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Giriş 

Özgürlükleri kısıtlayan, polise 48 saat sorgusuz gözaltı dahil geniş yetki ve haklar tanı-

yan, Anayasa’nın vermiş olduğu gösteri ve protesto hakkını kaldıran, 1980 darbe döneminden 

de daha ağır hükümler içeren İç Güvenlik Yasası tüm muhalefet partilerinin sert eleştirilerine 

karşın Meclis’te kabul edildi. 

Yasa valilere hâkim ve savcı yetkisini tanıyor, polise ise dilediği yer ve zamanda istedi-

ğini kişinin üstünü, aracını ve konutunu arama hakkı veriyor. Valinin talimatlarına uymamayı 

suç haline getirerek, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Söz-

leşmesi ve Anayasa’nın “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesini ortadan kaldırıyor.  

İnternet Yasası olarak bilinen ve eski halinin bile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce 

Sözleşmeye aykırı bulunan 5651 sayılı kanunda yapılan değişikliklerle internette sansüre ze-

min hazırlayan gerekçeler genişletildi. Yeni yasaya göre yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal 

güvenliğinin korunması gerekçesinin yanı sıra milli güvenlik ve kamu düzeni ile genel sağlı-

ğın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi gibi geniş kapsamlı gerekçeler, engellemeye ze-

min teşkil edebilecek. Bunun da ötesinde, başbakan ve ilgili bakanların talebiyle Telekomüni-

kasyon İletişim Başkanlığı’na dört saat içinde içerik engelleme yetkisi verilirken, erişim sağ-

layıcılarına ağır yükümlülük ve cezalar getirildi.  

Türkiye’de ilk kez bütün ülkede elektrik sistemi çöktü, 6-8 saat süresince elektrik kesil-

di. Türkiye bu sorunla uğraşırken, Çağlayan Adliyesi’nden gelen ikinci önemli gelişme ile 

karşılaştı. Çağlayan Adliyesi’ne silahlı giren Avrupa’da da terörist örgüt listesinde bulunan, 

yasa dışı Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi (DHKP-C) mensubu iki kişi Berkin Elvan davasına 

bakan Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı odasında rehin aldı. DHKP-C ‘liler saatler süren müzake-

rede Berkin Elvan’ın ölümüne neden olan üç polisin isminin açıklanmasını istedi. Teröristler-

le müzakere devam ederken akşam saatlerinde duyulan bir patlama sonrası çıkan silahlı ça-

tışmada iki teröristle birlikte savcı Kiraz da yaşamını kaybetti. Operasyon sırasında savcılık 

televizyonlara yayın yasağı getirirken, sonrasında da bu konuyla ilgili tüm haberlere, sosyal 

medya da dâhil olmak üzere sınırsız yasak konuldu. Muhalefet operasyonun gerisinde “derin 

güçlerin” olduğunu ileri sürüp, hükümeti suçlarken Cumhurbaşkanı ve Başbakan da medyaya 

ağır suçlamalar getirdi. 

Seçim Süreci Fiilen Başladı 

Türkiye bu aydan itibaren seçim sürecine girdi. En önemli gelişme de Halkların Demok-

ratik Partisi’nin (HDP) öncekilerinden farklı olarak bu seçime bağımsız adaylar yerine parti 

kimliği ile girme kararıydı. Bir diğer gelişme de hükümet kanadında yaşandı. 600 üst düzey 

bürokrat AKP’den aday adayı olmak üzere görevlerinden ayrıldı. Aday adaylığı başvuruların-

daki en önemli gelişmelerden birisi de MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın AKP’den başvuruda 

bulunmasıydı. Erdoğan’ın itirazını dikkate alan Fidan, adaylıktan vazgeçti ve aynı gün müste-

şarlık görevine atandı.  

Seçim sürecinin bir önemli gelişmesi ise bu seçime kadar “yapılamaz” olarak gösterilen 

hâkim denetiminde ön seçimin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından gerçekleştirilmiş olmasıy-

dı. CHP, 55 bölgede milletvekili adaylarının üçte ikisini ön seçim ile belirledi. CHP Genel 

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İzmir’den ön seçime girdi. CHP Genel Merkezi ilk kez sadece 

49 aday için kontenjan hakkını kullandı. CHP’nin, eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın da 

arasında bulunduğu önemli isimleri ön seçimde geri sıralara düştü.  

Seçime ilişkin bir diğer tartışma da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düzenle-

nen miting ve toplantılarda Türk usulü başkanlık sistemine geçmek için halktan 400 milletve-

kili vermelerini istemesi oldu. Muhalefet cumhurbaşkanın Anayasa’ya ve Meclis’e ettiği ta-

rafsızlık yeminine aykırı davrandığını söyledi. 
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AKP’deki bir diğer olay ise Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Ankara Belediye 

Başkanı Melih Gökçek’in demeç düellosu oldu. Gökçek, Arınç’ı Fethullah Gülen Cemaatine 

destek vermekle suçlarken, Arınç da Gökçek’in belediye icraatlarından kişisel menfaat sağla-

dığı ve Gülen Cemaatine haksız arsa tahsis ettiği iddiasını dile getirdi. Arınç, Gökçek’in hu-

kuksuz icraatlarını seçim sonrası açıklayacağını da söyledi. Tartışma AKP Genel Başkanı’nın 

ve Başbakan’ın her iki ismi de devam etmeleri halinde disipline vereceği uyarısıyla son buldu. 

Muhalefet ise Arınç’a “neden seçimi bekliyorsun, bir hukuksuzluk ve yolsuzluk varsa şimdi 

açıkla” çağırısında bulundu.  

Çözüm süreci adı verilen Kürt sorununu çözme girişimine ilişkin 28 Şubat’ta Dolma-

bahçe Başbakanlık ofisinde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, İçişleri Bakanı Efkan Ala 

ile HDP milletvekillerinin de katılımıyla açıklanan 10 maddelik yol haritasına da Cumhurbaş-

kanı Erdoğan karşı olduğunu bildirdi. Erdoğan toplantıdan haberdar olmadığını, 10 maddelik 

yol haritasını da kabul edilir bulmadığını söyledi. Hükümet ile Cumhurbaşkanı arasındaki bu 

konudaki görüş ayrılığı Kürt açılımı “izleme heyeti” ile ilgili eleştirilerini yanlış bulduğunu 

söyleyen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a, “Her fırsatta bu meseleyi aziz milletimle pay-

laşıyorum. Milletimin desteğini özellikle talep ediyorum. Tabi rahatsız oluyorlar. Cumhur-

başkanı siyaset yapıyor diyorlar. Yani Cumhurbaşkanı siyasetin dışında olabilir mi? Ben 

Cumhurbaşkanı olarak konu mankeni değilim”
1
 sözleriyle de sergilendi. 

Hükümet bütün bunlara karşı 21 Mart’ta kutlanan Nevruz’da Abdullah Öcalan’ın örgüte 

silah bırakmak için Nisan ayında kongre toplama çağrısında bulunacağı beklentisini dile geti-

rirken umduğunu bulamadı. Öcalan okunan mesajında sadece niyet beyanı ile yetindi, bir tarih 

vermedi.  

Taraf gazetesinde yayınladığı ve Cumhuriyet Savcılığı’na teslim ettiği ve sonradan sah-

te olduğu ortaya çıkan “bavul dolusu” belgeler nedeniyle gazeteci Mehmet Baransu “Devletin 

güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma, çalma” ve 

“devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme” suçlarından gözaltına alınıp tutuklan-

dı. Bu gelişme yaşanırken mahkeme de bu belgelerin sahte olduğu gerekçesiyle Balyoz davası 

sanıklarının hepsi hakkında beraat kararı verdi. Davanın firari sanığı eski İstanbul Belediye 

Başkanı Bedrettin Dalan da bu kapsamda Türkiye’ye döndü. 

Toplam 100 üyeli ABD Senatosu’ndaki 74 senatör Türkiye’de basın özgürlüğü ihlalle-

rini eleştiren bir mektubu Dışişleri Bakanı John Kerry’e gönderdi. Mektupta, Türk hükümeti-

nin medyayı cezalandırma ve sansür çabasının ABD için derin endişe duyulacak bir sorun ol-

duğu ifade edilerek Dışişleri Bakanı Kerry’e bu konuda harekete geçme çağrısı yapıldı.
2
 Hü-

kümet bu eylemi Gülen Cemaatinin ABD’deki lobi faaliyetinin sonucu olarak değerlendi.  

Merkez Bankası’nda Uzlaşı 

Döviz kurunda Şubat ayında başlayan dalgalanma Mart ayında da devam etti. Cumhur-

başkanı Erdoğan’a verilen Merkez Bankası brifingi sonrasında kamuoyu önündeki faiz ve dö-

viz kuru tartışmaları sona erdi. Ekonomik bir diğer önemli gelişme ise Gülen Cemaatiyle iliş-

kili görülen Bank Asya’ya BDDK tarafından el konulmasıydı.  

Gezi olayları sırasındaki “Kabataş olayı” ile ilgili olarak da Mart ayında çeşitli gelişme-

ler oldu. Bir yandan “tek tip manşet” uygulamasına “tek tip yazı” da katılıp aynı gün çeşitli 

medya kurumlarında aynı başlıkla 12 makale yazılabilirken, gerek şiddet kullanımının gerek-

se gayrı-ahlaki davranış iddialarının varit olmadığı da birinci ağızdan medyaya yansıdı. 

Terör örgütü İBDA-C’ye yakınlığıyla bilinen Adımlar dergisinin İstanbul’daki büro-

sundaki patlama ve derginin yazarlarından Ünsal Zor’un hayatını kaybetmesi de ayın önemli 

olaylarındandı. 

                                                 
1 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/233533/Erdogan_dan_Arinc_a_yanit__Konu_mankeni_degilim.html 
2 http://t24.com.tr/haber/abd-kongresindeki-74-senatorden-turkiyedeki-tutuklu-gazeteciler-icin-ortak-mektup,290857 
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Devlet büyüklerine veya ailelerine hakaret davaları da ayın önde gelen konularından biri 

oldu. Adalet Bakanlığının izniyle Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 6 ay içerisinde 105 

kişi hakkında kovuşturma izni verildi ve bu kişilerden 8’i tutuklandı.
3
 

İletişim Araçlarına ve İletişimcilere Baskı 

2 Mart 2015 

 AKP Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten’in kendisine hakaret ettiği iddiası üzerine 

toplanan TBMM Basınla İlişkiler Kurulu oy çokluğuyla Today’s Zaman gazetesi Türkiye Bü-

yük Millet Meclisi büro şefi Ali Aslan Kılıç’ın meclis giriş kartını iptal etti. Meclis güvenliği-

ne tehdit oluşturduğu iddiasıyla Kılıç’ın TBMM’ye basın kartı ile de girmesine izin verilme-

mesi kararlaştırıldı.
 4

 Özgürlük için Basın’a bilgi veren Parlamento Muhabirleri Derneği Baş-

kanı Göksel Bozkurt beş üyeli kurulun gazeteci iki üyesinin karara muhalefet ettiğini, kararın 

bürokrat üyelerce alındığını söyledi.
5
 Özgürlük için Basın ile konuşan Kılıç cezalandırma 

aşamasında kendisinin savunmasının hiç istenmediğini belirtti.
6
  

 2009 yılında Van’da yaptığı bir haberine ilişkin açılan davada ifade vermediği iddia 

edilerek, gözaltına alınan Dicle Haber Ajansı muhabiri Erdoğan Altan, serbest bırakıldı. Altan 

hakkında 2009 yılında Van’ın Özalp ilçesinde İran askerleri tarafından sınır ticareti yapan bir 

kişinin öldürülmesi konusundaki haberinde Sınır Askeri Karakolu’na bağlı askerlere iftira at-

tığı iddiasıyla dava açılmıştı. 

 Balyoz davasında yargılanan sanıklara “kumpas” kurulduğu iddiasına ilişkin yürütü-

len soruşturma kapsamında evinde yapılan arama sonucu gözaltına alınan Taraf gazetesi mu-

habiri Mehmet Baransu, “Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında 

kullanma, hile ile alma, çalma”, “devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme” suç-

larından sevk edildiği İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği kararı ile tutuklandı.
7
 

3 Mart 2015 

 Merkez Bankası’nın aldığı faiz kararları ve ekonomi konusunda TRT’ye açıklama 

yapmak isteyen Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’nın, bazı kurmaylarının TRT ile temas 

kurup yetkililere program yapmak için haber gönderdiği, TRT’nin ise Başçı’ya cevap verme-

diği, TRT yönetiminin “Başbakan’a sormak lazım” diyerek açıklama talebinin reddedildiği 

iddia edildi.
8
  

 Özgecan Aslan cinayetinin ardından attığı tweetler nedeniyle Sevda Türküsev’in Ye-

ni Şafak ve TV.net’teki işine son verildi. Türküsev, Twitter’da #sendeanlat başlığında başla-

rından geçen taciz olaylarını anlatan kadınlara, “Susun ve doktora gidin” önerisinde bulun-

muştu.
9
 

 Ateizm Derneği’nin web sitesi, wwww.ateizmdernegi.org’a erişim, “kişinin mensup 

bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle hakaret edildiği ve halkın belli bir ke-

siminin inandığı değerlerin alenen aşağılandığı, eylemlerin kamu barışını bozacak nitelikte 

olduğu” gerekçesiyle, mahkeme kararı ile engellendi.
10

 

4 Mart 2015 

 29 Aralık 2014 adliye dışında eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ’un İstanbul 

Adalet Sarayı’na girişini görüntüleyip haberleştirmek isteyen ve güvenlik görevlilerinin sert 

                                                 
3 http://meldaonur.net/?p=5434 
4 http://www.todayszaman.com/national_todays-zaman-parliament-bureau-chiefs-card-canceled-after-ak-party-deputys-
complaint_374102.html 
5 Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Göksel Bozkurt’un Özgürlük için Basın koordinatörü Yusuf Kanlı ile mülakatı. 
6 Today’s Zaman gazetesi Türkiye Büyük Millet Meclisi büro şefi Ali Aslan Kılıç’ın ÖiB koordinatörü Yusuf Kanlı ile mülakatı. 
7 http://www.dha.com.tr/baransu-tutuklandi_885798.html 
8 http://www.radikal.com.tr/politika/trtden_erdem_basciya_vize_yok_basbakandan_izin_alalim-1305254 
9 http://www.gazeteciler.com/gundem/yeni-safak-sevda-turkusevle-yollarini-ayirdi-85410h.html 
10 http://www.radikal.com.tr/turkiye/ateizm_dernegine_yasak-1305213 
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müdahalesi ile engellenen Cihan Haber Ajansı muhabiri Osman Arslan’a direnme suçundan 

dava açıldı.
11

 

 Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin (ESB) 27 Ocak 2015’te yapılan Genel Kurulunda, 

ESB’ye yaklaşık bir yıl içinde 3 bin 94 mahkeme kararıyla 16 bin 600 URL (internet adresi) 

hakkında işlem yapılması bildiriminin geldiği açıklandı.
12

 

 Anadolu Ajansının, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç’ın 17 

Aralık yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve İranlı 

işadamı Reza Zarrab ile ilgili sarf ettiği eleştirel sözleri “görmezden geldiği” öne sürüldü. 

CNN Türk’te katıldığı “Ankara Günlüğü” programında 17 Aralık soruşturması ve sonrasında 

yaşananları değerlendiren Arınç, Çağlayan ve Zarrab ile ilgili iddialar konusunda, “Zenginin 

işi zor, hele helalinden değilse çok zor” dedi. Arınç sözlerini “Kolundaki saati ve çocuğunun 

parasını sorarsanız bana, ben mahcubiyetten cevap veremem” şeklinde sürdürdü. Arınç’ın 

bu sözlerine, konuşmayı yedi bölüm halinde abonelerine servis eden Anadolu Ajansı’nın ha-

berlerinde yer verilmedi.
13

 

 Bağımsız İletişim Ağı (BİA)’nın yayımladığı 2014 yılı “Medya Gözlem Raporu”na 

göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve hükümetin medyaya yönelik müdahaleleri, medya sahip-

liğinin yeni yayın politikaları belirlemesinin, 339 gazeteci, yazar ve medya çalışanının işine 

son verilmesi veya istifaya zorlanmasında rolü olduğu, RTÜK’ün bu 2014’te televizyonlara 

78 uyarı, 254 para cezası, radyolara da 12 uyarı ve yedi kez para cezası verdiği belirtildi.
14

 

5 Mart 2015 

 Gazeteci Önder Aytaç, sosyal medya üzerinden paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Re-

cep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, ifade vermeye gelme-

yince hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
15

 

 Gölbaşı Sulh Ceza Hâkimliği, aralarında Ateizm Derneği, İnci Sözlük ve Ekşi Sözlük 

sitelerinin bazı sayfalarının da bulunduğu 49 site veya sayfaya erişimin engellemesine karar 

verdi. TİB tarafından yapılan suç duyurusunda söz konusu yayınların “halkın bir kesiminin 

benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı, kişinin mensup olduğu dine göre kutsal sayılan 

değerlerden bahisle hakaret edildiği ve eylemlerin kamu barışını bozacak nitelikte olup suç 

teşkil ettiği” iddia edildi.
16

 

6 Mart 2015 

 Akşam Gazetesi, Nagehan Alçı’nın 2009 yılında Mehmet Baransu ile yaptığı (Balyoz 

soruşturması ile ilgili) röportajı arşivlerinden sildi. Wikipedia’ya kaynak olarak sunulan rö-

portaj linkinde yer alan habere erişimin sağlanamadığı belirtildi.
17

 

 HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın katılacağı, 5N1K programının geç bir 

saate alınması tepkilere yol açtı. Sosyal Medyada tepkiler Kanal D ile program sunucusu Cü-

neyt Özdemir’e yöneltildi. Twitter kullanıcıları kanalı protesto etmek üzere boykot yapmaya 

çağrıldı.
18

 

8 Mart 2015 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurtdışı gezileri sırasında “yayın politika-

sını beğenmediği” gazetelerin temsilcilerine akreditasyon uygulayarak uçağa alınmamalarına 

tepki gösteren gazetecilerin, Erdoğan’a sormak istedikleri soruları Zaman gazetesinde yayın-

                                                 
11 http://www.cihan.com.tr/tr/haber/Adliye-onunde-haber-yapmasi-engellenen-gazeteciye-direnme-sucundan-dava-acildi_8270-

CHMTY5ODI3MA== 
12 http://www.diken.com.tr/bir-yilda-tam-3-bin-94-mahkeme-karariyla-16-bin-600-adres-hakkinda-islem-yapildi/ ve 
 http://turk-internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=49193 
13 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/25936070.asp 
14 http://www.imctv.com.tr/2015/03/04/73101/ 
15 http://www.aa.com.tr/tr/haberler/474074--onder-aytaca-yakalama-karari 
16 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28364616.asp 
17 http://www.grihat.com.tr/aksam-nagehan-alcinin-baransu-roportajini-kaldirdi-11358h.htm 
18 http://www.evrensel.net/haber/106886/demirtasin-katilacagi-programin-saati-gecenin-sonuna-alindi 

http://www.diken.com.tr/bir-yilda-tam-3-bin-94-mahkeme-karariyla-16-bin-600-adres-hakkinda-islem-yapildi/
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ladı.
19

 

9 Mart 2015 

 Gezici Araştırma Şirketinin sahibi Murat Gezici, yayımladıkları son ankette AKP’nin 

oy oranını yüzde 39 olarak açıklamaları üzerine ölüm tehditleri aldığını söyledi. Gezici, ko-

nuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bu sonuç seni yolun sonuna getirecek’ mesajları geldi, 

yargıya intikal ettirdim” dedi. Gezici, oturduğu apartman girişinde üç kişinin saldırısına uğra-

dığını, aralarında itişme olduğunu ve olaya ilişkin görüntü kayıtlarını da yargıya teslim ettiği-

ni söyledi.
20

 

12 Mart 2015 

 Tutuklanan gazeteci Mehmet Baransu, Okmeydanı Ağız ve Diş Hastalıkları Hastane-

si’nde muayeneye kelepçe ile götürülmesine, getirildiği hastane önünde “Beni tutuklamaları 

ile ilgili belgelerle birlikte tarihin çöplüğüne göndereceğim onları. Bu (kelepçeler) onurum-

dur. Darbecilere yapamadıklarını bana yaptılar” diyerek tepki gösterdi.
21

 

 Mehmet Baransu ile görüşen Zaman gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, 

ziyaretin mesleki bir dayanışma olduğunu, olayın sadece Baransu meselesi olarak görülme-

mesi gerektiğini belirterek; “Dosyasına bakıldığında işlenen suçla, atfedilen cürüm Türki-

ye’deki bütün gazetecileri, özellikle gazete yöneticilerini etkileyecek bir durumdur” dedi.
22

 

 Halk TV Sorumlu Müdürü Müşerref Seçkin, Haziran 2013’te İstanbul Gezi Par-

kı’ndan tüm ülkeye yayılan eylemler sırasında, bir TOMA aracının sağ ve sol yanına yazılan 

Erdoğan’a yönelik hakaret içeren yazıları ekrana taşıdığı gerekçesiyle yargılanmaya başladı. 

Ankara 30. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlayan davada Seçkin’in, “Erdoğan’a 

görevinden dolayı hakaret”, “suçu ve suçluyu övme” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” id-

diasıyla 11 yıla kadar hapsi isteniyor.
23

 

13 Mart 2015 

 Dicle Haber Ajansı muhabiri Zuhal Atlan, Bianet muhabiri Beyza Kural ve Etkin 

Haber Ajansı muhabiri Nur Yüce’nin, Star TV kameramanın fiziksel ve sözlü şiddetine uğra-

dığı öne sürüldü. Sağlık çalışanlarının İstanbul’daki basın açıklaması sırasında, Star TV’de ça-

lışan erkek kameramanın Atlan’ı iterek önüne geçmesi ve Yüce’nin olaya tepki göstermesi 

üzerine, Star TV kameramanının yumruğunu Atlan ve Yüce’ye doğru kaldırarak, “Erkek 

adam sinirlenince ne yapar?” dediği iddia edildi.
24

  

 Kanal yönetimi tarafından kendilerine “Maaşlarınızı ödeyeceğiz” sözünün verilmesi-

ne karşın maaşlarını alamayan Sokak TV çalışanları iş bıraktı. Kanal yönetiminin, iş bırakan 

çalışanları, “Ya saat 15.00’teki bülten çıkar ya da sizi işten çıkarırız” diyerek tehdit ettiği id-

dia edildi.
25

 

17 Mart 2015 

 TBMM’deki 17-25 Aralık Yolsuzluk Komisyonu’nun çalışmalarına yasak getirilme-

sini köşe yazısında eleştiren Evrensel gazetesi yazarı Ender İmrek hakkında, “küçültücü” ifa-

deler kullandığı gerekçesiyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan dava açıldı.
26

 

 ÖSYM, YGS sorularının “dışarı sızdırıldığı” iddiaları ile ilgili eleştirilerde bulunan, 

aralarında İrfan Demirci ile Evrensel gazetesinin hesaplarının bulunduğu bazı Twitter kullanı-

cılarını “provokasyona sebep oldukları” gerekçesiyle engelledi.
27

 

                                                 
19http://www.zaman.com.tr/pazar_o-ucakta-sorulamayan-sorular_2281954.html 
20 http://www.sozcu.com.tr/2015/gunun-icinden/murat-gezici-saldiriya-ugradi-766180/ 
21 http://www.zaman.com.tr/gundem_gazeteci-baransu-darbecilere-yapamadiklarini-bana-yaptilar_2282720.html 
22 http://www.zaman.com.tr/gundem_ekrem-dumanli-baransuyu-cezaevinde-ziyaret-etti_2282775.html 
23 http://www.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/162981-halk-tv-muduru-seckin-e-gezi-davasi-basladi 
24 http://bianet.org/bianet/kadin/163120-kadin-gazetecilerden-meslektas-siddetine-tepki 
25 http://t24.com.tr/haber/aylardir-maaslari-odenmeyen-sokak-tv-calisanlari-is-birakti,290358 
26 http://www.evrensel.net/haber/108093/yazarimiz-imreke-cumhurbaskanina-hakaretten-dava 
27 http://www.evrensel.net/haber/108037/osymyi-elestirenlerin-twitter-hesaplari-engellendi 
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 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile Digitürk yönetiminin RTÜK ve mahkeme karar-

larına rağmen Ulusal Kanal’ın platforma alınmasına izin vermemeleri protesto edildi.
28

 

18 Mart 2015 

 Big Boss isimli kitapta kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Re-

cep Tayyip Erdoğan’ın şikâyet ettiği, gazeteci Mustafa Hoş, soruşturma kapsamında ifade 

verdi. Bir süre önce söz konusu kitap ile ilgili toplatılma davası da açılmıştı.
29

 

 Kamu kurumlarındaki bazı atamalarda Bilal Erdoğan’ın rolü olduğunu iddia eden 

Mustafa Mutlu’nun yazısında kullandığı “Bilal’i tutan devleti yalıyor” ifadesi üzerine savcı-

nın iki yıla kadar hapis istemiyle açtığı dava görüşülmeye başlandı.
30

  

 Sidar Küresel Danışmanlar araştırma şirketi sahibi stratejist Cenk Sidar’ın, 12 Ocak 

2015 tarihinde Diken internet sitesinde yayınlanan ‘Davutoğlu’nun samimiyetsizliği Paris’te 

zirve yaptı’ başlıklı yazısı Başbakan Ahmet Davutoğlu’na hakaret ve iftira ettiği gerekçesi ile 

siteden kaldırıldı.
31

 

19 Mart 2015 

 14 Aralık operasyonu kapsamında tutuklanan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hi-

dayet Karaca ve emniyet mensuplarının tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Kararda şüp-

helilerin durumlarında bir değişiklik olmadığı öne sürüldü.
32

 

 “O.H.A: Oflu Hoca’yı Aramak Madde ile Mananın Savaşı” filminin yönetmeni Le-

vent Soyarslan Mars Dağıtım Şirketi’nin filmine sansür uyguladığını açıkladı. Soyarslan dağı-

tım şirketinin “AKP yandaşı Kod Adı K.O.Z. adlı film 320 salonda gösterime sokarken, 

O.H.A’nın sadece 25 salonda gösterileceğine ilişkin kararına” dikkat çekti.
33

  

 Adana’da yerel gazeteci Mine Bekiroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 

Başbakanlığı döneminde sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta tehdit ettiği suçlamasıyla yargı-

landığı davada beş ay hapis cezasına çarptırıldı, ancak hükmün açıklanması kararı geri bıra-

kıldı.
34

 

 Adana da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal paylaşım sitesi Twitter’da 

hakaret ettikleri iddiasıyla, Cihan Haber Ajansı Muhabiri Abdullah Özyurt ile eski gazeteci 

Aytekin Gezici’nin evlerinde arama yapıldı.
35

 

 BirGün’ün 17 Aralık 2013 tarihinde “Yiyiciler Örgütü” manşeti ile kullanılan haber-

deki fotoğrafı nedeniyle Erdoğan Ailesi gazeteye toplam 350 bin liralık toplu tazminat davası 

açtı. Davada Erdoğan Ailesi’nin avukatı Ahmet Özel, “Yiyiciler Örgütü” manşetinin haber ni-

teliği taşımadığını da iddia etti.
36

 

 İstanbul Üniversitesi İletişim Sanatları Kulübü tarafından bir etkinlikte gösterilmek 

istenen, Dersim harekâtı sonrası ailelerinden alınıp evlatlık verilen kızların hikâyesini konu 

alan “İki Tutam Saç-Dersim’in Kayıp Kızları” adlı belgesel filmin gösterimi ve yönetmen 

Nezahat Gündoğan ile söyleşi etkinliği, belgesel filmin “içeriğinin uygun olmadığı” gerekçe-

siyle İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı tarafından engellendi.Konuya ilişkin 

yazılı açıklama yapan öğrenciler, belgeselin Kültür Bakanlığı tarafından destek aldığını hatır-

latarak, projenin önce fiziksel alan yetersizliği ardından da içeriği nedeniyle sansüre uğradığı-

nı söylediler.
37

  

                                                 
28 http://www.aydinlikgazete.com/medyanin-halleri/ulusal-kanaldan-digiturk-ve-tmsfye-tepki-hakkimizi-yedirtmeyiz-h65582.html 
29 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28485412.asp 
ve http://www.birgun.net/news/view/gazeteci-mustafa-hosun-erdogan-hakkinda-yazdigi-kitap-icin-toplatilma-davasi-acildi/14195 
30 http://www.aydinlikgazete.com/m/?id=53007&t=makale 
31 http://www.zaman.com.tr/politika_basin-ozgurlugu-yok-elestirisine-tahammulsuzluk-davutoglu-cenk-sidarin-yazisini-
kaldirtti_2284037.html 
32 http://www.cihan.com.tr/tr/haber/Hidayet-Karacanin-tutukluluguna-devam-karari-verildi_3161-CHMTcxMzE2MS8x 
33 http://www.sozcu.com.tr/2015/gundem/sira-sinemaya-geldi-muhalif-filme-sansur-776964/ 
34 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28496087.asp 
35 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28486351.asp 
36 http://www.birgun.net/news/view/siz-simdi-o-parayi-carcur-edersiniz/15291 
37 http://haber.sol.org.tr/kultur-sanat/istanbul-universitesinden-dersimin-kayip-kizlari-belgeseline-yasak-icerigi-uygun 
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 YGS sorularının çalındığı iddiaları ile ilgili medyanın tavrını eleştiren ÖSYM yaptığı 

açıklamada, Hürriyet muhabirlerine yönelik, “Olayın sınav sonrası bir adayın sorumsuzluğuna 

ilişkin olduğu yönündeki tüm duyuru ve uyarılarımıza rağmen ‘kriz’ çıkarmaya, toplumda in-

fial uyandırmaya çalışan, sınava giren gençlerimizi endişeye sevk etmekten çekinmeyen Hür-

riyet Gazetesi’nin iki muhabiri ile yandaşlarının kamuoyundan nasıl özür dileyeceklerini takip 

etmekteyiz.” dedi.
38

 

20 Mart 2015 

 Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na hakim kararı olmaksızın Başbakan ve ilgili 

Bakanların talebi üzerine dört saat içinde içerik çıkarma veya erişim engellenme yetkisi tanı-

yan internet düzenlemesinin de yer aldığı torba yasa Meclis’te kabul edildi.
39

 

 Özgür Gündem gazetesi sorumlu müdürü Reyhan Çapan hakkında, gazetenin 18 

Mart 2012 tarihli sayısında yayınlanan Nevruz haberine, örgüt propagandası nedeniyle ceza 

davası açıldı. “Özgürlük, Özerklik, Anadil” başlıklı haber ile ilgili üç yıl önce açılan ilk dava-

da Çapan’a 10 ay hapis cezası verilmiş ancak bu karar Yargıtay tarafından bozulmuştu. Yargı-

tay’ın verdiği beraat kararını bu kez savcı itiraz ederek bu kez de “örgüt propagandasından” 

yeniden dava açtı. Haberde, “Kürtler Nevruz programını değiştirmedi. Bugün, milyonlarca 

Kürt, kimliğinin tanınması, Kürtlere siyasi statü, anadilde eğitim hakkı ve Öcalan’a özgürlük 

taleplerini haykıracak” denilmişti.
40

  

 Kendini “AKP sempatizanı” olarak tanımlayan Cem S. isimli kişinin BİMER’e yap-

tığı “Penguen Dergisi’ndeki karikatürde “Recep Tayyip Erdoğan’a ‘top’ işareti yaptılar” ihba-

rı üzerine, çizerler Bahadır Baruter ile Özer Aydoğan hakkında Erdoğan’a hakaret gerekçesiy-

le dava açıldı. Açılan dava iddianamesinde, çizerlerin bir yıl iki aydan, iki yıl dört aya kadar 

hapisleri istendi. Hâkim karşısına çıkan çizer Bahadır Baruter, “Savcının bu şikâyeti değer-

lendirerek bu sürece yol açması savcı beyin, şuur altından şüphe etmeme neden oluyor” de-

di.
41

 

23 Mart 2015 

 Yeni Şafak yazarı Abdulkadir Selvi’nin, AKP’de son dönemde yaşanan gelişmeleri 

“büyü bozuluyor” diyerek değerlendirdiği yazısı Yeni Şafak’ın internet sitesinin ana sayfasın-

da durmasına rağmen sayfanın hata verdiği ve açılmadığı görüldü. Artan tepkiler ve çıkan 

sansür haberleri sonrasında, yazı tekrar yayınlanmaya başlandı.
42

 

24 Mart 2015 

 Star gazetesi, Başbakan yardımcısı Bülent Arınç’ın Bakanlar Kurulu sonrası Ankara 

Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili açıklamalarını sansürleyerek haber yaptı. Arınç’ın 

Gökçek’e yönelik ‘Haysiyetsiz, terbiyesizce ve parsel, parsel Ankara’yı sattı” ifadeleri haber-

de, kesilirken, konuşmanın diğer bölümlerine yer verildi.
43

  

 Trabzonspor resmi internet sitesi, Trabzonspor-Akhisar karşılaşmasının ardından ba-

sın toplantısında Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal’ın, futbolcuların performansı ve 

kendisine yönelik eleştirilerle ilgili yaptığı açıklamanın bir bölümünü keserek yayınladı. Bu 

olayın, kulüp yönetiminin Yanal’ın açıklamalarına sosyal medyadan gelen yoğun eleştiriler 

sebebiyle taraftarları sakinleştirmek için attığı bir adım olduğu iddia edildi.
44

 

25 Mart 2015 

 Millet gazetesi yazarı Ergun Babahan’ın “Hep Beraber Haykıralım: “Hırsızdan He-

                                                 
38 http://www.gazeteciler.com/gundem/osym-ygs-skandali-icin-hurriyeti-sucladi-85905h.html 
39 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28503798.asp 
40 http://www.imctv.com.tr/2015/03/20/76389/ozgur-gundemin-newroz-haberine-ceza-istemi 
41 http://www.radikal.com.tr/turkiye/iki_karikaturiste_erdogana_top_isareti_yaptilar_davasi-1317863 
42 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/234359/Yenisafak_Abdulkadir_Selvi_nin_yazisini_ucurdu.html 
43 http://www.samanyoluhaber.com/stardan-arincin-gokcekle-ilgili-sozlerini-boyle-gordu/1094365/ 
44 http://www.radikal.com.tr/spor/trabzonsporda_kriz_ersun_yanala_sansur-1320139 
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sap Sorulacak” başlıklı, yazıda Bilal Erdoğan’a karşı hakaret suçu işlendiği iddia edilerek, ba-

sın yayın yoluyla onur ve saygınlığa hakaret edildiği gerekçesiyle, iki yıl sekiz aya kadar ha-

pis istemiyle dava açıldı.
45

 

 Penguen Dergisi’nin çizerleri Bahadır Baruter ve Özer Aydoğan, Cumhurbaşkanı 

Tayyip Erdoğan’ın Köşk’e çıkışını konu alan kapak karikatüründe, Erdoğan’ın önünde ceke-

tini ilikleyen bir vatandaşın başparmak ve işaret parmağını yuvarlak hale getirerek hakaret et-

tikleri gerekçesiyle 11 ay 20’şer gün hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası, günlüğü 20 

TL’den 7 biner lira para cezasına çevrildi.
46

 

 Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Ahmet Şık’ın instagram hesabı, Diyarbakır’daki 

Nevruz kutlamalarında çektiği fotoğraflarla ilgili gelen şikâyetler nedeniyle, kendisine haber 

verilmeden, kapatıldı. Sosyal medyada yankı bulan olay sonrası Şık’ın instagram hesabı ye-

niden açıldı.
47

 

 Saadet Partisi’ne yakınlığıyla bilinen TV5 adlı kanalın, çalışanlarına beş aydır maaş 

ödemediği ve bu nedenle televizyonda zoraki ayrılmalar ve işten çıkarmaların başladığı iddia 

edildi.
48

 

26 Mart 2015 

 Terör örgütü İBDA-C’ye yakınlığıyla bilinen ve örgütün lideri Salih Mirzabeyoğ-

lu’nun serbest bırakılması için kampanyalar düzenleyen, IŞİD’i desteklediği öne sürülen 

Adımlar dergisinin İstanbul bürosunda patlama oldu. Derginin yazarlarından Ünsal Zor öldü, 

gazete çalışanlarından üç kişi de yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıkla-

mada “konu ile ilgili tahkikatın devam ettiği” belirtildi. Adımlar dergisinde yaşanan patlama-

da yaralanan yayın yönetmeni Ali Osman Zor adına açılan hesaptan paylaşılan mesajda, pat-

lamanın CIA ve MOSSAD tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi. Saldırıyı ‘Halk Savunma 

Birliği’ adlı radikal sol görüşlü bir örgüt üstlendi. 
49

 

 Ciner Grubu, Habertürk TV’deki bütün tartışma programlarını 7 Haziran seçimlerine 

kadar yayından kaldırdı.
50

 

 Şırnak’ta aralarında İHD, Baro, TTB, SES ve Eğitim Sen’in de bulunduğu sivil top-

lum örgütlerinin Şırnak T Tipi Cezaevi’nde yaşanan hak ihlallerine ilişkin hazırladığı raporda, 

“Günlük gazetelerin saat 17.00’den sonra verilmesi sureti ile bilgi edinme hakkının ihlal edil-

diği, sosyal faaliyette bulunma hakkının haftada 10 saat olmasına rağmen bu sosyal faaliyet-

lerde mahpusların sadece iki saat yararlandırıldığı, bu şekli ile sosyal yaşam haklarının ihlal 

edildiği tespit edilmiştir” denildi.
51

 

 27 Şubat tarihinde bir AKP’li vekilin izinsiz olarak kendisini çektiğini şikayet etmesi 

üzerine, Parlamento kartına el konulan ancak geçici kartla çalışmalarını sürdüren Bugün TV 

ve Kanaltürk muhabiri Uğur Telli’ye TBMM’de yapılacak basın toplantısı için geçici kart da 

verilmedi. Telli, Meclisin basın toplantısı salonundan polis nezaretinde çıkarıldı. Parlamento 

Muhabirleri Derneği, TBMM başkanı Cemil Çiçek’e sunulmak üzere çok sayıda imzayla ola-

yı tutanak altına aldı. Meclis yönetimi, daha önce de AKP’li bir milletvekilinin kişisel beyanı 

doğrultusunda Today’s Zaman muhabiri Ali Aslan Kılıç’ın TBMM’ye girmesini yasaklamış-

tı.
52

 

 

                                                 
45 http://www.diken.com.tr/bilal-erdogan-adinin-dahi-gecmedigi-yazi-icin-ergun-babahan-hakaret-davasi-acti-2-yil-8-aya-kadar-hapis-

isteniyor/ 
46 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28545792.asp 
47 http://www.cnnturk.com/haber/turkiye/gazeteci-ahmet-sikin-kapatilan-instagram-hesabi-yeniden-acildi 
48 http://haber.sol.org.tr/medya/islamci-kanal-calisanlarina-5-aydir-maas-odemiyor-111488 
49http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/236465/ISiD_sempatizani_dergiye_bomba__Bir_olu__uc_yarali.html ve 
http://www.haberler.com/dergideki-patlamada-cia-ve-mossad-suclamasi-7122785-haberi/ 
50 http://haber.sol.org.tr/medya/haberturk-tartisma-programlarina-luzum-yok-dedi-111621 
51 http://www.yuksekovahaber.com/haber/sirnak-cezaevinde-hasta-tutsaklarin-islemleri-geciktiriliyor-151305.htm 
52 http://www.zaman.com.tr/politika_gazeteciyi-meclisteki-toplanti-salonundan-cikardilar_2285460.html 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/236465/ISiD_sempatizani_dergiye_bomba__Bir_olu__uc_yarali.html
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27 Mart 2015 

 Kaos GL Derneği, erkek erkeğe tanışma uygulaması Grindr’a yönelik kullanım en-

gelinin kaldırılması için dernekten Umut Güner adına Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvu-

ruda bulundu. Uygulama, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından Ağustos 2013 iti-

bariyle, kişisel bilgilerin rıza dışı yayınlandığı gerekçesiyle erişim engellenmişti.
53

 

 Yurt gazetesindeki köşe yazısında, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’a hakaret et-

tiği iddiasıyla yargılanan gazeteci Hakan Gülseven’e yedi bin lira para cezası verildi.
54

 

28 Mart 2015 

 Twitter’da Anadolu Ajansı’nı eleştiren mesajlar atan aralarında Can Dündar, Fazıl 

Say, Erdal Beşikçioğlu ile Atilla Taş’ın da bulunduğu 58 kişi için soruşturma başlatıldı. Ajan-

sın tarafsızlığına gölge düşürüldüğü öne sürülen suç duyurusunda, şüphelilerin uzlaşma talep-

lerinin kabul edilmeyeceği, iddialara konu mesajlarının kaldırılması ya da hesaplarının kapa-

tılmasına karar verilmesi de talep edildi.
55

 

 Cumhuriyet gazetesinde Can Dündar’ın Genel Yayın Yönetmenliği sonrası başlayan 

dönüşüm ile Nuray Mert ve Ahmet İnsel gibi isimlerin Cumhuriyet’te köşe yazmaya başlaya-

cak olmasına tepki gösteren Mine Kırıkkanat, gazetenin “batık radikal” yapıldığını, kendisinin 

de dahil olduğu isimlerin Cumhuriyet’ten tasfiye edileceğini belirterek “Bu gazetede artık bizi 

tutmayacaklarını düşünüyorum. Atatürkçüleri ve laikleri, Nuray Mert’in geldiği yerde beni 

uzun süre tutmazlar. Nuray Mert, beni Radikal’den de attıran isimdir” dedi.
56

 

 Oyuncu Gonca Vuslateri hakkında, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla Cumhur-

başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “hakaret” ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Vuslateri’nin, bir 

yıldan iki yıla kadar hapsi isteniyor.
57

 

 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması şüphelisi Reza Zarrab’ın şikâyeti üzerine 

gazeteci Kamil Maman ve altı kişi hakkında “şantaj” suçlamasıyla dava açıldı. Bugün Gazete-

si muhabiri Kamil Maman, 17 Aralık soruşturmasından üç ay önce Zarrab hakkındaki “kara 

para aklama” iddiasını içeren ihbar dilekçesine ilişkin habere imza atmıştı. Bunun üzerine 

savcılığa şikâyette bulunan Zarrab, eski emniyet amiri Orhan İnce ve Kamil Maman’ın arala-

rında bulunduğu kişilerin kendisinden rüşvet istediğini iddia etmişti.
58

 

29 Mart 2015 

 Zonguldak’ta bir kazayı görüntülemek için olay yerine giden İHA muhabiri Murat 

Küçük, olayla alakası olmayan şahısların önce sözlü, ardından fiziki saldırısına uğradı. Kara-

elmas Gazeteciler Derneği Başkanı Osman Sav ve dernek yönetimi olayı kınadı.
59

 

30 Mart 2015 

 Yönetmen Faik Ahmet Akıncı, 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 ma-

dencinin şehit olduğu faciayı anlatacağı “Soma 301” isimli sinema filminin çekimine izin 

vermeyen Manisa Valiliği hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi. Film ekibiyle 

birlikte basın toplantısı düzenleyen yönetmen Akıncı, 3 Mart 2015 tarihinde bir dilekçe ile 

Manisa Valiliği’ne izin için müracaat ettiklerini, ancak valilikten hala çekim izni gelmediğini 

söyledi. Akıncı, “Manisa Valiliği, yazılmamış bir kitabın yazarına hapis cezası kesilen davala-

rı bile geçerek, çekilmemiş bir filmi sansürlemeye çalışmıştır.” dedi.
60

 

 

                                                 
53 http://t24.com.tr/haber/gey-aplikasyonu-grindra-sansur-anayasa-mahkemesinde,291757 
54 http://www.diken.com.tr/erdogana-hakarette-bugun-2-yurt-yazari-hakan-gulsevene-7-bin-lira-para-cezasi/ 
55 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/238451/Anadolu_Ajansi_sansur_pesinde.html 
56 http://haber.sol.org.tr/medya/mine-kirikkanattan-cumhuriyete-nuray-mert-tepkisi-111783 
57 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28577910.asp 
58 http://mobil.zaman.com.tr/gundem_savci-zarrabin-iddialarini-delil-sayip-gazeteciye-dava-acti_2285874.html 
59 http://www.milliyet.com.tr/iha-muhabirine-sehir-magandalarindan-zonguldak-yerelhaber-700427/ ve http://www.iha.com.tr/haber-

gazeteciye-saldiriyi-makinelerini-birakarak-kinadilar-451112/ 
60 http://www.ntv.com.tr/sanat/soma-301-filmine-izin-vermeyen-manisa-valiliginesuc-duyurusu,N8wWfgiVO0C5Ia5M2RUeyA 

http://www.milliyet.com.tr/iha-muhabirine-sehir-magandalarindan-zonguldak-yerelhaber-700427/
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31 Mart 2015 

 Berkin Elvan’ın davasına bakan Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın, Çağlayan Adliyesin-

de DHKP-C’li iki kişi tarafından rehin alınmasının üzerine yapılan polis baskını sonucunda 

savcı ile iki eylemcinin öldüğü açıklandı. Rehin olayının başlamasından bir süre sonra Başba-

kanlık radyo ve tv haberlerine geçici yayın yasağı getirildiğini bildirdi. Yasak daha sonra uza-

tılarak sosyal medyayı da kapsadı. Eylem sırasında iki kişi, Berkin Elvan’ın ölümünden so-

rumlu olan kişilerin bunu itiraf etmesini ve isimlerinin canlı yayında açıklanmasını talep ede-

rek, savcının başına dayadıkları silahlı fotoğrafı sosyal medyada yayınladılar. Taleplerinin ye-

rine getirilmesi halinde Savcıya zarar verilmeyeceğini söylediler. Bu arada polisin tüm gaze-

tecileri adliyedeki basın odasına aldığı ve odaya giriş çıkışların yasaklandığı belirtildi. Adliye 

civarında Berkin Elvan sloganı atan bir kişi de gözaltına alındı.
61

 DHKP-C eylemcilerine 

ait olan Twitter hesabı @umutbizde12345 ile DHKP-C’nin kullandığı Twitter hesabı askıya 

alındı. Eylemcilerin ses kayıtlarını ve olayla ilgili yayın yapan Halkın Sesi Tv’nin resmi Twit-

ter hesabı da zaman zaman engellendi.
62

 

 Çukurova Üniversitesi’nin kütüphanesinde bulunan nü tabloların, Yeni Akit’in 6 Mart 

2015 tarihinde yayınlanan bir haberi üzerine kaldırıldığı iddia edildi. Gazetenin haberinde, 

üniversite kütüphanesinde Akit gazetesinin bulunmadığı öğrencilerin getirdikleri gazetenin de 

toplatıldığı öne sürüldü. Olayı gazeteye bildiren A.K. isimli öğrenci sansür uygulandığını id-

dia ederek “müstehcen nü resimlerin bulunduğu kütüphanede İslâmî yazarların ve dinî eserle-

rin bulunmadığını, ancak duvarlara asılan nü resimlerle, gençler ahlaksızlığa yönlendiriliyor. 

Müstehcen nü resimler kütüphanede ders çalışırken ya da kitap okurken dikkatimizi dağıtı-

yor” demişti.
63

  

İfade Özgürlüğüne ve Gösteri Hakkını Kullanmak İsteyenlere Müdahale 

3 Mart 2015 

 MÜSİAD’ın üniversitelerdeki uzantısı olan MÜSİAD Gençliği’nin Yıldız Teknik 

Üniversitesi’nde düzenlemek istediği “kantin sohbetleri” adlı etkinlik, Komünist Gençlik’in 

protesto etmesi ve çıkan tartışmalar sonrasında iptal edildi.
64

 

 Ege Üniversitesinde 20 Şubat tarihinde, karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan olay-

larda hayatını kaybeden Fırat Çakıroğlu’nun ölümüyle ilgili, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakül-

tesi önünde toplanarak basın açıklaması yapmak isteyen öğrenciler polis ve özel güvenlikçile-

rin müdahalesi ile karşılaştı. Çıkan olaylarda 21 öğrenci gözaltına alındı.
65

 

 İnternete düşen Yolsuzluk tapelerinde ismi geçen ve “Bu milletin a... koyacağız” de-

diği için tepki çeken İşadamı Mehmet Cengiz hakkında, “millete küfür ettiği” gerekçesiyle 

eski AKP Milletvekili Süleyman Sarıbaş tarafından açılan davada, mahkeme Cengiz’in sekiz-

bin TL tazminat ödemesine hükmetti.
66

 

 Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’ne mescit açılması nedeniyle bir 

gazeteye röportaj veren fakültenin Sinema Televizyon Bölümü öğrencisi Duygu Subaş’ın öğ-

renci işçi olarak çalıştığı fakültedeki işine son verildi.
67

 

 Kırşehir’de Birleşik Haziran Hareketi üyesi Veysel Er, Facebook’tan, BirGün’ün 17 

Şubat 2015 tarihli “Katil ve Hırsız Erdoğan” manşetini paylaşması üzerine gözaltına alındı, 

ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
68

 

                                                 
61 http://www.radikal.com.tr/turkiye/dakika_dakika_berkin_elvan_savcisinin_rehin_alinmasi-1325329 
62 http://haber.sol.org.tr/turkiye/dhkc-berkin-elvan-dosyasina-bakan-savciyi-rehin-aldi-112036 
63 http://haber.sol.org.tr/turkiye/universitedeki-tablolar-ahlaksiz-denilerek-kaldirildi-ogrenciler-tabloya-bakip-ders 
64 http://haber.sol.org.tr/turkiye/genc-musiad-ytuden-kovuldu-109309 
65 http://www.milliyet.com.tr/basin-aciklamasi-yapmak-isteyen-21-ogrenci-izmir-yerelhaber-651074/ 
66 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/225704/_Bu_milletin_a..._koyacagiz__mahkum_oldu.html 
67 http://haber.sol.org.tr/turkiye/fakulteye-acilan-mescitle-ilgili-roportaj-verdi-isten-atildi-109300 
68 http://www.birgun.net/news/view/birgunun-mansetini-paylasti-erdogana-hakaret-gerekcesiyle-gozaltina-alindi/14500 
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4 Mart 2015 

 Muğla’da, üniversite öğrencisi Şerzan Kurt’u silahıyla vurarak öldüren polis Gülte-

kin Şahin hakkında “tahrik altında kasten öldürme” suçundan 16 yıl hapis cezasına karar ve-

rildi. Kurt’un polise taş attığı gerekçesi ile tahrik indirimi yapıldığı oysa bu yönde tek bir ta-

nık ifadesi olmadığı iddia edildi.
69

 

 İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün Fırat Çakıroğlu adlı öğrencinin Ege Üniversitesi’nde 

öldürülmesinin ardından, tüm kentte kişilerin üzerinin ve özel ya da toplu taşıma araçlarının 

iki gün boyunca aranması yetkisi aldığı ortaya çıktı. İzmir Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili 

yaptığı açıklamada, “milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmenin önlenmesi, genel sağlığın 

ve genel ahlakın ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suçluların yakalanması, 

taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü silah ve patlayıcı maddenin tespiti” gerekçe-

siyle arama izni istediklerini söyledi.
70

 

6 Mart 2015 

 Konya’da lise öğrencisi 16 yaşındaki Mehmet Emin Altunses’in, bir anma etkinliği 

sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında “hırsız” sıfatını kullanarak hakaret ettiği suçla-

masıyla yargılanmasına başlandı. Altunses, ders sırasında gözaltına alınarak tutuklanmış, ya-

pılan itiraz sonucu iki gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olmuştu.
71

 

 Sanatçı Atilla Taş, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile ilgili attığı tweet’ler nedeniyle 

gözaltına alındı. Gözaltına alındığını Twitter’dan duyuran Taş, “Fikirlerim yüzünden, özellik-

le haklılığımı bildiğim fikirler yüzünden gözaltına alınmak şereftir. Kimseden korkum yok. 

Yüzüm açık alnım ak!” dedi. Taş, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
72

 

7 Mart 2015 

 Eğitim Sen üyesi bir öğretmenin, sendikanın ‘uyarı grevi kararıyla’ işe gelmediği ge-

rekçesi ile verilen uyarı cezasının iptali için açtığı davanın reddi üzerine, Anayasa Mahkeme-

si’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu. AYM öğretmenin Anayasa ile güvence altına alı-

nan sendikal haklarının ihlal edildiğine karar verdi.
73

  

 Uzm. Dr. İbrahim Sözen sosyal medya platformu Twitter’da attığı mesajlar sebebiyle 

ifade vermesi için İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne çağırıldı. Kendisine gelen tebligatı 

sosyal medya üzerinden paylaşan Sözen, “Dikta, Twitter’da yazdıklarım hakkında ifade ver-

mem için beni Emniyet’e çağırdı, bu diktanın tescilidir.” diye yazdı.
74

 

8 Mart 2015 

  Zaman Gazetesi Genel yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın 14 Aralık’da tutuk-

lanmasını protesto etmek amacıyla Mersin Adliyesi önünde toplanarak Kur’an-ı Kerim oku-

yan 11 kişi hakkında “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırılıktan” bir yıl altı ay-

dan, üç yıla kadar hapis cezası istendi.
75

 

 İHD Batman Şubesi, 377. “Kayıplar bulunsun, failler yargılansın” eyleminde açık-

lama yapan İHD’li Mehmet Beğde hak ihlallerinin sürdüğünü belirterek; “Devletin bu süre 

boyunca yaptığı tek şey; bütün ihlallerde olduğu gibi yine failleri korumak, suçluların suçları-

na yenilerini ekleyecek yasal kılıflar, hukuki zırhlar örmek” dedi.
76

 

 

                                                 
69 http://www.radikal.com.tr/turkiye/serzan_kurtun_atmadigi_tas_tahrik_nedeni_sayildi-1305961 
70 http://www.radikal.com.tr/turkiye/izmir_polisi_firati_gerekce_gosterip_butun_sehirde_arama_karari_cikartmis-1305844 
71 http://www.dw.de/cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1-erdo%C4%9Fana-hakaret-davas%C4%B1-ba%C5%9Fl%C4%B1yor/a-18299169 
72 http://www.radikal.com.tr/turkiye/atilla_tas_gozaltina_alindi-1307595 
73 http://www.haberler.com/sendikal-eyleme-uyari-cezasi-hak-ihlali-sayildi-7047075-haberi/ 
74 http://www.karsigazete.com.tr/gundem/ibrahim-sozen-tweet-attigi-icin-emniyete-cagrildi-h31035.html 
75 http://www.bugun.com.tr/gundem/skandal-karar-haberi/1527381 
76 http://www.batmancagdas.com/gundem/failler-korunuyor-h38946.html 

http://www.dw.de/cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1-erdo%C4%9Fana-hakaret-davas%C4%B1-ba%C5%9Fl%C4%B1yor/a-18299169
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9 Mart 2015 

 İzmir Valiliği, kamu güvenliği ve huzuru gerekçesiyle, toplantı ve gösteri yürüyüşü 

hakkına yeni tanımlar ve yasaklar getirdi. Sınırlı sayıda kişinin katıldığı eylemlerin basın 

açıklaması sayılacağını, bu kapsamda yapılmak istenen yürüyüşlere izin verilmeyeceğini ve 

siyasi partiler, sendikalar, dernekler ve sivil toplum örgütleri başka bir siyasi parti, sendika, 

dernek ve sivil toplum örgütüne ait bina önünde basın açıklaması yapamayacağı kararı aldı.
77

 

 Çanakkale’de bir taşeron firmasında temizlik işçisi olarak çalışan A.S. adlı kadına 

Facebook üzerinden hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hem de Başbakan Ahmet 

Davutoğlu’nu eleştirdiği gerekçesiyle, Çanakkale Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 

“gizli” damgalı resmi yazıyla gereğinin yapılması” istendi. A.S. daha sonra işten çıkarıldı.
78

 

10 Mart 2015 

 İzmir’de, 100 avukata, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet” su-

çundan soruşturma açıldı. Avukatlar, Şubat ayında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla 

gözaltına alınan ÖDP Parti Meclisi üyesine destek vermek amacıyla Adliye binasının önünde 

toplanarak basın açıklaması yapmışlardı. Cumhuriyet Başsavcılığı ise daha önce Adliye 

önünde toplanma ve basın açıklaması yapmak eylemlerini yasaklamıştı.
79

 

 Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde ağaç dikme etkinliği düzenleyen bir öğrenci 

grubundan dört kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri gerekçesiyle 

gözaltına alındı.
80

 

11 Mart 2015 

 Manisa’nın Akhisar İlçesi’nde, 11 Mart 2014’te Berkin Elvan için düzenlenen yürü-

yüşte dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri iddiasıyla iki yıla kadar 

hapis istemiyle dava açılan 41 kişinin yargılanmasına başlandı. Atatürkçü Düşünce Derneği 

Temsilcisi Hakan Dikilitaş sanıklara destek olduğunu belirterek “Bu dava yürüyüş ve basın 

açıklaması yaparak adalet talep eden insanlara yargı sisteminin yanıtı olmuştur. Yanıt ne olur-

sa olsun ölüme ve ülkenin talan edilmesine karşı durduğumuz için yargılanmak bir onurdur. 

Susmuyoruz, hesap soruyoruz” dedi.
81

 

 Ankara’da Berkin Elvan’ı anmak için bir araya gelen lise öğrencilerinin, polis müda-

halesinden kaçmak amacıyla girdikleri dükkânın camlarını kırarak içeri giren polisin, öğrenci-

leri tekmeleyerek ve yerde sürükleyerek gözaltına aldığı iddia edildi. Eylemde, Doğan Haber 

Ajansı’ndan Tahsin Güner’in kamerası kırıldı; DİHA muhabiri Feti Balaban ise bir esnafın 

saldırısına uğradı.
82

 

12 Mart 2015 

 İstanbul’un farklı yerlerinde, Gezi eylemleri sürecinde bir polisin attığı gaz fişeğiyle 

vurularak yaşamını yitiren Berkin Elvan’ı anmak için düzenlenen gösterilere katılan 28 kişi 

“eylemlerde polise taş ve sert cisimler attıkları, kamu malına ve iş yerlerine zarar verdikleri” 

gerekçesiyle gözaltına alındı.
83

 

 Tokat’ta bir ortaokulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olan L.Y.İ.’nin, ders-

te öğrencilere, “Zaten başınızı örtmüyorsunuz, size tecavüz de mubah, kötülük de mubah” de-

diği iddiasıyla ilgili olarak, görevlendirilen iki müfettiş, öğretmen hakkında soruşturma baş-

lattı. Velilerin tepkisi ve bu öğretmenin tekrar derse girmesini istemedikleri yönündeki açık-

lamalarının ardından Milli Eğitim Müdürlüğü, kadın öğretmeni kentteki başka bir okulda gö-

                                                 
77http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/229801/izmir_de_OHAL..._Protesto_gosterileri_yasaklandi.html 
78 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28403137.asp 
79 http://www.radikal.com.tr/turkiye/izmirde_100_avukata_toplu_sorusturma-1310601 
80 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/230157/4_u_Erdogan_a_hakaretten_15_kisi_gozaltina_alindi.html 
81 http://www.dha.com.tr/erdogana-hakaretten-41-sanik-hakim-karsisinda_893052.html 
82 http://www.evrensel.net/haber/107521/ankarada-polis-dukkan-basti-gazetecileri-tartakladi 
83 http://www.aa.com.tr/tr/haberler/477364--berkin-elvan-eylemlerine-katilan-28-kisiye-gozalti 
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revlendirdi.
84

 

 İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenecek olan “Sanat Tarihi Merceğinden Güzellik Ta-

rihi” adlı paneli duyurmak amacıyla hazırlanan afişte, İtalyan ressam Tiziano Vecellio’nun 

“Amor Sacro e Amor Profano” (Kutsal Aşk ve Beşeri Aşk) adlı resimleri kullanıldı. Afiş, fa-

külte genel sekreterliğinde tepkiyle karşılaştı. Sanat Tarihi Kolektifi, üniversitede kullanılmak 

istenen afişle yaptığı duyuruda “afişi değiştirmemeleri halinde ya da sansür uygulanmadığı 

takdirde afişin sekreterlik tarafından onaylanmayacağını” belirttiler”.
85

 

 Edirne’de Bulgar heykeltıraş MinçoMinev’in yaptığı Özgür Kadın Heykeli’ni “sap-

kın ve ahlaksız bir zihniyetin hezeyanı” olarak değerlendiren Edirne İslam Gençliği’ne bağlı 

bir grup, heykelin kaldırılması için eylem gerçekleştirdi. Grup adına açıklama yapan Leyla 

Şeflek, “Sapkın ve ahlaksız bir zihniyetin hezeyanı olarak değerlendirdiğimiz bu heykelin ha-

la bu topraklarda ayakta kalabiliyor olması kabul edilebilir değildir.” dedi.
86

 

13 Mart 2015 

 Berkin Elvan’ın ölüm yıldönümünde sınıftaki tahtaya anma etkinliklerini yazan iki 

lise öğrencisine soruşturma açıldı. İzmir Atatürk Lisesi’nde okuyan öğrenciler B.A. ve 

C.C.’ye ayrıca pişman olduklarına dair taahhüt imzalattırıldığı öne sürüldü.
87

 

 Twitter’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve devlet 

görevlilerine küfür ve hakaret içerikli mesajlar yazdıkları iddia edilen “kaan_kursat” hesabı-

nın kullanıcısı Veli H.K. ve bağlantılı olduğu iki farklı Twitter hesabına sahip Serpil I. ve Se-

rap K. “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” ve “Cumhurbaşkanına haka-

ret” suçlamalarıyla gözaltına alındı.
88

 

 Vatan Partisi’nin Öncü Gençlik İl Başkanı Aykutalp Avşar, Cumhurbaşkanı Erdo-

ğan’a hakaret ettiği iddiasıyla ceza evine kondu. Avşar, Haziran 2013’de Kayseri’deki Gezi 

eylemleri sırasında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “diktatör” olmakla suçladığı 

iddiasıyla yargılandığı davada bir yıl iki ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
89

 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Bi-

lal Erdoğan, CHP il binasına asılan pankartlarla kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü CHP 

Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı hakkında şikayetçi oldu. Açılan maddi ve manevi tazminat 

davası nedeniyle Saatçı’nın yazlık evi ile otomobiline tedbir konuldu.
90

 

14 Mart 2015 

 Eğitim-Sen tarafından, eğitim sisteminin yeniden laik ve bilimsel yapıya kavuştu-

rulması istemiyle İzmit’te de düzenlenen iş bırakma ve protesto yürüyüşüne katılan 29 öğret-

men hakkında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret” iddiasıyla soruşturma açıldı.
91

 

 Beyoğlu Piramid Sanat Galerisi’nde gösterilen Çırılçıplak adlı sergi, bir grup MHP’li 

tarafından protesto edildi. MHP Beyoğlu İlçe Başkanı Murat Doğan tarafından yapılan basın 

açıklamasında, “bugün önünde toplandığımız resim galerisinde sergilenen şey sanat değil 

pornografidir” dedi. Sergiye katılan ressam Bedri Baykam, “MHP, yeterince baskı yok, yete-

rince sansür yok diyor. Sanatçıyı ezerek oy almaya çalışıyor” dedi.
92

 

15 Mart 2015 

 Tokat’ın Zile İlçesi’nde toplanan yaklaşık 2 bin kişi ilçede yapılması planlanan üç 
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edildi/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost 
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hidro-elektrik santraline (HES) karşı yürüyüş yaptı. Zile-Çekerek yolunda yaklaşık 10 kilo-

metre yürüyen köylülere jandarma biber gazı ile müdahale etti.
93

 

 Antakya’da Gezi eylemleri sırasında başına isabet eden gaz fişeğiyle yaşamını yitiren 

Abdullah Cömert’in ağabeyi Zafer Cömert, Ankara’da gözaltına alındı. “İzinsiz gösteriye ka-

tılmak ve yönetmekle’ suçlandığını belirten Cömert serbest bırakılmasının ardından yaptığı 

açıklamada, “Telefonum adresim belli. Duruşma öncesi tekrar yıldırmaya çalışıyorlar” dedi.
94

 

 Kocaeli’nde 13 Şubat’ta yapılan “laik ve bilimsel eğitim boykotuna katılan 29 kişi 

hakkında eylem sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri gerekçe-

siyle soruşturma başlatıldı.
95

 

18 Mart 2015 

 Berkin Elvan’ın ölüm yıldönümünde Okmeydanı’ndaki anmaya katılmak isteyen 

Cemil Kurt polis müdahalesinden kaçarken ara sokakta sıkıştırılarak, üzerine sürülen akrep 

aracı ile duvarın arasında kaldı. Ağır yaralanan Kurt, hastaneye kaldırıldı.
96

 

 Eğitim-Sen’in ilçe temsilcisi olan fizik öğretmeni Hüseyin Ceyhan hakkında, çalıştı-

ğı okula teftiş için gelen müfettişin, 2014’te Berkin Elvan yürüyüşüne katıldığını öğrenmesi 

sonucunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı. 2014’te Antalya’da, Berkin 

Elvan’ın ölümü nedeniyle düzenlenen yürüyüşte, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdo-

ğan’a hakaret suçlamasıyla Ceylan’a iki yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
97

  

 Aydın’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yüzüklerin Efendisi filmi ka-

rakteri Gollum’un”yeme, şaşırma ve hayret” hallerinin yan yana yer aldığı bir fotoğrafı Fa-

cebook hesabında paylaşan Dr. Bilgin Çiftçi hakkında açılan üç ayrı soruşturmanın ilki sonuç-

landı. Disiplin soruşturması sonucuna göre Çiftçi’ye 20 ihtar puanı cezası verildi. Çiftçi’nin 

yaptığı bu paylaşımla “mesleki ve etik kurallar bakımından Tıbbi Deontoloji Nizamnamesine 

uymadığı”öne sürüldü.
98

 

19 Mart 2015 

 Zonguldak’ta, doğum gününde Ali İsmail Korkmaz’ı anmak üzere toplanan üniversi-

te öğrencileri ve polis arasında çıkan olaylar sonucunda dört öğrenci gözaltına alındı.
99

 

 Batman’da HDP ve DBP’nin organize ettiği Nevruz kutlamaları sırasında, polisin 

göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmesiyle başlayan olaylarda iki çocuk ya-

ralandı.
100

 

20 Mart 2015 

 Çanakkale’de “T. C Onurumuzdur” eylemine katılan Profesör Doktor Cahit Deniz’e 

Cumhurbaşkanı’na hakaretten dava açıldı.
101

 

21 Mart 2015 

 Cemevi önünde vurularak ölen Uğur Kurt davasında, Mahkeme Heyeti, sanık polis 

S.K.’nın tutuklanması yönündeki talebi reddetti. Uğur Kurt, Okmeydanı’nda 22 Mayıs 

2014’teki eylemde, cenaze için bulunduğu Cemevi’nin bahçesinden üzerine açılan ateş sonu-

cu başından vurularak hayatını kaybetmişti.
102

 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Denizli ziyareti öncesinde, kentte Çanak-
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99 http://www.birgun.net/news/view/ali-ismaili-anan-universitelilere-polis-saldirisi-4-gozalti/15327 
100 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28497506.asp 
101 http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/canakkalede-erdogana-hakaret-iddiasiyla-prof-dr-cahit-deniz-hakkinda-dava-acildi-h53725.html 
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kale kahramanları kıyafetlerini giyerek dolaşan Türkiye Gençlik Birliği üyesi 11 kişi kimlik 

tespiti gerekçesiyle gözaltına alındı.
103

 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Denizli ziyaretinde konvoy geçişi sırasın-

da el kol hareketi yaptığı iddiasıyla Diş Hekimi Deniz Demirci, gözaltına alındı. Daha sonra 

Demirci, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.
104

 

22 Mart 2015 

 Konya’daki Nevruz kutlamalarında açılan “Yürü üstüne üstüne, AKP’nin, diktatörün, 

faşistin, katilin, hırsızın” şeklindeki pankartın, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ha-

karet” içerdiği gerekçesiyle 10 Halkevi üyesi, polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı, 

daha sonra serbest bırakıldı.
105

 

 İzmir’de, Ege Üniversitesi öğrencisi Alp A. hakkında, Twitter hesabından Cumhur-

başkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla bir buçuk ile dört buçuk yıl arasında hapis cezası 

istemiyle dava açıldı.
106

 

23 Mart 2015 

 TGS Genel Sekreteri Mustafa Kuleli, Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komi-

seri Johannes Hahn’la yaptığı görüşmede, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının 

ardından 60’dan fazla gazeteciye 100’den fazla dava açıldığını belirtti. “Özgür ve çok sesli bir 

medya ortamının sadece yasal düzenlemelerle sağlanamayacağını” söyleyen Kuleli, “İşsizlik 

baskısı altında ve ortalama 500 Avro maaşla çalışan insanlardan basın özgürlüğü kahramanı 

olmalarını isteyemezsiniz” dedi.
107

 

 Ege Üniversitesi öğrencisi Pınar T. daha önce katıldığı bir protesto gösterisi sırasında 

söylediği şarkıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle gözal-

tına alındı.
108

 

 Trabzon’da 13 Şubat’ta düzenlenen bir günlük “Laik ve bilimsel eğitim” boykotuna 

katılan 48 kişi hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “hakaret” iddiasıyla soruş-

turma başlatıldı.
109

  

 Gezi Direnişi sırasında Okmeydanı’nda ekmek almaya giderken polisin attığı gaz fi-

şeği nedeniyle yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın ölüm yıldönümünde, Antakya’da gerçekleşti-

rilen anma töreninde açıklama yapan Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Ayhan Erkal hakkında, 

Hatay Cumhuriyet Savcılığı, ‘‘TCK 299 Cumhurbaşkanına Hakaret, TCK 301 milletvekilini, 

Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile TCK 225 hakaret 

maddelerinden üç ayrı fezleke hazırladı. Hazırlanan fezlekelerde Erkal hakkında “Cumhur-

başkanı Erdoğan’a hakaret ve devlet ile milleti aşağılamak” gerekçeleriyle soruşturma başla-

tıldı.
110

 

 Eskişehir’de Birleşik Haziran Hareketi’nin dört üyesine, 14 Şubat’ta yine BHH üyesi 

Onur Kılıç’ın tutuklanmasının protesto edildiği eylem sırasında attıkları sloganlar ile okunan 

basın açıklaması gerekçe gösterilerek Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruştur-

ma açıldı.
111

 

24 Mart 2015 

 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter üzerinden “melihgök-

çekermeniymiş” etiketiyle paylaşımlarda bulunduğu ve yine Twitter üzerinden “Başkenti 
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resmen Ermeni’ye vermişler. Yazıklar olsun” diyerek, kendisine iftira ve hakarette bulundu-

ğu, ayrıca halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu gazeteci Hayko 

Bağdat’a 10 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
112

 

 CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, Adalet Bakanlığı’na Cumhurbaşkanı’na ha-

karet nedeniyle açılan soruşturmaları sordu. Adalet Bakanlığı Bilgi Edinme Bürosundan veri-

len yanıta göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yedi aylık görevi süresince 236 ko-

vuşturma için izin verilmesi talebi geldi. Bu taleplerden 105’ine kovuşturma izni verilirken, 

aralarından sekiz kişi tutuklandı.
113

 

25 Mart 2015 

 Gezi olayları sırasında İstanbul Ümraniye’de yapılan yürüyüşte bir aracın çarpması 

sonucu hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş’ın ölümüyle ilgili dava öncesinde polis aile ya-

kınlarını Adliye binası içinde darp etti, baba Mehmet Ayvalıtaş hastanelik oldu.
114

 

26 Mart 2015 

 Başbakanlığı sırasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın makam aracına tükürdü-

ğü iddiasıyla hakkında hapis cezası istenen Fatih Koçkesen, ”kamu görevlisine karşı hakaret 

suçunu işlediği” gerekçesiyle yedi bin 600 lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
115

 

 Halkın Türkiye Komünist Partisi yönetim kurulu üyesi Memet Adıgüzel’e, Cumhur-

başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanlığı döneminde, Erdoğan’ın kalemle çizilmiş res-

mi ve resim yanında hakaret içeren yazıların bulunduğu afiş nedeniyle “kamu görevlisine ale-

nen hakaret” suçundan altı bin 80 lira adli para cezası verildi.
116

 

27 Mart 2015 

 Kamuoyunda “İç Güvenlik Paketi” olarak bilinen kanun tasarısı Komisyon’a çekilen 

63 maddenin metinden çıkarılmasıyla, 69 madde olarak, TBMM Genel Kurulunda kabul edil-

di. Tasarıyla ilgili CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, bunun kazananı belli olmayan 

“Pirus” zaferi olduğunu söyledi. “Özgürlükler ve demokrasi kaybedecektir. Ama hiç kimse 

endişe etmesin bu yasa 7 Haziran’a kalmadan önümüzdeki hafta CHP tarafından Anayasa 

Mahkemesi’ne götürülecek “dedi. HDP’li Hasip Kaplan da, “132 maddeyle geldiniz, 63 mad-

dede döküldünüz. Bir Pirus zaferi kazandığınızı zannediyorsunuz özgürlükleri yok ederek. Bu 

karanlık yasanızı 7 Haziran’da HDP olarak gümbür gümbür gelecek, iktidarınıza son verece-

ğiz” dedi.
117

 Yasaya göre toplu işlenen suçlarda 48 saate kadar gözaltı yapılabilecek. Polisin 

üst, eşya ve araç arama izni ile silah kullanma yetkisi genişletilecek. Polis iletişimi dinleyip 

bunu 48 saat sonra hâkim onayına sunacak. Gösterilerde sapan silah, kaşkol suç aleti sayılıp 

hapis cezası verilecek.
118

  

 Kayseri’de Gezi eylemleri sırasında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a 

hakaret ettiği iddiasıyla bir yıl iki ay hapis cezasına çarptırılıp cezaevine konulan üniversite 

öğrencisi Aykutalp Avşar, ikinci kez Erdoğan’a bir başka hakaret davasından yeniden yargı-

landı. Duruşma ertelendi. İddiaya göre, ilk eylemden üç gün sonra bir başka protesto eylemine 

katılan sanık öğrenci, Erdoğan hakkında hakaret içerikli sloganlar attı.
119

  

29 Mart 2015 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘top işareti’ yaparak hakaret ettikleri suç-
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lamasıyla 11 ay hapis cezasına çarptırılan Penguen dergisinin karikatüristi Bahadır Baruter, 

konuyla ilgili Hürriyet gazetesi yazarı Ayşe Arman ile yaptığı röportajda, “Kuştan korksam 

darı ekmezdim! Lafını severim. Kurabiye satmıyoruz, mizah yapıyoruz. En sevmedikleri şeyi 

yapıyoruz. Onların canını yakar gülmek. Ağrına gider makaraya sarılmak. Biz, birilerine se-

vimsiz geldiğimizi biliyoruz.” dedi.
120

 

30 Mart 2015 

 Sanatçı Leman Sam hakkında Kurban Bayram’ında, Twitter‘ deki mesajında “Benim 

için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır. IŞİD beni şa-

şırtmıyor” ifadesi nedeniyle açılan davada bir yıl hapsi istendi. Daha önce İstanbul Cumhuri-

yet Başsavcılığına bulunulan suç duyurusu takipsizlik kararıyla sonuçlanmıştı. Avukat Turgay 

Balaban’ın itirazı üzerine, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği takipsizlik kararının kaldırılmasına 

hükmetti.
121

 

İfade ve Basın Özgürlüğüne Yönelik Müdahaleye Yurtiçi ve Yurtdışından Ge-

len Tepkiler 

1 Mart 2015 

 Uluslararası Yazarlar Birliği PEN, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’deki gazetecilere açtığı davalara tepki gös-

termek amacıyla basın mensuplarına yönelik destek kampanyası başlattığını duyurdu.
122

 

3 Mart 2015 

 Taraf gazetesi eski yöneticisi Yasemin Çongar, Gazeteci Mehmet Baransu’nun tutuk-

lanması üzerine, “Bir gazeteci elindeki belgelerde ‘sahtecilik’ yapsa ya da bu belgelerin ‘sah-

te’ olabileceğini düşünse, bunları kendi eliyle devlete teslim eder mi? Gazetecilerin, toplumun 

bilgilenme hakkını göz ardı ederek, devlet içindeki yasa dışı faaliyetlerle ilgili bilgi ve belge-

lerden uzak durmasını, bunları haberleştirmemesini mi savunmalıyız? Bu gazetecilikten vaz-

geçmek değil midir? Anayasa’nın 28. maddesinden, Basın Kanunu’nun 3. maddesinden vaz-

geçmek değil midir?” dedi.
123

 

 Avrupa Parlamentosu üyelerinden Yeşiller Grubu Eşbaşkanı Alman milletvekili Re-

becca Harms, AKP hükümetinin medyayı kontrol altına almaya çalıştığını, gazeteci Mehmet 

Baransu’nun tutuklanma amacının açıkça “gazetecileri tehdit etmek” olduğunu Türk demok-

rasisinin gerilediğini vurguladı. AP’nin Hollandalı Hıristiyan Demokrat üyesi Jeroen Lena-

ers da Mehmet Baransu’nun tutuklanmasına ilişkin “İşleyen bir demokraside gazetecilerin gö-

revi hükümetin denetlenmesi ve denge-fren sisteminin temin edilmesidir” dedi.
124

 

4 Mart 2015 

 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, gazeteci Mehmet Baransu’nun tutuk-

lanması üzerine yaptığı açıklamada gazetecilerin tutuklanmasının halkın bilgi edinme hakkına 

aykırı olduğunu belirterek, “Devlet sırrı kavramı tartışmalıdır. TCK’nın 326 ve devam eden 

maddelerinin gazetecilere uygulanması halinde gazetecilik mesleğini yapacak kimse kalma-

yabilir. Resmi makamların her istediği bilginin açıklanmasını yasaklamak yetkisi, demokratik 

bir düzende kabul edilemez” denildi.
125

 

 Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, gazeteci Mehmet Baransu’nun tutuklanmasına 

ilişkin açıklamasında, gazetecilerin gazetecilik faaliyetleri yüzünden tutuklanamayacağını be-
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lirterek; “Bugün, demokrasimiz adına utanç duyarken, gazetecilerin tutuklu yargılanmalarını, 

gazetecilik faaliyetleri açısından tehdit olarak görüyoruz. Hele kaçma şüphesi de yoksa elleri-

ne kelepçe de vurulamaz. Hapishanelerde tutulan gazeteciler hakkında öncelikle delillerin bi-

ran önce ortaya konulmasını ve gazetecilerin tutuksuz yargılanmalarını istiyoruz ve bekliyo-

ruz” dedi.
126

 

 Avrupa Gazeteciler Federasyonu (FEJ) Başkanı Mogens Blicher Bjerregard, Türk 

makamlarının gazetecilere yönelik kınanması gereken ve rahatsız edici davranışlara devam 

ettiğini belirterek “Basında özgürlük ve çok seslilik; aramalar, gözaltılar ve hapise atmakla 

değil; eleştiren ve muhalif duran basın sayesinde gerçekleşir. Basın özgürlüğüne sadece kağıt 

üzerinde değil pratikte de saygılı olduğunuzu gösterin” dedi.
127

 

 Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Taraf gazetesi muhabiri Mehmet 

Baransu’nun tutuklanma gerekçesini tüm gazeteciler için tehdit olarak nitelendirdi. Gazeteci-

ye haber kaynağından bilgi gelmesinin “gazetecilik yapmanın gereği olduğunu” vurgulayan 

TBB Başkanı Feyzioğlu, “Gazeteci, bu belgeleri almak için, örneğin birine para verdiyse, ya 

da hukuk dışı şekilde bu belgeleri alması için birini teşvik ettiyse, bu durum gizli belgeleri 

temin etme suçuna iştirake girer. Böyle bir duruma ilişkin delil ortaya konulmadığı sürece, 

gazeteci sadece elinde belge bulundurmaktan dolayı suçlanamaz. Değil tutuklanması ya da 

yargılanması, delillendirilmediği sürece gazeteci hakkında bu konuda soruşturma bile açıla-

maz” dedi.
128

 

5 Mart 2015 

 CPJ, Balyoz planı davasında yargılanan bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasıyla 

yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu’nun ser-

best bırakılması için çağrıda bulundu. CPJ’nin Avrupa ve Orta Asya Program Koordinatörü 

Nina Ognianova, gazetecinin görevinin kamu yararına gördüğü gelişmeleri haberleştirmek ol-

duğunu ifade ederek, “Bir gazetecinin yetkililerle paylaşıldığı halde, belge temin etmekle yar-

gılanması absürd (saçma) bir durumdur.” dedi.
129

 

6 Mart 2015 

 Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Türkiye’deki gazetecilerin tutuklan-

masını eleştirdi ve “Gazetecilerin bağımsızlığı ve basın özgürlüğü Avrupa Birliği’nin müza-

kere edilemeyecek temel değeridir. Türkiye’deki yetkililerden bu uluslararası kurallara uyma-

larını rica ediyorum” dedi.
130

 

 İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Misket Dikmen, 49 internet sitesine erişi-

min engellenmesinin, basın ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik olduğunu söyledi. Dik-

men, “TİB tarafından 49 siteye getirilen yasaklar ve suç duyuruları, ülkemizi internet yasakla-

rı olan ülkeler sıralamasında üst sıralara çıkarırken basın ve ifade özgürlüğünde de hızla son 

sıralara itmektedir. Kuruluş amacı haberleşme hürriyetini sağlamak ve düzenlemek olan TİB, 

aldığı son kararla haberleşme hürriyetine büyük bir darbe vurmuştur.” dedi.
131

 

7 Mart 2015 

 Hollanda gazetelerinden NRC Handelsblad, 82 gündür tutuklu olan Samanyolu Ya-

yın Grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın Silivri cezaevinden yazdığı mektubu, okuyucularıyla 

paylaştı. Karaca, mektubunda tutuklanmasının, ülkede aylardır devam eden “cadı avının” bir 
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neticesi olduğunu yazmıştı.
132

 

 Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye analisti Paul Rawkins, Financial 

Times’a verdiği röportajda, Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybının artan siyasi risklere bağlı 

olduğunu söyledi. “Çok sayıda yatırımcı siyasi riskler konusunda endişeli” diyen Rawkins, 

endişe kaynağının 7 Haziran’daki genel seçimler değil, seçimlerin ardından oluşacak siyasi 

tabloya dair olduğunu belirtti.
133

 

8 Mart 2015 

 Giresun Gazeteciler Derneği ile İsveç’in Sınır Tanımayan Gazeteciler Derneği’nin 

ortaklaşa yürütmekte olduğu “Türk Medyasında Haber Takibi” konulu AB Projesi İsveç’te 

tanıtıldı. Projenin sorumlusu Giresun Gazeteciler Derneği Başkanı Bekir Bayram, “Avrupa 

basınında Türk Basınının özgür olmadığı yönündeki söylemlerin tam manasıyla gerçekleri 

yansıtmadığını, başta Anayasa olmak üzere gazetecilerin özgürlüğünün kanunlarla güvence 

altına alındığını ve gazetecilik adı altında bazı bölücü terör örgütlerinin propagandasını yapan 

ve bu nedenle örgüt üyeliğinden cezaevinde tutulan gazeteciler olduğunu” söyledi.
134

 

10 Mart 2015 

 Columbia Üniversitesi tarafından ilk kez verilen “Küresel İfade Özgürlüğü Ödülü” 

Anayasa Mahkemesi’ne verildi. Ödülün verilme gerekçesi, “Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe 

giren İnternet Yasası’ndaki mevzuat değişikliklerini hükümsüz kılarak çevrimiçi ifade özgür-

lüğünün korunması ve AYM’nin Twitter ve Youtube yasaklarının hak ihlali olduğu açıklan-

dı.
135

 

 Aralarında anayasa hukuku profesörlerinden Mustafa Erdoğan ve İbrahim Ö. Kaboğ-

lu’nun da bulunduğu 30 akademisyenin ortak açıklamasında “Başkanlık Rejimine” ilişkin gö-

rüş bildirildi. Metinde, “Cumhurbaşkanı güdümünde yürütüldüğü görülen ve kişiye özgü bir 

Başkanlık rejiminin inşasına dayalı çalışmalar, izlenen usul ve hedef bakımından demokratik 

usullere yabancı olmakla kalmayıp, Anayasa dışıdır. Türkiye, yeni bir rejim dayatmasıyla kar-

şı karşıyadır. Türkiye’nin Osmanlı’daki parlamenter deneyim ile birlikte yüzyılı aşkın süredir 

denediği parlamenter rejimi işler kılma yerine, herhangi bir ilke tartışması yapılmasına olanak 

tanınmaksızın, yeni bir rejim dayatması karşısında bulunuyoruz” denildi.
136

 

14 Mart 2015 

 New York Times gazetesi, Türkiye’de “Charlie Hebdo, ateist bir dernek ve ayrılıkçı 

bir Kürt örgütünün internet siteleri” engellenirken, IŞİD yanlısı sosyal medya hesaplarıyla ha-

ber portallarına göz yumulduğunu iddia etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘a hakaret 

ettikleri iddiasıyla eski bir güzellik kraliçesi, bir gazete yöneticisi, bir aktör ile bir gencin he-

def gösterildiği ancak, Türklerin IŞİD’e katılmak için forum olarak kullandıkları Takva Ha-

ber’in özgürce faaliyet gösterdiği belirtildi.
137

 

16 Mart 2015 

 ABD’nin düşünce kuruluşlarından Bipartisan Policy Center’ın (BPC) “2015’te Tür-

kiye Ekonomisi İçin Beklenenler” adlı raporunda; yargıya, hukuka ve ifade özgürlüğüne sal-

dırıların politikayı kalbinden vurduğu, Türk ekonomisini tehdit ettiği, artan otoriterlik, ile ifa-

de özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar ve yolsuzlukların Türkiye’nin kronik problemleri olduğu 

belirtildi. Erdoğan’ın Bank Asya’ya baskısı iddialarını ise “AKP iç politikalarının makro pa-

zarları nasıl olumsuz etkilediğine dair kusursuz bir örnek” olarak nitelendirdi.
138
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 Bursa Kitap Fuarı’nda konuşan gazeteci Ahmet Şık sansür konusunda çözümün 

medya çalışanlarının örgütlü olmasından geçtiğini belirterek “Sansür birkaç yerden gelebilir. 

Bunlar güç odaklarıdır. Ekonomik çevrelerdir. Ama ben burada medya çalışanlarının sansür 

ve oto sansür konusunda kendilerine bakması gerektiğini düşünüyorum” dedi.
139

 

17 Mart 2015 

 Türkiye Şeffaflık Derneği’nin, cezasızlıkla mücadelede medyanın rolüne ilişkin, ba-

sın mensuplarıyla yaptığı anket sonuçlarına göre, gazetecilerin yüzde 86’sı Türkiye medya-

sında sansür ve oto-sansürün yaygın olduğunu ve Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğünün ya-

sal düzenlemelerle yeteri kadar korunmadığını düşünüyor. Gazeteciler en çok yolsuzluk ha-

berlerinin sansür ve oto-sansüre uğradığını belirtiyor ve sansür ve oto-sansüre iten nedenleri 

de çeşitli davalar açılabileceğini işten çıkarılabileceği düşüncesi olarak belirtiliyor.
140

 

18 Mart 2015 

 Toplam 100 üyeli ABD Senatosu’ndan 74 senatör, Türkiye’de basın özgürlüğü ihlal-

lerini eleştiren bir mektup kaleme aldı. Mektupta, Türk hükümetinin medyayı cezalandırma 

ve sansür çabasının ABD için derin endişe duyulacak bir sorun olduğu ifade edilerek Dışişleri 

Bakanı John Kerry’e bu konuda harekete geçme çağrısı yapıldı. Senatörler, Türk hükümetini 

özgür medyanın yayınlarını engellemek amacıyla hukukun üstünlüğü ve temel demokratik 

prensipleri alenen aşağılamakla itham etti. Şubat ayı içinde de bu kez ABD kongresinden 90 

üye yayınladıkları bir mektupta basına yapılan baskıları dile getirerek benzer bir çağrıda bu-

lunmuşlardı.
141

 

 Haber takibi yaptıkları sırada Star TV kameramanı ve muhabirinin sözlü ve fiziksel 

şiddetine uğradığı öne sürülen DİHA muhabiri Zuhal Atlan, Bianet Muhabiri Beyza Kural ve 

ETHA Muhabiri Nur Yüce için sosyal medyada “#startvkadınlardanözürdile” kampanyası 

başlatıldı.
142

 

19 Mart 2015 

 Washington’daki merkezli sivil toplum kuruluşu Türkî Amerikan Birliği’nin (TAA) 

yıllık kurultayının açılış galasında konuşan Pensilvanya Milletvekili Charlie Dent, Türki-

ye’deki basın özgürlüğüne karşı artan baskıdan kaygı duyduğunu, hükümetin şeffaflıktan gi-

derek uzaklaşmasının kendisini çok rahatsız ettiğini belirtti. Kaliforniya Milletvekili Mike 

Honda da, “Bizler basın özgürlüğü, ifade hürriyeti, barışçıl gösteri hakkının sağlıklı bir de-

mokrasinin ikamesi için temel değerler olduğuna inanırız” dedi.
143

 

 TGS Kadın Komisyonu, kadın muhabirlerin haber sırasında karşı karşıya kaldığı şid-

detle ilgili açıklamada, “Sıcak haber takibinin yapıldığı olaylarda kadın gazetecilerin her gün 

yaşadığı benzer şiddet olayları bizi sindiremeyecek” dedi ve “alışın artık, her yerdeyiz” diye 

seslendi.
144

 

 Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı (AFET) Elmar Brok iç güvenlik 

paketini yakından takip ettiklerini ve herkesin kendi görüşünü ifade etme hakkını savundukla-

rını belirterek “Biz bu paketle beraber şiddet ve teröre karşı mücadeleyi destekliyoruz fakat 

bunun temel haklar, özgürlükler ve ifade özgürlüğüne zarar vermeyecek şekilde gerçekleşme-

si gerektiğini düşünüyoruz” dedi.
145

 

20 Mart 2015 

 Uluslararası Gazetecileri Koruma Cemiyeti (CPJ), İnternet haberciliğine sansür geti-
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ren düzenlemenin de yer aldığı torba yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesi-

nin kısıtlama boyutunu daha da artacağına dikkat çekerek “Bu yasaya göre, ulusal güvenlik ve 

kamu düzeni, Türkiye’de internet sansürü için bir bahane olacak” dedi. Kurum ayrıca Cum-

hurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, yasayı geri çevirmesini istedi.
146

  

 CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamzaçebi, ABD’de 100 senatörden 74’ünün imza 

verdiği basın özgürlüğü mektubunun “önemli bir gerçeği” tespit ettiğini belirterek “Türki-

ye’de basın özgürlüğü yoktur. Bunu bütün dünya tespit etmiştir, ABD tespit etmiştir” dedi. 

MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural‘da mektubu göndermekte geç bile kalındığını söyleye-

rek, “Medya özgürlüğü, milletimizin özgürlüğüdür. Yolsuzluk haberleri yaptı diye gazetecile-

re operasyon düzenlenmez. Hükümete çağrı yapıyoruz; medyaya yönelik baskılardan vazge-

çin” dedi.
147

  

 Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç Türkiye’deki basına yönelik baskı-

lara tepki gösteren mektubu yazan ABD senatörlerine cevaben yolladığı mektupta14 Aralık 

operasyonunda gözaltına alınanlar içerisinde bulunan 13 medya mensubunun hemen serbest 

bırakıldığını yazdı. Ancak operasyondan sonra gözaltında tutulan Zaman Gazetesi Genel Ya-

yın Müdürü Ekrem Dumanlı ve üç aydır hapis yatan Samanyolu Medya Grubu Başkanı Hida-

yet Karaca’dan hiç bahsedilmediği belirtildi.
148

 

 Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, katıldığı “Burdur Günleri”nde Türkiye’de 

basın özgürlüğünün kısıtlandığı haberleriyle ilgili olarak, “Türkiye’deki basın özgürlüğü me-

selesinde maalesef bir algı operasyonu yönetiliyor. Yani sanki Türkiye’de basının üzerinde 

çok büyük bir baskı varmış gibi, basın mensupları cezaevlerine atılmış süründürülüyormuş 

gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor” dedi.
149

 

22 Mart 2015 

 Arkansas Eyalet Meclisi, milletvekilleri DeborahFerguson ve George McGill tarafın-

dan hazırlanan Türkiye’deki basın ve ifade özgürlüğünü konu alan bir tasarıyı kabul etti. Ta-

sarıda Türkiye’de hükümetin, gazetecilere ve sosyal medya kullanıcılarına yönelik baskılara 

atıfta bulunularak, “Bu tasarı, baskı ve antidemokratik uygulamalara son verilmesini, hür ba-

sının kabullenilmesini, desteklenmesini ve değişik sesleri hoşgörüyle karşılanmasını talep et-

mektedir” denildi.
150

 

23 Mart 2015 

 Medya Etik Konseyi’nin son zamanlarda gazetecilere yönelik davranışlara değindiği 

açıklamada, Özellikle Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca‘nın tutuklanma-

sı, Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı‘nın dört gün gözaltına alınması ile 

daha sonra gazeteci Mehmet Baransu’nun tutuklanması bardağı taşırmıştır. Dünya bu olaylar 

karşısında sert tepkiler vermiştir. İktidarda bu demokratik tepkileri bile anlayamayacak bir ba-

siret bağlanması söz konusudur. Bir an önce yanlışlardan dönülmesini ümit ediyor ve tutuklu 

gazetecilerin serbest bırakılmasını arzu ediyoruz” dedi.
151

 

 Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun, “hukukun üstün olmadığı bir ülkede o ülkenin 

temeli yok olduğu gibi böyle bir ülkede hukukçu olmanın da bir anlamı yok” dedi. Muğla Ba-

rosunda üç stajyer avukatın and içme törenindeki konuşmasında avukatların adaletin arayıcısı 

olması gerektiğini vurguladı. 
152

 

 Çocuk Hakları Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAV),kamuoyu ile paylaştığı 

“Çocuk Adalet Sistemi Sorun Tespit raporunda, devletin çocukları koruyamadığına ilişkin şi-

                                                 
146 http://tr.ulak.cihan.com.tr/news/Uluslararasi-Gazetecileri-Koruma-Cemiyeti-Internet-yasasi-iptal-edilmeli_4333-CHMTcxNDMzMy80 
147 http://www.zaman.com.tr/politika_turkiyede-basin-ozgurlugu-yoktur-butun-dunya-bunu-tescil-etti_2284377.html 
148 http://www.zaman.com.tr/gundem_buyukelciden-senatoya-gercekleri-gizleyen-mektup_2284465.html 
149 http://www.bugun.com.tr/son-dakika/numan-kurtulmus-cozum-surecinde--haberi/1549831 
150 http://www.arcaajans.com/m/news.php?id=761488 
151 http://www.zaman.com.tr/gundem_medya-etik-konseyi-tutuklu-gazeteciler-derhal-serbest-birakilsin_2284941.html 
152 http://www.bugun.com.tr/son-dakika/hukukun-ustun-olmadigi-bir-ulkede--haberi/1554036 

http://www.zaman.com.tr/indeks/oktay-vural
http://www.zaman.com.tr/indeks/hidayet-karaca
http://www.zaman.com.tr/indeks/zaman-gazetesi
http://www.zaman.com.tr/indeks/ekrem-dumanl%C4%B1


Press for Freedom / Özgürlük için Basın  İfade ve Basın Özgürlüğü İhlalleri Raporu, Mart 2015 

 - 24 - 

kayetlere yer verildi. Uzun yargılama süresi, SEGBİS ile duruşmaya katılım gibi, adil yargı-

lanma hakkı ile çelişen uygulamaların yanı sıra, işkence, kötü muamele, özel hayatın gizliliği 

gibi hak ihlallerinin de yaşandığına dikkat çekildi.
153

 

 Almanya Yeşiller Partisi milletvekili Claudia Roth, “Basın özgürlüğü olmayan ülke-

de demokrasi yoktur. İnsan düşündüğünü sesli bir şekilde söyleyebilmelidir. İnsan hakları ge-

reği olarak ifade özgürlüğü hiçbir zaman din, dil, renk ayrımı olmadan her yerde aynı olmalı-

dır. Eğer kendi ülkemizde yaşayan insanlar konuşmaktan yazmaktan korkuyorsa hepimiz için 

tehlike başlamış demektir” dedi.
154

 

 Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Kuleli, Avrupa Birliği Geniş-

lemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn‘la Türkiye’deki gazetecilerin sorunlarını görüştü-

ğü toplantıda”17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonundan bu yana 60’dan faz-

la gazeteciye 100’den fazla davanın açıldığını” belirtti. Johannes Hahn da, “Sendika hakkı 

temel bir haktır ve sendikaların tüm gazetecileri temsiline izin verilmelidir” dedi.
155

 

24 Mart 2015 

 BM İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması Çalışma Gru-

bu’nun Ocak ayında gerçekleştirilen 21. oturumuna ilişkin yayınlanan taslak raporunda, Tür-

kiye’ye en çok eleştirinin ifade ve basın özgürlüğü alanlarında geldiği belirtildi ve “internet 

yasasının ifade özgürlüğünü garanti altına alacak şekilde değiştirilmesi” yönünde tavsiyeler 

verildi.
156

 

25 Mart 2015 

 Eğitim-Sen Hakkari Şubesinin eylemini görüntülemeye çalışırken polisin tazyikli su 

ile müdahalesiyle karşılaşan ve saldırıda fotoğraf makinesi de kullanılamaz hale gelen Yükse-

kova Haber Gazetesi Muhabiri Kadir Kaya’nın sorumlu polislerin tespit edilip cezalandırıl-

ması için Hakkari Cumhuriyet Savcılığı ve Hakkari Sulh Ceza Hâkimliğine yaptığı başvurular 

reddedildi. Kaya, adaletin yerini bulmaması nedeniyle mağdur edildiğini ve geçim kaynağı 

olan fotoğraf makinesinin güvenlik güçlerince kırılması nedeniyle maddi ve manevi zarara 

uğradığını söyledi.
157

 

 Medya Etik Konseyi Genel Başkanı Halit Esendir’e, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a 

hakaret ettiği iddiası ile 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Geçtiğimiz yıl rotahaber.com site-

sinde yer alan röportajda kendisine yöneltilen bir soru üzerine Esendir, güncel olaylarla ilgili 

tahmin ve kanaatlerini belirtmişti. Röportajda geçen bazı ifadeler üzerine MİT Müsteşarı Ha-

kan Fidan dava açmıştı.
158

 

26 Mart 2015 

 Penguen dergisi yetkilileri, karikatür yoluyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret id-

diasıyla çizerler Bahadır Baruter ve Özer Aydoğan’a ceza verilmesini, düşünce ve basın öz-

gürlüğü açısından “çok zorlama ve çok düşündürücü” olarak değerlendirdiklerini ayrıca; ce-

zanın da “özgür düşünceyi yıldırma gayretinin son örneği olmasını dilediklerini” belirtti.
159

  

 Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Türkiye’yle ilgili hazırladığı “Demokrasi risk al-

tında” adlı özel basın özgürlüğü raporunda “basına yönelik en büyük endişe kaynakları olarak 

gazetecilere açılan hakaret davaları, tutuklamalar ve resmi organların medyayı taciz etmek 

için kullanıldığına dair suçlamalar” gösterildi.
160

 

 Berlin’de Friedrich Ebert Vakfı tarafından düzenlenen “Türkiye’de ifade ve basın 
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özgürlüğü. Bu yol nereye götürüyor?” isimli konferansta vakfın İstanbul Müdür Yardımcısı 

Alexander Geiger, Biz Türkiye’de basın özgürlüğünün güçlendirilmesini istiyoruz.” dedi. 

Cumhuriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni Utku Çakırözer ise konuşmasında sadece 

geçen yıl 400’e yakın gazetecinin işten çıkarıldığını belirterek “Cumhurbaşkanına hakaret id-

diasıyla, gazetecilere geçmişte hiçbir dönemde olmadığı kadar çok sayıda davalar açılıyor, 

hapis cezası alıyorlar. Beğenirsiniz beğenmezsiniz fakat insanlar sadece gazetecilik faaliyetle-

rinde bulundukları için hapisteler” şeklinde konuştu.
161

 

 Alman Friedrich Ebert Vakfı, “2014 Medya Barometresi” adlı raporunda Türki-

ye’deki tutuklu gazetecilerin sayısı azalırken, gazeteciler arasındaki işsizlik ve oto-sansürün 

arttığı belirtildi. “2014 Medya Barometresi” araştırmasının raportörlüğünü yapan Kadir Has 

Üniversitesi İletişim Fakültesi Yardımcı Dekanı Eylem Yanardağoğlu, “Havuz medyasının 

yeni bir strateji olduğunu görüyoruz. Havuz medyasının bir tezahürü olarak gazeteler aynı 

başlıklarla yayınlanabiliyor, bazı haberlere hiç yer verilmeyebiliyor. Medya özgürlükleri açı-

sından yeni bir durum” dedi.
162

 

27 Mart 2015 

 Avrupa Parlamentosu Ekonomi ve Mali İşler Komisyon üyesi Yeşiller Grubu Eşbaş-

kanı Philippe Lamberts, Türkiye’de iktidarın hukuku kendi çıkarları doğrultusunda şekillen-

dirmeye çalıştığını ve Türkiye’nin gidişatının Çin modeli bir otokrasiye benzediğini; Bank 

Asya’ya yapılanları “siyasal bir müdahale” olarak gördüğünü “bankaların daha fazla denetime 

tabi olmasını desteklediğini, fakat bu denetimlerin hukukun üstünlüğü ve demokrasi çerçeve-

sinde gerçekleşmesi gerektiğini” belirtti.
163

 

 Emekli diplomat, CHP Adana Milletvekili Faruk Loğoğlu, AKP’nin 13 yılı ile ilgili 

rapor hazırladı. Yargının muhalif sesleri susturmak için “silah haline getirildiği” iddia edilen 

raporda, “Basın özgürlüğünde Avrupa’nın en geri ülkesiyiz” denildi.
164

 

 Türkiye Kadınlar 2. Futbol Ligi’nde mücadele eden Diyarbakır Büyükşehir Beledi-

yespor’un 3 kadın futbolcusu Güzide Alçu, Devran Görmez ve Nur Zelal Bal, 24-0 kazandık-

ları maçtan sonra zafer işareti yaptıkları için, ‘bölücülük’ propagandası iddiasıyla Disiplin 

Kurulu’na sevk edildiler.
165

 

28 Mart 2015 

 Twitter’da Anadolu Ajansı’nı eleştiren mesajlar nedeniyle bazı şüphelilerin savun-

malarını üstlenen Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Yaman Akdeniz, bu 

tür soruşturmaların korku yayarak sindirmek amacı taşıdığını söyledi. “Dondurucu etki yara-

tılmak isteniyor, Emniyet ve savcılıklar işi gücü bırakıp bu tip şikâyetleri incelemeye alıyor-

lar” dedi.
166

 

 Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Olağan 28. Üyeler Genel Kurul Toplantısı’nda 

yaptığı açıklamada, “Türk basınının çok zor bir süreçten geçtiğini” söyledi ve “Sansürün, oto-

sansürün, siyasi erk gücüyle dayatılan siyasi akreditasyonların, yasakların ‘benim basınım, 

senin basının’ diye ortaya konulan ötekileştirmenin, yüzlerce işsiz kalan gazetecilerin arasında 

basın özgürlüğünü ne oranda koruyup savunacağımıza doğrusu bizler de şaşırdık.” dedi.
167

 

 İleri Haber site muhabiri Rıfat Doğan, gazeteci Abdulkadir Selvi’nin ablası Fatma 

Kaya ile röportaj yaptığı için kendisini “kahpelik” ile suçlayan Selvi hakkında suç duyuru-

sunda bulundu. Selvi, Twitter hesabından, “Benimle mücadele edemeyenler ablamın yanlış-
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larla dolu ifadelerinin arkasına saklanmışlar, bu kadar kahpe olduklarını bilmezdim eyvallah 

etmem” diye yazmıştı.
168

 

29 Mart 2015 

 ABD Temsilciler Meclisi üyesi beş vekil, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’e gön-

derdikleri bir mektupta Türkiye’deki basın ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskılara dikkat çe-

kerek bu konudaki endişelerini dile getirdikleri bildirildi. Mektupta özgürlük alanlarının da-

raldığı vurgulanarak, komplocu suçlamalarla yapılan gözaltıların herkesi risk altında bıraktığı 

öne sürüldü. Mektupta ayrıca “Sizden Türk yetkilileri ile görüşmelerinizde basın özgürlüğü, 

güçler ayrılığı, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün önemini vurgulamaya devam etmenizi 

talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
169

 

29 Mart 2015 

 Denizli Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından düzenlenen “Başkanlık Sistemi ve Ye-

ni Anayasa“ konulu konferansta konuşan AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, “Re-

cep Tayyip Erdoğan bu hükümetin sahibidir. Ama Anayasa öyle demiyormuş! Sevsinler sizin 

Anayasa’nızı ya! Anayasa vesayetin son kalesidir. Onu da paramparça edeceğiz merak etme-

yin.” ifadelerini kullandı.
170

 

31 Mart 2015 

 Kütahya Milletvekili İdris Bal, kurucusu ve Genel Başkanı olduğu Demokratik Geli-

şim Partisi’ndeki tüm görevlerinden istifa ettiğini söyledi. Bal, yaptığı basın açıklamasında, 

“STV ve Bugün’de 1.5 aydır yer alamıyoruz, sansür var. Gazetelerde de aynı şekilde. Bu şu 

demek; İdris bal biz sizi bitireceğiz, biz sizi yalnızlaştıracağız, yalnızlığınız içinde boğacağız. 

Artık benden bu kadar.” diyerek tepkisini dile getirdi.
171

 

 BirGün gazetesi ve Yol TV muhabiri Ece Aydın Çağlayan Adliyesi’nde gözaltına 

alındı. Bu sırada, Kanal D muhabiri Cem Tekel’in sivil polislerin saldırısına uğradığı ve ku-

rum kartını göstererek görüntü almak isteyen yabancı basın mensuplarının da polisler tarafın-

dan engellenerek dışarı çıkartıldığı iddia edildi. Aydın, konuyla ilgili olarak Twitter hesabın-

dan dört avukat ve iki gazeteci olarak halen gözaltında olduğunu yazdı.
172

  

RTÜK Cezaları 

8 Mart 2015 

 RTÜK, Ütopya adlı yarışma programında, yarışmacılar arasında tartışma görüntüleri, 

kavga, hakaret ve aşağılayıcı konuşmaların, “çocuk ve gençler” için zararlı olduğunu belirte-

rek TV8’e ceza kesti.
173

 

16 Mart 2015 

 RTÜK, Sağlık Bakanlığı’nın itirazı üzerine, LÖSEV’in ülkenin en donanımlı onkolo-

ji hastanesini kurmak için başlattığı yardım kampanyası filminin yayınının durdurulmasına 

karar verdi. Başlattığı yardım kampanyası filminin kamu spotu olarak ücretsiz yayımlanabil-

mesi için RTÜK’e başvuran LÖSEV’in onay aldığı reklam filmi altı aydır yayınlanıyordu. 

Ancak, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Ömer Tontuş, RTÜK’e gön-

derdiği bir yazı ile yayının engellenmesini istemişti.
174
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19 Mart 2015 

 RTÜK, Fox TV’de yayınlanan Unutma Beni dizisinde bir maymuna “Ali” isminin 

verilmesi üzerine yapılan şikayetleri değerlendirerek, “Ali isminin verilmesinin İslam toplu-

mu için manevi değeri son derece yüksek bir İslam büyüğüne hakaret edildiği algısına” yol 

açtığını belirterek, oy birliği ile ceza uygulanmasına karar verdi.
175

 

28 Mart 2015 

 TV8’de yayınlanan “Yetenek Sizsiniz Türkiye” programında, bir yarışmacının yap-

tığı tehlikeli gösteride çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar vere-

bilecek türde içerik olduğu gerekçesiyle RTÜK, kanala 107 bin TL para cezası verdi.
176

 

Diğer Gelişmeler 

4 Mart 2015 

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), “paralel yapı”ya mali destek 

sağladığı iddiasıyla TMSF tarafından el konulan Bank Asya’da, Kaynak Holding’e bağlı Sü-

rat Basım Yayın ile Forum İnşaat’a ait A grubu hisselerin temettü dışındaki ortaklık hakları-

nın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına karar verdi. Karar 

Kaynak Holding’in BDDK’dan izinsiz hisse devri yaptığı gerekçesiyle alındı.
177

 

 AKP Isparta milletvekili aday adayı Nuri Koç, tanıtım toplantısına katılan gazetecile-

re zarf içinde 200 TL para dağıttı. Parayı alanlar arasında Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başka-

nı Şevket Karahan’ın da olduğu iddiası üzerine Isparta Demokrat Gazetesi Editörü Murat Kı-

lıç, yaşananların meslek etiğine aykırı olduğunu belirterek Gazeteciler Cemiyeti üyeliğinden 

istifa etti. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanvekili Yılmaz Karaca da bu davra-

nışın son derece “çirkin” olduğunu söyledi ve “TGF Yönetim Kurulu Isparta Gazeteciler Ce-

miyeti’ni ve başkanını ihraç istemiyle, onur kuruluna sevk etmiştir” dedi.
178

 

 CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, TRT’de yayınlanan “Çalışan kadın yuvasını 

dağıtır” mesajını TBMM’ye taşıyarak, Bakan Ayşenur İslam’a “Bakanlığınız kadınların ça-

lışmasını mı, çalışmamasını mı desteklemektedir” sorusunu içeren bir soru önergesi verdi.
179

 

 Cizre’de 6 Ocak’ta çıkan olaylarda 14 yaşındaki Ümit Kurt’u göğsünden vuran polis 

M.Ş.’nin Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadeye Radikal ulaştı. İfadesinde, 

Kurt’un uzun namlulu silahla kendilerine ateş ettiğini iddia eden M.Ş., Kurt’u hedef gözeterek 

vurduğunu söyledi. M.Ş. ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıl-

dı.
180

 

 Burdur Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, 18 Şubat’ta anaokulları müdürleriyle 

yaptığı toplantının ardından “yemek duası” okutulması için yazı gönderdi. Yazıda, “Anaokul-

larımızın tüm yaş gruplarıyla, ilkokul-ortaokul bünyesindeki anasınıflarının tamamında öğ-

rencilerin yemek yemeden önce yapacakları dua, tespit edilmiş olup, yemek öncesi sırasıyla 

sınıf öğrencilerinden birinin yüksek sesle söyleyip diğer öğrencilerin tekrar edeceği duanın 

ilgili öğretmen nezaretinde yaptırılması hususunda gereğini rica ederim” ifadeleri yer aldı. 

MEB konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şu an bir inceleme başlatılmadı. Duada da sakıncalı 

bir ifade yer almıyor.” dedi.
181

 

 İnsan Hakları Derneğince (İHD) yayınlanan İnsan Hakları İhlalleri Raporun-

da2014yılında 15’i çocuk 103 kişinin yargısız infaz ile öldürüldüğü, 11.262 kişinin gözaltına 

alındığı, 1.273 kişinin tutuklandığı öne sürüldü. 2015 Mart ayında yayınlanan rapora göre ge-

                                                 
175 http://www.radikal.com.tr/turkiye/fox_tv_dizisine_hz_ali_cezasi-1317001 
176 http://www.haberturk.com/medya/haber/1059208-rtukten-yetenek-sizsinize-107-bin-liralik-ceza 
177 http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/28359200.asp 
178 http://www.evrensel.net/haber/106738/akpli-vekil-adayi-gazetecilere-zarf-icinde-200-tl-dagitti 
179 http://haber.sol.org.tr/turkiye/trt-ve-arinctan-ortak-aciklama-calisan-kadin-yuvasini-dagitir-109350 
180 http://www.radikal.com.tr/turkiye/umit_kurtu_vuran_polisin_ifadesi_hedef_gozeterek_ates_ettim-1305682 
181 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28355082.asp 
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çen yıl süresince 646 gösteriye polis müdahalesi oldu.
182

 

5 Mart 2015 

 Sabah, Star, Akşam, Yeni Akit, Türkiye ve Yeni Şafak gazetelerinden, hükümete ya-

kınlığıyla bilinen 12 yazar “Kabataş olayının” yeniden gündeme gelmesine, köşe yazılarında 

“Diliniz KABA, yüreğiniz TAŞ” başlığını kullanarak tepki gösterdi. Gezi olayları sırasında 

Kabataş’ta, Zehra Develioğlu’nu, belden yukarısı çıplak, ellerinde deri eldivenler, başlarında 

siyah bandanalar bulunan 80-100 kişilik grubun, dövdüğü ve üzerine idrarlarını yaptığı iddia-

sını savunan gazeteci Elif Çakır’ın o dönemdeki avukatlarından Fidel Okan, Kabataş’ta öne 

sürüldüğü gibi bir olayın yaşanmadığını söylemesi üzerine, Kabataş olayı tekrar gündeme 

gelmişti. Yazarların bu tepkisi, “havuz medyasında tek manşetten sonra ‘tek tip’ yazar döne-

mi” yorumlarının yapılmasına sebep oldu.
183

 

6 Mart 2015 

 TÜİK’in 2014 için açıkladığı İşsizlik Raporu’na göre, yükseköğrenim mezunları ara-

sında işsizliğin en yüksek görüldüğü alanın, yüzde 29,1 ile “gazetecilik” olduğu belirtildi. 

Toplam 24 binlik iş gücü bulunan bu alanda yedi bin işsiz gazetecinin bulunduğunu, bu sayı-

nın, ortalamanın üç katından da fazla olduğu açıklandı.184 

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Minecraft adlı oyunun “çocukları şiddete özen-

dirdiği” gerekçesiyle yasaklanmasını istedi. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün hazırla-

dığı raporda oyunun, “Çocukların yaratıcılığını arttırmaya teşvik edici gibi görünse de oyunu 

inşa ederken şiddete yönlendirmesi nedeniyle çocukların psikososyal gelişimleri üzerinde 

olumsuz etkileri olduğu” savunuldu.
185

 

7 Mart 2015 

 Hayata Dönüş Operasyonu’yla ilgili soruşturmada, 157 jandarma görevlisi hakkında, 

“olası kasıtla insan öldürmek ve kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından toplam 501 yıldan 

735 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Operasyon, F tipi ce-

zaevlerinin açılmasını protesto için başlatılan ölüm oruçlarına son vermek için 19 Aralık 

2000’de düzenlenmiş ve sadece Bayrampaşa Cezaevi’nde 12 kişinin ölümü, 29 kişinin ağır 

yaralanmasıyla sonuçlanmıştı.
186

 

8 Mart 2015 

 Haziran 2013 tarihinde gerçekleşen Kabataş olayıyla ilgili (kamuoyuna açıklanma-

yan) polis raporu, 232 farklı kameranın 2560 saatlik görüntü kayıtlarının incelenmesinin so-

nucunda Zehra Develioğlu’na taciz ve saldırı iddialarının doğru olmadığını ortaya çıkardı. 

Rapora göre, bazı kişilerin iddialar nedeniyle polis sorgusuyla karşı karşıya kaldığı, sorgulan-

dığı ve gözaltına alındığı da açıklandı. Zehra Develioğlu, olay sırasında Kabataş’ta bebeğiyle 

beraber eşinin gelmesini beklerken üstü yarı çıplak, deri eldivenli kişiler tarafından saldırıya 

uğradığını ve taciz edildiğini iddia etmiş ve dönemin başbakanı bu iddiaları çeşitli konuşmala-

rında kullanmıştı.
187

  

9 Mart 2015 

 ‘Objective Araştırmacı Gazetecilik Programı’nın desteğiyle gerçekleşen ”Yerel Basın 

Profili” yazı dizisinin Bahar Kılıçgedik ve Remzi Budancir tarafından T24’de yayınlanan ilk 

bölümünde Diyarbakır’da yayımlanan yerel gazetelerin yöneticileri ve çalışanları ile yapılan 

görüşmeler ele alındı. Diyarbakır’da 23 yıldır gazetecilik yapan yerel Mücadele gazetesinin 

                                                 
182 http://haber.sol.org.tr/turkiye/ihd-2014-insan-haklari-ihlali-raporunu-yayinladi-109444 
183http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/226927/Havuz_medyasinda_tek_mansetten_sonra__Tek_tip__yazar_donemi.html 

 http://haber.sol.org.tr/medya/13-kose-yazarinin-yazisi-ayni-baslikla-cikti-diliniz-kaba-vicdaniniz-tas-109464 
184 http://haber.sol.org.tr/medya/gazeteci-issizliginde-rekor-7-bin-gazeteci-issiz-109604 
185 http://ekonomi.haberturk.com/teknoloji/haber/1039681-minecrafta-inceleme 
186 http://www.haberturk.com/gundem/haber/1050665-hayata-donuste-157-askere-735er-yil-hapis-istendi 
187 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/229389/2560_saatlik_goruntu_incelendi..._Ustu_ciplak_kimse_yok_amirim.html 
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genel yayın yönetmeni Ahmet Sümbül’ün konuyla ilgili olarak “Diyarbakır’da muhalif gazete 

yok, devlet yanlısı gazeteler var” sözlerine yer verildi. Yerel basının devlete bağımlı olduğunu 

da ifade eden Sümbül, yerel basının özgürce haber yapma gibi bir kaygısının olmadığını 

OHAL döneminden bu güne kadar yaşanan basın geleneğinde, gazetelerin sadece bir yatırım 

aracı olarak kullanıldığını öne sürdü.
188

 

10 Mart 2015 

 Türk Dil Kurumu’nca hazırlanan Türkçe Sözlük’te “müsait” kelimesinin anlamların-

dan birinin “Flört etmeye hazır olan, kolayca flört edebilen (kadın)” olarak tanımlanması bazı 

çevrelerce tepkiye yol açtı. TDK’nın bakış açısı cinsiyetçi bulunarak, bireysel tepkilerin yanı 

sıra kadın kuruluşları tarafından protesto edildi. Tepkiler sosyal medya ve e-mail de geniş bir 

biçimde yer aldı ve imza kampanyası başlatıldı. Türk Dil Kurumu uzmanı, müsait kelimesinin 

de tıpkı diğer kelimeler gibi mecazi anlam olduğunu ve günlük konuşma dilinde veya yazılı 

edebiyatta kullanıldığı için sözlükte yer aldığını vurguladı.
189

 

 Tunceli ve Malatya illerinin ele alındığı “Yerel Basın Profili” yazı dizisinin ikinci 

bölümünde Tunceli de gazetelerin devletten ilan almasına ilişkin eleştirilerin yoğun olduğu 

kaydedilerek “Resmi ilan alan gazete bağımsız olamaz” görüşünün hakim olduğu belirtildi. 

Malatya’da ise basın özgürlüğünden çok, gazetelerin birleştirilmesinin tartışma konusu edil-

diği, bazı gazetelerin birleştirmeden yana oldukları, bazılarının ise Basın İlan Kurumu’nun 

‘tehditle’ birleşmeyi sağladığı iddiasında bulundukları ifade edildi.
190

 

 CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Çanakkale Valiliği Halk Sağlığı 

Müdürlüğü’nün “gizli damgalı” resmi yazıyla taşeron firmasının temizlik işçisi A.S’yi işten 

çıkarıldığı iddiasını bir soru önergesi ile Meclis’e taşıdı. Tanrıkulu, 2010-2015 yılları arasında 

sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanını ve Başbakanı eleştirdiği için işten çıkarılan taşeron 

işçilerin sayısını da sordu.
191

 

11 Mart 2015 

 “Müsait” kelimesinin cinsiyetçi tanımı ile ilgili TDK’den yapılan açıklamada keli-

mede tanımlamanın yeniden düzenleneceği belirtilerek; “TDK’nın üç gün süren toplantısında 

Sözlük’teki tanımların baştan sona dikkatle yeniden okunmasına, düzenlenmesine karar ve-

rilmiştir. Sözlükçünün görevi bir kelimeye kendi başına, masa başında yeni bir anlam katmak 

değil, yazı dilinde ve günlük dilde kullanılışlarına bakıp var olanı tespit ederek sözlüğe yan-

sıtmaktır” denildi.
192

 

 Başbakan Yardımcısı Bülent Arıç’a suikast iddiası ile yürütülen ve kamuoyunda 

“Kozmik Oda” soruşturması olarak bilinen Seferberlik Tetkik Kurulu personelinin adının ka-

rıştığı soruşturmayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, takipsizlik kararı verdi. Takipsiz-

lik kararının sonuç bölümünde, şüphelilere isnat edilen suçları işlediklerine dair “soyut iddia 

dışında kamu davası açmaya yeterli, somut ve inandırıcı delil elde edilemediği” için 38 şüphe-

li hakkında kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi.
193

 

 Objective Araştırmacı Gazetecilik Programı çerçevesinde gerçekleşen ”Yerel Basın 

Profili” yazı dizisinin son bölümünde, Bingöl yerel basınında çalışan bir muhabirin, “Bin-

göl’den birçok kişi Suriye’de savaşarak öldü. En fazla militan buradan gitti. Bingöl basını dı-

şında, yabancı basın ile yaygın medya kuruluşlarının hemen hepsi haberi işledi. Ancak biz iş-

leyemedik. IŞİD ile ilgili en az haber Bingöl’de yapıldı” şeklindeki konuşmasına yer veril-

di.
194

 

                                                 
188 http://t24.com.tr/haber/aileler-etiket-icin-gazete-kuruyor-akrabalara-basin-karti-ayarlaniyor-pkkli-demek-sorusturma-nedeni,289745 
189 http://www.cnnturk.com/haber/guncel/kadinlardan-tdkya-musait-tepkisi 
190 http://t24.com.tr/haber/yerel-gazeteleri-basin-ilan-kurumunun-tehdidiyle-mi-birlesiyor,289863 
191 http://www.imctv.com.tr/2015/03/10/74446/erdogani-sosyal-medyada-elestirdigi-icin-isten-cikarilan-isci-sayisi-nedir 
192 http://www.bugun.com.tr/son-dakika/tdkdan-musait-kelimesiyle--haberi/1534106 
193 http://www.radikal.com.tr/turkiye/kozmik_oda_sorusturmasina_takipsizlik-1311296 
194 http://t24.com.tr/haber/iside-en-cok-militan-bingolden-gitti-ancak-en-az-haber-bingolde-yapildi,290021 
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12 Mart 2015 

 Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ve Adana’da MİT’e ait TIR’ların durdurularak arama 

yapılmasıyla ilgili açılan 19 tutuksuz askeri personelin yargılandığı ikinci davanın ilk duruş-

ması başladı. İlk davadan ise 13 kişi yargılanıyordu.
195

 

13 Mart 2015 

 Haziran 2013’de Kabataş’ta bebeğiyle beraber eşinin gelmesini beklerken üstü yarı 

çıplak, deri eldivenli kişiler tarafından saldırıya uğradığını ve taciz edildiğini iddia eden Zehra 

Develioğlu’nun gerçeği yansıtmadığı tartışmaları sonrası haksız eleştirilere maruz kaldıklarını 

gerekçe göstererek, “Diliniz Kaba, Vicdanınız Taş” başlığıyla yazı yazan 16 köşe yazarı, CHP 

Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti grup toplantısında kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle 

savcılığa suç duyurusunda bulundu.
196

  

15 Mart 2015 

 Yeni Şafak gazetesi yazarı Hayrettin Karaman, “Türkiye toplumunda ateistler ile eş-

cinsellere ‘kötü bakışın’ın yaygın olduğunu; ancak bunun hem bir vakıa, hem de bir hak” ol-

duğunu savundu. Karaman “İnsan haklarına dayalı demokrasilerde bir kimsenin ate ve eşcin-

sel olma ve bu oluşları savunma hakları varsa, böyle olmayanların da kendi değerlerine dayalı 

olarak ateistlere ve eşcinsellere ‘kötü bakma’ hakları, hatta Müslüman iseler vazifeleri vardır” 

ifadelerini kullandı.
197

 

16 Mart 2015 

 “Paralel yapı” kapsamında 18 ilde yürütülen yasa dışı dinleme faaliyetlerinde bulun-

dukları iddiasıyla gözaltına alınan 38 polis memurundan 27’si serbest bırakıldı, İki polis me-

muru tutuklandı.
198

 

17 Mart 2015 

  P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu kurucu üyesi ve Bugün gazetesi köşe yazarı 

Yavuz Baydar’ın Harvard Üniversitesi Kennedy Siyaset Yönetimi Okulu bünyesindeki Sho-

renstein Merkezi’nde araştırma görevlisi olarak hazırladığı, Türkiye medyası raporunda son 

dört yılda oto-sansürün medya haber merkezleri ve yazı işlerinde rutin uygulamaya ve adeta 

bir “kültür”e dönüştüğünü belirtti. Baydar, 2014 yılının ise Türkiye gazeteciliğinin “korkunç 

yılı” olarak tarihe geçeceğini kaydetti.
199

 

18 Mart 2015 

 Gezi direnişinin yaşandığı süreçte polis şiddetine maruz kalmış binlerce insanın baş-

vurduğu Türkiye İnsan Hakları Vakfının, SGK denetimlerin yapıldığı 18-21 Haziran 2013 ta-

rihlerinde, yarı zamanlı çalışan bir sağlık görevlisini bildirmemesi nedeniyle 130 bin lira para 

cezası kesilmişti Türkiye İnsan Hakları Vakfı, da bu cezayı ödemeyeceklerini bildirdi.
200

 

19 Mart 2015 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Harp Akademileri Komutanlığı’nda yaptığı 

konuşmada “Samimiyetle ifade ediyorum; eski Genelkurmay Başkanımız başta olmak üzere, 

birlikte mesai sarf ettiğim için yakından tanıdığım pek çok komutanın tutuklanmasına şahsen 

gönlüm hiçbir zaman razı olmadı. Tereddütlerimi, itirazlarımı o dönemde bu işin sorumluları-

na ifade ettim, hatta kamuoyu önünde de dile getirdim. Ama o zaman önümüze konan, ancak 

çoğunun sahte ve çarpıtılmış olduğu daha sonra ortaya çıkan belgeler, bilgiler karşısında, hu-

                                                 
195 http://www.cihan.com.tr/tr/haber/MITe-ait-TIRlarla-ilgili-acilan-ikinci-davanin-ilk-durusmasi-basladi_3517-CHMTcwMzUxNw== 
196 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/230931/Kabatascilar_dan_Kilicdaroglu_na_dava.html 
197 http://t24.com.tr/haber/hayrettin-karaman-ateist-ve-escinsellere-kotu-bakmak-haktir-muslumanlarin-vazifesidir,290489 
198 http://www.bugun.com.tr/gundem/operasyon-coktu-haberi/1541159 ve http://www.bugun.com.tr/gundem/serbest-kaldilar-haberi/1544205 
199 http://www.diken.com.tr/gazeteci-yavuz-baydarin-medya-raporu-otosansur-bir-kulture-donustu/ 
200 http://www.radikal.com.tr/turkiye/tihve_130_bin_lira_gezi_cezasi-1316661 
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kuka saygı gereği, yapacak bir şeyimiz kalmadı,” dedi.
201

 

 Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 12 yaşındaki Nihat Kazanhan’ın öldürülmesi olayıyla ilgili 

olarak tutuklu özel harekat polisine, “olası kastla adam öldürmekten”, bir amir ve üç özel ha-

rekat polisine ise “Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” gerekçesiyle dava açıldı. Hazırlanan 

iddianame, Cizre Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Nihat Kazanhan, Cizre’de 14 

Ocak 2014 günü arkadaşlarıyla oynarken başından vurularak öldürülmüştü.
202

 

20 Mart 2015 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “6-7 Ekim olaylarında bölücü terör örgütü-

nün yandaşları aracılığıyla sözde siyasetçilerin, sokakları ateşe verip, masumları katlettikleri-

ni” söyleyerek, “Sizin dünyanızda ne özgürlük var, ne de demokrasi var, sadece toplumu terö-

rize etmek var” dedi.
203

 

 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çözüm süreci kapsamında oluşturulacak İzleme 

Heyeti’ne ilişkin yaptığı bir açıklamada “Ben gazetelerden okuyorum. Böyle bir şeyden doğ-

rusu benim haberim yok. Şunu da çok net söylüyorum ben olumlu bakmıyorum. Bunlar doğru 

şeyler değil. Bu işler istihbarat teşkilatlarıyla yürür” dedi.
204

 

 Gazeteci Mehmet Baransu’nun tutuklandığı, Balyoz davasında kumpas iddialarına 

ilişkin soruşturmada Taraf Gazetesi eski genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan ve Yasemin 

Çongar ifadeye çağrıldı. Gazeteci Yıldıray Oğur’un ise şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Altan, 

Baransu’nun tutuklanmasının ardından verdiği röportajda “Balyoz darbe planlarının basılma-

sına ben karar verdim, çoluk çocuğu bırakın hadi bana gelin” demişti.
205

 

21 Mart 2015 

 Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın Recep Tayyip Erdoğan’ın İzleme Heyeti’ hak-

kındaki açıklamalarıyla ilgili “Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tür konuşmaları eleştirilere yol 

açabilir. Dolayısıyla sadece bu olayda değil bundan önceki bazı olaylarda da sayın cumhur-

başkanımızın düşüncelerini ekran önünde ifade etmesi ve bununla hükümetimizi belki de 

eleştiriyor hale gelmesi hükümetimizi de elbette yıpratabilir” dedi. A Haber konuşmanın orta-

sında canlı yayını kesti.
206

 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kürt açılımı “izleme heyeti” ile ilgili eleşti-

rilerini yanlış bulduğunu söyleyen Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç’a “Her fırsatta bu meseleyi 

aziz milletimle paylaşıyorum. Milletimin desteğini özellikle talep ediyorum. Tabi rahatsız 

oluyorlar. Cumhurbaşkanı siyaset yapıyor diyorlar. Ne demek o? Yani Cumhurbaşkanı siyase-

tin dışında olabilir mi? Ben Cumhurbaşkanı olarak konu mankeni değilim” dedi.
207

 

23 Mart 2015 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç‘ın ken-

disine yönelttiği, izleme heyeti ile ilgili ifadelerine isim vermeden, Ankara’daki muhtarlar 

toplantısında yanıt verdi. Erdoğan “eğer bazı yanlışlara dikkat çekiyorsam bu ülkede yaşanan-

ları bildiğim içindir. Eğer eleştiriyorsam bunu ülkem, milletim, çözüm adına yapıyorum. Dert 

adamı söyletir” dedi.
208

 

 2010’daki KPSS sorularının çalınması ve usulsüz dağıtılmasıyla ilgili soruşturmada, 

5 yıl sonra 19 ilde yapılan operasyonda “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve sahtecilik” id-

diasıyla 63 kişi gözaltına alındı. KPSS’de usulsüzlük yapıldığına ilişkin soruşturma, 2010 yı-

                                                 
201http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28498357.asp?utm_source=sm_tw&utm_medium=free&utm_term=post&utm_content=cumhurbaska

ni_erdogan_komutanlarin_tutuklanmasina_gonlum_razi_olmadi&utm_campaign=gundem_ 
202 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28494295.asp 
203 http://www.milliyet.com.tr/cumhurbaskani-erdogan-sizin-dunyanizda-istanbul-yerelhaber-683152/ 
204 http://t24.com.tr/haber/cumhurbaskani-erdogan-ukrayna-ziyareti-oncesi-konusuyor,291016 
205 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/232883/Ahmet_Altan_ve_Yasemin_Congar_ifadeye_cagrildi.html 
206 http://www.zaman.com.tr/gundem_arinc-erdogani-elestirdi-a-haber-yayini-kesti_2284713.html 
207 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/233533/Erdogan_dan_Arinc_a_yanit__Konu_mankeni_degilim.html 
208 http://www.haberler.com/erdogan-cumhurbaskanligi-sarayi-nda-muhtarlara-7108096-haberi/ 

http://www.haberler.com/bulent-arinc/
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lında Isparta’nın Yalvaç ilçesinde başlamış, sınava giren bazı adaylar, soruların kendilerine 

verildiğini itiraf etmişti.
209

 

24 Mart 2015 

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Ankara Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yapılan suç duyurularını işleme koy-

du. Melih Gökçek Twitter hesabından yaptığı açıklamada; Erdoğan’ın izleme heyeti açıkla-

masına yönelik sözlerini eleştirdiği Arınç’ı “paralel yapı”nın talimatıyla hareket etmekle suç-

lamış ve istifaya çağırmıştı. İstifa çağrısına sert bir yanıt veren Bülent Arınç ise Gökçek’in 

“Görevden alınmamı isteyecek kadar haysiyetli bir insan değil; oy isterken paralel yapının 

kucağına oturdu, Ankara’yı parsel parsel sattı” dedi. Arınç devamla, “Biz kimin nerede havla-

yacağını, hangi işler çevireceğini biliriz. Hesabını sorarım” şeklinde konuştu. Melih Gökçek 

Arınç’ın bu ifadelerine “Partinin başına hep dert oldun, hesap sormayan namerttir” diyerek 

karşılık vermişti.
210

 

25 Mart 2015 

 1 Mayıs’ta yapılacak etkinliklerde gazetecilerin rahat çalışabilmeleri için İstanbul 

Valisi ile görüşen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti görüşme kapsamında Sarı Basın Kartı taşı-

mayan gazeteciler için basın kartı hazırlamaya karar verdi. Basın kartını sadece TGC’nin 

onayladığı profesyonel gazeteciler edinebilecek. Güvenlik Şube Müdürlüğü Sarı Basın Kartı 

ve TGC’nin 1 Mayıs için verdiği kartı taşıyan gazetecilerin rahat çalışabilmesi için güvenlik 

güçlerini ayrıca bilgilendireceği belirtildi.
211

 

27 Mart 2015 

 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarının ardından medyaya yönelik yapılan baskın 

ve baskılar “Fotoğraflarla Medya Özgürlüğü” adlı kitapta toplandı.Kitabı yayına hazırlayan 

isimlerden Suat Özçelik “İktidarın despotik baskılarına yer verdik. Türkiye’de’ savunmasını 

yapan iktidarın nasıl medyanın alanını daralttığını dile getirdik” dedi.
212

 

29 Mart 2015 

 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında hakkında takipsizlik kararı veri-

len,Reza Zarrab hakkında, Meclis’e 14 önerge veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin 

Tanrıkulu’ndan talep ettiği 70 bin TL’lik manevi tazminat talebini, mahkeme”O anda ve gö-

rünürde var olup da sonradan gerçek olmadığı anlaşılan olayların yayınından da basın sorum-

lu tutulmamalıdır” gerekçesiyle reddetti.
213

 

 Star gazetesinin ulaştığı gazeteci Yıldıray Oğur, Balyoz belgelerinin olduğu bavulu 

Mehmet Baransu’ya Tuncay Opçin’in verdiğini söyledi. Kumpas iddiaları üzerine başlatılan 

soruşturma kapsamında tutuklanan Baransu’nun o dönemde askere gittikten sonra da Taraf 

Gazetesi’ne Opçin’inbelge taşıdığı ve belgelerle ilgili sorulara Baransu yerine Opçin’in cevap 

verdiği öğrenildi.
214

 

 Son yıllarda artan kadına yönelik şiddet olayları nedeniyle değerlendirmede bulunan 

İzmir Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, “Kadına şiddeti önlemede görevli olan polislerin ka-

dına şiddet uygulamasının affedilemeyeceğini belirterek eşine, nişanlısına ve sevgilisine şid-

det uygulayan 2014’te 35, 2015’te 10 polise idari ve adli yönden cezai işlemler uyguladıkları-

nı söyledi.
215

 

 

                                                 
209http://www.aa.com.tr/tr/u/482316--kpss-sorusturmasinda-59-gozalti 
210 http://www.ntv.com.tr/turkiye/savcilik-gokcek-ve-arinchakkinda-suc-duyurularini-isleme-koydu%2cU4fxH3oFt0ekjnF30bTAZw 
211 http://www.bianet.org/bianet/medya/163294-1-mayis-ta-kimin-gazeteci-olduguna-tgc-ve-basbakanlik-karar-verecek 
212 http://www.bugun.com.tr/gundem/basina-darbe-kitap-oldu-haberi/1560234 
213 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28586500.asp 
214 http://haber.star.com.tr/guncel/bavul-eri-tuncay-opcin/haber-1015090 
215 http://t24.com.tr/haber/45-polise-kadina-siddet-cezasi,291872 
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30 Mart 2015 

 Sivas’ta, 2010 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’ndaki usulsüzlükler nedeniyle mağ-

dur olduğunu belirten 10 kişi, savcılığa dilekçe verdi.
216

 

 MHP Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun Tayyip Erdoğan’ın seçi-

me kadar yapacağı siyasi faaliyetlerin seçim yasakları kapsamına alınması talebini ve aynı 

konuda CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın başvurusunu Yüksek Seçim Kurulu 

“Cumhurbaşkanı’nın faaliyetlerini inceleme ya da durdurma yetkimiz yok’’ gerekçesiyle red-

detti. Erdoğan’ın seçim kampanyası içinde yer almasının Anayasa’ya aykırı olduğunu savu-

nan CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, yaptığı açıklamada, “Bir yandan 

Başbakan, AKP Genel Başkanı sıfatıyla propaganda yapıyor, bir yandan da Cumhurbaşkanı 

AKP’ye oy istiyor, “duble” seçim kampanyası, Anayasa’nın 10’uncu Maddesi’ndeki eşitlik 

ilkesi nerede kaldı.” diyerek tepkisini dile getirdi.
217

 

Olumlu Gelişmeler 

1 Mart 2015 

 Anadolu Grubu’nun Sinop’un Gerze ilçesine kurmak istediği termik santrala karşı 

çıkan, ikisi çocuk 16 yurttaşın yargılanıp beraat ettiği davada yerel mahkemeden gerekçeli ka-

rar açıklandı. Mahkemenin beraat kararında; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ka-

nunu’na muhalefet suçunun oluşmadığı ve direnişin “demokratik hak” olduğunu belirtildi.
218

 

3 Mart 2015 

 Adana’da Gezi Parkı protestolarına katıldığı gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı ka-

rarıyla meslekten atılan Eğitim-Sen üyesi sınıf öğretmeni Eser Çapar, ‘örgüt üyeliği’ suçlama-

sıyla yargılandığı davada beraat etti.
219

 

 Kars’ta yıktırılan “İnsanlık Anıtı” için “Ucube” diyen dönemin Başbakan’ı Recep 

Tayyip Erdoğan, heykeltıraş Mehmet Aksoy’a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 bin TL tazminata 

mahkûm edildi. Erdoğan 8 Ocak 2011’de Kars’ta düzenlediği mitingde, İnsanlık Anıtı’na 

“Ucube” demiş ve ardından da anıt yıktırılmıştı. Heykeltıraş Mehmet Aksoy avukatı Turgut 

Kazan aracılığıyla tazminat davası açmıştı.
220

 

4 Mart 2015 

 DİSK, KESK, TTB ve TMMOB’nin 11 Ocak 2014’te düzenlediği mitingde “Tek se-

çenek halkın kendi iktidarıdır” pankartı taşıdığı için, hakkında “Tayyip Erdoğan’a hakaret ge-

rekçesiyle dava açılan BES Denizle Şube Başkanı Yusuf Yurdakul beraat etti.
221

 

5 Mart 2015 

 2009 yılında Diyarbakır’da Abdullah Öcalan’ın tutuklanmasını protesto eylemi sıra-

sında civardaki bir çeşmede çamurlu ayakkabılarını temizlerken “terli olduğu” için eyleme ka-

tılmış olacağı gerekçesiyle gözaltına alınarak, altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılan Bişar 

Dağtan, Yargıtay’dan dönen karar ile beraat etti.
222

 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla Cumhuriyet Gaze-

tesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında başlatılan soruşturmada, suçun unsurları-

nın oluşmadığı belirtilerek takipsizlik kararı verildi.
223

  

 

                                                 
216 http://www.aa.com.tr/tr/haberler/486015--kpss-magdurlari-savciliga-basvurdu 
217 http://www.birgun.net/news/view/erdoganin-secim-oncesi-siyasi-faaliyetlerine-yskden-vize/15882 
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10 Mart 2015 

 AYM, ev-üst-işyeri, araç aramalarıyla ilgili olarak, mahalle muhtarı veya komşular-

dan kimse bulunmadan yapılan aramalar ile açıkça adres belirtilmeyen genel arama kararları-

nı, yargılamayı etkileyebilecek hak ihlali olarak değerlendirdi.
224

 

 Hükümet tarafından kurulan ve internet servis sağlayıcısı şirketleri tek çatı altında 

toplayan “Erişim Sağlayıcıları Birliği” tüzüğünün yürütmesi Danıştay’a açılan dava sonucu 

durduruldu. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği, Erişim Sağlayıcıları Birliği Tü-

züğü’nü onaylayan Bilgi Teknolojileri Kurumu kararının iptal edilmesi istemiyle Danıştay’a 

dava açmıştı.
225

 

12 Mart 2015 

 İzmir Valiliği, basın açıklamalarına sınır getiren kararını, kamuoyundan gelen tepki-

ler üzerine geri çekti. Açıklamada, yapılan düzenlemenin farklı yönlere çekilip istismar edil-

diği öne sürülerek, yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.
226

 

13 Mart 2015 

 T24 yazarı ve Bağımsız Gazetecilik Platformu P24’ün Başkanı Hasan Cemal, “46 

yıllık gazetecilik kariyeri boyunca basın özgürlüğünü savunmak için gösterdiği çaba” sebe-

biyle Harvard Üniversitesi Nieman Vakfı tarafından verilen “Louis M. Lyons Gazetecilikte 

Vicdan ve Dürüstlük Ödülü” nü aldı.
227

 

 Bingöl Üniversitesi’nde 24 Şubat’tan beri dönüşümlü olarak süren açlık grevi, üni-

versitenin disiplin cezalarını kaldırdığını açıklamasıyla sona erdi. Bingöl Üniversitesi yaptığı 

açıklamada, “Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 12 Mart 2015 tarihinde yaptığı toplantıda; başta 

Bingöl Barosu olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu ile yaptığı görüşme ve istişareler ne-

ticesinde bir iyi niyet göstergesi olarak, şiddet içermeyen eylemlerden dolayı öğrencilerimize 

verilen tüm disiplin cezalarını kaldırmıştır.” dedi.
228

 

16 Mart 2015 

 Hollandalı NOS TV Türkiye prodüktörü Ayşe Adanalı İstanbul Valiliği’ne karşı aç-

tığı tazminat davasını kazandı. Gezi Parkı’nın açıldığı 8 Temmuz 2013 günü Taksim’de anne-

sini beklerken gözaltına alınan ve kötü muameleye maruz kalan gazeteci Ayşe Adanalı, İstan-

bul Valiliği’ne 50 bin TL’lik tazminat davası açmıştı.
229

 

 Şırnak’ta PKK tarafından 1994 yılında şehit edilen Deniz Piyade Astsubay Serhat 

Gençer’in babası ve Şehit Aileleri Federasyonu eski Başkanı Mehmet Gençer, Recep Tayyip 

Erdoğan’a kına gönderdiği için yargılandığı Kırıkkale 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 

davada beraat etti.14 Temmuz 2014 tarihinde bir kilo kınayı Erdoğan’ın evine gönderen Gen-

çer açıklamasında, “Çözüm süreci ile ilgili yasanın TBMM’den geçmesine tepki göstermek 

için kına yolladığını söylemiş, ‘Hükümet, Türk devletini terör örgütü PKK ile muhatap etmiş-

lerdir’” demişti.
230

 

 Medyada, siyasette ve gündelik hayattaki cinsiyetçilikle mücadeleyi amaçlayan erk-

tolia.org adlı bir platform açıldı. Sitenin kurucularından Sibel Schick, platform ile ilgili yaptı-

ğı “Hedefimiz cinsiyetçi reklam kampanyalarını, tanınan bireylerin ve siyasilerin cinsiyetçi 

söylemlerini mümkün olduğunca ifşa etmek, bu bireylere ve şirketlere rahatsızlık vermek. 

Eğer ki bu söylemlerden mesul birey ya da kurumlar, bizim eylemimizden sonra kampanyası-

nı ya da söylemini geri çekerse biz başarıya ulaşmış olacağız.” dedi.
231

 

                                                 
224 http://www.taraf.com.tr/politika/makul-suphe-aramalarina-firen/# 
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 RedHack isimli hacker grubu adına Ankara Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere 

bazı kamu kurumlarına siber saldırıda bulundukları iddiasıyla yargılanan 13 kişi hakkında be-

raat kararı verildi.
232

  

17 Mart 2015 

 Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg, sitede paylaşılan içeriklerin düzenlediği 

“Topluluk Standartlarını güncelleyerek, nefret söylemi kategorisine “Atatürk kriteri” getirdik-

lerini açıkladı. Zuckerberg, “Türkiye’de Atatürk’e hakaret etmek yasadışı. Türkiye’nin kültü-

rel ve tarihsel değerleri için Atatürk’e hakaret edildiğinde bu içerikleri kaldıracağız” dedi.
233

 

 Hatay’daki Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden Abdullah Cömert’in 

annesi Hatice Cömert’in taziye ziyaretleri sırasında basın mensuplarına yaptığı konuşmada 

“İnşallah Recep Tayyip Erdoğan kefen bile giyemeyecek, o kefen ona nasip olmayacak inşal-

lah yanarak ölecek yanarak inşallah” sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 

“tehdit ettiği” gerekçesiyle savcılıkça resen açılan davada takipsizlik kararı verildi. Davanın 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığı iddiaları üzerine Cumhurbaşkanlığı 

kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın veya avukatlarının anne hakkında dava açmasının söz 

konusu olmadığını bildirdi.
234

 

18 Mart 2015 

 Psikiyatrist Doktor Ahmet Koyuncu hakkında “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret” 

iddiası ile iki yıla kadar hapis istemiyle açılan davada, mahkeme “durma kararı” verdi. Dava, 

Erdoğan’ın üç ay içinde şikâyetçi olmaması halinde düşecek. 2014’ün Haziran ayında “Recep 

Tayyip Erdoğan Türkiye’nin ortalamasıdır” başlıklı bir yazı kaleme alması üzerine dava açıl-

mıştı.
235

  

19 Mart 2015 

 Türkiye’nin Kürtçe yayın yapan ilk çocuk kanalı Zarok TV’nin kuruluş talebine 

RTÜK olumlu yanıt verdi. 21 Mart’ta yayına başlayacak olan Zarok TV’nin Yayın Kurulu 

kanal ile ilgili yaptığı açıklamada “Kanal birçok çizgi diziyi Kürt çocukların da Kırmancki 

(Zazaki) ve Kurmanci dublajlarıyla izleyebilme imkânını sunuyor” dedi.
236

 

 Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın yeni dergisi Journo yayın hayatına başladı. Jour-

no Yayın Yönetmeni Mustafa Kuleli, TGS’nin kamuoyuna seslenen diğer araçlarıyla sansür 

ve baskılara dikkat çekmeyi sürdüreceğini, Journo’nun ise daha ziyade gazeteciliğin niteliği, 

geleceği ve meslek içi tartışmalarla ilgileneceğini söyledi.
237

 

 Şırnak’ın Cizre ilçesi’nde 2005’te katıldıkları eylem nedeniyle haklarında hapis ce-

zası verilen Özlem Oruç, Ali Güven, Sabri Dal, Behice Tanrıverdi, Hüseyin Afşar, Ravşan 

İnedi, Seyfeddin Didmin, Abdurrazzak Tül, Bahaeddin Yağarcık 10 yıl sonra yeniden yapılan 

yargılama sonucu beraat etti.
238

  

24 Mart 2015 

 İstanbul Valiliği tarafından, 1 Mayıs 2014’te gösteri ve yürüyüşlere kapatılan Taksim 

Meydanı için yaptıkları çağrılar nedeniyle, “Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü-

ne kışkırtma” suçlamasıyla haklarında dava açılan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK 

Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu nun da aralarında bulunduğu beş kişinin yargılandığı dava-

da mahkeme, sanıklar hakkında “suç unsurlarının oluşmadığı” gerekçesiyle ayrı ayrı beraatle-
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233 http://www.radikal.com.tr/teknoloji/facebooktan_ataturk_mesaji-1315182 
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rine karar verdi.
239

 

 Kabataş da türbanlı bir kadının bir grup erkeğin saldırısına uğradığı iddialarının ter-

sinin ispatlanması üzerine olayı o dönem savunan isimler arasında yer alan Hürriyet yaza-

rı İsmet Berkan, konuyla ilgili yazısında, “Gazetecinin görevi, önündeki tanık beyanları veya 

kanıtlar ne diyor olursa olsun şüpheciliğini korumak, araştırmaya soruşturmaya devam etmek 

ve hakikate ulaşmaya çalışmaktır. Üzgünüm. Ve özür diliyorum” dedi.
240

 

28 Mart 2015 

 Yargıtay, Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Melih Gökçek lehine verilen tazmi-

nat kararını “Siyasetle uğraşan kişilerin kendilerine yönelik sert, ağır ve hatta incitici eleştiri-

lere de katlanması gerektiği” gerekçesiyle bozdu. Gökçek, CHP Parti Meclisi üyesi Ali Öz-

can’ın bir TV programında kendisine yönelik, “Yolsuzluklarını anlatmak 17 yıl sürer, siyaset 

yapan adamın altı ıslak olmamalı, bunun her tarafı ıslak” sözleri üzerine tazminat davası aç-

mıştı.
241

 

Değerlendirme 

Ötekileştirme insanlık suçudur. Medya kuruluşlarının ve gazetecilerin, ayrıştırıcı ve 

ötekileştirici ifadelerle hedef gösterilmeleri kabul edilemez.  

DHKP-C teröristlerinin Gezi olayları sırasında katledilen Berkin Elvan’ın davasına ba-

kan Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı Çağlayan Adliyesinde rehin almaları ve sonra katletmeleri 

basının sorumluluğu olamaz. Teröristler tarafından verilen bilgi ve fotoğrafların medyada yer 

alıp alamayacağı önemli bir tartışma ve etik meselesidir. 

Hangi sebeple olsun haberciler arasında ayrım yapmak, bazı gazete ve televizyonları 

cenaze törenine bile aldırmayarak ötekileştirmek, adeta hedef tahtasına oturtmak kabul edile-

bilir değildir. Hangi neden gösterilerek olursa olsun, akreditasyon uygulamasının her alanda 

yayılarak derinleşmesi, kurum kartı iptali ve benzeri metotlarla habere ulaşmaktan engellen-

meleri, zaten kutuplaşmış medya dünyasında “makbul gazeteciler” veya “istenmeyen gazete-

ciler” sınıfları yaratılması ülkeye ve Türk medyasına yarar sağlamayacaktır. 

Medya kurumları arasındaki ayrışma öyle boyutlara varmıştır ki bir süre önce “makbul” 

sınıfında iken değişen siyasi ortam gereği “hedef” sınıfına geçen ve hapse düşen bir gazete-

ciyle yapılan mülakat alelacele gazetenin web sitesinden silinebilmekte.
242

 Aynı şekilde daha 

kısa bir süre öncesine kadar yakın ilişki içerisindeki medya mensupları birbirlerini hedef alan 

yazılar yazabilmekte. Bu medya kurumları arası “hasım” anlayışı endişe verici boyutlar aşmış 

ve artık alarm zilleri çalmaya başlamıştır. Medya kuruluşlarınca elektronik arşivlerinden daha 

önce yapılan mülakatların silinmesi, devlet yönetimindekileri eleştiren yazıların ulaşımının 

engellenmesi açık sansür uygulamalarıdır. 

Özgür ve çok sesli bir medya ortamının sadece yasal düzenlemelerle sağlanması müm-

kün değildir. 17-25 Aralık süreci soruşturmalarında 60’dan fazla gazeteciye 100’den fazla da-

va açıldığı da dikkate alındığında Türk medyasının üzerindeki baskının boyutu daha da görü-

nür olmaktadır. Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Kuleli’nin “İşsizlik 

baskısı altında ve ortalama 500 Avro maaşla çalışan insanlardan basın özgürlüğü kahramanı 

olmalarını isteyemezsiniz” sözleri durumun ciddiyetini sergilemektedir.
243

 

 “Paralel Medya” diye adlandırılan medyaya yönelik baskılar devam etmektedir. Sa-

manyolu Medya Grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın da üç ayı aşkın bir süredir tutukluluğu-

                                                 
239 http://www.dha.com.tr/1-mayisa-beraat_895326.html 
240 http://t24.com.tr/haber/ismet-berkandan-15-yil-sonra-gelen-kabatas-ozru-hataliyim-uzgunum-ve-ozur-diliyorum,291356 
241 http://www.evrensel.net/haber/108980/yargitaydan-gokceke-sert-elestiriye-acik-olmalisin 
242 http://www.zaman.com.tr/politika_basin-ozgurlugu-yok-elestirisine-tahammulsuzluk-davutoglu-cenk-sidarin-yazisini-

kaldirtti_2284037.html 
243 http://www.baskahaber.org/2015/03/tgs-17-aralk-sonras-60dan-fazla.html 
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nun devam etmesi ve tutuksuz yargılama talebinin reddedilmesi bir yana akreditasyon adı al-

tında bu gruba mensup gazetecilerin habere ulaşımı engellenmektedir. 

Gazeteci Mehmet Baransu’nun Balyoz davasında “kumpas” iddiaları soruşturması kap-

samında gözaltına alınması ve tutuklanması gazetecilik mesleğinin yapılış bicimi konusunun 

sorgulanmasına neden oldu. Gazetecinin devlete “belge” veya “bilgi” toplama vazifesi yoktur. 

Ancak, bir gazetecinin toplumun bilgilenme hakkını görmezden gelmesi, devlet içindeki yasa 

dışı faaliyetlerle ilgili bilgi ve belgelerden uzak durması, bunları haberleştirmemesi de müm-

kün değildir. Keyfi devlet sırrı uygulaması sona erdirilmeli ve devlet sırrı konusu yasayla dü-

zenlenmelidir. Çeşitli raporlarda gazeteciler cemiyetleri TCK’nın 326 ve devam eden madde-

lerinin gazetecilere uygulanması halinde gazetecilik mesleğini yapacak kimse kalmayabilece-

ğini vurgulamaktadırlar. Resmi makamların her istediği bilginin açıklanmasını yasaklamak 

yetkisi, demokratik bir düzende kabul edilemez. 

TBMM’de habere ulaşım hakkı engellemesi 

Akreditasyon, dışlama, ötekileştirme Mart ayında da sorun olarak devam etti. Basın 

mensuplarının çalıştıkları kurumlara göre “kabul edilebilir” veya “edilemez” olarak tasnifi 

sansür olmasının yanı sıra “ötekileştirme” uygulaması olarak açık bir insan hakları ihlalidir. 

Meslekte on yıllarını tamamlamış parlamento iki muhabirinin uyarılmadan, hatta ifadesi 

dahi alınmadan meclis giriş kartlarının iptali ve sarı bası kartıyla bile Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’ne alınmamaları hem habere ulaşım hakkı engellemesi hem de ötekileştirme uygula-

masıdır. Şüphesiz TBMM’nın saygınlığı ve güvenliği önemlidir. Bir muhabirin gizli çekim 

yapması veya bir milletvekiline tehdit olarak algılanabilecek şekilde yüksek sesle hitap etmesi 

disiplin cezası uygulaması gerektirebilir. Ancak cezalar ne tek taraf dikkate alınarak, suçlana-

na savunma hakkı vermeden uygulanmalıdır ne de idam cezası gibi adeta meslekten men etme 

şekline getirilmelidir. Gerek Today’s Zaman TBMM büro temsilcisinin, gerekse de Kanaltürk 

ve Bugün’e hizmet vermekte olan muhabirin cezalarının TBMM başkanlığınca gözden geçi-

rilmesi samimi dileğimizdir. 

Penguen dergisinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘top işareti’ yaparak Cumhur-

başkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla “davalı” karikatüristi Bahadır Baruter’in bir mülakatında 

belirttiği gibi medya mensupları birilerine “sevimsiz” gelebilir
244

 ancak “sevimli” bulunmaları 

zaten şart değildir. Sendikacıların 1 Mayıs yürüyüşü yapmak istemelerinin bile “Halkı kanuna 

aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma”
245

 suçlamasıyla dava açılma sebebi olabildiği 

bir ortamda gazetecinin “sevimli” olabilmesi zaten mümkün müdür? 

Olumlu gelişmeler  

Birçok olumsuzluğa rağmen, olumlu gelişmeler de yaşandı Mart ayında. Yargıtay’ın 

verdiği bir kararda vurguladığı gibi “Siyasetle uğraşan kişilerin kendilerine yönelik sert, ağır 

ve hatta incitici eleştirilere de katlanması gerektiği”
246

 görüşü Mart ayının önemli bir kazanı-

mı olarak kaydedilmiştir. 

Gazeteci “halkı aydınlatma” sorumluluğunun farkında olarak “önündeki tanık beyanları 

veya kanıtlar ne diyor olursa olsun şüpheciliğini korumak, araştırmaya soruşturmaya devam 

etmek ve hakikate ulaşmaya”
 247

 çalışmalıdır ve hata yaptığında da net bir şekilde özür dileye-

bilmelidir. Olmayan video kayıtlarının “bizzat izlendiği” iddiası geri alınmamakla birlikte 

Kabataş olayındaki mesnetsiz iddialara verilen yanlış desteğin özrünün geç de olsa gelmesi 

önemlidir.  
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