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1.Giriş 

Şeffaflık demokrasinin en temel ilkelerinden bir tanesidir. Şeffaflığın sağlanması 

içinse düşünce ve ifade hürriyeti gereklidir. İfade hürriyetinin vazgeçilmez bir 

unsuru olan basın özgürlüğü, haber, bilgi, düşünce ve kanaatlerin, kitle iletişim 

araçları yoluyla serbestçe elde edilebilmesi, ifade edilebilmesi ve yayılabilmesi 

anlamına gelir. Basın özgürlüğü, ülkemizde 1839 Tanzimat Fermanı ile birlikte 

tartışılmaya başlanmıştır. Basın özgürlüğü konusunda, tek parti rejiminin 

uygulandığı 1923-1950 arası ile ara rejim dönemlerinde sıkıntılı süreçler 

yaşanmıştır.  

 

Basın özgürlüğünün en önemli yanı, basının siyasi iktidar karşısında özgür 

olmasıdır. Buna göre, siyasi iktidar basının habere ulaşma ve haberi yayma, 

düşünce ve kanaatleri açıklama, okuyucunun ise haber alma hakkını 

engellememelidir. Diğer taraftan ise engelleyecek etkenleri önleyici tedbirler 

almalıdır. Siyasi iktidar ile basın arasındaki ilişkinin bu şekilde anlaşılması, 

iletişim özgürlüğünün sağlanması açısından son derece önemli bir faktör olan 

basında çoğulculuğun da güvencesini oluşturur. Böylelikle basının kendi içindeki 

özgürlüğü de garanti altına alınır.  

 

Türk basını maalesef bu objektif kriterleri yakalamadan uzak bir durumdadır. 

Cumhuriyet tarihi boyunca tüm siyasi iktidarlar, kitle iletişim araçlarının 

kendilerini destekler nitelikte yayın yapmasını istemiş ve bunu sağlamak için 

çaba sarf etmiştir. Örneğin, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, işadamı Korkmaz 

Yiğit aracılığı ile Milliyet Gazetesi‟ni etkisi altına almaya çalışmış ve „„güdümünde 
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bir medya düzeni kurmak için tüm organizasyonları gerçekleştirdiği‟‟  

suçlamasıyla Yüce Divan‟da yargılanmıştır.1   

 

Kendi kontrolünde bir medya oluşturma ve medyayı etki altına alma çabaları AKP 

iktidarında daha önce hiç olmadığı kadar zirveye çıkmış, önceki iktidarların 

başaramadığını Erdoğan hükümetleri kendi hesabına hayata geçirmeyi 

başarmıştır. Bugün ulusal yayın yapan onlarca özel TV kanalı, gazete, dergi ve 

ajansın yanı sıra devlet kurumları olan TRT ve AA da AKP iktidarının güdümünde, 

objektiflikten uzak yayın yapmaktadır. İktidar, elindeki tüm kaynakları kullanarak 

muhalif yayın yapan kurumları baskı altında tutmaktadır. Muhalif medya 

kuruluşları, Maliye eliyle vergi cezaları, RTÜK eliyle ise yayın durdurma ve idari 

para cezaları ile terbiye edilmektedir. Muhalif bir kanal veya gazetenin patronu, 

kamudan ihale alamama endişesini yaşamakta, muhalif gazeteciler sübjektif 

akreditasyon kriterleri ile cezalandırılmaktadır.  

 

Gazetecilerin zaman zaman polis tarafından şiddete uğraması, görev 

yapmalarının engellenmesi, yazdıkları nedeniyle işlerinde olmaları, bazı 

gazetecilerin hapiste yatıyor olması, basın özgürlüğüyle ilgili diğer sıkıntılı konular 

arasında gelmektedir. Dünyaca ünlü düşünce kuruluşu Fredoom Hause‟un 2014 

raporuna göre maalesef Türkiye „basın özgürlüğü olmayan ülkeler‟ kategorisinde 

yer almıştır.  

 

2013 ve 2014‟ü kapsayan bu rapor, Türkiye‟de ifade hürriyeti ve basın özgürlüğü 

alanında yaşanan sıkıntıları kayda geçirme ve yapıcı eleştiri ve önerilerde 

bulunma amacını taşımaktadır. Bu amaca ulaşmak için öncelikle basın özgürlüğü 

kavramını ve kavramsal çerçeveyi özetleyeceğiz. Ardından gazetesi, televizyonu, 

interneti ve sosyal medyası ile Türk basınını fotoğrafı çekilecek. İktidara yakın 

medyanın oluşumu ve medyaya baskı yöntemleri analiz edildikten sonra ise gezi 

olayları ve seçimler gibi olaylar bazında medyaya baskı incelenecektir. Sonuç 

bölümünde rapordaki temel analizler özetlenecek ve yapıcı öneri ve eleştiriler 

ortaya konacaktır.  

 

 

                                                 
1
 http://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/02_yilmaz_taner_05_02.pdf 

 

http://www.anayasa.gov.tr/files/pdf/02_yilmaz_taner_05_02.pdf
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2. Kavramsal Çerçeve ve Türkiye’deki Medyanın Durumu 

Basın özgürlüğü, haber, bilgi, düşünce ve kanaatlerin kitle iletişim araçları 

yoluyla serbestçe elde edilebilmesi, ifade edilebilmesi ve yayılabilmesidir. Bilgiye, 

habere  “ulaşabilme hakkı”, elde edilen bilgiyi, haberi, düşünceyi “açıklayabilme 

hakkı” ve bu bilgiyi, düşünceyi, kanaati, haber, yorum, fotoğraf ve görsel ürünü 

“yayabilme hakkı” basın özgürlüğünün temel unsurlarıdır.  

 

Basın özgürlüğü, kitle iletişim araçlarının özgürce kullanımının yanı sıra düşünce 

ve ifade özgürlüğünü de içine alan, sadece gazetecinin mesleğini özgürce 

yapabilmesini değil, halkın haber alma hakkını ve özgürlüğünü de kapsayan geniş 

bir kavramdır. Basın özgürlüğü, basın açısından habere ulaşma ve toplama, 

düşünce ve kanaatleri açıklama ve tüm bunları yayabilme, okuyucu açısından ise 

haber alma serbestisini içermektedir. Basın özgürlüğü kavramı günümüzde,  

iletişim ve internet teknolojisinin geldiği nokta itibariyle twitter, facebook ve 

youtube gibi sosyal medya mecraları ile internet platformlarını da içermektedir. 

Basın özgürlüğünün birbirini tamamlayan iki ana boyutu bulunmaktadır. Birincisi, 

basının siyasi iktidar karşısında özgür olması, diğeri ise basının kendi içindeki 

özgürlüğüdür. Temel haklar arasında sayılan basın özgürlüğü, ulusal ve 

uluslararası hukuk tarafından teminat altına alınmıştır.   

 

2.1.Ulusal ve Uluslararası Hukukta Basın Özgürlüğü 

 

 A-İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (1948) 

 „„Herkesin kanaat ve ifade özgürlüğü hakkı vardır; bu hak, müdahale 

olmaksızın kanaat taşıma ve herhangi bir yoldan ve ülke sınırlarını 

gözetmeksizin bilgi ve fikirlere ulaşmaya çalışma, onları edinme ve yayma 

serbestliğini de kapsar‟‟ (madde 19). 

B- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (1950) 

 „„Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının 

müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat 

özgürlüğünü ve haber ve görüş alma ve de verme özgürlüğünü de kapsar. 

Bu madde, Devletlerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir izin 

rejimine tabi tutmalarına engel değildir‟‟ (madde 10). 
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C-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

 „„Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır‟‟ 

(madde 22). 

 ‟‟Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek 

başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet 

resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da 

vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema 

veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel 

değildir‟‟ (madde 26). 

 „„Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve malî 

teminat yatırma şartına bağlanamaz. Devlet, basın ve haber alma 

hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır‟‟ (madde 28). 

D- Basın Kanunu 

 „„Basın özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama 

ve eser yaratma haklarını içerir‟‟ (madde 39). 

 

2.2. Türkiye’de Medyanın Durumu 

2013 verilerine göre Türkiye‟de yerel, ulusal ve bölgesel, yayın yapan, 3.873 

adet dergi, 2.905 adet gazete, 263 televizyon kanalı ve 1058 radyo istasyonu, 

toplam sayısı bilinmeyen yüzlerce internet sitesi, 32 milyon Facebook ve 9.6 

milyon Twitter kullanıcısından oluşan bir medya sektörü bulunmaktadır.  

 

TÜİK‟in 2013 Eylül ayında yayımladığı Yazılı Medya İstatistiklerine göre 2012 

yılında ülkemizde yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 2 milyar 308 

milyon 507 bin olup, bunun %94‟ünü gazeteler oluşturmaktadır. Türkiye'de 

yayımlanan gazetelerin yüzde 90,4'ü yerel, yüzde 3,4'ü bölgesel ve yüzde 6,2'si 

ise ulusal yayın yaparken, dergilerin yüzde 35,2'si yerel, yüzde 7,8'i bölgesel, 

yüzde 57,1'i ulusal yayın gerçekleştirdi. Gazetelerin yüzde 13,5'i günlük, yüzde 

29,5'i haftalık olarak yayımlandı.2  

                                                 
2
 http://sozcu.com.tr/2013/ekonomi/iste-son-yazili-medya-istatistikleri-364674/ 

 

http://sozcu.com.tr/2013/ekonomi/iste-son-yazili-medya-istatistikleri-364674/
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Türkiye‟de gazete ve dergi trajlarının düşük kalması dikkat çekicidir. Şöyle ki; 

Dünya Gazeteler Birliği (WAN) verilerine göre 1000 kişi başına 600‟den fazla net 

satışla, dünyada kişi başına en çok gazete satılan ülke Norveçtir. Bu ülkeyi 

Japonya, Finlandiya, İsveç, Danimarka, İsviçre, Avusturya, Singapur, Kanada, 

Almanya, Hollanda, İngiltere, ABD izlemektedir. 123 milyon nüfuslu Japonya‟da 

toplam gazete tirajı 70.4, nüfusu 82.5 milyon olan Almanya‟da ise 22.1, nüfusu 

300 milyona ulaşan ABD‟de gazetelerin toplam tirajı 48.3 milyon civarındadır. 

 

Türkiye‟de Yay-Sat ve Merkez Dağıtım verilerine göre bayilerde satışı yapılan 

gazetelerin net satışı günlük ortalama 4.7 milyon civarındadır. Yani 1000 kişiye 

73 gazete düşüyor.3 Gazete sayısındaki yerel medyanın yüzde 90 varlığına 

karşın, tirajda durum tersinedir. Ulusal yayın yapan ve toplamda yüzde 6.7 ile 

tanımlayacağımız gazeteler tirajın yüzde 92‟sine sahiptir. Yerel gazetelerin satışı 

ise çok düşük boyutta kalmaktadır.   

 

RTÜK kayıtlarına göre; 24 yaygın, 15 bölgesel, 209 yerel olmak üzere toplam 248 

adet özel televizyon kanalı bulunmaktadır. TRT‟nin yayın yaptığı 15 televizyon 

kanalıyla birlikte bu rakam 263'e ulaşmaktadır. Bu yayınlar dışında 93 kablo ve 

193 uydu yayını bulunmaktadır. 

 

İşitsel yayıncılıkta; 38 yaygın, 98 bölgesel, 922 yerel radyo bulunmaktadır. 

Ayrıca uydu üzerinden yayın yapan radyo sayısı da 62‟dir. TRT‟nin toplam radyo 

sayısı ise 16‟dır.  

 

32 milyonu aşkın kayıtlı kişi sayısıyla Türkiye, Facebook‟u dünyada en çok 

kullanan yedinci ülke konumundadır. Türkiye, 9.6 milyon Twitter kullanıcısı ile de 

aktif bir konumdadır.  

 

Türkiye‟de televizyon yayıncılığı, hem etki alanı, hem de ekonomik boyutuyla 

yazılı medyaya göre daha ön planda yer alıyor. Yayınların ulaştığı 18 milyon 

hanenin büyük bir çoğunluğu, çok kanallı platformlara erişebiliyor. Türkiye‟de 

televizyon yayınları, karasal-analog (Çatı antenleri aracılığı ile alınan yayın) 

olarak aktarılabildiği gibi Türksat uydusu üzerinden bazıları yüksek çözünürlüklü 

                                                 
3
 http://www.tgf.com.tr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=47&Itemid=86 

 

http://www.tgf.com.tr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=47&Itemid=86
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(HD) olarak da evlere iletilebiliyor. Türkiye‟de uydu üzerinden yayın yapan 3 

farklı dijital platform bulunmaktadır. Bunlardan Digiturk‟ün 3,3 milyon, D-

Smart‟ın 1,7 milyon, Kablo TV‟nin ise 1.2 milyon analog ve 130 bin dijital abonesi 

vardır. Bunların dışında Türkiye‟de Türk Telekom tarafından oluşturulan ve 

internet üzerinden yayın yapan IPTV servisi bulunmaktadır. Tüm bu 

platformlardan ulusal, yerel ve uluslararası yayın yapan pek çok kanal rahatlıkla 

izlenebiliyor. 

 

Türkiye'deki yıllık reklam harcaması 2013 yılında 4,6 milyar lira olarak 

gerçekleşmiştir.4 Reklam sektöründeki ekonomik büyümenin yanı sıra bir başka 

dikkat çekici nokta ise; Yeni Medya olarak tanımlanan, internet ve mobil 

yayıncılık gibi dijital mecraların reklam gelirinden aldığı paylarda ciddi bir artış 

yaşanmasıdır. Dijital medya mecralarının reklam pastasından aldığı pay %8 

olarak gerçekleşmiştir. Reklam gelirlerinden en büyük pay %57'lik bir oranla 

televizyona giderken bunu sırasıyla; %22 gazete, %8 internet, %7 açık hava, 

%3 radyo, %2 dergi ve %1 ile sinema izlemektedir. 

 

Türkiye‟de nüfusun yarıya yakını sabit veya mobil ağlar üzerinden internet 

erişimine sahiptir. 32 milyonu aşkın kayıtlı kişi sayısıyla Türkiye, Facebook‟u 

dünyada en çok kullanan yedinci ülke konumundadır. 9.6 milyon Twitter 

kullanıcısı olan ülkede5 video paylaşım siteleri de büyük ilgi görüyor. TUİK‟in 

2012 Nisan verilerine göre Türkiye‟deki internet kullanıcılarının %72,5‟i internet 

üzerinden gazete ve dergi okumaktadır. Medyanın en yeni sektörü olan mobil 

yayıncılık, 2000‟lerde operatörlerin SMS yoluyla bilgi/haber aktarmasıyla 

başlamış, ardından medya gruplarıyla birlikte çalışılmasıyla büyümüştür. 2009‟da 

3G lisans ihalesinin yapılmasının ardından mobil yayıncılıkta internet erişimi hızla 

yaygınlaşmış, sektöre önemli bir gelir kaynağı oluşturmuştur. Türkiye‟de 2012 

Eylül ayı itibariyle 67.160.000 olan cep telefonu abonesinin, 40.300.000'i 3G 

abonesidir. 

 

 

 

                                                 
4
 http://www.finansgundem.com/haber/reklam-pastasi-5-milyar-tl_ye-dayandi/328486 

 
5
 http://webrazzi.com/2013/02/12/twitter-turkiye-istatistikleri-2013/ 

 

http://www.finansgundem.com/haber/reklam-pastasi-5-milyar-tl_ye-dayandi/328486
http://webrazzi.com/2013/02/12/twitter-turkiye-istatistikleri-2013/
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3. Havuz Medyasının Oluşumu ve Medyaya Baskı Yöntemleri 

Türk medyası, tarihte hiç olmadığı kadar siyasi iktidarın baskısı altındadır. Baskı 

en tepedeki patrondan sahada görev yapan muhabire kadar hissedilmektedir. 

Bunun da ötesinde iktidar kendi medyasını kurmuştur. AKP iktidarı bir taraftan 

havuç ve sopa politikası ile mevcut medya kurumlarını şekillendirirken, bir 

taraftan da güdümündeki işadamları eliyle kendi medyasını oluşturmuştur. Bazı 

medya gruplarının gönüllü olarak iktidarı desteklemesi normal karşılansa bile, 

medyaya baskı yapılması ve medya kuruluşlarının baskıyla el değiştirmeye 

zorlanması demokrasilerde kabul edilemeyecek anormal bir durumdur.  

 

3.1. ‘Havuz Medyası’ denilen İktidarın Kontrolündeki Medyanın Oluşumu  

AKP iktidarının „havuz medyası‟ denilen kendi güdümündeki medyayı 

oluşturmadaki ilk büyük hamlesinin, Star medya grubu olduğu yaygın bir 

kanaattir. Star Medya Grubu‟nun AKP iktidarının resmi yayın organı gibi çalıştığı, 

medya dünyasında herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Star gazetesinin 

20.08.2014 tarihinde şahsımı hedef alan mesnetsiz bir iddiayı manşet yapması 

da bu grubun amacını açıkça ortaya koymaktadır.6 Ethem Sancak‟tan Hasan 

Doğan‟a, Fettah Tamince‟den AKP eski Milletvekili Tevhid Karakaya‟ya ve Azeri 

petrol şirketi SOCAR‟a kadar pek çok patronun sahip olduğu Star Medya 

Grubu‟nun, sermaye yapısı ve sahipleri konusunda aydınlatılması gereken, 

kamuoyunda tartışılan birçok sorular bulunmaktadır. 

 

Star Medya Grubu‟nun AKP‟nin iddia edilen „Para havuzu‟ ile alındığına dair somut 

bir delil olmamasına karşın Sabah Gazetesi, ATV ve A Haber televizyonlarını 

bünyesinde barındıran Turkuaz medya grubunun satışı için para havuzu 

oluşturulduğu, 17-25 Aralık soruşturma fezlekeleriyle ortaya çıkmıştır. Ciner 

Grubu tarafından Dinç Bilgin'den satın alınan Sabah Gazetesi ve ATV'ye TMSF 

2007 yılında el koymuş, daha sonra da grup 22 Nisan 2008'de 1.1 milyar dolar 

karşılığında Çalık Grubu'na satılmıştı. Çalık grubu 20 Aralık 2013‟te Turkuaz 

Medya‟yı Kalyon Gruba ait Zirve Holding‟e 630 milyon dolara sattığını duyurdu.7 

Sektörde, 1.1 milyar dolara satın alınan grubun, 630 milyon dolara nasıl satıldığı 

                                                 
6
 http://haber.stargazete.com/guncel/idris-balin-kehaneti/haber-928236 

 
7
 http://www.gazetecileronline.com/newsdetails/12215-/GazetecilerOnline/sabah-atvyi-erdoganin-tarikati-satin-

aldı. 

 

http://haber.stargazete.com/guncel/idris-balin-kehaneti/haber-928236
http://www.gazetecileronline.com/newsdetails/12215-/GazetecilerOnline/sabah-atvyi-erdoganin-tarikati-satin-aldı
http://www.gazetecileronline.com/newsdetails/12215-/GazetecilerOnline/sabah-atvyi-erdoganin-tarikati-satin-aldı
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sorgulanmaya başlanmıştı. Ancak ilerleyen aşamada, 630 milyon dolarlık kısmın, 

sadece Çalık Grubu‟na nakit yapılacak ödemeden oluştuğu belirlendi. Kamu 

bankalarından kullanılan 750 milyon liralık kredilerin de üstlenilmesi ile birlikte 

grubun toplam değeri 1,3 milyar dolarlar düzeyine yükseliyordu. 17-25 Aralık 

soruşturmaları, bu satışın aşağıda açıklandığı üzere normal olmadığını ortaya 

koydu. Sabah ve ATV Yolsuzluk Fezlekesi‟nde, Turkuaz Medya‟nın satışı için 

iktidar eliyle 630 milyon dolarlık para havuza oluşturulduğu detayları ile yer aldı.  

 

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu‟nun da Meclis kürsüsünden dile getirdiği Binali 

Yıldırım hakkında hazırlanan 241 sayfalık fezlekeye göre para havuzu Başbakan 

Erdoğan‟ın talimatı ile dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali 

Yıldırım tarafından oluşturuldu. Bakanlık bünyesindeki kurumların yaptığı büyük 

ihalelerin, bazı iş adamlarına verilmesi karşılığında %10 komisyon istendiği 

internette de yayımlanan tapelere yansıdı. Fezlekedeki tapelere göre Mehmet 

Cengiz, Celal Koloğlu, İbrahim Çeçen ve Nihat Özdemir‟den alınan 100‟er milyon 

dolar ve diğer işadamlarından alınan paralar ile 630 milyon dolarlık bir para 

havuzu oluşturuldu. Nitekim Nihat Özdemir bu parayı verdiğini itiraf etti ancak 

borç olarak verdiğini ileri sürdü.8 Başbakan Erdoğan‟ın damadı Berat Albayrak ile 

oğlu Bilal Erdoğan‟ın paraların yerine ulaşmasını yakından takip ettiği de dosyaya 

yansıdı. Operasyona kadar, Çalık Grubu‟na yaklaşık 500 milyon dolarlık nakit 

ödeme yapıldı. 130 milyon dolarlık kısım ise ödenmedi. Ayrıca kamu 

bankalarından kullanılan krediler için de devir işlemleri gerçekleştirilemedi. Çalık 

Grubu da işlemler tamamlanmadığı için hisseleri uzun süre devredemedi.9 

Turkuaz Medya‟nın satışına ilişkin belgelere göre, 2 gazete ve 2 televizyon ile 

birkaç dergiyi barındıran medya grubunu satın alıyor gözüken Zirve Holding 

sadece paravandı. Türkiye‟nin en büyük medya gruplarından olan Turkuaz medya 

(Sabah-Takvim-ATV-A Haber), iddiaya göre iktidarın topladığı paralarla alındı. 

Bundan dolayıdır ki bu medya grubu adeta iktidarın sözcüsü gibi bir yayın 

politikası sürdürmektedir. Sabah ve Takvim gazetelerinin manşetlerini bile Bilal 

Erdoğan‟ın yazdırdığı soruşturma tapelerine de yansıdı.10  

                                                 
8
 http://gundem.bugun.com.tr/ozdemir-itiraf-etti-haberi/970767 

 
9
 http://www.taraf.com.tr/yazilar/huseyin-ozay/sabah-atv-havuzuna-yeni-formul-araniyor/29744/ 

 
10

 http://gundem.bugun.com.tr/bakin-kim-cikti--haberi/1008058 

 

http://gundem.bugun.com.tr/ozdemir-itiraf-etti-haberi/970767
http://www.taraf.com.tr/yazilar/huseyin-ozay/sabah-atv-havuzuna-yeni-formul-araniyor/29744/
http://gundem.bugun.com.tr/bakin-kim-cikti--haberi/1008058
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Çukurova medya grubunun 2013‟te el değiştirmesi de şaibeli bir sermaye 

hareketliliğidir. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Çukurova Grubu‟ndan 

olan alacaklarının tahsili bahanesi ile Show TV, Sky 360 TV, Akşam ve Güneş 

Gazeteleri Mayıs 2013‟te el koydu. Show TV‟yi Ciner Grubu alırken Sky 360 TV,  

Akşam ve Güneş gazetelerini ilk önce Kolin-Limak-Cengiz ortaklığının satın aldığı 

duyuruldu. Ancak daha sonra Ekim 2013‟te Akşam Gazetesi, Güneş Gazetesi, 

Skytürk360 TV ve dergileri, Başbakan Erdoğan‟a yakınlığı ile bilinen Star Medya 

Grubu‟nun eski sahibi işadamı Ethem Sancak aldı.11 Böylece 2 gazete ve 1 haber 

kanalı ile birkaç dergi daha „havuz medyası‟na katılmış oldu.  

 

Hükümet, yukarıda anlatıldığı üzere bazı medya gruplarını doğrudan kurup 

yönetse de bazı grupları da havuç ve sopa politikası ile güdümüne sokmayı 

başardı. Örneğin, Ciner Medya grubu ve Demirören Grubu sermayesi kendilerine 

ait olmasına rağmen Turgay Ciner‟e ve Erdoğan Demirören‟e yapılan baskılar 

sayesinde kontrol altına alındı. (Bakınız Tayyip Erdoğan‟ın Erdoğan Demirören‟i 

ağlatması olayı) Yeni Akit, Yeni Şafak, Türkiye, Milat gibi gazeteler ile TGRT 

Haber TV, TV Net, Ülke TV, Kanal 7 gibi televizyonların da ideolojik olarak 

iktidara yakınlıklarıyla beraber çeşitli kamu imkânlarından yararlanmak veya 

iktidarın baskısından kurtulmak için „yandaş basın‟ olmayı seçtikleri 

düşünülmektedir. 

 

3.2 Havuz Medyasının Sosyal Medya Ayağı 

AKP iktidarı gezi olayları sonrası önemini anladığı sosyal medyada da havuz 

medyası benzeri bir örgütlenme oluşturdu. İddiaya göre „„Aktroll‟‟ olarak tabir 

edilen maaşlı twitter ve facebook timleri, AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman 

Soylu tarafından yönetiliyor. Başbakan Erdoğan‟ın danışmanları da bu gruplara 

aktif olarak destek veriyor. Başlangıçta 6 bin kişi olarak çalışmaya başlayan 

ekibin, zamanla 9-10 bini bulduğu iddia ediliyor. Bu kişiler AKP‟ye muhalif olan 

siyasetçi ve gazetecileri, küfür ve hakaretler ile yıldırmaya çalışırken bir taraftan 

da AKP propagandası yapıyor. AKP‟ye muhalif olan herkes hatta Cumhurbaşkanı 

Abdullah Gül ve eşi bile kimliği belirsiz kişilerin yönettiği @akkulis,@esatreis, 

@gizliarsiv,@kuscuesref gibi hesapların hedefi oluyor. Medyagundemi, 

                                                 
11

 http://haber.sol.org.tr/medya/aksam-ve-sky-turk-ethem-sancaka-satildi-haberi-80557 

 

http://haber.sol.org.tr/medya/aksam-ve-sky-turk-ethem-sancaka-satildi-haberi-80557
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Haber10,Son TV, ensonhaber.com gibi internet siteleri de propaganda amacıyla 

kullanılıyor.  

 

3.3. Patronlara ve Medya Yöneticilerine Baskı  

Milliyet Gazetesinin sahibi Erdoğan Demirören'le Başbakan Erdoğan arasında 

geçtiği iddia edilen ve sonradan şahitler tarafından doğrulanan bir telefon 

görüşmesine göre, Erdoğan‟ın baskısına dayanamayan Demirören telefonda 

ağladı. BDP heyeti ile Öcalan arasında İmralı‟da yapılan görüşmelerin içeriği 28 

Şubat 2013‟te Milliyet‟te “İmralı zabıtları” başlığıyla yayımlanmıştı. Haber 

Başbakan Erdoğan‟ı çok kızdırdı. Erdoğan, ilk iş olarak Milliyet‟in patronu 

Demirören‟i aradı ve genel yayın yönetmeni Derya Sazak ile diğer sorumlular 

hakkında gereğini yapmasını istedi.12 Köşesinde söz konusu haberi savunan 

Milliyet Yazarı Hasan Cemal de, Başbakan Erdoğan‟ın hedefi oldu. Başbakan 

Erdoğan, “Gazeteciliğiniz batsın” diyerek Cemal‟i hedef aldı.13 Takip eden 

günlerde hem Derya Sazak, hem de Hasan Cemal Milliyet‟ten ayrılmak zorunda 

kaldılar. Milliyet ve grubun diğer gazetesi Vatan,  bu olayın ardından hükümetin 

politikalarına ters düşecek hiçbir yayın yapamadı.   

 

Dönemin Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, 10 Şubat 

2014‟te hükümetin medyaya uyguladığı baskıyı CNN Türk canlı yayınında şu 

cümleler ile anlattı: “Bugün gazetecilik onuru ayaklar altındadır. Bugün herkes 

benzer baskıların altında gazetecilik yapıyor. Herkesin içinde bir korku var. Bu 

baskı biliniyordu… Birileri birilerine tecavüz ediyor; tecavüze uğrayanı suçlu 

göstermekten amaç nedir?”  

 

Gerek Fatih Altaylı‟nın anlattıkları gerekse Milliyet‟in sahibi Demirören‟in hüngür 

hüngür ağlaması, Başbakan Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AKP üst düzey 

yöneticilerinin medyayı nasıl sindirdiğini göstermektedir. Neredeyse tüm medya 

patronları ve medya yöneticilerinin bu konuda anlatacak bir hikayesi olduğu 

anlaşılmaktadır.  

 

 

                                                 
12

 http://www.haberler.com/basbakan-erdogan-demiroren-i-fircalayip-aglatti-5754914-haberi/ 

 
13

 http://t24.com.tr/haber/erdogan-boyle-gazetecilik-yapacaksan-batsin-senin-gazeteciligin,224883 

 

http://www.haberler.com/basbakan-erdogan-demiroren-i-fircalayip-aglatti-5754914-haberi/
http://t24.com.tr/haber/erdogan-boyle-gazetecilik-yapacaksan-batsin-senin-gazeteciligin,224883
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3.4. ‘Alo Fatih’ Medyaya Baskı Hattı 

Hükümetin engellemesi nedeniyle gerçekleştirilemeyen 25 Aralık operasyonu 

kapsamında, Ciner Medya Grubu tepe yöneticisi Fatih Saraç, yasal dinlemeye 

takıldı. Başbakan Erdoğan ile Fatih Saraç arasındaki telefon konuşmalarının 

içeriği medyaya baskının boyutunu gözler önüne serdi. 21 Aralık 2012'de Ciner 

Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanvekili olan Fatih Saraç, Erdoğan‟ın Ciner 

grubundaki komiseri gibi çalışıyordu. Yasal dinlemeye takılan ses kayıtlarına göre 

04.06.2013 tarihinde Saraç‟ı Fas‟ta televizyon izlerken arayan Başbakan 

Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin Gezi eylemleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Gül‟ü göreve 

çağırması hakkındaki altyazının, kaldırılmasını istedi. Fatih Saraç daha sonra 

Habertürk TV Genel Yayın Koordinatörü Abdullah Kılıç'ı arayarak talimatları 

iletti.14 Bu olay medyayı çok yakından takip eden Başbakan Tayyip Erdoğan‟ın, 

haber kanallarındaki alt yazılara bile bizzat müdahale ettiğinin göstermektedir. 

 

13.03.2013 tarihli başka bir tapede ise Konsensüs Araştırma Şirketinin Habertürk 

için yaptığı anketin, Başbakan Erdoğan‟ın talimatı ile çarpıtıldığı ortaya çıktı. 

Telefon görüşmesi Fatih Saraç ile Habertürk gazetesi genel yayın yönetmeni Fatih 

Altaylı arasında geçiyordu. Altaylı BDP oylarının ankette düşük göründüğünü, 

MHP oylarından alınacak 3 puanın BDP oylarına yazılabileceğini söylüyordu. 

Konuyu Bilal Erdoğan üzerinden Tayyip Erdoğan‟a ileten Fatih Saraç,  

Erdoğan‟dan aldığı onayla oyların kaydırılması için Fatih Altaylı‟yı tekrar arayarak 

talimat verdi.15 Anketin değiştirilmesi örneği, kamuoyunun iktidar tarafından 

yanlış bir şekilde yönlendirildiğini ve algı operasyonları ile vatandaşların 

kandırıldığını göstermesi açısından manidardır.  

 

Fatih Saraç ile Başbakan Erdoğan‟ın Başdanışmanı Yalçın Akdoğan arasında 

geçen başka bir konuşmada ise Akdoğan‟ın Fatih Saraç'ı, CHP'lilerin Meclis 

konuşmalarının yayınlanması nedeniyle fırçaladığı ortaya çıktı. Ciner Medya‟nın 

„„Alo Fatih‟‟ hattı ile imtihanı bunlarla da sınırlı kalmadı. Habertürk gazetesi sağlık 

editörü Dilek Şanlı, bir anne ve babanın feryadını "Bu mu sağlıkta çağ atladığı 

iddiasındaki Türkiye?" başlığıyla sağlık sayfasına taşımıştı. 17-25 Aralık 

soruşturmasındaki tapelere göre Başbakan Erdoğan 24.09.2013 tarihinde Fatih 

                                                 
14

 http://www.haberler.com/erdogan-ispanya-ile-dayanisma-icinde-olacagiz-5657455-haberi/ 

 
15

 http://t24.com.tr/haber/bilal-erdogan-ve-altayli-telefonda-haberturkte-anket-nasil-carpitildi,250432 

 

http://www.haberler.com/erdogan-ispanya-ile-dayanisma-icinde-olacagiz-5657455-haberi/
http://t24.com.tr/haber/bilal-erdogan-ve-altayli-telefonda-haberturkte-anket-nasil-carpitildi,250432
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Saraç‟ı arayarak haber için fırça attı. Saraç daha sonra Başbakan‟ın Başdanışmanı 

Yalçın Akdoğan‟ı arayarak editör ve haberi yapan 3 kişinin işten çıkarıldığını 

haber verdi.  

 

14 Haziran 2013 günü Habertürk Yönetim Kurulu Başkanvekili Fatih Saraç‟ı 

arayan Başbakan Erdoğan, Ciner Medya Grubu‟na bağlı bir başka yayın organı 

olan Show TV‟deki “Saba Tümer‟le Bugün” programından duyduğu rahatsızlığı 

dile getirdi. Erdoğan, İlahiyat Profesörü Yaşar Nuri Öztürk‟ün yorumlarından 

şikâyet etti, Öztürk, söz konusu programda Gezi eylemleri nedeniyle hükümeti 

eleştirmişti. Bu konuşma üzerine teknik nedenler ileri sürülerek program önce 

yarıda kesildi, ardından da yayından kaldırıldı.16 

 

Başbakan Başdanışmanı Yalçın Akdoğan ile NTV haber yayın yönetmeni Nermin 

Yurteri arasında 17 Aralık operasyonu sonrasında yapılan telefon görüşmeleri, 

„„Alo Fatih‟‟ hattının sadece Ciner Medya Grubu‟nda olmadığını gözler önüne serdi.  

Youtube'da „„Başçalan‟‟ adlı hesap ile internette çok sayıda mecrada yayınlanan 

ses kayıtlarında NTV‟nin hükümeti açıktan savunmamasından şikâyetçi olan 

Akdoğan, Yurteri‟den Yiğit Bulut'u ekrana çıkarmasını istedi. Akdoğan, 

"Yolsuzluk" vurgusu yapılmasından da şikâyetçi oldu. Yurteri ise olayın ilk günü 

Mehmet Barlas'ı, arkasından Fadime Özkan'ı ve Yeni Şafak gazetesinden bir 

yazarı çıkardıklarını onlardan önce de İbrahim Uslu'yu çıkardıklarını söyledi.17 

Yurteri, Anadolu Ajansı geçmeden yolsuzluk soruşturmasında adı geçen 

Bakanların bile adının verilmediğini söyledi. Yurteri, gerekirse okuyucu maillerini 

kendine atabileceğini bu yayınlardan dolayı bir sürü küfür yediklerini iddia etti. 

Başbakan Erdoğan ile NTV‟nin patronu Ferit Şahenk arasında geçtiği iddia edilen 

ses kaydı da internete düştü. Kayıtta Erdoğan, Ferit Şahenk'in adeta pasif direniş 

içerisinde olduğunu belirterek, Yiğit Bulut'un ekranlara çıkarılmamasını örnek 

gösterdi.  

 

Medyada kimin program yapacağı, hangi kanalda kimin yorum yapacağı, 

haberlere ne tür başlık atılacağı Başbakan Erdoğan ve adamları tarafından takip 

ediliyor. Hükümeti eleştiren veya hoşa gitmeyen yorumlar yapan medya 

                                                 
16

 http://www.gazeteciler.com/tv-haber/yasar-nuri-konustu-saba-tumer-bitti-67541h.html 

 
17

 http://rotahaber.tv.tr/erdogandan-ntvye-yigit-bulutu-programa-cikar-talimati.html 

 

http://www.gazeteciler.com/tv-haber/yasar-nuri-konustu-saba-tumer-bitti-67541h.html
http://rotahaber.tv.tr/erdogandan-ntvye-yigit-bulutu-programa-cikar-talimati.html
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çalışanları ise, AKP iktidarının baskısıyla işten çıkarılmakta ve programları 

yayından kaldırılmaktadır. En tepedeki Başbakandan, danışmanına ve parti 

sözcüsüne kadar ilgili AKP‟li yetkililer, bu çalışmalarda görev almıştır.   

 

Başbakan Erdoğan ile Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Karaalioğlu 

arasında geçen başka bir telefon görüşmesinin tapelerine göre Erdoğan, kendisini 

eleştiren Köşe Yazarı Mehmet Altan için “Bunun buralarda yer almaması lazım!” 

dedi. Bu konuşmadan kısa süre sonra Altan Star‟dan gönderildi. Erdoğan, yine 

Karaalioğlu ile yaptığı başka bir konuşmada, kendisini eleştiren Star Gazetesi 

köşe yazarı Hidayet Şefkatli Tuksal için “Arkadaş ya, bunları siz niye hâlâ burada 

şey yapıyorsunuz? Yani biz bunları sövdürmek için mi burada tutacağız?” 

ifadelerini kullandı.18 

Sosyal medyada yayımlanan başka bir ses kaydında, Başbakan Erdoğan dönemin 

Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile konuşuyordu. Erdoğan görüşmede, Doğan Yayın 

Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan‟ın yargılandığı davanın takip edilmesini 

istedi. Davadan beraat kararı çıkmasına kızan Erdoğan, kararın üst mahkemede 

nasıl bozulabileceğini sordu ve Sermaye Piyasası Kurulu‟nun Doğan Grubu‟na 

ceza vermesi açısından bu davanın önemli olduğunu ima etti.19 Eğer bu tapedeki 

konuşmalar doğruysa, Erdoğan‟ın medya patronlarını yargı kararları ve üst 

kurullar aracılığı ile kendisine biat etmeye zorladığının bir göstergesidir.  

 

3.5. Başbakan’ın Oğlu Gazete Manşeti Atıyor 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında 18 Aralık 2013 

günü geçtiği iddia edilen ve youtube‟da yayımlanan telefon konuşması, hükümet 

kontrolündeki medyanın manşetlerine bile müdahale edildiğini açıkça ortaya 

koydu. Görüşmede Bilal Erdoğan‟a ait olduğu öne sürülen ses, Fethullah Gülen 

cemaatini işaret ederek, "Bunlar haddini bilecek. Bitecek bu iş artık, en üstüne 

gidene kadar bir şey yapılması lazım" derken; Erdoğan'a ait olduğu öne sürülen 

ses, "Bugün atılacak adımlar var zaten, iş baya şeye girecek" diye cevap verdi. 

Ses kaydında Bilal Erdoğan'a ait olduğu öne sürülen ses, "Manşetleri göreceksin 

inşallah. Takvim gazetesi 'Vaiz Lobisi' diye manşet attı. Sabah gazetesi 'Kaset 

olmadı dosya verelim.' Onlar tamamen hazır babacım. Şu an sizin talimatlarınızı 
                                                 
18

 http://www.yurtgazetesi.com.tr/m/?id=50114 

 
19

 http://www.internethaber.com/yeni-ses-kaydinda-aydin-dogan-bombasi-646871h.htm 

 

http://www.yurtgazetesi.com.tr/m/?id=50114
http://www.internethaber.com/yeni-ses-kaydinda-aydin-dogan-bombasi-646871h.htm
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bekliyorlar. En tepeden vurmaya başlayacaklar" ifadelerini kullandı. Erdoğan‟ın 

ise bunun üzerine "Tamam, canım ne varsa ellerinde gireceğiz onun şeyi yok" 

dediği duyuldu.20 Erdoğan'ın bu sözleri üzerine ise Bilal Erdoğan, "Hele bir de bize 

biraz malzeme gelse diyorlar MİT'ten" ifadelerini kullandı. Başbakan Erdoğan'a ait 

olduğu öne sürülen ses bunun üzerine, "Bakacağız, bizden malzemeye daha çok 

ulaşıyor işte" ifadelerini kullandı.  

 

3.6. Kamu Şirket ve Kurumlarının Reklam Ayrıcalığı  

Reklam sektörünün referans aldığı The Nielsen Company‟nin AdEx 2014 raporları, 

kamu şirket ve kurumlarının reklam verirken yanlı tutum sergilediğini gözler 

önüne serdi. Reklam sektörü tarafından referans alınan rapora göre, Türk 

Telekom, Emlak Konut, Halkbank, Vakıfbank gibi kamu payı olan şirket ve 

kurumlar, ilan kullanımlarında yanlı tutum sergiliyor.21 2014‟ün ilk 6 ayında 

gazetelere verilen reklamlarda ilk sıraları Sabah, Star ve Milliyet alırken, 

Cumhuriyet, Zaman, Bugün ve Sözcü 18 gazete arasında son 4 sırada. Şirketler 

Zaman‟ın üçte birinden az tiraja sahip olan Sabah‟a Zaman‟ın 22 katı, Zaman‟ın 

sekizde biri kadar tirajı olan Star‟a ise 17 katı kadar daha fazla ilan verdi.  

 

Kamu kurumlarının, internet siteleri, televizyonlar ve gazetelere verdiği 

reklamları objektif, tarafsız, bilimsel ve rasyonel kriterlere göre değil, gazetelerin 

hükümet politikalarını ve uygulamalarını, olumlu ya da olumsuz ele alışlarına 

göre planladıkları ve dağıttıkları görüldü. AdEx raporlarındaki veriler, hükümete 

yakınlığı ile bilinen Sabah, Star, Akşam, Milliyet, Yeni Şafak, Takvim, Türkiye ve 

Akit gibi gazetelerin kamu ilanlarından aldığı payın patlama yaptığını gösteriyor. 

Kamu kurumları 2014‟ün ilk 6 ayında en fazla reklamı yaklaşık 34 bin sütun-

santim ile Sabah‟a verdi. İkinci sırayı 130 bin adetlik tirajına rağmen 26 bin sütun 

santime yakın ilan verilen Star alırken, üçüncü sırada 24 bin sütun-santimle 

Milliyet yer aldı. Bu kurumların yakın geçmişe kadar en çok reklam verdiği gazete 

olan Hürriyet ise her üç gazeteden daha yüksek tiraj ve erişime sahip olmasına 

rağmen dördüncü olabildi. En çok ilan verilen gazeteler sıralaması Akşam, 

Habertürk, Yeni Şafak, Takvim, Türkiye, Güneş, Posta, Akit, Vatan şeklinde 

devam etti.  

                                                 
20

 http://www.postmedya.com/analiz/vaiz-lobisi-mansetini-bilal-erdogan-attirmis-h94244.html 

 
21

 http://www.zaman.com.tr/ekonomi_kamu-kurumlarindan-yandasa-reklam-kiyagi_2232085.html 

 

http://www.postmedya.com/analiz/vaiz-lobisi-mansetini-bilal-erdogan-attirmis-h94244.html
http://www.zaman.com.tr/ekonomi_kamu-kurumlarindan-yandasa-reklam-kiyagi_2232085.html
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İktidar kamu kurumlarına baskı yaparak, reklam harcamalarını yönlendirerek, 

kendisini öven medya kuruluşlarını ödüllendirmekte, kendisini eleştirenleri ise 

cezalandırmaktadır. Açıkçası kamu reklam harcamaları, medyayı dizayn için 

kullanmaktadır.  

 

Bağımsız ve tarafsız yayın yapmaya çalışan gazeteler ise yüksek tirajlarına 

rağmen görmezden gelindi. Cumhuriyet, 1.660 sütun santim ilan alabilirken, 1 

milyonun üzerinde tirajı olan Zaman‟a ise kamudan sadece 1.536 sütun-santim 

ilan verildi. 165 bin tirajlı Bugün‟ün üçte biri kadar tirajı olan Yeni Akit‟e ise 10 

bin sütun santim ile Bugün‟ün on katı ilan verildi. 868 sütun santimle en az ilan 

verilen gazete 360 bin tiraja sahip Sözcü oldu. Ayrıca Türk Telekom 2014 yılı 

Ramazan boyunca her gün Sabah, Star, Yeni Şafak ve Akşam‟ın Ramazan 

sayfalarında sponsor olarak yer aldı. Halkbank„ın sadece 2012 yılında reklam ve 

tanıtıma 95.9 milyon liralık kaynak aktardığı belirlendi. Aynı yıl bankanın reklam 

harcamalarının yüzde 74.9 oranında artış gösterdiği saptandı. Ziraat Bankası‟nın, 

2012 reklamlarından  yüzde 89.6‟lık aslan payı, iktidara yakın gazetelere gitmişti. 

Bankanın 2013 reklam bütçesinde en büyük pay, yüzde 76.5‟la yine yandaş 

medyanın oldu. Ziraat Bankası reklam harcamalarında, havuz gazetelerinden 

Sabah, %28 ile ilk sırada yer aldı.22  

 

Türkiye‟yi sarsan 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında 

yapılan teknik takipte, Star Gazetesi Yayın Yönetmeni Mustafa Karaalioğlu olduğu 

iddia edilen kişinin, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan‟ı arayarak “Maaşları 

ödeyemiyorum. Oradan 2 milyon lira gönder” şeklinde talepte bulunduğu da 

ortaya çıktı.  Aslan ise bu talebe “Burası halka açık şirkettir. Açıklayamayacağım, 

kaynak transferleri yapamam” diye cevap verdi.  Bunun üzerine Karaalioğlu‟nun 

“Bir şey olmaz. Ben reklam faturası keser gönderirim, sana” dediği iddia edildi. 

Bu ve benzer örnekler göstermektedir ki havuz medyası, iktidardan aldığı güçle 

devlet kurumlarına baskı yapmakta ve reklam adı altında haksız kazanç elde 

etmektedir. Kamu bürokratları ise çoğu zaman bu tür talepleri karşılamazlarsa, 

iktidarın üst kademelerinden baskı gelmesinden korkmaktadırlar. 

 

                                                 
22

 http://sozcu.com.tr/2013/gundem/ziraatten-yandasa-reklam-kiyagi-411226/ 

 

http://sozcu.com.tr/2013/gundem/ziraatten-yandasa-reklam-kiyagi-411226/
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Resmi ilanları dağıtan Basın İlan Kurumu da basını sindirme aracı olarak 

kullanıldı. Kurum Temmuz 2014‟te Anadolu Ajansı hakkında yayımlandığı bazı 

haberlerde, Basın Ahlak Esasları'nı ihlal ettiği gerekçesiyle Taraf gazetesinin 9 

gün süreyle resmi ilan ve reklamlarının kesilmesine karar verdi.23 Aynı gün, 

Zaman ve Sol gazetelerine birer gün ilan kesme cezası uygulandı.  

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran‟ın soru 

önergesine verdiği yanıtta, 2013‟ün ilk 4 ayında Basın İlan Kurumu aracılığıyla 

verilen ilanları açıkladı.24 Buna göre iktidara yakın gazetelerin Basın İlan Kurumu 

aracılığı ile aldığı ilan miktarları şöyle: “Akşam: 1 milyon 93 bin TL, Güneş: 1 

milyon 30 bin TL, Habertürk: 1 milyon 259 bin TL, Milat 959 bin 272 TL, Milliyet 1 

milyon 121 bin TL, Sabah 1 milyon 281 bin TL, Star: 1 milyon 116 bin TL, 

Takvim: 1 milyon 111 bin TL, Türkiye: 1 milyon 112 bin TL, Vatan: 1 milyon 119 

bin TL, Yeni Akit: 961 bin 165 TL, Yeni Şafak:1 milyon 120 bin TL. Toplam: 13 

milyon 288 bin 430 TL” 

3.7. Maliye Eliyle Medyaya Baskı  

Maliye Bakanlığı, 2014‟te 3 aylık süre içinde Taraf Gazetesi hakkında iki ayrı 

inceleme kararı aldı. Zaten Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 2012 yılının Aralık 

ayından itibaren Taraf‟ın tüm hesaplarını mercek altına almıştı. İnceleme tam 14 

ay sürdü. İnceleme sonucunda da, yaklaşık 5.5 milyon liralık vergi cezası kesildi.  

Cezanın büyük kısmı da, sektörde yaygın olarak kullanılan hurda kâğıtların 

satışında KDV‟nin sıfır olarak gösterilmesinden kaynaklandı. Söz konusu rapor 

Şubat ayı içinde Taraf Gazetesi‟ne tebliğ edildi. Üç ay sonra, eksik inceleme 

yapıldığı öne sürülerek, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, yeniden inceleme kararı 

aldı. Oysa Sabah, Star ve Yeni Şafak Gazeteleri de hurda gazetelerin satışında 

KDV‟yi yüzde „0‟ olarak göstermiş ancak “rutin işlem” yorumu ile onlara bir ceza 

uygulanmamıştı. Taraf gazetesi, Sabah Grubu‟na ait hurda kâğıt satış faturasını 

yayımladı. Maliye Bakanlığı denetim elemanlarının, sıfır KDV‟den dolayı Sabah 

Grubu‟na vergi cezası kesmeleri halinde, cezanın boyutunun 500 milyon lirayı 

geçebileceği ifade edildi. Bu örnek de göstermektedir ki iktidar, devlet 

kurumlarına baskı yaparak ve yönlendirerek, objektif hareket etmeleri yerine 

                                                 
23

 http://www.gazetecileronline.com/newsdetails/14440-/GazetecilerOnline/muhalif-gazetelere-simdi-de-ilan-

cezasi-bik39i-sop 

 
24

 http://t24.com.tr/haber/4-ayda-13-milyonluk-resmi-ilani-hangi-gazeteler-aldi,260643 

 

http://www.gazetecileronline.com/newsdetails/14440-/GazetecilerOnline/muhalif-gazetelere-simdi-de-ilan-cezasi-bik39i-sop
http://www.gazetecileronline.com/newsdetails/14440-/GazetecilerOnline/muhalif-gazetelere-simdi-de-ilan-cezasi-bik39i-sop
http://t24.com.tr/haber/4-ayda-13-milyonluk-resmi-ilani-hangi-gazeteler-aldi,260643
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kendine yakın medyayı koruyup kollayan onların usulsüzlüklerine göz yuman, 

muhalif medyayı ise değişik bahanelerle cezalandırmalarını sağlayan bir politika 

yürütmektedir.  

 

3.8. Yayın Durdurma ve Diğer yöntemlerle Medyaya Baskı 

Üyeleri TBMM Genel Kurulu tarafından belirlenen Radyo ve Televizyon Üst 

Kurulu‟nda (RTÜK) AKP kontenjanından seçilen üyeler çoğunlukta yer almaktadır. 

RTÜK Başkanı da AKP kontenjanından seçilmiştir. Hal böyle olunca da tarafsız 

olması gereken üst kurul, muhalif medya kuruluşlarına baskı aracına 

dönüşmüştür. Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere hükümete muhalif veya tarafsız 

olan medya kuruluşları, RTÜK‟ün ceza listesinde ilk sıralarda yer almaktadır. 

RTÜK‟ün bu uygulamaları iktidarın devlet kurumları üstündeki baskısını teyit 

etmekte, baskı neticesinde devlet kurumları objektif değil partiyi ve hükümeti 

tatmin etme kaygısı ile hareket etmektedir. RTÜK üyelerinin objektif hareket 

edemedikleri, niçin iradelerinin üzerine ipotek koydurdukları tartışılması gereken 

bir konudur. Diğer taraftan radyo ve televizyonlar üzerinde denetim hakkı olan 

böyle bir kurumun üyelerinin, Meclis tarafından seçilmesinin doğru olup olmadığı 

da tartışma konusudur. Türkiye‟deki siyasi ve bürokratik gelenekler göz önüne 

alındığında,  bu uygulamaya son verilmesi ve çoğulculuğun sağlanması için üye 

sayısının artırılarak basının kendi içindeki seçim sonucu üyelerin teşkili belki de 

Türkiye için daha doğru bir uygulama olacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 18 

 
 

 
 

RTÜK Ceza Raporu: 07.08.2013/07.08.2014 (Kaynak: Medya Tekzip Merkezi) 

Kurum 
Uyarı 

Cezası 

Program 

Durdurma 

Para 

Cezası 

Özür Dileme 

Cezası 

Toplam 

Samanyolu 

Haber TV 

21 

 
61 

 
82 

 

CEM TV 1 

 
54 

 
55 

 

Bugün TV 3 

 
25 

 
28 

 

Samanyolu 

TV 

5 

 
14 

 
19 

 

Halk TV 1 

 
16 

 
17 

 

Meltem TV 1 

 
15 

 
16 

 

Beyaz TV 1 

 
15 

 
16 

 

Ulusal Tv 

  
14 

 
14 

 

Kanal D 

  
11 

 
11 

 

Show TV 2 

 
8 

 
10 

 

Star 1 

 
7 

 
8 

 

CNN Türk 2 

 
4 1 7 

 

+1 6 

 
1 

 
7 

 

Kanaltürk 1 

 
5 

 
6 

 

Kanal A 2 

 
3 

 
5 

 

Ülke TV 1 

 
3 

 
4 
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3.9. Gazetecileri Yıldırmak İçin Açılan Davalar 

AKP iktidarlarında gazeteciler, yaptıkları haberler ve yazdıkları makaleler 

nedeniyle haklarında açılan davalarla sindirilmeye çalışılmaktadır. MİT'in görev ve 

faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgileri ifşa etmek suretiyle suç işledikleri iddia 

edilen gazeteciler Mehmet Baransu ve Murat Şevki Çoban hakkında 26'şar yıldan 

52'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle 22 Mayıs 2014‟te dava açıldı. Dava 

gerekçesi olarak Mehmet Baransu tarafından yapılan ve Taraf Gazetesi'nin 28 

Kasım 2013 tarihli nüshasında yayımlanan "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da 

alındı" başlıklı haber gösterildi. Nisan-Haziran 2014 döneminde gazetecilere 

Terörle Mücadele Kanunu‟ndan 15 yeni dava açıldı. Aynı dönemde Başbakan 

Erdoğan‟a hakaret ettikleri gerekçesiyle 38 kişi toplam 2 yıl 15 gün hapis ve 277 

bin 400 TL para cezasına mahkûm oldu. Üç ayda bir köşe yazarı ve bir 

karikatürist toplam 1 yıl 5 ay 20 gün hapse mahkûm oldu. Bir yazar ve bir 

öğrenci toplam 8 bin 740 TL para cezası aldı. Mahkemeler www.bianet.org dâhil 

15 haber sitesine URL bazlı erişim engeli getirdi. Türkiye'nin de üyesi olduğu 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı‟ndan (AGİT) 1 Ağustos 2014 tarihinde 

yapılan açıklamada, „„Başbakan dâhil olmak üzere devletin yüksek kademesindeki 

kişiler tarafından açılan çok sayıda kamu ve hakaret davaları, gazeteciler 

arasında oto-sansürü artırmaktadır" denildi. AGİT‟in raporunda da ifade edildiği 

gibi, gazeteciler aleyhine açılan davalar medya kuruluşlarının sindirilmesine yol 

açmaktadır.  

  

3.10. İşsiz Bırakılan Gazeteciler 

Türkiye Gazeteciler Sendikası‟na göre 2014 yılının ilk yarısında 981 basın 

emekçisi işten çıkartıldı. 56 basın emekçisi ise çeşitli nedenlerle işinden istifa 

etmeyi tercih etti. Medya patronlarının maliyet azaltmak için basılı yayınları terk 

ederek dijital yayıncılığa dönmesi ve aynı grup yayınları içerisinde haber 

havuzları oluşturulması, işten çıkartmaların rekor düzeye ulaşmasına yol açtı. 

Ayrıca Erdoğan hükümetinin Hizmet Hareketi‟ne karşı başlattığı „cadı avı‟ da 

özellikle yandaş medyada işten çıkarmaların bir nedeni oldu. Sadece Nisan 

2014‟te en az 210 gazeteci işsiz kaldı.25 2013‟te ise işinden olan gazeteci sayısı 

131‟di. Gezi eylemleriyle baskıların da artması sonucunda, 94 gazeteci işten 

                                                 
25

 http://www.bianet.org/bianet/medya/156404-6-ayda-en-az-319-gazeteci-issiz-kaldi 
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çıkarılmış, 37 gazeteci ise istifa etmeye zorlanmıştı. Kurumları tarafından işten 

çıkarılan veya kendi istekleri ile istifa eden gazetecilerin ayrıntılı listesi raporun 

sonundaki EK1 LİSTE‟de yer almaktadır. EK1 LİSTE‟de de görüleceği üzere bir 

çok gazeteci hükümetin medya üzerindeki baskısından dolayı işlerinden olmuş, 

onların yerine iktidarla daha uyumlu çalışacak ve hükümeti destekleyecek kişiler 

istihdam edilmişlerdir. İktidarın medyayı dizayn etme konusunda işten 

çıkarmaları, insanların ekmeğini ellerinden almayı bir enstrüman olarak kullandığı 

görülmektedir. 

 

4. Sosyal Medyaya Baskı, Twitter ve Youtube’a Erişim Yasağı 

2014 Mart ayı, yerel seçimlerin gölgesinde siyasi gerginliğe ve dikkat çekici 

gelişmelere sahne oldu. Başbakan Erdoğan‟a ve yakın çevresine ait olduğu iddia 

edilen ses kayıtları, sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna yansıtıldı. Bazıları 

mahkeme kararıyla, bazıları ise kaynağı bilinmeyecek şekilde elde edildiği 

anlaşılan görüşmeler, geniş tartışmalara yol açtı. Hükümet konuşma tapelerinin 

doğru olmadığını, montajlanarak servis edildiğini iddia etti. Başbakan Erdoğan, 

katıldığı televizyon programları ve mitinglerde, yolsuzluk iddialarının geniş yer 

bulduğu sosyal medyayı hedef aldı. Erdoğan, 6 Mart‟ta ATV‟de katıldığı bir 

programda „„Biz bu milleti Youtube‟a, facebook‟a yedirmeyiz.26 Atılması gereken 

adım neyse biz bu adımı en kesin hatlarla atacağız. Böyle bir özgürlük anlayışı 

olamaz” dedi. Erdoğan, 20 Mart‟taki Bursa mitinginde ise “Şu Twitter‟lar falan var 

ya. Şimdi mahkeme kararı çıktı. Twitter miwitter hepsinin kökünü kazıyacağız. 

Evet, hepsini! Efendim, şimdi uluslararası camia şöyle der, böyle der… Hiç beni 

ilgilendirmiyor! Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücünü görecekler!” ifadelerini 

kullandı.  

 

Aynı gün saat 22.00 sularında Başbakanlık Basın Müşavirliği‟nden Anadolu 

Ajansı'na yapılan açıklamada, Twitter yetkililerinin kimi linklerin kaldırılmasına 

ilişkin mahkeme kararlarına “duyarsız kaldıkları” ve “erişimin engellenmesinden 

başka çare kalmayabileceği” belirtildi.27  Aynı akşam 23.30 sularında, Twitter‟a 

erişim DNS kodları üzerinden engellenmeye başlandı. TİB, Twitter'ın İstanbul 

Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi‟nin 3 Şubat 2014, İstanbul Anadolu 5. Sulh 
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 http://www.radikal.com.tr/politika/basbakan_erdogandan_onemli_aciklamalar-1179966 
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 http://www.bianet.org/bianet/siyaset/154327-twitter-i-kapatti 
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Ceza Mahkemesi‟nin 18 Mart 2014, Samsun 2. Sulh Ceza Mahkemesi‟nin 4 Mart 

2014 ve İstanbul Başsavcılığı‟nın 20 Mart 2014 tarihli kararları uyarınca 

kapatıldığını duyurdu. 22 Mart‟ta ise yasağı aşmak için yaygın olarak kullanılan 

google DNS engellenmeye başlandı. Akşam saatlerinde Twitter, IP bazlı da 

engellenmeye başlandı ve böylece DNS değiştirme yöntemi tümüyle devre dışı 

kaldı. Kullanıcılar, alternatif tarayıcı programlarına ve VPN yöntemine yöneldi.  

 

27 Mart 2014‟te ise Dışişleri Bakanlığı‟nda yapılan gizli Suriye toplantısının ses 

kaydı Youtube‟da yayınlandı. Bunun üzerine site, mahkeme kararı olmadan 

yayına kapatıldı. TİB aynı gün akşamı Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi‟ne 

başvurarak kapatma kararı aldırttı. Sitenin hangi gerekçeyle kapandığı konusu 

anlaşılamadı. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı‟ndan yapılan açıklamada 

Youtube‟un Suriye konulu toplantı kayıtlarının yayınlanması üzerine kapatıldığı 

belirtildi. Ancak TİB, internet sitesine koyduğu bilgi notunda yasağı Atatürk 

aleyhine işlenen suçlara dayandırdı.28  

 

Bu arada TİB ve BTK tartışmalı ses kaydını yayınlayan Cumhuriyet gazetesinden, 

“özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği” gerekçesiyle yayına son vermesini istedi. 

Kaydın sızması üzerine Dışişleri Bakanlığı‟ndan TİB‟e gönderilen yazıda ise 

Youtube‟daki bazı içeriklerin “ulusal güvenliğe birinci derecede tehdit 

oluşturduğu” belirtildi. Benzer şekilde Başbakanlık da “milli güvenlik” 

gerekçesiyle RTÜK yasasına dayanarak dinlemeye ilişkin haberlere yayın yasağı 

getirtti. 29 Mart‟ta Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi, “kamu güvenliği” ve “devlet 

sırlarının ifşasının” önlenmesi amacıyla, Suriye konusunda yapılan toplantının 

sızmasına ilişkin soruşturma dosyası kapsamında yazılı, görsel ve internet 

medyasında her türlü haber, röportaj, eleştiri yapılmasını yasakladı.  

 

Görüldüğü gibi iktidar sosyal medyadaki haberlerden de ciddi rahatsızlık duymuş 

ve yazılı ve görsel medyada uyguladığı baskının bir benzerini de sosyal medyaya 

uygulamış hatta twitter ve youtube kapatılmıştır. Gerek uluslararası arenadan 

gelen tepkiler, gerekse Anayasa Mahkemesi‟nin ilgili kararları neticesinde bu 

yasaklardan geri adım atma zorunda kalmıştır. İktidar, diğer alanlarda olduğu 

gibi sosyal medyada da „havuz medyası‟ mantığıyla hareket etmiş, başka bir 

                                                 
28

 http://t24.com.tr/yazarlar/dogan-akin/youtube-yasagi-yasak-yasasina-bile-aykiri,8944 
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başlıkta ayrıntılı olarak anlatıldığı gibi maaşlı elemanlardan oluşan sosyal medya 

timleri oluşturulmuştur.  

 

5.Olaylarla Medyaya Baskı Örnekleri 

 

5.1. Gezi Olayları ve Basın Özgürlüğü 

Türkiye‟de ifade ve düşünce hürriyeti ile basın özgürlüğü ve bu özgürlüklerin 

kullanımına ilişkin sorunlar, 2013 Mayıs sonunda başlayan Gezi Parkı olaylarıyla 

birlikte yoğunlaştı. Göstericilere karşı aşırı müdahale ve Başbakan Erdoğan‟ın 

rahatsız edici üslubu nedeniyle eylemler birçok ile yayıldı. Polisin siyasi iktidardan 

aldığı emir ile orantısız güç kullanımı, farklı kentlerde sekiz vatandaşımızın 

ölümüne yol açarken eylemleri izleyen onlarca gazeteci yaralandı, onlarcası ise 

gözaltına alındı. Başbakan Erdoğan, polisin gezi eylemlerinde „Destan yazdığını‟ 

söyledi. Oysa bu olaylar sırasında bir çok gazeteci işini yapmakta zorlanmış, 

maddi ve manevi zarar görmüş ve mağdur edilmiştir. 

 

5.2. 17 Aralık Operasyonu ve Yerel Seçimlerin Gölgesinde Basın 

Özgürlüğü 

 

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasından 30 Mart yerel seçimlerine kadarki 

süreçte medyaya baskı da arttı. 20 Aralık 2013‟te Emniyet Genel Müdürlüğü, yurt 

genelinde gazetecilerin emniyet binalarına girmesini yasakladı.29 23 Aralık 

2013‟te gazeteci Mehmet Baransu‟nun www.yenidonem.com internet sitesi, TİB 

tarafından savcılık ve mahkeme kararı olmadan keyfi olarak kapatıldı. Bu 

kapatmanın nedeni, dönemin Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala ile Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer arasında yapılan ve 

internete sızan ses kaydı ile anlaşıldı. Ala görüşmede, Taraf Gazetesi yazarı 

Mehmet Baransu‟nun web sitesinin mahkeme kararı olmadan kapatılmasını 

istiyordu. Ala‟nın bu görüşmede söylediği  “Koca yüzde 50 oy almış partinin 

iradesini söylüyorum, boş ver gerisini  …tir et affedersin‟‟ sözleri her şeyi 

özetliyordu.30 7 Şubat 2014‟te Today‟s Zaman muhabiri Azerbaycan vatandaşı 

                                                 
29

 http://www.sabah.com.tr/Gundem/2013/12/23/emniyet-gazetecilere-yasaklandi 
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Mahir Zeynalov, Twitter hesabından Erdoğan aleyhine mesajlar attığı için basın 

kartı süresi uzatılmayarak gazeteci olarak Türkiye‟de kalması imkansız hale 

getirildi ve sınır dışı edildi. Aralık ayında Başbakan Erdoğan, Zeynalov'un Twitter 

mesajlarında “hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçunu işlediği 

iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Medya dünyasında, yolsuzluk 

operasyonlarının ardından başlayan ve yerel seçimlere kadar devam eden olaylar 

kronolojik olarak raporun sonundaki EK2 LİSTE‟de anlatılmaktadır. 17 Aralık 

operasyonu ve yerel seçimler döneminde iktidar tüm gücünü kullanarak basına 

baskı yapmış, muhalifleri susturmaya yönelik somut adımlar atmış ve büyük 

oranda kendi açısından başarılı olmuştur. Bu süreçten özgür Türk medyası ise 

büyük yara almıştır. 

 

5.3. Cumhurbaşkanlığı Seçiminde TRT’den Erdoğan’a Pozitif Ayrımcılık  

77 milyonun ödediği vergiler ve elektrik faturalarından yapılan kesinti ile ayakta 

kalan ve tarafsız kamu yayıncılığı yapması gereken TRT, özellikle yılbaşından bu 

yana tarafsızlığını büyük oranda yitirmiştir.  Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 22 

Şubat-22 Mart tarihleri arasında Başbakan Erdoğan‟ın mitinglerine 13 saat 32 

dakika, CHP‟ye 45, MHP‟ye 48 dakika, BDP‟ye ise 2 dakika ayıran TRT‟ye uyarı 

cezası verdi.31  TRT‟nin ayrımcılığı Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde de devam 

etti.  11 Temmuz 2014 tarihinden 27 Temmuz 2014 tarihine kadarki sürede TRT, 

yayınlarında Tayyip Erdoğan‟a toplam 7 bin 200 dakika süre ayırdı. Ekmelettin 

İhsanoğlu ile Selahattin Demirtaş‟a ayrılan süre ise bu sürenin beşte birinden bile 

az olarak gerçekleşti.  

 

TRT‟nin 4-5-6 Temmuz 2014 tarihli yayınlarını inceleyen bazı RTÜK üyeleri, 

Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan‟a 533 dakika, Ekmeleddin 

İhsanoğlu‟na 3 dakika, Selahattin Demirtaş‟a ise 45 saniye yer verildiğini tespit 

etti.  Yayınların ayrıntısına bakıldığında, TRT Türk‟te Recep Tayyip Erdoğan‟a 305 

dakika verilirken Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş‟a hiç süre 

ayrılmadı. TRT 1‟de Erdoğan‟a 24 dakika, İhsanoğlu‟na 2 dakika 5 saniye, TRT 

Haber‟de ise Erdoğan‟a 204 dakika, İhsanoğlu‟na 1 dakika 20 saniye, Demirtaş‟a 

seçimden bağımsız olarak teyzesi ve yengesinin aynı anda vefat etmesi haberi ile 
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45 saniye süre ayrıldı.32 Görüldüğü üzere iktidar genelde tüm devlet kurumları 

üzerinde baskı kurduğu gibi özelde TRT‟ye de baskı yapmakta, objektif yayıncılık 

yerine TRT‟ye iktidarın sözcülüğünü yaptırmaktadır. Bu da Cumhurbaşkanı 

adaylarına verilen sürelerde açıkça görülmektedir. 

 

6. Sonuç ve Öneriler 

Basın özgürlüğünün en önemli yanı olan, „basının siyasi iktidar karşısında özgür 

olması‟ Türkiye‟de maalesef şuan için bir hayaldir. Siyasi iktidar, „gazetecilerin 

habere ulaşma, haberi yayma ve okuyucunun haber alma hakkının 

engellenmemesi için önleyici tedbirler alma‟ bir yana dursun, bizatihi sıkıntıların 

kaynağıdır. 

 

Medyada çoğulculuk yerine, tek tipleştirme ve baskı vardır. Erdoğan hükümetleri 

döneminde bir taraftan iddialara göre işadamlarından toplanan paralarla iktidara 

doğrudan bağlı olan 6 gazete ve 6 televizyondan oluşan azımsanmayacak 

büyüklükte bir „Havuz medyası‟ oluşturulmuştur. Diğer taraftan ise patronlarının 

iktidara dünya görüşü itibariyle yakın olmanın yanında, bazı ekonomik 

ayrıcalıklardan yararlanma veya iktidarın hışmına uğramama amacıyla hükümetin 

emrine verdiği „Yandaş medya‟ oluşmuştur. Medyanın çok azı bağımsız kalmayı 

başarırken bu grubun dışındakiler de siyasi iktidarın havuç ve sopa politikası ile 

etki altına girmiş ve maalesef tarafsız yayıncılıktan uzaklaşmışlardır.  

 

Devlet televizyonu olan ve 16 kanala sahip bulunan TRT ile devletin haber ajansı 

AA, hükümetin kontrolünde, yanlı yayın yapmaktadır. Muhalif medya kuruluşları, 

Maliye eliyle vergi cezaları, RTÜK eliyle ise yayın durdurma ve idari para cezaları 

ile terbiye edilmektedir. Muhalif bir kanal veya gazetenin patronu kamudan ihale 

alamama endişesini yaşamakta, muhalif gazeteciler AKP 1. Olağanüstü 

Kongresi‟nde görüldüğü üzere sübjektif akreditasyon kriterleri ile 

cezalandırılmaktadır. Gazetecilerin zaman zaman polis tarafından şiddete 

uğraması, görev yapmalarının engellenmesi, yazdıkları nedeniyle işlerinde 

olmaları, bazı gazetecilerin hapiste yatıyor olmaları, basın özgürlüğüyle ilgili diğer 

sıkıntılı konular arasında gelmektedir. 
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 http://www.zaman.com.tr/gundem_rtuk-trtnin-adaletsiz-terazisini-gormedi_2230228.html 

 

http://www.zaman.com.tr/gundem_rtuk-trtnin-adaletsiz-terazisini-gormedi_2230228.html


 25 

 

 

 



 26 

Öneriler 

 

Dünyadaki 1. sınıf demokrasilerin standartlarında yeni bir anayasa yapılmalı ve 

basın özgürlüğü güvence altına alınmalıdır.  

 

Tüm devlet kurumları dünya standartlarında ideal bir formasyona sokulmalı ve 

kurumlarla bir daha da oynanmamalıdır. Kamu İhale Kanunu‟nun son 10 yılda 

160 civarında değiştirilmesi ibretlik ve Türkiye‟deki temel açmazı ortaya koyan 

bir olaydır.  

 

Siyasal iktidar para havuzları oluşturarak medya kuruluşlarını kendine 

bağlamaktan, kendini destekleyen medya gruplarına devlet imkânları ile 

ayrıcalıklar tanımaktan ve medya patronlarına baskı yaparak medya kuruluşlarına 

„Alo Fatih‟  benzeri yönetici atamaktan vazgeçmelidir. Bu politikalar hem 

kendilerine hem de ülkeye kaybettirir.  

 

İktidar demokratça olmayan, evrensel değerlere, çoğulculuğa, hukuk devletine 

uymayan çabaları sonlandırmalı ve gelişmeleri piyasa ekonomisinin kendi 

dinamiklerine bırakmalıdır. 

 

Medyayı düzenleyen kurulların özerkliğini zayıflatan her türlü yasal, siyasi ve idari 

müdahaleye son verilmelidir.  

 

RTÜK üyelerinin siyasetçe belirlenmesi yerine,  çoğulculuğun sağlanması için üye 

sayısının artırılması ve üyelerin basının kendi içindeki seçim sonucu teşkili 

tartışılmalıdır.    

 

RTÜK, BTK ve TİB‟in yetkileri, ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü ile 

bağdaşacak şekilde, keyfiliği önleyecek ve siyasi baskıya uğramayacak şekilde 

yeniden düzenlenmelidir. 

 

TRT ve Anadolu Ajansının üzerindeki siyasi baskı kaldırılmalı, bu kurumlar gerçek 

anlamda özerk olmalı ve siyasi iktidardan bağımsız yönetilmelidir. Eğer bu 

yapılamıyorsa, TRT kanalları özelleştirilmeli ve milletin parası ile iktidar 

propagandası yapılmasının önüne geçilmelidir.  
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Maliye‟nin yaptığı vergi denetimleri objektif olmalı, vergi denetimleri medya 

patronlarına bir baskı aracı olmaktan çıkarılmalıdır. Bunun için yargı aktif olmalı 

ve yürütmenin keyfi uygulamalarına „dur‟ diyebilmelidir.  

 

Basın kartlarını hazırlamak ve dağıtmak görevi Başbakanlık Basın-Yayın ve                        

Enformasyon Genel Müdürlüğü‟nden (BYEGM) alınarak meslek örgütlerine 

verilmeli veya BYEGM özerkleştirilmelidir. Batıda bu görevi meslek birlikleri 

yapmaktadır. İktidar basın kartı verme yetkisini baskı unsuru olarak 

kullanmaktadır. Gazeteci Mahir Zeynalov‟un, basın kartı süresi uzatılmayarak 

gazeteci olarak Türkiye‟de kalmasının imkansız hale getirilmesi ve sınır dışı 

edilmesi buna en iyi örnektir.  

 

Medya sektöründe haksız rekabetin önüne geçilmek için AB ile uyumlu yasal 

güvenceler getirilmelidir.  

 

Medya sahipliğine ilişkin sınırlamalar, mülkiyet ilişkileri göz önünde 

bulundurularak ve medya sektöründe çoğulculuğu sağlamayı amaçlayarak 

yeniden düzenlenmelidir.  

 

Bazı batılı ülkelerde olduğu gibi medya patronlarının başka ticari alanlarda 

faaliyet göstermesi yasaklanmalıdır. Bu sayede medya siyasi iktidar karşısında 

daha rahat olacak ve belirli baskılara direnebilecektir. 

 

İktidar başka alanlarda olduğu gibi medya alanında da attığı her adımla kendini 

bağlamakta, hukuksal anlamda vebal altına girmekte ve gelecekte yargılama 

konusu olabilecek izler bırakmaktadır. Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, 

işadamı Korkmaz Yiğit aracılığı ile Milliyet Gazetesi‟ni etkisi altına almaya çalışmış 

ve „„güdümünde bir medya düzeni kurmak için tüm organizasyonları 

gerçekleştirdiği‟‟  suçlamasıyla Yüce Divan‟da yargılanmıştır. Bugünkü iktidarın 

yaptıkları göz önüne alınırsa bir çok yargılama konusu olabilecek icraatın altına 

imza attığı görülecektir. İktidar bu tür müdahaleleri derhal sonlandırmalıdır.  

 

Gazeteciler üzerindeki en büyük baskı iş güvencesiyle ilgilidir. İşlerini kaybetme 

endişesi ile çoğu gazeteci siyasi iktidarın isteklerine boyun eğmek zorunda 
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kalmaktadır. Devletin de yüzde 50 desteğiyle gazetecilere özel bir işsizlik fonu 

oluşturulmalı, işsiz kalan gazeteciler desteklenmelidir. Bu yapılabilirse, 

gazeteciler ekonomik kaygılarla siyasi iktidarın gayri meşru taleplerine boyun 

eğmeyeceklerdir. 

 

Medya mensupları konjonktürel davranmak yerine topyekûn olarak dik 

durabilirler ve meslek onurunu korurlarsa hem gelecekte mahcup olmazlar hem 

de gazeteciler üzerinde ne iktidar ne de patronlar keyfi operasyonlar yapabilirler.  

 

EK 1 LİSTE: İŞİNİ KAYBEDEN VEYA AYRILAN GAZETECİLER 

 

Kasım 2013: TV8'i satın alan Acun Ilıcalı, kanalın haber merkezini kapattı. 40 

gazetecinin işine son verildi. 

 

Aralık 2013: Sabah gazetesi, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonundaki 

tarafsız tavrı nedeniyle Nazlı Ilıcak‟ın yazılarına son verdi. Ilıcak yaptığı 

açıklamada „Şahsiyetimi kaybedeceğime, işimi kaybettim‟ dedi.  

 

Ocak 2014: Türkiye gazetesi, Ankara Bürosu Haber Müdürü Akif Bülbül‟ü ve 10 

gün önce Bugün gazetesinden gelip işe başlayan muhabir Gökhan Özdağ‟ı işten 

çıkardı. 

TRT'de Haber Dairesi Başkanı Ahmet Böken'in görevden alınması ve yerine 

Nasuhi Güngör'ün atanmasının ardından toplam 12 yönetici görevden alındı. 

 

NTV içerik editörü Sinan Demir ve muhabir Gözde Kuyumcu işten çıkarıldı. 

Yeni Şafak'ta köşe yazarlığı ve haftalık söyleşiler yapan Murat Aksoy'un işine son 

verildi.   

 

Kişisel Facebook sayfasında veda yazısı yayınlanan yazar Nur Batur‟un Sabah 

gazetesindeki işine son verildi.  

 

Fox TV, Haber Merkezi'nde yayın koordinatörlüğü görevini yürüten Lütfiye 

Pekcan'ın işine son verdi. 
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Sabah ve ATV‟nin Marmaray tünelinin yapan Kalyon İnşaat Grubu‟nca satın 

alınmasından sonra bu grubun eline geçen Ege‟nin köklü gazetesi Yeni Asır da 13 

kişiyi işten çıkardı. 

ATV ve Takvim'in Kalyon Grubu'na satılması, yedi dergi ve Takvim Gazetesi'nin 

Ankara bürosunun kapatılması ve üç çalışanın da işine son verilmesinden sonra 

yedi gazeteci daha işten çıkarıldı. 

 

Kanal Avrupa‟nın haber müdürü ve aynı kanalda yayınlanan „Ateş Çemberi‟ adlı 

programın sunucusu Remzi Meziroğlu, baskılar sonucu görevinden ayrıldığını 

açıkladı.  

 

Şubat 2014: Cihan Haber Ajansın‟dan Köksal Akpınar, Salim Gören ve Kübra 

Kara, Zaman gazetesinden Şemsettin Özkan, Bugün gazetesinden Zeynep 

Ceylan, Zaman gazetesi yazarları Leyla İpekçi ve H. Salih Zengin ile çizer Osman 

Turhan, kurumlarıyla fikir ayrılığına düştükleri için görevlerinden ayrıldılar.  

 

Türkiye gazetesi yazarı Balçiçek İlter, polisin sıktığı gaz kapsülüyle yaşamını 

yitiren Berkan Elvan ile ilgili gazetesinde çıkan habere tepki olarak görevinden 

ayrıldı.33  

 

Best FM sunucusu Arzu Çağlan‟ın işine, 14 yaşındaki Berkin Elvan‟ın ölümüne 

yayında ağladığı gerekçesiyle son verildi. 

 

Fotomaç gazetesi muhabiri Çağdaş Doğan da, Berkin Elvan‟la ilgili görüşleri 

nedeniyle işsiz kaldı. 

 

Türkiye gazetesi yayın yönetmeni Nuh Albayrak, görevinden istifa etti.  

 

Hürriyet Web TV'nın kurucu müdürü ve aynı zamanda Hürriyet gazetesinde spor 

yazıları kaleme alan Orhan Can'ın görevine son verildi. 

 

Akşam Gazetesi Sibel Oral‟ı hükümet karşıtı bir Tweet atması sebebiyle işten 

çıkardı.  

                                                 
33

 http://www.tgc.org.tr/rapor.asp?rid=96 

 

http://www.tgc.org.tr/rapor.asp?rid=96
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Yenişafak Gazetesi Ankara Haber Müdürü Kazım Canlan‟ın ve Star Gazetesi 

Ankara Haber Müdürü Cevheri Güven‟in işine son verildi. 

 

Sabah Gazetesi Ankara muhabiri Alper Sancar işten çıkarıldı. 

 

Star Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Doğan Ertuğrul gazetesinden istifa etti. Ertuğrul 

yaptığı açıklamada gazetenin demokrat çizgisini kaybettiğini, iktidarın muhalif 

kesimlere karşı kullandığı “nefret” diliyle birlikte medyanın kara propaganda 

aracına dönüştüğünü söyledi.  

 

Sabah Gazetesi Roma temsilcisi Yasemin Taşkın, İtalyan gazeteci eşinin La 

Republica için Fetullah Gülen‟le röportaj yapması üzerine işten çıkartıldı.34  

 

Nisan 2014: 7/24 isimli tv kanalı, el değiştirdi, Yavuz Semerci tarafından satın 

alınan kanalda haber merkezinden 9 teknik servisten 4 kişi işten çıkartıldı. 

 

Karşı gazetesinde kapandı. Gazete sahibinin yaptığı açıklama ile 95 kişi bir 

gecede işsiz kaldı. 

 

Dünya Gazetesi 50 çalışanını 'ahlak dışı' tavırları nedeniyle tazminatsız işten 

çıkardığını açıkladıktan sonra gelen tepkiler üzerine bazı çalışanların 

tazminatlarını ödeyeceğini açıkladı. 

Akşam Fikret Aydemir'in işine son verildi. 

 

Sabah gazetesi, ekonomi yazarı Süleyman Yaşar‟ın işine son verdi.35  

 

Kanal A'da Ankara Haber Editörü Selahattin Serçe, İstanbul Haber Müdürü 

Hüdaverdi Yıldırım ve İstanbul Temsilcisi Bedrettin Uğur işten çıkarıldı. 

 

Yeni Asır TV kapandı, 40 gazeteci işsiz kaldı. 

 

                                                 
34

 http://www.aktifhaber.com/esi-gulenle-roportaj-yapti-diye-sabahtan-kovdular-958025h.htm 

 
35

 http://www.gazeteciler.com/gundem/unlu-kose-yazari-icin-cemaate-cakmadi-kovuldu-iddiasi-75582h.html 

 

http://www.aktifhaber.com/esi-gulenle-roportaj-yapti-diye-sabahtan-kovdular-958025h.htm
http://www.gazeteciler.com/gundem/unlu-kose-yazari-icin-cemaate-cakmadi-kovuldu-iddiasi-75582h.html
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Milliyet'te Genel Yayın Yardımcılığı görevini yürüten Umut Alphan'ın gazetedeki 

görevine son verildi. 

 

Mayıs 2014: Vatan ve Milliyet gazetelerin birleşmesiyle 36 çalışan işten çıkarıldı. 

Doğuş Grubu, tenkisat gerekçesiyle NTV ve Kral TV‟de birçok çalışanının işine son 

verdi.  

Gece-Gündüz programının deneyimli muhabirleri Yavuz Harani, Emrah Kolukısa, 

program kameramanları Haluk Asar, Hakan Öcal, Gökhan Kalan, muhabir Nuh 

Köklü, prodüktörler Mehveş Hıncal, Serkan Ünver, Trabzon Bürosu'nda görev 

yapan kameraman Abidin Kama'nın görevlerine son verildi. 

 

Skytürk360'tan 16 kişi işten çıkarıldı. 

Haziran 2014: Dijital yayına geçen ve Radikal‟de 10 gazeteci işsiz kaldı.  

Aydın Ayyıldız, Turgay Ayyıldız ve Şenol Ayyıldız kardeşlerin sahibi olduğu 

Shopping TV‟de çalışan 40 kişinin işine son verildi.  

 

Uzun süredir çalışanların ücretlerinin ödenmesi konusunda sıkıntı yaşayan Yurt 

gazetesinde Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Merdan Yanardağ 

gazeteden ayrıldığını açıkladı. 

 

Reji, program ve haber bölümlerinde çalışan 20 kişinin işine son veren Artı 1 

kanalı yönetimi haber bültenlerini kaldırdığını açıkladı. 

 

Cumhuriyet Gazetesi, 10 ay önce göreve başlayan Murat İnceoğlu‟nun yanı sıra 

Pazar Dergi ekinde ve Dış Haberler servisinde staj adı altında çalışan ve kadroya 

alınacağı sözü verilen iki kişiyi işten çıkardı. 

 

Akşam Gazetesi'nde 2005 yılından bu yana köşe yazarlığı yapan Elif Aktuğ‟un 

yayın ile yolları ayrıldı. 

 

2009 yılındaki Sabah-ATV grevi öncesinde Türk-İş‟e bağlı TGS üyesi çalışanlardan 

Ender Ergün‟ü sendikal faaliyetleri nedeniyle tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan 

Turkuvaz Dergi Genel Müdürü Levent Tayla işten çıkartıldı. 

 

Gazete Habertürk Ankara bürosundan Erdal Şen ve Hasan Bozkurt işten çıkarıldı. 
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Uzun süredir çalışanların ücretlerinin ödenmesinde önemli sorunlar yaşanan İhlas 

grubuna bağlı TGRT kanalında çalışan Diplomasi Muhabiri Akın Altay ve muhabir 

Merve Yakan kuruma dava açarak ayrıldı. 

Star gazetesi son dönemde yazılarında AKP karşıtı yorumlar yapan Sedat Laçiner 

ve Mustafa Akyol'un yazılarına son verdi.36  

 

Ağustos 2014: 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın Malatya‟da yaptığı seçim mitinginde hedef 

gösterdiği Hürriyet Gazetesi‟nin Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, 

Cumhurbaşkanlığı seçimine iki gün kala 8 Ağustos 2014‟te istifa etti. 

Berberoğlu‟nun istifaya zorlanmasının ardında, eski CHP lideri Deniz Baykal‟la 

kaset komplosuna yönelik yaptığı röportajın olduğu,  Baykal‟ın açıklamalarının 

daha yayımlanmadan Başbakan Erdoğan‟ı rahatsız ettiği ifade edildi.37  

 

Doğuş Medya Grubu‟na bağlı CNBC-E Ankara Bürosu‟nda görev yapan Zerrin Elçi 

ve Ergun Aksoy, 11 Ağustos 2014 itibariyle işten çıkarıldı. 

 

Doğan Medya‟nın bir diğer basın organı olan Radikal‟de yolsuzluk soruşturması ve 

Adana‟da yakalanan MİT TIR‟ları ile ilgili haberlerini yapan muhabiri Fatih 

Yağmur‟un görevine son verildi. 

 

EK2 LİSTE: 17 ARALIKTAN 30 MARTA MEDYADA YAŞANANLAR 

 

5 Şubat 2014: Taraf Gazetesi, yayınladığı haberler nedeniyle kendisi hakkında 

“darbe” suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu. Habere göre TMK 10. 

maddesiyle yetkili savcılığın, Sakarya Adalet Platformu adlı bir grubun yaptığı suç 

duyurusu üzerine Taraf ve sorumluları hakkında soruşturma başlattı. 

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Reza Zarrab‟ın şüpheli olarak yer aldığı 17 

Aralık soruşturma dosyasıyla ilgili her türlü haber, röportaj, eleştiri ve dosyanın 

içeriğiyle alakalı yayın yasağı kondu. Karar, Zarrab ve eşi Ebru Gündeş‟in talebi 

üzerine verildi. 

 

                                                 
36

 http://www.son.tv/haber-263898 

 
37

 http://www.zaman.com.tr/gundem_basbakan-hedef-gosterdi-enis-berberoglu-istifa-etti_2236635.html 
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http://www.zaman.com.tr/gundem_basbakan-hedef-gosterdi-enis-berberoglu-istifa-etti_2236635.html
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8 Şubat 2014: İnternet yasasının TBMM‟den geçmesi üzerine İstanbul İstiklal 

Caddesi‟nde düzenlenen protesto gösterisine polis tazyikli su ve biber gazıyla 

müdahale etti. TGS İstanbul Şubesi, en az dört gazetecinin de polis şiddetine 

uğradığını açıkladı.  

 

12 Şubat 2014: Cumhuriyet Halk Partisi‟nin İzmir‟deki ilçe adaylarının 

belirlenmesinin ardından aday gösterilmeyen Buca Belediye Başkanı Ercan Tatı‟yı 

destekleyen gruptaki bazı kişiler, İzmir‟de yayınlanan Yenigün‟ün muhabiri Ekin 

Yağmur Uygur‟u tokatladılar. 

 

Ankara‟da Akay Kavşağı‟nda bir eylemi görüntüleyen Halk TV kameramanı Özbay 

Ozay atılan biber gazının gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Ulusal Kanal 

muhabiri Hüsna Sarı ise polisin doğrudan hedef alarak sıktığı tazyikli su nedeniyle 

sırtından yaralandı. 

 

Adana ve Hatay'da MİT'e ait olduğu öne sürülen TIR'ların durdurulmasına ilişkin 

haberlere, soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı getirildi. 

Evrensel Gazetesi Ankara muhabiri Hasan Akbaş, yolda yürürken kimliği belirsiz 

kişiler tarafından durdurularak tehdit edildi. 

 

22 Şubat 2014: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma 

Bürosu, 11 Şubat‟taki CHP grup toplantısını haberleştiren Bugün Gazetesi 

muhabiri Ezelhan Üstünkaya ve Cumhuriyet Gazetesi hakkında „gizliliği ihlal‟ 

suçundan soruşturma başlattı.  Taksim‟de internet yasaklarını protesto eylemleri 

sırasında Ulusal Kanal muhabiri Özer Sürmeli‟nin başına plastik mermi isabet etti. 

 

25 Şubat 2014: Meclis TV, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu‟nun Meclis‟teki grup 

konuşmasının yayınını kesti.38 Bazı RTÜK üyeleri, yayının keyfi bir şekilde 

kesildiğini belirterek yasama faaliyetlerine sansür getirilmesinin Meclis TV‟nin 

yönetmeliğine aykırı olduğunu iddia etti. Foto muhabiri Abdurrahman Antakyalı, 

ODTÜ‟deki eylemler sırasında polisin plastik mermisiyle belinden yaralandı. 

 

                                                 
38

 http://www.milliyet.com.tr/meclis-tv-yayini-kesti-chp-kopurdu/siyaset/detay/1842517/default.htm 

 

http://www.milliyet.com.tr/meclis-tv-yayini-kesti-chp-kopurdu/siyaset/detay/1842517/default.htm
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27 Şubat 2014: Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri ve Evrensel 

Gazetesi Yazarı Mustafa Kuleli ve aynı gazeteden Hasan Cömert, gece saatlerinde 

İstanbul Kurtuluş'ta saldırıya uğradı. 

 

28 Şubat 2014: Çiğli‟de toplanmayan çöpler yüzünden basın açıklaması yapmak 

isteyen AKP Çiğli Belediye Başkan adayı Adnan Yılmaz‟ı takip eden İhlas Haber 

Ajansı muhabiri Ceren Atmaca, kameraman Ali Gözeten ile Ege Postası‟ndan Onur 

Çakır, görevlerini yaptıkları sırada bir grubun fiili saldırısına uğradı.  

 

1 Mart 2014:Ankara‟da hükümet karşıtı gösteriyi izleyen foto muhabirleri Ümit 

Bektaş (Reuters), Necati Savaş (Cumhuriyet),79 Evrim Aydın (AA) ve Recep 

Yılmaz (BirGün) polis tarafından copla darp edildi.  

 

2 Mart 2014:Kayseri‟de oynanan Kayserispor-Erciyesspor maçından sonra 

taraftarlar, TV Kayseri Spor muhabiri Kenan Burhan‟a yumruk ve tekmelerle 

saldırarak hastanelik etti. 

 

4 Mart 2014:AKP Antalya Kepez İlçe Teşkilatı Basın Müdürü Hamit Aydın adıyla 

basın kuruluşlarına geçilen “önemli” ibareli elektronik mektupta “AK Parti Kepez 

ilçe haberlerine önem vermediğiniz ve yayınlamadığınız takdirde abonelikleri iptal 

edeceğim bilgilerinize” ifadelerine yer verildi. 

 

5 Mart 2014: Akşam Gazetesi, gazeteci Sibel Oral‟ı hükümet karşıtı tweet attığı 

gerekçesiyle işten çıkardı. Oral, yaptığı açıklamada, “Tarafıma yapılan resmi 

olmayan açıklamada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan‟la ilgili attığım tweet‟in üst 

yönetimde rahatsızlık yarattığı, artık benimle çalışmak istemedikleri ve üst 

yönetimin kararıyla işime son verildiği söylenmiştir” dedi.39 

 

Evrensel yazarı Mithat Fabian Sözmen, gece mesaisini tamamladıktan sonra 

geldiği İstanbul Samatya‟daki evinin önünde yüzü maskeli bir kişinin saldırısına 

uğradı. Sözmen‟in kafasına on, sol koluna da bir dikiş atıldı. 7 Mart‟ta savcılığa 

suç duyurusunda bulunan Sözmen, AKP iktidarının, söylemleriyle gazetecilere 

yönelik bu saldırıları cesaretlendirdiğini söyledi. 

                                                 
39

 http://www.radikal.com.tr/turkiye/basbakana_attigi_tweet_yuzunden_gazetemden_kovuldum-1179705 
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8 Mart 2014: Halk otobüsçülerinin basın açıklamasını izleyen Beyaz TV muhabiri 

Gencay Ünal, bazı kişilerce darp edildi  

 

10 Mart 2014: AKP‟li oldukları iddia edilen 20 kişi, Hatay‟da yayın yapan 10. Köy 

gazetesini basarak gazetelere el koydu, dağıtımını engelledi. Gazete, AKP Hatay 

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sadullah Ergin ve Başbakan Erdoğan‟ı 

eleştiren bir manşetle çıkmıştı. 

  

11 Mart 2014: Adana‟da bir TOMA, DİHA muhabiri Yağız Kesen‟in ayağını ezdi, 

gösteri sırasında çıkan tartışmada ise gazetecilerle eylemciler yumruk yumruğa 

kavga etti. 

  

12 Mart 2014: Hürriyet foto muhabiri Selahattin Sönmez ve muhabir Mert 

Gökhan Koç, Ankara Kennedy caddesinde polisin plastik mermi, biber gazı ve 

tazyikli suyla saldırısına uğradı.  

  

13 Mart 2014: İstanbul Okmeydanı‟nda öldürülen Burak Can Karamanoğlu‟nun 

cenazesini izleyen NTV muhabirleri Göktan Bedük ve Savaş Daldal, canlı yayın 

esnasında cenazeye katılan bir grubun saldırısına uğradı. 

 

İzmir‟de Berkin Elvan‟ı anma toplantısında görüntü alan Ulusal TV kameramanı 

Yalçın Odabaşı‟na polis hedef gözeterek tazyikli su sıktı. Yere düşen Odabaşı‟nın 

çekim yaptığı kamerası kırılarak kullanılmaz hale geldi. Habertürk muhabiri Ali 

Arda Perk, Konak‟taki eylemler sırasında polis tarafından tartaklandı. Yeni Asır 

muhabiri Ercan Akgün‟ün fotoğraf makinesi Alsancak‟taki eylem sırasında polisin 

müdahalesiyle kırıldı.  

 

Ankara Tuzluçayır‟daki gösterileri izleyen DİHA muhabiri Zuhal Atlan ile Kanal D 

muhabiri Özgen Bilgöl ve kameraman Hüseyin Çözen‟e TOMA‟dan tazyikli su 

sıkıldı. 

Gazeteci Rahmi Yıldırım, TOMA‟ların Ankara Kızılay‟da hedef gözetmeksizin 

yaptığı saldırıya sözlü tepki gösterince gözaltına alındı.  
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Fotomaç muhabiri Çağdaş Doğan, Berkin Elvan‟ın ölümüyle ilgili attığı tweet‟ler 

nedeniyle işten çıkarıldı. Programında Berkin Elvan‟ı anan Best FM çalışanı Arzu 

Çağlan‟ın da işine son verildi.   

  

15 Mart 2014: Kocaeli Bizim Yaka Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hayrullah 

Demiray, uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı. 

17 Mart 2014: Erzurum-Ağrı karayolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 

meydana gelen kazayı haber yapmak için olay yerine gelen Cihan Haber Ajansı 

muhabiri Orhan Yıldırım, otobüs sürücüsü ile yardımcısının saldırısına uğradı. 

 

Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası seçimlerinde başkan adayı Mesut 

Koska, başkan Ünal Akdoğan‟ın taraftarlarının saldırısına uğradı. Olayda İHA 

muhabiri Fatih Sebzeci, DHA muhabiri Eyüp Burun, Güneş Gazetesi muhabiri 

Uğur Aydıntürk, Haber Gazetesi muhabiri Halil Şarklı da yaralandılar. 

  

24 Mart 2014: Türkiye Foto Muhabirleri Derneği‟nin Yılın Basın Fotoğrafları 

Yarışması‟nda Gezi Direnişi‟nin sembolü “Kırmızılı Kadın” fotoğrafının birinci 

seçilmesinin ardından Vakıfbank yarışmanın ana sponsorluğundan çekildi. 

Dernek, bankanın bu kararıyla kurumsal ve maddi açıdan büyük zarara uğradığını 

açıkladı. 

 

26 Mart 2014:Bolu Belediyesi, işyeri ruhsatına sahip olmadıkları gerekçesiyle 

yolsuzluk haberleri yapan Bolu Gündem ve Bolu Havadis gazeteleri için 

mühürleme kararı aldı. 

 

Zaman Gazetesi, abonelerin kapılarına bırakılan gazetelerin erken saatlerde 

belediye işçileri tarafından toplandığını öne sürdü ve olayın görüntülerini 

yayınladı. Koza Grup‟a bağlı Kanal Türk‟ün ulusal yayın hakkı ise iptal edildi.40 

RTÜK, kararın karasal ortamda ulusal yayın hakkına ilişkin olduğunu, Kanal 

Türk‟ün kablo ve uydu yayın lisanslarının devam ettiğini bildirdi. 

 

29 Mart 2014: Başbakan Erdoğan, Emre Uslu (Taraf), Önder Aytaç, Bülent Keneş 

(Today‟s Zaman) ve Mehmet Kamış (Zaman) hakkında suç duyurusunda 

                                                 
40

 http://www.cnnturk.com/haber/turkiye/kanal-turkun-ulusal-yayin-hakki-iptal-edildi 
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bulundu.  Uslu ve Aytaç hakkında yurt dışına çıkış yasağı konması da istendi. 

Dilekçede Önder ve Uslu‟nun “casusluk faaliyetleri” içinde olabilecekleri belirtildi. 

Keneş ve Kamış ise, sesi kısılan başbakanla “alay eden” tweetler atarak hakaret 

suçu işledikleri iddia edildi. 

 

Başbakan Erdoğan‟ın İstanbul Sarıyer mitinginde görev yapan Zaman foto 

muhabiri Derviş Genç, miting alanında bulunan basın danışmanı Mustafa 

Varank‟ın fotoğrafını çektiği için gözaltına alındı.  Varank‟ın talimatıyla gözaltına 

alındığını söyleyen Genç, beş saat sonra serbest bırakıldı. 

 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek‟in programı sırasında çıkan 

arbedeyi görüntüleyen Hürriyet muhabiri Mert Gökhan Koç, AKP konvoyundan üç 

kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar, Koç‟u darp etti ve fotoğraf makinesinin 

hafıza kartını gasp etti. 

 

Yeni Şafak yazarı Cem Küçük, “Yeni dönemde medyada büyük tasfiye” başlıklı 

yazısında, medyadaki muhaliflerin tasfiye edileceğini yazdı ve bazı yazarların 

isimlerini sayarak tehditte bulundu.41 

 

30 Mart 2014: Seçim günü Taraf, Zaman, Today‟s Zaman, Cumhuriyet, Cihan 

Haber Ajansı ve Samanyolu TV‟nin internet sitelerine siber saldırılar gerçekleşti.  

 

Cumhuriyet gazetesi, sitesine yönelik saldırıların Suriye toplantısının ses kaydını 

yayınlamasından sonra başladığını, bunun için parayla profesyonel hackerlar 

tutulduğunu iddia etti. 

  

30 Mart seçim gecesi, Anadolu Ajansı (AA) dışında sandık sonuçlarını aktaran tek 

ajans olan Cihan, 100 bin bilgisayardan şiddetli bir siber saldırıya uğradı ve 

yayınında aksaklıklar yaşadı.42 Cihan abonesi bazı televizyonlar da bu durumdan 

etkilendi ve seçim verilerini kesintisiz bir şekilde aktaramadı. Siber saldırılar 

Cihan abonesi bazı medya organlarının internet sitelerini de hedef aldı. 

 

                                                 
41

 http://www.yenisafak.com.tr/yazarlar/CemKucuk/yeni-donemde-medyada-buyuk-tasfiye/51037 

 
42

 http://www.zaman.com.tr/pazar_algi-manipulasyonuna-alet-olmadik_2209258.html 
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