GAZETECİLİK SUSMADI, SUSMAYACAK!
Değerli basın emekçileri;
Geçen yıl başlattığımız; yaptıkları haberler, yazdıkları köşe yazıları nedeniyle haklarında
soruşturma açılan, cezaya çarptırılan, keyfi uygulamalar ve ‘ekonomik’ gerekçelerle işlerinden
çıkarılan gazeteciler; çıkarları için manipülasyona dayalı haberler yapan basın-yayın organları ile
Türkiye’de basına yönelik baskılara uluslararası düzeyde gösterilen tepkilerin yer aldığı raporlarımızla
kamuoyunu birinci elden bilgilendirmeyi hedefledik. Üçer aylık periyotları kapsayan geçen yıla ait
raporlarımızı sizlerle paylaştık. Türkiye’nin karanlık bir döneminin vesikası olarak tarihte yerini alan
geçen yılki raporlarımızın ardından bugün de 2016 yılının ilk ‘Medya Raporu’nu sizlerle paylaşmak
için karşınızdayız. Bugün açıklayacağımız 2016 yılının (Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan)
raporumuz, ‘keşke olmasaydı’ desek de 2015 yılındaki raporlarımızı aratacak düzeyde. Raporumuz bu
yılın geçen yıldan daha karanlık, deyim yerindeyse kapkaranlık bir döneme doğru gittiğinin belgesi
niteliğinde. İktidar mücadelesini ‘varlık-yokluk savaşı’na dönüştüren; bunun için yalanlarını hâkim
kılmaya çalışan siyasi iktidar, bir yandan kamuoyunun gerçekleri öğrenme hakkına, yani bağımsız ve
özgür gazeteciliğe savaş açarken, diğer yandan ‘saray gazeteciliği’ni yaygınlaştırmaya devam ediyor.
Değerli basın emekçileri;
Türkiye bugün düşünce ve ifade özgürlüğü, dolayısıyla da basın özgürlüğü açısından yaşam
mücadelesi vermektedir. Bir tercih noktasına gelmiş olduğumuz çok nettir. Toplumsal hayatımız ya
laik, demokratik, sosyal bir hukuk düzeni ya da din referanslı etnik çatışmaların yaşandığı despotik bir
düzen üzerinden devam etme ayrımındadır. Bu ayrımı, basına yönelik uygulamalar çerçevesinde geçen
üç ayda hiçbir tartışmaya yer vermeyecek açıklıkta yaşadık. Bu yılın ilk üç ayında da her türlü baskıyla
karşılaştık. Mesleklerinin gereği olarak kamuoyunu haberdar eden, bilgilendiren onlarca gazeteci ve
köşe yazarı emniyette ya da savcılıkta ifade verdi; hâkimler karşısında savunma yaptı; darp edildi,
tehditlerin hedefi oldu, saldırıya uğradı, yaralandı, gözaltına alındı, tutuklandı, hapse mahkûm edildi…
Çeşitli yollarla yayınları engellenen, olmadı kayyum atanan; baskılar sonucu yayın hayatına son
vermek zorunda kalan basın yayın organlarına yenileri eklenirken, hiçbir dönemde olmadığı kadar çok
basın emekçisi işsiz kaldı. Perdenin bir yüzünde bunlar yaşanırken diğer yüzünde sırtını iktidara
dayayarak katiplik yapanlar; sayfalarında, köşelerinde hakaretten tutun suç niteliği taşıyan iftiralara
kadar yargısız infazlara girişenler vardı.
Değerli meslektaşlarımız;
Geçen üç ayda bildiğiniz üzere, Türkiye’nin basın hayatında olduğu kadar siyasi hayatında da
belirleyici olan bir dava olan ‘MİT TIRLARI DAVASI’, görülmeye başlandı. Dördü ağırlaştırılmış beş kez
müebbet ve 30 yıl hapsi istenen meslektaşlarımız Can Dündar ve Erdem Gül, 40 günü tecritte olmak
üzere 92 gün sonra Anayasa Mahkemesi’nin ‘basın özgürlüğü’ne de vurgu yaptığı kararıyla tahliye
edildi. İçinden geçtiğimiz kâbus gibi günlerde bu haber biz gazetecileri bir nebze sevindirirken, ülkenin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kararı tanımadığını ve iki gazetecinin tekrar tutuklanması
gerektiğini her ortamda ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adeta ‘kan davası’na dönüştürdüğü bu
davanın bizler açısından da ‘basın özgürlüğü davası’ olduğunun altını, buradan bir kez daha çizmek
istiyorum.
Geçen üç aylık dönemi, hala devam etmekte olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanan
çatışmalarla geçirdik. Yüzlerce insanımızın hayatına neden çatışma ortamı, Türkiye’nin batısına da
terör olayları şeklinde sıçradı ve masum onlarca vatandaşımız bu saldırılarda hayatını kaybetti.
Sağduyu çağrısı yapanların tutuklandığı bu dönemin, ‘zifiri karanlık’ta kalması için gazeteciler ve
çalıştığı kurumlar da susturulmak istendi. Tüm ayrıntılarıyla raporumuza yansıyan bu dönemin
istatistiki tablosu aslında her şeyi anlatacak düzeyde.

2016 YILI OCAK-ŞUBAT-MART BASINA YÖNELİK BASKI VE SUÇLARIN BİLANÇOSU:
-Bir gazeteci, polis tarafından ateşli silâhla vurularak YARALANDI.
-4 gazeteci polis tarafından fiziksel SALDIRIYA uğradı.
-Süren davalar kapsamında 4 gazeteciye HAPİS CEZASI verildi. ‘Terör’ ve ‘hakaret’ suçlarından verilen
cezaların toplamı 54 yıl 11 ay.
-6’sı ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ olmak üzere gazeteci, köşe yazarı ve kurumsal olarak basın organları
hakkında 12 SORUŞTURMA açıldı.
-3’ü yabancı 20 gazeteci GÖZALTINA alındı.
-4 gazeteci TUTUKLANDI.
-6 gazeteci haklarındaki suç duyuruları üzerine emniyet ya da savcılıkta İFADE verdi.
-5 gazeteci hâkim karşısında haklarında açılan davalar kapsamında SAVUNMA yaptı.
-Gazetecilerin yanı sıra basın organlarının kurumsal olarak muhatap olduğu 8 DAVA açıldı.
-3 muhabir PKK tarafından KAÇIRILDI.
-1 yabancı gazeteci SINIR DIŞI edildi.
-6 toplumsal olay sonrası YAYIN YASAĞI kararı verildi. Yayın yasağı konulan gelişmeler içinde Ankara
ve İstanbul’daki terör saldırılarıyla Ensar Vakfı’ndaki çocuklara taciz olayı da yer aldı.
-2 basın organına SALDIRI oldu.
-1 gazete, 1 dergi ve 3 kitaba TOPLATMA ya da DAĞITIM YASAĞI konuldu.
-Bazıları toplumsal olaylar sonrası tüm sosyal medyayı da kapsayacak şekilde 7 kez ERİŞİM ENGELİ
getirildi.
-‘Cenaze akreditasyon’ uygulaması yine yaşandı.
-İpek Medya Grubu’na ait 5 yayın organı tamamen KAPANDI.
-Zaman Gazetesi ile CİHAN Haber Ajansı’na KAYYUM ATANDI.
-Olay TV Ankara Bürosu’nu, Doğan Medya Grubu da radikal.com.tr’yi KAPATTI.
-723 basın emekçisi İŞLERİNDEN ÇIKARILDI.
Değerli basın emekçileri;
Gazetecilik mesleğini, propaganda ve ‘yalanlarını yayma’ aracı olarak görenlerin, diktatoryal
rejim özlemleri için, başta basın özgürlüğü olmak üzere düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik
baskılara daha da fazla başvuracakları gerçekliğinin farkındayız. Bunun farkında olduğumuz kadar bir
başka gerçeğin de farkındayız! O da, özgür ve eşit yaşam özlemindeki insanların yarınların asıl sahibi;
‘halkın gerçekleri öğrenme hakkı’ için var olan basın emekçilerinin de o günler için yazmaya,
konuşmaya devam edecek olduğudur. GAZETECİLİK SUSMADI, SUSMAYACAK!
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1-) SANSÜR VE BASKI (gözaltı, saldırı, soruşturma, dava, akreditasyon engeli)
• JİNHA muhabirine polisten tehdit
Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Gazi Caddesi’ne, sokağa çıkma yasağının 30 Aralık 2015 tarihinde
kaldırılmasının ardından haber takibi için giden JINHA muhabiri Duygu Erol’un, polis tarafından “Bana
kalsa infaz ederim” denilerek tehdit edildiği kaydedildi. (2 Ocak 2016)
• Sözcü’ün manşetine ‘cumhurbaşkanına hakaret’ soruşturması
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Sözcü gazetesi hakkında, yılın ilk günü manşetten yayımladığı
"2016 falınız" başlıklı, bulmaca şeklindeki haber nedeniyle “Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret”, “suç
işlemeye tahrik” ve “saldırıya azmettirme” iddialarıyla soruşturma başlattı. Soruşturma açılan bulmaca
şeklindeki manşet haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismi ve soy ismine yer verilmiş, tablonun bir
sırasında "ÖL" ve "RECEP" kelimeleri yan yana kullanılmıştı. (2 Ocak 2016)
• 3 kitap için toplatma kararı kalktı, dağıtım ve satış yasağı geldi
Gazeteciler Hasan Cemal'in “Delila / Bir Genç Kadın Gerillanın Dağ Günlükleri” ve “Çözüm Sürecinde
Kürdistan Günlükleri“ ile Tuğçe Tatari'nin “Anneanne, Ben Aslında Diyarbakır’da Değildim” adlı üç
kitabı hakkında verilen toplatma kararına yapılan itirazı görüşen Gaziantep 1. Sulh Ceza Hâkimliği,
toplatma kararını kaldırdı, dağıtım ve satış yasağı getirdi. (4 Ocak 2016)
• Kürtsat muhabiri Ok serbest bırakıldı
Diyarbakır’da, 31 Aralık 2015 Perşembe günü sokağa çıkma yasağının devam ettiği Sur ilçesine
yürüyen HDP’li gruba polisin müdahale etmesini görüntülerken gözaltına alınan Kürtsat News
kameramanı Baran Ok, mahkeme tarafından adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı. (4 Ocak
2016)
• Gazeteciye katil muamelesi
Gazeteci Hakan Dirik, Cumhuriyet Gazetesi’nin 28 Ekim 2015 tarihinde Avukat Arif Ali Cangı’nın,
kayyım atanan Koza İpek Holding bünyesindeki Koza Altın’a ait madenlerin, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın sahibi olduğu Albayrak Grubu’na devredileceği
yönündeki açıklamasına dayanarak yaptığı haber nedeniyle ifade vermeye çağrıldı. Dirik’i ifade
vermek için çağıran Emniyet’in birimi ise cinayet suçlularının ifade verdiği cinayet bürosu oldu.
Gazeteci Dirik, cinayet büroda verdiği ifadenin ardından yaptığı açıklamada, “Ortada bir maktul yok
ama cinayete teşebbüs var, o da gazeteciliğe karşı bir cinayete teşebbüs. Yaptığım sadece bir
gazetecilik faaliyetiydi, ifademde de bunu anlattım” dedi. (4-5 Ocak 2016)
• DİHA muhabiri Oruç’a gözaltı
DİHA muhabiri Nedim Oruç, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı yerleşim yerlerinden Şırnak’ın
Silopi ilçesinde, evinden zorla çıkartılıp, darp edilerek gözaltına alındı. (05 Ocak 2016)
• Van’da JİNHA muhabirine gözaltı
Van’da sabahın erken saatlerinde Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait öğrenci yurdu ile birçok öğrenci
evine polis tarafından düzenlenen baskında, aralarında aynı zamanda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
öğrencisi olan JINHA muhabiri Rojda Oğuz’un da bulunduğu çok sayıda üniversite öğrencisi gözaltına
alındı. (5 Ocak 2016)
• Gazeteciler Dündar ve Gül’e tecrit 40 gün sonra bitti
‘MİT TIR'ları haberi nedeniyle tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve
Ankara Temsilcisi Erdem Gül'e uygulanan tecrit, 40 gün sonra sona erdi. (5 Ocak 2016)
• Dink ailesinden takipsizlik kararına itiraz
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlileri hakkında
açılan davada bazı şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verilmesine itiraz edildi. (5 Ocak 2016)

• İngiliz gazetecilerin Iraklı tercümanı serbest bırakıldı
Diyarbakır’da IŞİD ve PKK adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla tutuklandıktan bir süre
sonra serbest bırakılan İngiliz gazeteciler Jacop Philip GıngelHanrahan ve Philip John Pendlebury'un
Adana'da tutuklu bulunan Iraklı tercümanı Mohammed İsmael Rasool da serbest bırakıldı. (5 Ocak
2016)
• DİHA muhabiri Oruç tutuklandı
Şırnak’ın Silopi ilçesinde 5 Ocak 2015 günü gözaltına alınan ve saatlerce nerede olduğu açıklanmayan
Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Nedim Oruç, ‘örgüte yardım ve yataklık’ suçlamasıyla sevk edildiği
mahkemece tutuklandı. (6 Ocak 2016)
• Gazeteciler Dumanlı ve Özdemir’e 4 yıl hapis istemli iddianame
Dağlıca baskını sonrasında, Atv–A Haber ortak yayınında Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu
değerlendirirken dile getirdiği “Eğer 400 milletvekilini alabilecek veya bir Anayasa'yı inşa edecek
sayıyı bir siyasi parti yakalamış olsaydı, durum bugün çok farklı olurdu” sözlerinin, Zaman
Gazetesi’nin resmi Twitter hesabından “Erdoğan, Dağlıca’daki hain saldırıyı değerlendirdi: 400 vekil
verilseydi olmazdı" şeklinde tweetlenmesi nedeniyle Zaman Gazetesi’nin eski Genel Yayın Yönetmeni
Ekrem Dumanlı ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mehmet Özdemir hakkında, “cumhurbaşkanına
hakaret” suçlamasıyla 4 yıl hapis istemli iddianame düzenlendi. Dumanlı hakkında aynı konudan ikinci
iddianame düzenlenmiş oldu. (6 Ocak 2016)
• DİHA muhabirine saldırı
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Yasin Börü davasında, çıkan kavgayı görüntülemeye
çalışan DİHA muhabiri Fatih Gönül, Yasin Börü taraftarlarının saldırısına uğradı. Salondan uzaklaşmak
isteyen Gönül, polis tarafından alıkonuldu. (7 Ocak 2016)
• Zaman muhabiri Kaya, ‘MİT TIR’larıyla ilgili ifade verdi
Zaman Gazetesi’nin Ankara muhabirlerinden Bayram Kaya, gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül’ün
de tutuklu bulunduğu ‘MİT TIR’larıyla ilgili soruşturma kapsamında İstanbul Başsavcıvekili İrfan
Fidan’a ifade verdi. (7 Ocak 2016)
• JİNHA muhabiri Rojda Oğuz tutuklandı
Van’da 5 Ocak 2016 sabahı gözaltına alınan JINHA muhabiri Rojda Oğuz, “örgüt üyesi olmak”
iddiasıyla tutuklandı. (9 Ocak 2016)
• İMC TV muhabiri ve kameramanına gözaltı
Van’da 1’i polis 12’si PKK’lı 13 kişinin hayatını kaybettiği olayı takip etmek isteyen IMC TV muhabiri
Bekir Güneş ve kameraman Mehmet Dursun gözaltına alındı. İki gazeteci daha sonra serbest bırakıldı.
(10 Ocak 2016)
• Sultanahmet’teki IŞİD saldırısına yayın yasağı
İstanbul Sultanahmet’te, tamamı yabancı turist 10 kişinin öldüğü IŞİD terör örgütünün canlı bomba
saldırısından 58 dakika sonra RTÜK tarafından, “olay yerini görecek şekilde canlı yayın, olayın oluş anı
ve hemen sonrasına ilişkin görüntüler ve cenaze görüntülerinin verilmemesini” kapsayan geçici yayın
yasağı konuldu. RTÜK, yasağın Başbakanlığın talebi üzerine alındığını bildirdi. (12 Ocak 2016)
• Muş Varto’da DİHA muhabiri Aydın gözaltına alındı
Muş’un Varto ilçesinde DBP ilçe binasına yapılan baskın sonrasında gözaltına alınanları görüntüleyen
DİHA muhabiri Murat Aydın da polis tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı. (13
Ocak 2016)

• Erdoğan, manşet beğenmeyince!
IŞİD’in üst üste canlı bomba saldırıları gerçekleştirmesi ve yüzlerce insanın hayatını kaybetmesi
üzerine İstanbul Sultanahmet’teki saldırıyı okurlarına “Katliam Ülkesi” diye duyuran Cumhuriyet
Gazetesi’ne, Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi. Cumhuriyet Gazetesi’nin, Fransa’da yaşanan
saldırı sonrası “Fransa Çocuklarına Ağlıyor” manşeti attığını anımsatan Erdoğan, “Paris saldırısını
manşetlerinden benim ülkemdeki bir gazete 'Fransa Çocuklarına Ağlıyor' başlığıyla verdi. Fakat
Sultanahmet'teki olayı 'Katliam Ülkesi' diyerek sunması, bizi şaşırtmadı” dedi. (14 Ocak 2016)
• Cumhuriyet’in haber sitesine erişim sorunu
Cumhuriyet Gazetesi’nin internet sitesine yönelik herhangi bir erişim engeli olmamasına karşın erişim
sıkıntısı yaşandı. (17 Ocak 2016)
• Bakan Bozdağ, Cumhuriyet ve Zaman’ı hedef aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sonra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da İstanbul Sultanahmet’te IŞİD’in
gerçekleştirdiği canlı bombalı saldırıyı manşetten veriş şekilleri nedeniyle Cumhuriyet ve Zaman
gazetelerine tepki gösterdi ve “Böyle bir şey olmaz” dedi. (16 Ocak 2016)
• İki gazeteciye 4 yıl 2 ay hapis cezası
Adana’da bir eylemde kendilerini görüntüleyen polislerin fotoğrafını çekerek sosyal medyada
yayınlayıp hedef gösterdikleri iddiasıyla yargılanan yerel gazeteci Aytekin Gezici’ye 2 yıl 11 ay, Cihan
Haber Ajansı muhabiri Abdullah Özyurt’a 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı. (16 Ocak 2016)
• DİHA muhabirine gözaltı
DİHA muhabiri Yasin Kobulan, Diyarbakır’da haber takibine gittiği sırada gözaltına alındı; Kobulan
aynı gün serbest bırakıldı. (16 Ocak 2016)
• İnternet sitesi yazarı Akyol’a beraat
“baskentlilerhaber.com” sitesinin sahibi ve yazarı Mehmet Akyol, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Melih Gökçek’in “7 Haziran seçim sürecinde AKP’de yapılan temayül yoklamalarına hile karıştırdığını”
iddia ettiği yazısı nedeniyle yargılandığı davadan beraat etti. Ankara 35. Asliye Ceza Hâkimi Aydoğan
Levent Gedik, AİHS ve AİHM kararlarına dayandırdığı beraat gerekçesinde savcılığı eleştirerek “Ceza
hukukunun medya üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılıp halkın bazı görüşler hakkında bilgi sahibi
olması hakkının kısıtlanamayacağı kabul edilmelidir” dedi. (16 Ocak 2016)
• Duvar gazetesinden öğrenciye ceza
Ege Üniversitesi’nde 3 öğrenci, tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve
gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün tutukluluğunu protesto etmek için duvar gazetesi hazırladı.
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi panosuna duvar gazetesi asan Deri Mühendisliği Bölümü öğrencisi
Emine Akbaba, bir ay süreyle okuldan uzaklaştırıldı. (19 Ocak 2016)
• Köşe yazarı Çalışkan’a, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten dava
Köşe yazarı Koray Çalışkan hakkında, sosyal paylaşım hesabı Twitter‘dan “Kendini kurtarmak için
ülkesini savaşa atan adama, hayvan denmez ayıptır. İblis denmez günahtır. Katil denir layıktır”
şeklindeki tweette ‘cumhurbaşkanına alenen zincirleme hakaret’ suçunu işlediği iddiasıyla 2 yıl 15
günden 8 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Soruşturma aşamasında ifade veren
Çalışkan, kast ettiği kişinin Beşar Esad olduğunu söyledi. (19 Ocak 2016)
• Gazeteci Altan’a ‘cumhurbaşkanına hakaret’ soruşturması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, www.haberdar.com yazarı Ahmet Altan hakkında, Rus uçağının
düşürülmesinin Türkiye açısından doğuracağı olumsuz sonuçlara dikkat çekip Cumhurbaşkanı

Erdoğan'a eleştiriler yönelttiği 25 Kasım 2015 tarihli ‘İki Adam’ başlıklı yazısı nedeniyle soruşturma
açtı. (19 Ocak 2016)
• İMC TV kameramanı Tekin yaralandı
Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Cizre’nin Cudi Mahallesi’nde ölü ve yaralıları almak için gidenlere
polisin açtığı ateş sonucu aralarında İMC TV kameramanı Refik Tekin’in de olduğu 10 kişi yaralandı.
Hastaneye sürüklenerek taşınan Tekin’in yaralı bacağı tekmelendi, hakkında da gözaltı kararı verildi.
Tekin, hakkında gözaltı kararı olduğu iddiasıyla uzun süre hastaneden Mardin’e sevkine izin verilmedi.
Tekin, ısrarlı çabalar sonucunda Mardin Devlet Hastanesi’ne sevk edildi ve tedavi altına alındı. (20
Ocak 2016)
• Nuh Köklü davası görülmeye devam edildi
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, kartopu oynarken bıçaklanarak öldürülen gazeteci Nuh Köklü ile ilgili
davanın üçüncü duruşması yapıldı. Köklü'nün katil zanlısı Serkan Azizoğlu, üç hafta gözetim altında
tutulacak ve akıl sağlığının yerinde olup olmadığı tespit edilecek. Davaya, 18 Mart'ta devam edilecek.
(20 Ocak 2016)
• Baransu’yun tecrit şikâyetine ret
Taraf Gazetesi eski köşe yazarı Mehmet Baransu, Silivri Cezaevi’nde tek kişilik hücrede tutulduğu
gerekçesiyle işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını, tecrit edildiğini belirterek Anayasa
Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. AYM, 'başvuru yollarının tüketilmemiş olması'
gerekçesiyle başvuruyu reddetti. (20 Ocak 2016)
• Cumhuriyet yazarlarına açılan Charlie Hebdo davası
Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’nun 12 çizerinin katledilmesinin ardından çıkan özel sayısının
kapağına, dayanışma için köşelerinde yer verdikleri için yargılanan Cumhuriyet Gazetesi’nin yazarları
Hikmet Çetinkaya ve Ceyda Karan, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ifade verdi. Çetinkaya
ifadesinde, terörün bir insanlık suçu olduğunu belirterek, “Vicdanım o çizimi köşeme koymama neden
oldu” dedi. Karan ise, “İçinde saldırı, hakaret, cinayet veya şiddete teşvik barındırmayan içerikte yazı
ve çizim ceza davasının konusu olamaz” dedi. (21 Ocak 2016)
• DİHA muhabiri Yılmaz tahliye edildi
Çatışmaların yaşandığı Van’ın Erciş ilçesinde haber takibi yaparken gözaltına alınan 14 Kasım 2015
tarihinde “Örgüt propagandası yapmak” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” gerekçesiyle tutuklanan Dicle
Haber Ajansı (DİHA) muhabiri İdris Yılmaz tahliye edildi. (21 Ocak 2016)
• AA, gazeteciyi ‘terörist’ ilan etti
Polis tarafından Cizre’de vurulan ve tedavisi Mardin Devlet Hastanesi’nde devam eden İMC TV
kameramanı Refik Tekin’e ilişkin Anadolu Ajansı’ndan (AA) geçen haberde, “Şırnak’ın Cizre ilçesinde
güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi, 9
terörist yaralandı... Yaralılar arasında bir televizyon kanalında kameraman olduğu ileri sürülen bir
kişinin de yer aldığı belirtildi” diye yazıldı. Şırnak Emniyet Müdürlüğü de Mardin Emniyet Müdürlüğü
TEM Şube’ye gönderdiği yazıda, gazeteci Refik Tekin’in ‘bölümü terör örgütü mensubu’ olduğunu iddia
etti. (21 Ocak 2016)
• RTÜK, 150 televizyon kanalını kapatacak
RTÜK, kanun ve yönetmeliğine göre 150 platform ile işletmecisinin, izinsiz yayın yaptığı (müstehcen,
yanıltıcı pazarlama ve korsan yayın) gerekçesiyle kapatılmalarına ilişkin süreci başlattı. Kanal
yöneticileri ve sahipleri hakkında da suç duyurusu yapılması kararlaştırıldı. (24 Ocak 2016)

• Yine ‘cenaze akreditasyonu’
İstanbul Adliyesi’nde öldürülen Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın cenazesinde ilk kez uygulanan
‘akreditasyon’, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Davutoğlu’nun da katıldığı Cizre’de öldürülen
Üsteğmen Uğur Taşçı’nın cenaze töreninde de uygulandı. İktidar yandaşı olmayan medya organları
cenaze törenine alınmadı. (24 Ocak 2016)
• Erdoğan fotoğraflı ‘Son Akşam Yemeği’ tablosu haberine dava
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Kadir Yılmaz, Hürriyet Gazetesi Dijital Yayınlar İçerik Müdürü
Şermin Terzi ve Kelebek eki internet sitesi editörü Aynur Kabayel hakkında, Leonardo Da Vinci'nin
‘Son Akşam Yemeği' tablosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da fotoğrafını monte edip, ‘13'üncü Cuma
uğursuzluğunun 13 sebebi' başlığıyla yayınlanan haberle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ettikleri
iddiasıyla dava açıldı. (25 Ocak 2016)
• “Diktatör yargıda” başlığına dava
CNN Türk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kendisi için
söylediği “diktatör bozuntusu” ifadeleri nedeniyle açtığı tazminat davasını, ‘Diktatör Yargıda' alt
başlığı ile duyurunca soruşturmalık oldu. (25 Ocak 2016)
• Gazeteci Tekin’e ‘terör’ suçlaması; gözaltı kararı
Sokağa çıkma yasağı uygulanan Cizre'de görev yaparken bacağından vurulan İMC TV kameramanı
Refik Tekin hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Cizre Savcılığı tarafından Emniyet’e gönderilen talimatta
kameraman Tekin için "PKK/KCK terör örgütü üyesi" ifadesi kullanıldı. (25 Ocak 2016)
• DİHA muhabiri Seçkin gözaltına alındı
Kars’ta evlere yapılan baskınlarda DİHA muhabiri Bilal Seçkin’in de aralarında bulunduğu 6 kişi
gözaltına alındı. (28 Ocak 2016)
• Hrant Dink davası ‘terör ve örgütlü’ suç mahkemesinde
AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin İstanbul 5’inci Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen ana dava ile kamu görevlileri hakkında açılan davayı aralarında şahsi, hukuki
ve fiili irtibat bulunduğu gerekçesi ile birleştiren Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi, yargılamanın terör ve
örgütlü suçlara bakmakla görevli İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılmasına karar verdi.
(26 Ocak 2016)
• Leman’dan “Saray Özel Sayısı”
Saray ve AKP’ye yakın medya tarafından sık sık hedef gösterilen mizah dergisi Leman, 27 Ocak 2016
tarihli sayısını, kapağında hiçbir karikatüre yer vermeyip sadece ‘Saray Özel Sayısı’ yazısıyla çıkartıp,
baskılara karşı tepki gösterdi. (27 Ocak 2016)
• Gazeteciler Dündar ve Gül’e müebbetlik iddianame
‘MİT TIR’larıyla Suriye’deki terör örgütlerine silâh yollandığını kanıtlayan haberleri nedeniyle bizzat
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hedef gösterilen ve 26 Kasım 2015 tarihinde tutuklanan
Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında
İstanbul Başsavcı Vekili İrfan Fidan’ın hazırladığı iddianame 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
“Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etmek”, “Devletin
güvenliğine ilişkin gizli kalması bilgileri casusluk maksadıyla açıklama”, “Cebir ve şiddet kullanarak
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen engellemeye
teşebbüs etmek” ve “Silâhlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek isteyerek yardım etmek”
suçlamalarını kapsayan 473 sayfadan oluşan iddianamede, suça ilişkin bir delil olmamasına karşın iki
gazeteci için dört kez ağırlaştırılmış müebbet, bir kez müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezası istendi.

Savcı Fidan’ın iddianamesine, Dündar ve Gül’ün köşe yazıları ve haberlerini koyması, gazetecilik
faaliyetinin hedef aldığının göstergesi oldu. (27 Ocak 2016)
• Ahmet Hakan saldırısında tutuklu tek sanık da serbest
Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan’a evinin önündeki saldırıya ilişkin 1’i tutuklu 7 kişinin
yargılandığı davada ilk duruşma yapıldı. Mahkeme tutuklu bulunan tek sanık Ahmet Şengüler'in ilk
duruşmada tahliye edilmesi yönünde karar verdi. Diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol şartı da
kaldırıldı. (27 Ocak 2016)
• Karikatürist Kart’a 301’den soruşturma
Cumhuriyet Gazetesi karikatüristi Musa Kart hakkında 8 Aralık 2015 tarihli karikatürü nedeniyle ‘301
Soruşturması’ başlatıldı. Musa Kart hakkındaki soruşturmaya ilişkin “Bir kısım yargının, bir kısım
medya gibi Saray tarafından yönlendirildiğini iddia ediyorum karikatürümde. Size diktatör
denilmesini istemiyorsanız her iddiayı ceza tehdidiyle karşılamamanız gerekir. Demokrasilerde
iddiaya karşı iddiayla yanıt verilir. Bu karikatür, sevgili kardeşlerim Can ve Erdem’le dayanışma
amacıyla çizildi. Yapılmak istenen dayanışma sergileyenlere gözdağı vermek ise boşuna gayret
diyorum!” dedi. (28 Ocak 2016)
• Üç haber sitesine erişim engeli
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), sendika.org, Demokrat Haber ve Yüksekova Haber’e
erişim engeli getirdi. Böylece daha önce 9 kez erişimi engellenen sendika.org’un onuncu adresi de TİB
kararıyla engellenmiş oldu. 25 Temmuz 2015 tarihinde TİB tarafından erişim engeli konulan ve 20
Ekim 2015 tarihinde erişim engeli kaldırılan Yüksekova Haber’e ise bir kez daha erişim engellenmiş
oldu. (28 Ocak 2016)
• BirGün’den ‘üye-destekçi’ kampanyası
Yayımladığı haberler nedeniyle yönetici, yazar ve muhabirlerine çok sayıda dava açılan, maddî
zorluklarla mücadele eden BirGün Gazetesi, birinci sayfasından çağrı yayımlayarak ‘üye-destekçi’
kampanyası başlattı. (1 Şubat 2016)
• Gazeteci Ayşe Yıldırım ifade verdi
Cumhuriyet Gazetesi Haber Koordinatörü Ayşe Yıldırım Başlangıç hakkında, 29 Ekim 2015 tarihli
“Sandık başında olanları sakın unutmayın” yazısı nedeniyle TCK 301’den açılan soruşturma
kapsamında ifade verdi. (1 Şubat 2016)
• Karikatürist Kart ifade verdi
Çizdiği bir karikatür nedeniyle hakkında TCK 301’den açılan soruşturma kapsamında ifade veren
Cumhuriyet Gazetesi karikatüristi Musa Kart, “Çizdiklerim anlaşılmadı söylediklerim anlaşılır belki”
dedi. (1 Şubat 2016)
• Yayladağı Kaymakamlığı’ndan gazeteciler engel
Suriye sınırındaki Yayladağı’ndan Türkiye’ye göç eden Türkmenlerin girişlerini haberleştirmek için
AFAD yetkilileriyle yola çıkacak olan gazetecilere son anda engellendi. Sınıra gitme konusunda
Yayladağı Kaymakamlığı’ndan onay verilmedi. (1 Şubat 2016)
• Özgür Mumcu hâkim karşısında
Cumhuriyet Gazetesi’ndeki 18 Mart 2015 tarihli “Zalim ve korkak” başlıklı yazısında
‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla yargılanan Özgür Mumcu, İstanbul 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. 4 yıl 8 ay hapis istemiyle yargılanan Mumcu, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a hakaret etmediğini, eleştiri hakkını kullandığını söyledi. (2 Ocak 2016)

• Baransu hakkındaki dava düşürüldü
Cezaevinde başka suçtan tutuklu bulunan Taraf Gazetesi esi yazarlarından Mehmet Baransu hakkında,
“Devletin istihbarat hizmetleri ve Milli Teşkilatı Kanunu’na aykırılık” iddiasıyla 12 yıla kadar hapis
istemiyle görülen dava, zamanında açılmadığının belirlenmesi üzerine düştü. (2 Şubat 2016)
• Gazeteciler haber nöbetinde
Gazeteciler, sokağa çıkma yasağının olduğu illerde, zor koşullarda görev yapan meslektaşlarıyla
dayanışmak için Haber Nöbeti başlattı. (3 Şubat 2016)
• Yasaklanan kitaplar için AYM’ye başvuru
Gaziantep'te YPG operasyonunda gözaltına alınanların evinden çıktığı gerekçesiyle yasaklanan Hasan
Cemal'in "Delila/Bir Genç Kadın Gerillanın Dağ Günlükleri" ve "Çözüm Sürecinde Kürdistan
Günlükleri" ve Tuğçe Tatari'nin "Anneanne, Ben Aslında Diyarbakır'da değildim" kitapları için
gazeteciler Cemal ve Tatari, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. (4 Ocak 2015)
• Gazeteciler Dündar ve Gül’ün iddianamesi kabul edildi
Hukuki niteliği ve köşe yazılarının delil olarak gösterilmesi açısından yoğun eleştiriler alan
Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül’e ilişkin dört
kez ağırlaştırılmış müebbet, bir kez müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezasının istendiği iddianame
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Savcı İrfan Fidan’ın gizli oturum talebi ve Selam
Tevhid davası ile birleştirme talebinin, 25 Mart olarak belirlenen ilk duruşmada değerlendirilmesine
hükmedildi. (5 Şubat 2016)
• Davutoğlu, medya patronlarıyla toplantı yaptı
Türkiye içinde yürüyen operasyonlar ile Suriye sınırındaki gelişmelerin yoğunlaştığı bir dönemde
Başbakan Ahmet Davutoğlu, medya patronlarıyla Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir
toplantı yaptı. Ciner Grubu Başkanı Turgay Ciner, Ciner Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan
Tekdağ, Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahit
Akman, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahit Ören, İhlas Medya Ankara Grup Başkanı
Nuri Elibol, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Doğan Yayın Holding
Başkanvekili Mehmet Ali Yalçındağ, Doğan Online Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner,
Esmedya Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, Star Medya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak,
Dünya Veb Ofset Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent ve Demirören Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Erdoğan Demirören’in katıldığı toplantının, Davutoğlu’nun Mardin'de “Terörle Mücadele
Eylem Planı” adıyla açıkladığı çalışmaların hemen ardından yapılması dikkat çekti. (7 Şubat 2016)
• Norveçli gazeteci Kampesaeter ‘sınırdışı edildi’ iddiası
Norveç'in en büyük gazetelerinden Aftenposten'ın Türkiye muhabiri Silje Rønning Kampesæter'in
sınır dışı edildiği iddia edildi. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Espen Egil Hansen, Kampesæter'in
sınır dışı edilmesi kararına tepki gösterdi. (9 Şubat 2016)
• 12 HPG’linin öldürülmesi soruşturmasında ‘gizlilik’ kararı
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Van'da 2 katlı bir eve 10 Ocak günü özel harekat timlerince yapılan
baskında 12 HPG'linin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma dosyasına "gizlilik" kararı koydu.
(10 Şubat 2016)
• Davutoğlu’ndan iktidara yakın gazetelere ‘operasyon’ ayarı
Başbakan Ahmet Davutoğlu, 7 Şubat 2016 günü İstanbul’da ulusal düzeyde yayın yapan bazı basın
yayın organı yöneticileriyle yaptığı toplantının ardından Çankaya Köşkü’nde aralarında TRT ve
Anadolu Ajansı yöneticilerinin de bulunduğu iktidara yakın yayın organlarının yöneticileriyle bir araya

geldi. Görüşmede, ağırlıklı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki yerleşim yerlerinde yürütülen operasyon
bilgilerinin açıklanmasının ‘tek bir ağızdan yapılması’nın kararlaştırıldığı ifade edildi. (10 Şubat 2016)
• Yeni Şafak ve Yeni Akit binalarına saldırı
Yeni Şafak gazetesinin Bayrampaşa’daki, Yeni Akit gazetesinin de Küçükçekmece’deki binalarına gece
saat 04.45 sıralarında eş zamanlı saldırı oldu. Gazete binalarına molotof atıldı, silâhla ateş edildi. Çıkan
yangınlar güvenlik görevlileri tarafından söndürüldü. (11 Şubat 2016)
• DİHA muhabiri İmrak gözaltına alındı
DİHA muhabiri Feyyaz İmrak, Antalya’da düzenlenene operasyon kapsamında gözaltına alındı. (11
Şubat 2016)
• 2 gazeteci gözaltına alındı
Özgür Gazeteciler Cemiyeti Eşbaşkanı Nevin Erdemir ve Diyarbakır’da yayın yapan Özgür Gün Radyo
çalışanı Ahmet Gülmez, Diyarbakır’dan Mardin’e gelirken gözaltına alındı. (14 Şubat 2016)
• DİHA muhabiri İmrak tutuklandı
Antalya’da 11 Şubat günü yapılan operasyonda gözaltına alınan DİHA muhabiri Feyyaz İmrak, 17
kişiyle birlikte ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İmrak ile birlikte Türkiye’de
tutuklanan gazeteci sayısı 34’e yükseldi. (15 Şubat 2016)
• Köşe yazarı Alphan hakkında hakaret davası
Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Melis Alphan, avukat Kezban Hatemi’nin oğlu Ali Hatemi ile 2013 yılında
yaptığı röportaj nedeniyle Kezban Hatemi ile davalık oldu. Kezban Hatemi, mahkemeye başvurarak
Alphan hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. (16 Şubat 2016)
• Ankara’daki saldırıda gazeteci Gülşen Yıldız’ı da kaybettik
Ankara’da aralarında Tarım TV muhabiri Gülşen Yıldız’ın da yer aldığı 28 kişi hayatını kaybetti. (17
Şubat 2016)
• Ankara’daki ikinci bombalı saldırı için de yayın yasağı
Ankara’da TBMM, Genelkurmay Başkanlığı, Başbakanlık, Kuvvet Komutanlıkları ve İçişleri Bakanlığı
binalarının bulunduğu bölgede bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği,
onlarca kişinin de yaralandığı saldırıdan bir saat sonra Facebook ve Twitter’a ulaşım kesildi. RTÜK jet
hızıyla patlamaya ilişkin yayın yasağı kararı aldı. Yasak kararı Ankara’daki ilk saldırı ile Suruç
saldırısından daha geniş şekilde verildi. (17 Şubat 2016)
• AKP’li vekilden iki basın organına tehdit
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski Başdanışmanı ve metin yazarı olan AKP Ankara Miletvekili
Aydın Ünal, Ankara'daki terör saldırısı sonrası yaptığı açıklamada "Cumhuriyet gazetesi gibi, T24 gibi
gazetecilik yapmayan, terör örgütleri adına faaliyet gösteren bu şer odaklarının, bu terör örgütü
yayınlarının mutlaka ve mutlaka dokunulmazlıklarının artık kalkması gerekiyor. Savcılarımıza da
hâkimlerimize de buradan suç duyurusunda bulunuyorum" diyerek hedef gösterdi. (17 Şubat 2016)
• Diyarbakır’da gazetecilere engel
Diyarbakır’da 3. Haber Nöbeti ekibinde yer alan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ceyda Karan, yanında
bulunan iki DİHA muhabiriyle birlikte Sur’da Ulu Camii önünde vatandaşlarla görüşürken, “İhbar var,
fotoğraf çekemezsiniz” denilerek GBT kontrolünden geçirildi. (18 Şubat 2016)

• Can Dündar, 17-25 Aralık yazıları nedeniyle hâkim karşısında
‘MİT TIR’ları haberleri nedeniyle tutuklu bulunan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can
Dündar, 17-25 Aralık fezleke ve soruşturmalarıyla ilgili köşe yazıları ve yazı dizisi nedeniyle
yargılandığı dava için İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne getirildi. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi,
Dündar’a, ‘MİT TIR’larıyla ilgili davaya hazırlandığı için esasa ilişkin savunma için süre verdi. (19 Şubat
2016)
• DİHA muhabiri Dolan tutuklandı
Sur’da haber takibi yaparken, operasyonlar nedeniyle bazı sivillerin de bulunduğu bir bodruma
sığınan DİHA muhabiri Mazlum Dolan, mahsur kaldıkları yerden çıkarılmasının ardından “örgüt
üyeliği” iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (19 Şubat 2016)
• AA muhabirleri PKK tarafından kaçırıldı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Anadolu Ajansı adına haber takibi yapan muhabir Rauf Maltaş, foto
muhabiri Onur Çoban ve kameraman Kenan Yeşilyurt, PKK'lılar tarafından kaçırıldı. (19 Şubat 2016)
• 2 yabancı muhabire gözaltı
Mardin’in Nusaybin ilçesinde haber takibi yapan Fransız Le Monde Gazetesi muhabirlerinden Anna
Kawa ve ismi belirlenemeyen bir başka muhabiri ile beraberindeki çevirmenleri Bayram Kara
gözaltına alındı. Alman Köprüsü yakınlarında kimlik soran özel hakaret timleri tarafından gözaltına
alınarak Nusaybin Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen 2 gazeteci ve çevirmenleri bölgede çalışma
izinleri olması üzerine birkaç saat sonra serbest bırakıldı. (20 Şubat 2016)
• AA muhabirleri serbest bırakıldı
Mardin’in Nusaybin ilçesinde haber takibi yaparken 19 Şubat 2016 günü kaçırılan Anadolu Ajansı
muhabiri Rauf Maltaş, foto muhabiri Onur Çoban ve kameraman Kenan Yeşilyurt 48 saat sonra serbest
bırakıldı. Üç gazeteci, HDP Mardin Milletvekili Ali Atalan tarafından kaymakamlığa getirildi. (21 Şubat
2016)
• Silopi’de 4 gazeteciye gözaltı
Şırnak’ın Silopi ilçesinde DİHA muhabiri Ahmet Kanbal, JİNHA muhabiri Handan Tufan, Pel
Prodüksiyon kameramanı Eylem Baykuş ve Servet Yigen, Cuddi Mahallesi’nde misafir oldukları evin
sahibi M. Ali Yılmaz’la beraber gözaltına alındı. Gazeteciler daha sonra serbest bırakıldı. (21 Şubat
2016)
• Nokta Dergisi’ne ‘selfie davası’
“2 Kasım Pazartesi Türkiye İç Savaşı’nın başlangıcı” kapağı nedeniyle bir süre tutuklu kalan Nokta
Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cevheri Güven ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Murat Çapan’a,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asker cenazesi önünde selfie çekerken tasvir edildiği kapakları nedeniyle
terör örgütü propagandası ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ davası açıldı. İki gazeteci hakkında 12 yıl 2
aya kadar hapis istendi. Erdoğan, söz konusu kapakla ilgili “O kapağı yapanlar şerefsizdir, bedelini
ödeyecekler” demişti. (24 Şubat 2016)
• Gazeteciler Cemal ve Tatari’ye ‘terör’ soruşturması
Kitapları hakkında toplatma kararı verildikten sonra dağıtım ve satış yasağı getirilen gazeteciler Hasan
Cemal ve Tuğçe Tatari hakkında “terör örgütü propagandası yapmak”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”
ile “suç ve suçluyu övmek” iddiasıyla soruşturma başlatıldı. (24 Şubat 2016)
• Erdoğan logolu gazete

Bursa’nın yerel gazetelerinden Bursa Şehir gazetesi, yeni logosunda Türk Bayrağı’nın altına
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını kullandı ve “Müslümanlar kardeştir” yazısına yer
verdi. (25 Şubat 2016)
• Evrensel’in Twitter hesabına erişim engeli konuldu
Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hâkimliği, aralarında Evrensel gazetesinin Twitter hesabının da
(@evrenselgzt) bulunduğu 120 Twitter hesabı için 'erişimin engellenmesi' kararı verdi. Evrensel
gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, karara itiraz edeceklerini söyleyerek, "Bu karar
iktidarın sansür siciline işlenmiş yeni bir suçtur" dedi. (25 Şubat 2016)
• Köşe yazarı Şahiner’e, Bilal Erdoğan’a ‘üstün zekalı’ dediği için para cezası
BirGün yazarı Seray Şahiner, 7 Ağustos 2015 tarihinde yayınlanan “Buraları eskiden hep düz liseydi”
başlıklı yazısında Bilal Erdoğan'a 'üstün zekâlı' dediği için 2 bin 610 TL tazminat cezasına çarptırıldı.
(25 Şubat 2016)
• Gazeteciler Dündar ile Gül 92 gün sonra tahliye oldu
AKP iktidarının, Suriye’de, Devlet Başkanı Esad karşıtı terör örgütlerine silâh ve mühimmat yolladığı,
destek verdiğine ilişkin haberleri nedeniyle 26 Kasım 2015 tarihinde tutuklanan ve haklarında, dört
kez ağırlaştırılmış müebbet, bir kez müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame
düzenlenen Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül,
bireysel ‘hak ihlâli’ başvurusu yaptıkları Anayasa Mahkemesi’nce (AYM) haklı bulundu ve iki
gazetecinin ‘hak ihlâli’ne uğradığına karar verdi. Yapılan yayınları, Anayasa’nın “Düşünceyi açıklama
ve yayma hürriyeti” ile “Basın hürriyeti” maddeleri kapsamında değerlendiren AYM kararının
ardından yerel mahkeme gazeteciler Dündür ve Gül’ü tahliye etti. (26 Şubat 2016)
• İMC’ye sansür
Ankara Başsavcılığı’nın, PKK ve KCK’nın propagandasını yaptığı iddiası üzerine TÜRKSAT, İMC TV’yi
yayın platformundan çıkardı. Kanalın ana haber sunucusu Banu Güven, kararı, basın özgürlüğüne
darbe olarak değerlendirdi. (26 Şubat 2016)
• Köşe yazarı Çandar’a dava
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, radikal.com.tr’de yazan Cengiz Çandar hakkında 26
Temmuz 2015 tarihinde yayınlanan “Bahane: Terörle mücadele; Amaç: 7 Haziran’ın rövanşı” başlıklı
yazısı ve 26 Temmuz-19 Ağustos 2015 tarihleri arasındaki 6 köşe yazısı nedeniyle ‘cumhurbaşkanına
hakaret’ suçlamasıyla dava açıldı. Çandar, 7 Nisan 2016 tarihinde Bakırköy 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak. (26 Şubat 2016)
• Erdoğan’dan, ‘basın özgürlüğü’ karşıtı açıklama
Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün tahliye
olmasını sağlayan Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını, Afrika ziyareti öncesi gazetecilerin soruları
üzerine değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın özgürlüğü karşıtı açıklamalar
yaptı. AYM’nin kararına “uymuyorum, saygı da duymuyorum” sözleriyle tepki gösteren Erdoğan, “Bu
olayın ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından alakası yoktur, bu bir casusluk davasıdır. Medyanın
sınırsız özgürlüğü olamaz bana göre” dedi. (28 Şubat 2016)
• 3 gazeteciye gözaltı
Operasyonların sürdüğü Şırnak’ın İdil ilçesinde bulunan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü’nün
kaldığı evin polisler tarafından basılması üzerine olay yerine giden DİHA muhabirleri Ferzan Çatak,
Mahmut Ravuna ve Azediya Welat muhabiri Kadri Esen gözaltına alındı. (28 Şubat 2016)

• İpek Medya bünyesindeki basın organları kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fethullah Gülen Cemaati arasında süre gelen iktidar kavgasının sonucu
olarak "Fethullahçı Terör Örgütü"ne (FETO) finansal destek sağladığı iddiasıyla 26 Ekim 2015
tarihinde kayyım atanan, bünyesinde Kanaltürk, Bugün TV, Bugün Gazetesi, Millet Gazetesi ve
Kanaltürk Radyo'yu barındıran İpek Medya Grubu tamamen kapandı. (29 Şubat 2016)
• Gazeteciler Güven ve Çapan için savcı beraat istedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu Nokta Dergisi'nin 24. sayısı kapağı
nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silâhlı isyana tahrik" suçundan yargılanan Dergi’nin
Genel Yayın Yönetmeni Cevheri Güven ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Murat Çapan hakkında
mütalaasını açıklayan savcı, "Halkı silâhlı isyana sevk yönünde bir teşvik bulunmadığından" iki
gazetecinin beraatını istedi. (1 Mart 2016)
• Köşe yazarı Ahmet Altan ifade verdi
www.haberdar.com adresli internet sitesi köşe yazarlarından Ahmet Altan, “İki Adam” başlığıklı 25
Kasım 2015 tarihli yazası nedeniyle hakkında, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘iftira’ ve ‘Türk milletini
aşağılama’ suçlamalarıyla açılan soruşturma kapsamında İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdi. (2
Mart 2016)
• Ekrem Dumanlı hakkında soruşturma
Bakırköy Başsavcı Vekili Kadir Yılmaz, Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı
hakkında, 3 Haziran 2015 tarihinde Atatürk Havalimanı CIP salonunda İzzet Koyuncu isimli kişinin
“Dumanlı havaalanında iken Cumhurbaşkanına hakaret ettiğini duydum” şikâyeti üzerine
‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla soruşturma başlattı. (3 Mart 2016)
• CNN Türk’te iki programı yayından kaldırdı
AKP yandaşı medyada haber ve köşe yazılarıyla sık sık hedef gösterilen gazeteci Mirgün Cabas’ın
sunduğu “Mirgün Cabas’la Her Şey” programının yayına son verildi. Aynı kanalda yayınlanan
gazeteciler Altan Öymen ve Taha Akyol ile Doç.Dr. Mehmet Ö. Alkan’ın sunduğu “Sağım Solum Tarih”
programına da son verildi. Erdoğan Aktaş’ın CNN Türk Genel Müdürlüğü’ne getirilmesinin ardından
Kanal’da eleştirel habercilik anlayışının yapılabildiği programların yayınlarına son verilmesi dikkat
çekti. (4 Mart 2016)
• Zaman Gazetesi’ne de kayyım
İpek Medya Grubu’na yönelik yapılan işlemin bir benzeri Zaman Gazetesi’ne yapıldı. Zaman Gazetesi’ni
bünyesinde barındıran Feza Gazetecilik A.Ş.’ye, ‘Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet
Yapılanması’na (PDY) soruşturmaları kapsamında, bu yapılara destek olacak şekilde yayın yaptığı
iddiasıyla kayyım atandı. (4 Mart 2016)
• Zaman’da kayyım işbaşında!
Kayyım atanan Zaman Gazetesi’nde Genel Yayın Yönetmeni Abdülhamit Bilici’nin işine son verildi.
Gazetenin internet sayfası ile Twitter hesabına erişim engellendi. (5 Mart 2016)
• Gazeteci Aşkın’a tweet bedeli: İşten çıkarma
AKP’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde süren operasyonları ve basına yönelik baskılarına tepki
içerikli tweetler atan Sabah Gazetesi Dış Haberler muhabiri Enise Aşkın, işten çıkartıldı. (6 Mart 2016)
• CİHAN’a da kayyım atandı
Zaman Gazetesi’nin ardından CİHAN Haber Ajansı’na da kayyım atandı. İstanbul 9. Sulh Ceza
Hâkimliği, “Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) bağlı şekilde yayın

politikası izleyerek, örgütün amacına hizmet ettiği" gerekçesiyle Cihan Medya Dağıtım A.Ş., Irmak
Radyo TV Hizmetleri A.Ş. ile Dünya Dağıtım A.Ş.'ye kayyım atanmasını kararlaştırdı. (7 Mart 2016)
• Mücadele Birliği Dergisi Yazı İşleri Müdürü Tunca’ya 49 yıl hapis
Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist (TKEP/L) üyesi olduğu ve Taksim Gezi Parkı eylemlerine
Mücadele Birliği pankartı altında katıldığı gerekçesiyle 54 yıldan 185 yıla kadar hapis istemiyle
yargılanan ve 17 Eylül 2013 tarihinde tutuklanan 27 yaşındaki Mücadele Birliği Dergisi Yazıişleri
Müdürü Sami Tunca, 49 yıl hapse çarptırıldı. (8 Mart 2016)
• Gazeteci İnce’ye 21 ay hapis cezası
BirGün Gazetesi Yayın Danışmanı ve yazarı Barış İnce, 17-25 Aralık soruşturmalarıyla ilgili yaptığı bir
haber nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla yargılandığı
davadaki savunmasında, paragrafların ilk harfleri “Hırsız Tayyip” ifadesini oluşturduğu için hakkında
açılan ikinci davada hapis cezasına çarptırıldı. Kamuoyuna “Akrostişli Savunma” olarak yansıyan bu
savunmadan dolayı İnce’ye 21 ay hapis cezası verildi. (8 Mart 2016)
• Gazeteci örgütlerinden ‘Habere Özgürlük’ kampanyası
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) , Çağdaş Gazeteciler Derneği
(ÇGD), DİSK Basın İş, Haber Sen ve Basın Enstitüsü Derneği tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması
ve habere özgürlük için uluslararası bir kampanya başlattı. (9 Mart 2016)
• Charlie Hebdo davasına devam
Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun İslam peygamberi Muhammed’i tasvir eden karikatürlerini
köşelerine taşıyan Cumhuriyet Gazetesi yazarları Hikmet Çetinkaya ve Ceyda Karan’ın 4.5 yıl hapis
istemiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Davada müştekiler, “diğer müştekilerin
müdahillik talebi reddedildiği için hakkimin reddini” talep etti. Duruşmada, müdahillik talebi
reddedilen bir kişi hâkime “Eğer hakkımızı burada arayamayacaksak birebir mi arayalım” diye
seslendi; bu kişi salondan çıkarıldı. (9 Mart 2016)
• AYM’den Dündar ve Gül kararı: Casusluk değil gazetecilik yaptılar
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara
Temsilcisi Erdem Gül’ün tahliyelerine ilişkin kararının gerekçesinde, iki gazetecinin “kişi hürriyeti ve
güvenliği hakkı”, “ifade hürriyeti” ile “basın özgürlüğü”nün ihlâl edildiğine dikkat çekti. Mahkeme
kararında, Dündar ve Gül’ün eylemlerinin casusluk değil, tamamen gazetecilik faaliyeti olduğunu ve
kuvvetli suç şüphesi bulunmadığını gerekçe gösterdi. (9 Mart 2016)
• Ankara Kızılay’daki saldırı sonrası da yayın yasakları, erişim engelleri
Ankara’nın merkezi Kızılay’da bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, saldırıdan kısa bir süre
sonra RTÜK’ten televizyonlara, olay yeri görüntülerine, ‘abartılı anlatımlar’ ve resmi makamların
açıklamalarının dışında açıklamalara yer vermemeleri yönünde yayın yasağı konuldu.
Saldırıya ilişkin Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği ise daha geniş bir yayın yasağı koydu. Mahkemenin
koyduğu yayın yasağı uyarınca, soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamında
yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber
röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılması yasaklandı.
Saldırıya ilişkin bir yasak da sosyal medyaya getirildi. Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi, patlamayı içeren
görüntülerin paylaşılması nedeniyle sosyal medyaya erişim yasağı koydu. (13 Mart 2016)
• Erdoğan, Ankara saldırısı sonrası yine basına hedef aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 37 kişinin öldüğü Ankara Kızılay’daki bombalı araçla yapılan
saldırı sonrası kameralar karşısında yaptığı ilk açıklamada, basını hedef aldı. ‘Terör’ ve ‘terörist’

tanımının yeniden yapılarak Ceza Kanunu’nda konulması gerektiğini savunan Erdoğan, “Elinde silâhı
olan teröristle, unvanını ve kalemini teröre destek olma noktasında kullananların arasında fark yoktur.
Bu mesele düşünce, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü değildir” dedi. (14 Mart 2016)
• Yazar Yılmaz Odabaşı’na dava
Şair ve yazar Yılmaz Odabaşı hakkında, 3 Eylül 2015 tarihinde Meydan Gazetesi’nde yayımlanan
‘Zamanın Vicdanında İki Mahkûm’ başlıklı yazısı nedeniyle Büyükçekmece 12. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla dava açıldı. (14 Mart 2016)
• Özgür Gündem’in 14 Mart 2016 günkü nüshasına toplatma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Gündem gazetesi için ‘terör’ soruşturması başlattı. Ankara
Kızılay’da sivillerin öldüğü bombalı saldırının ertesi günü Gazetenin birinci sayfasında sürmanşetten
“Newroz’un ayak sesleri” haber nedeniyle soruşturmanın açıldığı ifade edilirken, Başsavcılığın
başvurusu üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği, Özgür Gündem gazetesinin 14 Mart 2016 tarihli
nüshasının toplatılmasına karar verdi. (14 Mart 2016)
• Ensar Vakfı’nda ‘çocuklara tecavüz’ davasında yayın yasağı
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, Karaman’daki Ensar Vakfı evindeki çocuklara tecavüz edildiği
iddialarına ilişkin haberlere yayın yasağı koydu. (15 Mart 2016)
• Özgür Gündem’deki gazetecilerin basın kartları iptal edildi
Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Özgür Gündem gazetesinde çalışan
gazetecilerin basın kartlarını yenilemeyerek iptal etti. İptal kararı gazetecilere, cep telefonlarına
gönderilen kısa mesajla duyuruldu. (15 Mart 2016)
• Spiegel muhabirinin akreditasyonu yenilenmedi
Alman haber dergisi Spiegel’in İstanbul muhabiri Hasnain Kazım, üç ay önce yaptığı başvuruya karşın
Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nce çalışma izninin uzatılmaması üzerine,
dergi yönetiminin kararıyla Türkiye’den geri çekildi. (17 Mart 2016)
• Ertuğrul Özkök hakim karşısında
Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, 3 Eylül 2015 tarihli “Utan ey büyük adam” başlıklı yazısında
“Basın yoluyla Cumhurbaşkanına hakaret ettiği” ettiği gerekçesiyle hakkında 5 yıl 4 aya hapis cezası
istemiyle açılan davanın ilk duruşmasına katılarak savunmasını yaptı. Yazısında “Ülkesini babasının
çiftliği sanan diktatör” derken kastettiği kişinin Beşar Esad olduğunu ifade etti. (17 Mart 2016)
• “Tecavüzde susulmaz” diyen sunucu kovuldu
Halk TV spikeri Ece Zereycan, “Çocuklar tecavüze uğrarken susulmaz” dediği için işine son verildi.
Zereycan, Twitter’daki hesabından, sözleri nedeniyle Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç tarafından
işine son verildiğini açıkladı. (17 Mart 2016)
• DİHA’ya erişim engeli
DİHA'ya Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından 33'üncü kez erişim engeli getirildi. (17 Mart
2016)
• Nuh Köklü’nün davasına erteleme
Kadıköy’de gazeteci Nuh Köklü’yü, camına kartopu isabet ettiği gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren
esnaf Serkan Azizoğlu’nun ‘müebbet hapis’ cezasını istemiyle yargılandığı dava 13 Mayıs 2016 tarihine
ertelendi. Sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp’tan gelecek rapor beklenecek.
(18 Mart 2016)

• Roza dergisi için toplatma kararı
Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi öğrencileri ile cezaevlerindeki tutukluların
ortaklaşarak çıkardığı aylık kadın dergisi Roza için 1 yıl önce çıkarılan altıncı sayısında, 'Örgüt
propagandası' yapıldığı iddiasıyla toplatma kararı çıkartıldı. (18 Mart 2016)
• İstiklal Caddesi’ndeki canlı bomba saldırısı sonrası RTÜK’ten yayın yasağı
RTÜK, İstanbul’da İstiklal Caddesi üzerinde gerçekleştirilen canlı bombalı saldırı sonrasında geçici
yayın yasağı koydu. Yasak akşam saatlerinde kaldırıldı. (19 Mart 2016)
• “Erdoğan ve Davutoğlu yargılanacak” dedi yayın kesildi
Habertürk TV’de yayınlanan ‘Yeni Bakışlar’ programına konuk olan Komünist Parti Merkez Komite
Üyesi Aydemir Güler’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Davutoğlu’nun ‘savaş suçları’
dolayısıyla yargılanacağı yönündeki sözleri üzerine programın sunucu Nevzat Çiçek, reklam arası
vererek programı kesti. (21 Mart 2016)
• ‘Odatv Davası’nda bilirkişi raporu: İki bilgisayara dışarıdan müdahale var
Gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık ve Soner Yalçın’ın da yargılandığı ‘Odatv Davası’nda, Boğaziçi
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde oluşturulan bilirkişi heyetinin yolladığı raporda,
bilgisayarların sabit disklerinin imaj kopyalarından oluşan ‘deliller’ üzerinde yapılan inceleme
sonucunda, “sabit diske o bilgisayarın kullanıcısı dışında birilerinin müdahale ettiği” vurgulandı. (21
Mart 2016)
• Aydın Doğan’ın hapsi istendi
Aralarında Hürriyet, Posta ve CNN Türk’ün de bulunduğu basın kuruluşlarını bünyesinde bulunduran
Doğan Medya Grubu’nun Onursal Başkanı Aydın Doğan hakkında, Petrol Ofisi'nde (POAŞ) örgütlü
şekilde akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı iddiasıyla hazırlanan, hapis istemli iddianame İstanbul 1. Ağır
Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. (22 Mart 2016)
• Özgür Gündem Genel Yayın Yönetmeni Keskin hakkında tutuklama talebi
Özgür Gündem gazetesi hakkında açılan soruşturma kapsamında ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla
İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde ifade veren Gazete’nin Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin’in
tutuklanması talep edildi. (22 Mart 2016)
• İsrailli gazeteciye ‘casusluk’ şüphesiyle gözaltı
Makor Rishonnewspaper gazetesi adına Türkiye-Suriye sınırında Özgür Suriye Ordusu milisleriyle
röportaj yapan Assaf Gibor’un, Türk askerleri tarafından gözaltına alınarak sorgulandığı bildirildi. (22
Mart 2016)
• Alman kanalının, mizahi Erdoğan programına diplomatik çıkış
Kuzey Almanya Radyo Televizyon Kuruluşu'nda (NDR) yayınlanan "extra 3" adlı mizah programında
17 Mart 2016 tarihinde yayınlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konu yapılarak Türkiye’deki
antidemokratik uygulamaların mizahi şekilde anlatıldığı program nedeniyle Almanya'nın Ankara
Büyükelçisi Martin Erdmann, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak tepki gösterildi.
Gelişme Almanya’da eleştirildi; Alman Gazeteciler Birliği Başkanı Frank Überall ‘Alman büyükelçinin
Dışişleri'ne çağrılmasıyla Erdoğan'ın kendisini sosyal medyada alay konusu haline getirdiğini’
söylerken, NDR Genel Yayın Yönetmeni Andreas Cichowicz açıklamasında, "Türk hükümetinin extra
3'da yayınlanan bir video üzerine diplomatik yollara başvurması basın ve düşünce özgürlüğü
anlayışımızla uyuşmuyor" dedi.
Öte yandan konuyla ilgili bir haber yapan Spiegel Dergisi, Türk hükümetinin Almanya'daki yayınlara
yönelik müdahalesinin, kamuoyuna yansıdığından daha fazla olduğunu bildirildi ve Almanya'nın

Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann’ın, bu yıl içinde farklı yayınlara ilişkin olarak üç kez Dışişleri
Bakanlığı'na çağrıldığı kaydedildi. (22 Mart 2016)
• Kayyım 5 gazetenin abone dağıtımını durdurdu
İstanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliği’nce kayyım atanan Cihan Medya Dağıtım A.Ş.'nin yeni yönetimi,
Meydan, Yarına Bakış, Yeni Asya, Özgür Düşünce ve Taraf gazetelerinin abone dağıtımını durdurma
kararı aldı. (23 Mart 2016)
• radikal.com.tr de kapandı
Yayın hayatına 1996 yılında başlayan, 21 Haziran 2014 yılında baskıdan çıkarak www.radikal.com.tr
adresi üzerinden dijital yayıncılıkla varlığını sürdüren Doğan Medya Grubu bünyesindeki Radikal’in,
dijital yayıncılığına da son verildi. Radikal’in tamamen kapatılmasına gerekçe olarak, ‘ekonomik
nedenler’ gösterildi. (23 Mart 2016)
• Cumhuriyet ve BirGün’e terör soruşturması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet ve BirGün gazeteleri hakkında, Berkin Elvan’ın Gezi
Parkı eylemlerinde polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesiyle ölümüne ilişkin haberde, bir
polis memurunun hedef alındığı iddiasıyla soruşturma başlattı. “Terörle mücadelede görev almış kamu
görevlilerini hedef gösterme” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet ve BirGün
gazetelerinde haberlerin yayınlanmasından sorumlu gazetecilerin ifade alınacak. (24 Mart 2016)
• Gazeteciler Dündar ve Gül’ün yargılandığı ‘MİT TIR’ları” davasının ilk duruşması
Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün,
Suriye’deki iç savaşa MİT eliyle silâh ve askeri mühimmat gönderildiğine ilişkin haberleri nedeniyle
“Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etmek”, “Devletin
güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama”, “Cebir ve şiddet
kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen
engellemeye teşebbüs etmek” ve “Silâhlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek isteyerek yardım
etmek” suçlarından, dört kez ağırlaştırılmış müebbet, bir kez müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezasıyla
yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İki gazeteci de
haberlerinin suç değil ‘gazetecilik’ faaliyeti olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti verdiği ara kararda,
davanın tüm duruşmalarının kapalı yapılmasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT
Müsteşarlığı'nın müdahillik talebinin kabul edilmesini kararlaştırırken, Dündar ve Gül tutuksuz
yargılanacak. Davanın bir sonraki duruşması 1 Nisan’da görülecek. (25 Mart 2016)
• TRT’ye Atatürk’e hakaret davası
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TRT Türk’te Osman Yüksel Serdengeçti’nin, Mustafa Kemal Atatürk’e
hakaret konuşmasına yer verilen belgesele izin verdiği gerekçesiyle TRT Denetmeni İlyas Aksoy
hakkında dava açtı. İddianamede, Aksoy’un, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’a
muhalefetten bir yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. (25 Mart 2016)
• JİNHA muhabiri Rojda Oğuz tahliye edildi
Van’da 5 Ocak 2016 sabahı Kredi Yurtlar Kurumu öğrenci yurtlarına yapılan baskınlarda gözaltına
alınan, daha sonra ‘örgüt üyesi olmak’ suçlamasıyla tutuklanan JİNHA muhabiri Rojda Oğuz,
avukatlarının tutukluluk haline itirazı sonucu mahkemenin ara kararıyla tahliye edildi. (28 Mart 2016)
• Cumhuriyet’e 18 gün ilan kesme cezası
Basın İlan Kurumu, Cumhuriyet Gazetesi’ne, öldürülen Savcı Selim Kiraz’ın fotoğrafları, Charlie Hebdo
ve 2015 yılının Haziran ayında vefat eden Gazete’nin yazarlarından Cüneyt Arcayürek’in 28 Şubat
2013 tarihli köşe yazısı nedeniyle 18 gün ilan kesme cezası verdi. (28 Mart 2016)

• JİNHA muhabiri Canözer tahliye edildi
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağını protesto etmek için 16 Aralık 2015 günü yapılan
yürüyüşü takip ederken 'makul şüphe' gerekçesiyle 19 Aralık 2015 tarihinde tutuklanan JİNHA
muhabiri Beritan Canözer’in, ilk duruşması Diyarbakır 4. Ağır Mahkemesi’nde görüldü. Gözaltına
alınmasına ‘heyecanlı olma’ şeklinde bir gerekçe de gösterilen Canözer, duruşma sonunda tahliye
edildi. (29 Mart 2016)
• Gazeteci Uludağ beraat etti
Cumhuriyet Gazetesi yargı muhabiri Alican Uludağ, AKP iktidarına ilişkin yolsuzluk iddialarını içeren
ve kamuoyunca ’17-25 Aralık’ diye anılan operasyonun birinci yıldönümünde CHP Aydın İl
Başkanlığı’na, üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın resminin yer aldığı “17-25
Aralık haftası Hırsızlar Haftası olsun ve hırsızlar tarafından AKP Genel Merkezi’nde kutlansın” ve
“Çekin kirli ellerinizi bu halkın üzerinden” yazılı pankartın polis tarafından indirilmek istenmesini
konu alan haberi nedeniyle yargılandığı davadan beraat etti. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görülen davada gazeteci Uludağ’ın avukatı Abbas Yalçın, “Pankartın içeriği yazılmadan bu haberin
verilmesi mümkün değildir. Pankartı indirme nedeni haber yapılmıştır. Burada bir hakaret unsuru
yoktur” şeklinde savunma yaptı. (29 Mart 2016)
• Olay TV Ankara bürosu kapandı
Olay TV'nin 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Ankara temsilciliği alınan ani bir kararla kapatıldı.
(30 Mart 2016)
• Zırhlı araca bombalı saldırıda gazeteciler de yaralandı
Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’lılara yönelik süren operasyonlar sırasında güvenlik güçlerine ait
bir zırhlı aracı bombalı saldırı düzenlendi. Zırhlı aracın içinde operasyonlara ilişkin haber ve görüntü
almak isteyen bazı gazetecilerin de bulunduğu ve yaralandığı kaydedildi. Zırhlı araçta hangi
gazetecilerin olduğu ve hangilerinin yaralandığına ilişkin net bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı. (31
Mart 2016)
• Erdoğan’ın ABD ziyaretinde basına engel, dayak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında katıldığı Brookings Enstitüsü’ndeki
konuşması öncesinde, Erdoğan’ın korumaları aralarında eski Bugün Gazetesi Wahisgton Temsilcisi
Adem Yavuz ile köşe yazarı Amberi Zaman’ın da aralarında bulunduğu bazı basın mensuplarını
engelledi, darp etti; salona girmelerine engel olundu, girenleri salon dışına çıkardı. Bazı basın yayın
organlarının çekim yapmasına da engel olundu.
Sorulacak soruların önceden alındığı toplantıda Erdoğan, Türkiye’deki tutuklu gazetecilere yönelik bir
soru üzerine “Tutuklu gazeteci olduğu iddia edilen 52 isim, başta terör suçları olmak üzere birçok
suçtan temyiz aşamaları da tamamlanmak suretiyle cezası kesinleşen isimlerdir. Tutuklu gazeteci
olduğu iddia edilen sadece 7 isim vardır. Sadece 2'sinin sarı basın kartı vardır. Bunlar da bizi
aldatmasın. 7 isimden 4'ü PKK terör örgütüne üye olmak, 3'ü ise FETÖ terör örgütüne üye olmaktan
yargılanmaya devam ediyor” dedi. (31 Mart 2016)

2-) BASIN ÜZERİNDEN İKTİDAR KAVGALARI ve MANİPÜLASYONLAR

• "Dik duruş"lu taziye açıklaması yalanı
Yeni Akit Gazetesi'nde "Genelkurmay'dan Akit'e taziye" başlıklı bir haber yayımlandı. Haberde,
"Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Tuğgeneral Ertuğrul Gazi Özkürkçü, Genel Yayın
Koordinatörümüz Hasan Karakaya'nın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. Özkürkçü, Karakaya'nın en

zor zamanlarda dik duruşundan taviz vermediğini vurguladı" denildi. Ancak daha sonra
Genelkurmay’ın, Karakaya için "Dik duruşundan taviz vermedi" ifadesini kullanmadığı ortaya çıktı,
gazete bu ifadenin "sehven" yazıldığını öne sürdü. (3 Ocak 2016)

• Güneş, mescit yalanı üzerinden Zaman'ı hedef gösterdi
Güneş Gazetesi, "Zaman Gazetesi'nden skandal: Vandallara sahip çıktı" başlıklı haberinde, "ODTÜ'de
mescitten çıkan öğrencilere yönelik çivili, sopalı saldırı sıcaklığını korurken, FETÖ'nün gazetesi Zaman,
olayın şiddet eylemi olmadığını öne sürdü. Öğrencilerin hastanelik olduğu saldırının abartıldığını iddia
etti" denildi. (4 Ocak 2016)
• Akit, İMC'yi hedef gösterdi: Kapatın bu kanalı
Yeni Akit Gazetesi, birinci sayfasından "terör kanalı kapatılsın" başlıklı haberle İMC TV'yi hedef
gösterdi. Haberde, "Türksat 3 A uydusu üzerinden İstanbul merkezli ulusal yayın yapan İMC TV, terör
örgütü PKK'nın ve Ermenistan'ın adeta sözcülüğünü yapıyor. Yayınlardan rahatsız olan Kürtler,
kanalın uydudan çıkarılmasını istiyorlar" denildi. (8 Ocak 2016)
• Bugün'den Doğan'a sözde "Trump" tepkisi
Bugün Gazetesi, "Yeter artık Aydın Bey" manşetiyle çıktı. Haberde, "İslam'a hakaretten sonra başörtülü
Müslüman bir kadını salondan dışarı attıran Donald Trump'a sen de bir tepki göster" denildi; Aydın
Doğan'ın sahibi olduğu İstanbul'daki ünlü kulelerden Trump ismini silmesi istendi. (10 Ocak 2016)
• Bugün'den Beyaz Show kışkırtması
Bugün Gazetesi, "Doğan Grubu televizyonunda PKK reklamı" başlıklı 1. sayfa haberinde, "Doğan Yayın
Grubu'nun PKK sempatizanlığı devam ediyor. Önceki akşam Kanal D'de yayınlanan Beyaz Show'da
PKK propagandası yapıldı. Telefonla yayına bağlanan Ayşe Çelik, Diyarbakır'da yaşananlardan devleti
sorumlu tuttu. Beyaz, Çelik'i seyirciye alkışlattı" denildi. (10 Ocak 2016)
• "İşbirlikçi Aydın Doğan" manşeti
Güneş Gazetesi, "Hendekte buluştular" manşetiyle çıktı. Haberde CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Fethullah Gülen ve Doğan Medya Grubu'nun sahibi
Aydın Doğan'ın fotoğraflarına yer verilirken, "Son operasyonlarla büyük darbe alan teröristler,
işbirlikçilerinden yardım istedi. Harekete geçen HDP, doğudaki illere canlı kalkan taşırken, Beyaz
Show'da hendek propagandası yapan kadın FETÖ'cü çıktı" denildi. (11 Ocak 2016)
• Bugün, Kabaş'ı hedef gösterdi
Bugün Gazetesi, IŞİD'in Sultanahmet saldırısının ardından, 1. sayfasından, "Kına yak Sedef Kabaş"
başlıklı bir haber yayımladı. Haberde, "Eski sunucu Sedef Kabaş, patlama sonrası alçakça bir tweet attı.
Kabaş, 'İstanbul vurulmadıkça Türkiye uyanmaz' ifadesini kullandı. Sosyal medyada Kabaş'a tepki
yağdı. O ise buna rağmen susmayıp, tahrik mesajlarını sürdürdü" denildi. (13 Ocak 2016)
• Bugün, Cumhuriyet'i alenen hedef gösterdi
Bugün Gazetesi, "Görülen lüzum üzerine biz de ilan ediyoruz: Cumhuriyet'i Pekeke ele geçirdi"
sürmanşetiyle çıktı. Haberde, "Can Dündar'ın yönetimine geçince teröristlere gerilla, terör örgütüne
ise tıpkı örgüt üyeleri gibi 'Pekeke' diyen Cumhuriyet Gazetesi'ndeki eksen kayması ayyuka çıktı"
denildi. (16 Ocak 2016)

• Pazarcı, ODTÜ üzerinden saldırdı

Akşam Gazetesi yazarı Emin Pazarcı, “Utan bi Ahmet Hakan" başlıklı yazısında, "Dün de ‘Söz sırası
ODTÜ’de’ başlığı ile dört akademisyeni almış konuşturmuş. Öyle bir ODTÜ tablosu çizmiş ki, evlere
şenlik. Neymiş, biliyor musunuz? ODTÜ, her kesimden öğrencilerin rahatça hareket ettikleri bir
yermiş. Emekten yanaymış. Üniversite, şiddet olayları sebebiyle bir gün dahi kapatılmamış. Doğru
değil bunlar. Kuruluşundan bu yana ODTÜ’yü bilim yuvası yerine terör odağı haline getirmek isteyen
çevreler oldu orada. ‘Gazeteciyim’ diyorsa, Ahmet Hakan’ın bunları bilmesi lazım. Sen Selahattin
Demirtaş’ı nasıl pazarladıysan, ODTÜ’deki çarpıklığı da öyle pazarlıyorsun. Utanmıyor musun, sen
nasıl bir gazetecisin Ahmet Hakan?’ ifadelerini kullandı. (21 Ocak 2015)

• Cem Küçük yine tehdit etti
Star Gazetesi yazarı Cem Küçük, "Doğan cephesinde değişen bir şey yok" başlıklı yazısında, "Aydın
Doğan Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a ve Türk devletine sinsice düşmanlık yapıyor ve PKK terörünü
desteklemeye devam ediyor. Ama bir yandan da Ümraniye’deki arazilerine rantiye kuleleri dikmek için
de bazı bürokratlarla ve siyasetçilerle kanka ilişkiler geliştirmeye devam ediyor. Hem devletimize hem
Cumhurbaşkanımıza düşmanlık edecek hem PKK’lıları etrafında tutacak hem de bu toprakların rantını
yiyeceksin öyle mi? Büyük harfle DEVLET olgusunu çok küçümsüyorsun sen Aydın Doğan. Bu arada
ifade edeyim ki şu an Aydın Doğan’a yanaşan ister bürokrat olsun ister siyasetçi intihar etmek istiyor
demektir…" dedi. (27 Ocak 2016)
• Takvim'den "Rusya'nın aradığı ismi Hürriyet gammazladı" haberi
Takvim Gazetesi, "Gammaz Hürriyet'i" başlıklı 1. sayfa haberinde, yine Hürriyet Gazetesi'ni hedefe
koydu. Haberde, "Rusya, düşürülen uçağının pilotunu Alparslan Çelik'in öldürdüğünü iddia etti.
Bulduğu yerde infaz edeceğini belirtti. Hürriyet ise Çelik'in İstanbul'da cenazede çekilen fotoğrafını
kapaktan verdi. Hedef gösterdi" denildi. (29 Ocak 2016)
• Takvim yine hedef gösterdi
Takvim, "Beğendin mi yaptığını Hürriyet? 19 Tetikçi İstanbul'da" manşetiyle çıktı. Haberde Hürriyet
Gazetesi, yaptığı bir haber nedeniyle hedef gösterilirken, "Rusya, düşürülen uçağın pilotunu Alparsaln
Çelik'in vurduğunu iddia etti. Hürriyet yerini gösterdi; Putin de infaz timi gönderdi" ifadeleri kullanıldı.
(1 Şubat 2016)

• Küçük'ten Aydın Doğan"a: Yolun sonu görünüyor

Star Yazarı Cem Küçük, "Yolun sonu görünüyor" başlıklı yazısında, "Sen bu TÜRKİYE CUMHURİYETİ
DEVLETİ’ni çok küçümsedin Aydın Doğan. Elindeki medya gücüyle korkuttuğun ve sana bülbül gibi
öten bürokratları DEVLET’in kendisi sandın. Yandaş deyip yanına aldığın birkaç satılık gazeteciyi adam
sandın. O korkak bülbüller de yaptıkları ihanetin bedelini ödeyecek. Türk devletinde senin satın
alamayacağın onur ve şerefe sahip insanlar var. Bu insanlar bu devlete ve vatana bağlılık yemini
etmişler. Bu insanların içinde muhafazakarı da Atatürkçüsü de ülkücüsü de var. Farklı siyasi görüşleri
var ama bunların hepsi vatansever Türkiye evlatları. Hepsi Türkiye’nin bağımsızlığı için canını verecek
insanlar. Şu an hepsi yekvücut haldeler. Senin vatana ve devletine bağlılık gibi manevî değerlerin yok.
Sen su katılmamış bir materyalistsin. Senin bir günlük kahvaltı masrafınla bir ay geçinen bu şerefli
insanları anlayamazsın. Musa Eroğlu’nun meşhur türküsünü dinle bugünlerde sen. Yolun sonu
görünüyor" dedi. (6 Şubat 2016)
• Sancak'a saldırı da FETÖ işiymiş!
Güneş Gazetesi, "Murat Sancak'a saldırı FETÖ işi" başlıklı haberinde, Sancak'ın kumar borcuyla ilgili
olduğu ortaya çıkan suikast girişimine ilişkin bir haber yayımlandı. Haberde, Akşam Grubu'nun sahibi
Ethem Sancak'ın, "suikast girişiminin FETÖ bağlantılı bir çete tarafından gerçekleştirildiğini" söylediği
yazıldı. (9 Şubat 2016)
• Öfkeli kalabalığı teskine gelen genç politikacı!
Star Yazarı Ersoy Dede, "Hürriyet'in camları" başlıklı yazısında, "Yeni Şafak ve Akit Medya Gruplarına
teröristler saldırı düzenledi.. Evvelâ içten, candan yürekten bir ‘geçmiş olsun’ demek istiyorum. Bu
vesileyle hatırladım, bir de Hürriyet Gazetesi’nin camlarının kırılması hadisesi vardı. Sahi ne oldu o
cam işi? Sadece daha büyük bir gerilim çıkmasın diye, öfkeli kalabalığı teskin etmek için gelmiş bir
genç politikacıya mı yetti gücünüz? Her gün sayfalarınızda linç ettiniz Abdürrahim Boynukalın’ı. Her
fırsatta onu cam çerçeve indiren, özgür basını susturan biri gibi göstermeye çalıştınız. Boynukalın’ı,
şiddet yanlısı gibi gösteren gizli kayıt video üzerinden mağduriyet oluşturma bayağılığınızın da
farkındayız! İfadelerini kullandı. (12 Şubat 2016)

• Küçük: Irkçı, namertliğin kitabını yazmış Özkök

Star Gazetesi yazarı Cem Küçük, "Yalan ve ihanet rüzgârları" başlıklı yazısında, "Aydın Doğan’ın
tetikçibaşı Özkök Ortadoğu coğrafyasına ve insanlarına bataklık diyecek kadar oryantalist ve ırkçı bir
adam. Namertliğin kitabını yazmış adam Ortadoğu insanlarına namert ve kalleş diyor" ifadelerini
kullandı. (20 Şubat 2016)

• Takvim’den Ahmet Hakan’lı haberlere dönüş
Takvim Gazetesi, “Kaypak” manşetiyle Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan’ı hedef aldı. Haberde, seçimlerden
önce Hakan’ın programına katılan HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın saz çalarken çekilen
görüntülerine yer verilirken, “Cici çocukla Nişantaşı yazarının arası açıldı. Hürriyet’in kalemşörü
Ahmet Hakan, seçimden önce ekrana çıkarıp saz çaldırdığı Selahattin Demirtaş’ı sattı” ifadeleri
kullanıldı. (26 Şubat 2016)
• Güneş, AYM’nin Dündar ve Gül kararını beğenmedi
Güneş Gazetesi, Anayasa Mahkemesi’nin Can Dündar ve Erdem Gül’le ilgili verdiği “hak ihlâli”
kararının ardından iki gazetecinin serbest kalmasını, “Casusluk artık serbest” manşetiyle verdi.
Haberde, “AYM’nin aldığı bu anlaşılamaz kararla birlikte casusluk suçlamasıyla yargılanan Dündar ve
Gül’e tahliye yolu açıldı” denildi. (26 Şubat 2016)

• Dündar Assange'dır; onun akıbetine uğrayacaktır

Star Gazetesi yazarı Cem Küçük, "Can Dündar Türk Julian Assange’dır!" başlıklı yazısında, yine
Dündar'ı diline doladı. Küçük, yazısında, "Can Dündar AYM eliyle serbest bırakıldı. Dündar’ın yaptığı
dünyanın her yerinde suçtur ve milli güvenliği ihlâldir. Dün 'İşte o silâhlar' manşetiyle çıkan
Cumhuriyet ve haberin altında imzası olan Can Dündar Türk devletinin kırmızı çizgilerini aştı. Dün
konuştuğum devletin en tepe noktasındaki isimlerde korkunç bir öfke vardı. Böyle bir ihaneti devlet ve
millet hafızasının asla unutmayacağının altını çizdiler. Bir insan Türk dış politikasını eleştirebilir. Bu
en doğal hakkıdır. Türkiye’nin Suriye politikasını beğenmeyebilir, topa tutabilir. Ama Türk devleti
Esad’ı devirmek için atom bombası bile gönderse, bunu ifşa edemez. İfşa etmeye kalktığınızda milli
güvenliği ihlâl etmiş olursunuz. ABD ve İngiltere’nin Julian Assange ve Bradley Manning’e neler yaptığı
ortada. Assange, dünyanın en kötü basın siciline sahip Ekvator’un İngiltere büyükelçiliğinde 12
metrekarelik bir alanda yaşıyor. Dışarı çıktığı an hapsi boylayacak. Manning ise hem işkence gördü
hem de 35 yıl cezaya mahkum edildi. İran-Kontra skandalında CIA’in rolünü sorgulayan gazeteci Gary
Webb 2004’te intihara zorlandı. Can Dündar Türk Julian Assange’ıdır. Assange’ın akıbeti neyse ona
uğrayacaktır” dedi. (27 Şubat 2016)

• Akit şimdi de AYM üyelerini hedef gösterdi

Yeni Akit, “AYM’den casusluk sanıklarına vize” sürmanşetiyle çıktı. Haberde, “Casusluk suçlamasıyla
cezaevinde kalan Can Dündar ve Erdem Gül’e sahip çıkan AYM, skandal bir karara imza atarak
casusluk suçlarına vize verdi” ifadeleri kullanıldı. Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin’in
öldürüldüğü Danıştay saldırısından 3 ay önce, “başörtüsü yasağı” ile ilgili bir karara imza atan
Danıştay üyelerini fotoğrafları ve isimleriyle manşetten hedef gösteren Akit, yine benzer bir haber
yaparak, Dündar ve Gül’e tahliye yolu açan AYM kararının imzacılarını hedef gösterdi. Tüm üyelerin
fotoğrafları ve isimleriyle kimin döneminde atandıklarının tek tek belirtildiği haberde, kararın altında
imzası olan isimlerin tamamını eski Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ile Abdullah Gül’ün atadığı
vurgulandı. (27 Şubat 2016)
• Star’dan AYM kararına fantastik tanımlama: 26 Şubat Yüksek Yargı Darbesi
Star Gazetesi, Can Dündar ve Erdem Gül’e tahliye yolu açan AYM kararını, “Bu iş bugün bitecek”
başlığıyla manşete taşıdı. Karara imza atan üyelerin, fotoğrafları ve isimleriyle tek tek hedef
gösterildiği haberde, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün danışmanı Ahmet Sever’in de “Darbenin
şifresi CANsever” ifadesi kullanılarak fotoğrafına yer verildi. Haberde, “Star, 26 Şubat yüksek yargı
darbesinin perde arkasına ulaştı. Hukuk skandalına itiraz edip, ‘Daha yargılama bile başlamadı.
Kendimizi mahkeme yerine koyamayız, erteleyelim’ diyen üyeye AYM Başkanı Arslan, ‘Bugün
bitirmeliyiz’ diye sert çıkmış” denildi. (28 Şubat 2016)

• Küçük'ten yine tehdit

Star Gazetesi yazarı Cem Küçük, "Can Dündar yeniden tutuklanmalıdır çünkü haindir" başlıklı
yazısında, "Can Dündar’ın satılık bir FETÖ ajanı olduğunu yakında tüm laik kesim de görecek ve
Dündar’ı lanetleyecek. Can Dündar ve Akın Atalay gibilerin FETÖ’den aldıkları yüklü paralar ortaya
çıkıyor ve daha da çıkacak. Yine çok yakında ilgili mahkeme Feza Gazetecilik denen terörist medya
grubuna kayyım atayacak ve tüm FETÖ medyası tasfiye edilecek” dedi. (29 Şubat 2016)

• Star bel altına indi
Star Gazetesi, Can Dündar’ın MİT tırları haberi nedeniyle yargılandığı davada AYM kararının ardından
serbest kalması sonrası yaptığı ilk haberde bel altına indi. Dündar’ın İranlı bir kadınla öpüşürken
çekildiği iddia edilen bir fotoğrafı manşet yapan Star Gazetesi, habere “FETÖ bülbülü kasetle öttü”
başlığını attı. Haberde ise, “İhanet manşetini ballı villa satışı karşı attığı ortaya çıkan Can Dündar’ın
FETÖ’nün ağına nasıl düştüğünü de Star aydınlatıyor. Dündar, paralel örgütün birçok kişiye yaptığı
gibi ‘kaset kumpası’ ve telefon dinlemesiyle kafeslenmiş” ifadeleri kullanıldı. Benzer içerikli bir başka
haberi Yeni Şafak Gazetesi de “Anlaşmalı tahliye” manşetiyle verdi. 2 gazete Dündar ve AYM ile ilgili
haberlerini 3 gün üst üste manşet yaptı. (1 Mart 2016)
• Star: Sen kime kandın Zühtü?
Sabah ve Akşam Gazeteleri, Dündar ve Gül kararını veren AYM’yi manşete koydukları haberlerinde
yine aynı başlığı kullandı. İki gazete, “İddianame bile okunmadı” şeklinde başlık atarken, Star Gazetesi
biraz daha yaratıcı davranarak, “Sen kime kandın Zühtü?” başlığını tercih etti. (3 Mart 2016)

• Kekeç: Hadi ordan şerefsiz!
Star Yazarı Ahmet Kekeç, "Hadi ordan şerefsiz" başlıklı yazısında, "...Can Dündar benim gözümde
gazeteci değildir. Bunu defaatle dile getirdim…Can Dündar bir yalancıdır. Hem de pis bir yalancıdır...
Derhal meslekten men edilmelidir. Bu bölüm de meslektaşlarının “şeref” durumunu sorgulayan
refikimize gelsin: Hem tescilli bir yalancıya gazeteci muamelesi yapacaksın, hem de “hak
ihlâli” kararını eleştiren meslektaşlarına “Bazı şerefsizler, gazetecilerin salıverilmesini problem
yapıyor” diye şerefsizce sallayacaksın. Bu durumda bize düşen başlıktaki ifadeyi tekrarlamak
olacaktır: Hadi oradan şerefsiz!" dedi. (3 Mart 2016)
• Akit 2. defa hedef gösterdi; “istifa edin” dedi
Yeni Akit Gazetesi, Dündar ve Gül için hak ihlâli kararını veren AYM üyelerini bir kez daha
sürmanşetten hedef gösterdi. AYM Başkanı Zühtü Arslan ile kararın altında imzası olan üyelerin yine
isim ve fotoğraflarını paylaşan gazete, “Yeminlerinizi çiğnediniz, istifa edin” başlığını kullandı. (4 Mart
2016)
• Güneş’ten yaratıcı manşet: Kaçması için mi?
Güneş Gazetesi, “Kaçması için mi?” manşetiyle yine Can Dündar’ı hedef aldı. Haberde, “MİT tırlarıyla
ilgili ihanet manşetlerine imza atan Can Dündar, bu haberin ardından villasını fahiş fiyata sattı.
Ceplerini doldurdu, kısa bir süre sonra da tutuklandı. Ancak AYM’nin skandal kararıyla yeniden
serbest bırakıldı. Soru şu: Villa satışı ve AYM’nin verdiği karar Dündar’ın yurt dışına kaçması için mi?”
denildi. (5 Mart 2016)
• Yenişafak’tan yine AYM manşeti
Yeni Şafak, “Gerekçe mesaisi” manşetiyle çıktı. Haberde, “MİT tırları soruşturmasında casusluktan
yargılanan Can Dündar’ı gerekçe açıklamadan tahliye eden AYM büyük telaşta. Anayasa’yı ihlâlle
eleştirilen AYM, uygun gerekçe yazmak için hafta sonu da mesai yaptı” denildi. (6 Mart 2016)
• Star: Zaman-PKK işbirliği
Star Gazetesi “Zaman PKK ile işbirliği yapmış” başlıklı 1. sayfa haberinde, “Feza Gazetecilik A.Ş.’ye
kayyım atanmasıyla sonuçlanan soruşturma, paralel yapı ile terör örgütü PKK arasındaki ilişkiyi de
gün yüzüne çıkardı” ifadeleri kullanıldı. (6 Mart 2016)

• Dede: Cumhuriyet de kurtulamayacak

Star Gazetesi Yazarı Ersoy Dede, "Kayyım kararı yanlış, el konmalıydı!" başlıklı yazısında, "…Bakın
tutuksuz yargılanmasına karar verilen Ekrem Dumanlı gitti. Gazetesi kurtuldu mu sanki? Cumhuriyet
Gazetesi de kurtulamayacak. Bundan böyle gözümüzün içine baka baka terör örgütü propagandası
yapamayacaksınız” dedi. (6 Mart 2016)

• Küçük, kime kayyım atanıp kime atanmayacağını biliyor!

Star Gazetesi yazarı Cem Küçük, "Bu yazıyı iyi oku John Bass..." başlıklı yazısında, "…FETÖ dışında
hiçbir gazeteye ve televizyona kayyım atanmayacaktır" dedi. (7 Mart 2016)

• Akşam’ın manşeti Zaman
Akşam Gazetesi, “Zaman’da hayalet hat” manşetiyle çıktı. “Gazete değil karargâh” alt başlığının
kullanıldığı haberde, “Pensilvanya’nın emir ve talimatları Zaman’ın Yeni Bosna’daki merkezine,
buradan da izi takip edilemeyen ‘Thin Client’ cihazıyla imamlara aktarıldığı belirlendi” ifadeleri
kullanıldı. (8 Mart 2016)

• “Havuz” hep bir ağızdan

AYM’nin Dündar ve Gül ile ilgili gerekçeli kararını açıklamasının ardından Akşam Gazetesi “AYM
delilleri kararttı”, Sabah Gazetesi “Gerekçeyi izahta epey zorlandılar”, Yenişafak Gazetesi “Tepkiye göre
gerekçe”, Star Gazetesi “Kandıramazsın Zühtü”, Güneş Gazetesi “Gerekçesi kararından beter”, Yeni
Akit Gazetesi “AYM’de 12 yanlış 3 doğruyu boğmuş” başlıklarıyla verildi. (10 Mart 2016)

• "Dündar'ın uzun yıllarını hapishanede geçirmesi Türk devletinin şeref meselesidir"

Star Yazarı Cem Küçük, "Teröre desteğin affı olmaz" başlıklı yazısında, Cumhuriyet Gazetesi Genel
Yayın Yönetmeni Can Dündar'ı hedef gösterdi ve Dündar hapishanede ne kadar uzun süre tutulursa,
devletin o kadar yararına olacağını savundu. Küçük, “Can Dündar jet hızıyla tutuklanmalı ve asla
tahliye edilmemelidir. Can Dündar’ın uzun yıllarını hapishanede geçirmesi artık Türk Devletinin şeref
meselesidir. Eğer Can Dündar tutuklanmazsa, terörle mücadelenin hiçbir anlamı olmaz” diye yazdı. (16
Mart 2016)
• Akşam’ın “Reza” hassasiyeti
Akşam Gazetesi, Türkiye’nin 17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu ile adını duyduğu işadamı
Reza Zarrab’ın Miami’de tutuklanmasının ardından, “Derin operasyon” sürmanşetiyle çıktı. ABD’deki
soruşturmayı yürüten Savcı Preet Bharara’nın fotoğrafını kullanan Akşam, haberinde “Reza Zarrab’ın
ABD’de tutuklanması Türkiye’ye yönelik yeni bir algı operasyonuna dönüştü. Doğan Grubu basın
ayağını üstlenirken, ABD’li bazı yetkililer açıklamalarıyla çanak tuttu” ifadelerine yer verildi. (24 Mart
2016)

• Akşam’dan tuhaf karşılaştırma

Akşam Gazetesi, 1. sayfasından “Hangi ülke daha demokrat?” başlıklı ilginç bir habere imza attı.
Haberde Aydın Doğan ve Reza Zarrab’ın fotoğraflarını kullanan gazete, Doğan’ın fotoğrafının altına
“Türkiye. Suçu: Mali tutuksuz”, Zarrab’ın fotoğrafının altına ise “Amerika. Suçu: Mali tutuklu” yazdı. (26
Mart 2016)
• Star’dan “Haçlı ittifakı” benzetmesi
Star Gazetesi, 1. sayfadan verdiği anonsta, “Hürriyet, bütün umudunu Reza Zarrablı Beyaz Saray
darbesine bağladı” ifadelerini kullandı. Aynı gazete, Dündar ve Gül’ün MİT tırları davasıyla ilgili ilk
duruşmasını izleyen bazı ülkelerin başkonsolosları hakkında, “Tır ihanetinde haçlı ittifakı” başlıklı bir
haber yayımladı. Haberde, “Casusluktan yargılanan Can Dündar’la duruşmaya giren 11 ülkenin
başkonsolosu yargıyı etkilemeye kalkıştı” denildi. (26 Mart 2016)
• Sabah’tan ilginç “DHKP-C’li FETÖ’lü avukat” haberi
Sabah Gazetesi, Dündar ve Gül’ün MİT tırları davasının ilk duruşmasını haberleştirirken, “Dündar
ittifakı” başlığını kullandı. Haberde, “MİT tırları davasında Dündar ile Gül’ü DHKP-C’li, FETÖ’cü ve
PKK’lı avukatlar birlikte savunuyor” ifadeleri kullanıldı. (26 Mart 2016)

3-) İŞTEN ÇIKARMALAR, İSTİFALAR, VERİLMEYEN HAKLAR ve KAPANAN BASIN
ORGANLARI
• Gazeteci Türey Köse işten çıkarıldı
Cumhuriyet Gazetesi’nin deneyimli muhabiri Türey Köse işten çıkarıldı. (6 Ocak 2016)
• Gazeteci Çakır işten çıkarıldı
Gazeteci-yazar Ruşen Çakır, Habertürk’teki işinden çıkarıldı. Çakır sosyal medya hesabından yaptığı
açıklamada, “Zaten beklenmiyor muydu? Beklenen oldu” dedi. (26 Ocak 2016)

• Habertürk’te işten çıkarmalar
Habertürk TV ile Habertürk Gazetesi’nin iki servisinin birleştirilmesi kararı ve genel müdürlüğe Veyis
Ateş’in getirilmesinin ardından Habertürk TV’de işten çıkarmalar oldu. İlk aşamada sunucular Duygu
Canbaş, Belkıs Kılıçkaya ve Serap Belet Douillet’in işine son verildi; kısa bir süre sonra da Habertürk
TV muhabirleri Ahmet Örsoğlu, Gökçen Kandemir, Leyla Ünal ve Onur Aksoy işten çıkarıldı. (13-19
Şubat 2016)
• 500 basın emekçisi işsiz kaldı
26 Ekim 2015 tarihinde kayyım atanmasının ardından 71 gazetecinin işsiz kaldığı bünyesinde
Kanaltürk, Bugün TV, Bugün Gazetesi, Millet Gazetesi ve Kanaltürk Radyo’yu barındıran İpek Medya
Grubu’nun kapatılması kararı yine basın çalışanlarının mağduriyetine yol açtı. Kayyımla birlikte bir
yandan işten çıkarmalar bir yandan da işe alımların yapıldığı söz konusu basın yayın organlarının
kapatılmasıyla birlikte yeni işe alılanlar da dâhil toplam 500 basın çalışanı işsiz kaldı. (29 Şubat 2016)
• Star, Akşam, Güneş gazeteleri ile Kanal 24 ve 360’tan 160 kişi çıkarıldı
AKP iktidarına yakın işadamlarından Ethem Sancak’ın sahibi olduğu Star, Akşam ve Güneş gazeteleri
ile Kanal 24 ve 360 kanallarından 160 basın emekçisinin iş akdine son verildi. (27-29 Şubat 2016)
• Zaman’da Genel Yayın Yönetmeni Bilici’nin işine son verildi
Kayyım atanan Zaman Gazetesi’nde Genel Yayın Yönetmeni Abdülhamit Bilici’nin işine son verildi. (5
Mart 2016)
• Sabah’tan işten çıkarma
AKP’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde süren operasyonları ve basına yönelik baskılarına tepki
içerikli tweetler atan Sabah Gazetesi Dış Haberler muhabiri Enise Aşkın, işten çıkartıldı. (6 Mart 2016)
• Sabah’ta işten çıkarmalar devam etti
Sabah gazetesinin İstanbul bürosunda görevli deneyimli üç gazetecinin işine son verildi. Mustafa
Akbaş, Veli Sarıboğa ve Deniz Derin işten çıkartılan gazeteciler oldu. (15 Mart 2016)
• NTV Spor’da işten çıkarmalar
2008 yılından bu yana yayın yapan NTV Spor kanalı, ‘küçülme’ gerekçe gösterilerek, 20’ye yakın
kişinin işine son verdi (25 Mart 2016)
• Olay TV Ankara bürosu kapandı; 5 gazeteci işten çıkarıldı
Olay TV'nin 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Ankara temsilciliği ekonomik nedenler gerekçe
gösterilerek kapatıldı. 5’i gazeteci 6 kişi işsiz kaldı. Mehmet Çatakçı (Ankara Temsilcisi), Umut
Albayrak (Parlamento muhabiri), Esra Koçak Mayda (Parlamento muhabiri), Murat Karabulut
(kameraman), Muzaffer Adıgüzel (kameraman) işten çıkartılan basın mensupları oldu. (30 Mart 2016)

4-) DİĞER GELİŞMELER VE ULUSLARARASI TESPİTLER
• AB başkonsoloslarından Cumhuriyet’e destek
Cumhuriyet Gazetesi’nin İstanbul’daki bürosunu toplu olarak ziyaret eden AB’ye üye 11 ülkenin
İstanbul başkonsolosu, Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklanma süreciyle ilgili bilgi aldı; davayı
fizikken de izleyeceklerini ve dava sürecinde gazetecilerin yanlarında olacaklarını ifade etti. (6 Ocak
2016)

• AK, Bianet muhabirine şiddeti sordu
Avrupa Komisyonu (AK), geçen yıl 6 Kasım’da İstanbul’daki YÖK protestosunu haber takibi yapan
Bianet muhabiri Beyza Kural’a, polisler tarafından ters kelepçe vurularak gözaltına alınma girişimini
Türk Hükümeti’ne soru sordu. AK Türkiye Daimi Temsilcisi Erdoğan İşcan imzalı cevapta, gösterinin
yasadışı olduğu, muhabir Beyza Kural’ın göstericilerin arasında yer aldığı, basın kartını göstermesinin
hemen ardından serbest bırakıldığı iddia etti. (11 Ocak 2016)
• Can Dündar’a ‘ifade özgürlüğü’ ödülü
PEN’in, uluslararası yardım kuruluşu OxfamNovib ile birlikte her yıl dünyanın değişik ülkelerinde
baskı altında kalan ve sansüre uğrayan gazeteci, yazar sanatçılara verdiği ‘ifade özgürlüğü ödülü’
cezaevinde olan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a verildi. (15 Ocak 2016)
• AİHM’den Nokta Dergisi kararı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2007 yılında 'darbe günlükleri' ile gizli belgeleri yayınladığı
gerekçesiyle baskı gören ve kapatılan Nokta Dergisi’ne ilişkin başvuruyu karara bağladı. Dergi’nin
kapatılmasının insan haklarına aykırı olduğu belirtilen kararda, 'kamunun bilgi edinme hakkı, medya
ve ifade özgürlüğünün ihlâl edildiği’ belirtildi. (19 Ocak 2016)
• “Siyasette şeffaflık için basın özgürlüğü şart”
Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin, 'Siyasetin Finansmanı ve Şeffaflık' konulu kampanyasının
sonuçlarını içeren raporunda, siyasilerin hesap verebilir ve şeffaf olabilmesi için basın özgürlüğü
vurgusu yapıldı. Raporda, “Siyasette şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanmasında öncelikle basının
özgür ve tarafsız olması gerekmektedir. Bilgi ve haberin serbest akışının engellenmesi ve basına
uygulanan kısıtlamalar, hükümet, siyasi parti ya da belli çıkar gruplarını destekleyen medya
yapılarının oluşmasını kolaylaştırır” denildi. (25 Ocak 2016)
• Freedom House’tan, Türkiye’de ‘basın baskı altında’ tespiti
Washington merkezli insan hakları örgütü Freedom House (Özgürlük Evi) ‘Dünya Özgürlük
Raporu’nda, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan kaynaklı Türkiye’de basının baskı
altında olduğunun altı çizildi. (27 Ocak 2016)
• Strasburg’dan, gazeteci Dündar’a destek
Fransa’nın Strazburg kentinde bulunan ‘Club de la Presse Strasburg-Europe’ binasına, Sınır Tanımayan
Gazeteciler tarafından, tutuklu gazeteci Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’ın
posteri ve ‘Gazetecilik Suç Değildir’ yazısının yer aldığı afiş asıldı. (3 Şubat 2016)
• Türkiye, Twitter’de en fazla sansür isteyen ülke
Twitter’ın altı ayda bir yayınladığı şeffaflık raporuna göre, Türkiye sansür başvurusunda ilk sırada.
Twitter’a Temmuz-Aralık 2015 tarihleri arasında yapılan 4 bin 617 başvurunun 2 bin 211’i, yaklaşık
yüzde 48’i Türkiye’ye ait. (20 Şubat 2016)
• Uluslararası Af Örgütü: İfade özgürlüğü zarar gördü
Uluslararası Af Örgütü, “2015 Yılı Hak İhlalleri Raporu”nda, Türkiye’de basını susturmak için eşi
benzeri görülmemiş adımlar atıldığına dikkat çekti. (24 Şubat 2016)
• BM’den, kayyım uyarısı
Cenevre’de “BM İnsan Hakları Konseyi” oturumunda, hazırladığı yıllık rapor üzerine konuşan BM
İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin, “Türk yetkililerin, Zaman Gazetesi’ne karşı
uygulamaları, ülkede basın ve ifade özgürlüğüne karşı yapılan endişe verici en güncel gelişme” dedi.
(10 Mart 2016)

• Alman vekillerden, Erdoğan’a mektup
Alman milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bir mektup yazarak, Türkiye’deki ifade ve
basın özgürlüğüne ilişkin kaygılarını dile getirdi. Mektupta, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkındaki davaya son verilmesi istendi. (17
Mart 2016)
• IPI’dan Türkiye’deki basın özgürlüğüne ilişkin tespitler
Katar’ın Doha kentinde düzenlenen Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Dünya Kongresi sırasında
yapılan 65’nci yıllık Genel Kurul toplantısında alınan kararda, Türkiye’nin bağlı olduğu uluslararası
hukuk kurullarına ve Anayasası’nda basın özgürlüğü ve ifade özgürlükleriyle ilgili maddelere uyacağı
teminatı olmasına rağmen, AKP hükümetinin buna uygun tavırlar göstermediğine dikkat çekildi.
Kararda, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün
cezaevine konulması, yargılanmaları ile Zaman ve CİHAN Haber Ajansı’na kayyım atanmasının kabul
edilemez olduğu vurgulandı. (21 Mart 2016)
• ‘MİT TIR’ları davasındaki karara AB’den tepki
AB Komisyonu'nun Komşuluk Politikaları ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes
Hahn, gazeteciler Can Dündar ile Erdem Gül’ün yargılandığı ‘MİT TIR’ları davasının ilk duruşmasında
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği, “duruşmaların kapalı yapılması” kararına "Bu dava
Türkiye'de basın özgürlüğü ve hukukun egemenliği için test niteliğinde. Sorumlu, bağımsız gazetecilik
bir suç değildir demokrasinin temel direğidir. Aday ülkeler ifade özgürlüğünü güvence altına almak
zorundadır" diyerek tepki gösterdi. (25 Mart 2016)

