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Giriş 

“Çözüm Süreci” olarak adlandırılan, PKK’nın silah bırakması halinde, herhangi bir şe-

kilde insan ölümüne ve ağır cezayı gerektiren bir suça karışmamış kadrolarına serbestlik ge-

tirmeyi hedefleyen uygulamada yeni bir aşamaya geçildi. 

2009’da Demokratik Açılım olarak başlayan, 2012’den sonra da İmralı Adası’ndaki ce-

zaevinde ömür boyu hapis cezasını çeken yasadışı Kürdistan İşçi Partisi (PKK) lideri Abdul-

lah Öcalan ile yapılan görüşmeyle devam eden ve çatışmayı sonlandırmayı amaçlayan süreç, 

Şubat ayının son günü yeni bir aşamaya geçti. Öcalan ile PKK’nın Kandil’de bulunan ve Av-

rupa’da yaşayan kadroları arasında arabuluculuk faaliyetini yürüten, üçünün önerileri doğrul-

tusunda “silahlara vedanın” yol haritasını hazırlayan Halkların Demokratik Partisi (HDP) he-

yeti ile hükümetin bu süreçle için görevlendirdiği Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, İçiş-

leri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve İmralı’da Öcalan ile yapı-

lan görüşmeleri koordine eden Kamu Güvenliği Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu buluştu. 

İki yıldır örgüt ile devlet arasında diyalogun sağlanması için çalışan heyet, Şubat ayının son 

günü Dolmabahçe’de yaptıkları buluşmada Öcalan tarafından hazırlanan, HDP ve PKK tara-

fından onanan, hükümetin de kabul ettiği 10 maddelik silahları bırakmanın yol haritasını açık-

ladı.
1
 Böylece diyalog sürecinden, müzakere aşamasına geçilmiş oldu.

2
  

Açıklamanın en önemli unsuru HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder tarafından okunan 

Öcalan’ın PKK’ya çağrısıydı. Öcalan çağrısında silahlarını oluşturulacak İzleme Komitesi’nin 

belirleyeceği sürede ve yerde devlete teslim edilmesi amacıyla PKK’nın kongresini ilkbahar-

da toplanmasını istedi.
3
 Ancak açıklamaların hemen ardından Başbakan Davutoğlu’nun açık-

lanan 10 maddenin bir koşul olmadığını belirten açıklaması
4
 HDP’den tepkiyle karşılandı. 

HDP, Meclis’te görüşülmekte olan ve birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanan İç 

Güvenlik Yasası’nın açıklama öncesi hükümetle müzakere kapsamına alındığını bildirdi. An-

cak hem Başbakan hem de AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal yasanın müzakere kapsa-

mında bulunmadığını, geri çekme gibi bir iddianın gerçek dışı olduğunu söyledi.
5
 

Acı bir rastlantı ise, “silahlara veda” açıklamasının yapıldığı gün ömrünü ifade ve basın 

özgürlüğüne, ülkenin demokratikleşmesine ve Kürt meselesi dahil Anadolu insanının sorunla-

rının çözülmesine adayan Türk basın ve edebiyat dünyasının büyük ustası Yaşar Kemal 91 

yaşında hayata gözlerini yumdu.
6
 

Üniversitelerdeki gerginlik tırmandı; Ege Üniversitesi’nde Ülkücü öğrenci grubu ile 

PKK destekçileri arasında çatışmada Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetti.
7
 

Cumhurbaşkanı ve başbakana hakaret iddiasıyla açılan davalarda büyük bir artış göz-

lemlendi. Gazeteciler ve siyasi aktivistler başta olmak üzere ifade özgürlüğünü kullanan on-

larca kişi soruşturmaya uğradı ve gözaltına alındı.
8
 

Kadına yönelik şiddetin yeni bir örneği, üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın Mer-

sin’den Tarsus’a gitmek için bindiği minibüste bıçaklanarak öldürülmesiydi. Özgecan’ın öl-

dürüldükten sonra vücudunun parçalanarak yakılması, idam cezası tartışmasını yeniden baş-

lattı. Ülke çapında cinsel taciz ve şiddete uğrayan birçok kadın yaşadıklarını paylaşarak top-

lumsal duyarlılığı artırmaya çalıştılar. 

                                                 
1 http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2015/02/150228_canli_ocalan_aciklama 
2 http://www.radikal.com.tr/yazarlar/murat_yetkin/pkk_kongre_karari_alir_mi-1303390 
3 http://www.trthaber.com/haber/gundem/cozum-surecinde-dolmabahcede-buyuk-adim-170500.html 
4 http://www.haberturk.com/gundem/haber/1048206-basbakan-ahmet-davutoglundan-silah-birakma-cagrisina-ilk-yorum 
5 http://www.aljazeera.com.tr/konular/ic-guvenlik-paketi 
6 http://www.theguardian.com/world/2015/feb/28/yasar-kemal-celebrated-turkish-novelist-dies-at-91 
7 http://www.bugun.com.tr/gundem/firat-cakiroglu-kimdir-nereli-haberi/1503364 
8 http://www.diken.com.tr/her-gun-yeni-bir-sorusturma-erdogana-hakaretle-suclananlarin-sayisi-67yi-buldu/ 

http://www.bugun.com.tr/etiket/pkk
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Bir esnafın, camına isabet eden kartopuna kızıp, arkadaşlarıyla birlikte oynayan gazete-

ci Nuh Köklü’yü katletmesi de ülkede toplumsal gerginliğin ve hoşgörüsüzlüğün tehlikeli bo-

yutlara vardığı tartışmalarını körükledi.
9
 

Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’da yapılan başkanlık seçimleri de ayın önemli olayları 

arasında yer aldı. Anayasa Mahkemesinde, Başkan Haşim Kılıç dönemi sona ererek yeni seçi-

len Zühtü Arslan’ın başkanlık dönemi başladı. Yargıtay’da ise yargı üzerindeki siyasi baskı-

dan sıklıkla yakınan Ali Alkan’ın yerine, Yargıtay’da Daire Başkanlığı görevini yürüten İs-

mail Rüştü Cirit seçildi. Cirit hakkında medyada Cumhurbaşkanının belediye başkanlığı dö-

neminde görevi kötüye kullanma ve zimmet iddiası ile 2003 yılında yargılandığı davada be-

raat kararı verdiği bilgisi yer aldı.
10

 

Milletvekilliği aday adaylığı için çok sayıda üst düzey bürokratın görevlerinden istifa 

etmeleri AKP’yi rahatsız etti ve bürokratlara “izinsiz istifa etmeyin” uyarısı yapıldı.
11

 Bu ara-

da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “uygun bulmamasına rağmen”
12

 MİT Müsteşarı 

Hakan Fidan’ın da milletvekili adayı olmak üzere görevinden ayrılması bizzat Cumhurbaşka-

nının açık şikayetine sebep oldu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayının son günlerinden itibaren ekonomi 

konusunda Merkez Bankası'na sert muhalefet gösteren isim olarak öne çıktı. Erdoğan'ın Mer-

kez Bankası Başkanı Erdem Başçı'ya yönelik eleştirileri, ekonomide endişe rüzgârının esme-

sine neden oldu. İhracat rakamlarında son dönemdeki gerileme ile bölgesel gerilimler doların 

ateşini yükseltti ve dolar ay boyunca rekor üstüne rekor kırdı.  

Yıllar sonra Bülent Arınç tarafından bile “algı operasyonu” olarak görülen suikast ihba-

rını andıran bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızına yönelik bir suikast girişimin-

den bahisle olayın içinde bir CHP milletvekilinin de bulunduğu iddia edildi.
13

 

21 Şubat akşamı Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'ndaki askerler ile türbedeki 

“sandukalar” ve tarihi eşyaların Türkiye sınırına yakın bir yere taşınması tartışmaya yol açtı. 

Muhalefet partileri Türkiye’nin Cumhuriyet döneminde ilk kez toprak kaybı yaşadığını, top-

rağını savaşmadan terk ettiğini iddia ederlerken Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaş-

kanı Erdoğan Süleyman Şah türbesinin ve orada konuşlanmış askerlerin güvenliği sorununun 

başarılı bir operasyonla sonlandırıldığını, türbenin yine Suriye’de daha güvenli bir yere ta-

şınmasıyla konunun nihayetlendirildiğini, toprak kaybı olmadığını söylediler. 

Başbakan Davutoğlu, çözüm süreci ve iç güvenlik yasası konusundaki çıkışları ile de ay 

boyunca ülke gündeminde önemli yer aldı.  

İstanbul’da gerçekleştirilen G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları top-

lantısı ve Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen “Türkiye Başkanlığında 

G-20 Gündemi” konulu konferans da Şubat ayının önemli gelişmeleri arasındaydı. 

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı  

2 Şubat 2015 

 Ankara 1 No’lu F Tipi Cezaevi Müdürlüğü, iki karikatürist tarafından siyasi tutuklu-

larca çıkarılan mizah dergisi Vız Gelir’e gönderilen üç eseri “sakıncalı bulunduğu” gerekçe-

siyle alıkoydu. Halil İncesu ve Sefer Selvi tarafından çizilen karikatürlerin “devlet büyüklerini 

hedef gösterdiği ve eleştiri sınırları dışında küçük düşürücü ve hakaret niteliği olan nefret söy-

lemi şeklinde, gösterdiği” belirtildi. Karikatürleri dergiye gönderen hükümlü Rıza Kartal, ka-

rikatürlerin hapishaneye girerken sakıncalı bulunmadığını ancak postaya verildiğinde sansür-

                                                 
9 http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2015/02/150217_nuh_koklu 
10 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28179130.asp 
11 http://www.gercekgundem.com/siyaset/101915/akpden-burokratlara-izinsiz-istifa-etmeyin 
12 http://www.gazetevatan.com/erdogan-fidan-a-acik-ve-net-ayrilma-dedim-738440-gundem/ 
13 http://www.umutoran.com/2015/02/25/ethem-sancak-hakkinda-suc-cetesi-orgutu-kurdugu-gerekcesiyle-suc-duyurusu/ 
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lendiğini ileri sürdü.
14

 

 AİHM, sosyolog Pınar Selek’in gözaltındayken kötü muamele gördüğü, adil yargı-

lanmadığı ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiği temelinde, dava açmak için yaptığı başvuruyu 

reddetti. Kararı alan üç kişilik yargıç heyeti, Türkiye’deki yargı organlarının Selek’in kötü 

muamele iddialarını ciddiye almadığını ve soruşturma başlatmadığını kaydetti, ancak başvu-

runun 2008 yılı kararından altı ay sonra yapılmış olmasından dolayı başvurunun kabul edile-

meyeceğini ifade etti.
15

 

3 Şubat 2015 

 Gazete Bursa köşe yazarı Mehmet Ali Yılmaz, yazdığı bir yazıdan dolayı iki kişinin 

coplu saldırısına uğradı. Yılmaz’a saldıran kişiler gözaltına alındı. Saldırı, Bursa Gazeteciler 

Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Aykut 

Güngör tarafından kınandı.
16

 

 Cumhuriyet gazetesi, Charlie Hebdo karikatürlerinin yayınlanmasına karşı çıkan ya-

zarı Işık Kansu’nun işine son verdi. Gazetenin Charlie Hebdo ekini yayınlamasına tepkisini 

dile getiren Kansu yayını eleştirerek, yazılarına ara verdiğini 17 Ocak’ta açıklamıştı.
17

 

4 Şubat 2015 

 TMSF’nin Bank Asya yönetimine el koyması ile ilgili bilgi almak isteyen basın men-

suplarına Bank Asya Genel Müdürlüğü önünde barikat kuran polis ekipleri, TMSF yetkilileri-

nin talimatı doğrultusunda akreditasyon uyguladı. Anadolu Ajansı, Doğan Haber Ajansı ve 

NTV muhabir ve kameraları salona alınırken Samanyolu, Cihan, Bugün ve Zaman muhabirle-

ri ile kameramanları dışarı çıkartıldı.
18

  

5 Şubat 2015  

 Ulusal Kanal Genel Müdürü Turhan Özlü, Digitürk’ün RTÜK ve mahkeme kararla-

rına rağmen Ulusal Kanal’ı yayın platformuna almamasının kanun tanımaz bir tutum olduğu-

nu söyledi ve bu konu ile ilgili olarak her alanda mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti. Ulu-

sal Kanal, 2012 yılında Digitürk Türkiye Mevduat Sigorta Fonu’nun (TMSF) kontrolüne geç-

tiğinde, platforma dahil olmayı talep etmiş fakat olumsuz yanıt almıştı. Konunun, RTÜK’e 

iletilmesinin ardından, RTÜK Digitürk’e uyarı yapmış ve kanalın platforma alınmasını iste-

mişti. Uyarıyı reddeden Digitürk’ün açtığı davada ise, mahkeme Ulusal Kanal’ı haklı bulmuş-

tu.
19

 Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Yener Güneş ise Digitürk’ün Ulusal Kanal’a yö-

nelik uyguladığı “hukuk dışı” ambargosu nedeniyle devletin her yıl bir trilyon 460 milyon lira 

zarar ettiğini öne sürdü.
20

 

 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Başbakan ve bakanlara yargı kararı olmadan 

dört saat içinde internet sitelerine erişim engelleme ve içerik çıkarma yetkisi veren torba ka-

nunun yeni düzenlemesi kabul edildi.
21

 

 Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın yaygın medyaya destek vermek ama-

cıyla,  odanın tüm üyelerine ücretsiz Hürriyet Gazetesi dağıtması ve taksilerde gazetenin rek-

lamını yapması yerel gazete sahip ve yöneticilerinin sert tepkisine neden oldu.
22

 

 

                                                 
14 http://www.evrensel.net/haber/103575/ifade-ozgurlugu-viz-geldi 
15 http://www.hurriyet.com.tr/dunya/28108086.asp 
16 http://www.iha.com.tr/haber-gazeteciyi-copla-doven-saldirganlar-kamerada-435501/ ve http://www.iha.com.tr/bursa-haberleri/gazeteciye-
saldiriya-kinama-bursa-984317/ 
17 http://www.aydinlikgazete.com/medyanin-halleri/isik-kansu-kovuldu-h62230.html 
18 http://www.cihan.com.tr/news/Bank-Asya-onunde-akreditasyon-uygulamasi_6362-CHMTY2NjM2Mi8x 
19 http://www.ulusalkanal.com.tr/medya/digiturku-uyariyoruz-kanunsuzluga-son-verin-hukuku-uygulayin-h48883.html 
20 http://www.ulusalkanal.com.tr/medya/ulusal-kanali-dahil-etmez-ise-digiturk-kapatilabilir-h49094.html 
21 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/207033/Hukumete__sansur_yetkisi__komisyondan_gecti.html 
22 http://www.sanalbasin.com/yerel-basindan-tepki-yagiyor-8456528/ 

http://www.iha.com.tr/haber-gazeteciyi-copla-doven-saldirganlar-kamerada-435501/
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6 Şubat 2015 

 Zaman Gazetesi, Cihan Haber Ajansı, Bugün Gazetesi ve Samanyolu Televizyonu’na 

karşı Türkiye’de ve yurtdışında bir süredir neden akreditasyon uygulandığını soran gazeteciye 

AB Bakanı Volkan Bozkır, “Bilmiyorum. Benim seçimim” dedi. Aynı gazetecinin, “Yani ba-

sın toplantısına katılmakta özgür müyüm?” sorusuna ise “O bir basın konferansı değil. Bazı 

seçilmiş gazeteciler ile bir çeşit sohbet” cevabını verdi.
23

 

 Charlie Hebdo’ya destek için derginin yayınladığı Hz. Muhammed karikatürüne kö-

şelerinde yer veren Hikmet Çetinkaya ve Ceyda Karan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 

ifade verdi. Cumhuriyet Gazetesi Charlie Hebdo’ya destek amacıyla, derginin 12 kişinin öl-

düğü saldırının ardından çıkardığı ilk sayının bir bölümünü yayınlamıştı. Basın Suçları Savcı-

lığı da TCK’nın 216. maddesindeki “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla res’en so-

ruşturma başlatmıştı.
24

 

10 Şubat 2015   

 Ankara’da Berkin Elvan gösterileri sırasında TOMA’ya yaklaşarak yersiz güç kul-

lanmaması uyarısında bulunan Gazeteci Rahmi Yıldırım’ın üç yıla kadar hapisle yargılandığı 

dava 8 Haziran’a ertelendi. Gazeteci Rahmi Yıldırım TOMA’yı uyardığı için “kamu malına 

zarar vermek” iddiası ile yargılanıyor.
25

 

11 Şubat 2015 

 Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin (BGC) 6 Şubat 2015 tarihindeki genel kurulu yerel 

medya kuruluşu Olay Medya’nın yöneticileri tarafından engellenmeye çalışıldı. BGC’ye üye 

tüm çalışanlara, Olay Medya yöneticileri tarafından gönderilen uyarı yazısında genel kurula 

katılmama kararı alındığı tebliğ edildi. BGC, Olay Medya yönetiminin genel kurula sabahın 

erken saatlerinden itibaren kamera göndererek, katılanların görüntülü tespitini yapmaya çalış-

tığı ancak buna izin verilmediğini bildirdi.
26

  

12 Şubat 2015 

 Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak’ın, Hakan Fidan’ı konu aldığı 

köşe yazısı “gazetede yer yok” denilerek yayınlanmadı. Konuyu Twitter’da attığı mesajla du-

yuran Albayrak, “Bugün sayfalarda yer bulunamadığı için sadece internette yayınlanan ya-

zım... Fidan, MİT’i yine yönetebilir” dedi.
27

 

13 Şubat 2015 

 Habertürk’ün 9 Şubat tarihli Politika Sayfasında yer alan  “Cumhurbaşkanı Tayyip 

Erdoğan Kolombiya’da, Başbakan Tayyip Erdoğan Ankara’da” başlıklı yanlış ifade bazı ga-

zeteciler tarafından sosyal medyada alay konusu yapıldı. Sosyal medyada daha önce Haber-

türk’ten çıkarılmış bazı isimlerin yazının “kasıtlı olarak yapıldığı” yönündeki iddiaları üzerine 

gazete yönetimi Ankara Haber Müdürü Serhat Akkan ile İstanbul Yazı İşleri Şef Editörü Ta-

rık Dağlıoğlu’nun işlerine son verdi. Dağlıoğlu’na geçmişte yaptığı hataları da gerekçe göste-

rilerek tazminat ödenmedi.
28

 

14 Şubat 2015 

 Bugün gazetesine göre, TİB ve yargı kararlarıyla erişim engellenen içerikler açıklan-

dı. Bugüne kadar internet sitelerine erişimin engellenmesi için gelen ihbarların yüzde 98,1’i, 

çocukların cinsel istismarı, fuhuş ve müstehcenlik nedeniyle uygulandı. Bu yılın Ocak ayına 

                                                 
23 http://zaman-online.de/ab-bakan%C4%B1-bozk%C4%B1r-zamana-akreditasyonu-b%C3%B6yle-savundu-benim-se%C3%A7imim-

213504 
24http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/cumhuriyet-yazarlarina-karikatur-sorgusu 
25 http://www.evrensel.net/haber/104451/gazeteci-yildirimin-yargilandigi-toma-davasi-ertelendi 
26 http://www.medyatava.net/haber/basinda-olay-gazeteciler-engellendi_119720 
27 http://www.cihan.com.tr/news/Albayrak-in-yazisi-yonettigi-gazetede-yer-yok-denilerek-yayinlanmadi_5061-CHMTY3NTA2MS8x 
28 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/213475/Hata_yapan_iki_gazeteci_isten_cikarildi.html 
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kadar internet sitelerinin kapatılması için TİB’e 702 bin 620 ihbarda bulunulduğu açıklandı.
29

 

TİB’e gelen ihbarlar üzerine ve yargı kararlarıyla yapılan erişim engellemelerinin yüzde 84’ü 

müstehcenlik, fuhuş ve çocukların cinsel istismarı ile Atatürk aleyhine işlenen suçlar nedeniy-

le uygulandı.
30

 

17 Şubat 2015 

 Sol gazetesi Sorumlu Müdürü Hafize Kazcı’ya “Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret et-

tiği” iddiasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. 1 Mart 2014 tarihinde Sol gazetesinin birinci 

ve beşinci sayfasında yer alan “Biz solcuyuz, sen hırsız” başlıklı haberde, o dönemde Başba-

kan olan Erdoğan’a hakaret edildiği iddia edilmişti.
31

 

18 Şubat 2015  

 Twitter’da “Fuat Avni” adlı hesaptan paylaşımlarda bulunan kişi veya kişiler hakkın-

daki açılan soruşturma, bazı gazetelerde çıkan “Fuat Avni”nin kim olduğuyla ilgili haberler 

de ihbar kabul edilerek, genişletildi. Akşam, Star ve Güneş gazetelerinde, 16 ve 17 Şubat ta-

rihlerinde “İşte Fuat Avni, Emre Uslu”, “İşte Fuat Avni”, “Fuatavni Emre Uslu” başlıklı ha-

berlerde, “Fuat Avni” isimli hesabın eski polis ve köşe yazarı Emre Uslu’ya ait olduğu iddia 

edildi.
32

 

19 Şubat 2015 

 BirGün’ün 17 Şubat 2015 tarihli “Biz senin nefret ettiğin 35 milyonuz! Biz de işledik 

aynı suçu… Madem öyle bizi de alın! Çamura batırdığınız memleketi kurtarın” spotu ve “Ka-

til ve Hırsız Erdoğan” manşetiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı ta-

rafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Dilekçede, “Cum-

hurbaşkanına hakaret” edildiği iddia edilirken, manşeti atan kişilerin tespit edilmesi ve hakla-

rında yasal işlem yapılması talep edildi.
33

  

 Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Okul ve Ülke dergisinin 21 Ekim 2014 tarihli sayı-

sında Cumhurbaşkanı ve Başbakana hakaret edildiği, Davutoğlu ve Erdoğan’ın IŞİD’le ilişkili 

gibi gösterildiği gerekçeleriyle Savcılığa şikâyette bulundu. Adana Emniyeti ise Savcılığa 

müracaat ederek Okul ve Ülke dergisinin üzerinde "Hırsızı, Katili, Yobazı Kovala" logosu 

bulunan 5 Ocak 2015 tarihli sayısında yer alan "Hala Hırsız, Hala Katil” başlıklı yazı nedeni-

yle toplatılmasını istedi. Derginin Sorumlu Yazıişleri Müdürü ve Komünist Parti Merkez 

Komite Üyesi Mehmet İnam, her iki konuyla ilgili İstanbul Anadolu Adliyesi'nde ifade ver-

di.
34

  

 Sözcü gazetesinin Twitter hesabı kendisine TakHackTim adını veren ve PKK’ye ya-

kın olduğu gözlemlenen internet hacker grubu tarafından hacklendi. Hackerlar, hesabı ele ge-

çirdiklerini “Sözcü gazetesi hesabı TakHackTim tarafından özgürleştirilmiştir” mesajıyla du-

yurdu. Hesaptan çeşitli Kürtçe sloganlar paylaşıldı.
35

 

20 Şubat 2015 

 Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında, yolsuzluk soruşturması-

nın savcısı Celal Kara ile yaptığı röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret 

ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Avukat Ahmet Özel şikâyet dilekçesinde Dündar’ın 

önceki yazılarında da amacının sadece haber yapmak olmadığını, Erdoğan’a karşı suçlayıcı 

                                                 
29 http://www.aa.com.tr/tr/haberler/465397--internette-en-cok-erisim-engeli-quot-mustehcenlik-quot-ten 
30 http://www.bugun.com.tr/son-dakika/en-cok-erisim-engeli--haberi/1490996 
31 http://haber.sol.org.tr/medya/sol-gazetesi-sorumlu-mudurune-erdogana-hakaretten-11-ay-20-gun-hapis-cezasi-107997 
32 http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/Istanbul-Haberleri/fuat-avni-hakkinda-sorusturma_57882 
33 http://www.birgun.net/news/view/birgunun-ktil-hirsiz-erdogan-mansetine-suc-duyurusu/13919 
34 http://haber.sol.org.tr/turkiye/erdogana-hakaret-iddiasina-jet-sorusturma-108199 
35 http://www.birgun.net/news/view/sozcu-gazetesinin-twitter-hesabi-hacklendi/13019 
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bir tutum aldığını ileri sürdü.
36

 

 İstihbarat Daire Başkanlığı, Suriye/ Esad rejimi ve THKP/C Acilciler terör örgütü ile 

irtibatlı Mihraç Ural’ın Türkiye’de bir dizi eylem planladığını belirtti. Emniyet, örgütünün 

hedefleri arasında Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık’ın da bulunduğunu öne sürdü.
37

 

 Sakarya, Karasu’da yayınlanan Öz Karasu Gazetesi sahibi Cihan Emre, Belediye 

bünyesinde taşeron firmada çalışan işçilerin maaş alamadıklarını ifade eden telefon ihbarı ile  

ilgili olarak görüşme yapmak üzere belediyeye ait garaja gitti. Burada işçilerden bilgi alan 

Cihan Emre’yi baş şoför Kemalettin A.  “Neden çekim yapıyorsun?” diyerek yumrukladı. Sa-

karya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, saldırıyı kınadıklarını belirtti.
38

 

 CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, bazı gazetelerin “Twitter fenomeni Fuat Avni ve 

milletvekili Umut Oran, Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’a suikast planladı, amaç 

CHP’yi iktidara getirmekti” yönündeki iddialarıyla ilgili olarak “8-9 Haziran’da ilk işimiz bu 

kirli gazetelerin tamamına el koymak olacaktır. Sadece el mi koyacağım, buna bulaşmış bütün 

iş adamlarından hesabını soracağız” dedi.
39

  

 Zaman Gazetesi’nin internet sitesinde “Fuatavni’den çok konuşulacak iddia” başlı-

ğıyla yayınlanan “MİT kanlı eylem yapacak cemaate yıkacak” haberi üzerine yayından so-

rumlu tutulan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı hakkında, Cumhur-

başkanına “hakaret” ve “iftira” edildiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
40

 

 Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde siyasi tutukluların İMC TV kanalını izleme tale-

binin cezaevi yönetimi tarafından engellendiği iddia edildi.  Kadın mahpusların verdiği dilek-

çelere, 100 TL tutarındaki cihaz alımı için ödenekleri olmadığını öne süren yönetim, 

mahkûmların kendi ceplerinden ödeme teklifini de kabul etmedi. Konu hakkında Adalet Ba-

kanlığı’na başvuran avukat Mehmet Erbil, bakanlıktan olumlu bir cevap gelmediği takdirde 

en temel insan hakkı olan haberleşme hakkının ihlalini oluşturan bu engeli hem iç hukuk hem 

de uluslararası hukuka taşıyacaklarını söyledi.
41

 

21 Şubat 2015 

 Adana Ekspres Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan Koza Yardımcı isimli gazeteci, ay-

lar önce attığı bir tweet nedeniyle eski Adana Valisi’ne hakaret ettiği iddiasıyla Nevşehir’de 

gözaltına alındı. Yardımcı, nöbetçi hakim tarafından ifadesinin alınmasının ardından Yardım-

cı daserbest bırakıldı.
42

 

22 Şubat 2015  

 Gazeteci Nedim Şener, emniyetten gelen bir tebligatta THKP-C’nin lider kadrosun-

dan Miraç Ural’ın kendisine yönelik suikast planı olduğunu yazdı. Şener, iddiayla ilgili olarak 

“Belli ki birileri suikast mevsimini açtı.  Belli ki birileri bir şeyler tezgâhlıyorlar ve başımıza 

bir şey gelmesi halinde  “olağan şüpheli” de belli. Böyle bir durumda insan ne yapar bilmiyo-

rum?  Bildiğim tek şey, Türkiye’de bu tür olaylar hiç de göründüğü, gösterilmek istendiği gibi 

değildir. Tehlike bazen çok yakındadır, hemen yanımızdadır” dedi.
43

 

24 Şubat 2015 

 Özgür Gündem gazetesi yazarı Özgür Amed’e Diyarbakır 7’nci ağır ceza mahkemesi 

tarafından üç yıl bir ay 15 günlük hapis cezası verildi. Amed’e 2011 yılında Roboski (Ulude-

re) olayını protesto yürüyüşüne katıldığı ve “terör örgütü üyesi olmamakla birlikte, terör örgü-

                                                 
36 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/218187/Can_Dundar_a_sorusturma__Ahmet_Sik_a_guvenlik_uyarisi.html 
37 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/218187/Can_Dundar_a_sorusturma__Ahmet_Sik_a_guvenlik_uyarisi.html 
38 http://www.cihan.com.tr/news/Sakarya-da-yerel-gazete-sahibine-saldiri_4484-CHMTY4NDQ4NC8x 
39 http://www.birgun.net/news/view/suikast-iddialarina-sert-yanit-8-9-haziranda-ilk-isimiz-bu-kirli-gazetelere-el-koymak/13963 
40 http://t24.com.tr/haber/ekrem-dumanliya-cumhurbaskanina-hakaret-sorusturmasi,287834 
41 http://birgun.net/news/view/imc-tvye-izin-verilmiyor/13975 
42 http://www.samanyoluhaber.com/gundem/Gazeteciye-Valiye-hakaret-gozaltisi/1079949/ 
43 http://t24.com.tr/haber/nedim-sener-simdi-de-acilcilerin-suikast-listesindeyim,288195 
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tü propagandası yaptığı” gerekçesiyle dava açılmıştı.
44

 

 BirGün Genel Yayın Sorumlusu Barış İnce hakkında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdo-

ğan ve oğlu Bilal Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle dört yıl sekiz aya kadar hapis cezası 

istendi. Davanın görülebilmesi için Adalet Bakanlığı’ndan beklenen onayın gelmesiyle dava-

nın önündeki engel ortadan kalkmış oldu. İddianamede, İnce’nin “küçültücü beyanlar kullana-

rak Erdoğan’ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut isnatlarda bu-

lunduğu” öne sürüldü.
45

 

 Haber 7 yazarı Mehmet Ali Bulut’un Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Süleyman Şah 

operasyonunu eleştiren, “Davutoğlu’nu lider sanmıştım” dediği yazısı sansürlendi. Bulut’un 

yazısı önce yayınlandı, sonra sistemden silindi ve internet sitesinden de kaldırıldı. Konuyla 

ilgili açıklama yapan Bulut ise, “Ben hükümetin bir icraatını eleştirdim evet. Sözün maksadını 

aştığını varsayan yayın yönetmenim de yazıyı geri çekmiş. Ne var bunda?” diyerek yapılan 

sansürü savundu.
46

  

 Yazar Ali Emre Özsöy hakkında Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a “Hırsız 

Vaaar” adlı kitabında hakaret ettiği iddiasıyla dört aydan iki yıl sekiz aya varan hapis cezası 

istemiyle dava açıldı.
47

 

 Yurt gazetesi çalışanları gazete binası önünde toplanarak maaş ve hak talepleri için 

eylem düzenlediler. CHP milletvekili Durdu Özbolat’ın sahibi olduğu Yurt gazetesi çalışanla-

rı, iş bırakma eylemi yaptıkları ve sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını iddia 

ederek gazete yönetimini protesto ettiler.
48

 

25 Şubat 2015 

 DİHA Diyarbakır Bürosu’ndan haber yapmaya giderken Kayapınar ilçesi Huzurevle-

ri Mahallesi’nde özel harekat polisleri tarafından araçları durdurularak gözaltına alınan DİHA 

muhabirleri Cihan Başakcıoğlu ve Vedat Dağ, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde bir süre 

tutulduktan sonra serbest bırakıldı.
49

 

26 Şubat 2015  

 Taraf gazetesinde “inceleme yapan” üç SPK uzmanının yazı işleri toplantı masasında 

mesailerini yürüttükleri bildirildi. Gazetede manşetten yayınlanan haberde, “Taraf’ın sabahki 

yazı işleri gündem toplantısına başlamasından bir süre sonra üç uzman, masadan ayrıldı. Böy-

lece, ‘dünyanın en özgür basını bizde’ diyen AKP Hükümeti’nin Yeni Türkiye’sinde bir ilke 

daha imza atılarak, yazı işleri masasında “mali inceleme” yapılmış oldu” denildi.
50

  

 Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, “Cumhurbaşkanı Erdo-

ğan, kendisiyle ilgili her sözü, her eleştiriyi hakaret sayarak dava açarak bir tür yıldırma poli-

tikası izliyor. Zaten muhasara altına alınmış bir basın, medya ortamında ses veren herkesi de 

cezalandırarak yıldırmaya çalışıyor. Ama bunun bir karşılığı olmadığını göreceksiniz. Çünkü 

biz söylemeye, yazmaya devam edeceğiz. Belki yargılanarak, belki tehditlere maruz kalarak 

ama elbette devam edeceğiz” dedi.
51

 

27 Şubat 2015 

 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, 17 Aralık tarihli  ”Pankart 

Nöbeti” başlıklı haberde hakarete uğradığı gerekçesiyle Cumhuriyet muhabiri Alican Uludağ 

                                                 
44 http://www.cnnturk.com/haber/turkiye/gazeteci-ozgur-amed-tutuklandi 
45 http://www.birgun.net/news/view/bakanlar-kurulu-onay-verdi-akrostisli-savunma-icin-4-yil-istendi/14142 
46http://www.grihat.com.tr/sah-firati-operasyonunu-elestirdi-yazisi-kadirildi-10627h.htm 

  http://www.haber7.com/yazarlar/mehmet-ali-bulut/1306680-sadece-ben-ve-haber-7-mi-ilkeli-olmak-zorunda 
47 http://www.birgun.net/news/view/babacim-bana-da-hakaret-etmisler-hirsiz-vaaar-kitabinin-yazarina-bilal-erdogana-hakaretten-dava/14148 
48 http://www.gazeteciler.com/gundem/isten-cikarilan-gazeteciler-yurt-gazetesi-onunde-eylemde-85236h.html 
49 http://www.evrensel.net/haber/105973/diyarbakirda-diha-muhabirleri-gozaltina-alindi 
50 http://www.taraf.com.tr/politika/iste-akpnin-yeni-turkiyesi/ 
51 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/222005/Can_Dundar__Soylemeye__yazmaya_devam_edecegiz.html 

http://www.gazeteciler.com/
http://www.grihat.com.tr/sah-firati-operasyonunu-elestirdi-yazisi-kadirildi-10627h.htm
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hakkında şikayette bulundu. Ancak, Uludağ’ın imzasının söz konusu haberin yanındaki habe-

re ait olduğu ve yanlış kişiye dava açıldığı öne sürüldü.
52

 

 İzzet Çapa, Hürriyet gazetesindeki görevinden ayrıldığını açıkladı. Haberi kişisel 

bloğundan duyuran Çapa, yazısında “Çalıştığı ekte gazetecilik kadar Ali-Cengiz oyunlarının 

olması ve onlara uyan aklıselim sahibi olmayanlarla didişme bana son derece gereksiz ve 

saçma gelmektedir. Mücadele etsem kazanırdım belki ama benim oradaki işim yazı yazmak, 

çeteciliklerle uğraşmak gibi bir görevim yok.” dedi.
53

 

 Turgay Oğur, Twitter’daki hesabında Başbakan Ahmet Davutoğlu ile ilgili, Davutoğ-

lu’nun cuma namazını kılmak üzere Sultanahmet Camii’ne ağır silahlarla girdiğini yazdı. 

Tweetin ardından Oğur, Başbakan’ın korumaları tarafından gözaltına alınmak istendi, ancak 

kalabalığın tepkisiyle serbest kaldı.
54

 

İfade Özgürlüğüne ve Gösteri Hakkını Kullanmak İsteyenlere Müdahale  

2 Şubat 2015 

 Ocak ayında gözaltına alınıp aynı gün içinde serbest bırakılan Diken yazarlarından 

Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink hakkında ‘terör örgütü propagandası‘ suçlamasıyla bir 

yıldan beş yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
55

 

6 Şubat 2015 

 Twitter’ın, 2014 yılının ikinci yarısını kapsayan “Şeffaflık Raporu”na göre dünya 

genelinde Twitter’dan en çok içerik kaldırılma talebinin Türkiye’den geldiği belirtildi. 1982 

içerik kaldırma talebinden, 1820’si Türkiye’den yapılırken 62 Twitter hesabı da talep üzerine 

gizlendi.
56

 

7 Şubat 2015 

 Çukurova Üniversitesi’nde IŞİD saldırılarını protesto etmek için düzenlenen yürüyü-

şe katılan ve polis müdahalesine maruz kalan 23 öğrenci hakkında “IŞİD sarı mekap’lılara 

yenilecek” dövizi açtıkları gerekçesiyle, 17’şer yıl hapis cezası istendi.
57

 

 Facebook’ un, 2014’ün ilk yarısını kapsayan “Hükümetlerin Talepleri Raporu’na gö-

re Facebook’tan hükümetin talebi doğrultusunda en çok içerik kaldırma sırasında, Türkiye 

ikinci sırada yer aldı.
58

 

12 Şubat 2015 

 Today’s Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş, Yazıişleri Müdürü 

Celil Sağır ve gazetenin muhabiri ve yazarı Sevgi Akarçeşme aleyhinde Başbakan Ahmet Da-

vutoğlu’nun şikayeti üzerine dava açıldı.
59

 

 ÖDP yöneticisi ve Birleşik Haziran Hareketi İzmir İl Koordinasyonu üyesi Onur Kı-

lıç, İzmir’de düzenlenen Laik ve Bilimsel Eğitim eyleminde atılan “Hırsız-katil” sloganına 

eşlik ettiği için “Erdoğan’a hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı.
60

  

13 Şubat 2015 

 İzmir’de “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Birleşik Ha-

ziran Hareketi üyesi Onur Kılıç’ın tutuklanmasına karar verildi. Ancak mahkemenin verdiği 

                                                 
52 http://www.diken.com.tr/bilal-erdogan-yanlis-anlayinca-cumhuriyet-muhabirine-yazmadigi-haberden-sorusturma-acildi/ 
53http://www.gazeteciler.com/kulis/izzet-capa-hurriyetten-bu-aciklama-ile-ayrildi-85333h.html 
54http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/223043/_Silahli_Cuma__tweetine_gozalti...__Kendimi_b.k_gibi_hissediyorum_.html 
55 http://www.diken.com.tr/hollandali-gazeteci-frederike-geerdinke-orgut-propagandasindan-bes-yila-kadar-hapis-talebi/  
56 http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/28135184.asp 
57 http://t24.com.tr/haber/isid-ve-akp-protestosu-yapan-ogrencilere-17-yil-hapis-istemi,286431 
58 http://www.cnnturk.com/haber/bilim-teknoloji/teknoloji/turkiye-facebooktan-sansur-talebinde-dunya-ikincisi 
59 http://www.todayszaman.com/national_pm-davutoglu-sues-three-journalists-from-todays-zaman-over-tweets_372458.html 
60 http://www.imctv.com.tr/2015/02/12/69034/ 
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tutuklama kararında “delillerin henüz toplanmadığı” belirtildi. Kılıç’ın işlediği iddia edilen 

Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunda, tutuklama nedeni olup olmadığını araştırmaksızın tutuk-

lama kararı verilmesiyle” Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun yasalara aykırı olarak katalog 

suçlar kapsamına alındığı ileri sürüldü.
61

  

 İzmir’de, Birleşik Haziran Hareketi çatısı altında Basmane Meydanı’nda bir günlük 

eğitim boykotu için toplanan ve Konak Meydanı’na yürümek isteyen protestocu gruba polis, 

TOMA ve coplarla müdahale etti. Bu sırada fotoğraf çekmeye çalışan gazeteci Eda Ebru Na-

neci, darp edilerek gözaltına alındı. Olayda 68 kişi gözaltına alındı.
62,63

 

14 Şubat 2015 

 ÖDP Üyesi Onur Kılıç’ın “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla gözaltına alınması-

nı protesto için Edirne’de yapılan basın açıklamasında aynı ifadeleri kullanan üniversiteli Ka-

dir Yavaş da “suç şüphesinin varlığını tespit eden somut delillerin bulunması” gerekçesiyle 

tutuklandı.
64

 

 Birleşik Haziran Hareketi’nin “laik ve bilimsel eğitim” için yaptığı boykot çağrısı 

kapsamında Akhisar’da basın açıklaması okuyan Şafak Kurt, açıklamanın sonunda, Onur Kı-

lıç’ın İzmir’de “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla gözaltına alındığını hatırlatarak, “Aynı 

suçu ben de işliyorum. Alsınlar bunu kameraya. Tayyip Erdoğan en büyük hırsızdır ve katil-

dir” dedi. Üniversiteli Özgür Erhun da megafonla gruba slogan attırdı. İki genç eylemden son-

ra gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Kurt tutuklanarak Akhisar Cezaevi’ne gönderilirken, 

Erhun ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
65

 

16 Şubat 2015 

 Antalya’da dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a temsili karne hazırlayan iki 

lise öğrencisi hakkındaki soruşturmayı protesto eden lise öğrencisi 17 yaşındaki H.U.C.’ye, 

Erdoğan’a hakaretten yedi ay 23 gün hapis cezası verildi. Ceza ertelendi.
66

 

 Haziran Gebze Meclisi’nden Arif Buğra Aydoğan, Birleşik Haziran Hareketi İzmir 

Yürütme Kurulu üyesi Onur Kılıç’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret gerekçesiyle gözaltı-

na alınmasını protesto ettiği için gözaltına alınıp, tutuklandı.
67

 

17 Şubat 2015 

 Birleşik Haziran Hareketi üyesi Onur Kılıç’ın gözaltına alınmasını protesto ettiği için 

gözaltına alınan ve tutuklanan Haziran Gebze Meclisi’nden Arif Buğra Aydoğan tahliye edil-

di.
68

 

18 Şubat 2015 

 ÖDP Tokat İlçe Başkanı Önder Konuk, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Re-

cep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı.
69

 

19 Şubat 2015 

 Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, 16 Şubat tarihinde TÜRGEV’i protesto eden Halkev-

leri, Öğrenci Kolektifleri ve Genç Umut hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. Emniyet 

Müdürlüğü açıklamasında bu vakıf ve dernekleri protesto etmenin “demokrasiye aykırı” ol-

duğunu savunurken bu kurumların etkinliğinin “demokrasinin olmazsa olmazı” olduğu-

                                                 
61 http://www.birgun.net/news/view/onur-kilic-tutuklandi/13605 ve http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28191042.asp 
62 http://www.gazeteciler.com/gundem/izmirde-gazeteciye-darp-ve-gozalti-84952h.html 
63 http://egemeclisi.com/izmir/56645/_zmir_polisi_isi_iyice_abartti 
64 http://www.radikal.com.tr/turkiye/izmirdeki_tutuklanmayi_protesto_eden_edirneli_genc_de_tutuklandi-1293638 
65 http://www.radikal.com.tr/turkiye/izmirdeki_tutuklanmayi_protesto_eden_edirneli_genc_de_tutuklandi-1293638 
66 http://odatv.com/n.php?n=lise-ogrencisine-erdogana-hakaretten-hapis-cezasi-1602151200 
67 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/215245/_HirsizKatilErdogan_a_bir_tutuklama_daha.html 
68 http://birgun.net/news/view/arif-bugra-aydogan-tahliye-edildi/13824 
69 http://bianet.org/bianet/siyaset/162414-odp-li-konuk-da-erdogan-a-hakaret-etti-denilerek-tutuklandi 

http://www.birgun.net/news/view/onur-kilic-tutuklandi/13605
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nu iddia etti.
70

 

 Adana’nın Yüreğir ilçesinde Özgecan Aslan’ı anmak isteyen Karşıyaka Endüstri 

Meslek Lisesi öğrencileri polis müdahalesi ile karşılaştı. TOMA ve biber gazı ile okul bahçe-

sinde öğrencileri kovalayan polis çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı.
71

 

 Komünist Parti Burdur Merkez İlçe Başkanı ve Birleşik Haziran Hareketi Burdur de-

legesi Ümmet Samet Kaya Facebook sayfasında 17 Şubat’ta Komünist Parti imzalı ve üzerin-

de “hırsız, katil Erdoğan” yazan bir görseli Facebook da paylaşması nedeniyle hakkında 

Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla soruşturma açıldı.
72

 

 Cemaate ait olduğu öne sürülen Sultan Alparslan Koleji’nde çalışan Mecit Aygül, 

sosyal medyada başkası tarafından yazılan ve cumhurbaşkanına hakaret içerdiği iddia edilen 

bir mesajı paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
73

 

20 Şubat 2015 

 Ege Üniversitesi’nde Ülkücü öğrenci grubu ile PKK destekçileri arasında, çıkan kav-

gada yaralanan Ülkü Ocakları üniversite sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu, hayatını kaybet-

ti.
74

 

21 Şubat 2015 

 Fethiye’de, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde “Hırsızdan Başkan olmaz, hırsızdan 

aday da olmaz! Bu seçim hükümsüzdür”  yazılı afişleri astığı gerekçesiyle gözaltına alınan 

Komünist Parti üyesi tiyatro sanatçısı Hasan Tanay ve tiyatro yazarlığı öğrencisi Furkan Ço-

lak Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a hakaretten bir yıl altı ay 22 gün hapis cezası aldı. 

Hükmün açıklanması geri bırakılırken, beş yıl denetim süresi verildi.
75

 

22 Şubat 2015 

 Ege Üniversitesi’nde Kürt öğrencilerle ülkücü grup arasında daha önce yaşanan kav-

gada Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun hayatını kaybet-

mesinin ardından, Ankara, Eskişehir, Erzurum ve Adıyaman’da ülkücü olduğu belirtilen grup-

ların saldırısı sonucu olaylar çıktı. 12 kişi yaralandı, HDP’nin iki ilçe binası tahrip edildi.
76

 

 Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, askerdeyken “şüpheli” bir şekilde ölen Mazlum Aksu 

için Emek Partisi tarafından düzenlenen anma yürüyüşüne, Aytekin Aşutoğlu adında bir esnaf 

elindeki pompalı tüfekle saldırdı. Aşutoğlu daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.
77

 

23 Şubat 2015 

 İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Adliye içinde ve etrafında basın açıklaması yaptırıl-

maması için emniyet birimlerine uyarıda bulunarak her türlü eylemin yasaklandığını duyurdu. 

Daha sonra Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, “Adliye içinde kendiliğinden oluşan 

toplantılar da kanun kapsamındadır. Yapılan toplantılar nedeniyle yoğun şikâyetler alınmıştır. 

Bu toplantılar duruşma ve çalışma düzenini bozmaktadır.” denildi.
78

 

 İzmir'de Ege Üniversitesi'nde ülkücü Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun öldürülmesiyle 

sonuçlanan olayla ilgili , savcılık jet hızıyla soruşturmaya ilişkin gizlilik kararı aldı.
79

 

 

                                                 
70 http://www.sendika.org/2015/02/eskisehirde-turgevi-protesto-edenlere-emniyetten-
sorusturma/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost 
71 http://birgun.net/news/view/ozgecan-aslani-anmak-da-yasak-adanada-ogrencilere-polis-saldirdi/13929 
72 http://haber.sol.org.tr/turkiye/erdogana-hakaret-iddiasina-jet-sorusturma-108199 
73 http://birgun.net/news/view/cemaat-okulunda-calisan-ogretmen-erdogana-hakaretten-gozaltina-alindi/13932 
74 http://www.bugun.com.tr/gundem/firat-cakiroglu-kimdir-nereli-haberi/1503364 
75 http://haber.sol.org.tr/turkiye/komunist-parti-uyesine-erdogana-hakaret-iddiasiyla-1-yil-6-ay-hapis-cezasi-108297 
76 http://www.diken.com.tr/bahcelinin-sakinlige-daveti-karsilik-bulmadi-uc-ildeki-saldirilarda-10-kisi-yaralandi/ 
77 http://www.evrensel.net/haber/105682/mazlum-aksu-anmasina-pompali-tufekle-saldiri 
78 http://www.dha.com.tr/izmir-adliyesi-icinde-ve-etrafinda-basin-aciklamasi-yapilamayacak_879802.html 
79 http://www.birgun.net/news/view/kural-degismedi-ege-universitesi-olaylari-icin-gizlilik-karari-alindi/14089 

http://www.bugun.com.tr/etiket/pkk
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24 Şubat 2015 

 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, Twitter üzerinden bir kadın 

kullanıcıya hakaret ettiği iddiası ile 2013’de “edepsizsinmelihgokcek” etiketiyle açılan hesaba 

“Tamam Melih Gökçek edepsizdir, Ankara’nın yarısından fazlası buna şahit zaten, yetmez 

mi” mesajı atan Eyüp Hanoğlu aleyhine Gökçek tarafından hem 700 TL tazminat talebiyle 

hem  hukuk  hem de  ceza davası açıldı. Hanoğlu, 26 Mayıs’ta görülecek davadan ceza alırsa 

iki yıl hapse mahkûm olacak.
80

 

 Mersin’de düzenlenen izinsiz gösterilere katılan 15 yaşlarındaki dört çocuk hakkında  

ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Mersin 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 

dava açıldı. Davayı değerlendiren İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi Başkanı Ali Tanrı-

verdi, “15 yaşındaki dört çocuk hakkında taş attı diye, molotof attı diye ağırlaştırılmış müeb-

bet ile yargılıyorsanız, böyle bir cezayı önüne koyuyorsanız burada ciddi bir adaletsizlik var-

dır” dedi.
81

 

 Eski Türkiye güzeli Merve Büyüksaraç hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan ‘a Başbakan olduğu dönemde Instagram hesabı üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla baş-

latılan soruşturmada,  “kamu görevlisine alenen hakaret” suçundan bir yıldan iki yıla kadar 

hapis cezası istendi.
82

 

25 Şubat 2015 

 TBMM’nin Çankaya Kapısı önünde, İç Güvenlik Paketi’ne karşı bildiri dağıtan ve 

milletvekillerini yasaya karşı direnip “hayır oyu” kullanmaya çağıran Halkevleri üyesi dokuz 

kişiye polis müdahale etti ve gözaltına alındı.
83

 

 En son yaptığı araştırma ile AKP oylarının yüzde 39,1 olduğunu açıklayan Gezici 

Araştırma Şirketi’ne müfettişler baskın yaptı. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan gelen iki müfettiş 

iki saat boyunca dört yıl önce kurulan şirketin var olup olmadığını, kira sözleşmesini, fatura-

larını inceleyip gitti. Denetimden aklanarak çıkan şirketin sahibi Murat Gezici, “Amaç baskı 

kurmak, gözdağı vermek, anketlerimizin yayımlanmasını engellemek. En son araştırmam çok 

dikkat çekti. AKP’nin oy oranı yüzde 40’ı geçerse istifa edeceğim dedim. İtibarsızlaştırmak 

için yaptılar” dedi.
84

 

 DİSK’e bağlı Dev Sağlık-İş Sendikası’na üye oldukları gerekçesiyle Maltepe Üni-

versitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından işlerine son verildiğini iddia eden 94 işçi, eylem-

lerinin 80’inci gününde rektörle görüşme taleplerine olumsuz cevap alınca yönetim binasına 

girerek eylem yaptı. Olaylar üzerine Çevik Kuvvet polisi, binadaki eylemci işçilere müdahale 

ederek aralarında Dev Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı ve DİSK Genel Sekreteri Arzu Çer-

kezoğlu’nun da bulunduğu 35 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet’te ifadesi alınan kişiler daha son-

ra serbest bırakıldı.
85,86

 

 Akhisar’da Şafak Kurt’un “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanmasını 

protesto eylemine katılan Burada “H…z, K…l, sen anlarsın Erdoğan” yazılı dövizi taşıyan 

ÖDP Manisa İl Başkanı Fadıl Gezen hakkında cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla soruştur-

ma açıldı.
87

 

 Tokat’ta sosyal medya üzerinden Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen iki kişi gözal-

                                                 
80 http://www.milliyet.com.tr/gokcek-tweet-i-atti-basina-gundem-2018404/ 
81 http://www.cnnturk.com/haber/turkiye/4-cocuk-hakkinda-agirlastirilmis-omur-boyu-hapis-cezasi 
82 http://www.radikal.com.tr/turkiye/merve_buyuksaraca_erdogana_hakaretten_2_yil_hapis_cezasi_istemi-1300666 
83 http://www.sendika.org/2015/02/ic-guvenlik-paketine-karsi-meclis-onunde-bildiri-dagitimina-polis-saldirdi-9-

gozalti/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost 
84 http://www.dha.com.tr/gezici-arastirma-sirketine-maliye-teftisi_881557.html 
85 http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/28291945.asp 

  http://www.cnnturk.com/haber/turkiye/disk-genel-sekreteri-arzu-cerkezoglu-serbest 
86 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/221151/DiSK_Genel_Sekreteri_serbest_birakildi.html 
87 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/162601-h-z-k-l-sen-anlarsin-erdogan-dovizine-hakaret-suclamasi 
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tına alındı. Gözaltına alınanlardan Birleşik Haziran Hareketi (BHH) Tokat Yürütme Kurulu 

ve Komünist Parti üyesi Cem Kılınç, adliyeye sevk edilmesinin ardından mahkemece tutuk-

suz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cem Kılınç, Facebook hesabından Komünist Par-

ti’nin “Hırsız Katil Erdoğan” başlıklı açıklamasını paylaşmıştı.
88

 

26 Şubat 2015  

 Şırnak Cizre’de 15 Ocak’ta polis kurşunuyla can veren 12 yaşındaki Nihat Kazan-

han’ın katil zanlısı Özel Harekât polisi H.V. savcıya verdiği ifadede, “Nihat’ı vuran kişi mes-

lektaşım M.N.G. Ben çocukların bulunduğu yere gaz attım. M.N.G. de pompalı tüfeğiyle 3-4 

el ateş etti. Yolun karşısında duran bir çocuk yere düştü. M.N.G. başına kar maskesi takarak 

oraya gitti ve bazı delilleri alıp karakolun bahçesine gömdü.” dedi.
89

  

 Adalet Bakanlığınca Manisa Akhisar’da “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tu-

tuklanan Şafak Kurt un tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
90

 

 İstanbul’da Abdullah Öcalan’ın yakalanarak Türkiye’ye getirilişinin yıldönümü olan 

15 Şubat’ta düzenlenen protestolar sırasında boyunlarında puşi olan üç genç, “kuvvetli suç 

şüphesi” gerekçesiyle tutuklandı.
91

 

 Gaziantep Şahinbey’de bir eylemde “slogan atarken” vurulan ve felç olan 10. sınıf 

öğrencisi Şehriban Sertkal için TBMM’ye verilen araştırma önergesi AKP’li vekillerin oyla-

rıyla reddedildi. HDP milletvekili Özdal Üçer, konuyla ilgili mecliste yaptığı konuşmada, po-

lislerin doktorlara baskı uygulayarak “Bu kişi teröristtir, buna insani muamele uygulamayın” 

dediği için Sertkal’ın tedavi edilmediğini ve felç olduğunu öne sürdü. Ayrıca, Sertkal’ın sağır 

ve dilsiz olduğu için slogan atamayacağını iddia etti.
92

 

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Müdahaleye Yurtiçi ve Yurtdışından Ge-

len Tepkiler 

5 Şubat 2015 

 ABD Kongresinin 90 üyesi,  Dışişleri Bakanı John Kerry’e gönderdikleri, Türki-

ye’deki basına yönelik baskı ve anti-demokratik eğilimleri sıraladıkları mektupta  “basın 

mensuplarına yönelik son tutuklamalardan dolayı endişe duyuyoruz,” dedi. Mektupta, “Cum-

hurbaşkanı Erdoğan ve yönetiminin bu sorunları  barışçıl ve hakkaniyetli bir şekilde çözüm-

lendirilmesi gerektiğini açık bir şekilde dile getiriyoruz” ifadelerine yer verdi.
93

 

7 Şubat 2015 

 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, ABD Kongresi’nin 90 üyesinin Türki-

ye’de basına yönelik baskılara tavır alınması için ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’e yazdığı 

mektuba cevap vereceklerini belirterek “Basın özgürlüğünün önemini çok uzun zamandır ko-

nuşuyoruz. Yani elbette ki mektubun büyük bir kısmını daha önce kamuoyu önünde dile ge-

tirdik, mektubu gözden geçirecek ve cevap vereceğiz” dedi.
94

 

 30 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Biber Gazı Yasaklansın İnisiyatifi’nin, 

açıkladığı 2014 yılı biber gazı raporuna göre söz konusu gazın kullanımından dolayı sekiz kişi 

hayatını kaybetti, en az 453 kişi yaralandı. Raporda ayrıca ülke çapında 365 günün 224 günü 

biber gazının kullanıldığı belirtildi.
95

 

                                                 
88 http://haber.sol.org.tr/turkiye/tokatta-erdogana-hakaret-ettigi-iddia-edilen-iki-kisi-serbest-birakildi-108714 
89 http://www.zaman.com.tr/gundem_12-yasindaki-cocugun-nasil-olduruldugunu-ozel-harekatci-anlatti-polis-nihati-oldurup-delilleri-
karakola-gomdu_2280084.html 
90 http://bianet.org/bianet/insan-haklari/162629-adalet-bakanligi-cumhurbaskanina-hakaret-davasina-izin-verdi 
91 http://www.sirnakhaber.com.tr/ic-guvenlik-paketi-yasalasmadan-gelen-pusi-tutuklamasi-26932.html 
92 http://sosyal.hurriyet.com.tr/yazar/yalcin-dogan_91/lise-ogrencisi-sehriban-sertkal_28299796 
93 http://www.zaman.com.tr/dunya_90-kongre-uyesinden-kerrye-turkiye-mektubu_2275874.html 
94 http://www.bugun.com.tr/gundem/iste-o-mektup-haberi/1478504 
95 http://www.dha.com.tr/365-gunun-224-gunu-biber-gazi-soluduk_866393.html 
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8 Şubat 2015 

 Türkiye Yayıncılar Birliği’nin yürüttüğü “Yayınlama Özgürlüğü Projesi’nin İstanbul 

Bölge Toplantısı’nda Cumhuriyet gazetesi yazarı Zeynep Oral, “Cumhuriyet gazetesi Charlie 

Hebdo dergisinin karikatürlerini yayınlamasından itibaren kıyamet koptu. Tüm çalışanlara 

yönelik hakaretler, Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya’nın tehdit edilmesi, ‘halkı kin ve düş-

manlığa sevk etmekten dava açılması. Bir gazeteci ve kadın olarak kendimi tehdit altında his-

sediyorum” dedi.
96

  

9 Şubat 2015 

İngiliz The Guardian gazetesi internet sitesinden 14 Aralık soruşturmasında tutuklana-

rak cezaevine gönderilen Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın mektubunu 

“Tutuklu Türk Tv Başkanı hapishane koğuşundan açık bir mektup yazdı” başlığıyla internet 

sitesinden yayınladı. Karaca’nın 14 Aralık’tan bu yana “terör örgütü liderliği” suçlamasıyla 

tutuklu olduğunun altının çizildiği haberde, Samanyolu Yayın Grubu’nun kanalları arasından 

birinde beş sene önce yayınlanmış bir dizinin bu suçlamalara neden olduğu yazıldı.
97

 Mektup-

ta Karaca, iktidarın ekonomik açıdan kendilerini çökertmek için reklam verenleri tehdit ettiği-

ni, demokratik kontrol mekanizmalarını “Demokles’in kılıcı’ gibi kullanmaya başladığını öne 

sürerek, Türkiye’nin dünya ve Avrupa Birliği kriterlerinden hızla uzaklaştığını yazdı.
98

 

10 Şubat 2015 

 Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Başbakan Ahmet Davutoğlu’na Türkiye’de ya-

şanan basın özgürlüğü ihlalleri ile ilgili bir mektup yazdı. İdari müdür Joel Simon tarafından 

kaleme alınan mektupta, son zamanlarda yaşanan olaylar hatırlatılarak “bu mektubu Türki-

ye’deki yeni bir basın karşıtı dalga üzerine Başbakana Davutoğlu’na uyarıda bulunmak ve 

Başbakanın makamının  gücünü bu uygulamaları tersine çevirmek için kullanmasını istemek 

amacıyla” yazdığı belirtildi.
99

 

11 Şubat 2015 

 Guardian, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hesabından atılan ilk tweet ile 

ilgili olarak “Türkiye’nin teknoloji fobili Cumhurbaşkanı ilk tweetini atarak Twitter’a düş-

manlığını en sonunda kaybetti mi?” diye sordu.
100

 Erdoğan Twitterdaki yazısında 9 Şubat 

Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla değerlendirmede bulunmuştu. 

13 Şubat 2015 

 MetroPoll Stratejik ve Sosyal Araştırma Merkezi 26 şehirden toplam 2.759 kişiyle 

yüz yüze görüşerek “Türkiye’nin Nabzı: Din, Şiddet ve Özgürlük” adlı bir anket çalışması 

yaptı. Ankette katılımcıların %55,9’unun Charlie Hebdo’nun Peygamber Hz. Muhammed’i 

tasvir eden karikatürlerle İslam’a hakaret ettiğine inandığını ve söz konusu katılımcıların aynı 

zamanda terör saldırısını kınadıklarını gösterdi. Katılımcıların %20’si dergi çalışanlarının tar-

tışmalı karikatürleri yayınladıkları için suikasta uğramayı hak ettiklerini belirtti. MetroPoll 

başkanı Özer Sencar Ses yaptığı açıklamada ‘‘Bu ilginç veriler, İslam ve diğer tüm dinlerin 

bu tür davranışları yasaklamasına rağmen hunharca işlenmiş cinayetler söz konusu olsa bile 

şiddetin İslam adına desteklenme oranının toplum içerisinde artış gösterdiğini onaylar nitelik-

te’’ dedi.
101

 

 Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, 2014 Dünya Basın Özgürlüğü sıralama-

                                                 
96 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/kultur-sanat/211589/Zeynep_Oral__Kendimi_tehdit_altinda_hissediyorum.html 
97 http://www.theguardian.com/media/greenslade/2015/feb/11/arrested-turkish-tv-chief-writes-an-open-letter-from-his-jail-

cell?CMP=share_btn_tw 
98 http://www.zaman.com.tr/gundem_hidayet-karacadan-ozgur-dunyaya-mektup_2271738.html 
99 http://mobil.zaman.com.tr/dunya_gazetecileri-koruma-komitesinden-turkiye-hukumetine-basin-karsiti-uygulamalari-durdur-

mektubu_2276878.html 
100 http://www.dha.com.tr/guardian-antitweet-lider-ilk-tweetini-atti_869076.html 
101 http://turkey.setimes.com/tr/articles/ses/articles/features/departments/society/2015/02/13/feature-01 
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sında Türkiye’yi 180 ülke içerisinde 149’uncu sırada gösterdi. Örgüt Türkiye’deki, “tutuklu 

gazeteciler ile Gezi’de habercilere saldırı ve dış editoryal müdahalelere” de vurgu yaptı.
102

 

14 Şubat 2015 

 Fransız Haber Ajansı AFP’ye verdiği röportajda Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, 

iktidarın demokrasiler için anahtar role sahip olan kuvvetler ayrılığını yok ettiğini ve seçimler 

yoluyla güç olgusunu merkezileştirerek ülkeyi kontrol altında tutma siyaseti güttüğünü belirt-

ti. “Bu bakımdan Türkiye sadece seçime dayalı bir demokrasidir. Ama insan hakları ve ifade 

özgürlüğünün her gün daha fazla ihlal edildiği türden bir demokrasi” dedi.
103

 

18 Şubat 2015 

 TGC Yönetim Kurulu, kartopu oynarken camı kırılan bir esnaf tarafından bıçaklana-

rak öldürülen gazeteci Nuh Köklü ile ilgili yaptığı açıklamada, “Nuh Köklü’nün öldürülmesi, 

halkı birbirine düşman etmeye yönelik ‘benim esnafım aynı zamanda polistir’ söyleminin ya-

rattığı en kötü sonuçlardan biridir. Nefret cinayetidir.” dedi.
104

 

 Gazeteciler Cemiyeti(Ankara) Başkan’ı Nazmi Bilgin, Özgecan cinayetiyle ilgili ola-

rak, “Bazı medya kuruluşlarının bu konudaki haberlerinde, mağduru küçük düşürücü ve kadı-

na şiddeti meşru gösteren bir üslup kullandığı dikkat çekmektedir. Gazeteciliğin ilkelerine 

uymayan bu yaklaşımın kabul edilmesi mümkün değildir. Gazeteciler Cemiyeti olarak, mes-

lektaşlarımızı kadına şiddet haberlerini verirken sorumluluklarını bilerek özenli bir üslup kul-

lanmaya davet ediyoruz” dedi.
105

 

 Ulusal Kanal Genel Müdürü Turhan Özlü, Digitürk’ün RTÜK kararına rağmen Ulu-

sal Kanal’ı platformuna dahil etmediğini belirtti. TGC Yönetim Kurulu konu ile ilgili yaptığı 

açıklamada bu durumun “medyada eşitlik ilkesini bozduğunu ve basın özgürlüğüne aykırı ol-

duğunu” söyledi.
106

 

19 Şubat 2015 

 Sivil toplum örgütü Freemuse, 2014’te dünya genelinde müzisyenlerin karşılaştıkları 

baskıları raporlaştırdı. Raporda Türkiye’nin demokrasi ve insan hakları konusunda sıkıntılı ve 

müzisyenlerin politik olarak baskı altında olduğu vurgulandı. Müzisyenlere yönelik baskılar 

sıralamasında Türkiye dokuz olayla,  üçüncü sırada yer aldı.
107

 

20 Şubat 2015 

 Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu katıldığı programda, gazetecilerin 

hukuksuz bir şekilde ve terörist diyerek tutuklanmasını kınayarak, Bank Asya’ya yapılan ope-

rasyonu “saray operasyonu” olarak nitelendirdi. Feyzioğlu “Bir ay öncesinden Saray’da Bank 

Asya hedef gösterildi. Şer odağı ve güvenilmez olarak gösterildi” dedi.
108

  

 CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, medyaya yansıdığı kadarıyla son on yılda 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 110 kişi hakkında dava 

açıldığını bildirdi. Özel, Erdoğan’a hakaret gerekçesiyle haklarında dava açılan ve tutuklanan-

ların sayısının her geçen gün arttığını söyledi.
109

 

21 Şubat 2015 

 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Konrad Adenauer Stiftung Türkiye Temsilciliği ile 

ortaklaşa düzenlediği eğitim seminerinde konuşan TGC Başkanı Turgay Olcayto “Gazetecilik 

                                                 
102 http://www.zaman.com.tr/dunya_basin-ozgurlugunde-180-ulke-arasinda-149uncu-olduk_2277491.html 
103 http://www.zaman.com.tr/gundem_orhan-pamuk-iktidar-partisi-kuvvetler-ayriligini-yok-ediyor_2277826.html 
104 http://www.cihan.com.tr/news/TGC-Gazeteci-Nuh-Koklu-nun-oldurulmesi-bir-nefret-cinayetidir_2248-CHMTY4MjI0OC8x 
105 http://www.gazetecilercemiyeti.org.tr/medya-ozgecan-cinayetiyle-ilgili-uslubuna-dikkat-etmelidir/ 
106 http://www.ulusalkanal.com.tr/medya/ulusal-kanalin-digiturk-platformuna-dhil-edilmemesi-basin-ozgurlugune-aykiridir-h50351.html 
107 http://t24.com.tr/haber/turkiye-muzisyenlere-baskida-ilk-ucte,287830 
108 http://www.zaman.com.tr/politika_tbb-baskani-feyzioglundan-onemli-aciklamalar-bank-asyaya-yapilan-saray-

operasyonudur_2278913.html 
109 http://www.bugun.com.tr/son-dakika/chpli-ozel-erdogana-hakaretten--haberi/1502474 
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bugün saf gazetecilik olmaktan çoktan çıktı. Çıkarlara dayanan, iktidardan nemalanmak iste-

yen, bunun dışında da kendi siyasi ideolojisi üzerinden gazeteciliği bina etmeye çalışan bir 

takım arkadaşlarımız var ortada. Biz herkese mesafeliyiz. Ancak basına ilişkin bir şey varsa 

bizleri yanlarında bulabiliyorlar. Onların dışında bağımsız, bağlantısız gazeteciliği yaşatmak 

için uğraş veriyoruz” dedi.
110

 

 Medya-İş Genel Başkanı Gürsel Eser, Gürsel Tekin ve CHP’nin basın özgürlüğü için 

tehdit oluşturduğunu iddia ederek “Her fırsatta basın özgürlüğünden dem vuran CHP’nin Ge-

nel Sekreteri Gürsel Tekin, partisine mensup bir milletvekilinin isminin, Sümeyye Erdoğan 

suikasti girişimi olayında adının geçmesi üzerine akla ziyan açıklamalarda bulundu. Sürekli 

basın özgürlüğü çağrısıyla yola çıktığını iddia eden Sayın Gürsel Tekin’in dünkü açıklamala-

rından da anlaşılacağı gibi aslında hiçbir zaman gerçek basın özgürlüğü istemediği, sadece 

kendine yandaş basının özgürlüğü için çaba harcadığı açıkça anlaşılmaktadır” dedi.
111

 

27 Şubat 2015 

 AKP tarafından hazırlanan ve TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen İç Güvenlik Pa-

ketini ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki,  “Türkiye’nin iç sorunu” olarak nitelendir-

di.
112

 

RTÜK Cezaları  

4 Şubat 2015 

 Sağlık dersinde üreme konusunun geçtiği, Planet Çocuk kanalında yayınlanan “Ti-

teuf” isimli çizgi filmde yer alan “yumurta, sperm ve seks” kelimelerinden dolayı kanala ceza 

istendi. RTÜK uzmanları tarafından hazırlanan raporda, “Vaktinden önce verilen cinsel bilgi-

lerin, çocukların merak duygusunu artırarak davranış bozukluklarına neden olabileceği, cin-

selliğe dair kelimelerin masum olarak nitelenen çizgi film içinde kullanılıyor olması, cinsel 

konuların çocuklar arasında konuşulmasının doğru olmayan bilgiler edinmelerine yol açabile-

ceği gerekçesiyle uygun bulunmamıştır” denildi.
113

 

9 Şubat 2015 

  “Evleneceksen Gel” adlı programda “bir kadının iki elini kafasının üstüne koymuş 

parmaklarını sallayarak ‘boynuz' işareti yaptığı ve bu işareti yapan kadını sunucu Seda Sa-

yan'ın “alkışlatması” nedeniyle Show TV'ye 544,648 TL para cezası kesti.
114

 

11 Şubat 2015 

 “Ah Biz Kadınlar” adlı yabancı dizideki “Tanrı” kelimesinden dolayı, yayıncı TV2 

kanalına ceza verdi. Dizide, “Allah” yerine ‘‘Tanrı’’ ifadesinin kullanılması, “Biz Müslüman 

toplumuz. Bu diyalog bize uymaz” şeklinde değerlendirildi ve kanala “Çocuk ve gençlerin 

fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verdiği” gerekçesiyle, oy çokluğu ile uyarı ceza-

sı verildi.
115

 

15 Şubat 2015 

 Samanyolu Yayın Grubu’nun 14 Aralık medyaya darbe operasyonu haberiyle ilgili 

“Yayın akışında; Samanyolu Yayın Grup Başkanı Hidayet Karaca ve Zaman Gazetesi Genel 

Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın da aralarında bulunduğu şahıslara yönelik gözaltı ope-

rasyonları, gelişmeler, operasyon karşısındaki tepkiler, eleştiriler ile açıklamalar yer almış-

                                                 
110 http://www.milliyet.com.tr/tgc-kas-75-inci-yerel-gazetecilik-semineri-canakkale-yerelhaber-633160/ 
111 http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/02/21/gursel-tekin-ve-chp-ozgur-basin-icin-tehdit 
112 http://www.hurriyet.com.tr/dunya/28310871.asp 
113 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28116398.asp 
114 http://www.milliyet.com.tr/seda-sayan-in-programina-boynuz-gundem-2010876/ 
115 http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/paparazzi/28174715.asp 
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tır” gerekçesiyle 1 milyon TL’ye yakın ceza verdi.
116

  

16 Şubat 2015 

  “Sadece Sen” filminde erkek ve kadın figürlerinin yakınlaştığı sahnelerin, herhangi 

bir karartma, mozaikleme yapılmadığı ve çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki ge-

lişimine zarar verebilecek türde ve onların izleyebileceği zaman dilimlerinde koruyucu sem-

bol kullanmadan yayınlandığı” gerekçesiyle Fox TV’ye para cezası verildi.
117

  

20 Şubat 2015 

 RTÜK Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun, cezaevindeki bir uyuşturucu satıcısının söz-

lerini yayınladığı için RTÜK tarafından verilen cezanın kaldırılmasını isteyen Kanal A tele-

vizyonunun talebinin oy birliğiyle reddedildiğini açıkladı.
118

 

24 Şubat 2015 

 “İşte Benim Stilim” isimli yarışma programıyla ilgili vatandaşlardan gelen 561 

şikâyeti değerlendiren RTÜK, programın yarışma formatından çıkarılarak “reyting uğruna 

insan onurunun hiçe sayıldığı” gerekçesiyle Tv8’e para cezası verdi.
119

 

25 Şubat 2015 

 Şırnak'ın Cizre ilçesinde 14 Ocak’ta polisler tarafından açılan ateş sonucunda hayatı-

nı kaybeden Nihat Kazanhan’ın vurulma anı görüntülerinin efektlerle desteklenip, kesintisiz 

olarak yayınlanmasını “zaten hassas olan bölge halkı için de kışkırtıcı nitelikte” olduğunu id-

dia ederek CNNTürk’te yayınlanan “Her Şey Dahil” programına para cezası verildi. Nihat 

Kazanhan’ın vurulma anı görüntülerini yayınlayan Fox TV ve Halk TV'ye de aynı gerekçeler-

le ceza verildiği öğrenildi.
120

  

27 Şubat 2015 

 Samanyolu Grubu’nun Hidayet Karaca’nın tutuklanmasını protesto etmek için tutuk-

lama tarihinden bu yana ekranlarında yer verdiği “Medyaya Darbe” logosuna RTÜK’ten ceza 

geldi.  Logoyla ilgili olarak STV, Mehtap TV ile Kürtçe yayın yapan Dünya TV hakkında ra-

por hazırlandı.
121

 

Diğer Gelişmeler  

5 Şubat 2015 

 AİHM, 2004 yılında Türkiye de para cezasına çarptırılan Ülkede Özgür Gündem ga-

zetesinin itiraz başvurusunu haklı bularak Türkiye’yi mahkum etti. 24 Mart 2004 tarihli sayı-

sında yasadışı PKK’nın Kongra-Gel (halk meclisi) başkanı Zübeyir Aydar’ın görüşlerinin yer 

aldığı bir haber yayınlayan Ülkede Özgür Gündem’in her bir yetkilisine 445 TL para cezasına 

hükmedilmişti.
122

 

6 Şubat 2015 

 CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel, “Yurttaşlarımızın ödediği vergilerle ayakta 

duran TRT, siyasi iktidarın medya kuruluşu haline gelmiş durumdadır” dedi ve TRT’nin ya-

yınlarının tarafsızlık ve eşitlik ilkelerini ihlal edip etmediğinin belirlenmesi için Meclis Araş-

tırması açılmasını istedi.
123

 

                                                 
116 http://www.bugun.com.tr/gundem/boylesi-gorulmedi-haberi/1492498 
117 http://www.milliyet.com.tr/rtuk-sadece-cinsellik-dedi-gundem-2014354/ 
118 http://www.milliyet.com.tr/cezaya-itiraz-eden-kanal-a-ya-ret-gundem-2016482/ 
119 http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/paparazzi/28275117.asp 
120 http://www.evrensel.net/haber/106025/nihatin-oldurulme-goruntuleri-halki-kiskirtiyormus 
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7 Şubat 2015 

 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Twitter yöneticilerinin 

kendisiyle görüşmek için randevu talebi olduğunu belirterek, “Görüşmenin içeriği tam olarak 

ne olacak bilemiyorum. Bizim kendi taleplerimiz olacak. Bu talepler içinde Twitter yönetici-

lerinden Türkiye’de ofis açmalarını arzu ediyoruz.  Ofis açılması  kendilerinin de yararına 

olacaktır diye düşünüyorum” dedi.
124

 

9 Şubat 2015 

 Cumhuriyet gazetesinin oybirliğiyle aldığı yönetim kadrosundaki değişiklik kararının 

ardından, yeni yönetim kadrosu açıklandı. Gazetenin Genel Yayın Yönetmenliği görevine 

Can Dündar, Genel Yayın Yönetmenliği yardımcılığına ise Tahir Özyurtseven atandı.
125

 

 Yaş haddinden emekli olan Yargıtay başkanı veda töreninde “Korktuğu ve beklentisi 

olduğu için doğru olduğunu bildiği kararı veremeyenler hemen cübbelerini çıkarıp görevlerini 

bırakmalıdır” dedi.
126

 

10 Şubat 2015 

 Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Akit, manşetten verdiği bir haberde Halkevleri 

için, “Bunlar din düşmanı” ifadesini kullandı. Halkevleri Eğitim Hakkı Meclisi’nin yayınladı-

ğı raporda ise, “dine ve dindara öfke kusan yazı” denildi.
127

 

12 Şubat 2015 

 Dışişleri Bakanlığı Mısır’daki yönetim değişikliğinin ardından Türkiye’den yayın 

yapan İhvan (Müslüman Kardeşler) yanlısı televizyon kanalının yayınlarını kaçak gerçekleş-

tirdiği iddia edildi. Cumhuriyet in haberine göre Dışişlerine çağrılan kanalın yetkilisine Tür-

kiye’nin şiddet ve terör çağrısı yaptığına ilişkin iddiaların mesnetsiz olduğu ifade edilerek 

Ankara ya yönelik bu ithamlara son verilmesi istendi.
128

   

13 Şubat 2015 

 Mersin’in Tarsus İlçesi’nde kayıp olduğu gerekçesiyle aranan üniversite öğrencisi 

Özgecan Aslan’ın yanmış cesedine ulaşıldı. Aslan’a tecavüz etmeye teşebbüs ettikten sonra 

bıçaklayarak öldüren Suphi Altındöken ile cesedin yakılmasına yardım ettiği iddia edilen zan-

lının babası Necmettin Altındöken ve arkadaşı Fatih Gökçe sevk edildikleri nöbetçi mahkeme 

tarafından tutuklandı.
129

 

14 Şubat 2015 

 Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Cumhuriyet gazetesinde-

ki idari görevlerinden istifa eden Ayşe Yıldırım Başlangıç ve Murat Sabuncu’yu tekrar işe 

aldı.
130

 

 Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın öldürülmesine ilişkin Milliyet’in internet site-

sinde yer alan bir habere kamuoyundan yoğun tepki geldi. Sosyal medyada ise, “Milliyet ka-

tilleri mi aklamaya çalışıyor” yorumları yapıldı. Haberin içeriğinde yer alan, katil zanlısının 

yaşadığı rahatsızlık sebebiyle ağır sakinleştirici ilaçlar ve uyuşturucu kullanmasının “davranış 

bozukluğuna” sebep olduğu iddialarının kişiyi aklar nitelikte olduğu öne sürüldü.
131

 

16 Şubat 2015 

 Paralel yapı iddialarına ilişkin “Yasadışı dinleme” soruşturmasında 8 Şubat’ta gözal-

                                                 
124 http://www.aa.com.tr/tr/u/462264--twitter-yoneticilerinden-turkiyede-ofis-acmalarini-arzu-ediyoruz 
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131 http://haber.sol.org.tr/medya/milliyet-ozgecan-aslanin-katillerini-mi-akliyor-107712 
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tına alınan 21 polisten, aralarında eski Emniyet amiri Gafur Ataç’ın da bulunduğu 17 polis 

tutuklandı, dört polis ise serbest bırakıldı.
132

 

17 Şubat 2015 

 Mersin Gazeteciler Cemiyeti, Tarsus’da öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan As-

lan için siyah kurdele kampanyası başlattı. MGC Başkanı Ahmet Ünal, bu konuda ilgili yaptı-

ğı açıklamada, “Siyah kurdele acıyı, üzüntüyü, dayanışmayı ifade ediyor. Özgecan kızımızın 

yaşadığı o büyük trajediyi asla unutturmayacağız” dedi.
133

 

18 Şubat 2015 

 İstanbul Kadıköy'de, arkadaşlarıyla kartopu oynayan gazeteci Nuh Köklü, kartopla-

rından birinin işyeri vitrinine gelmesine sinirlenen bir esnafın bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır 

yaralı olarak hastaneye kaldırılan Köklü kurtarılamadı, yaşamını yitirdi.
134

 

20 Şubat 2015 

 Akşam, Güneş ve Star gazeteleri Gazeteci Emre Uslu ile CHP Milletvekili Umut 

Oran arasında Twitter üzerinden yapılan özel yazışmayla Sümeyye Erdoğan’a suikast planla-

dığını ve bundan Fethullah Gülen’in haberi olduğunu iddia etti. Haberde yer alan bazı unsur-

lar, iddianın uydurma olduğu yönünde güçlü şüphelere yol açtı.
135

 

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye 

Erdoğan’a yönelik suikast düzenleneceği iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.
136

 

21 Şubat 2015 

 Akademisyen Dağhan Irak ve Avukat Benan Molu’nun hazırladığı listeye göre son 

iki ayda aralarında gazeteciler, siyasetçiler, öğrenciler, Birleşik Haziran Hareketi ve ÖDP 

üyeleri, Halkın Türkiye Komünist Partisi üyeleri ve BirGün gazetesinin de bulunduğu 67 kişi 

ve kuruma Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla dava açıldı.
137

 

25 Şubat 2015 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızına suikast düzenleneceği iddialarıyla ilgili olarak 

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Akşam Grubu sahibi Ethem Sancak ile Akşam, Güneş 

ve Star gazetesi yöneticileri hakkında “suç işlemek için örgüt kurmak, hukuka aykırı suç isna-

dı, suç için anlaşma ile işlenmediğini bildiği halde sahte kanıt yaratarak uydurdukları” gerek-

çesiyle ağır hapis cezasıyla cezalandırılmaları istemi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na 

suç duyurusunda bulundu.
138

 

 CHP milletvekili Avukat Gürkut Acar, TRT ekranlarında “Çalışan Kadın Yuvasını 

Dağıtır” diye yorum yapanlara karşı herhangi bir yaptırımın uygulanmasını ve TRT’nin sessiz 

kalmasını eleştirdi.
139

 

26 Şubat 2015 

 Kobani eylemleri sırasında Bingöl’de iki polisin hayatını kaybettiği saldırının ardın-

dan PKK üyesi olduğu öne sürülen dört kişinin, ayrı bir davadan dolayı ,tutuklu iki sanığın 

avukatı Ömer Faruk Hülakü, çatışmada öldürülen dört PKK üyesiyle Emniyet Müdürü Atalay 

Ürker’e yönelik saldırı arasında bir bağ kurulamadığını, iki şüphelinin bu konudaki soruştur-

                                                 
132 http://www.milliyet.com.tr/yasadisi-dinleme-sorusturmasinda-17-istanbul-yerelhaber-621712/ 
133 http://www.milliyet.com.tr/mersinli-gazeteciler-ozgecan-icin-siyah-mersin-yerelhaber-625915/ 
134 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/216879/Nuh_Koklu_yu_camin_kirilma_ihtimaline_karsi_oldurdu.html, 
http://www.hurriyetdailynews.com/journalist-murdered-in-istanbul-over-snowball-that-hit-shop-

window.aspx?PageID=238&NID=78506&NewsCatID=341 
135 http://www.aksam.com.tr/siyaset/sumeyyeyi-one-aldik-icabina-bakilacak/haber-383427 
136 http://www.milliyet.com.tr/-sumeyye-erdogan-a-suikast-/siyaset/detay/2016748/default.htm 
137 http://www.diken.com.tr/her-gun-yeni-bir-sorusturma-erdogana-hakaretle-suclananlarin-sayisi-67yi-buldu/ 
138 http://www.umutoran.com/2015/02/25/ethem-sancak-hakkinda-suc-cetesi-orgutu-kurdugu-gerekcesiyle-suc-duyurusu/ 
139 Antalya Hilal Gazetesi (Küpür ÖiB arşivinde) 
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mada kanıt yetersizliğinden tutuksuz yargılandığını belirtti.
140

 

27 Şubat 2015 

 Gezi Parkı protestoları sırasında Kabataş'ta başörtülü bir kadının darp ve taciz edild-

iği yönündeki iddiaların asılsız olduğuna ilişkin bir açıklama,  bu iddianın en önemli sa-

hiplerinden Elif Çakır'ın avukatı Fidel Okan’dan geldi:  Okan “Kabataş olayı kurgu ve düz-

mece” dedi.
141

 

 Hrant Dink suikastı soruşturması kapsamında Ankara’da gözaltına alınan Eski Emni-

yet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek çıkarıldığı mahkemece tu-

tuklandı. Hrant Dink suikastına ilişkin “kamu görevlilerinin ihmali” olduğu iddiasıyla yürütü-

len soruşturma kapsamında, dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı 

olan Ramazan Akyürek “İhmali davranış sebebiyle ölüme sebebiyet vermek”, “Resmi evrakta 

sahtecilik” ve “Görevi kötüye kullanma” iddiasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk 

edilmişti.
142

 

 “Kabataş” iddiaları hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla gazeteci 

Abdülkadir Selvi ve Elif Çakır hakkında yapılan suç duyurusunun bir yıldır bekletildiği iddia 

edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “dosyada yeterli delil var” demesine rağmen iş-

lem yapılmadığını söyleyen CHP Milletvekili Oğuz Oyan, “Herkes, gazetecilik yaparken her-

kes yazdığı yazının, kışkırtmanın ne gibi sonuçlara yol açabileceğinin sorumluluğunu taşıma-

lıdır?” dedi. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi olaylarının yaşandığı Haziran 

döneminde Kabataş İskelesi’nde başörtülü bir kadının kucağında bebeğiyle birlikte 70-100 

civarında vücutlarının üst tarafı çıplak, elleri deri eldivenli bir grup erkek tarafından  türbanlı 

olduğu için saldırıya uğradığını öne sürmüştü.
143

 

Olumlu Gelişmeler 

3 Şubat 2015 

 Gezi eylemleri sırasında Taksim Meydanı’nda ters çevrilmiş bir polis aracının üzeri-

ne çıkıp sol yumruğunu kaldırarak çektirdiği fotoğrafı Instagram’da paylaşan Avukat Yeşinil 

Yeşilyurt’un fotoğrafı Akit gazetesinde yayınlanınca hakkında “suçu ve suçluyu övmek” ge-

rekçesiyle iki yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. “Ortada kanunen tanımlanmış bir 

suç olmadığından” beraat eden Avukat Yeşilyurt, fotoğrafını izinsiz şekilde yayınlayan Akit 

gazetesi hakkında şikâyetçi olmuş ancak  “Instagram’daki fotoğrafı basmak suç değildir” de-

nilerek, Akit hakkında da takipsizlik kararı verilmişti.
144

 

 Antalya’da, parasız eğitim için Milli Eğitim Müdürlüğü kapısına kendini zincirleyen 

üniversite öğrencisi Gülçin Bulut’a, polise direnme suçundan 7,5 ay hapis cezası verildiği da-

vada Yargıtay, iki yıl önce Gülçin Bulut gözaltına alınırken polislerin sanığın kolunu bükme-

sini “haksız tahrik” sayarak mahkemenin verdiği kararı bozdu.
145

 

4 Şubat 2015 

 Ötekilerin Postası, adlı internet sitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tara-

fından “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla haklarında açılan davanın 

ilk duruşmasında beraat etti. Geçtiğimiz yıl Erzincan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği çağrı-

sıyla, polis şiddeti ile İstanbul’un üçüncü köprüsüne Yavuz Sultan Selim isminin konulmasına 

                                                 
140 http://www.diken.com.tr/savci-da-erdogan-ve-davutoglunu-yalanladi-bingolde-oldurulenlerin-polise-saldiriyla-ilgisi-yok/ 
141 http://www.radikal.com.tr/turkiye/elif_cakirin_avukati_fidel_okan_kabatas_olayi_kurgu_ve_duzmece-1302431 
142www.radikal.com.tr/turkiye/ramazan_akyurek_tutuklandi-

1303080?utm_source=sm_tw&utm_medium=free&utm_term=post&utm_content=ramazan_akyurek_tutuklandi-
1303080&utm_campaign=turkiye&utm_date=27022015 
143 http://www.yurtgazetesi.com.tr/gundem/savciligin-yeterli-delil-var-dedigi-kabatas-dosyasi-kayip-h73574.html 
144 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/205363/Avukat_Yesilyurt_Gezi_deki_fotografindan_beraat_etti.html 
145 http://www.radikal.com.tr/turkiye/yargitay_polisin_kol_bukmesi_haksiz_tahrik-1285700 
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karşı yapılan eylemin haber ve fotoğraflarını yayınlamıştı. Ancak Erdoğan’ın avukatları söz 

konusu eylemin yaşanmadığını iddia ederek; Ötekilerin Postası’nı “Alevi halkı ile Sünni halkı 

karşı karşıya getirmekle” suçlamıştı.
146

 

12 Şubat 2015 

 Gaziantep Valiliği, eylem yapan esnafa müdahale sırasında ensesinden tuttuğu mes-

lektaşına “sık lan sık” diyen polis memuru hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi. 

Gaziantep’te ihaleye girmelerine rağmen dükkan alamadıklarını iddia eden esnaf grubu valili-

ğe yürümek isteyince, bir polis memuru, arkadaşının yakasından tutarak kalabalığa biber gazı 

sıkması için bağırmıştı.
147

 

19 Şubat 2015 

 Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın sorumluluğunda Kitlesel Medya 

ve Yargı Arasındaki İlişkilerin Güçlendirilmesi AB eşleştirme projesi ile İzmir Adliyesi’nde 

Almanya, Avusturya ve Hollanda'dan gelen AB uzmanı hâkimler, Avrupalı gazeteciler, Ada-

let Bakanlığı uzman yardımcıları, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri ve yargı 

muhabirleri ile toplantı gerçekleştirildi.  Proje, adliyelerde oluşturulacak “basın sözcülüğü” 

müessesi ile yargının medya ile olan güven bağının güçlendirilmesi, bilgi akışının kontrollü 

ve güvenilir olmasının sağlanması amaçlanıyor.
148

 

23 Şubat 2015 

 Gezi olayları sırasında, Eskişehir’de Ali İsmail Korkmaz’ın polis memurları tarafın-

dan dövülerek öldürülmesi davasının savcısı Mehmet Kalkan “ölümcül üç tekmeyi’ atan polis 

Mevlüt Saldoğan’a, “nitelikli yaralama” suçundan verilen 10 yıl 10 aylık hapis cezasının bo-

zulmasını ve yerine “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verilmesini istedi.
149

  

27 Şubat 2015 

 CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın “Ergenekon” davası kap-

samında tutuklu bulunduğu sırada İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü’nde tedavi gö-

rürken taburcu edilmesine yönelik hazırlanan heyet raporunun işleme konulmayarak gizlendi-

ği iddiasıyla, beşi profesör toplam sekiz enstitü çalışanı hakkında “silahlı terör örgütüne üye 

olmadan, yardım etme” suçundan açılan davada, savcı mahkeme kararıyla tespit edilmiş bir 

silahlı terör örgütü olmayınca, ona yardım etmenin de mümkün olamayacağını belirterek tüm 

sanıkların beraat etmesini istedi.
150

  

Değerlendirme 

Türkiye nihayet iç barışına kavuşacak mı? Şubat ayının son gününde Halkların Demok-

ratik Partisi (HDP) ile Hükümet adına Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan arasında Dol-

mabahçe Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen toplantı böyle bir beklentiyi doğur-

du. 

Ön şart gibi ileri sürülen “yol haritası” ve TBMM’de görüşülmekte olan “İç Güvenlik 

Paketi” ile gölgelenen “hemen şimdi Kürt sorununa çözüm” beklentileri yine de ülkede az çok 

iyimserlik havasının yayılması sonucunu doğurdu. Yapılan “ortak” açıklama Öcalan’ın 29 

Kasım 2014 tarihli “Barış ve Demokratik Çözüm Taslağı” başlıklı öneri ve taleplerinin bir 

özeti gibi oldu, diye eleştirilere muhatap olsa da,  PKK bağlantılı şiddet hareketlerinin sona 

erebileceği beklentisini kuvvetlendirdi. Yapılacak görüşmelerin ilerlemesine bağlı olarak Öca-

lan’ın PKK’ya ilkbaharda “silahlı mücadeleye son” çağrısı yapacağı açıklaması ise Türki-

                                                 
146 http://www.birgun.net/news/view/erdogan-yurttas-haberciligi-susturamadi-otekilerin-postasi-beraat-etti/13133 
147 http://www.sozcu.com.tr/2015/gundem/sik-lan-sik-diyen-polise-sorusturma-741786/ 
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150 http://www.gazetevatan.com/-ergenekon-diye-bir-orgut-yok--744888-gundem/ 
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ye’nin bu konuda yeni ve önemli bir aşamada olduğunu gösteriyor. Ancak, “silah bırakılaca-

ğı” beklentisine rağmen aslında PKK’nın sadece “silahlı mücadeleyi sonlandıracağı” toptan 

silah bırakmayacağı da bizzat PKK yöneticisi Cemil Bayık tarafından açıklandı.  

Ülkedeki genel demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü iklimine de büyük katkıları 

olabilecek Kürt meselesinde ilerleme kaydedilmesi umudunun, halen TBMM’de görüşülmek-

te olan ve Türkiye’yi bir polis devletine taşıyacağı endişeleri uyandıran “İç Güvenlik Paketi” 

nin varlığının, çelişkili bir durumu yansıttığı da açıktır.  Taslağın TBMM’de kabul edilen 

maddeleri arasında bulunan ve polis yetki ve sorumluluk alanını düzenleyen maddelerinin ye-

niden düzenlemeye tabi tutulmadan yürürlüğe girmesi durumunda seçim arifesinde ülkede 

zaten gerginleşmesi beklenen siyasi ortamı daha da gerginleştireceği açıktır. 

İfade ve basın özgürlüğü açısından sıkıntılı, gösteri ve yürüyüş hakkının kullanımını 

imkansız hale getirebilecek bu yasa çalışmasının tümden özgürlükçü bir anlayışla düzenlen-

mek üzere TBMM’den geri çekilmesi çeşitli toplum katmanları ve bu arada gazeteci cemiyet-

leri tarafından ısrarla talep edilmiş ancak çağrılara henüz cevap ulaşmamıştır. 

Ülkedeki hoşgörüsüzlük ortamı giderek yoğunlaşmaktadır. Kartopu oynamakta iken 

dükkanının camına kar topu isabet eden bir esnaf tarafından gazeteci Nuh Köklü’nün bıçakla-

narak öldürülmesi gerginlik siyasetinin vardığı boyutu, ülkedeki genel hoşgörüsüzlüğü gös-

terdiği kadar halkı birbirine düşman zıt kutuplara bölerek “benim esnafım aynı zamanda po-

listir” söyleminin yarattığı en kötü sonuçlardan biridir. Bu açıdan karşılaşılan durum bir nefret 

cinayetidir.
151

 Trafik “kazasında” hayatını kaybeden, yazdığı yazıdan dolayı saldırıya uğrayıp 

yaralanan gazetecilerin yanı sıra, “oyun oynarken”
152

 de gazetecilerin öldürülebilmesi duru-

mun ciddiyetini sergilemektedir. 

Özgecan Aslan cinayeti ile kadına yönelik şiddet bir kez daha ülke gündemine gelmiştir. 

Her ay ortalama 20 civarında kadının namus ve sair nedenler öne sürülerek, çoğunlukla aile 

üyesi erkeklerce katledilmesi Türkiye için bir utanç tablosu olmaya maalesef devam etmekte-

dir. Özgecan olayı, kadına yönelik şiddete karşı halkta farkındalık yaratmasına rağmen “en 

ciddi” olarak bilinen medya kuruluşlarında bile “erkek şovenizmi örnekleri” olarak tanımla-

nabilecek tarzda haber kurgulanmasının, sunulmasının, başlık atılmasının devam ettiğini ha-

tırlattı.
153,154

 

Türk medyasının sorumluluğunun farkında olarak bu konudaki haberlerinde, mağduru 

küçük düşürücü ve kadına şiddeti meşru gösteren bir üslup kullanmaması gerekirken, gazete-

cilik ilkelerine uymayan yaklaşımlar sergilendiği de gözlenmektedir. Türk medyasının özeleş-

tiri yaparak bu gibi davranış hatalarını düzeltmeleri gerekirken, kadın konusu dahil nefret söy-

lemi veya ötekileştirme ile ilgili haberleri verirken de muhabirlerin ve bilhassa editörlerin so-

rumluluklarını bilerek özenli bir üslup kullanmaları gerektiği aşikardır.
155

  

2015’in ilk iki ayında basına yansıdığı kadarıyla en az 47 kadının şiddet kurbanı, 15 ka-

dın ve kız çocuğunun tecavüz mağduru olması ve 31 kadına zorla seks işçiliği yaptırılması 

“kadın sorunu” değil “toplumsal sorun”dur.
156

 Türkiye’de kadınların güven içinde yaşadığı 

bir iklimi yaratmak toplumsal bir sorumluluktur. 

Basın özgürlüğü basın mensuplarının yazmak kadar yazmama haklarını ve hatta kendi 

gazetelerini eleştirebilme haklarını da içerir. Kıdemli gazetecilerin bile işlerini koruyamama-
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ları üzüntü verici bir durumdur.
157

 Nitekim Şubat ayında onlarca basın mensubu çalıştıkları 

medya kurumlarıyla yollarını ayırdılar, bir bölümü başka kurumlarda çalışma imkanı bulur-

ken bir kısmı “işsiz gazeteciler” ordusuna katıldı. 

Akreditasyon adı altında bir kısım medya kurumunu haberden men etme uygulamasına 

Şubat ayında da devam edildi. Resmi gezi ve temaslardaki engellemelerin yanı sıra TMSF 

tarafından el konulan Bank Asya merkezinde yapılan basın toplantısında bile Samanyolu, Ci-

han, Bugün ve Zaman muhabirleri ile kameramanlarına “sansür” uygulandı.
158

 

Cumhurbaşkanı’na veya yetkililere hakaret suçundan her ay gazeteci, üniversite öğren-

cisi, işadamı onlarca kişinin gözaltına alınması artık sıradanlaştı.
159 

Aralarında gazeteciler, 

siyasetçiler, öğrenciler, Birleşik Haziran Hareketi ve çeşitli aktivistlerin de bulunduğu 67 kişi 

ve kurum son iki ayda Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Basın açıklaması 

yapmak, afiş asmak, slogan atmak, tweet yazmak, haber ve röportaj yapmak, manşet atmak 

gibi gerekçelerle suçlanan kişilerden biri olan eski milletvekili Feyzi İşbaşaran ve 16 yaşında-

ki M.E.A. tutuklanıp, yapılan itirazlar sonucu tahliye edildi.
160

 Bu arada çeşitli gazeteci ve 

yazarlar için Cumhurbaşkanına hakaretten yıllarca hapis istemiyle bazı davalar açıldı.
161,162 

Bu konudaki en net yorum Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dün-

dar’dan geldi. “Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisiyle ilgili her sözü, her eleştiriyi hakaret saya-

rak dava açarak bir tür yıldırma politikası izliyor. Zaten muhasara altına alınmış basın, medya 

ortamında ses veren herkesin cezalandırılarak, yıldırılmaya çalışılıyor.”
163

 

Şubat ayının en ibret verici olayı ise “Dünyanın en özgür basını bizde” diyen iktidarın 

özgür basından bir fotoğraf sunar gibi üç SPK uzmanının gazetede inceleme başlattıklarını 

öne sürerek, Taraf yazı işleri toplantısında, masada oturdukları haberiydi.
164

 

Şubat ayında yaşanılan bir büyük kayıp ise usta yazar ve barış adamı Yaşar Kemal’in 

ebediyete yürümesiydi. Manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz. 
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