamlığı’nın yasakladığını belirtti. İkinci kez başvuruda bulunan ekip, seyirciyle buluşmak iste-
diklerini söylerken salgın sebebiyle tüm önlemlerin alındığı bilgisini de vurguladı.126 

● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “İsimsizler Hareketi” soruşturmasında127, 25 Ey-
lül’de gözaltına alınanlardan Şehmus Kavak, Misli Cihan Şenleten ve Özgür Doğuş Erhan “Cum-
hurbaşkanı’na hakaret” ettikleri gerekçesiyle tutuklandı. Avukat Tamer Doğan, Özen Kulaçoğlu, 
İsmail Keleş ve Tayfun Uçar ise “adli kontrol” talebiyle yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, serbest 
bırakılmasına karar verdi.128 

30 Eylül 2020 
● Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Rosa Ka-

dın Derneği’ne yönelik başlattığı soruşturma kapsamında tutuklu üye Figen Ekti’nin tutukluluk 
halinin devamına, tutuklu üye Hasret Alp’in tahliyesine ve tutuksuz üye Ruken Şehir’in ise, delil 
yetersizliğinden beraatına karar verdi. Dava, 16 Ocak 2021 ertelendi. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mah-
kemesi ise, Rosa Kadın Derneği kurucularından Narin Gezgör’ün davasını 11 Kasım’a erteledi.129 

● Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, tutuklu HDP’li Selahattin Demirtaş ile cezaevinde 
görüştüğü için 2016’da gözaltına alınmasıyla birlikte hakkında yargılama süreci başlayan Avukat 
Levent Pişkin hakkında savcı mütalaasında “Demirtaş ile avukatlık kimliğini kullanarak cezaevine 
görüşe giderek Demirtaş’tan Almanya menşeli Der Spiegel isimli dergide yayımlanmak üzere özel-
likle Almanya ülkesine ve Avrupa ülkelerine mesajını el yazısı ile şüpheli Kırkazak’ın avukat ol-
ması nedeniyle cezaevinden çıkışta herhangi bir sorun olmaması için kendi not defterine yazılması 
teklifini kabul ederek, Demirtaş’ın tutuklanması ile ilgili olarak uluslararası ortamda gündem oluş-
turarak, ülkemiz aleyhine uluslararası alanda lobi faaliyetlerinde bulunulmaya çalışılması eylemine 
katıldığı...” ifadelerine yer verildi. Savcı, Pişkin’in “örgüt propagandası” ve “örgüt üyeliği” 

                                                
121 https://susma24.com/yurtta-taciz-iddialarina-erisim-engeli/ 
122 https://twitter.com/temeldemirer/status/1309749299467767808?s=20 
123 https://www.ntv.com.tr/turkiye/isimsizler-hareketine-operasyon-24-gozalti,2PaXhi-va0OdYC-orxt9qA 
124 https://www.birgun.net/haber/isimsizler-hareketi-sorusturmasinda-15-kisi-serbest-birakildi-317239 
125 https://archive.vn/0HN20 
126 https://susma24.com/altindag-kaymakamligi-komedyen-hasan-can-kayanin-gosterisine-izin-vermedi/ 
127 https://www.evrensel.net/haber/414906/isimsizler-hareketi-operasyonu-gazeteci-ve-yazarlar-dahil-23-kisi-gozaltinda 
128 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/231716-isimsizler-hareketi-sorusturmasinda-3-kisi-tutuklandi 
129 https://www.evrensel.net/haber/415396/rosa-kadin-dernegi-uyelerinin-durusmalari-goruldu 
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suçlamalarıyla cezalandırılmasını istedi. Savcı, avukatlar Ayşe Batumlu ve Cahit Kırkazak’ın da 
“örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla cezalandırılmalarını istedi. Batumlu’nun 
katıldığı toplantılar, basın açıklamaları, eylemler ve içinde bulunduğu WhatsApp grupları suç sa-
yıldı. Kırkazak’ın da aynı şekilde etkinlikleri yanı sıra avukatlık kimliğiyle cezaevinde Selahattin 
Demirtaş ile görüşmesi suç sayıldı.130 

● Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesi, Ahmet Telli’nin “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suç-
lamasıyla ilgili iddianameyi kabul etti ve davayı 7 Ekim’de görecek. Telli, kendisine ait olmayan 
bir fan sayfasında paylaşılan gönderi nedeniyle yargılanacak. Telli, 2 Haziran’da verdiği ifadede 
bu hesapların kimler tarafından kullanıldığını bilmediğini söylemişti.131 

● İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin 
Altun’un evinin izinsiz fotoğrafı çekildiği gerekçesiyle CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş 
hakkında yürütülen soruşturmada, “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçu kapsamında iddianame dü-
zenlendi.132 

RTÜK ile İlgili Gelişmeler 
2 Eylül 2020 
● RTÜK, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın, “18 Dakika” programında, 

Osmanlı İmparatorluğu padişahı 2. Abdülhamid hakkındaki sözleri gerekçesiyle kanala “beş gün-
lük ekran karartma” cezası verdi. Mahkemenin aldığı “yürütmeyi durdurma” kararının üst mah-
keme tarafından iptal edilmesi üzerine Tele 1’e verilen ceza 3 Eylül’den itibaren uygulanacak. 
RTÜK üyesi İlhan Taşçı, “RTÜK’te muhalif kanalların sesini kesmeye dönük operasyonun ikinci 
ayağı gerçekleşti. Tele 1 ve Halk TV’ye verilen ceza kararı oy çokluğuyla alındı. Belgesel, müzik 
dahi yayınlanamayacak. İzleyiciler beş gün boyunca yalnızca siyah ekran görecek. Demokrasinin 
olmazsa olmazı basın özgürlüğünün bel kemiği kırılmıştır. Bir sonraki aşamada kanalların fişi çe-
kilecek, tamamen kapatılacak” dedi. Karara göre, ulusal düzeyde yayın yapan kanallara mevcut 
yasa kapsamında RTÜK tarihinde ilk kez ekran karartma cezası uygulanacak. Yanardağ’ın ifadeleri 
ise, “1908’de Abdülhamid despotizminin, emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan, Mithat 
Paşa’yı Taif’te boğduran, Osmanlı-Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydın-
lara zulmeden, Namık Kemal’lere, Tevfik Fikretlere” şeklindeydi.133 

3 Eylül 2020 
● RTÜK, 9 Eylül’de yayımlanacağı duyurulan “Cuties (Minnoşlar)” adlı Netflix’in Türkiye 

katalog ekranından “çocuklara karşı istismar içerdiği” gerekçesiyle çıkarılması yönünde karar aldı. 
RTÜK üyesi İlhan Taşçı, “RTÜK, filmin katalogdan çıkarılması veya 26 bin lira para cezası vere-
bilir. Ceza çıkarsa bu internette film yayınlanmadan fragmanına verilen ilk ceza olarak kayda ge-
çecek” açıklaması yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, film hakkında gerekli ted-
birlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için “filmin tanıtımında ‘dişiliğini keşfederek aile ge-
leneklerine meydan okuyan bir çocuk’ tanımlanmasında bulunulduğu, ancak ‘çocuk filmi’ yapımı 
izlemek için abonelerine izleyici kitle yaşının 18 yaş ve üzeri olduğu bilgisini paylaştığını” bilgi-
siyle RTÜK’ten talepte bulunmuştu. RTÜK, Netflix’in, “Yayın hizmetleri çocuklara, güçsüzlere ve 
engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez” hükmünü ihlal ettiği ve bu sebeple 
yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle karar 
verdi.134 

8 Eylül 2020 
● RTÜK, Haber Global TV’de Saynur Tezel’in sunduğu programda Haliç Üniversitesi öğ-

retim üyesi Erol Mütercimler’in imam-hatip liseleriyle ilgili “Mezun olanlar bakın karşımıza ne 
olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız” sözleriyle ilgili inceleme başlattı. Açıklamada “Bir 
                                                
130 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/231870-avukat-levent-piskin-in-uyelik-ve-propagandadan-cezalandirilmasi-istendi?bia_source=twitter&utm_so-
urce=dlvr.it&utm_medium=twitter 
131 https://www.gazeteduvar.com.tr/cumhurbaskanina-hakaretten-mahkemeye-verilen-ahmet-tellinin-durusmasi-7-ekimde-gorulecek-haber-1500351 
132 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/chp-uskudar-ilce-baskani-hakkinda-iddianame-tamamlandi-41623909 
133 https://tele1.com.tr/rtuk-tele1e-uyguladigi-sansuru-yururluluge-koydu-bu-geceden-itibaren-bes-gun-ekran-kararacak-216206/ 
134 http://susma24.com/rtukten-netflixe-yaptirim-katalogdan-cikarilsin/ 



Özgürlük için Basın  İfade ve Basın Özgürlüğü Eylül 2020 Raporu  Gazeteciler Cemiyeti 

  22 
 

televizyon kanalında Erol Mütercimler’in İmam-Hatip Camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri ne-
deniyle inceleme başlatılmıştır”135 denildi.136 Haliç Üniversitesi Rektörlüğü de, Mütercimler hak-
kında soruşturma başlatıldığını kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, “7 Eylül 2020’de bir televizyon 
programına katılan Mütercimler’in ‘İmam Hatip Liseleri’yle ilgili yaptığı konuşma Üniversitemi-
zin görüş ve fikirlerini yansıtmamaktadır. Üniversitemiz nezdinde İmam Hatip Liseleri, birçok ba-
şarılı devlet adamı, siyasetçi, din adamı, iş insanı, akademisyen ve kamu görevlisi yetiştiren güzide 
ve saygın bir eğitim kurumumuzdur. Konuyla ilgili Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici Öğretim 
Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği kapsamında soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri kul-
lanıldı.137 

16 Eylül 2020 
● RTÜK, Haber Global’de Saynur Tezel ile “Kayıt Altında” programında, Erol Mütercim-

ler’in yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışmada imam hatipliler ile ilgili, “Ama sonuca bakın, o 
imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız” 
ifadeleri nedeniyle, üç kez program durdurma ve üst sınırdan para cezası verdi. RTÜK, sunucu 
tarafından sarf edilen sözlere müdahale edilmediğini belirleyerek, “Yayın hizmetleri ırk, dil, din, 
cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya 
toplumda nefret duyguları oluşturamaz” hükmünün ihlal edildiğini açıkladı. RTÜK, Meltem TV’de 
yayımlanan “Akıl Oyunları” programında Erol Mütercimler’in, Sakarya’daki bir çocuk istismarı 
olayını tartışılırken kullandığı ifadeleri suç saydı. TELE1’de ise, “Forum Hafta Sonu” programıda 
Mine Kırıkkanat’ın bazı ifadelerini de yasaya uygun bulmayan RTÜK, söz konusu televizyon ka-
nalına ayrımcılık gerekçesiyle idari para cezası kesti. RTÜK, sunucu Selçuk Tepeli’nin, otoyol ve 
köprü ücretlerine ilişkin haberde kullandığı ifadeleri gerekçesiyle “Dilin düzeysiz, kaba ve argo 
kullanımına yer verilemez” ilkesini ihlal gerekçesiyle Fox TV’ye idari para cezası uygulanmasına 
karar verdi. Üst Kurul, sağlık beyanıyla bitkisel ilaç satışı yapılan Kanal Yalova, Anadolu TV, BLD, 
Nehir, Dolunay INT kanallarına da yaptırım uyguladı.138 

20 Eylül 2020 
● Radyo Televizyon Üst Kurulu 11 yaşındaki bir çocuğun sosyal medya üzerinden bir bıçak-

lanma sahnesi gerekçesiyle “Ramo” dizisini sonlandırılmasını istediğini Twitter hesabından pay-
laştı.139 Üst Kurul, konuyu, “Çocuklar kırmızı çizgimizdir. Duyarlı yavrularımıza sonsuz teşekkür-
ler” mesajıyla paylaştı. Bu durum sosyal medyada olayın gerçek olmadığı iddialarıyla eleştirildi. 
Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım, RTÜK’ün paylaşımını alıntılayarak, “Ben bunu çözeme-
dim, çözebilen varsa buyursun! 11 yaşında çocuğun sosyal medya kullanmasına mı yanayım, ilk 
defa RTÜK'ün bir diziyi kamuoyuna şikayet etmesine mi yanayım, ufaklığın Türkçesinin maşal-
lahlığına mı yanayım” açıklamasını yaptı.140 RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu ise, Yıldı-
rım’a cevap olarak “Murat Bey, RTÜK, hiçbir yapımı kamuoyuna şikayet etmez, çünkü burası şi-
kayet etme değil şikayetleri değerlendirme makamıdır. Halkımızdan bir bildirim geliyorsa bu in-
celemeye alınır ve değerlendirme neticesinde müeyyide verilip verilmeyeceği karara bağlanır”141 
ifadelerinde bulundu.142 

● RTÜK’ün eski CHP üyesi Faruk Bildirici, daktilo1984’e verdiği söyleşide, “Genellikle 
siyasi partiler tarafından seçilen RTÜK üyeleri, yayıncılıkla, habercilikle ve bu işin teorisiyle hiçbir 
ilgisi olmayan insanlardan seçiliyor. RTÜK üyeliği, bazı kişilerin siyasette daha ileri gitmesi ya da 
ödüllendirilmesi için bir yöntem olarak görülüyor” dedi. RTÜK’ün kararlarını eleştirerek, RTÜK 
sadece cezalandırmak için kararlar alabiliyor. İktidara yakın kanallara tavır ve yaklaşımlarıysa daha 
farklı oluyor. Örnek olarak, ben üyeyken iktidara yakın bir kanalın dizisine ilişkin çok şikayet gel-
mişti. Kadına şiddeti açık bir şekilde görünür kılmasına rağmen görüntüler ancak RTÜK 

                                                
135 https://twitter.com/rtukkurumsal/status/1303300257053368326 
136 https://www.gazeteruzgarli.com/rtuk-yazar-mutercimler-hakkinda-inceleme-baslatti/ 
137 https://twitter.com/universitehalic/status/1303421433142480899 
138 http://m.bianet.org/bianet/medya/231013-rtuk-ten-fox-haber-global-meltem-tv-ve-tele-1-e-ceza 
139 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/rtuk-baskan-yardimcisi-uslu-halkimizdan-bir-bildirim-geliyorsa-bu-incelemeye-alinir-41617202 
140 https://twitter.com/MYildirimResmi/status/1307952202858795008 
141 https://twitter.com/ibrahimuslu55/status/1308007294031007745 
142 https://twitter.com/rtukkurumsal/status/1307628118597947393 
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Başkanı’na telefon edilip, rica ile görüntüler kaldırılabildi. Bir tarafta çok fazla tepki çeken ve 
telefon ricası ile çözülebilen bir problem, diğer yanda muhalefete yakın medya kanallarına ceza 
vermek için sürekli aranan açıklar. Genel itibariyle böyle bir düzen söz konusu” diye konuştu.143 

21 Eylül 2020 
● Radyo Televizyon Üst Kurulu üyesi İlhan Taşcı, üst kurulun 11 yaşındaki bir çocuğun bir 

dizi hakkındaki şikayetini Twitter hesabından paylaşması üzerine RTÜK’e başvuruda bulundu. Üst 
kurul üyesi Taşcı, başvurusunda, “Merhaba ben RTÜK üyesiyim. Televizyonlarda kimilerinin sır-
tını dayadığı gücün etkisiyle virüs gibi yayılarak herkese had bildirmeye çalıştığını gördüm ve çok 
etkilendim! Bize bu toprakları armağan eden, kırmızı çizgimiz Atatürk’e yönelik saldırı ve hadsiz-
likleri lütfen sonlandırın”144 ifadelerini kullandı. RTÜK’ün resmi hesabından Taşcı’nın paylaşı-
mına yanıt olarak, “Üst Kurulumuzun kıymetli üyesi, şikayet konunuzu daha somut ifade ederseniz 
gereğini sizin de katıldığınız toplantıda yaparız. Mustafa Kemal Atatürk sözde değil özde kırmızı 
çizgimizdir”145 denildi. Taşcı ise, son olarak Üst Kurul’un yasasını hatırlatarak, “Atatürk’e saldı-
rılar konusunda harekete geçmeniz için benim resmi başvuruma mı ihtiyacınız var? Her zaman 
olduğu gibi bundan sonra da ben tek tek başvuru yaparım. Ufak bir hatırlatma, RTÜK Yasası size 
Atatürk’e saldırılarda şikayet olmaksızın harekete geçme görevini veriyor”146 ifadelerini kul-
landı.147 

25 Eylül 2020 
● RTÜK, Fox TV’de yayınlanmaya hazırlanan “Kimsesizler” dizisine şikayetler üzerine in-

celeme başlatıldığını belirtti. Üst Kurul’dan yapılan açıklamada, “Fox TV’nin ‘Kimsesizler’ dizi-
siyle alakalı gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bildirimleri gerekse STK ve va-
tandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler sonucunda söz konusu dizi film için RTÜK Başkanlığı 
tarafından inceleme başlatılmıştır” 148 denildi.149 

● RTÜK’ün Halk TV’ye verdiği beş günlük yayın durdurma cezası tebliğ edildi.150 RTÜK, 
Ayşenur Arslan’ın “Medya Mahallesi” programında dış politika eleştirilerinde “Yayınlar, Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü-
ğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz” maddesini ihlal ettiğini belirtti.151 Halk TV, 27 
Eylül 2020 saat 00:00’dan 3 Ekim 2020’e kadar karartılacak. Halk TV yönetimi ise, “Ekran ka-
rartma kararı RTÜK’ün kuruluş yasası ve yerleşik uygulamalardan dolayı hukuki süreçler tamam-
lanmadan uygulanıyor. Anayasa ve yasalara saygı gereği ekranı karartmak zorundayız. RTÜK’ün 
aynı maddeden bir kez daha ceza vermesi durumunda Halk TV tamamen kapatılmış olacak” açık-
laması yaptı.152  

● RTÜK’ün, Halk TV’ye ilişkin verdiği beş günlük yayın durdurma cezasına ilişkin yaptığı 
açıklamada, Halk TV’nin 6111 sayılı Kanun’un 8-1/a hükmünü ikinci defa ihlal etmesi nedeniyle 
verilen beş günlük yayın durdurma cezası hakkında daha önce alınan yürütmeyi durdurma kararları 
yargı tarafından kaldırılmıştır. Ayrıca muhalif kalan bazı RTÜK üyelerinin açtığı davaları da mah-
keme reddetmiştir” denildi.153 

26 Eylül 2020 
● RTÜK, Halk TV ile ilgili aldığı beş günlük yayın durdurma kararının kesinleştiğini ve 27 

Eylül Pazar gece saat 00.00’da itibaren karartılacağını açıkladı. RTÜK’ün açıklamasında, “Üst Ku-
rul'un 01.07.2020 tarihindeki kararıyla Halk TV’nin, 6112 sayılı Kanun’un 8-1/a hükmünü ikinci 
defa ihlal etmesi nedeniyle verilen beş günlük yayın durdurma cezası hakkında daha önce alınan 

                                                
143 https://daktilo1984.com/roportajlar/faruk-bildirici-rtuk-iletisim-baskanligi-ve-cumhurbaskaninin-yakin-cevresindeki-insanlardan-onay-alarak-pervasizca-hare-
ket-edebiliyor/ 
144 https://twitter.com/ilhantasci/status/1307992136265146368 
145 https://twitter.com/rtukkurumsal/status/1308004486355525632 
146 https://twitter.com/ilhantasci/status/1308010672295497728 
147 https://odatv4.com/rtuk-uyesi-bu-kez-twitterdan-hamle-yapti-21092025.html 
148 https://twitter.com/rtukkurumsal/status/1309188896987766788 
149 https://www.milliyet.com.tr/cadde/rtuk-kimsesizler-dizisi-icin-inceleme-baslatti-6314995 
150 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/mahkeme-itirazi-reddetti-halk-tv-ekrani-5-gun-karariyor-1768872 
151 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/rtukten-halk-tv-aciklamasi-41620990 
152 https://halktv.com.tr/halk-tv-bes-gun-karartiliyor-435324h 
153 https://twitter.com/rtukkurumsal/status/1309545383987736576 
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yürütmeyi durdurma kararları yargı tarafından kaldırılmıştır”154 denildi. Devamında, Halk TV’nin 
yürütmeyi durdurmaya yönelik yaptığı itirazının kabul edilmediğini belirterek “Kuruluşun Üst Ku-
rulun verdiği idari yaptırım kararını Pazartesi gecesi 00.00 itibariyle uygulamaya başlaması gerek-
mektedir. Ayrıca karara muhalif kalan bazı RTÜK üyelerinin açtığı davaları da mahkeme reddet-
miştir”155 ifadeleri kullanıldı. Ancak RTÜK üyesi İlhan Taşçı ise, “RTÜK’ün kurumsal hesabından 
yapılan aşağıdaki açıklama gerçeği yansıtmamaktadır. Halk TV ekranının karartması kararına karşı 
açtığımız davada önce oybirliğiyle yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Yetkili belirlenen mah-
keme ise YD kararını gerekçesiz şekilde kaldırmıştır”156 tepkisini gösterdi.157 

27 Eylül 2020 
● DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 27 Eylül gece yarısından itibaren beş gün ek-

ranı karartılacak Halk TV'ye ilişkin, “Muhalif seslerin zaten duyulamadığı medyada RTÜK’ün de 
fikir polisliğine soyunması kabul edilemez. Tamamı ifade özgürlüğü içinde olan konuşmalar için 
Halk TV’nin beş gün kapatılmasını kınıyorum”158 tepkisini gösterdi.159 

● Sözcü yazarı Emin Çölaşan, “İktidarın Jandarması RTÜK”160 yazısında, Halk TV’nin beş 
günlük ekran karartılması cezasına “Bu karar, iktidardan yana olmayan, eleştiren yayın kuruluşları 
ile gazetecilerin hangi koşullar altında gazetecilik yaptığının somut göstergesidir. Büyük baskılar 
altındayız… Herhangi bir suç işlememiş olan nice gazeteciler cezaevine tıkılıyor… Hiçbirimiz ya-
rın başımıza neler geleceğini, hangi davaların açılacağını, kimlerin gözaltına alınacağını bilmiyo-
ruz. Ülkemize getirdikleri ‘Basın özgürlüğü, fikir ve ifade özgürlüğü’ işte bu. Halk TV’ye geçmiş 
olsun dileklerimi iletiyorum. Bu da geçer yahu!” tepkisini gösterdi.161 

28 Eylül 2020 
● RTÜK’ün Halk TV’ye verdiği beş günlük yayın durdurma cezasına liderler tepki gösterdi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İktidar, Halk TV, Tele 1 ve diğer yayın organlarından, 
özgürce yayın yapan gazetecilerden duyduğu bütün rahatsızlıkları RTÜK üzerinden susturmak is-
tiyor. Saray iktidarı TELE1’in kapatıldığı gibi Halk TV’nin de kapatılmasın istiyordu. Gerçeklerin 
bilinmesini istemiyorlar. Halk TV’nin fazla izlenmesi iktidarı rahatsız ediyor” dedi. İyi Parti Genel 
Başkanı Meral Akşener, “Halk TV, Tele 1, KRT, Fox TV gibi kanallar ve YouTube’da gazetecilik 
yapmaya çalışan işsiz kalmış pek çok arkadaşımızın kurduğu kanalları bunların milyonlarca lira 
harcayarak, devlet hazinesinden harcayarak oluşturdukları kanalları solladı geçti. Halk TV’ye bü-
yük bir haksızlık yapıldı. Halk TV’de her konuşulana katılıyor muyuz, her tespite katılıyor muyuz? 
Hayır. Ama partim adıma yapılan eleştirilere kulak veriyoruz” diye konuştu. Saadet Partisi Genel 
Başkanı Temel Karamollaoğulları, “Fikirler iktidarı sarsabilir. Aslında iktidarı sarsacak kadar tep-
kilere imkan tanınması lazım ki bir ülkede fikir ve düşünce hürriyeti teminat altında olabilsin” 
tepkisini paylaştı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise, “Muhalif seslerin zaten duyula-
madığı medyada RTÜK’ün de fikir polisliğine soyunması kabul edilemez. Tamamı ifade özgürlüğü 
içinde olan konuşmalar için Halk TV’nin beş gün kapatılmasını kınıyorum” dedi. Türkiye İşçi Par-
tisi, “AKP muhalif hiçbir sese tahammül edemiyor ve yalnızca yandaş bir medya istediği için Halk 
TV karartılıyor. İktidara baş eğmeyen, teslim olmayan bir halk iradesini kuvvetlendirmeye devam 
edeceğiz” açıklaması yaptı.162 

30 Eylül 2020 
● RTÜK, ATV’de yayımlanan “Esra Erol’da” programında DNA testinin açıklanmasına 

“toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olması” 
gerekçesiyle idari para cezası verdi. Yayında, şüpheli aile ilişkilerinin aydınlatılması amacıyla altı 
aylık bebeğin biyolojik babası açıklanmıştı. RTÜK, yargının yapacağı işlemlerin ticari meta gibi 

                                                
154 https://twitter.com/rtukkurumsal/status/1309545383987736576 
155 https://twitter.com/rtukkurumsal/status/1309545386697256961 
156 https://twitter.com/ilhantasci/status/1309780773273300992 
157 https://www.birgun.net/haber/rtuk-uyesi-ilhan-tasci-rtuk-un-halk-tv-aciklamasi-gercegi-yansitmiyor-317006 
158 https://twitter.com/alibabacan/status/1310273738395594758 
159 https://t24.com.tr/haber/ali-babacan-rtuk-un-fikir-polisligine-soyunmasi-kabul-edilemez-halk-tv-nin-bes-gun-kapatilmasini-kiniyorum,905803 
160 https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/emin-colasan/iktidarin-jandarmasi-rtuk-6056134/ 
161 https://t24.com.tr/haber/sozcu-yazari-colasan-rtuk-iktidarin-jandarmasi-ulkemize-getirdikleri-basin-ozgurlugu-iste-bu,905662 
162 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/halk-tvnin-bes-gunlugune-kapatilmasina-buyuk-tepki-6057579/ 
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sunulduğunu tespit etti.163 CHP kontenjanından RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK’ün “Esra Erol’da” 
programında DNA testinin açıklanmasına ilişkin cezasını yetersiz buldu ve “Aynı yayın farklı ka-
nalda olsaydı kapatılırdı” dedi.164 Okan Konuralp ise, “Altı aylık bebeğin özne olduğu programa 
verilen cezayı yeterli görmememiz daha ağır bir yaptırımı hak ettiğini düşünmemiz ve bu tür ya-
yınların tüm kanalları kapsayacak şekilde sona erdirilmesi konusunda kurumsal bir adım atılması 
gerektiğine duyduğumuz inanç nedeniyle Sn. İlhan Taşçı ile karşı oy kullandık” açıklamasında 
bulundu.165 RTÜK, Fox TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisinde çocuk ve gençler için olumsuz rol 
modelleri oluşturduğunu, kutsal değerlere saygısızlık yapıldığını ve çarpık ilişkilerin normal gibi 
gösterdiğini öne sürerek yayın ilkelerini ihlalden kanala idari para cezası uyguladı. Kanal D’de 
yayınlanan Yeni Hayat dizisinin karakterleri arasında geçen bir diyalogda “Adem” isimli bir kişi-
den bahsedilirken Hz. Adem’e yönelik alaycı bir tutum gösterildiği, Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesi’nin dini inançlara saygı gösterme yükümlülüğünün yok sayıldığına kanaat getirerek kanala 
yaptırım kararı aldı. Show TV’de yayınlanan “Arıza” dizisinde dini değerlere saygısızlık yapıldığı 
ve şiddet sahnelerine ağırlık verildiği gerekçesiyle yayıncıya idari para cezası verildi. Tele 1’de 
yayınlanan “Karanlıktan Aydınlığa” programında imam hatip okulları ile terör örgütü DEAŞ-
IŞİD'in ilişkilendirilmesinin iftira niteliğinde olduğuna kanaat getirerek kanala idari para cezası 
verilmesine karar verildi. RTÜK, ayrıca TV 8’de yayımlanan “Doya Doya Moda” programında ço-
cuklara ve gençlere kötü örnek olabilecek davranışlar ile ağır sözlü ithamlar kullanıldığını tespit 
ederek yayıncı hakkında yaptırım kararı aldı.166 

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik yurtiçi ve Yurtdışından Gelen Tepkiler 
4 Eylül 2020 
● Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB) İkinci Başkanı Attila Azrak, RTÜK’ün TELE1’e 

uyguladığı ekran karartma cezasını eleştirerek, “Anlaşılan iktidar inisiyatifin muhalefete geçtiğini 
görüyor ve medyadaki özgür seslerin etkisinin büyüdüğünün de farkında. RTÜK’ün ekran karartma 
cezası şimdiden tarihe karanlık bir sayfa olarak geçti. Gerçekleri aktaran basına sansür ve cezalar, 
ne yazık ki, alıştığımız türden baskılardı, ancak bu son ekran karartma cezası ile RTÜK bir ilke 
imza atarak Türkiye’de artık basın özgürlüğünün kalmadığını, tamamen kazındığını tüm dünyaya 
ilan etmiştir” dedi.167 

●  Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye tarafından AİHM’in 15 Temmuz darbe gi-
rişimiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın halen serbest bırakıl-
mamış olması nedeniyle AİHM’in kararına karşı ihlal yaşandığını bildirdi. Komite, 1-3 Eylül’de 
Fransa - Strazburg’da daimi temsilciler düzeyindeki toplantı sonunda, Türkiye’nin Kavala’nın 9 
Mart’tan itibaren başka bir soruşturma kapsamında tutuklu olduğunu beyan etmesine rağmen, el-
deki bilgilerin Kavala’nın halen AİHM’in Aralık ayındaki kararında tespit ettiği ihlallerin devamı 
kapsamında tutuklu olduğu kanısı oluştuğunu açıkladı ayrıca AYM’nin Kavala’nın 4 Mayıs’ta ya-
pılan bireysel başvurusunu AİHM kararındaki tespitler göz önünde bulundurarak sonuçlandırması 
çağrısında bulundu. Komite, alınan önlemleri gözden geçirmek üzere 29 Eylül-1 Ekim tarihlerinde 
yeniden toplanacak. Kavala’nın avukatlarından İlkan Koyuncu, Kavala’nın halen tutuklu bulun-
duğu soruşturma kapsamındaki tutuklama gerekçelerinin AİHM’in ihlal kararı verdiği davayla aynı 
olduğunu, aynı unsurların “yeni bir suçmuş gibi ısıtılıp” tekrar gündeme getirildiğini belirtti.168 
Komitenin çalışma usulleri çerçevesinde, Türkiye’nin bu ve benzeri durumların bir daha ortaya 
çıkmaması için konuya ilişkin eylem planını ve atacağı adımları içeren dosyayı 11 Kasım’a kadar 
sunması gerektiği açıklandı.169 

● Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) yayınladığı Ağustos ayında gazetecilere yönelik 
hak ihlalleri raporunda, “Toplumu bilgilendirmek gibi çok kritik bir sorumluluğu bulunan basın 

                                                
163 https://www.ntv.com.tr/turkiye/rtukten-dna-testi-cezasi,eTDO-WpLzUOZHTlTITiM8A 
164 https://twitter.com/ilhantasci/status/1311275017284526082 
165 https://twitter.com/okonuralp/status/1311275575575826438 
166 https://www.birgun.net/haber/rtuk-ten-kanallara-dini-cezalar-317492 
167 https://tele1.com.tr/avrupadaki-turk-gazeteciler-rtukun-tele-1e-uyguladigi-sansuru-degerlendirdi-utanc-verici-217688/ 
168 http://susma24.com/avrupa-konseyinden-osman-kavala-cagrisi/ 
169 https://tr.euronews.com/2020/09/04/avrupa-konseyi-nden-turkiye-ye-kavala-y-derhal-serbest-b-rak-cagr-s- 



Özgürlük için Basın  İfade ve Basın Özgürlüğü Eylül 2020 Raporu  Gazeteciler Cemiyeti 

  26 
 

emekçileri halen hedef tahtasında ve saldırıların merkezinde” denildi. Rapora göre, Ağustos’ta se-
kiz gazeteci saldırıya uğradı ve iki gazeteci tutuklandı. Tutuklu gazeteci sayısı 95’e ulaşırken üç 
gazeteci gözaltına alındı ve iki olayda gazetecilerin haber takibinin engellendiği belirtildi. DFG 
açıklamasında, “Türkiye, gazeteciler için bir cezaevi olma konumunu bir an önce değiştirmelidir. 
Gazetecilerin yeri cezaevi değil, haberlerin olduğu sokaklar ve meydanlardır" İfadeleri kulla-
nıldı.170 

● CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, OdaTV’nin doğru düzgün bir yasal gerekçe olmadan ka-
patıldığını söyleyerek, “Saray’ın emrindeki RTÜK, Diyanet İşleri’ni ve Erdoğan’ı eleştirdiği için 
TELE1’in ekranını karartırken ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, kabrine hakaret 
eden müptezel kanala adeta ödül gibi idari para cezası vererek işi geçiştiriyor” dedi. Müyesser 
Yıldız, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel gibi gazetecilerin haksız yere, somut bir delil 
olmadan ve iddianame olmadan zindanlara atıldığını söyleyen Öztrak, diğer tarafta IŞİD terör ör-
gütünün Türkiye Emiri olduğu söylenen şahsın “somut delil yok” denilerek 10 kere serbest bıra-
kıldığını ifade etti. Öztrak, Türkiye’nin Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde dünyadaki 128 ülke ara-
sında 107’nci sırada olduğunu da aktardı.171 

8 Eylül 2020 
● Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şubesi, ManşetX sahibi Necmi İnce’nin, İz-

nik’te bir iş adamı şantajla rüşvet alırken yakalanarak tutuklanması üzerine gerçek gazeteciler ce-
zaevlerinde tutulurken, gazetecilik mesleğinin “rüşvet ve şantaj” ile anıldığına değindi. ÇGD’den 
yapılan açıklamada, “Yıllardır söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz, onuruna değer biçmiş, 
kalemini teslim etmiş, parayı Kabe bellemiş olanlar bizden değildir. Ellerindekini değerli görüp 
şantaj malzemesi yapanlar; arkalarına bakanları, milletvekillerini alarak kuytuya sıkıştırdıklarından 
haraç toplayanlar, haraca bağlayamadıklarının boy boy fotoğraflarını yayınlayanlar bizden değil-
dir” ifadeleri kullanıldı.172 

9 Eylül 2020 
● TGC, “MİT Kanunu’na muhalefet” gerekçesiyle yargılanan gazetecilerle ilgili “Gazeteci-

lik terör ya da casusluk faaliyeti değildir. Halkın haber alma hakkını engellemek isteyenlere ısrarla 
gazetecileri hedef gösteriyor. Bugüne kadar 750 gazeteci tutuklandı. İçeride altı aydır tutuklu bu-
lunan gazeteci Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel ile tüm meslektaşlarımızın özgür bı-
rakılmalarını istiyoruz” açıklaması yaptı, açıklamada devamla “İktidarı Anayasa’ya, basın ve dü-
şünceyi ifade özgürlüğüne saygı göstermeye davet ediyoruz” denildi.173 DİSK Basın İş ise, “Mes-
lektaşlarımız derhal tahliye edilmeli. Van’da TRT dizisiyle ilgili şaka yaptığı için bir meslektaşımız 
gözaltına alındı. Artık baskılar tahammül edilemez halde. Tahammül etmeyeceğiz. Basın özgürlü-
ğünü sağlayıncaya kadar mücadele edeceğiz” denildi.174 

● Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, gazeteciler Murat Ağırel, Aydın Keser, Fer-
hat Çelik, Hülya Kılınç, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Eren Ekinci’nin beraat etmelerine iliş-
kin, “Sevindirici ve adalet varmış gibi dedirten bir karar” dedi. Bilgin, yargılamaların ve uzun tu-
tukluluk sürelerinin ciddi hak gaspı olduğunu belirterek, “Bu arkadaşlarımız gazetecilik yapmış-
lardır. Zaten aleni hale gelmiş bilgileri yayma suçunu anlamak mümkün değil” açıklamasını 
yaptı.175 

11 Eylül 2020 
● Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu Başkanı ve Mardin Gazeteciler Cemiyet Başkanı 

Mehmet Çelik, ülke genelinde hizmet veren yerel gazetelerin ilan ve reklam alamadığı için yayın-
larını durdurmak üzere olduğunu söyledi. Çelik, “Her gazete en az yedi çalışan ile iş yürütüyor. 
Kağıt fiyatları ikiye katlandı. Aylık gelir 10 bin lira, gider ise 30 bin lira. Kayyum atamaları ile 

                                                
170 https://www.evrensel.net/haber/413230/dfg-agustos-ayi-raporunu-acikladi-8-gazeteci-saldiriya-ugradi-2-gazeteci-tutuklandi 
171 https://www.birgun.net/haber/chp-li-oztrak-idam-cezasina-karsiyiz-314788 
172 http://www.bursaport.com/haber/cgd-bursa-bizden-degiller-olamazlar-110169.html 
173 https://www.tgc.org.tr/aciklamalar/2649-tgc%E2%80%99den-tutuklu-gazetecilere-destek.html 
174 https://t24.com.tr/haber/tgc-den-tutuklu-gazetecilere-destek-gazetecilik-teror-ya-da-casusluk-faaliyeti-degil-halkin-haber-alma-hakkini-engellemek-isteyenler-
israrla-gazetecileri-hedef-gosteriyor,902137 
175 http://www.gazetecilercemiyeti.org.tr/gazeteciler-cemiyeti-gazeteciler-tutuksuz-yargilanmalidir/ 
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birlikte Belediyeler davet üzerine ihaleleri yapıyor. Haliyle ihale ilanları da olmayınca BİK üze-
rinden gelir sağlanmıyor” dedi.176 

12 Eylül 2020 
● Habertürk yazarı Fatih Altaylı, “Cavit Çağlar: Yorum yok, taraf tutmak yok, yorum ya-

panı kulağından tutar atarım, baskı olursa kapatır giderim” yazısında Çağlar’ın, Olay TV kanalına 
ilişkin, “De ki, baskı yaptılar. Kolayı var. Kapatır giderim. Vururum kapıya kilidi, çekilirim. Bir 
kez daha söylüyorum. Tam tarafsız, tam yorumsuz olacağız. Buna rağmen birilerinin baskısı olursa 
kolayı var. Kapatırım televizyonu” dediğini belirtti.177 Ancak Altaylı’nın yazı başlığındaki ifadeleri 
kullanmadığını belirten Çağlar, “Yıllardır gazeteci arkadaşlarımla birlikte yayıncılık yapan biri 
olarak, ‘Gazetecileri kulağından tutar atarım’ demedim, diyemem” açıklamasında bulundu.178 Çağ-
lar’ın açıklamasının ardından Altaylı, “Vallahi de billahi de öyle dedi demekten başka ne diyebili-
rim ki. Böyle bir şey uydurmak için ne gerekçem olabilir ki. Dediği her şeyi yazdım” dedi.179    

15 Eylül 2020 
● İsviçre’nin Cenevre merkezli kuruluşu Press Emblem Campaign (PEC) Mart başından bu 

yana 47 ülkede en az 366 gazetecinin Covid-19 sebebiyle hayatını yitirdiğini duyurdu. PEC’in 
tespitlerine göre 2020 başından beri 54 gazeteci ise öldürüldü. Covid-19 kaynaklı gazeteci ölümü 
en fazla ülke 82 kişiyle Peru’da yaşandı. Suudi Arabistan, Arjantin, Avusturya, Belçika, Kanada, 
Irak, İran, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Fas, Panama, Paraguay, Kongo Demokratik Cumhu-
riyeti, Tacikistan, Togo, Venezuela ve Zimbabve’den ise birer gazeteci Covid-19 nedeniyle öldü. 
Latin Amerika ülkelerinde toplam 205, Asya’da 90, Avrupa’da 28, Afrika’da 22 ve Kuzey Ame-
rika’da ise 21 gazeteci Covid-19’dan vefat etti.180 

17 Eylül 2020 
● Gazeteci Can Dündar, hakkında verilen kaçak ve mal varlığına el koyma kararına ilişkin 

“AKP, muhaliflerini mezarda veya hapiste çürütmeye kararlı. Savcıların talimatla dava açtığı, yar-
gıçların emirle hüküm kestiği bir adalete teslim olmamı istiyor, ‘Yoksa mallarına el koyarız’ di-
yorlar” diye tepki gösterdi. Dündar 40 yıldır gazetecilik dışında hiçbir iş yapmadığını belirterek 
“Alın terimizle kazandığımız parayla, eşimin ve benim üzerime kayıtlı bir evimizle yazlığımız var. 
Bir de rahmetli babamdan kalan, halen yalnız annemin oturduğu ev. Mahkemenin dört dakikada el 
koyduğu, bizim 40 yıllık emeğimiz. Halen Gezi Davası’ndan Cumhuriyet’e, MİT TIR’ları dava-
sından Özgür Gündem’e, 17-25 Aralık dosyasından Erdoğan’a hakaret davasına kadar, süren çok 
sayıda davam var; ancak hakkımda verilmiş hiçbir mahkumiyet kararı yok” ifadelerini kullandı.181 

18 Eylül 2020 
● CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP üyesi ve eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu 

Özdemir’in yargılanmasına, “Çav Bella çalındığını söyleyen burada, çalanlar nerede? Halkı kin ve 
düşmanlığa tahrik suçundan bir kişi yargılanacaksa onun Süleyman Soylu olduğu açık. Oyları dü-
şüyor diye dini bile siyasete alet edenleri milletimize şikayet ediyoruz!” tepkisini gösterdi. Özde-
mir, İzmir’de cami hoparlöründen “Çav Bella” şarkısı çalınmasını paylaştıktan sonra tutuklanmış 
ardından tahliye edilmişti.182  

21 Eylül 2020 
● Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Cumhuriyet eski genel yayın yönetmeni Can Dün-

dar’a 17 Eylül günü yerel mahkemenin Türkiye’ye dönmemesi halinde “kaçak” ilan edileceği ve 
mallarına el konulacağı kararına, “Dündar, hayatı risk altında olduğu için Türkiye’den ayrıldı ve 
yargılamaya katılmak üzere Türkiye’ye dönmesi bu riskle yeniden yüzleşmesi anlamına geliyor. 
IPI, 17 Eylül kararının sorumlu yerel mahkemece derhal yeniden değerlendirilmesi çağrısı yapıyor” 
                                                
176 http://www.malatyasonsoz.com.tr/yerel-basin-covid-19u-yenemiyor-h340464.html 
177 https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/2801295-cavit-caglar-yorum-yok-taraf-tutmak-yok-yorum-yapani-kulagindan-tutar-atarim-baski-olursa-
kapatir-gi 
178 https://twitter.com/caglarcavit/status/1305102292031623169 
179 https://www.birgun.net/haber/fatih-altayli-da-cavit-caglar-i-yalanladi-vallahi-de-billahi-de-oyle-dedi-315441 
180 https://www.gazeteruzgarli.com/covid-19-nedeniyle-7-ayda-en-az-366-gazeteci-oldu/ 
181 https://dokuz8haber.net/gundem/mahkemeden-can-dundarin-mal-varligina-el-koyma-karari/ 
182 https://www.birgun.net/haber/ozgur-ozel-bir-kisi-yargilanacaksa-onun-suleyman-soylu-oldugu-acik-316107 
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diyerek tepki gösterdi. IPI Direktörü Barbara Trionfi mahkemenin geçen haftaki kararıyla ilgili 
“Can Dündar’ın gazetecilik faaliyetinin bir sonucu olarak devam eden hukuki süreçten dolayı IPI 
olarak büyük endişe içindeyiz. Dündar’ın hakları bu süreçte defalarca ihlal edildi: en başta hak-
kında dava açıldı, daha sonra uzun süre tutuklu yargılandı ve şimdi mahkemeye şahsen gelmezse 
mülküne el konmakla tehdit ediliyor” ifadelerinde bulundu.183 

23 Eylül 2020 
● Denizli’nin yerel gazetesi Yeni Olay’ın muhabiri Mesut Güler, İletişim Başkanlığı Muğla 

İl Müdürü Sezgin  Sağun’un yerel medyada çalışan gazetecilere basın kartı olanağı sağlanmadığını 
ifade etti.184 

● Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir, salgın ne-
deniyle yaklaşık dört ay BİK ilanlarında kısıtlamaya gidildiğini anımsatarak, resmi kurumlardan 
doğrudan ilan verilmesinden olumsuz etkilendiklerini kaydetti. Özdemir, “Doğrudan temin etmeler 
aynı zamanda devleti de olumsuz etkiliyor. Doğrudan bir kişi alacağına ihale usulü verilse belki 
daha ucuza kapatılır” dedi.185 

24 Eylül 2020 
● ÇGD ve TGS, gazeteci Alican Uludağ’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Koca-

man’ı eleştirdiği sosyal medya paylaşımından dolayı ifade vermesini “gözaltı” şeklinde duyuran 
Sabah ve Takvim’e tepki gösterdi.186 ÇGD’den yapılan açıklamada, “Uludağ paylaşımı nedeniyle 
dün ifadeye çağrıldı. Bu gazetecilere yönelik maalesef artık alıştığımız sindirme ve baskı uygula-
malarından biridir. Uludağ’ın gözaltına alındığı yönündeki yalan haberler de gazetecileri krimina-
lize etme çabasının bir parçasıdır. Kimse eleştirilmez değildir. Uludağ ve tüm gazetecilerin görevi 
de aslında budur. Gazeteciler kamu adına yanlışları dile getirmekten vazgeçmeyecek” denildi.187 
TGS ise, “TGS Ankara Şube yöneticimiz Uludağ’ın gözaltına alındığı haberleri gerçeği yansıtma-
maktadır. Uludağ, paylaşımı nedeniyle savcılığın daveti üzerine dün ifade vermiştir” ifadelerini 
kullandı.188 

26 Eylül 2020 
● Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen), TRT’de yayımlanan “Uyanış: Büyük Selçuklu” 

dizisinde çalışan set emekçilerinin iş bırakmasıyla ilgili hak gaspları ve kötü koşullara vurgu ya-
parak, bu düzene son verilmesi çağrısında bulundu.189 Sine-Sen açıklamasında, sigorta primlerinin 
yapımcı firma tarafından gerçek ücretten yatırılmadığı, yeterli tuvalet ve giyinme odalarının bu-
lunmadığı, Covid-19 salgınını engelleyici önlemlerin alınmadığı ve ayrıca bu hak ihlallerine karşı 
direnen işçilere mobbingin yapıldığının fotoğraflarla, belgelerle kanıtlandığı ifade edildi.190 

27 Eylül 2020 
● Halk müziği sanatçısı Belkıs Akkale, Halk TV yayınında “Halkın haber alma hakkına san-

sür konulurken ben Saray’a gidemem” sözleriyle sanatçılar ve yayınlar üzerindeki baskıya tepki 
gösterdi. Akkale, “Halkın sanatçıları geniş düşünür. Halkın sanatçısıyım. Halkın sanatçıları sadece 
kendi çıkarlarını düşünmezler. Sadece bir evim var şu anda. Başımı eğmeden yürüyorum, dimdik 
yürüyorum. Halkın haber alma hakkına sansür konulurken ben Saray’a gidemem” diye konuştu.191 

● The Guardian’da TRT’de yayımlanan “Diriliş Ertuğrul” dizisine yönelik paylaşımı nede-
niyle iki hafta önce gazeteci Oktay Candemir’in gözaltına alınması, Bethan Mckernan imzasıyla 
eleştirildi.  Haberde, “20 polis memurundan oluşan bir ekip bu ayın başlarında gazeteci Oktay 
Candemir’in dairesinde arama talebinde bulunduğunda, en kötüsünden korktu: Hükümeti eleştiren 
Türk medyası üyeleri genellikle sahte terör suçlamalarıyla tutuklanıyor ve birkaç kez başı belada. 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 yıllık görev süresi boyunca geleneksel medya 
                                                
183 https://freeturkeyjournalists.ipi.media/tr/ipi-gazeteci-can-dundarin-mal-varligina-el-koyma-kararini-kiniyor/ 
184 https://www.denizliyeniolay.com/haberler/guncel/sagundan-gazetemize-ziyaret/43300/ 
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188 https://twitter.com/TGS_org_tr/status/1309081601096245251 
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üzerindeki kontrolünü istikrarlı bir şekilde sağlamlaştırdı ve sosyal medya kanallarını hükümeti ve 
alternatif haber kuruluşlarını eleştirenler için birincil platformlar haline getirdi” ifadeleri kulla-
nıldı.192 

28 Eylül 2020 
● Eski Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu, Haber Global’de katıldığı “Jülide Ateş ile 

40” programı kaydının tüm platformlardan kaldırılması üzerine “Jülide Ateş 40 yayıncı ve yapım-
cılarına; Program niçin YouTube’dan ve tüm diğer mecralardan kaldırıldı? 40 sorunuza pas geçme-
den yanıt verdim. Bir soruya da lütfen siz yanıt verir misiniz? Program kaydı yok oldu da…O 
bakımdan”193 sözleriyle tepki gösterdi.194 

29 Eylül 2020 
● Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Aksaray İl Temsilcisi Celil Acar, Aksaray İHA mu-

habiri Yasin Can’ın 10 Çin vatandaşının Covid-19 şüphesiyle tedaviye alınmasını takip ettiği sırada 
saldırıya uğradığını açıkladı.195 

● İzmir Gazeteciler Cemiyeti, RTÜK’ün Halk TV’ye verdiği beş günlük yayın durdurma 
cezasına, “Muktedirler ve onların temsilcileri gelir geçer. Ama onurlu basın emekçisi baskı görse 
de tutuklansa da her dönemde var olmaya, halkın haber alma hakkı için görevini yerine getirmeye, 
dimdik ayakta durmaya devam edecektir” tepkisini gösterdi.196 

● HDP, RTÜK’ün Halk TV’ye beş gün süreyle ekran karartma cezası vermesiyle ilgili “Mil-
yonların haber alma hakkı, RTÜK’ü kendi sansür maşası olarak kullanan iktidar tarafından gasp 
edilmiştir” tepkisini gösterdi. Açıklamada, “İktidar, ekran karartarak, internet sitelerine erişimi en-
gelleyerek, sosyal medyayı kısıtlayarak ömrünü uzatacağını düşünmektedir. Ancak Ortaçağa yakı-
şır bu uygulamalar, gazeteciliği suç, gazeteciyi suçlu gören bu zihniyet ömürlerini uzatmaya yet-
meyecek. Bu ülkede demokrasi isteyen milyonlar ne olduğunun farkında” denildi.  Halk TV’ye bu 
cezanın neden verildiğini herkesin bildiği belirtilen açıklamada, “Kaybettikçe saldırıyor, saldır-
dıkça kaybediyorlar. Ekran karartmayla, para cezalarıyla, tehditle Halk TV’yi ve bu ülkedeki cesur 
gazetecileri durduramazlar” denildi.197 

30 Eylül 2020 
● CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TRT İzmir Bölge Müdürlüğü’nde 10’dan fazla perso-

nelin öğle yemeğinden zehirlenerek, hastaneye kaldırıldığını açıkladı.198 
● Türkiye’de 59 edebiyatçı, tutuklanan ve gözaltına alınan gazeteci ve siyasetçilerin serbest 

bırakılmasını talep ettikleri, bir bildiri yayımlayarak demokrasi ve adalet çağrısı yaptı. Bildiride 
özetle, “Demokrasinin ilkelerinin yok sayıldığı, uluslararası hukukun ve Anayasa’nın çiğnendiği 
günlerde iktidarın ülkeyi korku yayarak ve zor kullanarak yönetme politikasının sonucu olarak yeni 
bir gözaltı furyasıyla karşılaştık. HDP’den belediye başkanları akademisyenler ve siyasetçiler altı 
yıl önceki “Kobani protestoları” gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Buna farklı gerekçeler üre-
tilerek gözaltına alınan birçok muhalif de eklendi. Ne Kobani’ye dönük saldırıyı protesto etmek ne 
Kürt sorununu temel alan politik çalışmalar yapmak ne de düşüncelerini ifade etmek suçtur. Haksız 
yere hapse atılan bütün muhalif aydınlar ve politikacılar derhal serbest bırakılmalıdır” ifadeleri 
kullanıldı. Kürt Edebiyatçılar Derneği ve Mezopotamya Yazarlar Derneği de Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada yapılan gözaltıların dayanağı olmayan siyasi kararlar ol-
duğu belirtildi.199 

Diğer Gelişmeler  
1 Eylül 2020 
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● Kanal D’de yayımlanan “Harry Potter ve Melez Prens” filminde, ‘büyü’, ‘büyücü’ ve 
benzeri kelimeler sansürlendi. Twitter’dan paylaşım yapan sosyal medya kullanıcıları, söz konusu 
kelimelerin geçtiği sahnelerde sesin kapatıldığını belirterek tepki gösterdiler.200 

● MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Selami Şişman, T24 yazarı ve programcısı Şirin Pay-
zın’ı, babası Nizam Payzın’ın vefat ilanını paylaşarak, “Bülbül yuvasının, kapana kısılmış, suyun 
öbür yakasının köksüz, lağımcıları, Türk vatanında yaptıklarınız, yapacaklarınız için anlayacağınız 
dilden the end, Türk’ün kökleri sizleri sardıkça kuduracaksınız, nefes alamayacaksınız” sözleriyle 
tehdit etti. Payzın’ın, Bahçeli’nin Twitter’daki “Boyalı medyanın, köksüz bazı siyasetçilerin ‘Ma-
lazgirt’i kutladılar, 30 Ağustos’u yasakladılar’ iftiraları yalnızca ecdada hakaret değil vatana ve 
millete ihanettir” sözlerini alıntılayarak, “Köksüz siyasetçi? Üslup gerçekten inanılmaz” paylaşı-
mını yapmıştı. Şişman’ın tweetini alıntılayan Payzın, “Vefat etmiş babamın ölüm ilanını kullanarak 
beni tehdit eden, etmeye cesaret eden bu adam siyasi parti yönetiminde. Cesaret ediyor çünkü et-
memesi için neden yok. Rakip siyasetçilere ‘Soysuz’ de, milletvekili, gazetecileri tehdit et” tepki-
sini gösterdi.201 

● Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 1.572 yeni hasta ile toplam hasta sayısını 
271.705 ve 47 yeni can kaybı ile toplam can kaybını 6.417 olarak açıkladı.202 

● Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Kaş’a iki kilometre mesafedeki Yunanis-
tan’ın Meis Adası’na, “Blue Star” isimli feribotla asker taşınmasıyla ilgili “Son zamanlarda özel-
likle Yunanistan'ın tek taraflı attığı adımlar, esasen Türkiye'yi dışlamaya yönelik adımlardır. Limiti 
aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur” dedi.203 

● Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal’ın beraberinde bir heyetle, 
Rus mevkidaşlarıyla 31 Ağustos-1 Eylül 2020 tarihlerinde başta Libya ve Suriye olmak üzere böl-
gesel konularda Moskova’da istişarelerde bulunduğunu bildirdi.204 

● Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Avusturya’da Türkiye’deki hükümet karşıtı 
kişilerle ilgili bilgileri Türkiye’ye sızdıran bir casus yakaladıklarını açıkladı. Nehammer, “Türkiye 
casusluğunun Avusturya’da yeri yoktur. Bu faaliyet biçimine müsamaha göstermeyeceğimiz bilin-
melidir” dedi. Nehammer, geçmişte Türkiye’de tutuklanmış şahsın daha sonra MİT tarafından ca-
susluk yapmak üzere Avusturya’ya gönderildiğini ifade etti. Avusturya Uyum Bakanı Susanne 
Raab ise, Erdoğan’ın kolunun Viyana’ya kadar uzandığını, Türkiye’nin Avusturya toplumunu böl-
meyi amaçladığını öne sürdü.205 

● ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Kıbrıs Cumhuri-
yeti Doğu Akdeniz’de kilit ortağımızdır. Güvenlik işbirliğimizi derinleştireceğimizi duyurmaktan 
memnuniyet duyuyorum. Gelecek mali yılda, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne uygulanan öldürücü olmayan 
savunma malzemeleri ve hizmetlerinin satışına getirilen kısıtlamaları kaldıracağız” açıklamasında 
bulundu.206 

2 Eylül 2020 
● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin yeniden idam cezasını uygulaması ge-

rektiğini savunarak, “İdam cezasının hukuk mevzuatımıza tekrar alınması, iğrenç ve ilkel suçların 
işlenmesini caydırabilecektir” dedi. Bahçeli, ülkede yaşanan şiddet, cinsel saldırı ve taciz olayla-
rını, idam cezası talebine gerekçe göstererek, “MHP, idam cezası meraklısı değildir. İdam cezası-
nın uygulanmasında ölçülülük ilkesine bağlı kalarak, verilen cezanın işlenen suç ile denge ve oran-
tısı kurulacak, şiddet ve dehşet selinin önü alınmış olacaktır” açıklaması yaptı.207 

● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı Co-
vid-19 virüsü salgınıyla ilgili verilerin gerçeği yansıttığına inanmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, 
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“Devlet yalanla yönetilmez. Devlet adamı yalan söylemez. Yalanla yönetilen devletin geleceği ol-
maz. Halk hem yoksullukla hem de pandemi sürecinin yalnızlığı ile baş başa bırakıldı” dedi.208 

● ABD’nin Güney Kıbrıs Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kal-
dırma kararına, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yar-
dımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tepki gösterdi. Akıncı, ABD’nin GKRY’ye akredite 
Büyükelçisi Judith Gail Garber ile telefonda görüştü. Garber, ABD'nin, savunma amaçlı silahların 
Rum tarafına satış kısıtlamasını 1 Ekim 2020'den 30 Eylül 2021 tarihine kadar kaldırdığı kararını 
iletti. Akıncı, Garber’e, ABD’nin almış olduğu bu kararıyla Rum tarafını Kıbrıs'ta kapsamlı çö-
züme ulaşılması yönünde cesaretlendirmeyeceğini ve barışa hizmet etmeyeceğini söyledi. Başba-
kan Tatar ise, adada uzlaşmazlığı arttıracağını vurguladı.209 

● İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği ek genelge ile sokak/köy düğünü, sünnet 
düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmemesini istedi. Bakanlık, nikah merasimi 
şeklinde yapılabilecek düğünler için en fazla bir saat süre verileceğini duyurdu.210  

3 Eylül 2020 
● Türkçe yayın servisi ve İstanbul’da da bürosu bulunan İngiliz kamu yayıncısı BBC Genel 

Müdürü Tim Davie, çalışanlarına sosyal medyada kişisel görüşlerini paylaşmamaları uyarısında 
bulundu.211 BBC’nin tarafsız imajını geri kazanması gerektiğini söyleyen Davie, “Tarafsızlığı sa-
vunmamız ve yeniden taahhüt etmemiz gerekiyor. Sosyal medyada fikir sahibi bir köşe yazarı veya 
partizan bir kampanyacı olmak isterseniz bunu anlayabilirim ancak o zaman BBC’de çalışmamalı-
sınız” dedi.212  

● NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de ça-
tışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşmeler yapmak üzere mutabakata vardığını 
açıkladı.213 Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “NATO Genel Sekreteri Doğu Akde-
niz’de yaşanan gerilimin azaltılması, deniz ve hava unsurları arasında istenmeyen kazaların önlen-
mesi için bir inisiyatif almıştır. Yunanistan’ın NATO Genel Sekreteri’nin bu inisiyatifine destek 
vermesini bekliyoruz” denildi.214  

● Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron’un Lübnan’da bir Hizbullah yöneticisi ile yaptığı görüşmeyi haberleştiren Le Figaro mu-
habiri Georges Malbrunot’ya yönelik tavrından derin endişe duyduğunu söyledi. Altun, “Sayın 
Macron kendisinin eleştirilmediği, gerçeklerden kopuk bir dünya hayal ediyor; gazetecilerin, ken-
disinin keyfini kaçıran haberler yapmadığı bir düzen istiyor; sırf kendisi çok arzuladığı için 
Libya’da bir savaş suçlusunun galip gelmesine tamah ediyor” ifadelerini kullandı.215 

● AYM, sahte kimlik taşıdığı şüphesiyle İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra hakkında 
sınır dışı etme ve idari gözetim kararı alındığı için tutulduğu Geri Gönderme Merkezi’nde (GGM) 
işkence ve kötü muamele gördüğünü ileri süren Kazakistan vatandaşı başvurucu Y.K.’nin Hak ih-
lali yaşadığına karar verdi.216 

4 Eylül 2020 
● Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs’taki gelişmeler konu-

sunda Fransa’nın tutumuna ilişkin, “Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, hak iddia 
etmeye, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunlar gelir ve geldikleri gibi giderler. Yu-
nanistan arkasında Fransa, arkasında AB ile ‘Bana göre böyle’ diyerek, akla mantığa uymayan bir 
şekilde haklı olduğunu iddia ediyor. Örneğin Fransa, garantörlük yok, anlaşma yok, sen AB’nin 
temsilcisi de değilsin ne hakla geliyorsun buraya? Tek başına çıkıp ‘Ben kahramanlık yapacağım’ 
diyorsan, o kabadayılık zamanı geçti” dedi.217 
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● TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme ge-
tirdiği idam cezasıyla ilgili “Çok sınırlı olarak, belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının 
bulunması gerektiği kanaatindeyim” dedi.218 

5 Eylül 2020 
● Sağlık Bakanı, 1.673 yeni hasta ile toplam hasta sayısını 278.228 ve 56 yeni can kaybı ile 

toplam can kaybını 6.620 olarak açıkladı.219 
● Erzurum Horasan Belediye Başkanı AKP’li Abdulkadir Aydın, seçimden önce ticaret yap-

tığı Ankara'da yedi yıl önce açılan bir davadan dolayı aldığı dokuz yıl hapis cezasının Yargıtay 
tarafından onanması sonrasında tutuklandı.220 

● AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talep ettiği 
idam cezasıyla ilgili parlamentoda gerekeni yapmak zorunda olduklarını söyledi. Özkan, “Eğer 
vatandaşlarımız ülke barışını tehdit eden, huzurunu tehdit eden suçlarla ilgili idam cezası istiyorsa 
biz de parlamentoda bunun gereğini yapmak zorundayız. Uluslararası hukuk da buna saygı duymak 
zorunda” dedi.221 

7 Eylül 2020  
● Fatih Portakal, Fox TV’de ana haber bültenine konuk olarak katıldı ve neden sunuculuk 

görevinden ayrıldığına ilişkin soruları yanıtlayarak, “Bırakmam gerektiğini düşündüm. Böyle daha 
mutluyum şu an. Yeri doldurulamayacak insan yok” dedi. Temmuz ayı başında ayrılma kararını 
verdiğini belirten Portakal, “Doğan Şentürk inanmadı. ‘Ayın 20’sinden sonra tekrar konuşalım’ 
dedi. Söyleyecek bir şeyim kalmadı. Son üç yıldır reytinglerde liderdik. Son iki senedir reytinglere 
bakmıyordum. Kendimi tekrar ediyordum. Bıktım yani. Rakip arıyorsunuz kendinize. En yakın 
rakibine fark atmışsınız” diye konuştu. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ise, 
“Güzel kilometreler koştuk. Hem ekip anlamında hem televizyona verdiği katkı anlamında çok 
önemli bir isim. Bana göre medya tarihine geçmiş katılımcı demokrasiye katkıda bulunmuş bir 
isim. Önce insanız sonra gazeteci. Fatih çıtayı iyi bir yere getirdi. Şimdi bize düşen görev kardeşi-
mizin getirdiği çıtayı devam ettirmek çünkü Türkiye’nin buna ihtiyacı var. İktidar para verdi, 
korktu kaçtı iddiaları asılsız. Bizler kamera önünde ne isek kamera arkasında da oyuz” dedi.222 

● CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin anayasal suçlar, terör, 
kadın ve çocuklar yönelik cinsel saldırı suçları için idam istemesiyle ilgili “Biz sosyal demokrat 
bir parti olarak idam cezasına karşıyız ancak bu mesele ülkenin ne zaman başı sıkıntıya girse eko-
nomi ile ilgili ülkeyi yönetenler tarafından gündeme getiriliyor. Bu ya gündemi değiştirme çabası-
dır ya da FETÖ'nün yurt dışına kaçan örgüt elemanlarına örtülü af çıkarma çabasıdır” dedi.223 

● Diyarbakır Silvan Belediyesi kayyumu Mehmet Uslu ve Ağrı Diyadin Belediyesi kay-
yumu Hasan Doğan, haklarında yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevlerinden alındı. Doğan 
hakkında FETÖ kapsamında soruşturma yürütüldüğü belirtildi.224 

● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “İdam sayın Bahçeli’nin de Başbakan Yardımcısı 
olduğu dönemde AB uyum yasaları çerçevesinde kaldırıldı” anımsatmasıyla AB uyum yasaları 
çerçevesinde kaldırılan idam cezasının neden geri getirileceğinin izah edilmesi gerektiğini söy-
ledi.225  

● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 virüsü salgınında vaka ve vefat sayılarındaki yükse-
lişten derin üzüntü duyduklarını belirterek kafe ve restoranların daha sıkı şekilde denetleneceğini 
ifade etti. Toplu taşımalarda ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyeceğini söyleyen Erdoğan, 
“Maske kullanımı başta olmak üzere kurallara uymayanlara kesilen cezalar muhakkak tahsil edile-
cektir” dedi. Diğer yandan üretim çarklarının durmaması için gerekli tedbirleri aldıklarını söyleye-
rek kısa çalışma ödeneğine 31 Ekim’e kadar devam edileceğini aktardı.226 
                                                
218 https://www.birgun.net/haber/meclis-baskani-sentop-dan-idam-cezasi-aciklamasi-314456 
219 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
220 https://www.birgun.net/haber/akp-li-belediye-baskani-aydin-tutuklandi-314536 
221 https://www.birgun.net/haber/akp-grup-baskanvekili-vatandas-idam-istiyorsa-tbmm-de-geregini-yapmaliyiz-314548 
222 https://www.youtube.com/watch?v=IK_xPA-k43I&ab_channel=FOXHaber 
223 https://www.birgun.net/haber/chp-li-oztrak-idam-cezasina-karsiyiz-314788 
224 https://www.birgun.net/haber/silvan-ve-diyadin-kayyumlari-gorevden-alindi-314742 
225 https://www.birgun.net/haber/aksener-den-idam-cikisi-314734 
226 https://www.birgun.net/haber/erdogan-toplu-tasimada-ayakta-yolcu-alinmasina-musaade-edilmeyecektir-314786 
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● Ezilenlerin Sosyalist Partisi’nin (ESP) eski Parti Meclis (PM) üyesi Beren Atıcı, gözaltına 
alınarak, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.227 

8 Eylül 2020 
● İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği ek genelge ile ülke genelinde tüm alanlarda 

vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildiğini, minibüs ve otobüslerde ayakta yolcu 
alınmasına müsaade edilmeyeceğini ve restoran, otel ve kafe gibi mekanlarda saat 24.00’dan sonra 
müzik yayınına izin verilmeyeceğini duyurdu.228 

● Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla video 
konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı 
sonunda terör örgütlerine karşı ortak operasyonlar yapılabileceği kararı alındı. Bildiride, 
“PKK/PJAK ve bölgedeki tüm terör örgütlerinin Türkiye'nin ve İran'ın güvenliğine karşı ortak teh-
dit teşkil ettiğini dikkate alarak, ortak sınırlarda bulunan terör örgütleri unsurlarının eylemlerine 
karşı mevcut işbirliği mekanizmalarından tam olarak istifade etmenin ve terörizm ile örgütlü suça 
karşı sonuç odaklı işbirliği amacıyla ortak operasyonlar dahil eş güdüm içinde adım atmanın, her 
iki ülkenin sorumluluğunda olduğunu vurgulamışlardır” denildi.229 

9 Eylül 2020 
● MED Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuki ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu (MED 

TUHAD-FED) yöneticisi avukat Yusuf Çakas, Diyarbakır Kadın Kapalı Hapishanesi’nde çift ke-
lepçe uygulaması, koğuşlara kamera, keyfi soruşturmalar, çıplak aramalar gibi hak ihlallerinin ya-
şandığını açıkladı. Çakas, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun bunları görmezden 
geldiğini söyledi. Çakas, “Çıplak arama dayatılan kişilerinde biri müvekkilim Eylem Oyunlu’ydu. 
10 günlük bebeği ve iki yaşındaki çocuğuyla cezaevine girerken, insanlık onurunu ayaklar altına 
alacak şekilde çıplak aramaya tabi tutulmuş. Hem hukuken hem de insanlık onuru açısından izah 
edilemez” diye konuştu.230 

10 Eylül 2020 
● Sağlık Bakanı, 1.512 yeni hasta ile toplam hasta sayısını 286.455 ve 86 yeni can kaybı ile 

toplam can kaybını 6.895 olarak açıkladı.231 
● AYM, zor ve tehdit sonucu cinsel birliktelik yaşayarak gebe kalan 18 yaşından küçük 

başvurucu dosyasında, gebeliği sonlandırmak istemesini, maddi ve manevi varlığının korunması 
ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiği kapsamında değerlendirerek kabul etti. Başvurucu, gebeliğe 
katlanmak zorunda bırakıldığını ifade ederek, yaşı ve psikolojik durumu nedeniyle bebeği doğur-
mak istemediğini dile getirmişti.232 

● Van 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İpekyolu İlçesi’nde, 4 
Mayıs’ta kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırılarak tehdit edilen, HDP PM üyesi 
ve Gençlik Yürütme Kurulu üyesi Hatice Büşra Kuyun’un kaçırılması ile ilgili basın açıklaması 
yaparak “halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek” suçlamasıyla iddianameyi kabul etti. İddianamede, 
Kuyun’un olay hakkında yaptığı açıklamada kullandığı “Bu zihniyeti 90’lardan gayet iyi tanıyoruz. 
Değişen sadece Toroslar oldu. O günden bugüne Kürt halkı üzerinde, Kürt gençleri üzerinde, Kürt 
kadınları üzerindeki fiziki ve siyasi soykırım operasyonları devam ediyor” ifadeleri suç unsuru 
olarak gösterildi. Kaçıran kişiler ve kaçırılma olayı hakkında, henüz herhangi bir işlem yapılmadığı 
kaydedildi. İddianamede, Kuyun’un kimliğini bilmediği şahıslar tarafından kaçırıldığı, kaçıran şa-
hısların kamu görevlisi oldukları ve şahıslar hakkında şikayetçi olduğuna dair ifadeler dışında ka-
çırılma olayı ile ilgili herhangi bir detay yer almadı.233 

● Mardin Büyükşehir Belediyesi personeli, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri 
Emekçileri Sendikası (Tüm-Bel-Sen) üyesi veteriner hekim İsmail Taş, iki yıl önce sosyal 
                                                
227 http://yeniyasamgazetesi1.com/espli-atici-gozaltina-alindi/ 
228 https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-koronavirus-tedbirleri-konulu-ek-genelge-gonderildi-08-09-20 
229 https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiye-ve-irandan-terore-karsi-ortak-operasyon-karari/5575520.html 
230 https://umutgazetesi17.org/arsivler/37140 
231 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
232 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/magdur-olunan-bir-suc-sonucu-olusan-gebeligin-sonlandirilmasi-talebinin-surunce-
mede-birakilmasi-nedeniyle-kisinin-madd%C3%AE-ve-manev%C3%AE-varliginin-korunmasi-hakkinin-ihlal-edilmesi/ 
233 https://susma24.com/kacirildi-tehdit-edildi-yaptigi-aciklamaya-ise-dava-acildi/ 
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medyadan paylaştığı Kürtçe bir şarkı sebebiyle kayyum yönetimince memuriyetten menedildi. 
Taş’ın, paylaşımlarına ilişkin daha önce hakkında açılan davada “hükmün açıklanması geriye bı-
rakılması” kararı verilmişti. Kararda, “Yapılan değerlendirme sonucunda adı geçenin terör örgüt-
lerinin propagandasını yapma suçunu işlediği Mardin 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı ile 
bu karar tarihinde sübuta erdiği anlaşıldığından, ‘terör örgütleri ile eylem birliği içinde olmak, bu 
örgütlere yarım etmek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak 
ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak’ fiiline karşılık devlet memurluğundan 
çıkarma cezası ile tecziye edilmesinin kabulüne oy çokluğu ile karar verildi” denildi. Taş, Şubat 
2018’de bir ihbar üzerine gözaltına alındığını ve 10 gün gözaltında kaldığını belirtti. Serbest bıra-
kılmasının hemen ardından görevine devam etmek için belediyeye dilekçe verdiğini ancak hak-
kında idari soruşturma başlatıldığı gerekçesiyle açığa alındığını ifade eden Taş, yapılan ihbardan 
sonuç çıkmayınca hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı Kürtçe bir şarkı nedeniyle “örgüt 
propagandası” iddiasıyla dava açıldığını kaydetti.  Taş, 2019’un Mayıs ayında belediyenin HDP 
yönetiminde olduğu dönem verdiği dilekçe sonrası görevine iade edildiğini ancak belediyeye 19 
Ağustos 2019’da kayyum atanmasının ardından yeniden açığa alındığını ifade etti.234 

● İş adamı Cavit Çağlar, 1 Ekim’de yayın hayatına başlaması planlanan Olay TV’ye ilişkin 
“Bana ait değil” açıklamasını değiştirdi ve “Gelen iş taleplerini karşılayamadığım için benim değil 
dedim. Ticaret gazetesine bak yüzde 100 benim. Ekrem İmamoğlu ile ne alakası var? Kanalın mu-
halif olacağını nerden biliyorlarmış. Yakınsam Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınım, ben onu beğe-
nen biriyim ama AK Partili değilim. Gazeteciler kendi siyasi görüşlerini değil objektif olarak ha-
berciliklerini ekrana taşıtacak. Yandaşlığa muhalifliğe ihtiyacım yok” diye konuştu.235 

11 Eylül 2020 
● İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine göndermiş olduğu genelge kapsamında, evde izolasyon 

koşullarını ihlal eden kişileri, öğrenci yurtlarından zorunlu karantinaya alacaklarını açıkladı.236 Ev-
lerinde izolasyonda olması gerekirken bu kuralı ihlal eden kişiler hakkında, ayrıca Türk Ceza Ka-
nunu’nun 195’nci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacak.237 

● Ankara Barosu, illerde “çoklu baro” kurulmasına olanak sağlayan yasaya karşı Ana-
yasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle dava açtı.238 

● Alican Uludağ, Cumhuriyet’ten ayrılarak239 Olay TV’de muhabirliğe devam edeceğini du-
yurdu.240 

● AYM, 11 Haziran’da E.2019/2 numaralı dosyada, eşe veya kardeşe karşı işlenen kasten 
yaralama suçunun şikayet aranmaksızın takip edilmesini ve eşe yönelik şiddet veya şiddet tehlikesi 
dolayısıyla açılan cezai davalara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın katılabilmesini 
öngören kuralların Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal taleplerinin reddine karar verdi. 5237 
Sayılı Kanun yönünden, itiraz konusu kuralların ülkemizde aile içi şiddet olaylarının önlenmesi ve 
aile içi şiddet suçlularının etkin şekilde cezalandırılması amacıyla yapılan yasal çalışmalar kapsa-
mında getirildiği belirtildi. 6284 Sayılı Kanun yönünden, kuralla eşe yönelik uygulanan şiddet veya 
şiddet tehlikesi dolayısıyla açılan ceza davalarına Bakanlığın katılabilmesi sağlanmak suretiyle 
şiddet gören eşin ve dolayısıyla ailenin korunması amaçlandığı belirtildi. Bakanlığın katıldığı ceza 
davasında davaya katılan lehine vekalet ücretine hükmedilmesi, şiddet uygulayan eşin haksız ol-
duğunun anlaşılması üzerine verilecek mahkumiyet kararına bağlı olduğu ifade edilerek bu bağ-
lamda kuralla ulaşılmak istenen amaca ilişkin kamu yararı ile mülkiyet hakkı arasında bulunması 
gereken makul dengenin gözetildiği belirtildi.241 

                                                
234 https://gazetekarinca.com/2020/09/kurtce-sarki-paylasti-memuriyetten-men-edildi/ 
235 https://twitter.com/ctisik/status/1304047687290023937 
236 https://www.icisleri.gov.tr/izolasyondan-kacana-yurt-sarti-geliyor 
237 https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiye-de-salginla-mucadelede-zorunlu-izolasyon-donemi-basliyor/5579620.html 
238 https://www.birgun.net/haber/ankara-barosu-ndan-coklu-baroya-dava-315187 
239https://twitter.com/alicanuludag/status/1304349322566348801?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetem-
bed%7Ctwterm%5E1304349322566348801%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.gazeteciler.com%2Fhaber%2Falican-uludag-cumhuriyetten-
ayrildi-olay-tvye-gecti%2F407095 
240 https://tele1.com.tr/cumhuriyetten-olay-tvye-olay-transfer-221188/ 
241 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/ese-veya-kardese-karsi-islenen-kasten-yaralama-sucunun-sik%C3%A2yet-aranmaksizin-
takip-edilmesinin-anayasa-ya-aykiri-olmadigi/ 
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● Libya’da şehit olan MİT mensubunu “ifşa” ettikleri gerekçesiyle altı aydır tutuklu OdaTV 
Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, “Bu davada suç yok. Bu davada bizim gazetecilik hayatı-
mızı cezalandırma amacı var.  187 günlük tecridin sonunda tekrar hayatın olağan akışına alışmaya 
çalışıyorum” dedi. Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, “Mahkemeye ilk celsede 40 tane belge sundum. 
Tek tek belgelendirdim. Ama ben artırılarak dört yıl ceza aldım. Bu cezayı hak ettiğime inanmıyo-
rum. Casusluk suçlamasından beraat ettik. Üzerimize casusluk kılıfını giydirmeye çalışanlar başa-
ramadı” diye konuştu. OdaTV muhabiri Hülya Kılınç ise, “Haksız ve hukuksuz altı ayımızı çaldı-
lar. Gazetecilik yaptığımız için cezalandırmaya maruz kaldık. Geçmiş dönemlerde bunun daha ağ-
rıları da yaşandı. Bize düşen de ustalarımızın kararlılık ve cesaretini örnek olarak üzerimize düşeni 
yapmak” ifadelerini kullandı.242 

12 Eylül 2020 
● İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile, şehirlerarası yolcu taşımacılığı 

yapan firmaların biletleme işlemleri sırasında müşterilerden HES kodu isteyeceklerini ve bu kod 
olmadan bilet satışı yapılmayacağını açıkladı.243 

● Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (ZGC) Başkanı Derya Akbıyık, BİK Sakarya Şube Mü-
dürü İbrahim Çorbacı ile Zonguldak’ta resmi ilan alan gazetelerin Sakarya’ya bağlanması konu-
sunda görüşmede bulundu. Ziyarette, Zonguldak’taki yerel basının sorunları, kaynak yaratılması, 
kamu ihalelerin artması, çoğalması, bazı kamu kuruluşların ilan serbestisi, adliye, icra ve aracılık 
ilanlarının yerel gazetelerde sıklıkla yayınlanması hakkında görüş alışverişi yapıldı.244 

13 Eylül 2020 
● Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne (ESP) yönelik 8 Eylül’de birçok ilde yapılan operasyonda, 

aralarında Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş sözcüsü Sedat Şenoğlu’nun da bulunduğu 17 
siyasetçinin tutuklanmasına birçok siyasi parti “yanınızdayız” mesajı verdi. Yeşil Sol Parti Eş Söz-
cüsü Sinan Tutal, “Bu baskı ve zor düzen ortadan kalkana kadar, Türkiye’de demokrasi rejimi 
kurulana kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi. Devrimci Parti Genel Başkan Yardımcısı Bur-
cugül Çubuk, “Faşizmi yenmenin tek çözümü; faşizmi yenmeye odaklanmış birleşik devrimci bir 
mücadele hattı oluşturmaktır. Bu anlamda faşizme karşı sokaklarda direnen kadınların mücadelesi 
örnek alınmalıdır” diye konuştu. Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Eş Genel Başkanı Ca-
nan Yüce de “Pandemi koşullarında emekçilerin haklarını gasp edilmesine ses çıkarmayan, emek-
çileri kaderine terk eden, Kürt düşmanlığı ile ülkeyi yönetmeye çalışan, çiftçinin emeğine göz di-
ken, kadın cinayetlerini önlemeyen iktidar, yönetememe krizini örtmek için çareyi demokrasi mü-
cadelesi verenlere saldırmakta bulmuş. Hukuk eliyle yapılan bu saldırıların bir an önce durması ve 
arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın” dedi.245 

14 Eylül 2020 
● HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, 4 Kasım 2016’dan beri tutuklu 

Selahattin Demirtaş’ın yeni parti kuracağı iddialarını yalanladı. Sancar, Demirtaş’ın ise iddialarla 
ilgili “Her şeyiyle siyaseti, hayatı bu parti ile öğrendim. Bu parti de mücadele ettim büyüdüm. HDP 
dışında herhangi bir alanda adımın geçmesi bile beni üzer hatta öfkelendirir” dediğini aktardı.246 

● Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini sonlandıran Oruç 
Reis sismik araştırma gemisi hakkında, “Bu rutin bir bakım ve ikmal çalışmasıdır” diyerek Tür-
kiye’nin geri adım attığı eleştirilerini reddetti. Yunanistan’ın AB’yi arkasına alarak gövde gösterisi 
yapmaya çalıştığını ifade eden Çavuşoğlu, “AB gerginlik yaratmak istiyor, ilişkileri başka bir bo-
yuta götürmek istiyorsa sadece göç değil üzerinde durduğumuz tüm konuları gözden geçiririz” 
şeklinde konuştu.247 

● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AYM’nin verdiği kararlara yönelik eleştirilerde buluna-
rak, mahkemenin 19 Şubat’ta aldığı güvenlik soruşturmalarının kaldırılması yönündeki kararının, 
                                                
242 https://www.cumhuriyet.com. tr/haber/gazeteciler-pehlivan-kilinc-ve-agirel-mahkeme-kararini-cumhuriyete-degerlendirdi-1765053 
243 https://www.icisleri.gov.tr/81-ile-sehirlerarasi-otobuslerde-hes-kodu-zorunlulugu-genelgesi 
244 http://www.halkinsesi.com.tr/zonguldak/bik-ten-zgc-ye-onemli-ziyaret-h56615.html 
245 http://yeniyasamgazetesi1.com/siyasi-partiler-siyasi-soykirima-karsi-mucadele-edecegiz/ 
246 https://www.birgun.net/haber/akillarindan-bile-gecirmesinler-315488 
247 https://www.birgun.net/haber/cavusoglu-ndan-oruc-reis-aciklamasi-gemi-rutin-bakima-alindi-315522 
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terör örgütü üyelerinin kamuda görev yapabilmelerine olanak sağlayacağını ifade etti.248 Soylu ay-
rıca, Somalı madenci ailelerce yapılması planlanan yürüyüşe polis müdahalesinde bulunulmasına 
ilişkin başvuru nedeniyle “karayollarında toplantı ve gösteri düzenlenebileceği” vurgusuyla aksi 
halde Anayasa’nın ihlal edildiğini açıklayan AYM’yi ve AYM Başkanı Zühtü Arslan’ı da hedef 
aldı. Soylu, Arslan’a hitaben “Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. 
Tamamen her şey güvenlik altında, hadi git. Niye polis koruması alıyorsun, niye eskortlarla gezi-
yorsunuz. Ben varım sen var mısın, Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı? Biz buralardan gideriz. 
Ama ne olursunuz bu ülke büyük bir mücadele içerisinden geçiyor, ayağımızı topal, bizi naçar 
bırakmayın, bizi zorluk içerisinde bırakmayın ne olursunuz” dedi.249 

● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2014-2019 döneminde uzaklaştırılan belediye başkanla-
rından 94 kişiden 63’ü hakkında ilk derece mahkemelerince toplam 628 yıl 908 ay 323 gün ceza 
verildiğini açıkladı. Soylu, bir üst derece mahkemelerde kesinleşen cezalarının ise toplamda 126 
yıl, 230 ay ve 62 gün olduğunu aktardı. Ayrıca 2018 senesinde 771’i kanuna aykırı olmak üzere 
toplam 46.389, 2019’da 846’si kanuna aykırı olmak üzere 51.525; 2020’de 9 Eylül itibariyle 368’i 
kanuna aykırı olmak üzere 21.841 toplumsal eylem ve etkinlik gerçekleştirildiğini bildirdi.250 

● Tunceli Valiliği, Covid-19 virüsü salgını nedeniyle, 14 Eylül saat 00.01 ile 28 Eylül saat 
23.59 arasında, eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, resmi bayram ve kamu 
kurumlarının etkinliklerine sınırlı katılım şartının getirildiği belirtildi.251 

15 Eylül 2020 
● HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hakkındaki AİHM kararlarına rağ-

men tutuklu bulunduğuna belirterek Edirne Cezaevi’nde Financial Times’a yaptığı açıklamada, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni (AİHM) eleştirdi. Demirtaş, “AİHM’in, Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın ülkedeki mahkemeleri suistimal etmesini engellemekte başarısız olduğunu, kendisini ve 
binlerce kişiyi cezaevinde çürümeye bıraktığını” dile getirdi. Demirtaş, “Uluslararası kurumların 
Türkiye’de yargı bağımsızlığının ve hukukun üstünlüğünün ağır bir erozyona uğratıldığı’ yönün-
deki uyarılarına rağmen, ‘kendisinin ve birçok başka tutuklunun başvurularının AİHM’de değer-
lendirilmesi için yıllarca beklemek zorunda bırakıldıklarını” belirtti.252 

● Sağlık Bakanı, 1.742 yeni hasta ile toplam hasta sayısını 294.620 ve 67 yeni can kaybı ile 
toplam can kaybını 7.186 olarak açıkladı.253 

● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davu-
toğlu’nu ziyaret etti. Davutoğlu, “siyasi liderlerin görüşmeleri normal olan şeydir, anormal olan ve 
ani kararlar beklentisi içinde olunması gereken şeyler değildir. Biz de iade-i ziyarette bulunacağız” 
şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu ise Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve dış politika hakkında, “Dış 
politikada Türkiye yalnızlaştı. Yunanistan neden sevinçli, Oruç Reis onların isteği üzerine çekildi 
de onun için. İlk adımı attınız diyorlar, ondan sonra masaya oturacağız diyorlar. ABD Yunanis-
tan'la tatbikat yapıyorsa sen de S-400'leri aktive edeceksin. Türkiye Doğu Akdeniz'de vazgeçemez. 
Kendi çıkarlarını savunmak zorundadır. Gerçekten rol almak istiyorsa Mısır'la bir araya gelmek 
zorundadır” ifadelerini kullandı.254  

● Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, “Türkiye'den somut adım gördüğümüz du-
rumda istikşafi görüşmelere derhal başlamaya hazırız” açıklamasında bulundu.255 

● CHP’li TBMM Anayasa Komisyonu üyesi İbrahim Kaboğlu, İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu’nun Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a yönelik açıklamalarının görev suçu nite-
liği taşıdığı gerekçesiyle hakkında Meclis Soruşturması açılması gerektiğini ifade etti.256 

● Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Baş-
kanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraber yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş ile olay günü HTS 

                                                
248 https://normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/ND/2020/13?KararTarihiIlk=19%2F02%2F2020&KararTarihiSon=19%2F02%2F2020 
249 https://www.aa.com.tr/tr/politika/icisleri-bakani-soylu-anayasa-mahkemesinin-son-kararlarina-tepki-gosterdi/1972988  
250 https://www.birgun.net/haber/soylu-dan-aym-baskanina-arabamla-tek-gitmeye-varim-sen-var-misin-315534 
251 https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/tuncelide-eylem-ve-etkinlikler-15-gun-yasak-6037927/ 
252 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/09/15/demirtas-financial-timesa-konustu-aihm-turkiyeyi-hayal-kirikligina-ugratti/ 
253 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
254 https://www.birgun.net/haber/kilicdaroglu-davutoglu-nu-ziyaret-etti-ittifak-konusulmadi-315655 
255 https://www.birgun.net/haber/yunanistan-basbakani-micotakis-turkiye-ile-gorusmelere-baslamaya-haziriz-315686 
256 https://www.birgun.net/haber/ibrahim-kaboglu-suleyman-soylu-gorev-sucu-isliyor-meclis-sorusturma-acmali-315608 
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kayıtlarına göre telefon bağlantısı kurduğu tespit edilen ve “yalan beyanda bulunmak” ile suçlanan 
eski muhabir E.K.’nın tutuklanması talebini reddetti. Olay günü yanındakilere N.K., A.H. ile 
B.P.’nin tanık olarak beyanlarının alınmasına ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek, davayı 
26 Kasım’a erteledi.257 

● AİHM, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması devam eden Ragip Zarakolu 
davasında “keyfi tutuklama” ve “ifade özgürlüğü ihlali” yaptığı gerekçeleriyle Türkiye’yi suçlu 
buldu. AİHM, Zarakolu’na 6.500 Euro tazminat ödenmesine hükmetti. Zarakolu, 27 Ekim 2011’de 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Barış ve Demokrasi Partisi’nin siyaset akademisine yönelik 
yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında bulunuyordu. 10 Nisan 2012’de tah-
liye edilen Zarakolu yargılanmaya devam ediyor. Bu davada Zarakolu hakkında yakalama kararı 
alınmıştı ancak İsveç, Türkiye’nin iade talebini onaylamamıştı.258  

● Kültür ve Turizm Bakanlığı, açık ve kapalı mekanlarda sahnelenecek tiyatro, opera ve 
bale gösterilerini Covid-19 salgını gerekçeli yasak kapsamının dışına aldığını duyurdu.259 Açıkla-
mada, “Açık ve kapalı mekanlarda sahnelenecek tüm tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsil-
leri, Bakanlığımızca 23 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü 
Normalleşme Süreci Genelgesi’ndeki kurallara uyulmak koşulu ile Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan 
kararların kapsamı dışına alınmıştır” denildi.260 

● İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği yazı ile 
“Barış için Akademisyenler” bildirisi imzacısı isimlerle ilgili kesinleşmiş gerekçeli kararları talep 
etti. Yazıda, Prof. Dr. Korur-Fincancı’nın Özgür Gündem dosyasındaki kararı Yrd. Doç. Dr. Mun-
gan, Yrd. Doç. Dr. Kaya, Doç. Dr. Ersoy ve Yrd. Doç. Dr. Bulduk’un dosyalarındaki kararlar is-
tendi. Avukat Özcan Kılıç, “Akademisyenlerin beraat ettiklerini bilerek bu bilgiyi istemek fişleme 
anlamına gelir” dedi.261  

● İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İdil Kültür Merkezi’nde gözaltına alınmalarının ardın-
dan tutuklanan Grup Yorum üyesi Emel Yeşilırmak, Ümit İlter ve Caferi Sadık Eroğlu’nun, tutuklu 
kaldıkları 18 ayın sonunda 11 Eylül’de tahliye edilmeleri kararına itiraz ederek yeniden tutuklan-
maları talebinde bulundu. “DHKP-C Genel Sekreteri” olmakla suçlanan Ümit İlter, “DHKP-C Tür-
kiye Sorumlusu” olduğu iddia edilen Caferi Sadık Eroğlu ile Grup Yorum üyesi Emel Yeşilırmak, 
tahliyelerine yapılan itiraz üzerine ertesi gün çıkarıldıkları mahkemece yeniden tutuklandı.262 

16 Eylül 2020 
● İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi ile ilgili inceleme rapo-

runda, Kürtçe şarkı söyledikleri için memurlar tarafından baskı yapıldığı ve mahrem alanları göre-
cek şekilde kameraların bulunduğu vurgulandı.263 

● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Tabipler Birliği’ni (TTB) “bugünkü hassas dö-
nemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir” ifadeleriyle 
suçladı. Bahçeli, TTB’nin derhal kapatılması ve yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılması gerekti-
ğini söyledi.264 Buna karşı TTB ise, “Tıbbın kurucuları İstanköylü Hipokrates’ten, Bergama’lı Ga-
lenos’tan bu yana burada, bu topraklardayız. Bu topraklarda binlerce yıldır iyi hekimlik yaptık, 
yapıyoruz, yapacağız!” açıklaması yaptı. Açıklamada, “TTB’nin salgına yönelik bilimsel verilere 
dayanan uyarı ve önerileri toplumun sağlık ve yaşam hakkı için kamuoyu ile paylaşması evrensel, 
yasal ve etik sorumluluğudur. Covid-19 salgınında kaybettiğimiz meslektaşlarımızı siyah kurdele 
ile anmak ve başka kayıplar olmasın diye çabalamak ise kaybettiklerimize ve yakınlarına karşı vefa 
borcumuzdur. TTB ve hekimler dün olduğu gibi bugün de ve yarın da bu sorumluluğun gereğini 
yerine getirmeye devam edeceklerdir” ifadelerine yer verildi.265 

17 Eylül 2020 
                                                
257 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/merhum-gazeteci-ismail-gunesi-olay-gunu-arayan-eski-muhabire-yalan-beyan-davasi/1974076 
258 https://tr.euronews.com/2020/09/15/aihm-rag-p-zarakolu-davas-nda-turkiye-yi-suclu-buldu 
259 https://t24.com.tr/haber/bakanlik-gelen-tepkilerin-ardinan-tiyatro-opera-ve-bale-gosterileri-icin-getirilen-yasagi-iptal-etti,903468 
260 https://www.ktb.gov.tr/Eklenti/73194,kultur-genelge-12pdf.pdf?0 
261 http://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/230940-emniyet-akademisyenlere-fisleme-yapiyor 
262 https://susma24.com/grup-yorum-uyesi-tahliyeden-sonraki-gun-yine-tutuklandi/ 
263 https://susma24.com/diyarbakirda-kadin-mahpuslara-kurtce-sarki-uyarisi/ 
264 https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/1306276879691898883?s=20 
265 https://www.birgun.net/haber/turk-tabipleri-birligi-bu-topraklarda-binlerce-yildir-iyi-hekimlik-yaptik-yapiyoruz-yapacagiz-315827 
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● CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İçişleri Bakanı Soylu’nun, AYM’nin son kararla-
rına tepki göstermesine ilişkin “İçişleri Bakanı’nın tehdit etmediği bir Anayasa Mahkemesi Baş-
kanı kalmıştı onu da tehdit ederek, Tehdit İşleri Bakanlığı olarak görevini yapmanın derin iç huzu-
runu yaşıyordur herhalde. Bir ülkede bir İçişleri Bakanı, AYM kararlarına tahammül etmiyorsa iki 
şey olmalı, Ya AYM’nin kapanması lazım ya İçişleri Bakanı’nın o koltukta oturmaması lazım” 
dedi.266 

● Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ve Fransa ile yaşanan gerilim hakkında “Tehdit di-
linin işe yaramadığı, Türkiye'nin şantaja ve haydutluğa boyun eğmeyeceği tüm muhataplar tarafın-
dan anlaşılmıştır. Diplomasi masasının öne çıkarılması, ülkemizin kararlı duruşunun sonucu. Karşı 
tarafın kışkırtmalarına, çocuksu davranışlarına rağmen biz büyük devlet gibi hareket ettik. Bundan 
sonra da gereken olgunluğu göstermeye devam edeceğiz” dedi.267 

● Fransız Temyiz Mahkemesi, TMSF temsilcilerince Cem Uzan’ın Fransa’daki evine bas-
kın yapılarak iki milyar Euro değerindeki hisse senedine el koymasını özel hayatın mahremiyetine 
aykırı bularak “yasa dışı” şeklinde değerlendirdi. Uzan, “TMSF, 2017 Ağustosu'nda Paris’teki 
evime, ben Paris dışındayken, kapıları özel testereler ile kesip girdi. Alt mahkeme zaten TMSF 
aleyhine karar vermişti. Şimdi ise en üst yetkili Fransız mahkemesi de TMSF’nin haneye tecavüz 
ve haneye ve normal yaşama saldırmış olduğunu kesin karara bağladı. Bu kararın temyizi yok. 
TMSF ve TMSF avukatları bundan sonra ceza davalarında yargılanacaklar” diye konuştu.268 

● İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Hrant Dink davasının duruşmasında ara kararda tu-
tuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün’ün tu-
tukluluk hallerinin devamına, aralarında Zekeriya Öz ve Ekrem Dumanlı’nın bulunduğu 10 sanık 
ile haklarında gıyabi tutuklama kararı olan Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan ve Halil İbrahim 
Koca hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesine karar verdi. Mahkeme, esas hak-
kındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine ve bir sonraki 
duruşmayı 24-25-26 Kasım tarihlerine erteledi.269 

18 Eylül 2020 
● Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan’da yayın yapan Dimokratia’nın 

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 18 Eylül’de hakaret içerikli manşet atmasına, “Yunanistan'da 
sözde bir gazetenin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve ne ifade özgürlüğü ne de basın etiğiyle 
bağdaşmayan edepsizliği Doğu Akdeniz’de barış yerine savaşı, uzlaşma yerine kaosu hedefleyen 
çarpık zihniyetin bir yansıması, bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur” tepkisini gösterdi.270 Dı-
şişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin’in de Yunanis-
tan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la görüştüğünü aktardı.271 

19 Eylül 2020 
● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AYM’yi hedef alması ile ilgili “Geçen gün AYM ile ilgili 

bir söz söyledim. Çok hoşuma gitti. Kimlerin AYM’yi savunduğunu gördüm. Bu devlete ‘katil’ 
diyenler ve AYM tarafından ‘siz katil deme hürriyetine sahipsiniz’ diyenler, yıllardan beri bu ül-
kenin değerlerini yermek isteyenler hepsi bir cephe oldular, hepsini Allah bir fotoğrafta göstermek 
nasip etti” dedi.272 

20 Eylül 2020 
● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 1.519 yeni hasta ile toplam hasta sayısını 302.867 ve 61 yeni 

can kaybı ile toplam can kaybını 7.506 olarak açıkladı.273 
● İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İyi Parti’nin 2. Olağan Kurultayı’nda, Cumhur-

başkanı Erdoğan’a “Sen adaleti öldürdün. Hukukun adamına göre işlediği, soruşturmaların twitter 
tabelasına göre yürütüldüğü bir ülke yarattın. Ama unutma; Gün gelir, bir gün adalet herkese lazım 
                                                
266 https://www.birgun.net/haber/chp-li-altay-bahceli-kac-saglikcinin-hayatini-kaybettigini-biliyor-mu-315946 
267 https://www.birgun.net/haber/erdogan-diplomasi-masasinin-one-cikarilmasi-kararli-durusumuzun-sonucu-315916 
268 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cem-uzan-turkiyeye-karsi-actigi-temyiz-davasini-kazandi-1766835 
269 https://www.milliyet.com.tr/gundem/hrant-dink-davasinda-sona-gelindi-6308283 
270 https://www.aa.com.tr/tr/politika/fuat-oktaydan-yunan-gazetesinin-mansetine-tepki/1978366 
271 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/disisleri-bakani-cavusoglu-yunan-buyukelciyi-bakanliga-cagirdik/1978189 
272 https://www.birgun.net/haber/suleyman-soylu-anayasa-mahkemesi-ni-kimlerin-savundugunu-gordum-316150 
273 https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html 
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olur” dedi. Kurultay sonucunda 1289 oy alan Meral Akşener yeniden İyi Parti Genel Başkanı se-
çildi.274 

● CHP’li TBMM Anayasa Komisyonu üyesi İbrahim Kaboğlu, AYM’nin CHP’li Enis Ber-
beroğlu için hak ihlali kararı vermesi ardından milletvekilliğine devam etmesi gerektiğini savundu. 
Kaboğlu, “TBMM Başkanlığı, AYM’nin 17 Eylül günlü kararını, 1 Ekim günü TBMM Genel Ku-
rul bilgisine sunmak suretiyle, 4 Haziran’da yapılan bildirimin geçersizliğini teyitle, Enis Berbe-
roğlu’nun milletvekilliği görevine devamını sağlamakla yükümlüdür” görüşünü dile getirdi.275 

● Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün, eşi Taha Ün’ün gözaltına alın-
masına ilişkin, “Düzmece bir suçlamayla daha gün doğar doğmaz polisler kapımıza dayandı, evi-
mizde arama yapılmasını da içeren bir kararla karşı karşıya kaldık. Önceki yıl da evimize, gözdağı 
verme maksadıyla girdiği şüphe götürmeyen kişilerin kimler olduğu konusunu hala bir sonucu bağ-
lamayanların, bugün de muamelesine kalmamız ve oluşan sessizlik ibretlik” tepkisini paylaştı.276  

21 Eylül 2020 
● Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla, kendisi hakkında hakaret 

içerikli bir manşet atan Yunan gazetesi Dimokratia’nın sahibi Manolis Kotakis, Yazı İşleri Müdür-
leri Andreas Kapsampelis ve Yorgos Giatroudakis ile Yayın Yönetmeni Dimitris Rizoulis hakkında 
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsav-
cılığı da, Dimokratia yetkilileri hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan soruşturma baş-
lattı.277 

● Gelecek Partisi, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün ve eşi Taha 
Ün’ün evine sabah saatlerinde polisin gelmesini ve savcılığın, kendisine küfür eden şahsı değil 
Taha Ün’ü gözaltına almasına tepki gösterdi. Gelecek Partisi’nden yapılan açıklamada, “Anayasa 
ve yasalara aykırı işlemlerle Taha Ün ve Sema Silkin Ün’ü mağdur eden yetkililer hakkında Adalet 
Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ne zaman ve hangi işlemleri yapacaktır? Hukuk devleti idealine 
ulaşmak için çabalarken, kanun devleti bile olamamanın acısını ve utancını bu ülke ve bu toplumun 
taşıyamayacağını bu olay vesilesiyle bir kez daha ilan etmek mecburiyetindeyiz” denildi.278 

22 Eylül 2020 
● İstanbul’da kiraladığı aracın içerisinde 21 Eylül’de ölü bulunan ABD’li gazeteci Andre 

Vltchek olayına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. ABD ve Çekya va-
tandaşlığı olan gazeteci Vltchek’in, eşi Rossie Indra Vltchek ile 12 Eylül’de gittiği Samsun’dan 21 
Eylül gecesi kiraladıkları iki şoförlü bir araçla İstanbul’da Karaköy’deki otelin önüne varmasının 
ardından, eşi Rossie İndira Vltchek’in arabada uyuyan Vltchek’i uykusundan uyandıramaması üze-
rine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Vltchek’in öldüğü kaydedildi. İn-
dira Vltchek, eşinin şeker hastası olduğunu ve ilaç kullandığını belirttiği öğrenildi.279   

● Van Valiliği, 21 Eylül’de yaptığı duyuruyla kamuoyuna açıkladığı toplantı ve gösteri yü-
rüyüşlerini yasaklama kararını geriye dönük olarak 20 Eylül’ü de kapsayacak şekilde 5 Ekim’e 
kadar geçerli olmak üzere yasakladı.280 

● CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TTB’nin kapa-
tılmasına yönelik açıklamalarına, “Sarayın bekçisi almış eline ipini, ‘Asalım da asalım’ diye, 
TTB’yi linç etmeye uğraşıyor. Tüm dünya salgınla mücadele ediyor, bunlar ise salgınla mücadele 
eden doktorlarımızla mücadele ediyor” sözleriyle tepki gösterdi. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan açıklanan vaka sayılarında çelişkiler olduğunu belirten Öztrak, “Salgınla mücadelede ciddiyeti 
artırmamız gerektiği çok açık. Ama bakıyoruz, ülkeyi yöneten saray koalisyonu bu ciddiyetten çok 
uzak” dedi.281 
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● Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin (AB) Libya’ya silah ambargosunu ihlal ettiği ge-
rekçesiyle bir Türk firmasına yaptırım uygulama kararı alması hakkında, “Bizim nazarımızda hiç-
bir değeri yoktur” açıklamasında bulundu.282 

● Avukat Cahit Kırkazak, Edirne’de tutuklu HDP’li Selahattin Demirtaş’ın bazı savcılar 
hakkında, “Bir zamanlar kimi savcılara zırhlı araçlar bile hediye edildi, yine de yargılanmaktan 
kurtulamadılar. Elinize tutuşturulan hediye poşetleri sizi yargılanmaktan kurtaramayacaktır” me-
sajını gönderdiğini aktardı.283 

● MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
TTB’ye gerçekleştirdiği ziyareti, “Yakasına takılan siyah kurdele, kendisini hangi kirli güçlere tes-
lim ettiğinin utanç nişanesi olarak hafızalarda yer edecektir” ifadelerini kullandı.284  

23 Eylül 2020 
● AYM Başkanvekili Hasan Tahsin, sekiz yıl önce bireysel başvuru kabul edilmeye başlan-

dığını ve 10 binden fazla hak ihlali kararı verildiğini belirterek, “Şu anda AYM’nin önünde 42 bin 
civarında başvuru bulunmaktadır. İhlal kararlarının temel hak ve özgürlüklere dağılımına bakıldı-
ğında ilk üç sırada yüzde 54 ile adil yargılanma hakkı, yüzde 26,7 ile mülkiyet hakkı ve yüzde 5,7 
ile ifade özgürlüğü olduğunu görüyoruz” diye açıkladı. AYM’ye 23 Eylül 2012’den bugüne yak-
laşık 285 bin başvuru yapıldığını ve bunun 243 binin sonuçlandırıldığını vurgulayan Tahsin, 
“Başka bir ifadeyle bireysel başvurunun başladığı tarihten bu yana yapılan başvuruların yüzde 
85,5’i karara bağlanmıştır” dedi.285 

● AYM, Viranşehir Belediyesi Başkanı iken 2009’da başlatılan KCK operasyonları kapsa-
mındaki davadan hüküm giydiği için milletvekilliği düşürülen HDP’li Leyla Güven’in dava süre-
cine ilişkin yaptığı bireysel başvuruyu reddetti. AYM kararında, başvuruyla ilgili “Adil yargılanma 
hakkı kapsamında tercüman yardımından yararlanma hakkının, tanık dinletme ve sorgulama hak-
kının, bağımsız ve tarafsız mahkemede yargılanma hakkının, hakkaniyete uygun yargılanma hak-
kının, örgütlenme özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün ve serbest seçim hakkının ihlal edildiği iddi-
alarının açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez” denildi. Güven’in milletve-
killiğinin düşürülmesine ilişkin yaptığı başvuru ise halen inceleniyor.286 

● Sözcü yazarı Emin Çölaşan, “Gazetelerin düzmece satış rakamları” yazısında, gazetelerin 
yazılı basında satış rakamlarını hileli açıkladıklarını kaydetti. Çölaşan, “Sözcü 201 bin, Hürriyet 
197 bin, Sabah 196 bin, Milliyet 123 bin, Cumhuriyet 24 bin (Açıklanan rakam hilesizdir), Aydınlık 
iki bin” rakamlarını yazdı.287 

● TRT Spor tarafından “Stadyum” programı spikeri Ersin Düzen’in maaşı hakkında açık-
lama yapılarak, “Düzen’e yeni yayın döneminde yapılan yüzde 10 artışla aylık 27.500 lira hizmet 
bedeli ödenmektedir” denildi.288 Fatih Altaylı tarafından söylenen, TRT’den 400 bin lira maaş al-
dığı iddiasını yalanlayan Düzen, “Fatih Altaylı benim için ayda TRT’den 400 bin lira, TFF’den 100 
bin lira maaş alıyor diye iftira attı. Yeter artık! İspatla, bir daha ekranlar benim yüzümü görmeye-
cek. Eğer ispatlayamazsan sen ne yapacaksın?” demişti.289 

● Yunanistan’da yayın yapan Dimokratia, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisi hakkında ha-
karet içeren manşet hakkında suç duyurusunda bulunması sonrasında “‘Sultan’ suç duyurusunda 
bulundu. Dimokratia için büyük onur” başlığına yer verdi.290  

● İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelge ile birlikte tüm kamu kurum ve kuruluşlarında iş-
lem yapabilmek için vatandaşlarca hastalık durumunu ortaya koyacak Hayat Eve Sığar (HES) kodu 
uygulamasının bugün itibariyle başladığını bildirdi.291 

● CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TTB 
ziyareti için “Kılıçdaroğlu keşke bir yalan makinesine bağlanıp bu konuşmasını yapsaydı” diyen 
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi. Özel, “TTB gücünü sağlık emekçilerinin kul-
landığı oylardan alıyor. CHP de sağlık emekçilerinin önemli kısmından oy alıyor. Ama oy alsın 
almasın hepsine birden destek veriyor. Hepsinin sonuna kadar arkasındayız. 50-60 yıldır yalan ma-
kinesi var. Bundan 5 sene öncesine Bahçeli'yi bağlasak yalan makinesi çatlamazsa namussuzum” 
dedi.292 

● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’a yö-
nelik sözleri nedeniyle Edirne Cezaevi'nde tutuklu Selahattin Demirtaş hakkında 3 yıla kadar hapis 
istemiyle iddianame düzenledi. Demirtaş, Kocaman’ın nikahın hemen ardından Erdoğan’ı ziyaret 
etmesini ve burada kendisine düğün hediyesi verilmesini eleştirmişti.293 

● Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin 
TTB’nin kapatılmasına yönelik sözleri için “Sağlıkla ilgili bir problem olacak, doktorların bir araya 
gelerek kurdukları bir oda bu konuda fikir beyan etmeyecek veya fikir beyan ettiğinde eksikleri, 
yanlışları dile getirecek. Bu eksik ve yanlışları dile getirmek de terörist bir faaliyet gibi algılatıl-
maya çalışılacak. ‘Terörle mücadele ediyoruz, karşımızda teröristleri koruyan onlara kucak açan 
birtakım odalar var, kapatılsın bunlar’ denilecek. Muhterem arkadaşlarım emin olun anlamakta 
hakikaten zorluk çekiyoruz” dedi.294 

● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun AYM Baş-
kanı’na sokaklar güvenli değil yönünde sözler sarf etmesiyle ilgili “İçişleri Bakanlığı koltuğunda 
oturup Türkiye'nin güvensiz olduğunu itiraf etmek enteresan bir şey. Tam tersine Türkiye’nin te-
rörden temizlenmesi gerektiğini ifade edebilirdi. Anayasa Mahkemesi Başkanı’nı bir karar üzerin-
den hedef alıyorsa zaten demokrasiyi içselleştirmediğini gösterir bu” dedi. Kılıçrdaroğlu, Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Selahattin Demirtaş hakkında yeni iddianamesi içinse, “Selahattin 
Demirtaş Bey, bu iddianameleri alacak madalya olarak takacak. Savcılar da eleştirilir. Talimatla 
iddianame düzenlerseniz ya da birilerinin talimatıyla yıllarca iddianame hazırlamazsanız o ülkede 
adalet kalmaz” diye konuştu.295 

● AYM Başkanı Zühtü Arslan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun AYM’ye yönelik eleş-
tirilerine, “Yargı kararları, özellikle AYM kararları kutsal metinler değildir. Eleştirilebilir, dahası 
eleştirilmelidir. Bundan en fazla kurumsal olarak kararları eleştirilen yargı kurumu faydalanır. 
(Eleştirilerle ilgili) Birincisi herhangi bir metni eleştirmek için öncelikle onu okuyup anlamak ge-
rekir. Bazı eleştirilerden görüyoruz ki, kararlarımız okunmadan, bazen de okunduğu halde yete-
rince anlaşılmadan eleştirilmektedir. Halbuki sağlıklı bir eleştiri, okumayı ve okunanı doğru anla-
mayı gerektirmektedir. Aksi takdirde kararda söylenmeyenler, söylenmiş gibi gösterilebilmektedir. 
İkincisi, eleştirinin eleştirilenler bakımından etkili ve faydalı olabilmesi büyük ölçüde kullanılan 
üslûba bağlıdır. Çoğu kez ‘nasıl’ söylediğiniz, ‘ne’ söylediğinizin önüne geçer. Hiç şüphesiz üslûp 
ya da ifade tarzı da ifade özgürlüğünün güvencesi altındadır. Elbette herkes dilediği üslûbu tercih 
etmekte serbesttir. Ancak yargı kararından ziyade kararı verenlere odaklanan ve eleştiri ötesine 
geçen ifadelerin fayda getirmeyeceği, zira eleştiriyi mecrasından uzaklaştıracağı açıktır. Sonuç ola-
rak AYM, Anayasa’nın ve kanunların kendisine verdiği görev ve yetkiler kapsamında, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin temel hak ve özgürlükleri güvenceye alan demokratik hukuk devleti niteliğini 
korumaya çalışıyor. Görevini en iyi şekilde yerine getirmek için de çaba gösteriyor” dedi.296 

● İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AYM’ye ilişkin “Bizim Anayasa Mahkemesi’yle kişisel 
bir sorunumuzun olması mümkün değil. Elbette ki devletin tepesinde böyle bir sorunu kabul ede-
bilmesi doğru değil. Hepimiz ülke için çalışıyoruz. Karşı karşıya kaldığımız noktayı ifade etmeli-
yiz. Ben de kendi üslubumla bunu ifade etmeye çalıştım” dedi. Bakan Soylu 14 Eylül’de AYM’nin 
“şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez” hükmünü iptal etmesini eleştirmiş, 
AYM Başkanı Zühtü Arslan’ı polis koruması almadan işe gidip gelmesini teklif etmişti.297 

24 Eylül 2020 
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● Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayınladığı “Özel Tiyat-
rolara Destek Paketi” ile ilgili şeffaflık istediklerini, yeni bir destek talep ettiklerini ve kurulda yer 
almak istediklerini belirten bir bildiri yayımladı. Bildiride, özetle, “Sadece şirket ismi ve oyun ismi 
şeklinde açıklanan listenin insanların zihninde soru işaretleri oluşmasına yol açıyor. Bu şirketlerin 
hangi toplulukları temsilen başvuruda bulunduklarının, ne kadar destek aldıklarının, hangi kriter-
lerle desteğe layık görüldüklerinin, destek alamayan toplulukların hangi kriterler çerçevesinde red-
dedildiğinin açıkça kamuoyu ile paylaşılması gerekiyor. Vergi borcu, SGK borcu olan birçok top-
luluğun başvuruda bulunmuyor. Bu süreci en ağır yaşayan topluluklar, salonu olan tiyatrolar olma-
sına rağmen destek programının proje merkezli olduğu ortada. Şu anda bir sanatçı ve bir akade-
misyen içeren yedi kişilik kurulun ağırlıklı olarak Bakanlık bürokratlarından oluşan destek kuru-
lunun yeniden düzenlenip, genişletilip sanatçı ve akademisyen ağırlıklı bir kurul haline getirilme-
sini talep ediyoruz. Kendileri ile ilgili kararlarda sanatçıların söz hakkı olması birincil öneme sahip 
taleplerimizdendir” denildi.298 

● Manisa Salihli’de biyogaz enerji santraline karşı direnen köylülerin arazine Resmi Ga-
zete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile el konuldu. Yayımlanan 24 Eylül tarihli 
kararda “Ege Biyogaz Enerji Santrali’nin yapımı amacıyla' Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-
dan Çapaklı Mahallesi’nde biyogaz santraline yakın olan 135 no’lu adadaki 52, 53, 54, 55, 56 no’lu 
parseller acele kamulaştırılacak” denildi.299 

● İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sevda Noyan hakkında sosyal medyada yap-
tığı paylaşımı nedeniyle “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçlamasıyla yürütülen soruştur-
mada, kovuşturmaya yer olmadığına karar vererek takipsizlik kararı verdi.300 Noyan, 10 Kasım 
2013’te "Bugün putları kırma günü. Kendimize gelme günü. Bir ölümlü kuldan gel kurtar bizi di-
yenlere ibretle bakma günü. Bugün o gün..." paylaşımını yapmıştı.301 Noyan hakkında 9 Mayıs 
2020’de Ülke TV yayınında söylediği sözler nedeniyle “tehdit” suçundan iddianame hazırlanmış 
ve hapis cezası ile cezalandırılması istenmişti.302 

● Yargıtay 16. Ceza Dairesi, kapatılan Zaman yazarı Prof. Dr. Mümtaz Türköne’nin hapis 
cezasını “eksik inceleme” nedeniyle bozdu ve tahliyesine karar verdi.303 İstanbul 13. Ağır Ceza 
Mahkemesi, “FETÖ üyeliği” gerekçesiyle Türköne’nin 10 yıl altı ay hapis cezası almasına hük-
metmişti. AYM, Ocak ayında Türköne’nin bireysel başvurusunu “hak ihlali olmadığı” gerekçesiyle 
reddetmişti.304 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Haziran 2020’de abisi Mustafa Türköne’nin 
41’inci ölüm yıl dönümünde Mümtaz Türköne’nin davasını hatırlatarak, “Dileğim bir haksızlık 
varsa bunun acilen düzeltilmesidir. Türköne’nin davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir” 
demişti.305  

● Haber3.com’dan Aydın Özdalga, Aydın Doğan’ın Star TV ve NTV’yi Ferit Şahenk’ten 
satın alarak medyaya döneceğini iddia etti.306 Şahenk’in medya grubunu satmak için pek çok kişi 
ile masaya oturduğunu ama istediği parayı bulamadığını belirten Özdalga, “Borsa dünyasına göre, 
ön görüşmeler başladı bile. Böylece Doğan bir milyar dolara sattığı medya grubuna benzer bir 
yapıyı 150 milyona satın alacak. Eski Hürriyet benzeri bir gazete çıkarmak ise, Doğan için çok 
kolay. Eski kadrolar hazır, işaret bekliyor” ifadelerini kullandı.307  

● İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, İzmir’de her gün 450-600 arası pozitif test 
görüldüğünü belirterek, yalnızca İzmir’de bu kadar vaka varken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 
1.500 vaka açıklamasının inandırıcı olmadığını aktardı. Çamlı, Covid-19 teşhisi konan hastaların 
yüzde 14’ünün sağlık çalışanı olduğunu ifade etti.308 

● Milli Güvenlik Kurulu, “Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin görüş farklılık-
ları üzerinden gerginliği artırmaya tevessül eden aktörlerin faaliyetleri ele alınmış, Türk Milletinin 
                                                
298 https://susma24.com/tiyatromuz-yasasin-inisiyatifi-sefaflik-yeni-destek-ve-kurulda-olmak-istyoruz/ 
299 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200924-19.pdf 
300 https://www.birgun.net/haber/sevda-noyan-a-ataturk-e-hakaret-ten-takipsizlik-karari-316726 
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303 https://www.aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/yargitaydan-alpay-bulac-ve-turkone-hakkinda-karar/1984806 
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bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin 
korunması hususunda taviz vermeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir” açıklamasında bulundu.309 

● İstanbul’da iki nolu baro kuruluşu için iki binden fazla avukatın imzasını toplayan Huku-
kun Özgürlüğü Platformu, Türkiye Barolar Birliği’ne başvuru yaptı.310 

● Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Van Şube Başkanı Figen Çolakoğlu, 
şehirde günlük ortalama 700 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve mevcut durumda toplam 
pozitif vaka sayısının 20.000 olduğunu açıkladı.311 

25 Eylül 2020 
● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim 2014’deki Ayn el-Arap’ın (Kobani) IŞİD iş-

gali altında olması gerekçeli olaylara ilişkin Ankara merkezli yedi ilde başlatılan operasyonda 82 
kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Gözaltına alınanlar arasında eski milletvekili ve HDP Kars 
Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Altan Tan, Emine Beyza 
Üstün, Emine Ayna, Nazmi Gür, Önder Altan ve MYK üyesi Alp Altınörs, RTÜK HDP üyesi Ali 
Ürküt bulunuyor. 2014’teki eylemlere ilişkin soruşturmada, HDP Genel Başkanı Selahattin Demir-
taş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu da tutuklanmıştı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada 6,7,8 
ve 9 Ekim 2014’te barikatlar kurmak suretiyle yolların kesildiği, uzun namlulu silah, molotof kok-
teyli gibi araçlarla kamu bina ve araçlarına zarar verildiği, 37 kişinin hayatını kaybettiği belirtile-
rek, nitelikli adam öldürme, 29 adam öldürmeye teşebbüs, 3 bin 777 mala zarar verme, 25 alı-
koyma, 395 hırsızlık, 15 yağma, 308 iş yeri ve konut dokunulmazlığı ve ihlali, 13 Türk bayrağını 
yakma, yedi Atatürk’ü Koruma Kanunu’na muhalefet suçlarının işlendiği, 326 güvenlik görevlisi 
ve 435 vatandaşın yaralandığı kaydedildi.312  

● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim 2014’deki “Kobani eylemleri” soruşturması 
kapsamında, olay tarihinde HDP MYK üyesi olan yedi milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının 
kaldırılması talebiyle fezleke düzenleneceğini açıkladı. Olay tarihinde MYK üyesi olan milletve-
killeri şu şekilde: “Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, İs-
tanbul Milletvekilleri Pervin Buldan, Hüda Kaya ve Hakkı Saruhan Oluç ile Van Milletvekili Sezai 
Temelli ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay.”313 Fezlekeler, Adalet Bakanlığı tarafından Cum-
hurbaşkanlığı’na gönderilecek. Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri Meclis’e sevk edilecek ve 
TBMM’de yapılacak oylamada salt çoğunluk elde edilirse dokunulmazlıkları kaldırılacak ve böy-
lece yargılamalara başlanacak.314  

● HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 6-8 Ekim 2014’teki olaylara ilişkin altı yıl sonra 
yeniden soruşturma yürütülmesini eleştirerek, “Adalet Bakanlığına defalarca sorduk. Kobani ey-
lemleri ile ilgili açılmış kaç soruşturma var? Bu soruşturmalardan kaçı davaya dönüştü, sonuçları 
ne oldu? Tatmin edici tek bir cevap alamadık. İktidar, Kobani eylemlerinin hakikatinin ortaya çı-
karılmasını istemiyor. Gerçek sorumlular adli yargı önünde hesap verecek. Katliam ve baskı giri-
şimlerine maruz kalan partimiz bu operasyonlardan korkmamaktadır ve asla geri adım atmayaca-
ğız” açıklamasında bulundu.315  

● CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı araya-
rak, “Muhalefete yönelik bu tür saldırı ve operasyonlar iktidarın her alandaki sıkışmışlığı ile bağ-
lantılı” dedi.316   

● Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, KHK ile kapatılan Zaman, Cihan Haber Ajansı, An-
talya ve Bizim Antalya’nın eski çalışanı olan dokuz gazetecinin “FETÖ/PYD örgüt üyeliği ve ör-
güte bilerek isteyerek yardım” gerekçeleriyle yargılandığı davayı 12 Ocak 2021’e erteledi. Mah-
keme, sanık Fatma Ayvacı’nın yakalama emrinin infazının beklenmesine, sanık Özgür Mayda’nın 
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ByLock kullanımının incelenmesine, sanık Serhat Şeftali’nin mal varlığı üzerindeki tedbir şerhle-
rinin kaldırılmasına karar verdi.317 

● Aralarında Ankara Tabip Odası, Ankara Diş Hekimleri Odası, Ankara Eczacı Odası, An-
kara Veteriner Hekimleri Odası’nın da bulunduğu sağlık meslek örgütleri, Covid-19 sürecine iliş-
kin ortak bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, “Sağlık emekçilerinin korunmasına 
yönelik kişisel koruyucu malzeme temini sağlanmalı, düzenli bir şekilde test yapılmalı ve Covid-
19 tanısı meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir” çağrısı yapıldı. Ankara Eczacı Odası Başkanı 
Taner Ercanlı, “Hayatları pahasına çalışan sağlık emekçilerinin çalışma koşulları ve özlük hakları 
en kısa sürede iyileştirilmelidir” açıklamasında bulundu.318 

● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 1.665 yeni hasta ile toplam hasta sayısını 311.455 ve 73 yeni 
can kaybı ile toplam can kaybını 7.858 olarak açıkladı.319 

● ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim-
leri kaybederse görevi barışçıl bir şekilde teslim edip etmeyeceğiyle ilgili sorulara cevap verme-
mesine, “Ama size şunu hatırlatmak isterim; Sayın Başkan Kuzey Kore'de değilsiniz, Türkiye'de 
değilsiniz, Rusya'da değilsiniz, Suudi Arabistan'da değilsiniz. Burası ABD, burası bir demokrasi” 
ifadelerini kullandı.320 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, “İbretlik cehaletiyle Nancy Pelo-
si'nin ABD Meclisi Başkanlığı’na kadar yükselmesi kaygı vericidir” dedi.321  

26 Eylül 2020 
● CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre’nin CHP adına hazırladığı “Herkes İçin Demok-

rasi” raporunun ilk bölümünde, dünyadaki demokrasi ve otoriterleşme eğilimleri ele alınırken, 
ikinci bölümünde ise AKP döneminde Türkiye’yi demokrasiden uzaklaştıran uygulama ve geliş-
meleri sıraladı. Raporda, iktidar tarafından muhalif sesleri darbecilik ya da terörizmle özdeşleş-
tirme durumuna dikkat çekildi. Toplumun tüm bireylerinin temel hak ve özgürlüklerini önceleyen, 
hukuka, adalete, eşitliğe dayalı, modern, laik, sosyal bir hukuk devleti olmanın gereklerini karşıla-
yan bir anayasaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan rapor, “Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin ülkemi-
zin demokrasisi ve genel idaresi adına onarılmaz yaralara sebebiyet vereceği ortadadır. Dünyadaki 
benzeri örneklerden çıkaracağımız ders açık: Otokrat lider karşısında birleşen demokrasi ittifakının 
iktidarın tartışmayı ayrıştırıcı düzleme çekme hamlelerine cevap vermeden, rakibin avantajlı ol-
duğu oyun sahasına çekilmeden ilerlemesi ve buna ek olarak söyleminin demokrasiye, çoğulcu-
luğa, adalete ve hukukun üstünlüğüne dayanması” denildi.322 

● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 6-8 Ekim 2014’teki olaylarla ilgili soruşturması 
kapsamında LGBTİ+ aktivisti Cihan Erdal gözaltına alındı.323 Erdal, iki dönem üst üste HDP Parti 
Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu üyeliği yapmıştı. HDP LGBTİ komisyonlarında yer almış ve 
LGBTİ Barış Girişimi’nin de kurucuları arasındaydı.324  

● CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Birleşmiş Mil-
letler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve diğer Türkiye destekli grup-
ların Suriye’de savaş suçu işlediğine dair oluşturduğu raporu Meclis’e taşıdı. Çeviköz, raporda bu 
yapıların “esir alma, kötü muamele, işkence ve tecavüz” gibi savaş suçları işlemiş olabileceğinin 
ifade edildiğini belirterek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun cevaplaması istemiyle Meclis’e 
soru önergesi verdi.325 

● İçişleri Bakanlığı, izolasyona tabi tutulan kişilere yönelik gerçekleştirilen 4.600.409 de-
netim faaliyetinde 1.187.003 kişiden 29.692’sinin izolasyon koşullarına uymadığının tespit edildi-
ğini açıkladı. Ayrıca yurt ve pansiyonlarda toplam 2.157 kişinin zorunlu izolasyona tabi tutulduğu 
belirtildi.326 
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● CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Covid-19 virüsü salgını verilerine ilişkin “Sa-
dece Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla, Eskişehir, Hatay, Tekirdağ, Aydın, Adana, Antalya ve Mersin 
olmak üzere 11 büyükşehir belediyemizdeki vefat sayıları dahi, Sağlık Bakanlığı'nın tüm ülkeyi 
kapsayan verilerinden fazladır” açıklamasında bulundu.327 

27 Eylül 2020 
● Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) sanatçılarından Weysi Ermiş, gözaltına alındı. Er-

miş, seçim dönemlerinde, Nevruz mitinglerinde ve konserlerde söylediği Kürtçe şarkıları sosyal 
medya hesabında paylaşmasından kaynaklı hakkında “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla so-
ruşturma açıldığını söyledi. Ermiş, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.328 

28 Eylül 2020 
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de İstanbul’da öldürülmesine ilişkin hazırlanan ikinci id-
dianamede, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu çalışanı Sultan Yahya A. ve ateşe Yasir Halit 
M. hakkında “tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırıl-
mış müebbet hapis cezası istendi. Ahmet Abdülaziz M., Khalit Yahya M., Mohammed İbrahim 
A. ve Obaid Ghazi A. hakkında ise “delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlamasıyla 
beş yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, delilleri yok etmek için Suudi Arabis-
tan’dan gelen dört şüpheliden ikisinin 8 Ekim 2018’de diğer ikisinin de 9 Ekim 2018’de Tür-
kiye’ye giriş yaptığı ve ardından Kaşıkçı cinayetinin soruşturmasında olay yeri incelemesinin bit-
mesinin ardından Türkiye’den ayrıldıkları belirtildi. İkinci iddianameyle birlikte bu şüphelilerle 
ilgili dava açılmış oldu. İddianame, yargılanmanın yapıldığı 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne birleş-
tirme talebiyle gönderildi.329 

● CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, FETÖ’den 10 sene hapis cezası alan ve ka-
patılan Zaman’ın yazarı olan Mümtazer Türköne’nin tahliye edilmesiyle ilgili MHP Lideri Bahçeli 
hakkında, “Saray iktidarının büyük ortağı, siyasi ömrünü uzatmak için yargı eliyle demokrasimize 
operasyonlar çekerken, küçük ortağı da kendi yakınlarını hapisten çıkarmakla meşgul” dedi. Özt-
rak, devamla “Sarayın bekçisinin, mahkemelere yaptığı son baskıyla tahliye edilen şahıs kim? 
‘Öcalan’ı Paşa yapalı’. ‘Diyarbakır Amed olabilir’, ‘Türk ordusu lağvedilsin’ diyen biri. Peki, bu 
tahliye için Sarayın bekçisine kutlama ve teşekkür mesajları, nereden geliyor? Okyanus ötesinden, 
Pennsylvania’dan geliyor” açıklamasında bulundu.330 

● TBMM’deki siyasi partiler CHP, AKP, İyi Parti ve MHP, Azerbaycan ile Ermenistan ara-
sındaki çatışmalara ilişkin ortak bir bildiri yayınladı. HDP bildiriye imza atmadı. Bildiride, “Erme-
nistan silahlı kuvvetlerinin 28 Eylül’de Yukarı Karabağ’da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal 
ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını en 
güçlü şekilde kınıyoruz” denildi. Ayrıca halkını korumak ve toprak bütünlüğünü sağlamak ama-
cıyla Azerbaycan’ın gerçekleştirdiği savunmanın desteklendiği bildirildi.331 

● CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, HDP’ye yönelik operasyon hakkında “AYM tarafından 
hak ihlali kararı verilmiş, beraatlarla sonuçlanmış dava yeniden açılıyor, insanlar tutuklanıyor. Altı 
yıl boyunca devletin savcısı, polisi neredeymiş? Düğünden çıkıp Saraya koşan savcının başlattığı 
operasyonun amacı gayet açık. PKK-PYD’ye ABD zoruyla operasyon yapmama güvencesini göz-
lerden kaçırmamalı. İçeride zaten daralmış demokratik zemini daha da daraltmak, ülkeyi kutuplaş-
tırarak yönetmek. Böylece siyaseten bitmiş ömürlerini mümkün olduğunca uzatabilmek. Ama bun-
ları yaparken ülkenin bölünmez bütünlüğünü ciddi ölçüde tehlikeye attıklarının da farkında değiller 
ya da umursamıyorlar” dedi.332 

● Gözaltındaki Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen, “Bu hafta boyunca sorgulandı-
ğım tüm dosyaların dinleme ve hazırlıkları Zekeriya Öz ve ekibine aittir” açıklamasında bu-
lundu.333 
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29 Eylül 2020 
● AYM, Gezi Davası’nda beraatına karar verildikten sonra cezaevinden salıverilmeden 

FETÖ/PDY terör örgütüne “casusluk” yapmak iddiasıyla yeniden tutuklanan iş adamı Osman Ka-
vala’nın bireysel başvurusunu görüşmeyi erteledi.334 

● Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 6-7 Ekim 2014’teki olaylara yönelik soruş-
turma kapsamında altı yıl sonra gözaltına alınan 21 kişinin gözaltı süresini dört gün daha uzattı. 27 
Eylül’de, emniyette hastalanan Ayhan Bilgen, İsmail Şengün ve Can Memiş hastaneye kaldırıldı. 
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Toplam 181 şüpheliye aynı kumanyadan 
verilmiştir. Ayhan Bilgen dahil sadece üç şüpheliden sağlık şikayetleri alınmış ve tamamı sağlık 
kuruluşlarına götürülerek tedavilerine başlanmıştır” denildi. Gözaltındaki diğer isimlerin sağlık 
durumunun iyi olduğu bildirildi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, operasyonların hu-
kuksuz olduğunu ve siyasi nedenlerden yapıldığını belirterek, “İktidar, halkın temel sorunlarını, 
sıkıntılarını ötelemek, görünmez kılmak, bu konudaki itirazları susturmak amacıyla bu tip operas-
yonları bilinçli bir şekilde yapıyor” dedi. HDP Meclis Grubu ise TBMM bahçesinde alkışlarla yü-
rüyüş yaparak operasyonu protesto etti.335 

● HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yazarları arasında AYM Başkanı 
Zühtü Arslan’ın da yer aldığı “İfade Özgürlüğü, İlkeler ve Türkiye” kitabının “sakıncalı” buluna-
rak, Diyarbakır Kadın Ceza İnfaz Kurumu’na alınmadığını açıkladı.336 

● Ana muhalefet CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Laboratuvar Bilgi Yönetim Sis-
temi’ndeki verilere dayanarak Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19 virüsü salgını vaka 
verilerinin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Emir, 10 Eylül’de 157.975 kişiye Covid-19 testi ya-
pıldığını ve bu testlerden 29.377’sinin pozitif çıktığını ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 
aynı gün pozitif vaka sayısını 1.512 olarak açıkladığını belirtti. Emir, Koca’ya, “Sayın Bakan bu 
belge doğru mudur? Bu belge doğru ise artık halkımıza gerçekleri söylemenin vakti gelmiştir” diye 
sordu.337 

30 Eylül 2020 
● MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Anayasa Mahkemesi’nin son zamanlarda verdiği 

kararlar sancılı ve sakattır” diyerek AYM’nin başkanlık sistemine göre yeniden yapılandırılmasını 
istedi.338 Yeni yasama yılı için bu konunun tartışılmasını öneren Bahçeli, “Türkiye’nin demokra-
tikleşme sürecini hızlandıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle çelişmeyecek demokratik, 
etkin, adil, tartışmaların odağı olmaktan çıkarılmış bir “Yüce Mahkeme”, deyim yerindeyse bir 
“Divan-ı Ali” kurulması Türkiye’nin gücüne güç katacaktır” açıklamasında bulundu.339 

● Ankara İş Mahkemesi, Ankara Valiliği’nin şikayeti üzerine kuruluşunda eksikler olduğu 
gerekçesiyle Tüm Emekli Sen hakkında kapatılmasına karar verdi. Tüm Emekli Sen Genel Sekre-
teri İshak Kocabıyık, valiliğin öne sürdüğü sendikal eksikliklerin neler olduğunu belirtmeyen di-
lekçesinin açıklanmasını istemelerine rağmen taleplerinin reddedildiğini ve mahkemenin kapatma 
kararı verdiğini söyledi. Kocabıyık, yasal süreç tamamlanıncaya kadar faaliyetlerine devam ede-
ceklerini aktardı.340 

● Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), 1 Ekim’de faaliyetlerine başlayacak TBMM’ye, ka-
dına karşı şiddetle mücadele edilmesi, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması ve denetlenmesi ko-
nusundaki işlevini yerine getirmesi için çağrıda bulundu. İstanbul Sözleşmesi’nin denetleme organı 
olan Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Uzman Eylem Grubu’nun (GREVIO) Türkiye 
hakkında hazırladığı raporun yerine getirilmediğini belirten EŞİK, “İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik 
karalama kampanyasına son verilmesi konusunda, TBMM Başkanlığı’nı ve TBMM’yi göreve ça-
ğırıyoruz. Bu görev aynı zamanda ‘herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlan-
ması ülküsünden ve Anayasa’ya sadakatten ayrılmamayı’ içeren milletvekili yemininin de bir 
                                                
334 https://t24.com.tr/haber/anayasa-mahkemesi-osman-kavala-nin-basvurusunun-gorusulmesini-erteledi,906142 
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gereğidir. İstanbul Sözleşmesi’nin bütüncül politikalar bağlamındaki 7. maddesi ve ‘İzlemede par-
lamentonun rolü’ başlıklı 70. maddesi, Sözleşme’nin uygulanmasında parlamentonun önemini or-
taya koymaktadır. Ayrıca 15 Ekim 2018 tarihli GREVIO Türkiye Raporu’nun son paragrafı da 
parlamentoyu Sözleşme’nin uygulanmasını denetime davet etmektedir” şeklinde konuştu. EŞİK 
son olarak TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop’a çağrıda bulunarak beş talep sıraladı.341 

● İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Davası’nda beraatına karar verildikten sonra ce-
zaevinden salıverilmeden FETÖ/PDY terör örgütüne “casusluk” yapmak iddiasıyla yeniden tutuk-
lanan iş adamı Osman Kavala hakkında hazırlanan ikinci iddianameyi kabul etti.342 

● Manisa’nın Soma ilçesinde, Hükümet Konağı’nın önünde, sekiz yıldır hak ettikleri tazmi-
natın ödenmesini talep ederek eylem yapan Uyar Madencilik işçileri, ödemelerin yapılmaması du-
rumunda 12 Ekim’de Ankara’ya yürüyeceklerini belirtti. Bağımsız Maden İş Örgütlenme Sekreteri 
Başaran Aksu, Uyar, Ermenek ve diğer rödovanslı ve şahıs ruhsatlı maden ocaklarında mağdur 
edilmiş madencilerin tüm haklarının alınması için mücadele etmeye devam edeceklerini söyleyerek 
çıkan yasanın Uyar’ı da kapsamasının devletin ve Türkiye Kömür İşletmesi tarafından sağlanabi-
leceğini ifade etti.343 

● EngelliWeb, sosyal medya platformlarının temsilci belirleme süresi dolduğu hatırlatarak, 
“Henüz temsilci belirlediklerine dair bir açıklama yapılmadı. BTK, sosyal medya platformlarına 
bildirimde bulunursa; idari para, reklam ve bant genişliği daraltılması cezalarıyla ilgili süreç baş-
layacak” açıklaması yaptı.344 

● Sağlık Bakanı, son 24 saatte 1.391 yeni hasta ile toplam hasta sayısını 318.663 ve 65 yeni 
can kaybı ile toplam can kaybını 8.195 olarak açıkladı.345 Koca, CHP başta olmak üzere muhale-
fetçe yöneltilen “vaka sayıları doğru şekilde açıklanmıyor” eleştirilerine karşılık “Her vaka, hasta 
değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var ve büyük çoğunluğu 
bunlar oluşturuyor” açıklaması yaptı.346 Koca, devamla, “Tespit ve izole edilemezlerse salgının 
büyümesine yol açarlar. Bu kişilerin testleri izole edildiklerinde ortalama bir hasta sonra negatif 
çıkmaktadır. Asemptomik Koronavirüs pozitifleri sürecin birinci dereceden sorunu görmek, Mart 
ayında kalmış demektir. Basitçe bilmemiz gereken diğer şey, semptom gösteren kişilerin taşıyıcı 
olduğu gerçeğidir” dedi.347 

● Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, 25 Eylül’den beri gözaltında bulunduğu Ankara 
İl Emniyet Müdürlüğü’nden avukatları aracılığıyla paylaştığı mesajıyla gözaltı süresi bitene kadar 
belediyeye kayyum ataması yapılmaması durumunda görevinden istifa edeceğini açıkladı.348 Bil-
gen, “Ben demokrasicilik oynanacak yaşı geçtim. Türkiye'nin koşulları da oyun oynanacak bir or-
tama sahip değil. Keyfi gözaltılarla bir şehrin iradesi ile oynanmasına izin vermem. İster tutuklayın, 
ister serbest bırakın, gözaltı sürem bitene kadar kayyum atanmamış olursa Belediye Başkanlığı 
görevimden istifa edeceğim” dedi. 

● Sağlık Bakanlığı’na bağlı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü görevine 30 Mayıs 
2019’da atanan Prof. Dr. Hilmi Ataseven görevinden istifa etti.349 

● Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB kurumlarının başkanlarına üye ülkelerin liderlerine mektup 
göndererek, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yaklaşımını ve sorunların çözümleri için önerilerini 
aktardı. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Cumhuriyeti dışındaki AB üyelerine gönderilen mektupta 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Doğu Akdeniz politikamızın iki ana hedefi vardır. Birincisi, Doğu Ak-
deniz'de deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka uygun olarak, hakça ve adil biçimde sınırlan-
dırılması ve kıta sahanlığımızdaki egemen hak ve yetkilerimizin korunmasıdır. İkinci hedefimiz 
ise Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs Adası'nın eşit ortağı olarak, Ada'nın hidrokarbon kaynakları üzerin-
deki eşit hak ve çıkarlarının garanti altına alınmasıdır” dedi. Ayrıca Doğu Akdeniz’deki gerginliğin 
müsebbibinin Türkiye değil, Yunanistan ve Güney Kıbrıs olduğunu aktaran Erdoğan, “Bugün 
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geldiğimiz duruma, Yunan-Rum ikilisinin Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini yok saymaları, tek yanlı 
adımlar atmaları, oldubittiler yaratmaları ve AB’nin buna 2003 yılından beri seyirci kalması yol 
açmıştır” ifadelerini kullandı. AB’nin aday ülke Türkiye’ye karşı takındığı yanlı tutumun AB mük-
tesebatına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade ederek bu yanlı tutumu terk etmesini te-
menni ettiğini dile getirdi. Türkiye’nin AB’den beklentisinin tarafsız kalması, herkese eşit davran-
ması, diyalog ve iş birliğini desteklemesi olduğunu söyledi.350 

● Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) soruşturması 
kapsamında tutuklu DTK Divan üyesi Jiyan Taş hakkında tutukluluk halinin devamına karar verdi. 
Dava 18 Aralık’a ertelendi.351 

Olumlu Gelişmeler 
1 Eylül 2020 
● Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılanan 

yönetmen Kazım Öz’ün beraatına karar verdi. Öz’ün Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) Siyaset 
Akademisi etkinliğine katılması, Gezi protestolarında yer alması ve bazı telefon konuşmaları örgüt 
üyeliği için gerekçe olarak gösterilmişti.352 

● Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Nisan’daki “Türkiye’de henüz salgının tepe noktasını 
görmediğimizi düşünüyoruz” açıklaması nedeniyle “halkı yanlış bilgilendirdiği ve paniğe yönlen-
dirdiği” iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. Kayhan Pala hakkında takipsizlik ka-
rarı verdi. Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü de, Pala hakkında soruşturmaya yer olmadığına ilişkin 
men-i muhakeme kararında, “Bilimsel bilginin paylaşılması suç değil, bilim insanının sorumlulu-
ğudur” vurgusu yapıldı. Pala’nın görüşlerini açıklaması, gerek Anayasa gerekse Avrupa İnsan Hak-
ları Sözleşmesi’nin ilgili maddeleri çerçevesinde, temel bir hak olan “ifade özgürlüğü” kapsamında 
değerlendirildi. Pala’nın açıklamaları üzerine Bursa Valiliği, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
suç duyurusunda bulunmuştu ve rektörlük de soruşturma açmıştı.353 

2 Eylül 2020 
● İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamala-

rıyla yargılanan Rudaw TV İstanbul Muhabiri Rawin Sterk’in yurt dışına çıkışını yasakladı ancak 
beraatına karar verdi. Mahkeme, dosyanın İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bakılan 
KCK Basın davası ile birleştirilmesine hükmetti. Yunanistan sınırındaki mültecilerle ilgili haber 
takibi yaparken 28 Şubat’ta Edirne’de gözaltına alınıp 6 Mart’ta tutuklanan Sterk, duruşmaya tu-
tuklu bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi’nden SEGBİS aracılığı ile katıldı. Sterk, “İddianamede 
yer aldığı gibi herhangi bir kaçma durumum yok. Dijital materyallerde flamalı fotoğraflar olduğu 
söyleniyor. Telefonda örgüt mensuplarının eğitim alanlarında çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı 
klasör olduğu söyleniyor ama böyle bir klasör telefonumda yok” dedi.354 

3 Eylül 2020 
● İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, 17-25 Aralık soruşturmaları döneminde Twitter’daki 

Fuat Avni’nin paylaşımlarını haberleştirdikleri için “FETÖ’ye üye olmamakla birlikte yardım et-
mek” suçlamasıyla yargılanan diken.com.tr kurucusu Harun Simavi, Genel Yayın Yönetmeni Erdal 
Güven ve dönemin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Semin Sezerer’in beraatına hükmetti.355 

8 Eylül 2020 
● AYM, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamudaki görevinden KHK ile ihraç edilen 

ve bu nedenle serbest avukatlık da yapamayan Çanakkale Cumhuriyet Savcısı M.B ve Bilgi Tek-
nolojileri ve İletişim Kurumu’nda iletişim uzmanı Taner Mahmutoğlu hakkında hak ihlaline 
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hükmetti.356 FETÖ ile bağlantısı bulunduğu iddiasıyla ihraç edilen M.B. ve Mahmutoğlu, avukatlık 
mesleğini yerine getirebilmek için bağlı bulundukları kentlerin barolarına başvuruda bulundu.357 
Barolar bu talebi kabul ederken Adalet Bakanlığı ise kararların yeniden gözden geçirilmesini istedi. 
Bu karara rağmen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, baroların kararında direndi ve 
bu kişilerin avukatlık yapabileceğine hükmetti. Daha sonra Adalet Bakanlığı’nın itirazı üzerine 
yerel mahkemeler TBB’nin bu kararını iptal etti. Yerel mahkemelere itirazlarda bulunan avukatla-
rın başvuruları her seferinde reddedildi. İki eski hukukçu, son olarak AYM’ye bireysel başvuruda 
bulundu. AYM Genel Kurulu, yaptığı değerlendirmesinde, KHK ile ihraç edilen hukukçuların ser-
best avukatlık mesleğini icra etmekten alıkoyan müdahalenin kanuni bir dayanağı olmadığını tes-
pitini yaptı. Yüksek Mahkeme, oybirliği ile aldığı kararla iki avukatın özel hayata saygı hakkının 
ihlal edildiğine ve avukatlık mesleğini yapamayacaklarına ilişkin yargı kararlarının “yeniden göz-
den geçirilmesi için” iade edilmesine hükmetti.358 

10 Eylül 2020 
● Anadolu 53. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Onur Emre Yağan hakkında İleri Haber’in 

genel yayın yönetmenliğini yaptığı dönemde yaptığı dört sosyal medya paylaşımı nedeniyle “zin-
cirleme şekilde Cumhurbaşkanı’na hakaret etmek” suçlamasıyla yargılandığı davada şikayetin geri 
çekildiğini açıkladı. Mahkeme, bununla ilgili eksiklikleri gidermek üzere isteyerek davayı 22 
Ekim’e erteledi.359 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2016’da “Şu ana kadar şahsıma her türlü saygısız-
lığı, hakareti yapanları bir kereye mahsus olarak affediyorum ve davalarımı çekiyorum” sözleri 
çerçevesinde şikayetten vazgeçildiği öne sürüldü.360 

11 Eylül 2020 
● AYM Genel Kurulu, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 22’nci 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlene-
mez” hükmünü Anayasa’ya aykırı buldu ve oy çokluğu ile iptaline karar verdi. Manisa 1. İdare 
Mahkemesi, baktığı bir davada uygulama konusu olan ilgili kanun maddesindeki hükmün iptaline 
karar verilmesi istemiyle AYM’ye başvuruda bulunmuştu.361 

15 Eylül 2020 
● Uluslararası Hrant Dink Ödülleri’nin kazananları tutuklu insan hakları aktivisti, iş adamı 

Osman Kavala ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika genelinde feminist hareketin öncülerinden Mozn 
Hassan oldu. Kavala, Silivri Cezaevi’nden gönderdiği mektupta, “Farklı toplum kesimleri, farklı 
ülkelerde yaşayanlar arasında oluşmuş önyargıların, aklı kullanarak, konuşarak ve dinleyerek aşı-
labileceğine inanıyorum” dedi. Kavala, Selahattin Demirtaş, Ahmet Altan, hapisteki gazeteciler ve 
ölüm orucunda hayatını kaybeden Ebru Timtik’i de hatırlattı.362 Hassan ise, “Böylesine saygın bir 
ödülü almak, yaşadığım tüm bu zorlukları değerli kılıyor ve bana, olası tüm sonuçlara rağmen 
umudu yitirmeden mücadeleye devam etmenin önemini hatırlatıyor” dedi.363  

● AYM, sendika.org’un 62 kez erişime engellenmesi nedeniyle ifade ve basın özgürlüğünün 
ihlal edildiğine karar verdi. Daha önce ilk yasaklama yönünden ihlal tespiti yapan AYM’nin bu 
kararı altı aydır uygulanmadı. Siteye uygulanan erişim engeli halen kaldırılmadı. Telekomünikas-
yon İletişim Başkanlığı (TİB), 2001’de yayın hayatına başlayan sendika.org haber sitesini, 25 Tem-
muz 2015’de Suriye’deki iç savaşa ilişkin Türkiye’nin politikasını eleştiren haberler olduğu gerek-
çesiyle erişime engellenmesine yönelik idari tedbir kararı almıştı. Sendika.org bu süreçte, alan adı-
nın yanına her seferinde bir rakam ekleyerek yayın hayatına devam etmeye çalışsa da, BTK ve sulh 
ceza hakimlikleri yoluyla siteye birçok kez sansür geldi. AYM, 11 Mart 2020’de,364 sendika.org’un 

                                                
356 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/baro-levhasina-yazilma-islemine-iliskin-iptal-davasinda-hukuk-kurallarinin-ongorule-
mez-bicimde-yorumlanmasi-nedeniyle-hakkaniyete-uygun-yargilanma-hakkinin-ihlal-edilmesi/ 
357 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/baro-levhasina-yazilmaya-iliskin-kararin-kamu-gorevinden-cikarilma-gerekcesiyle-
iptali-nedeniyle-ozel-hayata-saygi-hakkinin-ihlal-edilmesi/ 
358 https://abcgazetesi.com/aymden-khkli-iki-avukat-icin-kritik-karar-358071 
359 https://www.mlsaturkey.com/tr/7-eylul-haftasi-gazetecilik-ve-ifade-ozgurlugu-davalari/ 
360 https://ilerihaber.org/icerik/onur-emre-nezdinde-gazeteciligin-yargilandigi-davada-erdogan-sikayetini-geri-cekti-117169.html 
361 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/aym-sehirler-arasi-kara-yollarinda-gosteri-yuruyusunu-yasaklayan-kanun-hukmunu-iptal-etti-/1969983 
362 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/09/15/hrant-dink-odul-toreni-online-yayinlaniyor/ 
363 http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24550/hrant-dink-odulu-nun-turkiye-den-sahibi-osman-kavala 
364 https://www.mlsaturkey.com/tr/aymden-sendika-org-icin-ihlal-karari/ 
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2015’teki ilk başvurusunu görüşerek, siteye uygulanan ilk erişim engeli nedeniyle ihlal kararı ver-
diyse de, BTK, erişim engelini kaldırmadı. sendika.org’un avukatları, beş yıllık süreçte 62 kez 
erişime engelleme nedeniyle AYM’ye 17 kez bireysel başvuru yapmıştı. AYM, son olarak 9 Eylül 
2020’de, siteye erişimin müteaddit kere tamamen engellenmesi nedeniyle ifade ve basın özgürlük-
lerinin ihlal edildiğine karar verdi.365 

17 Eylül 2020 
● AYM Genel Kurulu, MİT tırları davasında beş yıl 10 ay hapis cezası alan CHP İstanbul 

Milletvekili Enis Berberoğlu’nun bireysel başvurusuyla ilgili “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma 
hakkı” ile “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının” ihlal edildiğine karar verdi.366 Kararla, Berbe-
roğlu’nun Anayasa’dan kaynaklanan dokunulmazlığına rağmen ceza alması ve cezaevinde tutul-
ması ihlal olarak değerlendirildi ve adil yargılamaya aykırı ihlalin tüm sonuçlarıyla ortadan kaldı-
rılması istendi.367 Berberoğlu, Cumhuriyet’te yayımlanan “İşte Erdoğan’ın Yok Dediği Silahlar”, 
“Erdoğan’ın ‘Var ya da Yok’ Dediği MİT TIR’larındaki Silahlar Jandarmada Tescillendi-Jan-
darma ‘Var’ Dedi”  haberlerine görüntü ve bilgi vermek ile suçlanıyordu.368   

24 Eylül 2020 
● İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet muhabiri Zehra Özdilek’in “terörle mü-

cadelede yer almış kişileri hedef göstermek” suçlamasıyla yargılandığı davada beraatına hükmetti. 
Özdilek, 9 Mayıs 2019’da “İşini geri istediği için cezaevine konulan Onay, KESK’e çağrıda bu-
lundu” haberinde gizli tanığın adını yazması gerekçe gösterilerek yargılanıyordu. Özdilek ve avu-
katı Buket Yazıcı, savunmada, tanığın isminin farklı gazetelerde daha önce yer aldığını kaydetti.369 

● Bitlis News ve Bitlis Aktüel haber sitelerinde çalışan ve 11 Şubat 2016’da evine yapılan 
polis baskını yapılıp, hakkında “örgüt üyeliği” suçlamasıyla yedi yıl altı ay hapis cezası verilen 
gazeteci Serkan Aydemir, Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi’nde dört yıl sekiz aylık ceza infazının sona 
ermesi ardından tahliye edildi.370 Aydemir, “Gazeteciliğe, yanlışın karşısında durmaya ve doğruyu 
söylemeye devam edeceğim” dedi.371   

29 Eylül 2020 
● İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin 

Altun’un CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında açtığı davada takipsizlik kararı 
verdi. Kaftancıoğlu hakkında özel hayatı gizliliğin ihlal, suçu ve suçluyu övme ve suç işlemeye 
tahrik etme gerekçesiyle açılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı kararı veren savcılık yap-
tığı açıklamada düşünce ve ifade özgürlüğüne atıfta bulundu. Kaftancıoğlu, Altun’un vakıf arazi-
sine izinsiz inşaat yaptığını, söz konusu hukuksuzluğun tespit edildiği gün ise Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü’ne kiralama başvurusunda bulunduğunu öne sürmüştü. Altun ise Kaftancıoğlu ve Üsküdar 
İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” gerekçesiyle suç duyu-
rusunda bulunmuştu.372 

 
 

 
 

                                                
365 https://www.mlsaturkey.com/tr/aymden-sendika-orga-sansure-ikinci-ihlal-karari/ 
366 https://www.hurriyet.com.tr/gundem/aymden-berberoglu-icin-iki-ihlal-karari-41614419 
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